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AMERIKOS ŽVALGYBA PATVIRTINO, 
KAD EGIPTAS STATO RAKETŲ LIZDUS

WASHINGTONAS. -— Amerikos vyriausybė, Izraelio spau
džiama, pasiuntė notas Egiptui ir Sovietų Sąjungai, reikalaudama, 
kad būtų laikomasi karo paliaubų, kurias pasiūlė Amerika ir dabar 
jaučia pareigą žiūrėti, kad jų būtų laikomasi. Izraelis davęs 

, Amerikai dvi savaites sutvarkyti šį reikalą, kitaip Izraelis pats 
• imsiąs priemonių garantuoti savo saugumą. Izraelis nepradė- 

siąs rimtų derybų per Jungtinių Tautų tarpininką Jarringą, kol 
nebus garantuota, kad Egiptas neišnaudoja karo paliaubų stip
rinti savo pozicijoms prie Suezo. Izraelio užsienio reikalų minis- j 
teris Ebanas pats atvyks rugsėjo 15 d. į New Yorką.

Amerikos šaltiniai jau patvir
tino, kad Izraelis skundėsi su 
■pagrindu. Amerikos žvalgybos 
satelitai ir U-2 lėktuvai savo fo
tografijomis patvirtino, kad 
Egiptas po rugpiūčio 7 dienos, 
kada paliaubos prasidėjo, pasta
tė prie Suezo kanalo 15 naujų 
priešlėktuvinių baterijų^ po še- 

' šias SAM raketas kiekvienoje. 
Tos baterijos įrengtos per dvi 
naktis tuoj po rugpiūčio 7 d.

Dar 15 baterijų egiptiečiai įsi
rengę tarp rugpiūčio 15 ir 27 d. 
Prieš pat paliaubų pradžią egip
tiečiai suspėjo įrengti 10 iki 16 
baterijų. Neabejojama, kad tuo
se darbuose Egiptui padėjo so
vietų technikai. Buvo pastaty
ta daug naujų bunkerių. Foto
grafijose matoma tiek daug bė
gių ant dykumos smėlio, kad kar
tais ir žvalgybos ekspertams esą 
sunku pasakyti, kur yra kareivių 
apkasas, o kur — raketų lizdas. 
Dai praėjusį ketvirtadienį fo
tografijos parodė naujų lizdų 

'statybos žymes;
Amerikos vyriausybė per Bal

tųjų Rūmų spaudos sekretorių 
paskelbė savo rimtą susirūpini
mą paliaubų sąlygų laužymu. 
Stebėtojai nurodo, kad Egiptas 
tik dėl to ir sutiko su karo pa
liaubomis, kurių nepriėmė visa 
eilė kitų arabų valstybių, kad 
galėtų sustiprinti savo pozicijas 
prie kanalo. Egiptas pasitikėjo, 
jog Amerika sugebės sulaikyti 
Izraelį nuo jų pozicijų puolimo, 
nežiūrint aiškių įrodymų, kad 
Egiptas paliaubas laužo. Izrae
lio vyriausybės pykčiui numal
šinti Amerika pažadėjusi Izrae
liui daugiau lėktuvų ir kitų gin
klų.

Jordanas atmetė Irako ultima- 
tumą, kuris reikalavo neskriaus
ti palestiniečių. Irakas sako, 
kad jis nesugebės suvaldyti pa
lestiniečių, esančių Irako ka
riuomenėje, jei jie eis ginti sa
vo brolių. Irako jėgose esą apie 
1,000 Palestinos pabėgėlių.

N. Zelandija vilioja 
amerikiečius

. AUCKLANDAS. — Naujo
sios Zelandijos vyriausybė pa
skelbė, kad ji padės amerikie
čiams, norintiems emigruoti į 
Zelandifą. Valdžia pamokės 
75% kelionės išlaidų. Seniau 
tokios lengvatos buvo taikomos 
Britanijos ir Olandijos imigran
tams, dabar jos bus duodamos 
belgams, vokiečiams; prancū
zams, italams, šveicarams ir 
amerikiečiams.

Naujas imigrantas turi tu
rėti specialybę, reikalingą ir nau
dingą N. Zelandijai. Viengun
gis turi sumokėti 21 dolerį ir 
šeima — 42 dol. Pernai iš Ame
rikos į Zelandiją gyventi persi
kėlė 1,716 asmenų. Nors algos 
Zelandijoje mažesnės, tačiau 
Zelandijoje yra ramu, švaru, ma
žai įtempimų. Tas suvilioja daug 
Amerikos didmiesčių gyventojų.

IŠ VISO PASAULIO

SAIGONAS. — Amerikos ka
rinės jėgos Vietname perdavė 
vietnamiečiams vieną helikopte
rių kuopą su 31 UH-1 helikop
teriu. Kiek vėliau bus perduo
ti dar 21. Pietų Vietnamo karo 
laivynas perėmė iš amerikiečių 
ir 1,200 mylių jūros pakrančių 
patruliavimo pareigas. Abu šie 
perdavimai įeina į karo “vietna- 
mizavimo” programą.

MASKVA--- —- -Nors Fordo ben- Las Vegas planuojamas elektrinis kabantis geležinkelis, kurio vienu bėgiu lakstytu tylūs ir švarūs autobusai, is 
drovė nesutiko pastatyti sovie- aer°dromo< kaip matome viršuj esančiame plane, eitu pir visus garsiuosius Las Vegas viešbučius ir lošimp namus.
tams sunkvežimių fabriko, dar
bai .numatytoje vietoje prie Ka
ma upės- jau’ pradėti. Sovietai 
dabar vilioja vokiečių bendrovę 
Daimler-Benz ir Renault, pran
cūzų firmą, kad jos įrengtų so
vietų įmonę. 
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NEW DELHI. — Indijos prem 
j erė vėl pradėjo daug triukšmo' 
sukėlusį .projektą_ Ji irork Jiųį , . __ __ . _
traukti mokėjimą' pensijų bū-ĮBe to, aeronautikos agentūra žada atleisti iš darbo apie 700 tar- 
vusiems Indijos macharadžoms, nautojų ir 3,000 darbininkų. Civiliniuose erdvės projektuose atei- 
ir princams, kurie iš valdžios nančių metų viduryje dirbs apie 142,000 žmonių, kas yra tik pusė 
gauna už nusavintas nuosavy- to, kas buvo prieš trejis metus.' 
bes virš 6 milijonų per metus. 
Indija prieš nepriklausomybę 
susidėjo iš 550 mažų valstybėlių.

Bomba prie JAV 
ambasados Atėnuose

ATĖNAI. — Prie Amerikos 
ambasados Atėnuose, Graikijo
je, sprogo galinga bomba, už- 
mušdama du asmenis, sužaloda
ma tris automobilius, išmušda- 
ma langus ambasadoje ir kituo
se pastatuose.

Abu užmuštieji: Maria Ange- kuri atvyko į Ameriką prieš 25 
loni ir George Tsekouris sėdė- metus. Vadovaujami dr. Wer- 
jo automobilyje, kuris visai bu- nher von Braun, vokiečių inži- 
vo sunaikintas. Graikų polici- nieriai ir technikai, dirbdami 
ja spėja, kad abu nukentėję ir (kartu 
buvo sprogimo kaltininkai. Jie 
atsigabenę bombą, kuri sprogu- daug prisidėjo prie pirmųjų er- 
si per anksti. Italė ir Kipro sa- dvės skridimų ir pastatė Satur- 
los graikas atvyko į Atėnus 
prieš mėnesį. Jų viešbutyje po
licija rado du lėktuvo biletus, 
rodančius, kad jie turėjo išskris
ti tą pačią sprogimo dieną į Ita
liją. Nuo sausio mėnesio tai jau 
antras pasikėsinimas prieš Ame
rikos ambasadą Atėnuose.

FBI

Ieško sprogimo 
kaltininkų 

WASHINGTONAS. —
jau išaiškino keturis jaunus, bal
tus vyrus, kurie įtariami padėję 
bombą prie Wisconsin© Univer
siteto matematikos pastato. 
Sprogime žuvo jaunas, dokto
ratą ruošiąs, studentas ir keturi 
asmenys buvo sužeisti. Trys 
įtariami yra buvę studentai, 
ketvirtas — buvęs studentų laik
raštėlio redaktorius. Jų amžius: 
22, 18, 18 ir 22 metų. Jie vi
si buvę Kubos revoliucijos ger
bėjai.

IS

Taupymas palietė ir vokiečius inžinierius
WASHINGTONAS. — Nacionalinė aeronautikos ir erdvės 

administracija (NASA) paskelbė, kad taupumo sumetimais bus 
atšauktos dar dvi kelionės į mėnulį. Po nelabai pavokusios Apollo 
13 kelionės dabar tebus keturi nauji bandymai nusileisti mė-. 
jŠųlyje. Viet^įęlOJęelįonių, kurios buvo planuojamos_tebus šešios..

MAŽIAU BUS KELIONIŲ J MĖNULĮ Automobilių unija 
kalba apie streiką 
DETROITAS. — Amerikos au

tomobilių bendrovės savo pasiū
lyme darbininkų unijai pažadėjo 
algas pakelti 7.5%. Pirmais su
tarties metais algos pakiltų tarp 
26 centų iki 48 c. per valandą, 
o per antrus ir trečius metus — 
tarp 8 ir 21 c.

Bendrovės sutiko mokėti pen
sijas po 30 metų tarnybos po 
500 dol. per mėnesį, darbinin
kui sulaukus 60 metų. Siūlomi 
ir kitų privilegijų pakėlimai, ta
čiau unija tuos pasiūlymus atme
tė ir kalba apie streiką, kuris tu
rėtų prasidėti rugsėjo; 14 d; vi
durnaktį.

Unijos vadai jau pareiškė,.kad 
prieš Fordo bendrovę streiko 
nebus, nes ji- jau gamina ma
žus “Pinto” automobilius, ku
rie skirti konkuruoti su mažais 
užsienio: Vokietijos ir Japonijos 
automobiliais. Streikas grei
čiausia būtų arba prieš General 
Motors arba —prieš ją ir Chrys- 
lerį. Tuo atveju darbą sustab
dytų apie pusė milijono darbi
ninkų. -

Unija reikalauja ne tik dides
nių algos pakėlimų, bet nori gau
ti automatinius pakėlimus, ky
lant pragyvenimo kainoms. Uni
jos vadai sako, kad dabar ben
drovių pasiūlyti pakėlimai vos

Apollo programa iki šiol kai
navo Amerikai apie 25 milijar
dus dolerių. Amerikiečiai laimė
jo lenktynes su rusais į mėnulį 
ir daug naujo sužinojo apie mė
nulio amžių ir sudėtį. Dabarti
niai programos apkarpymai 
smarkiai sumažins- planuotus 
mokslinius tyrimus. Taupymas 
buvo priverstas kai kongresas 
nepatvirtino agentūros prašytų 
lėšų ir skyrė apie 500 milijonų 
dolerių mažiau.

NASA taupymas palietė ir 
garsiąją “vokiečių komandą”,

Huntsville, Alabamos, 
Marshall Space Flight Centre 

no 5 raketą. Apie tuzinas tų vo
kiečių dabar gavo pranešimus, 
kad jie yra atleidžiami arba per
keliami j kitus darbus.

Iš originalios Paenemuendes 
grupės, kuri statė nacių Vokie
tijai V-l ir V-2 raketas, į Ame
riką atvyko prieš 25 metus 118 
inžinierių ir kitų specialistų. Po 
dabartinių atleidimų jų skaičius 
sumažės iki 38. Kiti: 17 jau iš
ėjo pensijon, 11 mirė, 16 sugrįžo 
į Vakarų Vokietiją ir 29 susira
do darbo kitose aviacijos įmonė
se.

Atleidžiami vokiečiai skau
džiai pergyvena savo atleidimą, 
nes dauguma jų yra vyresnio am
žiaus ir jiems sunku bus pradė
ti naują karjerą. Aviacijos pra
monė Amerikoje pergyvena kri
zę, daug atsirado bedarbių, už
sakymai sumažėjo. Todėl dau
guma atleidžiamųjų ketina išei
ti pensijon. Vokietijon sugrįžti 
žada tik keli, nes Amerikoje iš-

r.--

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Jordano sostinėje Ammane 
vis dar girdisi šūviai kovose tarp 
palestiniečių ir jordaniečių.

♦Filipinų potvyniuose jau žu
vo 34 asmenvs. • t

♦ Libano valdžią prašo par
tizanų palestiniečių,'kad jie ne
steigtų stovyklų irZnepuldinėtų 
iš Libano Izraelio, f

♦ Automobiliu darbininku uni
ja tęsia derybas su trim auto
mobilių bendrovėm.

♦ Prezidentas Nixonas vakar 
iškilmingai ir šiltai sutiko Mek
sikos prezidentą Gustavo Diaz 
Ordaz su šeima. Pasimatymas 
įvyko Coronado, Kalifornijoj.

♦ Tailandija paskelbė, kad ji 
atitrauks iš Vietnamo savo 12,- 
090 kareivių.

♦ Kento, Ohio, universiteto 
studentai renka pinigus 21 su
žeistam studentui, nukentėju
siam per pavasario riaušes. Jų 
gydymo išlaidos siekiančios 65,- 
000 dol.

♦ FBI spėja, kad Wisconsin© 
universiteto sprogime įtariami 
keturi jaunuoliai slapstosi Ka
nadoje.

