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1972 M. PREZIDENTO RINKIMAMS

WASHINGTONAS. — Prezidento rinkimai Amerikoje įvyks 
tik 1972 metais, tačiau rinkimų kampanija jau prasidėjo. Se
natorius Muskie lanko Izraelį, jis vyks į Egiptą, Vokietiją ir So
vietų Sąjungą. Senatorius George McGovern iš South Dakotos 
pasitraukė iš komisijos reformuoti demokratų partiją ir už kelių 
dienų oficialiai paskelbs savo kandidatūrą į prezidentus. New 
Yorko miesto meras John Lindsay studijuoja atskirų valstijų 
taisykles apie pirminius rinkimus ir registraciją juose dalyvauti. 
Prezidentas Nixonas maloniai kalba su korespondentais ir nieko 
nebesigirdi apie viceprezidento Agnew karingus pareiškimus.

Ateinančiuose rinkimuose di
delę naujieną sudarys jauni bal
suotojai, kuriems Aukščiausias 
Teismas leido balsuoti federali- 
niuose rinkimuose sulaukus 18 
metų. Rinkimuose dalyvauti ga
lės virš 11 milijonų naujų bal
suotojų. Tai yra didelės reikš
mės skaičius, atsimenant, kad 
Nixonas 1960 metais pralaimėjo 
rinkimus prezidentui Kenne- 
džiui tik 113,000 balsų. Prezi
dentas Nixonas laimėjo 1968 m. 
rinkimus tik su 43% visų bal
sų. Abi partijos ir visi kandida
tai bandys tų jaunųjų balsuoto
jų palankumą. Atrodo, kad de
mokratų partija iš jaunųjų dau
giau gali laukti, negu respu
blikonai.

Senatorius McGovern, žino
mas Vietnamo karo kritikas, 
bandys ateinančioje kampani
joje patraukti į savo pusę bu
vusius sen. McCarthy ir sen. 
Roberto Kennedžio rėmėjus. Jis 
žada kalbėti apie Amerikos nau
ją politiką komunistinės Kini
jos atžvilgiu, žinodamas, lead 
demokratų partijoje jis turi ma
žai šalininkų, kurie pasirinktų 
jį vietoje sen. Muskie ar net 
vietoje sen. Humphrey, McGo
vern žada dalyvauti daugely- 
je pirminių rinkimų. Daug pri-
klausys nuo to, kaip jam pasi
seks rinkti lėšas. Ji rems daug 
liberališkai nusiteikusių grupių.

New Yorko meras Lindsay 
dar nekalba apie rinkimus, ta
čiau šalyje jau steigiami “Lind
say for president” klubai, ku
rie aprūpinami įvairiais auto
mobilių ženklais ir plakatais.

Sen. Muskie, buvęs kandida
tas į viceprezidentus, Izraelyje 
aplankė Ben Gurioną. Izraelyje 
jis papasakojo, kad jo tėvas, ki
lęs iš Bialystoko, Lenkijoje ge
rai mokėjo žydiškai. Jis išmo
kęs žydų kalbos Anglijoje, kur 
jis pas žydą mokėsi siuvėjo ama
to, kuriuo jis vertėsi ir Ameri
koje. Muskie tėvas taip gerai 
kalbėjęs “Yiddish”, kad žydai 
Amerikoje netikėję, kad jis tik
ras lenkas.

Siūlo nepriimti 
šantažo laiškų

WASHINGTONAS. — Ame
rikos vyriausybė atėjo į pagal
bą Čekoslovakijos pabėgėliams, 
kurie gauna iš Pragos režimo 
šantažuojančius laiškus, reika
laujančius pinigų pabėgėlių gy
nybai. Vyriausybė paskelbė sa
vo paštų nuostatą, kuris pataria 
tiesiog nepriimti iš pašto neno
rimos literatūros. Pabėgėliai ga
li raštu kreiptis į pašto valdybą 
ir sustabdyti laiškų pristatymą 
iš Čekoslovakijos įstaigų.

Tokie pašte sulaikyti laiškai 
nėra grąžinami siuntėjams, jie 
nežino, ar laiškas buvo adresa
tui pristatytas ar ne. Čekoslo
vakijos valdžia nežinotų, kas ga
vo jos raginimus siųsti pinigus 
į Čekoslovakiją ir kas negavo.

IŠ VISO PASAULIO

DETROITAS. — Benediktas 
Brizgys, Detroito Lietuvių Ko
miteto pirmininkas, gavo iš at
stovų rūmų pakomitečio pirmi
ninko Wayne Hays laišką, ku
riame prižada nuodugniai ištir
ti visą jūrininko Simo Kudir
kos išdavimo reikalą.

MASKVA. — Karinis sovietų 
teismas nubaudė karininką Vulf 
Zalmansoną 10 metų kalėjimo už 
dalyvavimą žydų grupėje, ku-: 
ri planavo pagrobti lėktuvą. Jis 
buvo teisiamas atskirai, kaip 
kariškis. Toje žydų grupėje bu
vo jo sesuo, gavusi irgi 10 metų,
ir brolis — nubaustas 8 metais.

BAGDADAS. — Irako palesti
niečių partizanų grupės vadas 
prisipažino, kad jį remia Kini
jos valdžia. Neseniai tos grupės 
kareiviai surengė manevrus, ku
riuose dalyvavo Kinijos delega
cija. . į

PHNOM PENHAS 

BERLYNAS. — Rytų Vokietija vėl per ėna kuro ir elek
tros energijos krizę. Pernai šalta žiema ir potvyniai sumažino 
___ ___ bsyklu'buyo ap- 

Kambo- * semtos. » Ledas, sniegas sustabdė ir šiais metais anglies pro- 
dijos valdžia, komunistams at- (dukciją. Saksonijoje ištisi rajonai Thierbache ir Vockenrodej
skirtus tiekimo kelius, ima pri- ] buvo be šviesos. Komunistų laikraštis “Neues Deutschland” pra
trūko gazolino ir žibalo. Ame- J neša, kad vokiečių ir rusų kareiviai padeda anglies kasyklose, 
rikos karinė vadovybė prašoma ( Gyventojai raginami taupyti elektrą ir tuo padėti angliakasiams, 
pristatyti skysto kuro Į Kam- elektros jėgainių darbininkams ir geležinkelininkams sunkioje
bodijos sostinę lėktuvais.

PARYŽIUS. — Egipto užsie
nio reikalu ministeris Riad lan
kėsi Londone ir Paryžiuje.

BONA. — vakarų Vokietija 
pranešė, kad vienas sovietų dip
lomatas buvo išprašytas iš Vo
kietijos už savo ryšius su dviem 
suimtais šnipais, vokiečiais. Di
plomatas Borovinski išvažiavo 
dar prieš Kalėdas.

VALPARAISO — Čilė pa
skelbė, kad dvi amerikiečių val
domos bendrovės bus suvalsty
bintos: Alimentos Purina ir 
Nibsa.

Lenkų spauda 
kaltina Gomulką

VARŠUVA. — Lenkijos ko
munistų partijos centro komite
tas ruošia savo suvažiavimą, 
kuris plačiai aprašomas spaudo
je. Paskelbta, ko niekad nebu
vo daroma, ir posėdžių darbo
tvarkė. Manoma, kad šitoks par
tijos atvirumas reiškia naujos 
vadovybės liniją. Naujasis par
tijos vadas Gierek pažadėjo su
rasti ryšius ir artimesnį san
tykiavimą su masėmis.

Lenkijos spaudoje daug bu
vusį vadą Gomulką kaltinančių 
straipsnių. Vienas laikraštis 
“Trybuna Mazowiecka” net taip 
toli nuėjo, kad parašė, jog Go
mulka prasilenkė su partijos gy
venimo leninistiniais principais, 
leisdamas atsirasti tarpekliui 
tarp partijos ir dirbančiųjų kla
sės.

Nauji partijos vadai pabrė
žia, kad reikia ekonominiame 
gyvenime siekti ne išpūstų sta
tistikų skelbimo, bet praktiško 
gyvenimo pagerinimo.

Pasadenoj, Kalifornijoj baigiami statyti du erdvėlaiviai Mariner kla 
sės. Ųž keliy mėnesiu vienas jy skris į Marso apylinkes, kur įvah 

rūs aparatai tirs Marso paviršiu ir atmosferą.

RYTŲ VOKIETIJA VĖL PERGYVENA

. LangliesJkasyklų darbą. Daug žemės paviršiaus^

kovoje.

Dvi naktis Rytų Berlyne vi
sai buvo išjungta šviesa gatvė
se. Gyventojai gatvėse vaikščio
jo pasišviesdami kišeninėmis 
lemputėmis. Naujų Metų naktį 
visas miesto centras neturėjo 
tris valandas elektros. Valdžia, 
nenorėdama erzinti gyventojų, 
išjungia gatvių šviesas, kad ne
reikėtų išjungti srovės piliečių 
namuose.

Komunistų spauda kaltina 
pramonę, kad ji per daug su
naudoja elektros energijos. Tas 
reiškinys tęsiasi jau penkeri me
tai. Jis sukelia krizę, kada su
trinka elektros gamyba, kaip 
pernai ir šiais metais. Kitose ša
lyse pramonė proporcingai su
naudoja mažiau energijos tai 
pačiai gamybai pasiekti, skun
džiasi “Neues Deutschland”.

Režimo apskaičiavimu pernai 
žiemos šalčiai ir potvyniai kraš
tui kainavo 750 milijonų dole
rių vertės produkcijos, šie me
tai gali būti dar blogesni. Nie
kas nedrįsta pasakyti, kad tai 
greičiausiai yra blogo komunis
tų valdžios planavimo rezulta
tas. Rytų Berlyno gyventojai 
pasipiktinę stebi įvairiaspalves 
šviesų reklamas už komunistų 
pastatytos sienos — Vakarų 
Berlyne, kada Rytų Berlyne 
elektros neužtenka net gatvėms 
apšviesti.

