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43%
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Plaukų kirpėjai

iš japonų atimtais ginklais so
vietai stipriai parėmę Kinijos 
komunistus, kurie dėl to ir lai
mėję prieš Chiang Kai šėkų. 
Abu maršalai pasmerkia naują
jį Japonijos “militarizmą”.

High School 
Graduates (Per 

100 17-Yeor-Olds)

^Average Age 
Working Women

Stebėtojai nurodo, kad didelė 
darbininkų dalis pamažu tam
pa viduriniąja klase, mėgstančia 
pastovumą, tvarką, nusistačiu
sią prieš tinginių šelpimą ir pa
taikavimą ekstremistams. Nixo- 
no pastangos, patraukti visus 
konservatyviuosius turi pasisee 
kimą ir darbininkų tarpe.

Saulėta, tvanku.
Saulė teka 6:20, leidžiasi 7:19

College Graduates 
<Per 100 

2VYeor-OM$)

Amerikoje yra ženklų, kad darbinin
kų unijos, tradicinis demokratų partijos .draugas ir rėmėjas, pa
skutiniu metu ima linkti j dešinę ir į respublikonų partiją. ALF- 
CIO prezidentas George Meany pareiškė spaudai, kad demokratų 
partijoje vis daugiau ima įsigalėti kraštutiniai elementai, kurie 
atstumia daug darbininkų. Jis nurodė, kad AFL-CIO šių metų 
rinkimuose sudarys savo politinius centrus, kur demokratai yra 
pakrikę. Unijos centras toliau rems demokratų . partiją, tačiau 
daug kur bus remiami ir respublikonų kandidatai.

Chicago, Ill. — šeštadienis, Rfgsėjo-September 5 d., 1970

Antanas Senikas, ilgametis 
New Yorko Balto direktorius 
ir iždininkas, penktadienio ry
te mirė.

Senikas glaudžiai bendradar
biavo su Amerikos Lietuvių Tau
tine Sąjunga. Ilgus metus bu
vo tautininkų direktoriato na
rys, o paskutiniu metu buvo są
jungos vicepirmininkas. Senikę 
ilgus mėnesius kankino plaučių 
vėžys.

Lietuvoje Senikas baigė uni
versitetą, teisių fakultetą. Ame
rikon atvažiavo kartu su didele 
tremtinių dauguma. Jis buvo 58 
metų. Liko žmona Danutė šliu- 
paitė-Senikienė.

vadų bu
vo šiltai sutiktas. Jis savo kal
boje nurodė, kad New Yorke 
algos minimumas yra 1.85, kada 
visoje Amerikoje jis yra 1,60 c. 
Gubernatorius pažadėjo ir toliau 
rūpintis darbininkų reikalais 
New Yorko valstijoje. Debatai 
prieš balsavimą buvo labai karš
ti. Goldbergo rėmėjai įstūmė du 
oponentus į viešbučio fontaną. 
Jie ragino remti “liaudies sūnų, 
ne pelno sūnų”, tačiau delegatų 
dauguma pasisakė už Rockefel-

SAN CLEMENTE. — Prezi
dentas Nixonas išreiškė pasiten
kinimą, kad pietinėse valstijose 
mokyklos buvo integruotos be 
didelių sunkumų. Jis pagyrė 
vietinius gyventojus ir spaudą.

Jau yra Amerikos tradicija, 
kad rinkiminiais metais darbo 
unijų vadai per Darbo dieną va
žinėja paremdami demokratų 
partijos kandidatus, šiais me
tais daug unijos vadų pasiliks 
Washingtone. Prezidentas Ni- 
xonas sukvietė 75 unijų vadus 
ir jų žmonas į Darbo Dienos pie
tus Baltuose Rūmuose. Vėliau, 
prie jų prisijungs dar 3,000 sve-’ 
čių, jų tarpe daug unijų veikė
jų ir jų šeimų.

Kiamesha Lake, N. Y., vyks
ta New Yorko valstijos unijų 
delegatų, suvažiavimas. Po ilgų 
ir karštų ginčų delegatai endor- 
savo į gubernatoriaus vietą da
bartinį gubernatorių Nelson 
Rockefellerį. šis įvykis labai cha
rakteringas. Darbo unijų atsto
vai pasirinko milijonierių, ban
kininkų šeimos narį, respubliko
ną Rockefellerį, bet ne Arthur 
Goldbergą, savo jėgomis baigu
sį mokslus demokratų atstovą, 
buvusį unijų centro juriskonsul
tą, buvusį darbo sekretorių de
mokratų

HAGA. — Indonezijos prezi
dentas Suharto atvyko į Olan
diją ir pasakė kalbą olandų par
lamente. Jo kelionė buvo kelis 
kart atidėta dėl Indonezijos emi
grantų protestų Olandijoje.

PNOMPENHAS. — Kambo
džos kariuomenė po Sunkių ko
vų atsiėmė iš komunistų Srang 
miestą.

DENVERIS. — Penktadienis 
seniai yra viena svarbiausių dar
bininkų dienų, nes daug kas tą 
dieną gauna algas. Denverio, Co
lorado Negren Co. įmonė penkta
dienį paskelbė trecia savaitės 
laisva diena, ši oro kompreso
rių įmonė ateityje dirbs savai
tėje 37 valandas, nuo pirma
dienio iki ketvirtadienio imtinai. 
Atlyginimai liks tie patys.

PANAMA. — Panamos val
džia pranešė Amerikai, kad abu 
susitarimai, padaryti 1967 me
tais Panamos kanalo reikalu, da
bar atrodo netinkami, nepakan
kamai duodą teisių Panamos 
valstybei. Siūloma pradėti nau
jus pasitarimus dėl kanalo atei
ties.

ir kitas smulkmenas. Pats prin
cipas nesąs derybų objektas.

Amerika, norėdama nuramin
ti Izraelį, davė jam naujų rake
tų. Viena jų — “Shrike” yra 
aviacijos raketa, kuri eina į tai
kinį, sekdama gynybos radarų 
spindulį. Egipto gynybos ra
darai, tuo būdu, atvestų izraeli
tų raketą į taikinį.

Kita nauja Amerikos bomba, 
duota Izraeliui paskutiniu me
tu, yra “Walleye”, kuri turi te
levizijos akį. Lakūnas mato lėk
tuve bombos kritimo kryptį ir 
gali nuvairuoti ją tiesiai į tai
kinį. šitokiomis bombomis ir 
raketomis izraelitai galėtų leng
vai sunaikinti naujai pastaty
tus Egipto raketų lizdus. Izrae
lio vyriausybė tačiau sako, kad 
tų naujų ginklų negana. Egip
tas turįs išvežti naujai pastaty
tas raketas. Egipto valdžios 
žmonės, tuo tarpu, klausia: “Ko
kias raketas?”

Sovietų vokiečiai 
nori išvažiuoti
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J. Rajeckas dėkoja
Ryšium su 1970.VI.16 d. už

puolimu — sužeidimu, Lietuvos 
Atstovas, J. Rajeckas, gavo iš 
V. Dep-to apgailestavimą-užuo- 
jautą ir skaitlingų užuojautų 
iš amerikiečių bei lietuvių vi
suomenės.

Nebesuspėdamas visiems as
meniškai padėkoti, Lietuvos At
stovas šiuomi giliai nuoširdžiai 
visiems geraširdžiams lietu- 
vianfs dėkoja už pareikštą užuo
jautą bei greito pasveikimo lin
kėjimus.

šiuo metu Lietuvos Atstovas 
baigia atgauti jėgas ir sustiprė-

Instituto raporte sakoma, kad 
sovietai pasiuntę pernai į Toli
muosius Rytus, prie Kinijos sie
nos, dar devynias kariuomenės 
divizijas ir dabar turi ten 66 di
vizijas, kada Kinija turi pasie
nyje 47 divizijas. Sovietų pra
našumas tame fronte lėktuvais, 
tankais ir artilerija esąs labai 
didelis.
Kitoje raporto dalyje institutas 
nurodo, kad komunistinė Kuba 
Pietų Amerikoje turi didžiau
sią aviaciją ąu 185 karo lėktu
vais. Antroje vietoje yra Peru 
su 129 lėktuvais, toliau seka 
Meksika—120, Brazilija —110, 
Venecuela — 75, Argentina—- 
70 ir Domininkonų respublika

♦ Amerika Skalaują kad 
Egiptas atitrauktų savo per pa
liaubų laikotarpį pastatytas gy
nybos raketas, — pareiškė vals
tybės departamentas. , <

♦ Praėjusį mėnesį bedarbių 
skaičius Amerikoje vėl pakilo ir 
siekia 5.1'%.

♦ Rytų Vokietijos teismas
nuteisė du amerikiečius, vieną 
4 metais, kitą 2 m. 6 mėn. kalė
jimo. į

♦ Netoli New Yorko du vyru
kai, įtariami Wisconsino uni
versiteto sprogdinimu, buvo po
licijos sulaikyti už labai garsų 
automobilio duslintuvą. Patikri
nę ir radę, kad automobilis nė
ra pavogtas, policininkai jau-}' 
nuoliuš paleido. Vėliau paaiš
kėjo, kad tie jaunuoliai yra pa
ieškomi FBI ir automobilis ir- 
gi-vogtas, tik savininko pavė
luota pranešti policijai.

♦ Amerika davė Filipinams 
10,000 doL nukentėjusiems nuo 
potvynio šelpti.

♦ Burmoje, kovose su komu
nistais, praėjusį, mėnesį žuvo 14 
kareiviu ir 12 komunistu.

♦ Honolulu miesto meras siū
lo įvesti nemokamą autobusų su
sisiekimą. Išlaidos būtų padėn- 
giamos naujais mokesčiais tu
ristams.

Ir armijos skaičiumi Kuba at
silieka tik nuo Brazilijos, kuri 
turi 10 kartų daugiau gyven
tojų už Kubą, ir nuo Argentinos, 
kuri yra tris kart didesnė. Kuba 
turi 109,000 kareivių, o Brazilija 
— 194,350, Argentina — 137,- 
000. Kitos 'Pietų Amerikos ša- 
lyą turi mažesnes kariuomenės.

Strateginių Studijų institu
tas’smulkiai nurodo, kiek gink
lams išleido arabai ir Izraelis. 
Arabų ginkluotos jėgos šiandien 
yra žymiai stipresnės, negu jos 
buvo 1967 metais. Arabus ap
ginklavo sovietai. Izraelio jė
gos augo lėčiau, negu arabų. Per
nai Izraelis ginkluotoms jėgoms 
išleido 180 milijonų daugiau, o 
Egiptas išleido 400 milijonų dau
žau.

Per praėjusius metus Izraelis 
įsigijo 50 britų gamybos Centu
rion tankų, 36 Phantom lėktu
vus ir 12 ginkluotų greitlaivių. 
Egipto kariuomenė praturtėjo 
keturiomis šarvuočių divizijo
mis, septyniomis artilerijos bri
gadomis, gauta 10 sunkiųjų ir 
50 vidutinių sovietų tankų, 50 
naujų Mig-21 lėktuvų.

♦ Indijoje upėje nuskendo 
keltuvas, žuvo 80 vaikų.

♦ Kanados vyriausybė pasi
rašė sutartį su paštininkų uni
ja, daugiau streikų ir trukdymų 
nebebus 2 ir pusę metų.

Vokietijoje vėl nukrito vie
nas vokiečių karinis F-104 lėk
tuvas, pilotas žuvo.

NEW YORKO DARBININKŲ VADOVAI 
REMIA RESPUBLIKONĄ KANDIDATĄ 

WASHINGTONAS.

BONA. —Vakarų Vokietijos- 
Sovietų Sąjungos nepuolimo su
tartis gali atidaryti kelią tūks
tančiams vokiečių, likusių Sov. 
Sąjungoje, sugrįžti į tėvynę. Dėl 
jų repatriaviino derybas ves vo
kiečių Raudonasis Kryžius su 
sovietų įstaigomis.

Tūkstančiai vokiečių kilmės 
sovietų piliečių mielai norėtų su
grįžti į Vokietiją. Vieni jų yra 
kilę iš Rytų Prūsijos ir buvo 
išvežti į rytines sovietų provin
cijas. Kiti — Volgos vokiečiai 
— buvo Stalino įsakymu eva
kuoti, kai karo metu ėmė artėti 
vokiečių kariuomenė.

šiuo metu sovietų valdžia iš- rys,: 
leidžia apie 300 vokiečių kas
met, tačiau tik tie, kurie. turi 
artimų , giminių Vakarų ar Rytų 
Vokietijoje,...- yra išleidžiami. 
Laukiamą, . kad dabar, santy
kiams pagerėjus, bus išleidžia
mi didesni skaičiai; V

EYDNEJUS. ■— Australijos 
vyriausybė parlamente pasmer
kė NY Times laikraščio Ameri
koje paskelbtą žinią apie sąjun
gininkų kareivius Pietų Vietna
me. Laikraštis parašė, kad Pie
tų Korėjos, Tailandijos, Austra
lijos, N. Zelandijos ir kt. vals
tybių kareiviai yra “nupirkti” 
Amerikos? Jie esą “samdiniai, 
apmokami, vežiojami, aprūpina
mi ir vadovaujami amerikiečių”.

Australijos užsienio, reikalų 
ministeris McMahon pavadino 
šį rašinį neteisingu ir-šmeižian
čiu. Visos australų kareivių iš
laidos pilnai apmokamos Austrą-1 kimo iš arabų žemių principą, 
Ii jos vyriausybės ir vadovauja- tik apie to pasitraukimo laiką 
mos tik australų.