♦ Praėjusią savaitę P. Viet
name žuvo 63 amerikiečiai ir 264 
vietnamiečiai. Sužeistų buvo 
585 amerikiečiai ir 537 vietna
miečiai. Komunistų žuvo 1,284.

♦ Per šiaurės Vietnamo ne
priklausomybės šventės priėmi
mą Pekine paaiškėjo, kad Kini
joje paskirtas naujas kariuome
nės politinis komisaras Teh 
Sheng. Anksčiau buvęs politru- 
kas jau išvalytas.

augo daugelio vaikai, čia gy
vena jų anūkai, čia ir jie nori 
pabaigti gyvenimo dienas.

TRYS APYLYGIŲ JĖGŲ KANDIDATAI 
SIEKIA ČILĖS PREZIDENTO VIETOS

SANTIAGO. — Čilėje šiandien įvyksta prezidento rinkimai, 
kuriuose kandidatuoja trys, gan lygių jėgų ir populiarumo kan
didatai. Iš visų Pietų Amerikos valstybių Čilė buvo demokratiš
kiausia. Ji gali būti pirma, išsirinkusi komunistų prezidentą lais
vuose, demokratiniuose rinkimuose. Kad toks pavojus yra, su
tinka visi stebėtojai, čiliečiai yra, atsargumo dėliai, padėję ne
mažas sumas pinigų į užsienio bankus. Lėktuvuose šiomis die
nomis užsakyta daug vietų skristi į užsienį. Rinkimų kampa>- 
nija buvo kieta, sukėlė daug neramumų, kuriuose žuvo 5 a-smenys 
ir virš 100 buvo sužeistų. Policija ir kariuomenė saugo rinkimų 
būstines.

Amerikos Legionas 
baigė konvenciją 
PORTLAND. — Oregone pa

sibaigė Amerikos Legiono me
tinė konvencija, kurioje svar- 

I biausią kalbą pasakė viceprezi
dentas Agnew. Savo kalboje jis 
pabrėžė reikalą baigti Ameriko
je anarchistinius išsišokimus. 
“Jei tektų pasirinkti ■ tarp poli
cininko lazdos ir anarchisto bom 
bos, Amerikos žmonės pasirink
tų lazdą, tačiau tikroji taika nei
na nei su vienu nei su kitu. Tai
ka priklauso nuo abipusės pa
garbos, abipusės pakantos, ku
ri yra civilizuotos visuomenės pa
grindas”, kalbėjo Agnew.

Legionieriai savo nutarimuo
se reikalavo, kad .Kongresas su
varžytų Aukščiausiojo Teismo 
autoritetą, nes Aukščiausias 
Teismas savo praeities nutari- 
mais susilpninęs .Amerikos Vi
daus Saugumo įstatymus. Kito
je rezoliucijoje legiono nariai 
pagyrė FBI direktorių HooverĮ 
ir jo Naujosios Kairės darbų se
kimą. Buvo pasmerkta SDS 
(Students for a Democratic So
ciety) veikla, kuri esanti anar
chistinė, nihilistinė ir priešiš
ka laisvos vyriausybės princi
pams ir vertybėms. Rekomen
duojama visuose universitetuose 
uždaryti SDS skyrius, studentai 
dalyvaują demonstracijose, ra
ginami šalinti iš universitetų, 
o nestudentai — bausti už daly
vavimą studentų veikloje.

♦ Nuo vėžio mirė žinomas 
Amerikos futbolo treneris Vince 
Lombardi, 57 metų.

padengs per praėjusius trejis 
metus pakilusias kainas.

Automobilių darbininkų uni
ja turi specialų streiko fondą, 
kuriame yra 120 milijonų do
leriu. Darbininkai iš to fondo 
gautų per savaitę tarp 25 ir 35 
dolerių. Fondas išlaikytų strei
ką nuo 6 iki 8 savaičių.

Lietuvaitė — jurginų karalaitė, čikagietė Mary Lou Pudge, 7043 So. Ma
plewood, sekmadienį, rugsėjo 6 d. 2 vai. bus karūnuojama jurginų parodos 

karalaite. Jurginų paroda vyksta Ford City šeštadienį ir sekmadienį.

Dabartinė Čilės vyriausybė 
savo nervingumą parodė už- 
drausdama įvažiuoti amerikiečiui 
žurnalistui, NY Times reporte
riui Malcolm Browne.

Iki šiol Čilę valdė pažangi 
krikščionių demokratų partija 
PDC, kurios vadas, Čilės prezi
dentas Eduardo Frei Montalva, 
nebegali pagal konstituciją dau
giau kandidatuoti. Jo vieton 
kandidatuoja Radomiro Tomic, 
buvęs senatorius, buvęs amba
sadorius Amerikoje. Krikščio
nys demokratai Čilėje pravedė 
daug reformų ir buvo laikomi 
viena pažangiausių vyriausybių 
ne tik Pietų Amerikoje, bet ir 
visame pasaulyje krikščionių de
mokratų tarpe. Čilės dešinieji 
laikė krikščionis v demokratus 
kairiaisiais, ši partija Čilės par
lamente turi didelę persvarą.

Per savo valdymo laikotarpį 
PDC centralizavo valdžią, įve
dė centrinį planavimą, naciona- 
lizavo vario pramonę, nusavino 
.dvarininkų “latifundijas”, ati
duodamas žemę 150,000 beže
mių išdalindama apie 10 milijo
nų akrų. Pastatyta plati žemės 
drėkinimo ir šulinių sistema, 
šiandien mokyklose mokosi 46% 
daugiau vaikų, negu 1964 me
tais, kada valdžią perėmė PDC. 
Pastatyta 3,000 naujų mokyklų, 
sumažėjo beraščių nuošimtis, 
pastatyta daug naujos pramo
nės.

Nežiūrint tų laimėjimų, čilie
čiai nori greitesnių reformų. 
Daug kas dejuoja dėl didelių 
mokesčių, dėl didėjančio biuro
kratų skaičiaus. Dešiniųjų ir 
žemvaldžių nepasitenkinimas iš
statė kandidatą Jorge Allessan- 
dri, savo pažiūromis primenantį 
amerikietį senatorių Goldwate- 
rį. Jis buvęs finansų ministeris, 
viengungis ir stambus biznie
rius. Visi Čilės dešinieji jį remia.

Kairiame sparne pavojingas 
kandidatas yra Salvador Allende. 
Jis neslepia savo susižavėjimo 
Kubos revoliucija. Ji remia 
marksistai, socialistai ir, komu
nistai. Jo kampanijoje buvo ne
mažai pasisakymų prieš Ameri
kos ir kitų užsienio valstybių 
kapitalą Čilėje. Jis reikalauja 
griežtesnių ir greitesnių refor
mų.

Jei nė vienas kandidatų ne
laimės prezidentūros reikalau
jama dauguma, spalio mėnesį 
24 d. Čilės parlamentas turės .iš
rinkti prezidentą iš 2 kandida
tų, daugiausia gavusių balsų. 
Bijoma, kad laimėjus kairiųjų 
kandidatui, gali valdžią jėga pa
grobti Čilės karininkai, kaip jau 
yra. atsitikę kituose Pietų Ame
rikos kraštuose.

PNOMPENHAS. — Kambo
džoje komunistai toliau tebe
laiko Srang miestą, esantį vos 
26 mylios nuo sostinės. Kambo- 
dijos karinės jėgos esančios vos 
700 jardų nuo miesto pakraš
čių ir apšaudo artilerija komu
nistų pozicijas.



BUČO DARŽE RENGIA

Busas visus parveš 7 vaL vakaro

Chicago, I1L 60608

folded, spindled 
or mutilated.

vėl iš naujo sutelkti jėgas kovai 
už Lietuvos laisvę ir pavergto 
žmogaus teises tėvynėje.

Iki spalio pradžios CK tikisi 
galutinai priimti darbų planą 
ateinantiems 3 metams.

pirm., Pr. Razgaitis ir 
vicepirmininkai, 
- sekr. ir H. Id-

primintina kiekviejiam 
pasitaikiusia proga al- 
nrinčtą.sumą paaukoti.

O. Algminienė

After all, we do have more than any 
other country in the world.

But sometimes we get too comfort- 
able. We take our leisure and our 
prosperity and our freedoms for 
granted. Sometimes we have to be 
remfoded that it wasn’t easy for ns to 
get where we are. That the freedoms 
we enjoy weren’t handed to as on a 
platter.

Of course, the great majority of 
Americans have great pride itt their 
country.

Nauja Liet. Krikšč. 
Demokratų vadovybė

Rugpiūčio 15-16 dienomis Įvy
kusios Clevelande Lietuvių Krik
ščionių Demokratų S-gos Konfe
rencijos išrinktas Centro Komi
tetas pereitą sekmadienį Cleve
lande, šv. Jurgio par. patalpo
se, turėjo pirmąjį pasitarimą- 
posėdį, kuriame pasiskirstyta 
darbo pareigomis, sudarytos kai 
kuriems darbams specialios ko
misijos, stambmenomis apmes
tos darbo gaires. . -

LKDS Centro Komiteto pirmi
ninku perrinktas- vienbalsiai A. 
Kasulaitis, vicepirmininkai Pr. 
Razgaitis ir A. Pautienis, sekr. 
— A. Tamulionis, ižd. — H. Id- 
zelis, nariai:'P. Balčiūnas, P. 
Kliorys, P, Mikšys ir A. Garka. 
Konferencijos nutarimu, CK sąs
tatas numatoma papildyti dar 
3-mis nariais iš jaunimo tarpo. 
Sklandesniam darbo” vykdymui 
sudarytas Centro Komiteto Pre
zidiumas iš 5 asmenų : A. Kasu
laitis 
A. Pautienis - 
A. Tamulionis 
zelis — ižd< .

Be to, šiame posėdyje sudary

ta Spaudos Komisija iš P. Bal
čiūno, Pr. Razgaičio, A. Pautie- 
nio, A. Carkos ir P. Mikšio. Ko
misijos uždavinys: LKDS Biule
tenio leidimas ir informacija 
liet, spaudoj.'

Tarptautinių Santykių Komi
sija LKD S-gai stipriau ir pla
čiau jungiantis į tarptautinį 
Krikščionių Demokratų judėji
mą darosi labai aktualus rei
kalas prie CK turėti stiprų bran
duolį, kuris būtų pajėgus sek
ti užsienio spaudą, informaciją, 
politinį tarptautinį judėjimą, už
megzti ryšius, pasikeisti infor
macijomis, dėti pastangų lietu
vių atstovams patekti į įvairius 
tarptautinius suvažiavimus, ku
riuose neretai pasitaiko proga 
kelti Lietuvos byla tarptautinėj 
plotmėje, šiai Komisijai suda
ryti ir jai vadovauti pakviestas 
CK vicepirm. A. Pautienis. Jis

nio pabaigoje prikišo dar vie 
ną įsidėmėtiną “akibrokštą” 
Jis rašo:

their country.
At the same time, they’ve bees, 

storing up quite a nest egg for thezn* 
selves.

U.S. Savings Bonds pay a gnamn. 
teed return. And your investment is 
backed by the full faith and credit of 
the United States of America.

kaimynai galės aptarti jiems rūpimus šių dienų 
klausimus.

Nors Įėjimas yra veltui, automobilio pastaty
mas kainuos $1.00.

Royal Oaks Grovė yra prie 9000 W. 87 St., tik 
% mylios Į rytus nuo La Grange Road kelio.

Dovanų gausite, jei iškirpsite ir atsinešite že
miau esančių juostelę:

Betty Friedan, kuri vadovauja "mote
rų išlaisvinimo" organizacijai Ameri
koje, sako, kad ji kandidatuos į pre
zidento vietą 1972 metais, jei neatsi
ras geresnių kandidatų, kaip Nixonas, 

Agnew, Kennedy ar Wallace.

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
i76 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
lai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiiinčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

bandys sudaryti minėtą komisi
ją iš clevelandiečių, šiam dar
bui kviečiant bendradarbius ir 
iš kitų Amerikos vietovių bei už
sienių valstybių, bent kur vei
kia Krikščionių Demokratų par
tijos ar yra bet kokios kitos ga
limybės. Į šią darbo kryptį CK 
deda ir dės pastangų, nes. čia 
yra galimybių plačiau išplaukti 
iš lietuviškos kolonijos uosto į 
tarptautinius vandenis su Lie
tuvos byla.

LKDS CK gavęs naujos im
pulsuos iš konferencijos daly
vių, jos svečių ir pasipildęs dar

ings Bonds isn’t subject to state or 
local incorpe taxes.

Yon can defer federal taxes on 
E Bond mterest until yon redeem the

Laivelio motoras, 2 lietuvio menininko paveikslai ir 
kitos dovanos piknikautojams. Į pikniką busas išeis 12 
vai. nuo 18-tos ir So. Halsted, paims keleivius prie Lie
tuvių Auditorijos, Šv. Kryžiaus bažnyčios, Brighton Par
ko bažnyčios ir Marquette Parko bažnyčios.