MASKVA. — Sovietų geležin
kelininkų laikraštis “Gudok” gi
riasi, kad rusai pagamino au
tomobilį, varomą elektros bate
rijomis.

NEW YORKAS. — Harvardo 
universitetas pakvietė savo tei
sės fakulteto dekaną Derek Bok 
būti universiteto rektorium.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Maskva pareiškė Amerikai 
griežtą protestą dėl sprogimo 
Washingtone. Nors ten niekas 
nebuvo sužeistas ir žalos pada
ryta nedaug, nuosaikūs Ameri
kos žydų vadai bijo, kad tokie 
veiksmai nepakenktų žydams 
Sovietų Sąjungoje dar daugiau.

+ Darbo departamentas pa
skelbė, kad gruodžio mėn. Ame
rikoje buvo 6 nuošimčiai bedar
bių. Tai didžiausias nuošimtis 
per 9 metus.

♦ Jordane vėl prasidėjo ko
vos tarp karaliaus Husseino ka
riuomenės ir palestiniečių.

♦ Jungtinių Tautų tarpinin
kas Jarring vakar tarėsi su Iz
raelio vyriausybės nariais Ara
bai tvirtina, kad ši jo kelionė 
yra tik laiko gaišinimas, kad 
Izraeliui nereikėtų derėtis.

♦ Urugvajuje komunistų te
roristai pagrobė dar vieną diplo
matą — Britanijos ambasado
rių Godfrey Jackson, nors jį sau
gojo du ginkluoti Urugvajaus 
saugumo valdininkai. Du diplo
matus teroristai išlaikė jau virš 
5 mėnesių.

♦ Chryslerio automobilių kor
poracija atleido iš darbo Michi- 
gane, Kalifornijoj ir Kanadoj 
1,275 darbininkus.

CHARLEVOIX. — Michigan© 
ežere nepavyko surasti devynių 
aviacijos karių, kurie nukrito į 
ežerą su B-52 bombonešiu. Bijo
ma, kad lėktuve nebūtų buvę 
branduolinių bombų, nors Pen
tagonas tą paneigia.

Italų komunistai 
užstoja žydus

ROMA. — Italijos komunistų 
partija tarėsi su kitomis Rytų 
Europos partijomis dėl žydų So
vietų Sąjungoje padėties. Yra 
žinoma, kad sovietų žydai siun
tė italų komunistams ne vieną 
laišką, prašydami paramos. Ita
lų partijon kreipėsi ir 93 Rygos 
žydai.

Italijos komunistų partijoje 
yra nemažai įtakingų žydų, ku
rie linkę užstoti savo tautiečius 
Rusijoje. Partijos laikraštis 
“L’Unita” rašydamas apie žydų 
teismus, pašiepia “Stalino pa
likimą ir supratimo stoką Mas
kvoje”. Laikraštis smerkia so
vietų vyriausybę už Stalino lai
kų antisemitizmo nepasmerkimą. 
Rusų nacionalizmas vis dar pa- 
sireiškiąs. Italų laikraštis nu
rodo straipsnius sovietų spaudo
je, ypač “Molodnaja Gvardija” 
ir “Sovietskaja Bosija” laikraš
čiuose.

Renka pinigus 
A. Davis gynybai 
SAN FRANCISCO. — Negrės 

komunistės Angela Davis suė
mimas ir apkaltinimas Amerikos 
komunistų partijos laikomas 
dangaus dovana. Angelos byla 
bus panaudota lėšoms rinkti. 
Jau įsteigti 49 klubai, komunis- 
tų, vadovaujami, kuriuose “Free 
Angela Davis” šūkiu, renkamos 
aukos. Tik menka pinigų dalis 
eis kaltinamosios gynybai. Kiti 
pinigai eis į partijos kasą, šito
kios- progos pasipinigauti parti
ja neturėjo daugiau kaip dešimt 
metų.'

Be negro advokato Moore iš 
Atlantos, Davis gynyboje daly
vaus-John Abt, daug kartų gy
nęs kaltinamus Amerikos komu
nistus. Negrė advokatė Marga
ret Burnham irgi ruošiasi gy
nybai. Ji yra negrų organiza
cijos NAACP advokatų štabo 
narė. Ji išdidžiai nešioja žiedą, 
kuris esąs pagamintas iš balto 
metalo, iš šiaurės Vietname nu
mušto Amerikos lėktuvo dalies. 
Ant žiedo įrašyta “3,000”. Skait
linė rodanti, kad tas lėktuvas 
buvęs jau 3,000-sis numuštas 
komunistų gynybos. Kiti ad
vokatai irgi pasižymėję radi
kalų, Juodųjų Panterų bylose.

Juokdariai sako, kad infliacijai vis 
nemirė į ant, greit Amerikos centas 
bus paveiksle parodyto dydžio. Is tie* 
sų, tai plastikinis centas, pagamintas 

vaikams žaisti.

Maskva erzina 
C 

ilgi plaukai
MASKVA. — Sovietų Sąjun

goje tėvai ir mokytojai irgi tu
ri rūpesčių su jaunuoliais, ku
rie augina ilgus plaukus. Spaudo 
je apie tai nemažai rašoma. Vie
na mergina nusiskundė laikraš
tyje, kad jos draugas buvo mi
licijos suimtas ir tardomas tik 
už tai, kad jo buvo ilgi plaukai.

Valstybės prokuroro padėjė
jas Malijarov ta proga pareiškė, 
kad įstatymai neleidžia suimi
nėti žmonių, kurių išvaizda ne
patinka milicininkui. Tokius il
gaplaukius jis pataria auklėti, 
įtikinėti, pajuokti, spaudoje dar
bovietėje ar komjaunuolių susi
rinkime.

Sovietų spauda ir didelė gy
ventojų dalis nepalankiai žiūri 

jį ilgaplaukius, laiko juos nekul
tūringais. Mokyklos kviečia kir
pėjus į pamokas ir demonstruo- 

' ja, kaip gražiai - apsikirpti ilgus 
plaukus, kad jie atrodytų tvar
kingi.

Nežiūrint visų pamokymų, 
sovietų jaunimas labai susido
mėjo kiek vėlokai iš vakarų val
stybių atėjusia mada.

Hanojus pergyvena 
ekonominę krizę

CANBERRA. — Azijos rei
kalu mokslininku suvažiavime 
Australijoje amerikietis parei
gūnas papasakojo apie šiaurės 
Vietnamo ekonominę padėtį. Jo 
nuomone, Hanojaus valdžia yra 
dideliuose sunkumuose, žemės 
ūkyje dirba apie 80% visų gy
ventojų, tačiau 15% viso maisto 
reikia įsivežti iš užsienio. Cuk
rus, ryžiai ir žuvis krautuvėse 
parduodami pagal korteles, ta
čiau jų galima gauti juodoje rin
koje šešis kart aukštesnėmis 
kainomis.

Amerikietis Douglas Pike nu
rodo, kad Hanojaus valdžioje yra 
kelios nuomonės. Vieni parti
jos vadai norėtų toliau tęsti ka
rą pietuose ir skirti didesnes lė
šas karui, o kiti norėtų kreipti 
didesnį dėmesį į ekonomiką ir 
gyvenimo lygio kėlimą. Po Ho 
Chi Minho mirties prasidėjusios 
partijos vadų varžybos dar ne
pasibaigusios.

Paleido kubiečius 
sprogdintojus

NEW YORKAS. — Kubietis 
Guollermo Miguel New Yorko 
teismo buvo lygtinai nubaustas 
ir paleistas teisėjo H. Baer, nors 
jis buvo kaltinamas už bombos 
padėjimą prie Ispanijos turiz
mo įstaigos. Prieš Castro nusi
statęs kubietis buvo dar kalti
namas sąmokslu pulti Kubos at
stovybę prie Jungtinių Tautų.

Prokuroras Goldman, pasipik-

WASHINGTONE SPROGO BOMBA PRIE
SOVIETŲ SĄJUNGOS KULTŪROS RŪMŲ

WASHINGTONAS. — Vakar rytą Washingtone, prie So
vietų Sąjungos Kultūros rūmų sprogo bomba, kuri sužalojo me
talinius vartus ir išdaužė langus. Tuoj po sprogimo į spaudos 
agentūros AP įstaigą moteris paskambino telefonu ir pranešė apie 
įvykį, sakydama, kad tai tik dalis būsimų įvykių. Ji pakartojo 

plačiai vartojamus žydų šūkius: “Let our people go!” ir “Never 
again!” Manoma, kad tai bus žydų gynybos lygos sprogdinimas. 
Ta lyga mėgsta naudoti šūkį “Never again!”, kuris reiškia, kad 
niekad daugiau žydai neleis žudyti savo tautos narių, taip, kaip 
jie buvo žudomi nacių Vokietijoje.

. Valstybės departamentas iš
reiškė sovietų ambasadai savo 
apgailestavimą dėl šio naujo 
puolimo ir pažadėjo sustiprinti 
apsaugą prie sovietų įstaigų. 
Kartu departamento kalbėtojas 
pasmerkė šitokius smurto veiks
mus.

Maskvoje komunistų valdžia 
irgi sustiprino savo protestus 
prieš persekiojimus Amerikoje. 
Vienas amerikietis diplomatas 
gatvėje buvo sustabdytas trijų 
vyrų, kurie jį klausinėjo, ar jis 
nenorįs gauti į kailį. Po penkio
likos minučių priekaištų ir ko- 
liojimų amerikiečiui ir jo žmo
nai buvo leista sėsti į jų autcmo- 
bilį, kuris turėjo diplomatines 
lenteles.