New York Times paskelbė pa
reiškimą, kuriuo pripažįsta savo 
klaidą ir apgailestauja jos pasi
rodymą ’

per dieną jis draudimo negaus. Į Egiptu ir jo laužomomis karo paliaubomis. Premjerė Goldą Meir 
Draudimo bendrovė tokį nu-‘pareiškė savo darbo partijos suvažiavime, kad Amerika turi pa

tarimą padarė po to, kai Los An- daryti spaudimą Sovietų Sąjungai ir Egiptui, kad jis nenaudotų 
gėlės policijos departamento ty- paliaubų savo pozicijų stiprinimui ir kad prie kanalo būtų vėl 
rimai -parodė, jog maruanos nau- sugrįžta prie “status quo”. Gynybos sekretorių^ Dayanas pa-

STRATEGINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS 
APIE PASAULIO GINKLŲ LENKTYNES

LONDONAS. — Strateginių Studijų Institutas Londone pa
skelbė savo metinį raportą apie ginkluotas visų valstybių jėgas. 
Tas institutas yra nepriklausoma organizaciją kuriai, šiuo metu 
vadovauja kanadietis Lester Pearson, buvęs Kanados premjeras. 
Raporte nurodoma, kad Sovietų Sąjunga didina savo karines jė
gas. Per praėjusius metus sovietai pastatė 250 tarpkontinentinių 
raketų ir dabar jų turi 1,300, kada Amerikos tos pačios klasėg 
raketų skaičius esąs 1,054. Amerika tačiau pralenkusi sovietus 
daugiagalvių raketų statyboje. Raketų, šaunamų iš povandeninių 
laivų, Amerika turinti 656, o sovietai — 205’.

Maršalai giriasi - 
nugalėję japonus

MASKVA. — Sovietų spau
da paminėjo 25-tą sukaktį nuo 
karo su Japonija pabaigos. 
“Pravdoje” straipsnį parašė 
gynybos ministeris, maršalas 
Greško, o “Isvestijose” — mar
šalas Vasilevsky, buvęs sovietų 
karo jėgų Tolimuose Rytuose 
vadas.

Nors sovietai prieš japonus 
“kariavo” tik vieną mėnesį, abu 
maršalai tvirtiną kad Japonija 
pasidavusi dėl sovietų kariuo
menės “smūgių”. Amerikos nu
mestos dvi atominės bombos 
nieko nereiškusios, vakarų isto
rikai skleidžiu melą sakydami, 
kad Japoniją perbloškė dvi bom
bos, sako Greško. Atomo gin- 
lai tik pradėję šaltąjį karą prieš 
Sovietų Sąjungą rašo maršalas 
Greško.

Maršalas Vasilevskis tvirti
ną kad atominių bombų panau
dojimas nebuvęs reikalingas ka
riniu požiūriu. Jis giriasi, kad

Šiais metais sueina 50 mėty, kai Amerikos moterys gavo balsavimo teisę. Ši lentelė parodo, kiek moterys pažengė 
per-paskutinius 50 mėty. Daugiau motery sulaukia senatvės, daugiau baigia mokyklas, daugiau jy turi darbus. 

Dar yra Amerikoje motery organizacijų kurios reikalauja dar daugiau teisiy ir privilegijų.

Mokslininkai peikia 
agentūros taupumą 

WASHINGTONAS. — Grupė 
Amerikos mokslininkų, patyrę, 
kad NASA dėl lėšų stokos nu
tarė sumažinti skridimų į mėnu
lį skaičių, išreiškė savo nusivy
limą ir pasipiktinimą. Dr. Tho
mas Gold, Cornell universiteto 
astronomas, pareiškė: “Išeina 
visai taip, jei žmogus nusipir
kęs Rolls-Royce automobilį, jo 
nenaudotų dėl to, kad neįstengia 
nusipirkti gazolino”.

Nobelio premijos laureatas 
dr. Harold Urey nusistebėjo, kad 
NASA, išleidusi Apollo progra
mai 25 milijardus, dabar turi 
nutraukti du skridimus dėl to, 
kad nebeturi 40 milijonų.

Kirpėjų boikotas 
ilgaplaukiams

ČIKAGA
Čikagoje susirūpinę, kad mada 
nešiotu ilgus plaukus labai ken
kia kirpėjų bizniui. Thomas Si
racusa, Čikagos kirpėjų AFL- 
CIO skyriaus sekretorius, pas
kelbė, kad jo unija per pasku
tinius kelis metus neteko virš 
400narių. Todėl kirpėjų unija 
organizuoja boikotą tokioms 
krautuvėms, kutių pardavėjai 
nešioja ilgus plaukus ir tuo ken
kia unijoš nariams.

“Ilgai plaukai yra nacionali
nė problema, pakenkusi kirpė
jams visoje Amerikoje”, pareiš
kė Siracusa.

Izraeliui besiskundžiant dėl 
karinių pozicijų stiprinimo Egip
to pusėje, Jordano ambasado
rius Jungtinėse Tautose iškėlė 
naują dalyką — Izraeii o vykdo
mą politinį integravimą užim
tose arabų žemėse. Jis reika
lauja, kad per "karo paliaubas ir 
derybas būtų sustabdytas ir po
litinis įsitvirtinimas. Jordano 
ambasadorius nurodė, jog izra
elitai Jeruzalės šiaurinėje pusė
je vėl konfiskavo 3,000 akrų že
mės, kur būsią statomi namai. 
Izraelis neseniai konfiskavo iš 
arabų ūkininkų Gazoje strategi
niai svarbų kalną ir tęsia darbus 
vakariniame Jordane, kur tarp 
Hebrono ir Jeruzalės yra stei
giami nauji žydų ūkiai.

Jordano ambasadorius ai Far- 
rah pabrėžė, kad Jordanas visai 
nekalbės apie izraelitų pasitrau-

L.ibra ry of Congress G r. 
Periodical Division 
Washington, D, c. 20540

nuovoką. Toks asmuo, vairuo- diplomatiniais keliais priversti Egiptą išgabenti: per paliaubas 
damas automobilį, daugiau rizi- pastatytas naujas raketas. Jis kartu pridėjo įspėjiihą, kad “Izrae- 
kuoja būti įveltas į nelaimingą " "
susidūrimą. Draudimo bendro
vė kiekvieną naują apdraudos 
pareiškimą svarstys' individua
liai ir narkotikų vartotojų ne- 
apdraųą

Draudimo bendrovė 
prieš narkotikus

LOS ANGELES. — Regulia
rūs maruanos ar kitų narkotikų 
vartotojai negalės gauti drau
dimo Occidental Life Insurance 
Co. ši bendrovė savo pareiški
mų. formose klausinėja apie nar
kotikų ar vaistų, be daktaro re
cepto, naudojimą. Jei žmogus

Japonijoje jau bandomi tokie j avilius 
panašus namai. Vienas bokštas gali 
laikyti 54 gyvenamas kapsules, kurios 
turi 8x15 pėdy gyvenamą plotą. Jei 
tokie "aviliai" žmonėms patiks, jy bus 
statoma daugiau. Buty kaina sieks 

apie 4/XX) dol.

JORDANAS REIKALAUJA: IZRAELIS
TURI SUSTABDYTI ĮSITVIRTINIMĄ 

Protestai dėl arabų žemės konfiskavimo
JERUZALĖ. — Izraelio vyriausybė sulipdė savo nuomor

Atšauks atleidima 
C 

nuo mokesčių
WASHINGTONAS. — Ame

rikos “jipių” vadas Jerry Rubin, 
matyt, kaip ir tinka jo kilmės 
žmogui, yra neblogas biznierius. 
Jis parašė knygą ::Do It!” ir 
norėdamas pasilaikyti visas pa
jamas, įsteigė Socialinio Švieti- 
.timo Fondą kad jam nereikėtų 
už tos knygos pajamas mokėti 
valstybinių pajamų mokesčių. 
Visas knygos teises pasilaiko tas 
fondasL

Mokesčių departamentas da
bar ėmė tyrinėti to fondo veiklą i 
ir ketina atšauti atleidimą tam 
fondui nuo mokesčių mokėjimo. 
Minėta knyga baigiasi šitais žo
džiais: “Tarptautinė Jaunimo 
revoliucija prasidės su masiniais 
neramumais, sukilimais ir nepa
klusnumu. Vakarų pasaulyje 
prasidės visų institucijų visiš^ 
ka anarchija. Ilgaplaukių, gen
tys, juodieji, ginkluotos mote- 

darbininkai, kaimiečiai-ir 
studentai perims valdžią”.

Kongresmanas William Scherle 
iš lowos, pareikalaudamas at
šaukti atleidimą nuo mokesčių 
Rubino fondacijai, sako: “Mes 
neturėtume remti savo pačių 
sunaikinimo savo pačių mokes
čiais”.
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Kasmet šalpos darbuose be
veik tie patys rūpesčiai. Jų pa
kankamai yra ir šiemet. Balfo 
5 skyriaus valdyba rugpjūčio 
28 d. V. Kregždžių., namuose, 
Marquette Parke, turėjo savo 
posėdį, kuriame dalyvavo ak
tyvūs šalpos darbuotojai.

Posėdį atidarė direktorius ir 
Balfo 5 skyr. pirm. Juozas Mac
kevičius, pabrėždamas šio po
sėdžio svarbą. Artėja Balfo ge
gužinė, kuri įvyks rugsėjo 6 d., 
Bučo darže, Willow' Springs ir 
Balfo rudens vajus, kurio atida
rymas įvyks rugsėjo 27 dieną, 
todėl reikia tinkamai pasiruoš-

Svarstyta, kaip prisidėti prie 
sėkmingo gegužinės pasiseki
mo, kad ji būtų tvarkingai pra
vesta ir duotų kiek lėšų šalpos 
reikalui. Nutarta ją remti, duo 
ti talkininkų darbuotojų ir pa
raginti savo apylinkėje gyve
nančius lietuvius joje skaitlin
gai. dalyvauti.

Rudens vajaus reikalai buvo 
paliesti tik ta prasme, kad nu
tarta tuojau peržiūrėti aukoto
jų kartotekas, parinkti aukų 
rinkėjus ir surasti reikalingus 
seniūnus, kurie tą vajų sutik
tų pravesti atskirose gatvėse.

Reikia žinoti, kad Balfo 5 sky
rius turi apie 10 seniūnų, su
darančių lyg kokią dešimt at
skirų skyrių, kurie iki šiol vei
kia. sutartinai. Tokio didelio 
Balfo skyriaus nėra visoje 
Amerikoje!

Pirm. Jz. Mackevičius prane
šė, kad šalpos darbai vykdomi 
labai sklandžiai. Jau baigiama 
surinkti seniūnai, kurių parei
gos bus tuojau susirast^ rinkė
jus ir apie juos pranešti valdy
bai savaitės laiko tarpe. Mat, 
jie visi norima pakviesti į Bal
fo rudens vajaus atidarymą. 
Daugumas seniūnų buvo vieto
je. Jie pritarė svarstymui ir nu 
tarimams.

Posėdyje buvo vienbalsiai 
pasisakyta prieš studentams 
šelpti organizuojamą fondą ta 
prasme, kad priimant Balfo 
seime statutą būtų pažymėta, 
kad šalpai skirti pinigai nebū
tų imami iš bendrų šalpai skir
tų pinigų.

Dėti pastangas, kad dau
giau į šalpos darbus būtų įtrau
kti esantieji pensininkai, ku
rie sėkmingiausiai galėtų pasi
darbuoti aukų, rinkime. Mat, 
jie surenka žymiai daugiau pi
nigų, kaip jaunimo atstovai.

kalbėdamas Rotary klube lei
dęs sau pasakyti tokį “lenkišką 
juoką”:

“Mokslininkai išvystė aukštos 
kokybės žuvį. Jie sukergė coho 
lašišą (salmon), šiaurės Paci- 
fiko menkę (walleyed pollack) 
ir muskie (muskelungą, didžią

ją šiaurės lydeką) ir rezultate 
gavo Kowalskie. Visa bėda, kad 
ta žuvis negali plaukti!”

Kaip žinia, Muskie yra var
das lenkų kilmės senatoriaus iš 
Maine, o Kowalski yra vienas 
lenkas aspirantas į aukštą urė-

Marquette Parko Namų Savininkų 
Organizacija rengia

ŠAUNU PIKNIKĄ
pirmadieni, rugsėjo 7 d., Labor Day, 
Bruzgulienes Sode, Willow Springs, I1L

Visi laukiami.

at

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000 '

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

pak^ quarterly-

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCUTION

4M ARCHa AVENUE 
CHICAGO, EJUNOiS Mtt

FHONBKMGI

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

UNion 6-9206

7643 HAiDlNG^ AVENUE

--------------- ’'MIAMI BEACH, 41, FLORIDA
BLOKAS NUO PAJŪRIO 

Sophiė ir Bernice Weticka

Chicago Savings
and Loan Association

Visuomenė mėgsta, kad jų na
mus atlankytų vyresnio am
žiaus aukų rinkėjai. Tuo reik
tų tik pasidžiaugti ir prikalbin
ti tokių asmenų į aktyvų dar
bą. Būsų gera, kad toki asmens 
patys pasisiūlytų atlikti tokius 
garbingus šalpos darbus sava
noriškai. Juk reikia atminti, 
kad yra sunku surasti tokių as
menų sąrašus ir juos raštu pa
kviesti į darbą. Padėkime vie
ni kitiems sunkiame atsako- 
mingame šalpos darbe. Apie 
tai praneškite Balfo 5 skyr. 
Marqueftte Parke šalpos dar
buotojams — būsime dėkingi.