Labai neaišku, ką bendro tu 
ri lietuvių kapinių vardas ir lai 
dojimo tradicija su gyvais lie
tuvybės išsižadėjusiais broliais. 
Gerai, kad p. Razminas ne nie
kina jų — tai žmoniška. Tokius 
tenka tik apgailėti. Gaila tik, 
kad autorius nepaaiškino, kur 
ir kaip tie nutautėję lietuviai 
mums tarnauja ir yra vyres
nieji ? Būdami iš lietuvybės “iš
guiti”.

tuviai sava kalba didžiuojasi. 
Ji/dėstoma universitete ir ki
tataučių mokslininkų yra pri
pažinta. Tūkstančiai lietuvių 
lanko lituanistines mokyklas ir 
šimtai pasišventėlių mokytojų 
dirba su jais. Veikia chorai, 
tautiniu šokių ansambliai, sta

tomos lietuviškos operos; ruo
šiami minėjimai ir nuosavų bei 
svetimų kompožitorių klasiki
nės muzikos koncertai. Atseit, 
lietuvių kalba gyvuoja, ypa
tingai laisvojo pasaulio lietu
vių sostinėje — Čikagoje.

Lietuviai kaip seniausios tau 
tos vaikai, brangina ne tik sa
vo kalbą ir papročius, bet ir 
savo tautinį meną, nenubrau
kiamą nei niio kapinių, ką kė
sinasi padaryti dvasinė hierar
chija (o gaktai “vyresnieji bro
liai”?)

Užtat, kovojantieji dėl savo 
teisių kapinėse pasiryžę yra iš
leisti paminklų albumą, kaip 
dar vieną įrodymą dabarties ir 
ateities kartoms už ką lietuviai 
kovoja. Albumą sudaro žino
mo foto — menininko Algiman 
Jo Kezio S. J. nuotraukos lietu
viškų paminklų ir antkapių. 
Darbas įspūdingas, bet jį iš
leisti, anot Komiteto apskaičia 
vi m o, reikia, kad ne mažiau 
šešių šimtų lietuvių suaukotų 
pę 25 dot Prašė kas gali siųsti 
komitetui šitą auką, arba kas 
negali po mažiau.

Tad 
pinna 
bumui

STATE SENATOR JOE KRASOWSKl'S 
5th Annual Sweet Cbrn Festival 

Labor Day, September 7, 1970 
. Royal Oaks Grove —9000 W. 87 St.

10 A. M. to? Parking $1.00, 
Free Corn! Free Prizes. Free Rides! Free Dancing!
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Gros Ramonio orkestras. Veiks lietuviška valgykla ir baras. Lietuviškoji visuomenė kviečiama atsilankyti

Daugiausia nuo lietuvybės 
nutolusių turime iš senosios 
emigracijos. Deja, yra ir nau
jųjų ateivių savo namuose var
tojančių tik vietinę valstybinę 
kalbą ir lietuviškumui atšalu
sių. Prieš pusšimtį metų ir vė
liau lietuviai ateiviai (grino- 
riai), atvažiavę į Ameriką gė
dijosi pasisakyti esą lietuviai 
ir lietuviškai kalbėti. Mat, iš 
baudžiavos laikų, lenkų dva
rininkų niekinami ir pravar
džiuojami chamais, įgautas 
menkavertiškumo jausmas ver 
tė juos taip daryti. Tačiau dau
gumas, vis dėlto, kūrė savas 
parapijas, steigė chorus ir vai
dybos ratelius. Pagaliau nusf- 
pirko daug žemės sau ir paliko-, 
niams pasilaidojimui sava kal
ba ir savais papročiais. Todėl 
šios kapinės turi nemažesnę tei 
sę vadintis Lithuanian Ceme
tery, kaip kad Marquette par
ko centras ~ Lithuanian Plaza, 
nors kaip žinia Marquette par-! 
ko apylinkėje gyvenama lietu
vių ir tokių, iš kurių šeimų lie
tuvių kalba ir liet, papročiai 
yra “išguiti”.

11 am an American. 
Do not fold, spindle, or mt

Komitetas pasauliečių tei
sėms apsaugoti šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, šaukdamas 
visuotiną sklypų savininkų su
sirinkimą birželio 28 d. skelbė, 
jog turi pranešti gerą žinią.

Kaip visada skaitlingai susi
rinkę lietuviai katalikai Inn 
Motion salėje tos žinios smal
siai laukė. Ne vienas su viltimi 
— bene jau grąžins buvusią 
tvarką ir kapinės atgaus savo 
lietuvišką veidą. Komiteto pir
mininko pranešta žinia buvo 
trumpa: — Dabar jau leidžia
ma norintiems numirėlį atvežti 
tiesiai prie duobės, be sustojimo 
vadinamoje koplyčioje, ir pačiii 
palydovų nuleisti į duobę, ne- 
pakorus karstą ant industrinio 
kablio. Ir... tas kainuoja eks
tra €5 dol.

Kilo visokių pastabų: vieni 
piktinosi, kiti ironizavo,. bet 
daugis rūsčiai tylėjo. Tūlas pi
lietis patarė bažnyčiai duoti 
pusę tiek, kiek iki šiol duoda
vo ir tuo būdu sutaupyti tuos 
65 dol. žmogiškam pasilaidoji
mui.

Komiteto pirmininkas Algis 
Regis reziumuodamas kalbas 
bandė švelninti nuotaikas, įtai
godamas primokėti tą nedide
lę sumą prie tūkstančių, ku
riuos tenka išleisti laidotuvėms 
Esą, pagarba žmogui ne dole
riais matuojama. Dėkingai pri
minė kitą svarbų laimėjimą — 
tai atgautas kapinių lietuviškas 
vardas — Littuanian Cemete
ry, uzurpatoriams atšaukus sa
vo primestą Southwest pavadi
nimą. . ,
i Algio Regio kalba, visuomet 

Į^ūna palydima'' gatišiu plbji- 
inu, bet daug svarbidA būtų,

— Sek pasaką, mamyte,
, Apie senus laikus,

Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus...

' S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 doL

2. Jonas Minelga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psl., 2,50 dot

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psL 
Kainuoja 2.00 doL - ■ -
- 4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dot ,

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. DaiL J. Pilipausko iliustruota, 64 psl., kaina 1.50 dol.

< _
6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui

kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psl., kaina 2,50 doL
7. Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS. 14 novelių jaunimui ir suau

gusiems. 213 psl., kaina 2 dot
Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba

ranauskas parašė Anykščių Šilelį, įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pawko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

' NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STH CHICAGO, ILL. 60608.

“Mes prašome — reikalauja
me viešai pažymėti, kad tai 
lietuvių katalikų kapinės. Ge
rai. Bet, ar Įta jųarkė mums 
brangesnė už lietuviškai nekal
bančius vaikus, už lietuviškas 
šeinias, iš kurių lietuvių kalba 
ir lietuviški papročiai visai iš
guiti. Mes mirusiuosius moka
me iškilmingai laidoti, bet ar 
gyvieji, kurie mums tarnauja, 
turėtų būti mūsų suniekinti, ar 
jie nėra mūsų vyresnieji bro
liai”.-

SWEET CORN FESTIVALIS
Šiais metais senatoriaus Krasowskio Festivalis 

bus dar didesnis ir įspūdingesnis, negu pereitais 
metais, ‘ f "
sakėme dešimts tonų saldžių kukurūzų, kuriuos pa
tyrę virėjai virs ir patieks karštus, 
K. Hyzny, kampanijos vadovas.

šios vaišės yra nemokamos.
mokami pasivažinėjimai, šokiai ir dovanos, nemoka
mai dalinamos.

Kaip ir praeityje, mes rinksime Karalių ir Ka
ralienę komų nuėmimo varžytynėse, jaunimui ker
nų medžioklę, keturių rūšių pasivažinėjimus vai
kams, įėjimo dovanos mašinų prizus ir šokius 
grojant D’Amour’s. Turėsime dar kelius naujus 
įdomumus, dar labiau pagyvinančius Festivalį.

Ulinojaus senatorius Krasowski įsteigė Festivalį 
sudarymui malonios atmosferos ir poilsio, kur suėję

Custom Cabs siūlo pastatyti Las Vegas miestui elektrinio "mono- 
cabo" sistemą, kuri kainuotu 50 nulijony dolerių.

MIRAŽAS KOVOJE UŽ TIESĄ
kad žodžiai nebūtų pamiršti ir 
vykdomi. Kova už atgavimą 
teisių ir grąžinimą buvusios 
tvarkos mūsų lietuvių kapinė
se — kartotinai teigė jis — nė
ra vien tik Komiteto reikalas, 
bet visų lietuvių bendrai ir 
kiekvieno atskirai. Komitetui 
reikia visuotinos ir nuolatinės 
paramos/ Todėl primygtinai 
prašė nelaidoti mirusiųjų nau
jai įvestu būdu, bet taip, kaip 
mūsų lietuviškos tradicijos rei
kalauja. Kaip visur ir visada 
atsiras, žinoma, neatsakingų 
ir nieko nebranginančių žmo
nių, kurie,' kad tik greičiau at
sikračius mirusiuoju paliks 
jį koplyčioje ir tuoj užmirš. 
Tokie — aišku — pasitarnaus 
priešininkams, kaip argumen
tas, kad didžiuma pritaria 
jięins, nors tai ir būtų mažu
ma. '

— Kova dar nebaigta — pa
sakė komiteto pirmininkas Al
gis Regis šv. Kazimiero lietu
vių kapinių sklypų savininkų 
draugijos suruoštame piknike', 
rugpiūčio 2 d., naujais ir sva
riais argumentais pagrįsdamas 
lietuviu kataliku teisėtus reika
lavimus. Kad komitetas ir val
dyba toje kovoje nėra vieni, 
įrodė gausus vieningai nusitei
kusiu pikniko dalyvių skaičius, 
kurs kovą rems. Ir tai nevien 
prieš kapinių vadovybę, bet ir 
prieš iš šalies pagalius kaišio
jančius į įsibėgėjusius kovos 
ratus.

Liepos 13 d. Drauge tilpusia- 
me straipsnyje “Mūsų religinės 
veiklos rūpesčiai’’ teisingai iš
kėlęs lietuviškoje veikloje dau
gybę'nenuoseklumų, klaidų ir 
ydų, Pranas Razminas, straips

Belaukdami rekordinio skaičiaus, mes už-

— pareiškė Steve

Vaikams bus ne-



S. PALŠIS

ZIZONIŲ
Gerbiamo Pov. Dirkio atsimi

nimuose apie didelį valstybinin
ką Ernestą Galvanauską pasa
kytą (Naujienos 1967.VIII.7 Nr. 
183), kad Zizonių k,, Vabalnin
ku valse., nepasižymėjo nei sa
vo didumu, nei didelėmis sody
bomis, ir kad a. a. Ernesto Gal
vanausko tėvai valdė nedidelį 
ūkelį. Vadinasi, Ernesto gimta
sis kaimas buvo prastutėms ir 

. jo tėvai prilyginti beveik prie 
mažažemių; Tai neatitinka tik
renybės.

Zindnių kaimas iš teigiamos 
pusės buvo plačiai žinomas ne tik 
savo valsčiuje, bet ir gretimuo
se Biržų ir Papilio valsčiuose. 
Jis pirmavo visame Vabalninku 
valsčiuje, nes turėjo pradžios 
mokyklą.

Anais laikais (19-to šimtme
čio pabaigoje ir 20-to pradžioje) 
šeimos buvo gana gausios. Kai
me augo būriai vaikų be moks
lo ir visokiuose prietaruose bu
vo paskendę. Vyravo įteigtas 

< priešiškas nusistatymas prieš 
rusiškas mokyklas ir rusus mo
kytojus. Bet pagaliau. kaimo 
žmonės susiprato, kad gana tam
sybėje gyventi ir reikia vaikams 
suteikti mokslo, nors ir ne sa- 

, vo kalba. Auganti karta, bū
dama raštinga, bus naudinges
nė ne tik sau, bet-ir tėvynei. Dėl 
to dviejų iniciatorių rūpesčiu 
buvo 'įsteigta kaime pradžios 
mokykla, ši mokykla buvo per
pildyta mokinių. Ją lankė net ir 
gretimų kaimų vaikai: Nausė- 
džių, Dauhofių, Svilių. Ir iš to
lėliau už Svilių k. esančio Savu- 
čių vienkiemio . tada nedidelė 
mergaitė Paliulytė per dainų pa- 

. mokas gražiu sopranėliu dainuo
davo. Caro laikais mokytojavo 
mokytojos ruses Jasinskaja, Ko
zakova ir dar viena, kurios pa
vardės nebeatsimenu.

1915—1918 vokiečių okupaci- 
jpą metais Zizonių mokyklos ve
dėju buvo. Motiejus Budriūnas, 
vėliau tapęs muziku ir Muzikos

KAIMAS
žurnalo redaktoriumi, šis vyras 
buvo kaimui tikra Dieve dovana 
tais sunkiais okupacijos metaois. 
Jis ne tik vaikus mokė, bet bu
vo ir suaugusiems švietėju ir 
žinių šaltiniu. Spaudos tada ne
buvo. Be to, M. Budriūnas iš 
kaimo jaunimo, kurio tada bu
vo gausu, suorganizavo gerą 
chorą. Galvanausko klojime bu
vo surengtas pirmas dainų va
karas. Kai mokytojo M. Budriū- 
no diriguojamas choras galingai 
užtraukė: Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka, tai, rodos, klo
jimo stogas kilnojasi. Daina 'vi
sų klausytojų širdis giliai palie
tė. Tenka manyti, kad M. Bud
riūnas, bedirbdamas mokykloje 
ir apmokydamas jaunimo cho
rą, pervargo ir sugadino savo 
sveikatą visam savo gyvenimui.