Penkios delegacijos aplankė 
Amerikos ambasadą Maskvoje 
ir įteikė protestus. Su žydų de
monstracijomis daugiausia ten
ka susidurti New Yorko polici
jai. žydą gynybos lygos nariai 
yra jauni, stiprūs vyrukai, ku
rie prie sovietų atstovybės New 
Yorke primušė ir sužeidė šešis 
policininkus. Kitu atveju nu
kentėjo trys policininkai.

Vietoje Bolšoi teatro operos ir 
baleto į Newr Yorką atvyksta 
vokiečių baletas iš Štutgarto. 
Sovietai atšaukė Bolšoi gastroles 
dėl žydų puolimų. Baltimorėje 
per vieną koncertą žydai paleido 
salėje baltų pelyčių maišą.. Pe
lės sukėlė didelę netvarką, ypač 
moterų tarpe. Philadelphijoje 
žiūrovai ėmė ant ledo mėtyti 
stiklinius rutuliukus — “marb
les”, kada ten šoko Maskvos le
do cirkas. Dvokiančios bombos 
buvo numestos rusų koncertų 
metu salėse New Yorke ir Či
kagoje.

šie Amerikos žydų veiksmai 
gali sutrukdyti naują kultūri
nio bendradarbiavimo sutartį 
tarp Maskvos ir Washingtono.

LONDONAS. — Britanijos 
premjeras Heath išvyko į Sin
gapūrą, kur prasideda britų tau
tų bendruomenės vadų suvažia
vimas.

KAIRAS. — Egipte lankėsi 
graikų milijonierius Onassis tar
tis dėl numatytos statyti per 
Egipto dykumą žibalo vamzdžių 
linijos.

HOUNSLOW. — Anglijoj An
nie Jones sulaukė 100 metų. Ji, 
kiek atsimena, kasdien surūky
davo pakelį cigarečių. Tarp dau
gelio dovanų ji gavo nemažai 
cigarečių.

PHNOM PENHAS. — Komu
nistai susprogdino ir nuskandi
no gazoliną gabenusį iš Vietna
mo į Kambodiją upių laivą, ku
riame buvo 100 statinių po 55 
galonus gazolino.

tinęs tokia švelnia bausme, sa
ko, kad ji tik padrąsins įvairius 
sprogdintojus. Kubietis galėjo 
gauti 22 metus metus kalėjimo. 
Be Miguel buvo teisti dar penki 
asmenys. Visi jie buvo paleisti.
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6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
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$100.00 MINIMUM

1536 BEDFORD AVE.
73 SECOND AVENUE
378 MARKET STREET 

41 WHITEHEAD AVENUE 
963 BLEECKER STREET 

FREEWOOD ACRES 
631 W. GIRARD AVENUE 

126 TILGHMAN STREET 
159 So. VERMONT AVENUE 

1241 NO. ASHLAND AVENUE
1900 FLEET STREET 
701 FILLMORE AVE. 

11601 JOS CAMPAU AVENUE 
122-126 HILLSIDE AVE 
219 MONTGOMERY ST.

515 MARCELLUS ST.
1028 KENILWORTK AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 

396 WEST BROADWAY 
1U2 DEUTZ AVENUE
47 E. MILTON AVE.

Pinigai' įdėti pries mėnesio 15 d -duoda dividendus už
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

nias, ar tenkinatės lik šio vei

UP TO 
$20,000..

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. -' - .

8:30 rak.;
5:00 vakaro; šešta- 

Trečiadieniais už-

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

BROOKLYN, N. Y. 
NEW YORK 3, N. Y 
NEWARK, N. J. 
SOUTH RIVER, N. J. 
UTICA, N. Y. 
FARMINGDALE,. N. A 
PHILADELPHIA 23, PA. 
ALLENTOWN, PA. 
LOS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTIMORE 31, MD. 
BUFFALO 12, N. Y. 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK, MICH. 
SO. BOSTON, MASS. 
TRENTON IQ, N. J. 
RAHWAY, N. J

NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Įvairių išduotu paskolų su
ma metų gale pasiekė $130,113, 
617.70. Tai naujas rekordas. 
Pirmoji 1970 metų pusė pasi
žymėjo stipresniu kreditų var
žymu ir bendrai sumažėjųsia 
statyba, bet Standard Federal 
b-vė per tuos metus pajėgė duo
ti virš §17,600,006.00 paskalų 
namams Įsigyti, kas yra net 
daugiau, negu buvo išskolinta;

• Amerikos karvių pieningu
mo vidurkis yra 7,000 svarų pie
no per metus. Kai kurios karvės 
duoda 10,000—12,000 svarų pie
no. Pienirigumo rekordą laiko 
karvė, daVusi virš 42,000 sva
rų pieno per metus arba virš 70 
kvortų kasdieną, 20-32 kvorto
mis daugiau, negu vidutinio pie
ningumo karvės.

100 DOLERIŲ Už 
PAŠTO ŽENKLĄ

Netgi pašto ženkluose pasitai
ko korektūros klaidų.

Neseniai Lesoto paštas išleido 
du tūkstančius pašto ženklų, ant 
kurių valstybės pavadinimas pa
žymėtas klaidingai — “Lseoto”,. 
Tokį ženklą Įsigyti svajoja mi
lijonas filatelistų. Todėl už kiek
vieną tokį pašto ženklą, “su bro
ku” jau dabar mokama po šimtą 
dolerių.

on two 
years 

certificates

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, JANUARY 9, 1971

< 74463 
R 4-1540 
I 2-2452 
L 7-6320 
E 2.7476 
363-0494 

94507 
5-1654
5- 6550
6- 2818 
24240

TX 5-0700 
3654780 
2494216 

HE 54368 
475-9746 

PR 1-0696 
3654740 

AN 8-1120 
EX 24306 

381-8997

Aktorius JUOZAS VALENTINAS, 

Kazio Binkio 5 veiksmy pjesės "Atžalynas" režisierius 

V. Noreikos nuotr.

16 ir 17 d. 
“Atžalyno” 

mielas 
Užlaidus, nes dėl 
n gali pasitaikyti 
netikslumas, ta- 

šis spektaklis 
svenos meno išsi-

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto 
Antrad ir penktadieni 9:00 ryto — 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos, 
daryta.

Jau išėjo seniai laukta '
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti.25 <X egzemplioriui.
Ansambliai, ehorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

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

čeki ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Pradedant naujuosius Me
lus, lietuvių kultūriniame gy
venime šviesia prošvaiste ten
ka laikyti Kazio Binkio 5-kių 
veiksmų pjeses “Atžalynas’' 
pastatymą Chicagoje, Jauni
mo Centre, sausio mėn. 16 ir

ir visokeriopais būdais scenos 
menu besidominčius turėtume 
ugdyti šio meno šakai.

—Po “Atžalyno” ar vėl ei
site j “poilsį”, o gal žengsi
te ir kitą konkretų žingsni ir 
Chicagos lietuviams duosite ką 
nors naujo?

— Galvojame. Sustoti vie
loje nemanome. Sekantis mū 
sų žingsnis ir svajonė pastaty
ti Kazio Binkio fantastinę pa
saką “Kalėdų Senelis”. Ta 
kryptimi jsndysime...

— Koks dar būtų jūsų kaip 
režisieriaus ir teatro žmogaus 
pageidavimas?

— Atsiminkite, kad virš 40 
atsidavusių entuziastų pralei- 
do daug valandų ruošdami 
“Atžalyną”, šių žmonių visa 
viltis sudėta j jus, mieli Chi
cagos lietuviai- Jie nori ne ko- 
kio kito atpildo, kaip tik jus 
matyti sausio mėn 
d. Jaunimo centre, 
spektakliiwse. Drauge, 
žiūre 
Įvairių? k 
vienas ki 
čiau visuiępje 
bus niie 
ilgusionis-jširdims malonus ir 
žiūrovo 'neapvils. Dėkingas 
būsiu tieritš, kurie mūsų pa
stangas šiltai sutiks ir Įver 
tins. Pasin^atysime “Atžalyne”... 
— Žvilgleijėjęs Į laikrodį, po
kalbi bai^ė nuoširdus teatru 
besisielojai ’ režisierius akt 
Juozas Valentinas ir nuskubė
jo repeticiįon, vildamasis, kad 
Chicagos lietuviai jų pastan
gų neapvilš.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANAS Į LIETUVĄ IR USSR DALIS

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

$6,100,000.00 Tai yra didžiau
sia dividendo suma šios bend
rovės mokėta vienų metų bė
gyje. Ponas Mackevičius čia 
dar pabrėžia, kad Standard 
Federal moka aukščiausius di 
videndus leistus Federalinės 
valdžios 'nuostatais: 5% — 
laisvoms taupmenoms laiko
moms Įprastinėse taupymo 
knygelėse, 5% % — taupme-* 
noms, reikalaujančioms 90 
dienų išlaikymo (Gold Eagle 
sąskaitos), ir nuo 5^% iki 6% 
— taupmenoms pažymėjimų 
(lakštų) formoje, priklauso
mai nuo Įdėtos sumos ir išlai
kymo ilgio.

Justinas Mackevičius, Jr., 
Standard Federal Taupymo ir 
Skolinimo bendrovės prezi
dentas, praneša, kad šios ben 
drovės ištekliai 1970 m. gruo
džio mėn. 31 d. pasiekė $149, 
597,165.17 sumą. Standard Fe
deral visą laiką buvo didžiau
sia lietuvių Įkurta ir vadovau
jama taupymo ir skolinimo 
bendrovė Amerikoje, šiuo me
tu pasiekus 150 milijonų dydį 
ji dar stipriau Įsirikiuoja Į pa
čių didžiųjų šio krašto finan
sinių institucijų tarpą.