Antanas Gintneris

neprasilenkė su etiketu ir' pa
dėkojo klebonui, kad jis leidžia 
(uždaręs lietuvių mokyklą) nau
dotis lietuvių pastatytomis pa
talpomis.

Netikėta mirtis
Rugpiūčio 25 d. pusė devintos 

valandos, jau apsirengęs eiti į 
darbą, staiga sukrito daktaras 
Leonas šikštėnas. Jis dirbo val
džios ligoninėje. Skaudų įspūdį 
darė laidotuvių "dalyviams kars
te gulintis be žilo plauko aukšto 
mokslo, šeimą palikęs, inteligen-

sirūpinimas vis labiau sukelia 
riksmą iš pusės tų, kurie iš tar
šos daugiau pelnosi, k. a. auto
busų kompanijos, parduotuvės, 
plentų ir greitkelių statybos kom 
panijos ir automobilių prekyba.

CRANE SAVINGS and Loan Association

ROCHESTER, N. Y.
Balfo piknikas

Rugpiūčio 23 d. įvyko vie
tos . Balfo piknikas. Piknikas 
įvyko parapijos kieme, žmonių 
buvo daugiau kaip ankstesniais 
metais. Pelno gauta 375 dol. Be 
to, dar tikimasi, kad nedalyvavę 
dėl atostoginių išvykų atsiųs 
vėliau, nes dauguma žmonių 
taip ir daro. Balfo valdyba, dė
kodama , visiems prisidėjusiems 
per radijo valandėlę, padėkojo 
ir vietos klebonui, kuris leido 
lietuviams lietuvių pastatytoje 
sodyboje rengti pikniką. Tiesa, 
pats kfebonas nedalyvavo. Bėt 
tai jau jo reikalas.

Piknike, nedalyvavo ir Balfo 
!' garbės pirmininkas, labai nusi- 
; pelnęs lietuvių veikėjas Norke- 
' liūnas. Jis buvo ilgą laiką dėl 
J susikomplikavusios “flu” ligos 
' ligoninėj e. Paskutiniu laiku Nor- 
1 keliūnas jau sugrįžo į namus. 
/ Po dviejų savaičių prasidės li- 
/ tuanistinės mokyklos pamokos. 
' i Vadovybė kviečia tėvus leisti sa- 

: vo vaikus į lietuviškas pamokas. 
J Per radiją šiuo reikalu kalbė
si jęs prof. Dr. Klimas taip pat

Kiekvienas ruošėmės anais 
laikais savo darbui, savo gyve
nimui. Reikėjo taikytis darbe, 
reikėjo į tą darbą patekti su ne
mažomis 'pastangomis. Gydy
tojai dirbo ir prie geležinkelių 
Rochestery. ‘Nelietuviša aplinka 
supa mūsų jaunąją kartą. Apie 
tai mes nęmėgstam net galvo
ti. O kalbėti dar mažiau.

Velionis dirbo Vilniuj miesto 
gydytojo "padėjėju. Sako, kad 
čia turi broli, bet jis nebuvo at
vykęs Į laidotuves.

šiame krašte yra kelios buvu
sio Lietuvos užsienio reikalų 
ministerio” Urbšio pusseserės. 
Visos jau'pagyvenusios, 80 me
tų ar .arti to sulaukusios. Jau- 
nausia' jų, Veronika Petraitienė, 
buvo ištikta smūgio (kraujo iš
siliejimo) , bet ligoninėje greit 
atsigavo. Ji-jau namie ir savo 
sūnaus bei jo vaikų priežiūroje 
baigia pasveiktu Vt.

“Lenkiškas juokas”
Nepaisant Amerikos lenkų or

ganizacijų neseniai pareikštų 
protestų dėl vadinamų “Polish 
Jokes” vodevilių scenose, “komi
kuose” ir net televizijos progra
mose, tie “juokai” nesiliauja

Dziennik Zzwiazkowy pasi
piktinęs praneša, kad per Ameri
kos Lenkų Kongreso Ohio posė
dį rugpiūčio 12 d. delegatai nu
tarė pareikalauti, kad, kongres- 
manas Robert Taft Jr., res
publikonų kandidatas į senato
rius Ohio valstijoje, atsiprašytų 
Polonijos (Amerikos lenkų).

Dienraštis Plain Dealer iš lie
pos 3 dienos rašęs, kad būdamas 
□evelande kongresmanas Taft

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

lininiui
Mm
rt© LOAN ASSį

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

on 
investment 

account

mokama vieny 
mėty certifi- 

c a ta m s. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

on two 
i. years 
certificates

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

Prašome aplankyti naują musy namą.

mSUREŪ
VALANDOS: Pirmad. ir ketvirti 9:00 ryto 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos, 
daryta. .. .j..-- ..

8:30 vak.;
5:00 vakaro; šešta-. 

Trečiadieniais už

I
, • - - ■ ’ tiA- >- i-v- < . .r. —

. am an Amenean. - 
Do not fold, spindle, of mutilate

'ZSAF£TY 
WUK SAVI MGS

INSURED
UP TO 

N $20,000. 

WToi^

X

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

^¥4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY 1

5 PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

j /4% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

j % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pak*l, Sr., Chairman of the Board

45 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M. Tu«. 9 to 4, Thura. & FH. 9 to 8, Sat » to 13:30

trumpina amžių
Dpa iš Washington© praneša, 

kad du Amerikos mokslininkai, 
studijavę užteršto oro įtaką į 
amerikiečiu sveikatą,, nustatė 
jog gimusių užteršto oro did
miesčiuose amžius yra keliais 
metais trumpesnis. Naujagimių 
amžius esą pailgėtų trimiš-ketu-: 
riais metais,; jei dabartinį oro 
užteršimą būtų galima bent per
pus sumažinti.

Mirimus nuo plaučių vėžio ir 
nuo kitokių (plaučių ligų būtų 
galima sumažinti 25 nuošim
čiais, širdies ir kraujo apyta
kos ligomis —- 15% ir bendrai 
mirtingumą — bent puspenktų 
nuošimčių, be to, Amerika su
taupytų iki 7.2 bilijonų dolerių 
ligoninių ir ligonių globos išlai
domis. '

Kalčiausi automobiliai
New Yorko mero John Lind

say išbandytas ir Japonijos sos
tinės Tokio pamėgdžiotas ban
dymas- tam tikrose miesto da
lyse uždrausti automobiliams 
pasirodyti turėjo nepaprastai 
geras pasekmes. Pranešama, kad 
New Yorko Fifth_Aveiiue vieš
patavo tikra “euphorija” (ge
riausia nuotaika). Kovai su ap
linkos teršimu susiorganizavu
si agresinga Enviromental Ac
tion skatina, kad tokių pat prie
monių imtųsi ir Los Angeles, 
Bostono, Chieagos, Philadelfijos 
ir Washington© miestų centrai. 
Senatoriai Nelson iš Washing
ton© ir Goodell iš New Yorko pa
žadėjo Kongresui net atitinka-

Aplinkos švara ir sveikata su

w

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

get where we are. That the freedoms 
we enjoy weren’t banded to as on a 
platter.

Of coarse, the great majority of 
Americans have great pride in the 
country.

teed return. And your investment is 
backed by the frill faith and credit of 
the United States of America* .

Also, the mterest on' Series E Saw
ings Bonds isn’t subject to state or 
local income taxes.

You can defer federal taxes on 
E Bond mterest until yo«-redeem the 
Bond.

Think about ILS. Savings Bonds.
It’s a way to keep oar 

country from getting . 
folded, spindled 
or mutilated.'



Anglijoje įsikūrė

h;

:<«&wSs*

S. PALŠIS

( (Tęsinys)
Ryšium su 1905 metų revoliu

ciniu judėjimu prieš caro val
džią Zizonių kaime įvyko nesu
sipratimas tarp katalikų ir re
formatų. Vabalninku valsčius 
buvo apgyventas beveik vien ka
talikų tikybos žmonių. Tiktai 
keletos ūkių savininkai buvo re
formatai, kurie užsiliko nuo re
formacijos Lietuvoj išsiplėtimo. 
Zizonių kaime jų buvo 3 kiemai 
(turima galvoj pilnas kiemas- 

w valakas), Nausėdžių k. 3 kie
mai, Svilių k. 2 kiemai ir Sala
miesty, kur savo laiku buvo re
formatų parapija, 2 kiemai, ir 
dar už Salamiesčio 1 kiemas. 
Kaip Zizonių kaime, taip ir ki
tose vietose, katalikai laikė re
formatus išskirtus iš bendruo
meninio gyvenimo ir juos pra
vardžiavo bambizais. Net va- 
balninkėnas Balys Sruoga savo 
knygoj “Dievų miškas” bendro 
likimo kacetininko reformąto 
Jono šerno kitaip nevadino kaip 
tiktai “bambizu nuo Biržų”.

Reformatai buvo šimtaprocen
tiniai lietuviai, savo tėvynės ti
kri patriotai. Pavyzdžiu gali

būti Jonas ir Martynas Yčai. 
Bendrai reformatai pasižymėjo 
tolerancija, kultūringumu, sie
kė mokslo kiek tik sąlygos lei
do, buvo darbštūs geri ūkinin
kai. Jų tikyba pagal šveicarie- 
čio humanisto Cvinglio (Zwing- 
li) labai suprastinta. Jiems ti
kybos pagrindas yra senas ir 
naujas testamentai. Jiems Die
vas Trejybėje vienas — Soli Deo 
Gloria yra visatos galingoji kū
rybingoji dvasia, nei pradžios 
nei, galo neturinti. Tarpininku 
tarp Dievo ir žmonių yra Jėzus. 
Kristus. Jokit} šventųjų nepri
pažįsta, net ir Dievo motinos 
šv. mergelės Marijos negarbina. 
Turi du sakramentu: krikštą ir 
šv. vakarienę, bet juose jokių 
antgamtinių dalykų ar jėgų ne
pripažįsta. Jų šv. vakarienėje 
vartojama duona ir vynas, yra 
tik ženklai Kristaus mirties ant 
kryžiaus atminimui. Nei penk
tadieniais, nei. gavėnios metu 
bažnyčios uždedamų pasninkų 
nėra. Jų kunigais gali "būti tik
tai universitetuose išėję teologi
nius mokslus. Kunigai jokiomis 
šventumo aureolėmis neapsu-

Bankininko ockefellerio sūnus David susuka bures savo 12 metry il
gio jachtoje "Valiant".

Rugpiūčio 8 d. Manch esteryje 
Lietuvių klubo namuose įvyko 
lietuvių socialdemokratų stei
giamasis Anglijos Lietuvių so
cialdemokratų draugijos susi
rinkimas.

Naujai įkurtos Anglijos Lie
tuvių socialdemokratų draugi
jos valdybos pirmininku išrink
tas K. Tamošiūnas, pavaduoto
ju — A. Pupelis, sekretorium — 
J. Vilčinskas, jo pavaduotoju— 
S. Laurinavičius, iždininku — 
V. Motuzą ir kandidatu — A, Ja- 
siukas. ,

Nutarta prašyti LSDP Užsie
nių delegatūrą, kad į Anglijos 
darbo partijos būsimą šio mė
nesio gale suvažiavimą būtų 
įgaliotas dalyvauti Jonas Verbic-

Anglijos darbo partijos cen
tro komitetas nuoširdžiai 
kvietė Lietuvos socialdemokra
tų partijos užsienių delegatūrą

. . . - - >. 5

Ka$ tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NA»LAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

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

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

COSMOS PARCELS EXPRESS
Licensed by VNESHPOSYLTORG

'* t ■ ' ... ■- ■ - -

' Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

-DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ,
< UKRAINĄ IR T. T.

' GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
W A k-z r • - • --

> <' VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
.. Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corporation
Affiliated with PODAROGIFTS, INC. >

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, — šaldytu
vams, televizijų aparatams, radijo transistoriams, magne
tofonams (tape recorders) ir daug kitiems dalykams, taip 
pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, gyvenantiems 
Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

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

Cosmos Parcels Express Corporation
45 West 45th Street' New York, N

Tel: 212 — 245-7905
10036

pami. Jie laikomi pagarboje 
kaipo mokytojai ir moralės skel
bėjai. Reformatai renkasi į 
bažnyčią bendrai pagarbinti Die
vą. Pamaldų tvarka: giesmių 
giedojimas ir išklausymas kuni
go kalbamų maldų bei sakomo 
pamokslo. Kartas nuo karto vi
si konfirmuoti laisvai, ne pri
valomai, dalyvauja šv. vakarie
nėje priimdami iš kunigo ran
kų komuniją, kuri jiems reiškia 
gilų tarpusavį sielų bendravi
mą. Iš administracinės pusės 
reformatų bažnyčia tvarkosi de
mokratiškai pagal Jono Kalvi
no sukurtus dėsnius.