Po Budriūno Zizonių pr. mo
kykloje mokytojavo Kausiškių 
Jakubėnas, Krisius Inkenas ir 
Onutė čiuopėnaitė.
^I-mam pasauliniam karui be

sibaigiant ir Lietuvos nepriklau
somybei brėkštant, Zizonių kai
mo jaunimas jau buvo raštingas. 
Po bolševikų iš Biržų krašto iš
varymo, nemažas kaimo jaunuo
lių skaičius atsidūrė įvairiose 
Lietuvos kariuomenės dalyse. 
Kai kurie jaunuoliai buvo lenkų 
apsupti, kada gen. St. Nastopka 
ir jo štabą lenkai pagavo į ne
laisvę. Kiti, kurie tarnavo šar
vuotam traukiny, buvo lenkų 
apsupti su visu traukiniu už Va
rėnos. Tačiau iš zizoniečių į len
kų nelaisvę nei vienas nepateko.

Sodybos Zizonių. kaimo ūki
ninkų buvo ne/mažesnės už ki
tų kaimų ūkininkų sodybas. Jos 
buvo tvarkingai užlaikomos ir 
tvoromis aptvertos. Kiekviena 
sodyba turėjo po vaisinių me
džių sodą, o kai kuriose buvo net 
po du sodu. Prie gatvės ir pa
kluonėse augo daug drūtų me
džių: liepų, beržų, ąžuolų. Visų 
trobesiai buvo tinkamai prižiū
rimi, stogai laiku paremontuo-

Amerikoje vis daugiau statoma vieno bėgio elektrinių geležinkeliu, kurie neapkrauna gatviy eis- 
mo ir neskleidiia nuodingy dūmy.

jami. Per sodybų vidurį ėjo gat-. 
vė su abiejose pusėse iškastais 
grioviais vandeniui nutekėti, kad 
balos netelkšotų. Prie kiekvieno 
gyventojo kiemo vartų buvo til
tai į gatvę išeiti. Ant tų tiltų 
vykdavo pavakariais jaunimo 
susibūrimai. Ypač pavasario lai
ku vykdavo skudučių pūtimas ir 
skambėdavo gražios dainos. Ty-jdarė virš 500 ha.

lentelė >

kiems vakarams esant, jos bu
vo girdimos net gretimuose kai
muose.

Zizonys priklausė prie didžių
jų kaimų Vabalninku valsčiuje. 
Jis susidėjo iš 16-kcs pilnų kie- 
mų-valakų. Kiemui priklausė 
bendrai su ganyklomis apie 33 
ha. Viso kaimo žemės plotas su-

savininkų
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10. Pilkauskas
II. Variakulis

ir %

¥s

¥4, ..

•ą 
v Jk

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas -

BE DRUSKOS
Kieti -viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

, it ** r 4 . • /
% 4 - f- r % . J % ‘ »

/ Khygojo randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
.if'Kt'’; ; ' ■

■ Romaną; galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.
’ t .7 > \ '

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

13. Striška
14. Kučinskas
15. Strazevičius

% ir ¥4

Vatikano žandarai 
paskelbė streiką! 
Atsisakė imti savo algas

VATIKANO MIESTAS. — Po
piežiaus miesto Vatikano žanda
rai paskelbė bizarišką streiką — 
daugumas iš 140 žandarų ‘armi
jos” atsisakė imti algos čekius, 
protestuodami, kad jiems neiš
mokamas algų priedas nuo pra
eitų metų liepos mėnesio.

Vatikano žandarmeriją reikią 
skirti nuo puošniosios popiežiaus 

šveicarų gvardijos, kuriai h’ 
kitiems Vatikano valdininkams 
algos pakeltos su išmokėjimu 
nuo praeitų metų liepos mėne

sio, o žandarams pakėlimas po 
$24 mėnesiui išmokamas tik nuo 
šių metų liepos mėnesio. Vatika
no žandarų alga dabar yra $192.

Kiti Vatikano tarnautojai ir
gi sujaudinti staigiu pakėlimu 
gazolinui, likeriams ir maisto 
produktams, kurie yra parduo
dami Vatikano valstybinėse 
krautuvėse.

MAISTAS 
BE MAISTINGUMO

Nesenai televizijos kanalais 
buvo paskelbta, kad JAV-se dau
guma garsinamo miltinio mais
to (dry cereals) turi žemą mai
stingumo kiekį. Iš 60 pirmau
jančių gaminių, 40 gaminių tėra 
tušti kalorijai. Vadinasi, be ka-

neprisijungė ir liko gyventi su 
savo išmirkusiomis, neproduk
tingomis balomis.

Ziząnių kaimas nebepasitenki- 
no sena trilaukio ūkio sėjos sis
tema.. Jis vienas iš pirmųjų Va
balninku valsčiuje susirūpino 
išeiti į vienkiemius. 1913 me
tais jis sulaukė matininkų, ku
rie ir išskirstė kaimą į vienkie
mius.

Zizonių kaimo gyventojai, 
kiek jiems sąlygos leido, su at
sidėjimu sekė 1905-1906 m. prieš 
carą nukreiptą revoliucinį judė
jimą. Net pasireiškė aktyviai, 
sudaužydami, sunaikindami val
stybinės degtinės transportą iš 
8 padvadų, kurios tą degtinę ve
žė iš Panevėžio varyklos į Bir
žus. Tą transportą sulaikė ir 
sunaikino savo ganyklų krūmuo
se, vadinamuose “Trakais”. To 
laiko rusų valdžia dėl degtinės 
sunaikinimo jokio tardymo ne
darė ir kaltininkų neieškojo.

Kaip atsiminimuose apie dide-

mų, taip ir apie kitą šios apy
linkės didelį vyrą gen. Kazį La
dy gą. Net L. Enciklopedijoj 
prasilenkta su tiesa. Ten pa
sakyta, kad jis gimė Iškonių kai
me, Vabalninku valsčiuje. To
kio kaimo Vabalninku valsčiuje 
niekuomet nebuvo. Iškonių kai
mas yra Biržų valsčiuje. Jame 
ir gimė gen. K. Ladyga. Tą 
klaidą ir spauda kartoja, kas ne
turėtų būti daroma Yašant apie
pasižymėjusius Lietuvos žmo- šiės maisto bendrovės protesta- 
nęs. (b. d.) vo, jog esą netiesa.

lorijų, kad ir prie jų pieno pri
dėjus, mažai iš jų naudos.
. Robert B. Choate, Jr., buvęs 
kovai su alkiu patarėjas, sako: 
“Mūsų vaikai tegauna mažiau 
maistingo valgio, kurį parduoda 
gamintojai, nežiūrint to, kad ■ 
buvo nustatyta daugiau cukraus 
naudoti kiekviename produkte. 
Blogiausia, kad naudojami ne
teisingi skelbimai bei viliojan
čios reklamos”. Žinoma, tos rū-
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Iš viso susida- Iš viso ūki- 
riusių ūkių 36 ninku šeimų 33

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

i f

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba-Money Orderį tokiu adresu:

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų sieki — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato. 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato. 157 psL $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJ! KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLODI . LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0.75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psL $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poeziia, 133 psL $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Oliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais! su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00.
16 Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl. $230.
17. Petras Saoatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psL, $1.00.
18 Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19 Eugenilus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20 Elona Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $250. 
21’ Alfonsas Tyruells. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL $L00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 osl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija., 115 psl. $3.00.

* Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas. praSome atsilankyti Į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderį.

N.AUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, UI. 60608

16-tas kiemas-valakas buvo 
padalintas purvietėmis 22-iems 
grytelninkams, bet ne po lygų 
purviečių skaičių. Tie grytel
ninkai buvo pilni savininkai jų 
turėtų purviečių, lygiai kaip 
ūkininkai savo žemių. Be to, 
grytelninkai turėjo- abiejuose 
kaimo gatvės galuose nuosavas 
sodybėles su nuosavais trobesė- 
liais. Jie turėjo ir teises į kai
mo bendras ganyklas ir jomis 
naudojosi.

Kaip lentelė rodo, Ernesto tė
vas, Jurgis Galvanauskas, val
dė ne nedidelį ūkelį, bet buvo 
čielažemis, atseit, vienintelis vi
same kaime pilno kiemo-valako 
savininkas. (Gyvoje kalboje bu
vo vartojama čielažemis, puse- 
žemis, trečdalininkas, ketvirti- 
ninkas. žodžio valakas žmonės 
nevartojo).

Jurgis Galvanauskas buvo su
manus ūkininkas ir kaime buvo 
laikomas turtingiausiu. Jis ir 
įtakos kaime turėjo daugiau už 
kitus. Jo orumas buvo žinomas 
ne tik Vabalninku valsčiuje, bet 
ir gretimame Biržų valsčiuje, 
juo labiau, kad jo duktė Ona 
buvo ištekėjusi už žymaus parei
gūno grafo Tiškevičiaus dide
lių turtų administracijoj Astra
vo dvare. Toks įvykis tada buvo 
didelė retenybė. Tenka manyti, 
kad Jurgis Galvanauskas ne be 
žento įtakos įsigijo netoli Biržų 
Jonavos dvarelį ir ten apsigy
veno dar prieš I-jį pasaulinį ka
rą. Turėtą ūkį Zizonių kaime 
išnuomavo latviui Janiui Milui, 
kuris ten įrengė vilnonių aude
klų velyklą ir gydė žmones ho
meopatijos vaistais. Jurgio vai
kai tėviškę Zizonių kaime mai
nais atidavė žemės reformos fon
dam Tenka paminėti, kad Jur
gi Galvanausko žmona irgi buvo 
čielažemio duktė iš Svilių kai
mo, sveikai ambicingo ūkininko

kiemo. . Ji buvo sumani vyrui pa
dėjėja visuose ūkio reikaluose.

1905 m. revoliuciniam judė
jimui atslūgus,: Ernestas. Gal
vanauskas, tada studentas, .po
licijos buvo suimtas vieną vi
durnaktį jam bemiegant pas tė
vus seklyčioje,.'o ne ^..“jam va
žiuojant iš vieno susirinkimo ke
lyje”; kaip p. Dirkio yra pasa
kyta.. ...į.:?.. . Ąr.

žemės ūkio našumui pakelti 
Zizonių kaimo ūkininkai pirmie
ji visoj apylinkėj susirūpino nu
sausinimu balų savo laukuose. 
Melioracijos darbai buvo įvyk
dyti su tuomet buvusios rusų 
valdžios pašalpa ir paskola. Tuo 
pačiu buvo sutvarkytas Agluo
nos upės aukštupis, pradedant 
šuo Vaitkūnų ir Svilių kaimų 
žemės sienų, šie du kaimai prie 
vykdomo melioracijos projekto

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
nauską yra kai kurių netikslu-

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu: ■

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00,

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000,

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

įĮ, — ne kokie baidyklė, bet iitrošku- 
žirafos nosis ir liežuvis, kuriuo 

j| bando pasiekti žemei esanti van
denį

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. •

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Castro mokiniai net savo mokytoją pralenkė
Diplomatų grobimai ir įkaitų. lio dėmesį į mažiausią Pietų 

žudymai staiga atkreipė pašau-1 Amerikos valstybėlę — Urugva-
—■MMllIllil ii-----------  .........

gėlių puokštes įteikė kiekvienam kompartijos centro ko
miteto ir vyriausybės nariui, įskaitant ir Diržinskaitę. 
Lietuviai kolchozininkai turėjo tas gėles auginti, Vilniun 
nuvežti ir visų akivaizdoje valdovams jas įteikti.

Bet lietuviškoji Furceva savo atokaitoje ir daugiau 
papasakojo. Ji aiškiai pasakė, kad visą tą dainų šventę 
ruošė vadinama “kultūros ministerija”, kad gaires nu
statė ir kiekviena proga patarimus davinėjo Lietuvos 
komunistų partijos centro komitetas, kad paruošiamieji 
darbai jau buvo pradėti 1968 metais ir tada jau išspaus
dintas šios šventės repertuaras. Buvo suruoštos radijo ir 
televizijos valandėlės, kuriose buvo demonstruojami bū
simo repertuaro numeriai. Kas galės dalyvauti ir kas ne
galės dalyvauti ruošiamoje šventėje, iš anksto buvo

- Kolchozininkai mokėjo už šokius
Vilniuje praeitą mėnesį buvo suruošta dainos, šokių 

ir sporto šventė. Iki šio meto Lietuvoje leidžiama komu
nistinė spauda minėtą šventę gyrė. Šiltai apie ją atsiliepė 
ir užsieniuose leidžiama komunistinė arba komunistuo
janti spauda. Vilniuje buvę keli Amerikos lietuviai įvai
riai ją vertina. Vieniems patiko dainos, kitiems lietuvių 
šokti šokiai, o tretiems patiko ukrainiečių ir gruzinų šok
ti įvairūs šokiai.

Iki šio meto lietuviškoje spaudoje dalytasi tiktai dai
nininkų ir šokėjų paliktais įspūdžiais. Bet praeitą savaitę 

į jau paskelbtas pirmas oficialus straipsnis, vertinantis 
įdėtą darbą ir pasiektus rezultatus. Straipsnį parašė Le
okadija Diržinskaitė, okupuotos Lietuvos užsienio rei
kalų ministerė, “tarybinės” valdžios vicepremjere-ir dai
nų šventės organizacinio komiteto pirmininkė. Tai lie
tuviškoji Furceva, įtakingo komunisto remiama j suge
bėjusi nustumti į šalį kitas lietuves moteris ir prasimu
šusi į priešakines valdančiųjų gretas.