Metų bėgyje naujų taupme
nų prisidėjo virš $9,200,000.00, 
o bendra tapmenų suma išau
go iki 126,453,290.44. Taupme
nos yra apdraustos Federali
nės Apdraudos Agentūros iki 
$20,000.00 kiekvienam taup
menų savininkui, šeimos tau
pmenas paskirstant tarp kelių 
skirtingos formos sąskaitų, ap 
draudos suma gali būti kele
riopai pakelta.

Per 1970 melus taupytojai už 
savo taupmenas uždirbo virš

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

— Kokiu 
bedirbant su

— Reikėtų 
mą studiją, 
laisvai ir kada norime dirbti. 
Ten būtų galima sistemingai 
tų^Li. ,teoretinęą? paskaitas, 

į ruošti • Įvairias programas: ra- 
dijO valandėlėms, trumpas 
sceninius pasirodymus ir pan. 
Bet tai pareikalautų didesnių 
pastangų iš teatru besidomin
čių žmonių ar bendrinių insti
tucijų.

Kita maža aplinkybė sun
kina darbą, tai kad scenos me
nu besidomi jaunuoliai dar 
priklauso ir kitoms organiza
cijoms ir jie ten turi savas pa
reigas, kas kartais trukdo ir 
repeticijoms.

Bet bendrai su jaunimu ma
lonu ir gera dirbti. Jų entuzi
azmui užgesti nereikėtų leisti

Chicago Savings 
ind Loan Association

Negras dainininkas Harleme 
Brown, vadinamas "sielos 

nr. 1".

Iki šiol turėjome Įvairių pa
rengimų su Įvairiomis progra- 
uiuiiiis, tačiau teatro vis dėlto 
mes pasiilgome.

Ir ne veltui Chicagos lietu
viai su džiaugsmu sutinka ži
nią. kad netrukus turėsime 
progos pasigėrėti ne eiliniu 
veikalu, kurio pastatyme da
lyvauja senieji scenos vilkai ir 
Jaunimo Teatro šaunus atža
lynas. gražiai užsirekomenda
vęs ankstyvesniuose sceniniuo
se pastatymuose.

Dabar pats darbymetis. Jau
nimo Centre dažnai sutiksi 
“Atžalyno” veikėjus, suskri- 
dusius į repeticijas, jie dirba 
išsijuosę, nes juk netrukus 
prasiskleis uždanga ir jie lai
kys nelengvą egzaminą.

Valandėlei sugriebiu šio vei
kalo režisierių, buv. Šiaulių ir 
Klaipėdos valstybės teatro ak
torių, prityrusi scenos vilką, 
Juozą Valentiną ir persimeta
me keliomis mintimis apie ar
tėjanti spektakli.

— Čia matau daugumą jau
nųjų aktorių iš Jaunimo Teat
ro. Ar “Atžalyne” tematysi- 
nie vien tik jaunimo pajėgas, ar 
ir sutiksime prityrusių

per 196d melus, regulia
rių savo paskolų nekilnoja
mam turtui įsigyti, kvalifi
kuotiems prašytojams bendro
vė duoda Federalinės valdžios 
apdraustas (FHA) ir Vetera
nų Administracijos garantuo
tas (VA) paskolas. Ponas Mae 
kevičius pastebėjo, kad ben
drovė turi pakankamai ištek
lių duoti paskolas namams 
pirkti ar statyti Čikagoje ir 
apylinkėse.

Laike 1970 metų bendrovė 
pajėgė perkelti virs $1,000,000. 
00 į rezervus, kurių sumą virši
ja §13,500,000.00 t. y. bent dvi
gubai daugiau negu federaii- 
nių nuostatų reikalaujama.

Nuo įsikūrimo dienos 1909 
metais Standard Federal ben
drovė nepertraukiamai buvo 
vadovaujama steigėjo Justino 
Mackevičiaus. Ponas Macke
vičius dabar 82 metų amžiaus, 
vis dar rūpinasi bendrovės rei
kalais, būdamas jos direkto
rių tarybos pirmininku. Jau 
keleri metai, kaip bendrovės 
prezidentu ir vedėju yra jo 
sūnus Justinas Jr.

malo
niai besišypsantį J. Valentiną.

— “Atžalyno” veikale šalia 
jaunimo dalyvauja didelis skai 
čius senų, prityrusių aktorių, 
kurie Chicagos lietuviškai, 
teatrą mylinčiai, publikai yra 
gerai pažįstami ir mėgiami...”

— Tad gal keletą galėtumė
te jų suminėti?

— “Atžalyne” sutiksime Ele
ną Blandytę, Oną Petravičiūtę 
-Pankienę, buv. Klaipėdos te
atro aktorę; Skablauskaitę — 
Klaipėdos teatro studijos auk
lėtinę; Radžienę, Julių Baluti 
— Šaulių teatro studijos auk
lėtinį; Radvilą — Rygos teatro 
studijos auklėtinį ir kit.

— “Atžalyne” dalyvauja 
apie 40 aktorių, tad kas vai
dins kitus vaidmenis.

— Šiuo atveju susilaukėme 
talkos iš “Antrojo Kaimo” ir 
visas vvru kolektvvas daly vau 
ja “Atžalyno” pastatyme. Be 
to, Jaunimo teatro keliasde-

aktorių gauna vienokias kalo ribose vien režisūra?
i — Su “Atžalynu’’ darbą pra- 

Ar jaunieji aktoriai tei- dėjome prieš maždaug du mė-
i nesiūs. Kiek sąlygos leidžia 
!režisuodamas šį veikalą jauni-

tikėtis 
Auga 

pilnai 
vyres- 
šiuos 

turime 
o jie 

dirba su dideliu atsinešimu ir 
meile scenai.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, ING 
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

, B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

kia vilčių ateičiai ir kokia Jū
sų nuomonė apie juos?

— Jaunieji talentai scenoje'mui duodu ir teoretinių žinių, 
yra sukūrę pasigėrėtinų ir ne-į šalia vaidybinės praktikos, 
pamirštamų vaidmenų. Jau-:Jaunimo Teatre dabar dirba 
nosios kartos aktoriai teikia'apie 30 jaunų entuziastų. Tai 
daug vilčių ateičiai ir jų gabu-;džiuginantis reiškinys, 
mais aš neabejoju. įdžiaga gera ir galima

— Ar daug turite aktoriųigerų rezultatų ateičiai. 
Jaunimo Teatre, ar jiems dės-į geros pajėgos, kurios 

akto- tote teoretines scenos meno ži- sugebės pakeisti mus, 
.. _ ._______________ ____ : niuosius. Tik, žinoma,

| talentingus jaunuolius 
scenos menui išugdyti,

Mrs. PHIL PAKEL, President 

TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P M to 8 P M., Toe*. 9 to 4, Thura. i Fit 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

James 
brolis

IHS&RcD
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BET REIKS KELIAUTI Į PASAULI
(Kun. Petro Butkaus "Tauty Šventovėse" perskaičius)

Visuomet, kai prisimenu kun. į 
Petrą Butkų, šalia jo matau jo 
draugą Vytautą Goriną, prieš 
pusantrų metų įšventintą į ku
nigus Čikagoje. (Vytauto Gori
no gyvenimo kelias labai įdo
miai vingiuotas: dar Lietuvoj iš
stojo iš kunigų seminarijos, ve
dė, Čikagoje liko našlys su ma
žamečiais vaikais, juos išaugino, 
baigė Muzikos konservatorijos 
dainavimo klasę, grįžo vėl į 
kun. seminariją ir buvo įšven
tintas kunigu).

Matau tuos du draugus taip: 
abu jauni, gražūs žemaičiai tau
ragiškiai, (Petras jau kunigas, 
Vytautas — klierikas) pečius su
rėmę, apsupti studentų, moks
leivių ar šiaip jaunimo, kur nors 
sode traukia kokią nors dainą. 
Vienas jų dažnai gitara pritar
davo. Vytautas — griežtesnių 
bruožų, didelėm akim žvelgda
vo į tolį per visų galvas, o 'Pet
ras, (dažnai jį vadindavom ir 
Pėčijum) savo šviesias garbanas 
ant smilkinio užmetęs, dažnai 
prisimerkdamas, užsisvajojęs 
traukdavo dažniausiai savo pa
ties sukurtas dainas. Tų dainų 
detalės, gal ir nevisai pilnos, taip 
ir liko atminty, nes ir man teko 
būti tų daimi dainelių būreliuo
se.

Ir sklisdavo iš Petro ir Vytau
to posmai:
Meldžiasi jaunystė, pamaldi, tyra: 
Domine exaudi! Dieve, išklausyk — 
Negaliu pamiršti vasaros žalios 
Ir mažos gėlytės, virpančios plaukuos-.

— Pėčijau, kieno gėlytės tu 
vis negali pamiršti? — erzinda
vome Petrą. O jis:

— Raminkitės, iš dainos žo
džio neišmesi.

— Tai kad tu pats ir įdėjai, — 
pridėdavo kitas.

— Raminkitės, — šypsosi jis, 
— geriau dainuokim šitą, visi.

Petras su Vytautu pradeda:
Kaip obelis mamyt palinkus. 
Galva baltumo jazminu. 
Ar čia seniai supai tu lingę, 
Dabar gyvent jau išeinu.

Baigdavo tą dainą jiedu ne
ramiai, pakeldami balsus, visus 
užliedami kažkokiu kraupumu, 
gal pranašinga nuojauta:
Bet reiks keliauti j pasaulį. 
Užmiršti vasaras žalias.
Naktis tamsi, o nieks nelaukia. 
Tave jaunyste, kas priglaus!