Zizonių reformatams bažny
čia Biržuose buvo tolokai, apie 
16 km. Tad jie, būdami dievo
ti žmonės, sekmadieniais ir šven
čių dienomis rinkdavosi “ant po
terių” didesniame name.- ’Pote
rius pravesdavo vadinamas švin
tėjas,. mokantis giesmių gaidas 
ir galįs geriau už kitus paskai
tyti iš knygų pritaikintas tai die
nai maldas, evangelijas ir jų iš
guldymus. Maldų knygoje, va
dinamoje Kanceonolu. (Ji bu
vo leistacaro cenzūros ir at
spausdinta 1876 metais Nitau- 
joj,. Latvijoj) maldų. tekstuose 
yra ir šitokių. eilučių: “Karalių 
Poną, mūsų, su pfakilnais Na
mais ir;Roda jo, rėdyk .loska ir 
Dvasia šventa (pusi., 191), “Ka
ralių Poną mūsų ir visus jo ka
rališkus ; namus, Senatorius ir 
Hetmonus su. vaiskais .ponystės 
tos, Vyresnybę visokią, d ypa
čiai tos vietos, gynėjus ir ge- 
radėj.us bažnyčios tavo, teikis 
tu patsai Dvasia tavo šventa rė
dyti, sveikatoje geroje, loskoj 
savoj ir išganitingoja žodžio ta
vo pažinti ja teikis juos laikyti, 
o visokiuose reikaluose dosniai 
slavinti” (pusi. 193), “Karalių 
(Poną mūsų, ir visus karališkus 
jo namus, senatorius ir karei
vius karūnos Slavink” (pusi. 20). 
Ir giesmių tekstuose įėjo mel
dimai už karalių, pvz. Naujų Me
tų giesmėje (pusi. 145):

“14. Lajkik Pateptini savo, 
ir tuos kurie no ja gava, waldžią, 
unt metu ilgiausiu, dovanose ap- 
stingiausiu.

15. Te bus prowu saugotejej, 
j e ir teysibes daritoje, ta kiela te- 
gaul saugoja, unt kuria tave už
stoja.

NEW YORK, M. Y. 10003 39 Second Avenue
NEW YORK, N. Y. 10011 ““ --------------
BROOKLYN, N. Y. 11207,. 
BROOKLYN, N. Y. 11211, 
BOSTON, Mm*. 02118, . 271 Shawmut Avenue 
BOSTON, Mes*. 02127, C---------
BUFFALO, N. Y. 14206, 
CHICAGO, Ulinei* 60622, 
CHICAGO, Ulinei* 60608, 
CLEVELAND, Ohle 44134, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
GRAND RAPIDS Mkh. 49504, 
HAMTRAMCK, Mkh. 48212,

HARTFORD, Cenn. 06114, 200 Franklin Avenue 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St. 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEW HAVEN, Conn. 06519 509 Congress Avenue 
NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Ave.
PASSAIC, N. J. 176 Market Street 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
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Siaura, prikimšta Hong Kongo gat
velė. šioje britų kolonijoje 99% gy

ventojų yra kiniečiai.

16. Wisiems stonams tos Po- 
nistes, duok pats dwasią pakej- 
nistes, dwasią sudermes romu
mą, ir akwatna paklusnumą.

17. Te tarnas-poną pažįsta, 
te -Sūnūs Tewą išwista, tegul 
kožnas giwintojas, bus kaltibiu 
pilditojas”.

š vinte j as, pagal savo supra
timą, laikėsi, kad iš knygoje pa
rašytų. maldų ar giesmių žodžių 
išmesti negalima. Tenka many
ti, kad švintėjui net į galvą to
kia mintis neatėjo, kad galima 
kas netinka iš teksto praleisti.

Kaimo katalikai rimtai užpy
ko ant savo kaimynų reformatų. 
Girdi, mes, katalikai, kovojama 
prieš carą, norėdami nuo jo at
sikratyti, o jūs už jį Dievui mel
džiatės. Buvo paleistas gandas: 
“Valdžia mūsų, grieko nėra. 
Piaut bambizus”,’ Vadovaujant 
tada studentui Ernestui Galva
nauskui kurį laiką čipėnų (vė
liau Vabalninku) valsčiaus įstai
ga buvo perimta į lietuvių ran
kas. Vabalninku pašto ir tele
grafo įstaigos viršininkas bu
vo nušalintas ir paštas uždary
mas. Ligi revoliucijos atslūgi
mo Vabalninkai sui išore ryšių 
nebeturėjo. Gyveno gandais. ■

Zizonių kaime tarp katalikų 
ir reformatų įtempimas pasida
rė nebe juokais, šyintėjas sa
vo žmoną ir mažamečius vaikus 
išvežė pas uošvį į Biržų valsčių. 
Prie neramumo prisidėjo dar 
toks nuotykis. Vieną gražų šiltą 
sekmadienį, saulei šviečiant, pa
čiame vidudieny, Mišių metu, 
pakilo juodas debesis ir netoli
mame Geniškių kaime žaibas už
degė reformato ūkininko tvar
tus. Kaimo žmonės, gatvėje su
stoję, žiūrėjo į juodus dūmus, 
kylančius stulpu aukštyn. Die
vobaimingos moterėlės bežiūrė
damos pradėjo šaukti, jog pats 
Dievas iš dangaus duria bambi- 
zams į akis už tai, kad jie ne
garbina Dievo Motinos ir ne
boja pasninkų. Susirinkus dides
niam būriui žmonių, kažkas gal 
ir šposaudamas riktelėjo: “Piaut 
bambizus”. Tą riktelėjimą tuo
jau pakartojo ir kiti.

Apie tą laikotarpį, kurio tai 
jubiliejaus proga, buvo pasta
tytas gražus geležinis kryžius 
kryžkelėje nuo kaimo į pietus. 
Kryžiaus šventinimo proga bu
vo surengtas viso kaimo kata
likų sudėtinis balius, kuriame 
buvo ir svečių. Alus baliui bu
vo padarytas geras ir stiprus. 
Baliaus dalyviai gerokai links
minosi. Gi jaunuoliai, alaus įsi
gėrę, nebenurimo savo kailyje 
ir visokius šposus po sodą išda
rinėjo. Tą baliaus naktį, rimtai 
ar per šposus, buvo įlaužtos, iš 
juostų išnertos, švintėjo namo 
užpakalinės durys. Tačiau jos 
atsirėmė ant tam tikfo iš vidaus 
stipraus užrėmimo ir liko ne
atidarytos.

Po baliaus švintėjas su kitu 
vyru nuvyko pas Vabalninku 
kleboną-dekaną ir' išdėstė ' jam 
susidariusią padėtį. Dekanas 
juos išklausė ir paprašė praneš
ti Jurgiui Galvanauskui, kuris 
gal tą dieną yra į turgų atvy-

kęs (Vabalninkuose antradie
niais turgai įvykdavo), kad jis 
tuojau ateitų pas jį, pas dekaną. 
Galvanauskas buvo surastas ir 
jis nuėjo į kleboniją pas dekaną. 
Dekano pasikalbėjimas su Gal
vanausku nežinomas. Tenka ma
nyti, jog dekanas buvo išmin
tingas vyras ir matyt įsakė Gal
vanauskui, kad sutramdytų sa
vo kaimo žmones ir jų priešišką 
nusistatymą prieš reformatus. 
Netrukus kaimo katalikų nedrau
giškas elgesys prieš reformatus 
atslūgo ir prasidėjo normalus 
santykiavimas. Ypatingai glau
dus santykiavimas vyko Nepri
klausomybės kovų metais, kada 
visi kartu sudėtinius balius kėlė.

(Pabaiga)

dalyvauti jų atstovų suvažiavi
me, aišku, svečio teisėmis.

Anglijos Lietuvių socialdemo
kratų draugijos susirinkime J. 
Vilčinskas padarė įdomią tarp
tautinės padėties apžvalgą, Anot 
jo, Sovietų Sąjunga stengiasi iš
laikyti dabartinę savo padėtį, 
ypač pokario užvaldytas sienas, 
kad tuo būdu užbėgti už akių 
būsimai taikos konferencijai, 
kuriai teks antrojo pasaul. karo 
padarinius likviduoti, sienas nu
statyti ir taiką įgyvendinti. Be 
to, Sovietų Sąjungai yra būti
nai reikalingi platesni prekybi
niai ryšiai su kitomis valstybė
ms!. Ir čia ji nori užbėgti savo 
satelitams už akių, kurie veržia
si betarpiai ekonominėje srityje 
bendradarbiauti su laisvomis 
vakarų valstybėmis. Todėl ir 
įvyko derybos su V. Vokietija, 
čia V. Vokietija nusileido ir iš-

sižadėjo savo valstybės kai ku
rių žemių.

Ateitis parodys kaip ilgai ga
lios ir veiks dabar tos daromos 
sutartys su Sovietų Sąjunga ir 
jos satelitais. J.

IR ERDVĖ UŽTERŠTA
Šiomis dienomis be didelio 

garso dideli baltai įkaitusio me
talo luitai-skeveldros nukrito iš 
dausų ir išsižarstė po plačiausius 
Amerikos plotus nuo Texas iki 
Oklahomos ir Kansas. Nustaty
ta, kad tai buvo skeveldros so
vietų satelito, kurs iš erdvių nu
sileidęs į žemės atmosferą įkai
to, užsidegė ir suskilo. Laimė, 
kad skeveldros pasipylė žmonių 
retai apgyventose vietose. Vi
sai kitokia kalba būtų, jei tokie 
verdančio metalo luitai nužer
tų miestą kaip Chicagą.

1970 Plymouth-Duster
HyMuthVdMt

Ovstsr 2-Ooor

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myliy. 
Pigus leidimas.

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

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'■■■■■■■■■■■■V

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai,.grupės, užsakiusios- 10-ar-dau- - 

giau egzempliorių, nemoka'pašto persiuntimo išlaidų.
.Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

l

. i \

INSURED

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.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
MA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigto 1923 metate TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

IM
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Posūkis į dešinę
Buvo tikra staigmena, kai prieš kelias savaites New 

Yorke statybos darbininkai, apsiginklavę įvairiais pa
būklais, užpuolė vadinamuosius taikos maršuotojus, at
seit, demonstrantus prieš karą. To pasekmėje nukentėjo 
gerokas skaičius maršuotojų. Daugiausia nukentėjo jų 
galvos nuo lazdų, akmenų bei kitokių kietų dalykų. Ne
apsiėjo be aukų ir užpuolikai. Tačiau jų “nuostoliai” bu
vo mažesni.

Tas darbininkų konfliktas su demonstrantais susi^ 
laukė daug komentarų. Juo labiau, kad statybos darbi
ninkai ne tik griežtai pasmerkė demonstrantus, bet ir pa
sisakė už Vietnamo karo rėmimą!

Tai buvo tikrai netikėtas dalykas. Netikėtas dėl to, 
kad paprastai į darbininkus žiūrima kaipo į radikalų ele
mentą, kuris dažnai nukrypsta! kraštutinumą. Labiau
siai šį kartą atkreipė dėmesį pritarimos karui.

Sakoma, kad viskas kinta. Ir tai, žinoma,, yra fak
tas. Nieko nėra amžino. Laiko tėkmėje vyksta pakaitos. 
Kartais jos yra staigios, Įvyksta ūmai. Kartais pakaitos 
vyksta labai lėtai, labai nežymiai.

Mūsų laikais gyvenimas kinta tiesiog galvotrūkčiais. 
Nieko tad stebėtino, kad kartu su tuo kinta ir žmonių 
pažiūros, jų nusistatymas Įvairiais klausimais.

Visai dar neseniai Amerikos darbininkai buvo už
guiti. Jie buvo neorganizuoti (bent milžiniška jų daugu
ma). Išnaudojimas, buvo didelis. Kovą vesti buvo sunku. 
Būdami menkai organizuoti, streikus jie dažniausiai pra
laimėdavo. Desperacijos apimti, jie dažnai nukrypdavo Į 
kraštutinumą, panaudodami smurtą. Darbininkų tarpe 
buvo ir tokių sąjūdžių, kurie skelbė, jog tik smurtiškais 
veiksmais tegalima bus darbo žmonių padėtį pagerinti.

Amerikos darbininkų judėjime Įvyko didžiausias per
siorientavimas prezidento Roosevelto laikais, kada jie 
tiesiog buvo raginami organizuotis. Tada buvo palaužtas 
kietas plieno liejyklų bendrovių nusistatymas prieš uni
jas. Unijos Įsigavo Į plieno liejyklas, o taip pat ir Į auto
mobilių Įmones. Ir šiandien plieno liejyklų bei automo
bilių pramonės unijos yra vienos pačių stipriausių ir Įta- 

, tingiausių. Joms priklauso šimtai tūkstančių darbininkų.
Nuo Roosevelto laikų Įsisteigė daug - naujų unijų. 

Vienos jų susidėjo su Amerikos Darbo Federacija, kitos 
— su Industrinių organizacijų kongresu (Congress of 
Industrial Organizations). Pagaliau unijų federacija ir 
industrinės organizacijos sudarė savo rūšies unijų są
jungą, -kuri sutrumpintai vadinama AFL — CIO. Tai 
sąjungai jau kelinti metai vadovauja George Meany, ku
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vienam mėnesiui$1.75
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
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Apžvalga
Vokietijos Lietuvių socialde

mokratų draugija pasirodė su 
Apžvalgos Nr. 4. Tai gražiai 
išteistas, rimtai suredeguotas, 
kišeninio formato smulkaus šrif
to 12 puslapių spaudos leidi
nys. Veik visas numeris skir
tas V. Vokietijos lietuvių gy
venimui ir socialdemokratijos 
sąjūdžiui su griežtu atsirube- 
žiavimu nuo madlyvo kairumo, 
o ypač bolševizmo.

Vedamuoju “Nacionalizmas 
Lietuvoje” gerokai, sumaniai ir 
rimtai pakedentas A. Sniečkus 
ir jo kairioji ranka Zimanas.

ris gana dažnai pasisako Įvairiais klausimais, liečiančiais 
darbininkų reikalus bei krašto politiką. Jis lyg kalba 
Amerikos organizuotų darbininkų vardu. Su jo pasisaky
mais tad pravartu susipažinti bei patirti, kokios nuotai
kos dabar vyrauja darbininkų tarpe, kaip jie žiūri į kraš
tutinių elementų skelbiamą karą “esteblišmentui” (da
bartinei sistemai), smurtiškus veiksmus bei politines 
partijas. ®

George Meany šiomis dienomis ■ padarytas pareiški
mas spaudai yra labai Įdomus ir būdingas, — būdingas jis 
tuo, kad parodo didelį persiorientavimą organizuotų 
darbininkų tarpe.