Iš jos “Tiesoje” paskelbto straipsnio matyti, kad 
šventę ruošė ir programoje dalyvavo 29,150 žmonių. Apie 
10,000 buvo iš Vilniaus ir jo apylinkių, o kiti buvo suvežti 
iš įvairių Lietuvos vietų. Visi buvo “saviveiklininkai”. 
Tai reiškia, kad jie patys turėjo mokytis dainuoti, šokti, 
apsirengti ir savo keliones apmokėti. Jeigu dainininkai ir 
šokėjai būtų turėję patys įsigyti šokiams reikalingus dra
bužius, tai jie būtų nepajėgę to padaryti. Viskas buvo or
ganizuojama kolektyviniu būdu, kad vietos kolchozai ir 
dirbtuvėlės ne tik aprengtų, bet ir į Vilnių pasiųstų dai
nininkus ir šokėjus.

Kiek žmonių buvo Lenino garbei ir Lietuvos komu- 
nistų partijos'šlovei suruoštoje dainų šventėje, Diržins
kaitė nerašo. Kiek kainavo tie visi pasiruošimai, algos, 
kelionės ir propaganda, ji taip pat nemini, bet ji šitaip 
dėkoja šventę suruošusiems “saviveiklininkams”:

“Mūsų padėkos nusipelnė visi įmonių, kolūkių ir 
įstaigų vadovai, visuomenės organizacijos, dirban
čiųjų kolektyvai, kurie sudarė sąlygas meno saviveik
lininkams ruoštis šventei, sugebėjo išleisti į Vilnių sa
vo bendradarbius saviveiklininkus, dirbo už juos, vyk
dydami gamybinius planus. Tai geri kolektyviškumo 
bruožai, šventės organizatorių vardu šiltą padėką reiš 

- kiumeno saviveiklos dalyviams; visiems,'kurie supy
nė tokį gražų jubiliejinį šventės vainiką”. (“Tiesa”, 
1970 m. rugp. 26 d.) M '
Lietuviai šokėjai ir dainininkai ne tik dainomis “vai

niką nupynė”, bet jie pačioje šokių pradžioje didžiausias

nustatyta. <
• Ji toliau pasakoja, kad į visus miestus ir didesnius 

Lietuvos rajonus buvo išsiuntinėti dainų šventės vyres
nieji dirigentai. Vyresnieji buvo siuntinėjami po Lietuvą, 
bet kur patys vyriausieji buvo išsiųsti, tai Diržinskaitė sa
vo atskaitoje visai nemini. Vyriausias, visos šokių šventės 
vadovas Juozas Lingys buvo atsiųstas į Jungtines Ameri
kos Valstybes, o vyriausio vadovo dešinioji ranka — Kazi
mieras Poškaitis buvo pasiųstas į Kanadą. Diržinskaitė 
išklausė parvažiavusių Lingio ir Poškaičio pranešimus 
apie lietuvių šokių ansamblius Amerikoje, bet savo pra
nešime ji nieko apie juos nemini. Diržinskaitė nekalba, 
bet mums prie šio klausimo dar teks grįžti.

Diržinskaitė džiaugiasi, kad Lietuvos jaunimas ne 
tik šoko, bet ir dainavo tarybinės valdžios 30 metų ir Le
nino šimto metų gimimo sukakties proga. Jaunimo šo
kiai ir'dainos Diržinskaitei rodo didelius laimėjimus “ug
dant socialistinę ekonomiją ir kultūrą”. Ji yra įsitikinusi, 
kad dainos ir šokiai “koncentruotai ir maštabiškai paro
dė, į kokias aukštumas pakilo lietuvių tauta, žengdama 
V. Lenino nurodytu keliu.”

Diržinskaitė, Sniečkus, šumauskas ir užpakalyje jų 
stovįs Šelepinas šia dainų švente parodė, kad rusai gali 
išmokyti lietuvius komunistus, kaip valdyti pavergtą 
kraštą. Kalbos negali,būti apie jokią “socialistinę” ar 
nesocialistinę ekonomiją arba kultūrą. Kalbėti galima 
tiktai apie prievartos priemones, kurios priverčia pa
vergtą žmogų juoktis per ašaras, šokti pagal svetimą mu
ziką ir lankstytis svetimiems dievams. Komunistai Leni
no garbei suruošė šventę, bet šventei ruošti susidariusias 
išlaidas turėjo sumokėti lietuviai kolchozininkai. Kol
chozai turėjo šokėjas aprengti ir kelionėn išleisti.

jeigu okupuotoje Lietuvoje ekonomija ir kultūra taip 
klestėtų, kaip rDinžiksaitė pasakoja, tai nieko ji taip neno
rėtų, kaip tą klestėjimą parodyti. Tuo.tarpu parvažiavu
sius lietuvius laiko Vilniuje, kaip gardan suvarytus, kai
man jų neišleidžia. O jeigu kuris turi drąsos iš Vilniaus ko
ją iškelti, tai jis gaudomas, kaip nusikaltėlis. Ne parvažia
vusius lietuvius siunčia į kaimus, kad pamatytų, kaip jo 
broliai ir seserys gyvena, bet kaimiečius siunčia į Vilnių, 
kad pamatytų kaip parvažiavusieji lietuviai atrodo. Nei 
viena Vilniun atvežta kaimietė — vyresnė, ar jaunesnė — 
nėra taip susidėsčiusi plaukų, kaip juos susidėsto Diržins
kaitė. Tai parodo, kad komunistinėje Lietuvoje “pažanga” 
pasiekė tiktai prasimušusias veržlias komunistes, o ne 
platesnius moterų sluoksnius. Lietuvos kolchozininkės 
turi sunkiai dirbti, kad Diržinskaitė galėtų užsienietiškai 
pasipuošti.

jų. Tai yra vos 3 milijonų gy
ventojų, kurių daugiau trečda
lis (1,200,000) gyvena sostinė
je Montevideo, drėgno klimato, 
186,000 ketvirtainių kilometrų 
kraštas prie La Platos įlankos, 
kur gyventojų svarbiausias pa
jamų šaltinis yra raguočių ir 
avių auginimas.

Urugvajus buvo skaitomas 
tikras unikumas visų kitų Pietų 
Amerikos valstybių tarpe. Ja
me nėra nei indėnų, nei negrų 
ir per dešimtmečius šis kraštas 
buvo skaitomas pavyzdžiu lais
vės, gerbūvio ir demokratijos, 
kai kitos Pietinės Amerikos val
stybės periodiškai buvo sukre- 
čiamos riaušių, perversmų ir 
maištų.

Praeitojo karo metu Urugva
jus nuėjo Švedijos pavyzdžiu, įsi
vesdamas visuotinę socialinę ap
saugą. Po eilės reformų Uru
gvajus užtikrino visiems savo pi
liečiams globą "nuo lopšio iki kar
sto. Tų reformų šalininkai pa
tys tikėjo ir kitus įtikino, kad 
tuo būdu bus įgyvendintas ro
jus žemėje, tai yra taika ir ra
mybė.

Į

Neilgai teko laukti, kol Uru
gvajaus gyventojai pastebėjo, 
kad reformos davė priešingus 
vaisius. Į sostinę pradėjo plūs
ti kaimo ir žemės ūkio darbi
ninkai, įsitikinę, kad neverta 
dirbti laukuose, jei mieste gali 
už nedarbą geriau uždirbti, že
mės ūkis pradėjo smukti, suny
ko eksportas ir valstybės paja
mos.

Pagaliau 1968 metų liepos 
mėnesį uruvaj iečiai patyrė apie 
jų tarpe įsimetusią revoliucinę 
organizaciją, pasivadinusią Tu- 
pamaros.

Vos keletą minučių prieš pre
zidento Pacheco kalbą per ra
diją, Tautinės Gvardijos unifor
momis apsirengusių revoliucio
nierių būrys staiga užpuolė di
džiąją Montevideo radijo ir te
levizijos stotį, pašalino visus 

tarnautojus ir po antenos padė
ję dinamitą-visą stotį išsprogdi
no.

Tų pat 1968 metų gruodžio 13 
d. anksti rytą eilė bombų spro
gimų sukrėtė sostinės miestą. 
Septyni pastatai'įvairiose mies
to dalyse (dveji bankų namai) 
buvo sunaikinti. 1969 m. vasa
rio 18 d. Tupamarų grupė už
puolė pamario vasarvietės' Pun
ta del Este liuksusinį kazino, pa
grobdama $220 tūkstančių. Ku
bos revoliucionieriais Che Gue- 
varos antrų mirties metinių su
kaktuvių dieną 1969 m. spalio 
8 d. į IPando miestelį per 21 my
lią nuo Montevideo įvažiavo lai
dotuvių procesija, kuriai beva
žiuojant pro policijos komisaria
tą staiga iš palydovų tarpo prie 
“karsto” pribėgo 40 vyrų ir mo
terų ir iš karsto pasiėmę šautu
vus, revolverius bei kulkosvai
džius pagal sutartą planą puP- 
lė policijos būstinę, bankus, ro-

Naujas inžinierius - daktaras

DR. RIMAS VAIČAITIS

“Darbas kartus, bet jo vai
siai saldūs”, sako lietuvių pa
tarlė. Ji prisiminė rugpiūčio 
29 d. Jaunimo Centro žemuti-1 
nėję salėje, kur susirinko ne
mažai Kosto Vaičaičio šeimos 
draugų ir giminių kartu pasi
džiaugti jo sūnaus, Rimo Vai
čaičio pasiektais laimėjimais, 
“Mes, Rimai, tavim didžiuoja
mės”, kalbėjo išdidus tėvas”. 
Mes tik prašome, nenutolk 
nuo lietuvių, nuo jų jaunimo, 
jų spaudos.”

Kada Amerikos valdžios vy
rai svarsto įvairių grupių stu
dentų neramumus ir jų pasė
kas, Rimo Vaičaičio laimėji
mai' dar daugiau išsiskiria, 
tampa ryškia išimtimi, užde
gančiu pavyzdžiu. Juk jis Ame
rikoje tik dešimt metų!

Kada Chruščiovas, Dovydo 
stovyklos “dvasios” atšildyta
me klimate, pradėjo važinėti Į 
Ameriką, čia jam “sarmatą” 
tuojau ėmė daryti visa eilė lie
tuvių pabėgėlių. Vienas prašė 
išleisti iš Lietuvos ten likusią 

tušę ir telefono centrinę. Visa 
operacija truko.10 minučių,-kol 
tupamarai dingo pasigrobę 
$400,000 grynais pinigais.

Šį pavasarį gegužės 11 d. po
licijos mundurais apsirengę tu
pamarai įpuolė į jūrininkų ka
reivines ir pasigrobė 7p8 šau
namus ginklus, jų tarpe 100 M-ll 
automatinių karabinų ir kelias 
dėžes rankinių granatų.

Dabar jau kelintas mėnuo, 
kaip tupamaros terorizuoja Uru
gvajų žmonių grobimais. Jie sa
vo tarpe turi visų sričių spe
cialistų, k. a. pilotų, šoferių, in
žinierių, net daktarų ir apsčiai 
moterų, atsižyminčių žiaurumu, 
fanatizmu ir brutalumu. Jų 
“įkvėpimo”, versmė yra Lenino 
ir Che Gueveros raštai; mano
ma, kad jie yra Kubos partiza
nų kursų auklėtiniai, nors jie, 
sako, Kubos revoliucijos nepa- 
mėgdžioja, o “tobulina” nuosa
vą didmiesčių partizanų karo 
technika...

žmoną, kitas — motiną. Tuo 
metu spaudimas sovietų vadui | 
buvo darytas ir dėl Leonų, Vai 
čaiėių vaikų.

Rimas Vaičaitis atvyko Ame- g 
rikon 1960 metų vasarą. Smal
sūs tautiečiai tuoj sužinojo, kad 
jis buvęs geras sportininkas, 
“ėjikas”, neblogų laimėjimų at 
lėtas. Jis tuoj ėmė maišytis 
Jaunimo Centre, pradėjo šokti 
tautinius šokius, įstojo į Sce
nos Mėgėjų būrelį. Daug kas 
džiaugėsi, kad Rimas savo jud- | 
rūmu, ypač savo puikia lietu
vių kalba, savo draugiškumu 
daro gerą įtaką Amerikoje iš
augusiam mūsų jaunimui. Ta
čiau gera sportuoti, vaidinti ir į 
šokti, tik — iš to duonos neval 
gysi. Rimas, baigęs vidurinę f 
mokyklą, 1962 metais įstojo į 
Illinois universitetą. į

Susitvarkęs su neįprastos kai 
bos sunkumais, atkakliai dirb
damas, R. Vaičaitis gavo 1967 
metais bachelor of science laip 
snį aeronautikos inžinerijoj. 
Po metų jis gavo jau masters 
laipsnį, o šiais metais savo stu-» 
dijas apvainikavo, gaudamas 
aeronautikos ųnžinerfjos dak
taro laipsnį. Jo parinkta tezė: 
“Dynamics of Grid Type Struc
tures”.

Tiek, štai, padaryta per de
šimt metų! Negana to, per tą 
patį laiką R. Vaičaitis sukūrė 
šeimą, vesdamas puikią lietu- 
'vaitę Auksę Paplėnąįtę. Jie 
jau augina ir dukrelę Rimą.