Tai buvo paskutiniais laisvo 
gyvenimo metais Žemaičių že
mėje. Tos kun. Petro Butkaus 
sukurtų dainų melodijos (daž-

WINE-ART HAS THIS YEAR’S NEWEST 
GIFT IDEAS! THE WINE-ART 

CREATIVE HOBBY KIT

A Complete Home Winemaking Kit Inclading ' 
jį, California Wine Grape Concentrate!

males 5 bottles of vintage wine . . . dry or sweet . » . fun 
to do , . odorless . . . requires little space . . . complete instruct 
tions and recipe book included!
Available in Red Burgundy, White Chablis, or Pink Rose*. Give a 
JGt To The Man Who Has Eyerything! Just 7.95 at Wine-Aril

ALSO FAHCT LIQUEUR KIT!
Contains Imported French Liqueur Extracts To Produce Six Of The 
Worlds Most Popular Flavored Liqueurs’ Packed In A Beautiful 
Redwood Gift Box With Full Instructions. Only 8.95 at . . .

WINE* ART
4016 Church Street Šiokie, Illinois

open daily 12-9 ’
tfcinj For The Home Winemaker And Brewmaster9

maustai jo paties ir žodžiai) bu-<lu |M*r juosmenį. Už kitos uio-
vo labai paplitusios Žemaitijoje, j teryslės išardymą — pinklu pa- 
Tai buvo žemaitiškas Vienužis, j dalinami pusiau, pradedant nuo 
Tose jo dainose buvo ryškus ke- galvos, žemyn. Už neteisingu 
liavimo, plataus pasaulio pa- priesaiką ar melą — nukertamus
matymo, atsiskyrimo motyvas.

Iš tėvynės iškeliauta staiga, 
paliekant vasaras žalias, su ne
rimu “tave jaunyste, kas pri
glaus”.

Iškeliavo ir Petras su Vytau
tu ir jų dainų dainuotojų ir 
klausytojų būriai.

“Okupacijų audros nutildė 
dainas..., prasidėjo priverstinės 
ir vargingos kelionės”, rašo kun. 
P. Butkus “Tautų šventovėse”, 
4 psl.

Tremty Petro dainų gaida la
bai minorinė:
Čia būna kartais valandos taip liūdnos 
Ir sunkios, kaip tremtinio dienos; 
Ir nieks nepasakys čia tau,
— Vaikeli, mano mielas...

Po platų pasaulį
Iš Vokietijos kun. Petras But

kus iškeliauja Australijon. Po 
25 metų, 1965 m. kovo mėn. jis 
išsiruošia pakeliauti po platų 
pasaulį, o 1970 m. išleidžia tos 
kelionės Įspūdžius “Tautų šven
tovėse”. Ir iškeliaudamas į pa
saulį, Petras, kaip paukštis, ne
gali negiedoti. Sydnėjaus drau
gams jis dainuoja:
Tad sudiev tau, saulėtoji žemė, 
Iškaišyta žaliais eukaliptais. (10 psl.)

Taip keliauja kun. Petras But
kus per pasaulį, jį stebėdamas 
šventovėse, muziejuose, pirami-

liežuvis. Ir taip toliau... Kuone 
kaip Dantės pragare... Ir visa 
tai esą buvusi istorinė tiesa”. 
(14 psl.).

Gal mūsų protėviu ainis
Juo toliau skaitai kun. Petro 

Butkaus “Tautų šventovėse” ap
rašytus kelionių ‘Įspūdžius, juo 
daugiau matai, kiek daug vargo 
ir skurdo pasauly. Rašydamas 
apie Indiją, net patį knygos sky
rių pavadino “O Indijos varge 
didžiausias”, štai Kalkuta. “Gat
vės pilnos purvo ir vandens la
takų. O tų gatvių abiem pusėm 
ir net viduriu brido minios žmo
nių. Jie buvo .basi, apsidengę 
skarmalais... Abiejose gatvės 
pusėse stovėjo įtišnos... be durų 
ir be langų, jokių baldų.

...Mieste daur visokių luošų, 
aklų elgetų, pilna vaikų su Įran
kiais batams valyti. Vaikas tol 
vejasi Įsikibęs jir gailiai šauk
damas “papa”, kol ko nors ne
gauna (iš svetimšalio). Kitos 
moterys ant rąnkų laiko kūdi
kius ir taip moka atlenkti jų ma
žą prašančią rąnkutę, o pačios 
rodyti ranka į ’burną, kad gai
la žiūrėti.

Vyrai stovi prie šaligatvių su 
vežimėliais, panašiais Į mūsų 
“bėdą”... ir siūlosi pavežti. Nie
kada, rodos, ųegalėčiau sėdėti 
tokiame vežiniėlyje, kuriame

į vietoje arklio, šuns ristele l»ėga 
žmogus. Gal musų protėvių ai-

I nis... O daug jų taip gatvėmis 
i bėga, veždami keleivius. Kiti 
j bėga ant galvų ką tai nešdami 
— tai greitasis Kalkutos trans
portas.

Tik “šventosios” karvės čia 
jaučiasi išdidžiai, palengva žy
giuoja gatvėmis ar ilsisi ant 
šaligatvių. Kai vieną gražų jau
tuką mėginau paglostyti, tai kad 
užsimojo ragais į mane...” (22 
psl.).

Mylių mylias keliaujant

Kun. Petro Butkaus kelionių 
įspūdžiai telpa 390 psl. knygoje. 
Apkeliauta daug. Jis matė Egip
tą, ji paslaptinguosius sfinksus, 
vaikščiojo Jeruzalės gatvėmis, 
Kristaus kelių pėdsakais; buvo 
Romoje, Atėnuose, laipiojo Švei
carijos kalnais, gėrėjosi besi
leidžiančia Havajų saule, lankė 
draugus Amerikoje, Kanadoje 
ir t. t. ir t. t.

Kiekviena pamatyta vietovė 
aprašoma su dideliu pastabumu 
ir meile. Atskiri miestai net sa
vaip charakterizuojami: Lisa 
bona — vaizbūnų miestas, Los 
Angeles — šventųjų litanija, 
Šveicarijos Luganas — “mies
tas, kuriame norėčiau gyventi”, 
New Yorkas — Amerikos milži
nas. Metęs kelias pastabas apie 
šį miestą, stabteli prie United 
Nations rūmų. “Vadovė aprodė 
salių sales, daugiausia tuščias, 
puošniai bei moderniškai Įreng
tas, bet tarp jų neradau nei vie-

■ nos salės, kurioje butų spren- 
I džiamas musų pavergtos tau- 
Į tos likimas” (248 psl.).

Kun. Petras Butkus, bekeliau- 
I damas po platų pasaulį, sutiko 
labai daug žmonių. Jiems vi
siems jis vis randa po gerą žo
delį. Kan. poetą Vaitkų vadina 
ramybe ir šviesa, Juozą Bačiū
nų — keliaujančiu lietuvišku 
vaidila, “vis įnešąs sveikos, gas- 
padoriškos minties ten, kur siau
tė perdaug įsisiūbavusios ideo
loginės ambicijos”.

Sugrįžus atgal Australijon, 
kun. Petrui Butkui pasaulis at
rodo “kaip žydintis sodas”, bet 
širdis nerami, nes nenuvykta 
ten, kur labiausiai troško šir
dis,... į Nemakščius, į tėviškę, 
kur
"Palūžo ilgesy motulė, 
Belaukdama sugrįžtant".

“Bet kelionė nebaigta” sky
relis yra labai subtilus, žemai
tiškai širdingas. “Neišsipildęs 
mano didžiausias troškimas, dar 
toli paliktieji namai... Ak, palai
minga būtų, kad galėtume visi 
pajusti tą sugrįžimo jausmą ir 
pasijusti namuose, nes kur vie
nam svetur numirti, kur mal
das užbaigti?” (386 psl.).

“Tautų šventovėse” yra reta 
kelionių knyga, parašyta dide
liu pastabumu, perpinta švie
siais tėvynės atsiminimais. Kal
ba graži ir taisyklinga, labai ma
žai korektūros klaidų. Auto
riaus labai stropiai susipažinta 
su aprašomų vietovių istorine

ROCKFORD, ILL
I Jet. Bendruomenės Rockfor- 

do apyl. nuo pat įsisteigomo čia 
išlaiko šeštadieninę Lituanisti
nę mokyklą ir kasmet, Kalėdų 
švenčių proga, surengia tos mo
kyklos viešą pasirodymą — Ka
lėdų eglutę, kurios programą at
lieka mokyklą lanką vaikučiai.

šiais metais toks pobūvis 
įvyks sausio mėn. 10 d. Lietuvių 
klubo salėje. Jis prasidės 3 vai. 
p. P-

Po programos atvykęs .“Ka
lėdų senelis” išdalins vaikučiams 
dovanėles, bus vaišės — pietūs, 
žaidimai ir kt.

Bendruomenės valdyba malo
niai kviečia visus lietuvius su 
vaikais ir draugais kuo skait
lingiausiai pobūvy dalyvauti.

Vald. sekretorius

medžiaga, kuri knygos skaityto
jui yra labai įdomi. Tokios ke
lionių aprašymo knygos iki šiol 
dar neturėjome. Ir dar viena 
vertybė — knygoje jaučiama, 
kad ją rašė žmogus, kuris my
li žmogų. Tai teikia šilimos, ku
rios taip reikia šių laikų žmo
gui. Ir gražiu sutapimu — kny
gos mecenatas yra a. a. Juozas 
J. Bačiūnas, taip pat mylėjęs 
žmogų.