Kaip žinia, iki šiol darbininkai glaudžiai bendradar
biavo su demokratų partija. Rėmė jos kandidatus’ Įvai
riems postams. Buvo labai dosnūs jų rinkiminei kam
panijai.

Dabar, .pasak Meany, darbininkai demokratais yra 
nusivylę dėl to, kad demokratų partijoje vis labiau Įsiga
li kraštutinis elementas, kurį “galite vadinti naująja 
kaire ar kaip kitaip”. Dėl to kraštutinio elemento įsiga
lėjimo demokratų partija prarado tą liberalizmą, kuriuo 
ji pasižymėjo prieš kelis metus. į '

Meany suranda daug teigiamų dalykų pas respubli
konus ir sako, jog darbininkai tam tikrais atvejais juos 
rems. Žinoma, tik tais atvejais,, kai respublikonų nusis
tatymas bus naudingas organizuotiems darbininkams:

Iš visko atrodo, kad Meany bandys atgaivinti Ameri- 
kos DarboFederacijos Įsteigėjo, Samuel Gomperso,; nu
statytą politiką, kurios esmė buvo tokia: darbininkai pri
valo draugus remti, o priešus bausti. Tas rėmimas ir bau
dimas pasireiškė tuo, kad rinkimų metu darbininkai buvo 
raginami balsuoti už kandidatus (nežiūrint kokiai par
tijai < jie priklausė), kurie buvo palankūs darbininkų 
reikalams.

Meany pripažįsta, kad organizuoti darbininkai iš 
dalies jau sudaro viduriniąja klasę, kuri yra užinteresuo- 
ta palaikymu dabartinės sistemos, nes su ta sistema yra 
susijusi -ir jų gerovė. 0 kadangi jų gerovė priklauso nuo 
tos sistemos, tai visai suprantama, kodėl jie yra priešingi 
visokiems kraštutiniųjų smurtiškiems veiksmams bei de
monstracijoms. Suprantama taip pat ir New Yorko sta
tybos darbininkų karingas žygis prieš demonstrantus.

Kokią iš to galima padaryti išvadą?
Išvada pati savaime prašosi: pasikeitusi organizuotų 

darbininkų ekonominė būklė griežtai pakeitė ir jų gal
voseną, jų nusistatymą. Vadinasi, jie persiorientavo, 
pasuko į dešinę. Darbininkai, kurie uždirba 30 centų per; 
valandą, sako Meany, gali būti labai radikalūs. Tačiau 
visai kitoks reikalas yra su darbininkais, kurie uždirba 
8,000 dolerių ir kurių vaikai lanko universitetus.

Str. Bendruomenė ir Social
demokratija aiškiai pasisako
ma, kad Vokietijos lietuvių so
cialdemokratų sąjūdis yra neat
skiriamai susirištas su bendruo
mene. Toliau ten pat gerokai 
ir teisingai pažnaibiojami fron- 
tininkaLT

Įdomi korespondencija iš Bel
gijos lietuvių gyvenimo. Ten pa
sisakyta:

“Patriotizmo pas mus nėra, o 
ypač mūsų jaunimo tarpe nėra 
ir negali būti, nes ko tėvai ne
turi, nebrangina, nei mūsų vai
kai nepuoselės”.

Betgi toji pesimisto nuotai
ka kiek pagaivinama: “Tiesa, 

galime pasidžiaugti mūsų tauti
nių šokių būreliu. Jaunieji de
biutavo lietuvių minėjimuose, 
bet ir belgams sėkmingai pasi
rodė, tuomi lietuvių vardą pla
tindami”.

Str. Komunizmas ir Socializ
mas Artūro Hermano kietai pa
sisakyta :

“Norint socializmą įvesti, pir
mų pirmiausia reikia gamybi
nes priemones suvisuominti. Ką 
komunistai padarė? Jie suvals
tybino. Kapitalistiniuose kraš
tuose dar nors didesnis skaičius 
kapitalistų konkuruoja tarp sa
vęs ir yra priversti atsižvelgti 
į pirkėją, pigiau parduoti savo 
prekes, geriau patarnauti. Gi 
komunistai įvedė valstybinį ka
pitalizmą, kitaip tariant, ūkio 
monopolį”.

Be to, Apžvalgos antrame pus
lapyje pacituota štai kas iš Lie
tuvių Socialdemokratų Partijos 
užsienių delegatūros veikimo 
gairių: “LSDP atmeta ir griež
tai smerkia visokį autoritatizmą, 
vadizmą, nacizmą, fašizmą ir to
talitarinį komunizmą. Visos šios 
santvarkos yra nedemokratiš
kos, ir prievartinės, o prievar
ta nesiderina su socializmu”.

JERUZALĖS ŽLUGIMAS PRIEŠ 1900 METU
šiandien sukanka 1900 metų 

kai Jeruzalė buvo romėnų su
griauta. Pradžioje 70 metų po 
Kr. gimimo j šventąją žemė įsi
brovė romėnai ir užėmė Jeruza
lės miestą. Žygį suorganizavo 
buvusio romėnų garsaus kara
liaus Vespasiano sūnus ir sosto 
paveldėtojas Titus. Keturis me
tus tęsėsi karas, kurio metu žy
dai, narsiai kovodami, dažnai 
turėjo persvarą ir laikotarpiais 
valdė veik visą provinciją.

Po Nero mirties, 08 metais, 
atsirado daugiau pretendentų į 
sostą, bet sostas atiteko Flavi
jui Vespasijanui. Nurimus var
žyboms dėl sosto, prasidėjo di
desnis spaudimas karo lauke dėl 
Jeruzalės. Žydų jėgos nebepa
jėgė atsilaikyti, 70 metais ge
gužės 10 d. prasidėjo lemiamas 
mūšis dėl Jeruzalės miesto. Ėjo 
žiauriausios kovos dėl kiekvie
nos žemės pėdos ir dėl kiekvie
no pastato kampelio mieste. Ne
žiūrint kaip narsiai besikovė žy
dai, jie nebegalėjo sulaikyti šim
teriopai stipresnio priešo. Rug
pjūčio 7 d. romėnai priartėjo 
prie Tautinių Rūmų Tvirtovės, 
vadinamos “Antonia”, ir miesto 
citadelės. Istorija sako, kad jau 
nuo rugpjūčio 7 d. buvo sustojęs 
aukų atnašavimas ant aukuro, 
o šventoji ugnis užgesinta. Pra
sidėjus paskutinėms kovoms, išė
jus vyrui prieš vyrą, siautė šia
me krašte karščiai. Romėnai, 
sakoma, norėjo Jeruzalės citade
lę šu šventuoju aukuru paimti 
nesugriautą, vienok narsieji gy
nėjai — žydai kitaip nutarė. Jie 
kovojo, ko! galop viskas buvo su-

tr tos citatos pabaigoje: ‘To
dėl LSDP pasisako už kiekvie
nos tautos teisę į savarankų gy
venimą ir valstybingumą ir pir
moje eilėje kovoja už Lietuvos 
nepriklausomybę, Lietuvos val
stybės atkūrimą ir visišką lie
tuvių tautos suverinumą”.

Aš čia tyčia tas citatas pa
kartėj u, nes V. Vokietijoje lie
tuvių socialdemokratų draugi
jai įsikūrus, tuoj buvo paleisti 
gandai, kad tai probolševikiškas 
sambūris, net buvo platinamas 
toks socialdemokratus šmeižian
tis lapelis. Ten buvo iššaukia
mas J. Glemža, ką jis į tai pa
sakysiąs, kodėl juos nesutvar
kąs... Vokietijos lietuviai social
demokratai, kaip ir kitur ko
voja prieš vadizmą. J. Glemža 
yra tos lietuvių socialdemokratų 
draugijos tik eilinis narys. Ga
lop nebuvo ką tvarkyti, nes toji 
draugija eina geru keliu, o tai 
įrodo, kad ir šis jų spaudos lei
dinys Apžvalga.

Apžvalgą leidžia ir ją tvarko 
Vytautas J. Bylaitis, Kasparas 
Dikšaitis ir Artūras Hermanas, 
kurio adresas — 8 Muenchen 13, 
Joergenstr. 53, W. Germany.

J. VIks.

griauta ir gynėjai žuvo gaisre.
Tai įvyko 70 metais po Kr. 

gimimo rugpjūčio 28 d.. Iš vi
sos Jeruzalės bepaliko griuvėsių 
ir išdegusių pastatų krūvos, ku
riose narsūs gynėjai — žydai 
užvertė savo valstybės paskuti
nį laisvesnio gyvenimo lapą.

Praradimas švenčiausio žy
dams aukuro ir šventosios lieps
nos užgesimas buvo praradimo 
simbulio visoj to meto Romos 
imperijoj gyvenusiems žydams..

Jeruzalės žlugimas prieš 1900 
metų sukrėtė visą tuometinį pa
saulį. Vietomis pasipriešinimas 
romėnams dar vyko, bet jis bu
vo bereikšmis žydų valstybės 
žlugimo istorijoj. Kalnų tvirtovė' 
“•Masada” buvo' išgriauta tiktai 
73 metais.

Didysis Jeruzalės sunaikini
mas ir žydų gyvenimas be lais
vosios tėvynės, vykimas į trem
tį ir išsibarstymas po visą pa
saulį, nesunaikino žydų, tautiš
kumo, jų religijos ir laisvės 
troškimo. •

Šiandien mes ir vėl matome 
žydus, gyvenančius savoj lais-. 
voj tėvynėj, ir šiandien, kaip ir 
prieš 1900 metų, vyksta kovos 
šventoje žemėje ir naujai at
statytoje Jeruzalėje. Taigi, is
torija kartojasi. J. E.

Ateina šalta žiema?
South Bend Tribune prana

šauja labai ankstybą ir šaltą 
ateinančią žiemą, ką esą rodo 
atsiradusios didelės dėmės sau- 
Įėję.

Šalnos Chicagos priemiestyje

V- i 
pasirodančios jau nuo rugsėjo 
pusės, o nuo spalio pabaigos pra- 
sidėsią tikri speigai. Prieš tai 
būsią apsčiai šalto lietaus. Rug
pjūčio pabaigoje ir rugsėjo pir
mosiomis 4-5 dienomis esą tenka 
laukti vasaros pabaigos. JNuo 
Darbo dienos (rugsėjo 7 d.) pra
sėdėsią šalti rytmečiai, o apie 
rugsėjo 25 dieną temperatūra 
nukrisianti vos kiek ankščiau 30 
laipsnių. Beabejo, dar būsią 
gražių auksinių dienų spalio mė
nesį.

Sausio mėnuo galįs būti šiltes
nis už pernykštį sausį, o tikroji 
nepaprastai šalta žiema prasi
dėsianti nuo maždaug pusės va
sario iki kone kovo pabaigos.'

Sovietai naikina 
mažąsias tautas 

Ką jie padarė su 200,000 
mešketų tautele?

(DP) Autorius Robert Con
quest ką tik (Macmillan išleis
toje) savo knygoje “Nation Kil
ters” (Tautų žudikai) praneša 
apie sovietų baigiamą išnaikin
ti mažai kam iki šiol girdėtą 
tautelę, gyvenusią Gruzijos (Ge- 
orgijos) pašonėje, Kaukazo pie
tinėse atkalnėse Turkijos pasie
nyje. Ta tautelė iš 200,000 na
rių angliškai vadinama Meskhe
tians, gruzinų giminė, nėra net 
sovietų žemėlapiuose atžymėta.

II Pasaulinio karo metu, pa
sinaudodamas vokiečių marša- 
vimu į Rusijos gelmes Stalinas 
pradėjo likviduoti visą eilę ma
žųjų tautybių^ kaip Krymo to
torius, Volgos vokiečius ir kt. 
Būdamas gruzinas Stalinas ma
tyti nemėgo savo mažųjų gen
čių meskhetų ir ištrėmė juos, 
išblaškydamas po Uzbekistaną, 
Kazachstaną ir kitas sovietų 
“respublikas” Azijoje.

Tie meskhetai pradžioje buvę 
apgyvendinti Uzbekistano “al
kanose stepėse” laisvai (“volno- 
je poselenije”), bet už pusme
čio perduoti NKVD “globai” ir 
nuo tol vien Uzbekistane jų apie 
50,000 išmirė.

Nors 1956 m. Spalio 31 dienos 
dekretu Aukščiausias sovietas 
juos atleido iš NKVD kontrolės, 
tačiau į gimtąjį kraštą grįžti ne
leido, tik kai kuriems padaryta 
išimtas ir teista apsigyventi Mu- 
gansko stepėse Kaspijos pajū
ryje, bet ne arčiau kaip per 500 
kilometrų nuo Meskhetijoš sie
nų... ' \

1968 metų rugpiūčio mėnesį 
tas pats Aukščiausias sovietas 
meskhetams grąžino “pilnas so
vietinių piliečių teises”, nors jie 
niekuomet nebuvo sovietams nu
sikaltę, bet kai po to jie nusiun
tė į Maskvą delegaciją prašyr 
ti leisti grįžti į tėvynę, jiems 
atsakė: “Grįžkite namo ir į dar
bą. Jūsų tėvynė yra Sovietų 
Sąjunga”.