Vaičaičių suruoštas jų drau
gams vaišes ir sūnaus pagerbi
mą pravedė Algirdas Pužaus
kas. Jis savo žodyje priminė 
susirinkusiems, kad būti jau
nam nėra lengva, yęač sveti
mame krašte, čia tiek daug 
įtakų veikia į jauną žmogų, 
tiek daug iš jo laukiama ir rei
kalaujama. Nereikia galvoti, 
kad tos įtakos neveikė ir jauno 
Rimo. Universitetų klubai, gru 
pės, agitacijos, laiką gaišinan
tieji susirinkimai. Visi tie truk 
dymai, kaip vanduo nuo žąsies 
plunksnų, atšoko nuo atkak
laus studento Vaičaičio. ' Jam 
nereikėjo ilgų kųdlų, nereikė
jo narkotikų. Jis matė užsibrėž 
tą tikslą ir jo ramiai siekė.

Šiandien Rimo Vaičaičio dar 
bų rezultatais didžiuotis gali 
ne tikėjo tėveliai, bet ir visa 
lietuvių visuomenė. Gaila tik, 
kad jis nepasilieka Čikagoje. 
Jis jau turi butą Palisades Par
ke, New Jersey, ir neužilgo 
pradės profesoriauti Columbia 
universitete. Reikia tikėtis, 
kad jį susiras rytinio pakraš
čio lietuviai, jį priims į savo 
koloniją ir kartu išnaudos jo 
potencialą lietuviškai veiklai. 
Jaunam aeronautikos daktarui 
Rimui Vaičaičiui ir jo šeimai 
geriausios sėkmės.

A. Pužauskas

KĖKŠTŲ LEKSIS

PO TĖVIŠKĖS DANGUM
(Kalba, pagal autoriaus pageidavimą, 

palikta originali. — Red.)
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— Kam to bova? — klausia Mama.
— Suodnė.
Pribėga prie stalo, palipa ant suolo, iš

kelia ranką ir pasiekia duoninę trobos ker
tėje. Ir atsilaužia nuo riekės. Vėl greitai 
nušoka Į aslą ir dumia laukan. Dar tebe
bėgdamas per trobą atsikanda pirmąjį 
kąsnį.

Aš noriu bėgti paskui Eliozi, bet Mama 
neleidžia. Liepia susrėbti visą pieną. Sre
biu dar, bet nebenorėdamas. Pienas man 
neberūpi, man rūpi Eliozis. Ką jis ten dir
ba sodne?

II

Blezdingų lizdai papastogije. Kaip ap
valios kepurėlės ant sienos sukabinėtos. 
Pats mačiau, kaip blezdingos iš purvų jas 
lipdė. Dabar ten gyvena, naujuose savo 
lizdeliuose, išlekia ir parlekia.

O Stumkė antai saulėtkaityje išsitem
pusi miega, galvą ant ištiesti! priešakinių 
kojų padėjęs. Vieną akį pramerkia, pasi
veizi Į mane ir vėl užsimerkia. Jis negali 
dabar bėgti kartu su manim, nes yra pri
rištas ant lenciūgo.

štai jau ir didysis kiemas. Baltos, stik

linės gerosios gonkos, balta koplytėlė. Ir 
medžiai tokie dideli, ir paukščiai juose šo
kinėja. Antra puse trobos bėgu, pro gėlių 
darželius palangėse. Tvorelė puodais ap
kabinėta. Čia Bočeliaus puodai, o ten Ma
mos puodai. Sūrį suliejo ir puodus ant tvo
ros saulėje sukabino.

Pakalniui į sodną bėgu. Antai Bočelius 
pas apynius, Vienoj rankoj lazdą nusitvė
ręs, o su antra kažką daro apyniams. 
Eliozis atsivertęs veizi.

— Ar jau pramėga? — pasako Bočelius, 
į mane pasiveizėjęs.

Lipame visi trys į kalną. Bočelius atsi
sėda ant klėties priegrindo. šalia jo kojų 
dideli akmenys, per kuriuos ant priegrin
do užlipa Mama, ir Papūnis, ir vaikiai ir 
mergės. Ir mudu per tuos akmenis galiva 
ant priegrindo užlipti ir paskui nuo paties 
priegrindo nušokti. Eliozis gali pušokti, 
aš negaliu. Jis šokte nušoka, o aš pilvu 
nušliaužiu. Bočelius sėdi, alkūnėmis į ke
lius atsirėmęs, pasilenkęs,, ant žemės pa
statytą savo lazdą abiem rankom laikyda
mas. Pro akmenų tarpą šmurkšteli labai 
greitas , mažas gyvulėlis. Puolava veizė
ti, bet jo jau nebėra.

— Pelie, — pasako Bočelius.
Pelė. Mudu jau nebešokinėjava nuo 

priegrindo, pasilenkusiu akmenų tarpus 
apveizinėjava. Bet pelės nebėra.

Iš gerųjų gonkų išeina Mama, suka į 
mus. Ant priegrindo šalia Bočeliaus atsi
sėda ir sako:

— Akšėnkėtau.
Ant kaklo užkabina ji man, ir Elioziui 

taip pat. Kažką naują, Įdomų užkabina. 
Ir minkštą. Kažkokius šniūrelius.

— škapliere, — pasako Mama.
Pačiupinėjava savo škaplierius, pasi- 

gėriva jais.
— Buoviteis so anas narek. Ėr nanusė- 

maukėtau nikumet. Vėsumet tor būtė ont 
kaklu pakabintė. Ėr dėinąėr naktį.

Paleidžiava iš rankų škaplierius ir nu- 
bėgava.

Mudviejų rateliai štai. Papūnis padir
bo. Paima Eliozis už dišlių ir nuvažiuoja. 
Aš bėgu iš paskos. Bočelius su Mama pasi
lieka ant priegrindo.

Eliozis važiuoja per sodną. Aš neatsi
lieku.

Sustoja. Akmenukas besąs pamestas. 
Įkeliava į ratelius, Ir antrą. Ir dar kažką 
randava. Daug darbo turiva sodne.

Kai jau šioks toks rinkinys rateliuose 
susidaro, nuvežava pakaimių į patvorį ir 
apverčiava. Taip, kaip apverčia daržinėje 
šieno vežimą.

Darbas atliktas. Eliozis ten pat atsitu
pia. Aš turiu palaukti. Kai atsistoja, tuo
jau čiumpa už dišliaus. Vėl jis važiuoja, o 
aš iš paskos seku. Nutysusi dabar jo kel
nių kritė, ir ant viršaus išsileidę marški
niai, su geltonomis dėmėmis.

Jau ir antrą vežimą pririnkusiu patvo
ryje pakratova. Vėl ieškovą. Neįabai ką 
begalima rasti.

Parvažiuojava į kiemą, štai Bočeliaus 
puodai ant tvoros sudžiauti. Eliozis nuimū 
vieną ir sukinėja. Gal ir jį į ratelius Įsi
dėti?

Puodas išslysta iš rankų ir stambiomis 
šukėmis ant žemės pabyra.. Kaip įdomu! 
Sudedava šukes į ratelius. Antrąjį nuo tvo
ros nukabinęs jau nebesukinėja rankose, 
o be jokios abejonės meta ant žemės. Ir 
trečią. Ir visus. Didelį ir gražų vežimą 
nuvežava šį kartą pakalniui ir patvoryje 
pakratova.

Vėl grįžtava į kalną, pro klėties galą. 
Leono kamara štai. Paleidžia Eliozis iš 
rankų dišlių ir nueina prie kamaros durų. 
Rateliai lieka užmiršti. Kitą užsiėmimą 
Eliozis mudum surado.

Jis vaikščioja apie trepes pasilenkęs, 
ieško. Ir suranda didelį raktą. Leonas bu
vo jį pakavojęs. Palipa aukštyn prie durų 
ir kiša į skylę. Ir pasuka. Durys į Leono 
kamarą atsidhro.

- Sueinava į vidų. Kamaroje lova ir ma
žas stalelis. Ant stalelio tabako makšna, 
peilis, britva, kortos. O grindys juda. Ply
šys yra grindyse. Eliozis įkiša rankas į tą 
plyšį ir verčia. Padedu ir aš. Skylė jau di
delė, o ten apačioje gilu ir tamsu. Imava 
viską nuo stalelio ir me.tava į tą skylę. Dar 
šalbėrka antai — ir tą įmetava. Nieko dau
giau nebėra, ką prigauti ir pakelti galėtu- 
va. Išeinava laukan ir pasukavą į kitą 
sodno galą.

Bitės antai. Ilgas, apvalus aulys, o bi
tės tik siuva saulėkaityje priešais jį. Elio
zis pasirauna švento Jono žolių,- ilgų tokių, 
ir priėjęs prie aulio pradeda mušti bites. 
Bet neilgai temuša. Tiek trumpai, kad aš 
nespėju susiorientuoti — padėti jam ar ne. 
Suklinka jis staiga, meta žemėn Švento Jo
no žoles ir pasileidžia bėgti. Kažkas ne
paprasta atsitiko, nekasdieniška, nes bėg
damas baisiai klykia, nors niekas jo dar 
nemušė. Nenoriu pasilikti nė aš, bet pasi
likti turiu, nes perdaug greitai jis šį kartą 
ritina, Tik užpakalyje ištįsę marškiniai 
nušvytuoja ir dingsta už trobos kertės.

Pricšninkėje randu triukšmą. Eliozis 
ten įbėgęs, ir Mama jau besanti. Eliozis 
bekriokiąs gerklę išvertęs. Mama bekrapš- 
tanti bites iš apykaklės, iš drabužių ir 
plaukų. Daug jų belaksią po priešninkę, 
daug bevaikščioją ant lango stiklo. Parsi- 
ginusios Eliozi iš sodno į priešninkę.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
NAUJIENA S*

Jos visad rašo
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AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

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

Rezid. telef^ WAlbfook 5-5076 
I^asdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

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

Rez. tel. 2394683

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. B1EŽ1S 
filef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Irečiad. ir sekmari ofisas uždarytas. 

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

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariom Ava. — 586-1220

. (PUTRAMENTAS) 
Unksinmno arba valandoje

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834 
l

11,218 susirgimų užregistruota, bet daug nutylėta
Iš visų pavietrių greičiausiai i tų Korėjoje, Filipinuose, Sirijo- 

• * - - - je, Libane (Lebanone), Jorda
nijoje, Izraelyje, Lybijoje ir vi
soje eilėje Vakarų Afrikos vals
tybėlių. Iki rugpiūčio pabaigos 
jau užregistruota 11,218 cho
lera susirgimų, iš kurių 1,833 
mirė. Spėjama, kad cholera pa
sileido iš Indijos, kur ji niekuo
met nėra galutinai sustojusi. 
Daugelis kraštų apie cholerą 
Pasaulio Sveikatos Organizaci-; 
jai Genevoje visiškai apie cho
leros padėtį žinių neteikia. Tuo Į 
tarpu nuo choleros didžiausias 
pavojus gresia Lybi  j ai.

Choleros bacilą 1893 metais 
atrado Dr. Robertas Kochas ir 
nustatė, kad ja užsikrečiama 
per užterštą vandenį, per mais
to produktus ir žmonių išmatas. 
Ligos simptomai yra nesustab
domas vėmimas ir vidurių pa
leidimas. Dėl skysčių nusekimo 
(per vieną dieną žmogus neten
ka iki 20 litrų kūno skysčių) li
gonis išdžiūsta ir miršta. Mirtis 
gali ateiti per vieną parą. Iš 
cholera apsirgusių, negydant, 
miršta nemažiau kaip 60 iki 70 
nuošimčių...

Per 1962—1967 metų laiko
tarpį cholera mirė 73,000 žmo
nių.

Dr. T. P. Van Dellen rašo, 
kad cholera plečiasi kaip gais
ras ten, kur sanitarinės sąlygos 
yra prastos, o ypatingai kur var
tojamasis vanduo susimaišo su 
kanalizacijos (srutų) vandeniu. 

Mirtingumas esą galima su
mažinti iki 1 nuošimčio kai in
traveniniu būdu, (tai yra lei
džiant tiesiai į venas) yra papil
domi choleros prarasti kūno 
skysčiai ir chemikalai. Vaistas 
tetracycline (antibiotikas) nai
kinąs cholerą sukeliančius agen
tus— choleros germus vad. cho
lera vibrio ir sutrumpinąs vi
duriavimo laiką.

Esą gerų skiepų (vakcinos), 
bet jie apsaugo neilgiau kaip 
6 - mėnesiams, dėlto epidemijos 
metu netikra apsauga. Vandens 
chlorinavimas užmušąs chole
ros germus, tačiau geriausia ap
sauga nuo choleros yra pagerin
ta sanitacija ir švara, sako Dr. 
Van Delleh.

plintanti, cholera savo nauju 
prasiveržimu žaibišku greičiu 
paplito beveik visose senojo pa
saulio dalyse.

Dar tik rugpiūčio 11 dieną so
vietai pirmieji pirmą kartą pa
skelbė apie pirmąjį choleros pa
sirodymą Piety Rusijoje. Bere
gint ši maro liga apsireiškė Viet
name, Burmoje, Malazijoje, Pie-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

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

ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.
2850 Wait 63rd St., Chicago, lil. 60629 

Telef.: PRospoct 6-5084

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

?434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS. .

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
aniracL, penktadienį nuo 1—o, tree, 

ir šešead. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. ED&UHD E. CiARA 
2/uy O i st STREfeT 

Tai.: GR 6-24U0
r'wiL pagal susitarimą: Pirm., ketv.