“Tautų šventovėse” knygą iš
leido žemaičių Knygos Mėgėjų 
Ratelis Gintaras, Australija, ti
ražas 750 psl.

Stasė Petersonienė
dėse, turtuolių kvartaluose ir 
vargšų lūšnose. Jis, kaip kata
likų kunigas, “Tautų šventovė
se” su meile aprašo krikščioniš
kas šventoves, bet su dideliu ob
jektyvumu ir plačiu Įžvalgumu 
aprašo musulmonų, budistų 
šventoves, aplankytų miestų mu
ziejus, plačiai supažindindamas 
skaitytoją su vietovės istorija 
ar papročiais. Štai, pavyzdžiui, 
autorius Singapūre, kiniečių bro
lių Aw dirbtinai įrengtame sode. 
“Man ypač Įstrigo Į atmintį vie
nas kinų namelis, kurio pasto
gėje miniatūrinėmis figūrėlėmis 
buvo pavaizduotas visas kiniečių 
gyvenimas —jų papročiai ir do
rybės, bet kartu ir nedorybės ir 
net bausmės už jas. Ten vaiz
džiai parodyta, kaip už vagystę 
buvo nukertamos rankos. Už 
nuodėmes prieš skaistybę nusi- 
kaltusieji buvo numetami nuo 
aukštos uolos ant smailių vinių 
ar virbalų. Už neištikimybę mo
terystėje — perplaunami piūk-

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

Gold Eagle notice passbook accounts and other certificate 
accounts are available to earn 51/4 % per year. Also 
available are Christmas Club and Vacation Club accounts. 
Our savings counselors will be glad to explain the various 
savings plans and interest payment procedures to you 
in more detail.

Take advantage of these high rates, the highest permitted 
by Federal Regulations. You will be the richer for it.

Savings insured to $20,000.00

Interest paid quarterly.

Assets over $148,000,000.00

Reserves over $12,900,000.00

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60832 • 847*1140

OFFICE HOURS:
Monday & Thursday, 9 a.m. to 8 p.m. • Tuesday & Friday, 9 a.m. to 4 pjn.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. T aidžia Naujienų Ben 
drovėt 1739 So. Halsted St, Chicago, 
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Pakasyk bolševikų — beregint iššoks rusas
Dr. J. Griniui pradėjus (Tėr 

viškės žiburiuose) ginti rusus, 
kad ne jie, o komunistai bolševi
kai yra kalti dėl Lietuvos pa
vergimo, iškyla tikrai pasvars- 
tytinas klausimas, kur baigiasi 
komunistas bolševikas ir prasi
deda rusas ir atvirkščiai.

Kaip tik šiam klausimui į lai
ką išėjo iš spaudos Liudo Do
vydėno dviejuose tomuose kny
ga, pavadinta “Mes Valdysim 
Pasaulį”. Autoriaus atsiminimai. 
Knyga išleista Romuvos JAV-, 
bėse 1970 metais. Aišku, kad 
komunistus bolševikus ir rusus 
šios knygos autorius turėjo ne
laimės iš arčiau, taigi daugiau 
ir geriau pažinti nekaip, saky-

sim, gerbiamasis Dr. Grinius, 
tad žemiau pacituoju iš Dovydė
no knygos II tomo skyriaus “Ru
sų imperializmo augimas” (psl. 
401), kur rašytojas iš savo kar
čios patirties kalba apie komu
nistus ne kaip apie kažką nau
ja, tartum marsiečius skraidan
čiomis lėkštėmis nusileidusius 
ant mūsų planetos, o kaip apie 
tikrus rusiškiausius rusus su 
rusiška dūšia ir kūnu, tik iŠ vir
šaus raudonai nudažytus:

Stalino grupės šulai sugalvo
jo, kaip suderinti rusiškąjį im
perializmą su komunizmo uni
versalizmu. Taigi, laimėjo ru
siškojo imperializmo šalininkai.

Bijo parodyti “laimėjimus”
Lietuvos komunistų partijos vadovaujama sovietinė 

valdžia pirmoji įvykdė Maskvos jai primestą penkmečio 
planą, bet tos didelės skubos rezultatų nei Maskva, nei 
Vilniuje sėdintieji Maniusiai su Sniečkais žmonėms ne
drįsta parodyti.

Kiekvieną kartą, kai sovietų imperijos gyventojams 
ruošiamas naujas penkmečio planas, tai neužmirštama 
pasakyti, jog tai gali būti beveik paskutinis. Gyvento
jams tvirtinama, kad dar kartą pasitempus ir diržus su
veržus, jeigu ne “rojus ant žemės”, tai “socializmas” 
tikrai bus įgyvendintas. Pagal visus komunistų partijos 
vadų apskaičiavimus, “socializmas” šiandien jau yra ru
sų okupuotoje Lietuvoje. Bet kaip tas rusiškas “socia
lizmas” atrodo, tai jau kitas reikalas. Apie jį galima 
rašyti propagandinėje literatūroje, bet jo negalima pa
rodyti laisvojo pasaulio lietuviams.

Kiekvienam lietuviui kyla klausimas, ar paskubomis 
pabaigus penkmetį planą, Lietuvos gyventojams pasi
darė lengviau gyventi? Ar jie turi geresnius butus, ar 
tie butai šiltesni? Ar jie geriau pavalgę ir šilčiau apsi
rengę? Ar stogai jau pataisyti ir stiklai į langus sudėti? 
Ar duona jau pardavinėjama iškepta ar jau nereikia sto
vėti eilėse dėl būtiniausių gyvenimo reikmenų? Komu
nistinės propagandos lapai tai skelbia, . kvailos vakarų 
papūgos kartoja, kad kiekvieną dieną gyventi ten darosi 
vis geriau ir geriau, bet tikrovė vis dėlto yra visai kitokia.

Paskutinėmis praeitų metų dienomis Vilniuje buvo 
susirinkusi bendro posėdžio visos Lietuvos aukščiausios 
tarybos prekybos ir gyventojų buitinio aptarnavimo ko
misijos. Jos svarstė 1968 metais partijos centro komiteto 
ir valdžios padarytus nutarimus gerinti gyventojų būklę 
ir palengvinti gyvenimą. Ilgai posėdžiavusieji ir reikalus 
apsvarsčiusieji priėjo išvados, kad reikalas šiek tiek pa
sistūmėjo pirmyn pavyzdiniame Kapsuko rajone, bet 
kitur padaryta labai maža pažanga. Komisijos rado rei
kalo paskelbti viešą komunikatą, kuris šitaip skamba:

“Dar daugelis gyventojų, ypač kaimo, porei
kių blogai tenkinama. Lėtai didėja tokie pareikala
vimai, kaip drabužių taisymas, muzikos instrumen
tų remontas, betoninių šulinių žiedų gamyba ir kt 
Kaimo gyventojai ne visada turi galimybę sutaisyti 
sudėtingą būties techniką. Ūkiai neskiria patalpų,
kur galima būtų atvykusioms meistrams vietoje at-’menams, bet jos neparodo Amerikos lietuviams.

likti visą eilę patarnavimų. Blogose patalpose dirba 
radijo ir televizorių remonto darbininkai. Nepaten
kinamai yra organizuota laidojimo reikmenų ga
myba ir realizavimas”. (Tiesa, 1970 m. gr. 26 d.,

Honanas Zimanas, žinodamas, kad rusams reikalin
gas penkmečio planas buvo atliktas anksčiau, negu rei
kėjo, būtų galėjęs paaiškinti, kodėl nepadaryti lietu
viams reikalingi būtiniausi patarnavimai. Jam buvo ne
patogu neskelbti bendro komisijų pasitarimo komuni
kato, bet šiuo klausimu jis nedrįso eilutės parašyti. Vie
toj pasiteisinimo, jis įžanginiu paleido tokį raštą: “Kas 
bijo Anželos Davis?” Kas gali jos bijoti? Niekas jos ne
bijo. Anžela Davis bijo viešo prisiekusiųjų teismo, bet 
jos niekas nebijo. Ji kaitaliojo, išvaizdą,^ aprangą, bėgo 
iš vieno miesto į kitą, o policija vis dėlto rado ją viešbu
tyje, gyvenusią su svetimu vyru.

Policija nustatė, kad jos pirktais ginklais buvo nu
šautas vienas federalinis teisėjas ir sužeisti kiti žmonės. 
Kalifornijoje uždrausta pirkti ginklus ir duoti kitiems. 
Jeigu ji to nedarė, tai teismui galės paaiškinti. Teismo 
jai nereikia bijoti. Bet jeigu ji nuę teismo bėgo ir slaps
tėsi, tai yra pagrindo manyti, kad įstatymus ji vis dėlto 
sulaužė. JAV pakvietė sovietų mokslirinkus atvykti ir 
sekti, kaip eis Anželos Davis teismas, kad jie vėliau ga
lėtų palyginti su Sovietų Sąjungoje vedamais teismais. 
Nei Amerikos valdžia, nei teismai, nei policija, nei gyven
tojų dauguma Anželos Davis nebijo.

Zimanas rašo apie jos sukeltą baimę, kad jam nerei
kėtų rašyti apie prekybos ir buitinio aptarnavimo komi
sijų konstatuotus faktus. 0 tie faktai yra toki: kaimo 
gyventojų aptarnavimas blogas. Stogai prakiurę, langai 
užkamšyti, stiklų nėra, o dabar baigia užakti kaimuose 
buvę šuliniai. Vietoj medinių rentinių, pradėta gaminti 
“betoniniai šulinių žiedai”, bet tas betonas toks silpnutis, 
kad žiedai pavirsta smėliu ir nuteka i dugną kartu su ply
šiais į šulinius slenkančiu smėliu ir purvu. Rezultatas — 
jau baigia užakti geriausi šuliniai.