KĖKŠTŲ LEKSIS

PO TĖVIŠKĖS DANGUM
(Kalba, pagal autoriaus pageidavimą, 

palikta originali. — Red.)
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Ir vėl niudu sodne. Eliozis jau nebe- 
kriokia, bet kitoks yra pasidaręs. Burna 
jo riebi ir raudona. Visai nebepanašus į 
Eliozį.

Ir Leonas jau parėjo, štai ateina jis iš 
savo kamaros. Pro mudu eidamas linkte
li į Eliozio pusę ir nutveria jį už rankos. 
Kelnės Eliozio jau užsegtos. Leonas vėl jas 
atsega ir marškinius aukštyn pakelia. At
kiša Leonas į priekį savo kelį ir paguldo 
ant jo kniūbščią Eliozį. Ir jau dirželį turi 
nusijuosęs. Eliozis verkia garsiai, nė muš
ti.dar negavęs. Bet Leonas per pliką užpa
kalį su dirželiu duoda, dar garsiau jis ver
kia.

— Ak to, velnioke, aš tau paruodysu, 
— sako Leonas mušdamas.

.Neilgai. Leonas nueina, o Eliozis pa
lieka bekriokiąs. Dabar jau taisyklingai 
jis kriokia — su užkirtimais pradžioje ir il
gais nutęsimais kiekvieno atodūsio gale.

m
Vakaras. Didelė, raudona saulė Užu

piuose. Ir Alkos kalnas didelis toks, kad 
nieko aplinkui didesnio už jj nebėra. Sau
lė kiekvieną vakarą pro Alkos kalną pra

eina ir į Valančienės medžius susmenga. 
Molkalnis yra arčiau , o sodkeiis visai ne
toli. Juo širyt papūniai į. turgų išvažiavo. 
Greitai parvažiuos. Masiliauskis neseniai 
jau pravažiavo. <

Kiek visokių balsų! šunys loja viso
mis pusėmis. Kažkur šaukoja piemuo. Ir 
karvės baubia. Ten koks vaikas dainuoti 
pradėjo. Toli tie balsai, bet galima girdė
ti. Visą laiką kas nors —- jeigu ne vienas 
tai kitas.

Štai ir Juzio balsas pratrūksta, už visus 
kilus aiškesnis. Vagdarinėje jis karves ga
no, netoli nuo namų. Jis dainuoja:

Bieg opelė vingordama,
Neš vainėka lingoudama,
Ėr nunešė, nulingava
Į tievelė margą dvarą...

— Jozil Jozi! — pradedu šaukti.
—Jozi! — atsiliepia kažkas pastaunin- 

ke.
— Kuo nuori? ! — suŠunko Juzis.
— Nuori! — vėl atsiliepia pastauninkc.
— Bee, — subliauna avis.
— Kuo nuori! — šaukia kitas piemuo 

Užupiuose, tolimu balsu, šunys labiau loti 
pradeda. Ir žalmargė Vagdarinėje, ten 
pas Juzį, jau baubia. Aš pažįstu Žalmar
gės balsą — ji baubia užsiklykdama.

• — Ekiau laukte papūnių.
Tai Eliozis. Pro trobos galą beateinąs. 

Buvo jis kažkur, turbūt, užtvartyje. Kelnių 
jau. nebepalieka atsegtų. Jau dveji metai

prabėgo nuo los vasaros, 
dus daužėva. Bet aš tebeklausau jo ir da
bar. Apmuša mane kartais, jeigu nepa
klausau. Papūnių laukti noriu eiti ir aš, . 
todėl nė negalvoju neklausyti. ' ' \ j

Perlipava lipynę, žolė užnomyje kiau
lių nutrypta ir labai apterliota. Keravotis 
reikia, kad neužmintum. Eliozis bėga po 
pirma. Turiu skubėti, kad neatsitikčiau.

Štai jau ir prūdas, žaliūkės nuo kranto 
į vandenį šoka. Atsisuka ir, galvas iški- 
šusios, išsprogusiomis akimis į mudu Veizi. 
Pažįstamos gerai. Ir mudu joms pažįsta
mu. Laidėva vieną kartą akmenimis, kai 
taip galvas iškišusios veizėjosi, ir pataikė 
Eliozis vienai. Kitų tuojau nebeliko, o tos 
vienos pilvas pradėjo baltuoti vandenyje. 
Dabar neturiva laiko su žaliūkėmis prasi
dėti.

OlyČios gale karklės. Labai aukštos, 
bet perlipti mok ava. Kaip greitai Eliozis li
pa! Vienas perlipo, tuojau ir antras, ir at
sisukęs veizi į mane. Ir jau pyksta, kad il
gai trunku.

— To esi ištiėžės, — pasako jis man.

Panelė švenčiausia prie antrųjų kark
lių koplytėlėje stovi, su baltais drabužiais 
ir su karoliais, kirminą primynusi. Graži 
ji, bet man labiau patinka šventasis Izido
rius kitame langelyje. Ten aniolas su jau
čiais aria — pats mažas ir jaučiai maži, o 
šventas Izidorius, didelis toks, sėtuvę pa
siėmęs sėja. Visuomet aš į juos pasiveiziu,

kai mudu puo-| ir dabar žvilgteriu greitai, nuo antrųjų
karklių žemyn slinkdamas.

Jau einava sodos keliu. Nebebėga nė 
Eliozis. Jis vis veizi žemyn j patvorį. Ten 
kartais pamato žemuogę raudonuojant. 
Kai kelios yra, ir aš nuvalgyti padedu.

O antroj pusėj skardis, už mudu aukš
tesnis. Jo viršuje pačiu pakraščiu eina 
baltas takelis,v lygus, malonus. Kojų jis 
nebado. Mudu apačia einava, kad noriva 
tų žemuogių. Jos patvoryje auga.

Gerai eiti ir apačia. Du takeliai šalia 
vienas antro, balto smėlio pilni Minkšta 
jais eiti. Žolės ruožas takelius skiria. Ilgas 
ruožas, ilgi ir smėlio takai, per visą kelią 
nusitiesę, per visa lauką, mio vienų kark
lių iki kitų. Kai'vežimas važiuoja, tekiniai 
tais takeliais rieda. 0 dabar mudu jais ei
nava.

Už tvoros avižos, už avižų apluokas. 
Paskui daržas atkalnėje. Už daržo musų 
kiemas su baltomis gonkomis ir Įkalta kop
lytėle. Niekas po kiemą nevaikščioja, nes 
Papūnis su Mama yra Plungėje, o Bočelius 
savo priešninkėje sėdi.

Aukšta žolė patvoryje. Reikia pasklai
dytų kad žemuogę pamatytum. Ir žiogų 
daug. Jie geri, nieko nedaro, tik šokinėja 
iš vienos vietos į kitą.

Mudu jau netoli pastauninko. Kelias 
aukštyn išbėga, skardis sumažėja. Jau ma- 
tova visų pūdymą, ir Vagdarinę, ir ka- 

palius. Ir Juzis antai Vagdarinėje. Pama
to jis mudu ir pradeda šaukti:

— Kor enatau? !
. — Papūnių laukte!
Pastauninko karklės. Kelias į jas lei

džiasi pakalniui. Skardis vėl aukštyn išky
la, ir antroj pusėj skardis atsiranda. Tvo
ra lieka aukštai. Ąžuolas, toks labai drūk- 
tas, ir maža koplytėlė prie jo prisegta. 
Dievalius ten sėdi, ‘ranka galvą parėmęs.

Perlipava ir tas karkles, ir jau esava 
pastauninke.

Kelelis čia baltas visu Savo pločiu. Ne
bėra žolės ruoželio viduryje. Ir skardžių 
nėra. Ramu čia ir gera, ir miela, šakoti 
ąžuolai aplinkui stovi. Žolė nedidelė, 
vaikščioti gera. Ir kęsų daug. Ten už pel
kės eglynas. Prūdelis toliau, ir šventas 
Jonas Nepomucenąs prie jo. Ir mažas ke
lelis į Užtvarą. Kadagiai iš abiejų pusių to 
kelelio. Ir grybai ten auga.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
.Dienrašti

“NAUJIE NA S*
Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso t«M.: PRospect 8-3229 

RezkL telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta 
Ligonius priima tik susitarus.

Roz. te L. 239-4683

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

Medical Buildins). Tel. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susi tarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽIS
Telof.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šešead. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas

DR. EDMUND L CIARA '
27W Si st STREET

TtL; GR 6-2400
-/dd, pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
a—4, 7—9, antrad,, penkt. 10—4. ir 

šeštad 10—2 vai.

Rez. GI 3-0873

DR. W. M. čiSiN - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

■ f

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia; skambinti ML 3-0001.

DK. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priims tik susitarus.

Valandos: pirmacL, ketvirtad.,. 5—8, 
antrad. 2—4.

Ofiso teU HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos:: PR 6-9801. - 2

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais; uždaryta,

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses” « 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1Š
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujės rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71st St.

Tek 925-8296 .
Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 

10—12 ir, nuo 2 iki 8 vai. vak. . 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.; WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad^, 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vaL po .pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
v CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2121i 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

BIRŽIEČIŲ DĖMESIUI
Jau porą kartų šiame dien

raštyje buvo rašyta Biržų gim
nazijos minėjimo reikalu. Ren
gimo komisijos prašomas, ku
ri rimtai ir nuoširdžiai dirba, 
trečią kartą kartoju, kad Bir
žų gimnazijos 50 metų sukak
ties minėjimas įvyks š. m. spa
lio mėn. 3 d. (šeštadienį). Vie
ta — Chicago Savings & Loan 
banko Presidential Room salė, 
6245 So. Western Ave. Minėji
mas prasidės 6:30 vai. vakaro.

P. ŠILEIKIS, O.P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadienis 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LA B.

2850 West 63rd St, Chicago, UI. 60629
Telef.: PRospect 64084

MOVING 
Apdraustas perkraustymes 

ii įvairią atstumą. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Piece 
Tel.: FRontier 8-1882

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidime: — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

fr

GRADINSKA^-
150 DOL. PIGIAU j

SPALVOTA TV— Į 
RADIJAS - PATEFONAS į 

i
. 2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
v  •••;■ ' —

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

t

Lietuvi įkalba: kasdien nuo pirma
dienio' iki penktadienio K)—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

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 Aye.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

FOREST FIRES HURT 
OUR EOREST FRIENDS

Oor vfldlife has no defense 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always hold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires, 

rdr the ashes, and drowa 
them again. Crush all 

smokes dead owe

Please! Only yon can 
prevent forest

125 East 23-rd Street 
New York, N. Y. 10010 

Reikalaukite musų nemokamo 
katalogo.

SVARBU: mes priimame užsa
kymus automobiliams ir butams

Iki minėjimo beturime mėnesį 
laiko.

Iš rengimo komisijos teko 
patirti, kad minėjimo — ban
keto programa visoj pilnumoj 
jau apsvarstyta ir sudaryta. 
Minėjimas bus pradėtas su in- 
vokacija! Atidarymą padarys 
buvęs nepriklausomos Lietu
vos paskutinis Biržų gimnazi
jos direktorius Stasys Rudys. 
Pagrindinę paskaitą apie Bir
žų gimnazijos kultūrinę reikš
mę skaitys prof. Gediminas 
Galva. Taipgi numatytas trum
pas pranešimas apie Biržų gim 
nazijos proistorę. Banketo pa
įvairinimo programą atliks Bir 
žų' gimnazijas absolventai.

Deja, dar iki šiol ryšium su
Biržų gimnazijos minėjimo 
rengimu, spaudoje platesnių 
pasisakymų, komentarų ar ra
šinių apie Biržus ir gimnaziją
beveik nepasirodė! Pasiteira
vus pas rengėjus patirta, kad 
gyvesnis interesavimasis minė
jimo reikalu dar nesąs pasireiš
kęs ir kvietimų įgijimas nepra
sidėjęs. Kadangi minėjimas yra 
surištas su banketu, tai rengi
mo komisija iš anksto turi ži
noti dalyvių skaičių.

Prieš porą savaičių buvo iš
siuntinėti atskiri kvietimai 
(kurių adresus buvo įmanoma 
rasti) biržiečiams gyvenan
tiems už Chicagos ribų, šios
savaitės bėgyje siuntinėdami 
pranešimai biržiečiams, gyve
nantiems Chicago] e su paska
tinimu įsigyti kvietinius ne vė
liau š. m. rugsėjo mėn. 15 d.

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

SIUNTINIAI
I LIETUVĄ

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street

-t Chicago, Illinois 60629
- ■ ■ V - WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairiu pro- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

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

*****’^>—!"</Patogios išsimokė 
Įimo sąlygos.

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

UŽSAKYK TIK 
SPECIALAUS RUBLIO 

PAŽYMĖJIMUS

Į LIETU VA
Tie Specialūs Rubliai yra ke

turis kartus vertesni už papras
tus rublius. Su Specialaus Rub
lio Certifikatais Jūsų giminės 
gali gauti viską, ką jie tik nori 
iš Vneshposyltorgo Svetimos Va
liutos Krautuvių už mažą regu
liarios kainos dali. — tikrumo
je už jos ketvirtadalį ar net dar 
už mažiau. Kai kurie daiktai 
yra taip pigiai įkainuoti, kad 
juos perkant vieno dolerio ver
tė prilygsta 10 rublių.