4, /—9, antrad., penkt 10—4. ir 
šešud. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. Al fciSiH - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3644 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Tol. ofiso: PR 8-7773; ret: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G AS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., ' 5—8,

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
24S4 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
UPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tei. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. x Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.
____  po pietų, 

ketvirtai, nuo 6—8 vak.
Ofise t«l«fu 776-2880

Nauįas rez. teief.: 448-5545

VaL: antrad. nuo 2

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

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

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

uždaryta.
Rez. tote WA 5-3099

MOVING 
Apdraustas perkrausimas 

ii Įvairiv atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Piaco 
Tala FRontier 8-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠE R £ N A S 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

150 DOL, PIGIAU
SPALVOTA TV — 

RADIJAS - PATEFONAS ‘

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

50PHIEBARCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

v.

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus 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
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į

WALTER RASK -' RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

DR. VYT; TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso teiste HEmleck 4-2123 
Rezid. teiste Glbson 8-6195 

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

Our wildlife has no defense 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always bold matches till cold.

diem again. Crush all 
smokes dead out.

Please! Only you can 
prevent forest fires

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Bridgeporto istorija
Vienas bridgeportietis rašo 

Chicago Tribune, kad jam 
jaunam tebesant Bridgeporto ri
bos iki 1917 metų buvo tokios: 
Halsted. gatvė buvo Bridgepor
to rytų sieną, 39 gatvė arba va
dintas “Burbulu upelis” (Bub
ble Creek) pietų siena, Pieti
nės Chicagos upės pietinė šaka
— vakarų ir pati Chicagos upė 
Chicago River South Branch)
— šiaurės siena. Dėlto 35 gat
vės ir Lowe Avenue kampas, 
kur meras Daley gyvena, ne
galįs būti vadinamas Bridge
port, nes anais laikais dalis i 
rytus nuo Halsted gatvės buvu
si vadinama “Dashieler”

Savo atsakyme Tribūne pa
tvirtina, kad tikrai šio šimtine 
čio pradžioje tikrais bridžpor- 
tiečiais buvę vadinami tie žmo 
nės, kurie gyveno aukščiau 
nurodytose ribose, o gyvenu
sieji į rytus nuo Halsted gatvės 
ir į šiaurę nuo 31 gatvės buvę 
vadinami “dašyleriais” (nuo se
nosios Dashiel Street pavadini
mo, kurs 1890 metais pakeistas 
vardu Union Avė.) Bendrai gi 
teritorija į rytus nuo Halsted ir 
į šiaurę -nuo 31 gatvių priklau
siusi Hamburgo distriktui.

Vėliau pertvarkant distrik- 
tus, Bridgeporto rytinė siena 
nukelta toliau i rytus iki Sle
wart Avenue.

Ar maskoliai atneš 
cholera i Lietuvą?
Lenkų informacijos iš Londo

no ramina savuosius emigraci
joje, kad cholera Lenkijai negre- 
sianti. Tatai užtikrinęs Lenki
jos kompartijos laikraštis “Ga- 
zeta Robotnicza” Katovicuose. 
Iki šiol Lenkijoje nebuvę nė vie
no cholera susirgimo. Iš chole
ra paliestų kraštų atvažiuojan
tieji esą palaikomi karantine po 
6 dienas, o atvykstantieji iš 
Egipto, Irako, Persijos, Turki
jos, taip pat lenkų pasienio sar
gybiniai skiepijami nuo chole
ros. Tačiau “Gazeta Robotni
cza” nieko nemini, kaip su “imi
grantais ir svečiais” iš Sovietų.

Kadangi Lietuva yra paversta 
sovietų “sąjungine respublika”, 
kuri nuo “svečių, turistų ir po- 
selencų” iš Rusijos nebeturi jo
kių apsaugos sienų, baimė, kad 
burliokai savo kailiniuose su utė
lėmis drauge choleros neįvežtų.

jp

Texas valstijoje yra Tyler parkas. Ta
me parke yra pastatyta moderni sky-1 
lėta skulptūra. Kiekvienas turi teisę 
toje skulptūroje įžiūrėti, kas jam la
biausiai patinka. Vienas devynių me
tų berniukas įlipo į jos vidų, iškišo 
rankas ir kojas ir paprašė nufotogra-į 
fuoti. Tvirtinama, kad jis yra išra-l 

dingas berniukas.

Nuo 100 iki 200 metų 
už policininko nužudymų
Kriminal. teismo teisėjas 

Raymond D. Hali nuteisė Ja
mes Allen, 19 metų amžiaus 
juoduką nuo 100 iki 200 metų 
kalėjimo už nužudymą detek- 
two Oliver Singletono 1969 
metų sausio 24 dieną bandant 
apiplėšti Bell & Howell Co įmo 
nę. Kiti du Alleno sėbrai Lar
ry Gibson, 23 ir Tyrone Oby, 27 
metų buvo užmušti susišaudy
me su policiją. '■

Alien galės'v..prašyti pąrolės 
po 11 metų ir-3 mėnesių

?' 'Ti----

Suėmė gaujos vadukų
LaMar Bell, 26 metų am

žiaus, juodžių gatvės gaujos 
Blackstone rangers ( dabar be
sivadinančios Black P Stone 
Nation) ‘-vyriausios valdžios” 
(Main 21) narys suimtas ir kai 
tinamas detektyvo James Alfa
no iš pasali! peršovimu prie 
Southmoor viešbučio naktį į 
rugpiūčio 13 d. Tame viešbuty
je buvo įsimetęs los gaujos “yy 
riausias štabas’’. Alfano po; 3 
dienų mirė.'

Bell pernai buvo suimtas ir 
kaltinamas plėšikavimu. Prieš 
keletą metų jis buvo Blacksto
ne rangerių “prezidentu”.

Perų žemės drebėjimo 
metu žuvo 70,000 žmonių

Perų Nacionalis Pavojaus ko
mitetas paskelbė, kad šių melų 
gegužės 31 d. žemės drebėjime 
buvo užmušta 70,000 žmonių. 
Buvo padaryta neįsivaizduoja
mų nuostolių žmonių turtui. 
Šimtai tūkstančių gyventojų li
ko be namų ir be žemės. Buvu
sioji dirbama žemė pavirto lava 
— suverstų griovių mase.

Liepos 30 d. Irane įvyko kiek 
mažesnė kataklizma, kur buvo 
100 žmonių užmušta, apie 200 
sunkiai sužeista. Apskaičiuota, 
kad Irano žemės drebėjimas pa
lietė 100 kaimų, 26 kaimai bu
vo visiškai sugriauti. M. š.

cagoje panašiai nužudęs 20' 
moterų.

Chicagoje jis pasigrobęs vie
ną 22 metų moterį nusivežė į 
miškų saugonę miesto šiaurva
karinėje dalyje, dukart išprie
vartavo, barzdą skutamuoju 
peiliuku jai perplovė gerklę ir 
vidurius ir dar honka primu
šęs paliko numirti, bet ji išli
ko gyva ir policijai nurodė sa
vo piktadarį.

Walkeriui prieš 1965 metus 
tebegyvenant CIevelande pa
našiomis aplinkybėmis buvo 
nužudytos keturios moterys; 
jam persikėlus į Michiganą trys 
moterys panašiai nužudytos 
Berrien apskrityje ir .viena 
Benton Harhore. Pranešime 
nepaaiškinta, kur buvo nužu
dytos kitos 11 moterų.

Iš KANADOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
IJ/ 2533 W. 71st Street
J, Telef.: GRoovehill 6-2345-6
& *• 1410 So. 50th Ave, Cicero
■ Telef.: TOwnhaU 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Darbo Dienos savaitgalį To
ronte vyks L. K. Mokslo Akade
mijos suvažiavimas. Programo
je numatyta visa eilė įdomių 
mokslinių paskaitų.

Sociologė Irena Lukoševičie
nė skaitys paskaitą apie jauni
mo socialinį gyvenimą. Prieš 
porą metų ji kaip instruktorė 
dirbo Montrėalio Universitete. 
Dėl nepakankamo mokslo laips
nio turėjo iš tų pareigų pasi
traukti. Dabar dirba vienoje 
labdaros organizacijoje kaip so
ciologė ir ruošiasi egzaminams 
magistrės laipsniui įsigyti. M.

Neturintis savo šeimos 
privalo eiti Į saliūną

Pranešama,; kad asmenys, 
norintieji be mokesčio valdžiai 
pasigaminti vyno, registraci
jos formas gali gauti 'Mokesčių 
įstaigos alkoholio, tabako ir 
šaunamų ginklų divizijos ofise 
35 E. Wacker drive. Mokesčių 
įstaigos (IRS) taisyklėmis 
kiekvienam šeimos galvai - lei
džiama vienų metų laikotarpy
je pasigaminti po 200. galionų 
vyno. Tačiau nevedusieji as
menys arba vedęs vyras, jei 
gyvena atskirai nuo šeimos, ei
nant įstatymai, negali sau pats 
vyno pasigaminti.

Įtartas nužudęs 20 moterų
Clarence Walker, 41 metų 

amžiaus, kitaip besivadinąs 
Clyde Haines, už moters Chi- 
cagoje pagrobimą, išprievar
tavimą ir nužudymą 1968 metų 
kovo 6 d. nuteistas 320 metams 
kalėjimo ir sėdintis Joliet ka
lėjime, dabar įtartas per pas
kutinius 9 metus gyvendamas 
Michigane, CIevelande ir Chi-

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1B 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

The iron Curtain 
isnl soundproof.

Sha can’t coma to you for tha 
truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does get the 
truth .through.
KYI to RMI0 Fm BrOM 
lai 1MI. ML vanwo. R.Y.

Pvbiiahtd m a pubRc wnric# 
•QOMTEtiOri with Th< Advert i»ing Coyne*.

Susirinkimų ir parengimų

— Marquette Parko Namy Savinin
kę Organizacijos parengimų komisija 
Jus kviečia i linksmą pikniką, kuris 
įvyks pirmadienį, siu metų rugsėjo 
7 d. Bruzgulienės ąžuolyne. Jūsų ten 
lauks maloni Jurgio Joniko muzika, 
geras ir pigus lietuviškas maistas, tur
tingas ir nebrangus atsigaivinimo ba
ras^ turtingos dovanos ir įvairūs ge
gužinių malonumai. Organizacijon 
bus priimami nauji nariai. Laukiame 
jūsų. Stasys Patlaba

— JoniŠkiečiy Labdarybės ir Kultū
ros Klubo piknikas įvyks sekmadienį, 
rugsėjo 6 d. Liepos buvusiam sode, 
83rd ir Kean Avė. Pradžia 12 vai. 
Prašome visus narius ir svečius atsi
lankyti į šį linksmą pikniką, nes ren
gėjai yra pasirengę su bufetu, skaniu 
gėrimu ir šiltu užkandžiu. Bus gražių 
dovanų ir šokiams gros Valiūno or
kestras

Antanina Kalys, rašt

~ Upytės Draugiško s Klubo susi
rinkimas Įvyks penktadienį, rugsėjo 4 
dieną 8:00 vai. vak. Talman Hali, 4500 
So. Talman Avė. Visi nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti ir išgirsite komisijų pranešimus. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Antanina Kalys, rašt.

NARIAI: 
t

Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

I AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

i
ft 1

1 Ali IUliW-^2

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

■

BUTKUS - VASAITIS I
1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympic 2-10C?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS j

(LACKAWICZ)
t2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 !j

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

- - ■
__L_LL_L_......   L ... . . ___________________ _ ___ _ -

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

■

GEORGE F. RUDMINAS j
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

__________ "■  |
iTT- 'W~.. nr U l in/ ,

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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Virginia

SECRETARY.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

HELP WANTED — MALI 
Darbinlnky Reikia

HELP WANTED — MALS 
Darbininku Reikia

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS ■ PARDAVIMAS • ‘ NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI*

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

with good short-hand & typing for 
export Dept. Also a lady for dic

taphone and general office work.
CALL'

. 379-1121 I . ..
Ask for Mr. ZIVAD

<EAL ESTATE — OUT OF TOWN 
._____ Nuosavybės kitur *

SAVININKAS PARDUODA modernų 
3 butų su baldais namą. Liga verčia 
parduoti. Teiraukitės: Mr. & Mrs, 
Stanley Shaltis. 'Grand View Apart

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

Tel. 623-5737

HELP WANTED — FEMALE 
Dirbinlnkiy įtaiki*

FURNITURE AND FIXTURES > 
Rakandai fr įrengimai

- į-

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI Į 

;0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai. " , 
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

fu •
____

■^,-
,*«Y

I

Seržantas RAIMUNDAS BRINKĄ 

tik grįžęs iš Vietnamo, kur išbuvo virš metu laiko.

Seržantas Raimundas Brinką
Brinką Raimundas, žinomo 

aktoriaus, Alvudo vaikų teatro 
Uirektoriaus sūnus, JAV kariuo
menės seržantas, atitarnavęs Dė
dei Šamui Vietname, sveikas ir 
gerai nusiteikęs praeitą savaitę 
grižo tėvų pastogėn, Čikagon, 
į Kariaudamas Vietname, tan
kų dalinio sąstate, kaipo ryši
ninkas ir žinių teikėjas, dalyva
vo invazijoj Į Kambodiją. Kau
tynėse artilerijos sviedinio ske
veldrų buvo sužeistas į kojas.

A. & L. INSURANCE & REALTY

*

INCOME TAX
4645 Sc. ASHLAND AVE.

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms. .?