Penkmečio planas baigtas anksčiau negu rusai tikė
josi, bet skurstančios ir didesnian vargau kiekvieną die
ną grimstančios Lietuvos iš užsienio atvažiavusiems lie
tuviams bijo parodyti. Lietuvą parodo tadžikams ir ar-

Kai atėjo patogus momentas, iš
retėjusias “užsieniečių” (ino- 
strancų) eiles Stalinas apkalti
no “tėvynės ir bolševizmo ideal
ių išdavimu”., griežtai pasukęs 
rusų-slavų tautinių tikslų keliu...

Aleksiejaus Tolstojaus roma
nas “Petras Pirmasis” buvo taš
kas linijai, kuri turėjo nuvesti į 
Josifą II-jį — Didįjį... Al. Tols
tojus aiškiai rezervavo Stalinui 
Didžiojo titulą ir vietą. Kam 
teko skaityti Al. Tolstojaus ro
maną, tas turėjo stebėtis Petro 
Pirmojo žiaurumu. Ten šis ca
ras bajorams kerpa barzdas, du
kras kergia, kaip telyčias su 
geresnės veislės kavalieriais, pa
mauna bajorus ant tvoros mie
tų, degina žvakes labai intymio
se vietose. Bet kam tas bruta
lumas? Toks įžūlūs piliečių tei
sių maitoj imas? O gi todėl, kad 
Rusija šventoji būtų didelė, ga
linga ir pirmoji valstybė pasau
lyje...

Argi ne tos pačios didžiosios, 
galingosios Rusijos labui veikia 
partija, NKVD? Ar ne tuos pa
čius, bet kur kas didesnės apim
ties planus vykdo Josifas Didy
sis, tėvas mokytojas, draugas ir 
vadas? Argi tikslas nepateisi
na priemonių? — nori pasakyti 
Stalino darbų apologetas Al. 
Tolstojus.

Stalino grupė išdirbo šifrą ir 
metodus laviruoti tarp imperia
lizmo ir internacionalizmo: ru- 
sams-slavams viena sakydama, 
kominterno nariams — vėl ki
ta. “Realistinė” klika pirmiau
sia ir iš lėto ėmė kelti ir gar
binti carinės Rusijos meno žmo
nes: rašytojus, dailininkus, ar
tistus. Juos persekiojo caras, 
bet jie taip mylėjo savo tėvynę 
ir buvo tokie puikūs rusai. Im
kim kad ir Puškiną, Lermonoto- 
vą, ščedriną, Saltykova, Gribo- 
jedovą. šiuos kultūros atstovus 
apvalius nuo revoliucijos metų 
ant jų užtėkštų dulkių, buvo iš
kelti karo vadai: Kutuzovas, Su
vorovas, Bagrationas ir kiti...

J. Glovackis, senas partietis 
ir Lietuvos K. P. C. K. narys... 
nežymiai guodėsi kartais pasitai
kančiu rusų šovinizmu, bet par
tija; ir Stalinas “turi kuo nors 
pasikliauti. ’ Rusai, pirmieji mi
rė už komunizmą, taigi patin
ka kam ar nepatinka, ar tai kas 
pavadins imperializmu ar ne, 
bet pasaulio valdyme rusams 
teksianti pirmoji vieta”...

Bolševikų okupacijos Lietu
voje 1940-41 metais teko prak
tiškai susidurti su rusų impe
rializmo reiškiniais. Atvykę val
dininkai, karininkai arogantiš
kai briovėsi į atsakingus pos
tus, užėmė geriausius butus, pa
sidarė ryškiai išsiskiriančia pri
vilegijuota klasė. Tai buvo ne 
lokalinis periferijos reiškinys,

Quo vadis,
1970 m. gruodžio mėn. kuni

go jėzuito Juozo Vaišnio reda
guojamame mėnesiniame žurna
le “Laiškai Lietuviams” įdėtas

bet Maskvoje vykdomas ir pas 
mus dar labiau pabrėžiamas, kad 
kiekvienas tuojau pamatytų, 
kur rusas — “vlast”, partietis, 
kur “buržuazinio krašto” pilie
tis.

Kauno fabrike “Metalas” bu
vo atvežti iš Rusijos keli šim
tai darbininkų, fabriką plečiant 
ir perorganizuojant karo gamy
bai. Tai buvo 1941 metų pra
džioje. Lietuvių darbininkų ir 
administracijos buvo apie 5,000. 
Fabriko darbininkų vaikams 
įrengiau vaikų darželį, bet tai 
buvo katino ašaros, nes į dar
želį tilpo 25-30 vaikų, kai visame 
fabrike buvo apie 200 darže
lius lankančių berniukų, mergai
čių. Turėjau daug vargo kol 
atrinkau tuos 30 vaikų. Bet ti
kra nelaimė prasidėjo, kai at
vyko iš Sovietų Sąjungos dar
bininkai rusai. Jie tuojau iš
metė beveik visus lietuvių vai
kus, patardami įsirengti kitą 
darželį, pasistatė savo auklė
tojus. Lietuviai darbininkai su
judo. Jie skundėsi, kad jų ga
minamus kirvius, kastuvus, puo
dus, kibirus “švariai” išgabena 
į Rusiją, o atgabena būrius api
plyšusių, alkanų ir pasipūtusių 
rusų. Tuo reikalu nuėjau pas 
patį Maskvos patikėtinį Pozd- 
niakovą. Jis labai ramiai išklau
sęs atsistojo ir ne be pykčio at
sakė: “Atvykę turi privilegijų. 
Mes jus išvadavom iš buržuazi
jos jungo, mes, rusai, turim pa
mokyti jus ir tikrojo komuniz
mo”... J. Pr.

Br. Macianskio jau kartotas pa
reiškimas — įspėjimas, kad lie
tuviai atsiribotų nuo skaitymo 
Naujienų. Jeigu tas jo “įspėji
mas” būtų įdėtas be tų ?20, ne
reikėtų pykti ar kreipti dėmesį. 
Juk Dievuliui dėkui, kad ir kaip 
norėtų jėzuitas Vaišnys — Mu
ravjovo iš numirusių nebepri
kels.

Kiekvienam žmogui valia pa
reikšti savo nuomonę, jeigu tik 
redakcija savo skiltyse leidžia 
pasisakyti.

Deja, kada tokie “įspėjimai” 
dedami vien tik dėlto, kad ten 
$20 kvepia, atrodo baisiai ne
gražu.

Juk Kristus visus prekiaujan
čius fariziejus iš maldos namų 
bizūnu išvaikė. Gaila, kad ku
nigas, tėvas, jėzuitas Juozas 
Vaišnys pervėlai gimė. Oi, bū
tų iš Kristaus už tokį biznelį bi
zūnų gavęs. Juk tokie pinigais 
perkami “įspėjimai”, gyvenant 
laisvoje Amerikoje yra daugiau 
niekas kaip XX amžiaus gėda, 
tuo labiau jėzuitų leidžiamaja
me žurnale. Stasys Juškėnas

GAMTOS MUZIEJUS
Antarktikoje yra didžiuliai 

jūros vėplių ir pingvinų kapiny
nai. Jų daugybė guli ant uolų 
nuo šimtų ar tūkstančių metų 
ir atrodo kaip gyvi, tik labai iš
džiūvę. čia nėra puvimą suke
liančių bakterijų. Sausas oras 
lavonus paverčia mumijomis.

• Kanados Oro Susisiekimo 
draugija tyrinėjo kokios susi
siekimo priemonės yra saugiau
sios. Nustatė, kad vieno mili
jono mylių kelionėje žūsta: ge
ležinkeliais — 1, autobusais — 
2.4, lėktuvais — 3 ir automobi
liais 24 žmonės.

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupyme 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

Frank Zogas, President

CZ /O
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

6%~
2 Years Savings 

Certificate
(Minimum $5.000)

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Mokyklos Pakalnės apskrityje

42
Kiti Skaisgirių mokyklos mokytojai yra buvę: Jo

nas Varlys (Warlies), gimęs 1874 m. liepos 7 d.; Oto
nas Intaitis (Intai), gimęs 1884 m. gegužės 4 d.; Mikas 
Kriklys (Kricklies), gimęs 1888 m. vasario 22 d.; Emi
lija Ašmus (Aszmus), gimusi 1899 m. sausio 3 d. ir eilė 
kitu.

Šilakis, 1912 metais paskirtas Skaisgirių mokyklos 
vedėju, čia kartu užėmė ir parapijos vargonininko pa
reigas. Jo algą, Įskaitant butą ir kitas natūralines pri
vilegijas, sudarė 5000 — 6000 markių metinės paja
mos, kas tais laikais buvo skaitoma gerai apmokama 
tarnyba.

Mokyklos pastatas Skaisgiriuose 1912 metais jau 
buvo išstovėjęs šimtą metų, klasių patalpos buvo per 
ankštos ir jose turėjo susitalpinti po 55 — 60 mokinių 
vienoje klasėje. Tais metais, be šilakio, mokykloje 
dirbo mokytojai Varlys, Intaitis, Simonaitis, Kriklys ir 
mokytoja Balčiuvaitis. Jie visi likosi mokykloje dirbti 
ir rusams trumpam laikui 1914 metais užėmus Skais- 
girius.