Reikalaukite naujo katalogo. 
Jis yra nemokamas. Jūs įsiti
kinsite. kad Specialaus Rublio 
Certifies tai yra geriausia dova
na Jūsų giminėms, pristatoma 
į namus laike 3—4 savaičių. Kai
na S2J& už vieną Specialų Rub
lį. Jokių kitokių mokesčių nė
ra. Pilna garantija, i

UŽSAKYKITE DABAR
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

Nesilaikykiinė pasyviai ir ne
sunkinkime nuoširdžiai •dir
bančiai renginio komisijai dar
bo!
Visi biržiečiai ir Biržų gimna
zijos auklėtiniai nuoširdžiai 
kviečiami minėjime — banke
te gausiai dalyvauti. Perspė
jame, kas iš anksto nebus ap
sirūpinęs kvietiniu, vėliau kad 
ir norės, minėjime dalyvauti 
nebegalės. J. Kr.

h Š C H I C A GOS I rJ 
Į APYLINKIŲ !

Važiuojant gatvėmis 
atsargiai su vaikais

» ... ?

Mokslo metams prasidėjus, 
policija perspėja motoristus ir 
vaikų tėvus su padidintu bud
rumu saugotis, kad neužgavus 
ar nesužeidus vaikų, kurių 
staiga prisipildo gatvės, ypač 
mokyklų apylinkėse.

Policijos superintendentas Ja 
mes B. Conlisk ypatingai krei
piasi į tėvus ragindamas įkal
bėti vaikams, kad būtų labai 
atsargūs pareidami skersai gal 
ves, ir kur tik yra skersgatvių 
policininkės (Crossing Guards) 
kad vaikai eitų skersai gatvių 
tik tų policinįųkių lydimi.

Chicagos miestas turi 1,400 
tokių policininkių ir policijos 
departamentas visoms joms 
yra davęs specialias instrukci
jas kaip geriausiai eiti savo pa
reigas. i

Reikalingos policininkės
Chicagos policijos departa

mentas ieško daugiau moterų, 
norinčių tarnauti gatvių perė
jimo policininkėmis (Crossing 
Guards) vaikams apsaugoti į 
mokyklas einant ir iš mokyklų 
grįžtant.

Ypatingai tokių policininkui 
trūksta Marquette (10), Fill
more (11), Monroe (12), Wood 
Street (13), Shakespeare (14), 
Austin (15) įr kt distriktuose. 
Prašymus tokiai tarnybai gauti 
reikia įteikti tjivil Service įstai 
gai iki penktadienio, rugsėjo 18 
d. Patikrinimai bus šeštadienį, 
rugsėjo’ 19 d^Kandidatės turi 
būti JAV pilietės ir' gyvenusios 
Chicagoje nemažiau kaip me
tus laiko. Aplikacijų formos 
gaunamos City Hali 11 aukšte, 
Civil Service komisijoje. Atly
ginimas yra nuo $2.67 iki $3.60 
už. valandą. Uniformai įsigyti 
duoda $150 męfams. Kandida
tės turi būti ne j jaunesnės kaip 
21 metų amžiaus.

T"" f •

Gatvių gaujos suokalbis 
‘ žudyti' miesto policiją
Apskrities grand jury apkal

tino septynis Black P Stone 
gaujos narius, keturis iš jų pri 
klausančius tos gaujos “aukš
čiausiai” Main 21 vadovybei, 
suokalbiu nužudyti detektyvą 
James Alfano ir kai kuriuos 
kitus vyresnius miesto polici
jos valdininkus. Alfano iš pa
salų peršautas mirė ligoninėje.

Tie keturi “didieji” yra Ma- 
Mar Bell, 26, Charles Bey, 24, 
Lee Jackson, 26, ir William 
Troope, 19 metų amžiaus. Iš 
septynių kol kas suimti tik trys 
— Bell, Griffin,21 ir Wicks, 23.

Nebeapsimoka vogti ,
CTA (Chicago tranzito admi 

nistracijos) pirmininkas De 
Ment pasakė, kad pinigų vogi
mas iš autobusų dėžių sumažin 
tas iki $100 — $200 per dieną, 
kas reiškią, kad vagystės yra 
sumažintos iki minimumo. 
CTA turi apie 12.000 tarnauto
jų ir kasdien po daugiau kaip 
$500,000 pajamų iš autobusų ir 

j traukinėlių. CTA general, ma- 
nageris Thomds O’Connor pa
sakė, kad spauda perdėjusi ra
šydama, jog tarnautojai iš au- 
tobusii dėžių kasdien pavogda
vo po $6,000.

DcMent pranešė CTA tary- 
jbai, kad liepos 8 dieną vėl pa- 
Į kėlus važmos kainas keleiviu 
skaičius nukrito dar 8 nuošim

j 1

čiais, bet pajamos pakilo 10 
nuošimčių, kas reiškia, kad 
kainas bus galima dar kelti iki 
paskutinio keleivio. Sekančio 
važmos kėlimo klausimas bū
siąs aptartas ateinančio mėne
sio tarybos posėdyje.

CTA taryba išrinko DeMen- 
tą dar trejiems metams pirmi
ninku ir patvirtino mero Da
ley rekomenduotą Clair Rod- 
dewig nauju CTA tarybos na
riu su $15,000 alga.

ūlinojuj 102,000 šelpiamų

G Ž L I N I N K A'S 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo ,arbft liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninėj 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLRS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 841834 
-— . ■ ■ ■ —

Illinoj aus viešosios šalpos 
departamento direktorius Ha
rold Swank pranešė, kad nuo 
praeitų metų iki šiol šelpiamų 
jų skaičius Illinojuj padidėjo 
33 nuošimčiais: iš jų skaičius 
pakilo iki 102,000 taip kad šal
pos reikalams $856 milijonų 
fondo iki ateinančių metų bir
želio 30 dienos neužteksią; 
ekstra $20 milijonų dar būsią 
reikalinga.

šelpiamųjų skaičius labai
padidėjęs dėl nedarbo ir dėl to, 
kad daugiau vyrų pameta savo 
šeimas ir tenka maitinti jų vai- Į 
kus. ♦

_ _ _ _ _ ©

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Suimti 2 gaujos “teisėjai” į
Jau yra teismo rankose du 

juodukų “Black P Stone Na
tion” gaujos nariai, apkaltinti 
dėl nužudymo iš kariuomenės 
grįžusio marino Charles Reed 
praeito rugpiūčio 25 naktį, kurs 
buvo paklupdytas ant kelių ir 
trimis šūviais peršautas per 
galvą apie 30 gaujos narių ra
tu 'sėdint aplinkui buvusiame 
bažnyčios name, 6542 S. Cotta
ge Grove Ave., kur tos gaujos^ 
vadovybė buvo įsirengusi savo ■ 
būstinę.

Suimtieji Ferman Williams, 
19 m. ir Leon Ephraim, 17, lai
komi kalėjime be užstato. Tre 
čias “teisėjas” tebeieškomas.

Vyskupams celibato 
klausimas neaktualus

Dešimčiai jaunų Chicagos 
kunigų buvo pagrasinta sus
pendavimu ir policija, kai jie 
praeitą ketvirtadienį bandė su 
arkidiocezijos vyskpais disku
tuoti, celibato klausimą. .

Tie kunigai, “Yong Priests 
Caucus” nariai, buvo atvykę Į 
salę, kur kardinolas Cody ir jo 
auxiliarai vyskupai bei keli 
seminarijų pareigūnai tarėsi 
dėl St.Mary of the Lake semi
narijos iš Mundelein perkėli
mo į Hyde Parką Chicagoje.

Arkidiocezijos kancleris ir 
generalinis vikaras monsinjo
ras Francis Byrne pasakęs atė
jusiems kunigams, kad kardi
nolas Cody liepė jiems pasiša-. 
linti arba jie bus suspenduoti. I

To jaunųjų kunigų “kauku-j 
so” pirmininkas tėvas Tobin 
pasakė, kad vienas klebonas 
net pagrasinęs pašaukti polici
ją, jei jie nepasišalins, tačiau 
vienas vyskupas auxiliaras pa
žadėjęs su jaunaisiais kunigais 
celibato reikalą padiskutuoti 
“kada nors ateityje”.

Minėtam “Young Priests 
Caucus” priklauso kunigai, 
jaunesni kaip 35 metų amžiaus.

EUDEIKE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJBIO ĮSTAIGA |

Laidotuviy direktoriai:

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

Tel.: Y Ards 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE į

Telefonas: LAfayette 3-0440
' •

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTf
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

* TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

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

Susirinkimų u parengimų

PRANEŠIMAI
— Utenos Apskrities klubo po 2 

mėnesių pertraukos mėnesinis susi
rinkimas įvyks antradienį, rugsėjo 8 
d. 7:30 vai. vak. Vengeliauskienės 
svetainėj, 4500 So. Talman Avė. Visi 
nariai prašomi atsilankyti, turime 
daug reikalų aptarti

V. Juška, rašt.

— Marquette Parko Namy Savinin
kų Organizacijos parengimų komisija 
Jus kviečia į linksmą pikniką, kuris 
įvyks pirmadienį, šių metų rugsėjo 
7 d. B ruzgu lie n ės 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. v Stasys Patlaba

— Joniškiečių 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.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET ' REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE 

u ui—ii ' **
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LABAI PUOŠNUS

FOR SALE

GENERAL OFFICE

PAID QUARTERLYHIGH RATES

z

or

pudnavimo veltui, krelnkitėf bet kada

HOME INSURANCE

farm hre anc Casualty Company

P. NEDZINSKAS, 4065 Ącher, 
Chicago, III. 80632. Tai. Y A 7-5980

BUILDERS AND CONTRACTORS • 
Namu Statyba Ir Remontai

REAL ĮSTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

RENTING IN GENERAL 
N u©m ©s

'$5,000 minimum 
2 year certificate

53/«%
$1,000 minimum

1 year certificate

NUO MARQUETTE PARKO į vakarus 
6 kambarių luxus bungalow. Namelis 
kieme duoda gerą nuoma. Du oficia

lūs butai. Tel. 778-6916.

LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYBtS
Pardavimo ir Taisymas 

1646 WEST 69th STREET 
Telj REpublk 7-1941

immediate occupancy, mortgage 
ailable.

For appointment call 
834-3675

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su vi
sais patogumais vieno asmens bute 

18-je kolonijoje^ Tel. 226-6656. .

SUMODERNINTAS 2 BUTŲ
Brighton Parko grožybė. 2 aukštų mū
ras su dviem dideliais 4 kambarių, bu
tais. Modernios vonios, didžiulės vir-

vininkas labai nori parduoti. Škubė- parkeT $54500.

REAL ESTATE OUT OF TOWN 
Nuosavybės, kitur

. UN 9-9510
8101 No. Milwaukee Ave., Niles 

966-3360

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ ap
šildomas butas -2-me aukšte suaugu

siems už $100. Tel. FR 6-0962 
po 4 vd. - popiet; ■

Passbooks

5’/z% 
Investment 
bonus plan 

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

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

UNIVERSITETŲ

Kolegijos ir universitetai JAV 
blogoje padėtyje. Studentai ne
patenkinti griežtu mokslo pro
cesu bei nuo seno Įsigyvenusiom 
tradicijom. Tuo tarpu aukštojo 
mokslo sistema skaudžiai pa
liesta dėl pinigų stokos.

Vienuolikos viešųjų ir priva
čių universitetų prezidentui 
'(New Yorko, New Jersey, (lon- 
4iecticut ir kt. valstijų) pareiš
kė baimės dėl esamos padėties, 
būtent: dėl išsisėmusių fondų 
ir dėl studentų nedrausmin
gumo.

Yale universiteto prezidentas 
Kingham Brewster Jr., sako: 
*‘Jeigu dabartinis fondas tuštės 
dar vienus metus, Yalc universi
tetas bus priverstas atsisakyti 
visų dedamų pastangų švietimo 
..darbe arba net apleisti plačios 
-veiklos sritis, kokios buvo iki 
^iol”.

Dauguma studentų bei desi- 
^dentų nepaklusnūs autoritetui 
^ir disciplinai, ardo administra
cijos tvarką ir mokslo darbą. 
jDaug mokslo įstaigų nukentėjo 
įiuo studentų Įvairių “demon- 
'stracijų” ir riaušių. Čia tenka

Į RUSTIC FENCING
Direct from Cedar Mill Farm. 

iStockkade, rail, picket & cedar weave 
fences.

Farm phone KE 2-6752 
Chicago HI 5-0327

A. & L. INSURANCE & REALTY ’

INCOME TAX 
4645 Sc. ASHLAND AVE.

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

" Call: Frank Zapolls
- 3201% W. 95th SL.

GA 4-8654

pastebėti, kad ne vien tik stu
dentai kelia riaušes. Studentų 
tarpe maišosi ir “vadeivų” su
agituotas elementas.

Daug kas žino arba nors gir
dėjo Rusijoje veikusius “juoda
šimčius”, kurie terorizavo ir de
moralizavo visuomenę. Dabar 
ne tik Amerikoje, bei ir kituo
se kraštuose vykdomas teroras 
beveik sistematiškai.

Visai neseniai skaudžiausiai 
nukentėjo Wisconsino universi
tetas (Madison, Wis.).

Piktadarių padėtos stiprios 
bombos beveik sunaikino uni
versiteto pastatus, užmušė tą 
universitetą baigusį mokslinin
ką, keturis žmones sužeidė ir 
sunaikino brangius mokslo 
įrengimus. Nuostolių padaryta 
už kelis milijonus dolerių. Atro
do, kad tai buvo bepročių dar
bas.

Kas čia bus, kai mūsų nebus?
M. š.

TRUMPA}

— Juozas Bacevičius yra iš
rinktas ketvirtam iš eilės termi j 
nui SW Property & Homeow
ners draugijos iždininku. Jis 
taip pat yra Marquette Parko 
lietuvių namų savininkų drau
gijos pirmininku.