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

&

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolls 
3208% W. 95th St,

GA 4-8654 ■-=’

r aim tire anc Casualty Sompapy

Gydėsi ten pat Vietname, dide
lio uostamiesčio karo ligoninė
je. Gydymas buvo labai rūpes
tingas, priežiūra ir maitinimas 
— puikūs. Bendrai Dėdės Šamo 
kariai labai gerai ir sočiai mai
tinami. Kartais tenka nedaval- 
gyti, bet tai dėl staigių priešo 
puolimų, kai reikia greitai pa
keisti pozicijas. Tada palieka
ma net maisto produktai... Iš 
ligoninės gautas sveikatai susti
printi atostogas Raimundas 
Brinką praleido Formozos salo
je, Taivan mieste, iš kur teko 
ekskursuoti po salą. Tai labai 
gražus kraštas ir labai simpa
tiški, malonūs žmonės, kurių 
neretas susikalba angliškai.

R. Brinką už sumanumą, drą
są, sąžiningą pareigų atlikimą 
ir pasižymėjimą kautynėse, pa
keltas seržantu ir apdovanotas 
kebais kariniais ordinais ir me
daliais, kurių tarpe h' “Purple 
Heart” ordinu, kuriuo, išrikiuo
to dalinio akivaizdoje dekoravo 
pats divizijos generolas.

Raimundas gimęs Vokietijoje, 
Augsburgo DP stovykloje, Į šią 
laisvių šalį atvežtas dar nepilnų 
metu amžiaus būdamas. Čika
goje baigė pradžios, aukštesnią
ją mokyklas ir pora metų studi
javo pedagogiką. Dabar ketina

ir ruošiasi studijuoti IBM — 
komputerių ir pan. elektroninių 
mašinų techniką, kuriam tikslui 
kaipo Vietnamo karo veteranas, 
per keturius metus gaus valsty
bės stipendiją po $170 mėnesiui. 
Veterano Brinkos pasakojimu, 
klaųipiose Vietnamo džiunglėse 
karas labai sunkus ir įmanomas 
tik labai aukštos JAV kurinės 
technikos dėka. Tamsiose pra
žliugusiose džiunglėse, sunkiai 
pastebimi, slankioja komunistų 
partizanai, kurie dideliais bū
riais netikėtai užpuola ameri
kiečių postus. Todėl iš helikop
terių ir lėktuvų džiunglės nuo- 
at bombarduojamos. Bombų 
išmuštose duobėse kareiviai bc- 
simaudydami plaukioja... Šiur
pu pamanyti kokios galingos 
bombos ten vartojamos.

Nepaisant kare patirto vargo 
ir žaizdų, Raimundas grįžo ir 
fiziniai ir dvasiniai sveikas ir 
tvirtas. Tuo nuoširdžiai džiau
giasi ne tik jo tėveliai, brolis 
Andrius ir draugai. Džiugu ir 
malonu visiems lietuviams, kad 
tuo metu kai tikrais ameriko
nais besivadiną studentai čia ir 
fronte nuodijasi narkotikais, 
sprogdindami universitetus, de
gindami JAV vėliavas, žudo pro
fesorius ir tuo talkininkauja sa
vo krašto priešui — mūsų, lietu
viškasis atžalynas, ištikimai jam 
tarnauja, sąžiningai ir drąsiai 
aukojasi bekovodamas frontuo
se su aršiausiu šio krašto ir viso 
laisvojo pasaulio priešu — ko
munistais. 0'’- i

Garbė lietuviams kariams, 
garbė juos išauklėjusiems jų tė
vams !

Kalpas Uoginius

Čikaga antroj vietoj
šio meter cenzo skaičiai ro

do, kad Illinojuje per praeitą 
dešimtmetį priaugo 892,828 gy
ventojai. Chicagos miestas ne
paisant , kad iš 3,550,494 gy
ventojų 1960 metais nukrito 
iki 3,325,263 1970 metais, te- 
bepasilieka antrasis didumu iš 
25 Amerikos didmiesčių. Illi- 
nojus nepaisant apie milijoną 
žmonių prieauglio, iš 4-vietos 
nukrito į penktąją vietą. Illi- 
nojui atstovų skaičius kongre
se tepasilieka 24.

Penki didieji Amerikos mies 
tai dabar yra: New Yorkas,, 
Chicaga, Los Angeles, Phila
delphia ir Detroitas.

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusiu specialistu. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30' 
vai. vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

Savininkas lietuvis.

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

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, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Nori iš žąsinų 
atgauti avižas

(Pasivadinusi “Operation 
Bootstrap” (Batų virvelė), iš 
organizacijų; ir biznierių susi
dariusi gerų norų organizaci
ja, norėjusi gatvių padaužoms 
padėti “atsistoti ant kojų”, 
buvo davusi “Romos šventųjų” 
gaujos vadeivoms Curtis, 23, ir 
Lucas, 21, $10,000 žaidimų cent
rui jrengti, bet jiedu iš tų pi
nigų nusipirko sau Cadillac au
tomobili. Dabar “Operation 
Bootstrap” bando pinigus at
gauti per teismą. Tų automo
bilių pirkimas sukėlė vaidus 
pačioje gaujoje ir netrukus 
rugpjūčio 10 d. saliūne prie 
3357 Roosevelt Rd. Lucas buvo 
nušautas vietoje, o Curtis su
žeistas .

Experienced in ARC. į Welding and Burning. 
Steady wdrfc Shift hours. Fringe benefits 

Near North area
Call MR. JOHNS

DIS HWA SHERS
5 Day work week. Permanent. 
Uniforms & meals provided. 

Apply Cafeteria Manager. 
CHICAGO BRIDGE & IRON 
901 W. 22nd St., Oak Brook.

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS-

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

- MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

L_. .—.------- - - - - j

Šunys paštininkai
Specialiai apmokyti šunys 

bus samdomi Chicagos pašto 
tarnybai, kur jųi darbas bus 
šniukštinėti ir suuosti, kur 
siuntiniuose yra paslėpti mari
juana ir hašišas. Du vokiečių 
veislės šunys “dirbs” centrinia 
me pašte prie 610 S. Canal St. 
Jų uoslės tokios, kad jie galį 
suuosti marijuaną vaisių skar
dinėse ir net pakastą po žvy
ruoto vieškelio gruntu.

Šunų treniruotojai garan
tuoja, kad vienas šuo suranda 
marijuaną per vieną minutę, 
kuomet muito inspektoriui tą 
pati šmugeli surasti trunka 20 
minučių.

— Edvardas ir Frances Rad-, 
vilai, 7475. S. Western Ave., iki 
rugs. 18 dienos uždarė savo įs-: 
taigą ir išvažiavo atostogų. Jie 
išskrido į New Yorką, iš kur 
laivu plauks į Portoriką. Ras- 
čiauskas sutvarkė visus jų ke
lionės reikalus. ’ (Pr) .

J -r— Dail. Magdalena Stan
kūnienė atostogas praleidžia 
važinėdama Tolimuose Rytuo
se. Ji jau apžiūrėjo Japonijo
je Expo - 70 ir Įdomesnius ja-į 
pomj miestus. Jis rašo esanti; 
labai sužavėta japonų sumanu
mu ir darbštumū. Iš Japonijos 
žada dar pasiekti Hong Kongą.

— Juozas Vaičaitis, Maple
wood Club Brighton Parke sa
vininkas, atostogas leidžia Wis 
consine, "Wausau apylinkėse, 
čia Vaičaičių šeima rado ne tik 
daug gryno oro,, bęt ir geras 
meškeriojimo sąlygas. Vaičai
ti biznyje pavaduoją Kasparai
tis. .... •• r ■

■-'* '.j ■

— Juozas Žemaitis, žinomas 
Cicero biznierius, hiišipirko 
sau gyvenvietę Willow Springs, 
žemaičių namai yra nėtoli 
dail. Vaitekūno namui Gražio
je apylinkėje vis didėja lietu
vių skaičius.

— Violetos Smieliauskaitės, 
Grandies tautinių šokių grupės 
šokėjos vestuvės: su Ronaldu 
Atkinsonu įvyks- rugsėjo 19 d. 
Haddonfield, N. J. Jaunasis 
yra baigęs muzikos studijas Il
linois universitete. Į vestuves 
vyks jaunosios tėvai Irena ir 
Edvardas Smieliauskai, brolis 
Valdas ir Aleksas su žmonomis. 
Taip pat dalyvaus daug Gran
dies šokėjų, kurios bus pamer
gėmis. 7 ' ■

— Mokyt. Julius širka, Done
laičio lituanistinių mokyklų 
vedėjas rūpinasi .. .sėkųąingu 
naujų mokslo metų ątidarymu. 
šiose mokyklose mokslas pra
sidės rugsėjo 12 d.

— Mokyt. Alicija Rūgytė mo
ko Čikagos aukštesnėje ir Mar
quette Parko lituanistinėse mo 
kyklose, taip pat dalyvauja vi- 
psuomeniniame darbe ir organi
zacijose. ■ > . ■

AUTO BILLER
Full time, exp. helpful, good typist, 5 
day week. Off Sat.: Sun., good salary. 

Company benefits.
' Call Mr. TOM

CIRCLE CHEVROLET 
846-4600?

SWITCHBOARD OPERATOR 
Experienced,

. _ Ask for Mr. NATT.

PARK RIDGE HOTEL
825-1161

SECRETARY
Legal typing, shorthand. Lite 
dictaphone? Salary conimensu- ’ 
rate with experience and ability.-

Reply:
, DE 2-6454 ANNE.

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. ’

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

■' ' INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

SIUNTINIAI l LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS
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PUBLICATION'. TRAINEE
$475 ’ ■ ■ ■ FREE
You will be trained to assist Depart
ment Head of leading periodical. 
Light typing is adequate as it is more 

' a thinking than clerical spot.
MURPHY EMPLOYMENT SERVICE

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

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, gera gatvė Marquette 
Parlra 000

PINIGŲ ARUODAS. $11,000 paja
mų. Gražus, įspūdingas mūras. Kai
na $45,000.

SAVININKAS KITUR. Už $88,000 
atiduoda 8 apartamentų 14 metų mū
rą 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 KAMBARIŲ 12 metų fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji. 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. Apie 
$40,000.

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

8101 No. Milwaukee Ave.; Niles

GENERAL OFFICE

LAIKRODŽIAI ir brangenybis
Pardavimai tr Talayma* 

2646 WEST 69th STREET '
' Tel.: REpublfc 7-1941

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairius dydžio namus visur. 
Parūpiname-paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

Typing, filing and some research 
$100 per week.
Phone 326-4945 
betweeu9and 5, ;

SWITCHBOARD OPERATOR 
— T^NCED 

5 day week. - 37% hours.
• Air-ėoriditionėčF office.
CARMAN - CONLEY INC.

4321 Wi 32nd STREET 
MRS. DIANE KERNS 

... -376-7777 .

zH^ypųilai

DAŽAU NAMUS 
B VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

* Pūna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

SAVININKAS PARDUODA 8 kamb. 
10 metu mūro narna Brighton Parke. 
$32,000. Tel. 247-0973 po 6 vai. vak. 

arba savaitgaliais.

MISCELLANEOUS 
JvairOz Dalykai

THRIFT HOUSE
OPERATED BY 

JUNIOR LEAGUE 
OF EVANSTON, INC.

511 MAIN STREET .

, JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage
ns, Volvos, Mercedes, Porschus ir 
kitas 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

I ; >-
Big fall opening Sept. 8th. 1970. 

Shop will carry a large selection of 
fall clothes for the entire family.

; Open 10:00 A. M. to 4:30 P. M. 
Tuesday thru Friday.

Saturday 10:00 A. M. to 1:00 P. M.

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, langai, šildymas gazu. gara
žas, Marquette Parke. $52.000.

APYNAUJIS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu, aliuminijaus langai, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai, 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS,* kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai, 2 aukštų mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54.500.

50 PĖDU BIZNIO SKLYPAS. Mar- 
auefte Parko ribose. Labai prieinama 
kaina.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.:. 471-0321

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progoa

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairi y pre
kių. Automobiliai, Šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

BUILDERS. AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

Tauragės Klubas kviečia vi
sus atsilankyti į rengiamą links
mą gegužinę rugsėjo 13 d. 12 v. 
popiet O. Bruzgulienės sode, 
8274 So. Kean įlve. {šokiams 
gros K. Ramanausko orkestras.

(Pr)-
- - ~ ' ----- —- --- — 1 ■ ■■;■■■—"--
♦ Chicagos Medžiotojų - Meš

keriotojų Klubas kviečia visus į 
gegužinę, rugsėjo 6 d. 1 vai. po
piet Bruzgulienės sode, prie Tau
tinių kapinių. Gros Ramonio 
orkestras. (Pr).

MOVING: 
Must sell Bridal Shop. 
Downers Grove area. 
$3,000 or make .offer. 

964-0561 between 8 and 4 
• — 969-0272 anytime.

DEL LIGOS PARDUODAMA KABINA 
IR RESTORANAS, modemus 4- kam
barių butas. Pramonės anvlinkė. ge

ras biznis. Skambinti BI 7-1243.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS didelis miegamas 
kambarys Marquette Parke. Gali nau

dotis visais buto patogumais.
Tel. PR 6-9854 po 4 vai. popiet

j

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

limo *4ly0°»-
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzle Ave. PR 8-2233

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste tr 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL
• 4444 So. Western AveM 

CHICAGO, ILL. 60609 
TeL: VI 7-3447

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ ap
šildomas butas 2-me aukšte suaugu

siems už $100. Tel. FR 6-0962 
po 4 vai. popiet.

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO,' ILL. TEL. VI 7-9327

SKAITYK ’NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas 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, kreipkitė« bet kada

W!