— Poetės J. Augustaitytės - 
Vaičiūnienės poezijos trinkinys 
“Rūpestis” jau pasirodė knygų 
rinkoje. Knyga didelio forma
to, 130 psl. Išleido J. Karvelio 
Prekybos Namai.

— Vandos Frankienės - Vait
kevičienės knyga vaikams “šo
koladinis Kiškelis” ką tik išėjo 
iš spaudos. Knyga didelio for
mato. 25 psl., gausiai Jūratės 
Eidukaitės iliustruota, kainuo
ja $1.50. Išleido Kazys Vaitke
vičius. Gaunama Naujienose.

— Pranas Ūselis, gyv. 4246 
S. Artesian , rugsėjo 1 d. va
žiuojant į darbą, pravažiuo
jančio automobilio buvo sun
kiai sužeistas. Gydomas Mer
cy ligoninėje, 914 B kambary
je. Daktarai sako, kad teks ke
letą savaičių ligoninėje pagu
lėti.

HELP WANTED — MALE 
Datblnlnkv Reiki*

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reiki*

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

’ Near North area
i Call MR. JOHNS

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

you

REAL ESTATE FOR SALE 
Nan. d I, žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — FEMALE
Darblninklg Ralkl* -

IF YOU’RE ;
ABLE TO WORK A 

FEW EVES PER WEEK

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

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

— Pianistas Antanas Smeto
na trečiadienį atskrido iš Cle- 
velando į Chicagą ir čia šį šeš
tadieni dalyvaus simfonininės 
muzikos koncerte Orchestra 
Hali, kuriame atliks Beetho- 
veno pirmojo koncerto partiją, 
palydimas Chicagos Simfoni
nio orkestro. Pianistas yra ap
sistojęs Conrad Hilton viešbu
tyje. Sekmadienį jis savo pro
fesiniais reikalais išskrenda į

Įvedimas j 
sekmadieni

mokyklos

for your real-estate license. 
Age is no factor.
Call Mr. JUN

325-6800

BOISE' CASCADE
RECREATION COMMUNITIES

An Equal Opportunity Employer

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

WE CAN
Show you how to turn 

them into additional 
family income.

CALL MISS LIND

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

taphone and general office work.
CALL

379-1121
Ask for Mr. ZIVAD

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
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS ,

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

— Tony Protapas ir Linda 
Krasauskaitė yra tarpe laimė
tojų plaukymo varžybų, ku
rias suruošė 11-to . apylinkės 
Demokratų partijos organiza
cija/ Varžybose dalyvavo virš 
1,200 apylinkės vaikų.

— Edvardas Mankus, Ričar
das Norbut, G. Lapinskienė ir 
Alfonsas Žukas ši šeštadienį ir 
sekmadieni Fordo Prekvbos 
Centre dalyvauja tradicinėje 
jurginų (Dahlia) parodoje.

— Jonas Jasaitis LB Čikagos 
Apygr. pirm., ateinantį antra
dienį, rugsėjo 8 d. kalbės Mar
gučio radijo programoje apie 
lietuviškąjį švietimą ir mokslo 
metų pradžią.

Under New Management 
VERMETTE'S RESTAURANT & COCKTAIL LOUNGE 

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

SMORGASBORD FEATURING — BABY LOBSTER 
Sunday Breakfast 9 A. M. — 12:30 P. M.

Family Style Dinners on Sundays 1 P. M. — 7 P. M. 
581-1314 Your hosts, Bob, Stan & Bob.

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, 111. 60608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgę metę patyrimas.

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SATURDAY, SEPTEMBER 5, 1970

— Eugenija Šilas yra išrink
to Amerikos legiono Garfield 
Ridge posto moterų vieneto 1- 
ja vicepirmininke, 
pareigas įvyks šį 
posto būstinėje.

— K. Donelaičio
tėvų komitetui šiais metais va
dovauja Povilas Kilius. Vice
pirmininko pareigas eina A. 
Luneckas, iždą tvarko R. Ku- 
čienė. Sekretoriauja ir visus 
surašinėjimus atlieka A. Dir- 
kienė, o parengimų organiza
vimu rūpinasi V. Kosmonienė 
ir A. Vengrys. Ūkio reikalus 
prižiūri J. Rudaitis ir spaudą 
informuoja V. Kleiza. Pirmie
ji komiteto rūpesčiai yra moki
nių registracija ir mokyklos 
metinis balius, kuris bus š. m. 
lapkričio mėn. 7 d. Inn Motion 
salėje. Mokyklos mokinių re
gistracija Įvyks š. m. rugsėjo 
mėn. 12 d. nuo 9 vai. ryto ligi 1 
vai. po pietų. Pirmoji mokyk
los diena bus rugsėjo 19 d. Pla
tesnės informacijos bus paskel
btos netolimoje ateityje.

. —= “Kuprotas Oželis*’ — Sofi
jos Čiurlionienės su akt. A. 
Brinkos prologu operetė Mar
quette Parke, atvirame ore, 
ties šv. Kryžiaus ligonine — 
Įprastoje Alvudo vakaronių 
vietoje, šiam savaitgalyje per 
dvi dienas: šį šeštadienį ir 
sekmadieni, rugsėjo / 5 ir 6 d., 
temstant Rež. akt. A. Brinką. 
Dail. Juozo Kiburo dekoraci
jos. A. Kleizos apšvietimas. See 
nos garsai — inž. Juozas Stabo 
kas. Grimas—- Juozas Korsakas. 
Vaidina — dainuoja: Aldona 
Ankienė, Jonas Aukščiūnas, 
Jonė Bružienė, akt. A. Brinką, 
Eleonora ir Antanukas Kivė- 
nai, Anelė Kirvaitytė, Jonas Na 
rukynas, Salomėja ir Juozas 
Petrauskai. Visi dalyvaukime 
šio sezono Alvudo vakaronių 
užbaigime. Vaikų užėmimas ir 
užkanda šeštadieni nuo 3 vai. 
p. p., sekmadienį — nuo 12 vai. 
dienos. Visi valgo pietus Al
vudo užkandinėje, šimtas kė 
džių, parko stalai — pirmi atei
sit — pirmi sėdėsit. Visiems 
įėjimas laisvas. Visus kviečia 
Alvudo Vaikų teatro suaugu
siųjų padalinys. Vaikai ir su
augusieji pratinkimės pamilti 
grožį ir imkime kultūringai 
pramogauti — paremkime ne
paprastas Alvudo pastangas 
pastatant operetę gryname ore.

— Vincentas Kondrot baigė 
vienos savaitės Aviacijos ste
bėtojų kursus kadetams. Avi
acijos stebėtojai yra priešlėktu

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

4366970

ROOMS WANTED 
laika Kambarių

VIENGUNGIS IEŠKO KAMBARIO ar 
dviejų. Pageidauja su maisto paga
minimu iš nupirktu produktų. Dirba 
Brighton Parko apylinkėje. Skam
binti šeštadienį iki 12 vai., sekmadie

nį visą dieną. TeL 847-2353.

SAVININKAS PARDUODA modernų 
6 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.

vines apsaugos organizacija su 
centru 33 W. Jacksoh.Blvd.

♦ Pranešu savo geriems pažįs
tamiems. Su pradžia šio mėne
sio atidariau užeigą su visais pa
togumais, naujais biliardais ir 
kit kuo, 140S So. 49th Avė., Ci
cero. Sena vieta, bet viskas at
naujinta. Tad mano gerieji bi
čiuliai turėkite atmintyje savo 
gerą pažįstamą.

Juozas Juškauskas, 
1409 So. 49th Ave^ Cicero

♦ Dzūku Draugija rugsėjo 
19 d. Jaunimo Centre didžiojo 
j e salėje ruošia balių Jaunimo 
Centro statybai paremti. Akto
rius humoristas Vitalis Žukaus 
kas, minėdamas savo 25 metų 
sceninės veiklos jubiliejų, at
liks specialią programą. Sve
čiai, pavaišinti gera vakariene, 
galės pašokti grojant A. Stel
moko orkestrui. Kas norės ga
lės dalyvauti laimėj imuos.e. 
Už visus malonumus prašoma 
iš asmens tik $7.50 aukos. Ba
liaus pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Staliukus galima užsisakyti te
lefonais: kasdien dienos metu 
HE 4 - 2375 ir vakarais nuo 6 
vai. 847-5931. (Pr).

give...
more win Five 4

HEART 
FUND

KAIP PIRKTI GERĄ NAMĄ?
PAŽIŪRĖKITE. 2 butų po 3 mie

gamus tvirtas mūras. Gražūs įrengi
mai, garažas, arti mūsų naujo ofiso. 
$30,500. 'V

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 
Parkp OHO

PINIGU ARUODAS. $11,000 paja
mų. Gražus, įspūdingas mūras. Kai
na $45.000.

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

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

4 BUTU MŪRAS. Nauia gazo šili
ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūro 
garažas, gera vieta. Po derybų —

Visos detalės ir įrengimai aukštos ko- 
kybės, geriausios konstrukcijos pasta-1 9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
tas. 2 ddižiuliai miegamieji. Moderni rezidencija.^ 5 miegamieji 2 vonios, 
kabinetinė virtuvė su įmontuotomis £razi vieta. Apie
krosnimis virimui ir kepimui. Specia-;
listų išpaneliuotas beismantas subaru} TTolrlia Pool TTa+nfn 
ir modernia apsauga nuo vandens. 2 j V dlU-lo xvtzCll -LjoucXLC
mašinų garažas su radio durimis. Dar _nsr. - -pi? 77900daug , visokių priedų. G/venkite pra- 7051 S0- Washtenaw Avė. RE 7-7200 
bangoje. Skambinkite stebukladariui, 

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

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-

Bendrai namų ruošai. Privatus kam
barys su TV. Yra daugiau tarnauto-; . - . .
jų. Geras Highland Park namas. Nė- mcsv įrengtas skiepas, pne pat Mana 
ra vaikų. Pageidaujamas patyrimas. 
Praleiskite žiemą pietų. Kalifornijoje. ‘---------  ------------- .
30—45 m. amžiaus. Reikalingos reko- gaffes, jgeros pajamos.- Gera 

mendacijos. $300 mėnesiui. — 
Susikalbėti angliškai.

Skambinti nuo 9 ryto iki 5 vakaro.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil-

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

Company benefits.-
• CaR Mr. TOM

CIRCLE CHEVROLET
846-4600 . -

vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390-

SWITCHBOARD OPERATOR
Experienced |

> Ask for Mr. NATT.

PARK RIDGE HOTEL 
825-1161

SECRETARY
Legal typing,'^shdrthand. Lite:
dictaphone. Salary commensu
rate with experience and ability 

Reply:
DE 2-6454 ANNE.

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydHo namus visur. 

Į Parūpiname paskola, visokeriopą ap-
15 BUTU MŪRO NAMAS prie 71-mos 'draudą’^kia notšriatas-

1^’ir California Ave. Gazo šilima, aukš- 
t-;tos pajamos. Kaina $47,000. Skam

binti savininkui 776-6412.

CICERO'— 22 ir 50-tos Ave apylinkė
je, .7 kambarių rezidencija su moder-1 
nia vonia ir garažu. 37 pėdų sklypas.;
SVOBODA 2134 Šo 61st Ct Cicero SAVININKAS PARDUODA 8 kamb.SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero Jn mQro nama Brighton Parke.

$32,000. Tel. 247-0973 do 6 vai. vak. 
arba savaitgaliais.

PUBLICATKMJ TRAINEE '
S475 •'•v / FREE: BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038
You will be trained to assist Depart-} -—■——--------- —--------- ------——---- į
ment Head of leading periodical.] FOR SALE
Light typing is. adequate as it is more trustee, to settle estate, 3 bedroom 
MTJRP^^EMP^OVlSrsFWTCF ;ran<* ful1 basement, and

SERVICE attached 2 car garage, in Crescent 
1612 Chicago Aye.. Evanston, Park in Elmhurst. Priced $44.900.

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

<Pr.)

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

between 9 and 5.

SWITCHBOARD OPERATOR 
EXPERIENCED 

5 day week. 37% hours. 
Air-conditioned office. 

CARMAN-CONLEY INC. 
4321 W. 32nd STREET 
MRS. DIANE KERNS 

376-7777

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

Live in. 5 day week. Own room. 
General housekeeping - childcare, 
school age children. References. Top 
salary and home for right person.

NORTH SHORE 
Tel. 831-3777

WAITRESS WANTED 
Excellent salary & working 

conditions. Good tips. 
5—6 day ■week. Good transp.

Call 
BO 8-5672

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

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

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Crescent Alumin, langai, šildymas eazu. gara-

Park m Elmhurst. Priced $44,900, faS Maranette Parke. $52.000.
av- APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS, ši

luma gazu. aliumini jaus langai, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminiiaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21 000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės,, nauia šiluma gazu. 

x . _x. . - v. . ■ , ,, - „ Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūrinis
^ves^Arti^bazny&u n-mo^klu. Sa- garažas. Geros pajamos. Marquette 

kite nupirkti šią nuosavybe.* Skam
binkite stebukladariu.

Skambnkite MICHAELS dabar!
Kalbame lietuviškai.

254-8500

50 PĖDU BIZNIO SKLYPAS. Mat
au ette Parko ribose. Labai prieinama 
kaina.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

' . -TeL: 471-0321 •

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS 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 tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

TeL: VI 7-3447

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

ras biznis, Skambinti BI 7-1243.

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda, 
L RUDIS Tel. CL 4-1'

•NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

A,. AB AHL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rina* Ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

Skambinkit