Pirmajam pasauliniam karui pasibaigus, moky
tojų skaičių mokykloje papildė naujos jėgos — moky
tojas Eichleris, mokytoja Griečkutė (Graetzkus), Eli
zai ty t ė (Elisat), Intailienė ir Rosenfeldaitė. Mokytojo 
šilakio pastangomis turėti vietoje mokyklą nuo pradi
nių skyrių iki parengiamųjų klasių, iš kur mokiniai 
galėtų stoti į Tilžės, [sruties, ar net ir Karaliaučiaus 
gimnazijos, mokinių skaičius gana sparčiai išaugo ir 
reikėjo skubiai spręsti naujų mokyklos rūmų statybos 
klausimą. Po ilgų derybų su Įvairiom valdžios Įstai

gom, pagaliau 1936 metais buvo patvirtintas naujos 
mokyklos statybos biudžetas ir pagal paruoštus planus 
buvo pastatyta nauja dešimties klasių mokykla su kino 
sale, talpinančia 500 asmenų. 1938 metais mokykla 
pagaliau persikėlė Į naująsias patalpas.

Šilaki iš Skaisgirių iškėlus į Alecką, Į jo vietą bu
vo atkeltas partietis Kleinas. Pradinė mokykla gavo 
atskirą mokyklos vedėją mokytoją Eugenijų Puodžiu- 
vaiti (Podszuweit), atkeltą Į Skaisgirius iš Metežerynų.

Netrukus prasidėjęs karas Įnešė suirutę i normalų 
švietimo darbą. Naujuose mokyklos namuose buvo 
apgyvendinti statybos bataljono kareiviai, gi mokyk
la turėjo išsikraustyti Į Urbaičio stalių dirbtuvės pa
talpas. Kone visi vyrai mokytojai buvo mobilizuoti, 
beliko tik moterys mokytojos. Net tr Skaisgirių para 
pijos kunigas Lekšas (Lekszas) buvo pašauktas Į ka
riuomenę. Teko vėl i mokytojus kviesti jau Į pensiją 
išėjusius pedagogus. Tarp tų naujų mokytojų randa
me mokytoją Emiliją Visbaraitę( Wisbar), Lengvipin- 
ką (Lengwening), Radžiūną (Radzun), Varlienę, In- 
laitienę, DidrikaitĮ (Diedrichkeit) ir PupelĮ (Puppel).

Šalia viso to, karo metais mokytojai buvo vargina
mi juos Įkinkant Į visokias rinkliavų akcijas, pavyz
džiui, rinkti pramonei popierių, geležies laužą, sku
durus ir t. t Prieš evakuaciją mokykloje buvo Įsikūru
si karo ligoninė, gi 1944 metų spalio mėnesį jau teko 
visiems trauktis Į vakarus.

28. Demenių (Demmenen; 1938 m. sutrumpinta i 
Demmen) dviklasę mokyklą lankė 94 mokiniai iš De 
menių, Kipių. Jakštų (Jagsten), Didžiųjų Giratiškių, 
Miežėnų, Plaušinių ir Vilnonių kaimų ir aplinkinių 
vienkiemių. Mokykla talpinosi sename mediniame na
me, turinčiame 4 kambarius. Mokyklai priklausė 9 
margai žemės su ūkio pastatais.

Demenių mokykla buvo atidaryta 1875 metais. 
Mokyklos sodyba stovėjo Demenių kaimo gale, pamiš
kėje, prie Skaisgirių — Tilžės plento.

29. Beržtininkų (Bersteningken; Eckwalde nuo 
1938 m.) vienaklasėje mokykloje mokėsi 55 to kaimo 
vaikai. Prie mokyklos buvo 5 margai tarnybinės že
mės, mokyklos pastatas buvo mūrinis namas su 4 kam
bariais. Tarp Beržtininkų kaimo gyventojų randame 
lietuvninkų Barčių, Gavėnų, Skilandaičių, Jonušaičių, 
Gedkanto ir kitas pavardes.

30. Abšrūtų, Obšrutų (Obschruten; Gerhardsgrund 
pc 1938 m.) vienaklasę mokyklą lankė 42 vaikai iš Ab- 
šrūtų, Vaidgirių (Weidgirren; Gerhardshofen po 1938 
m.), Lydamaičių (Liedemeiten; Gerhardsweide po 
1938 m.), Pečkiemių (Petschkehmen; Finkenhof po 
1938 m.) ir (Painės apylinkių. Mokykla naudojosi 10 
margų tarnybinės žemės ūkiu. Pati Abšrūtų mokykla 
buvo Lydmaičių mokyklos filialas, nes kai kuriems 
vaikams dėl blogų kelių per miškus buvo sunku pa
siekti Lydamaičių mokyklą. Abšrūtų mokyklos .pasta
tas stovėjo prie Skaisgirių — Metežerynų plento ir čia 
prie mokyklos taip pat buvo autobusų sustojimo vieta. 
Prie mokyklos buvo didelis sodas, su apie 20 vaisme
džių ir su daržu prie jo. Naujasis mokyklos pastatas 
buvo pastatytas senojo mokyklos namo vietoje. Elek
tra i mokyklą buvo Įvesta 1934 metais. Paskutiniu lai
ku čia mokytojavo Vabalytė (Fraulein Wabbels), ki
lusi iš Skaisgirių. Prie jos mokykloje mokinosi 60 mo
kinių.

31. Skroblėnų (Skroblienen; 1938 m. sujungta su 
Lazdėnais ir Plaušiniais ir pavdinta Gerhardswalde) 
dviklasę mokyklą lankė 81 vaikai iš šių apylinkių. Mo
kykla buvo Įkurta 1739 metais ir jai priklausė 7 margų 
ūkis. Pirmojo šios mokyklos mokytojo pavardė buvo 
Švarkas (Schwark). Mokytojas Otonas Knakštaitis, 
gimęs 1886 m. sausio 9 d. čia išdirbo iki 1910 metų, 
kada buvo perkeltas mokytoju i Būdviečių mokyklą. 
Čia dar yra mokytojavęs mokytojas Rudolfos Raudžiu- 
vaitis (Raudzuweit), gimęs 1899 m. balandžio 16 d.

32. Lydamaičių dviklasę mokyklą lankė 94 vai
kai iš Lydamaičių, Makūnų, Marglaukių, Margių, 
Abšrūtų, Vaidgirių, Skroblėnų ir Lazdėnų apylinkių. 
Ši mokykla buvo atidaryta 1722 metais Marglaukiuose, 
kur 1739 metais buvo pastatytas mokyklai atskiras na
mas. 1899 metais Marglaukiai buvo sujungti su Makū
nais ( Makohnen), gi 1938 m. liepos 16 d. dekretu Ma
kūnai buvo perkrikštyti vokišku Muhlenkreuz vardu. 
Tuo pačiu dekretu ir Lydamaičių kaimui bei mokyklai 
buvo prikergtas naujas vokiškas Gerhardsweide pava
dinimas. Visi čia išvardinti kaimai buvo gry nai lietu
viški kaimai. Lydamaičiuose randame Bartų, Dala- 
daičių, Grikšaičių, Kamanių, Kuršaičių, Mačiulaičių, 
Mickų Laičių, Karinčių, Juckelių, Žemaičių šeimas, 
Gojelyje, Skroblėnuose, Lazdėnuose, Makonyse ir 
Margiuose gyveno Lašaičiai, žiūraičiai, Radžiuvaičiai, 
Statkai, Viluvaičiai, šoriai, Žievyčiai, Klašiai. Muri
nai, Endriejaičiai, Jolšiai, Konradai, šlendaičiai ir 
šilendaičiai.

33. Gobėnų dviklasė mokykla čia veikė nuo 1722 
metų. Pirmasis mokyklos pastatas buvo pastatytas 
1739 metais. 1834 metais mokyklos mokinių skaičius 
buvo išaugęs iki 150 vaikų, bet paskutiniu laiku šią mo
kyklą lankė 68 vaikai iš Gobėnų bažnytkaimio ir Lan
kininkų (Lankeningken; 1938 m. pakeista į Altmūhle) 
kaimo. Tarp Gobėnų ir Lankininkų gyventojų užtin
kame šedvilų Schedwill)» Padienių, Raudžių, Vyks- 
vaičių ir panašias lietuviškas pavardes. Mokyklos pa
statas Gobėnuose buvo mūrinis iš 4 kambarių, su 10 
margų ūkiu prie mokyklos, čia mokytojavęs mokyto
jas Albertas Lekys (Lekies) buvo gimęs 1879 m. gruo
džio 9 d.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES
IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63 rd STREET
Ofiso teist: PRospect 8-3229 

Rezid. teiefu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 ild 12 vai. ryto, 

quo 7 ifa 9 vai, yak. Treč. nedaryt?

_ P. SUEIKI, 0. P.
ORTHOPtDA^-FROTEZlSTAS 

tD* Aparate ■ Protesai, Med. Bap- 
tlaXdiL kūjams

(Ąręh Svppwts) |r t. t
Vai.: 9—1 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2c50 63rc Si., Chicago, III, 5062$

Telef.: PRospect 6-5084

KARTOJASI IR VIS JNAUJA
Lietuvos mokyklose kasmet baigiant VII — VIII klasės mo-

^o.yiL kad visus valdybos na
rės pasižymi veiklumu ir suma
numu.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZIS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniai; ir penktadieniais, 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antracL, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas.

DR. EDMUND L CiARA 
2/uy W. D»st STREnT 

TeL GR 6-2400
VaL pagal susi tarimą? Pirm., ketv. 
1—4, <—9, aniraa., penkt. lu—4. ir 

sešud. 10—2 vaL

Rez. GI 84873

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

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKam pinti Ml 3-0001.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus

į „Valandos: pirmai!, ketvirtai 5—8, 
7 antrai 2r—4. ,

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

fr

GRADINSKAS
VIENĄ KARTĄ METUOSE

IŠPARDAVIMAS
19“ DVIGUBA GARANTIJA TV

$119.88
2512 W. 47 ST. — FR 8-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ 

s V

MOVING '
Apdraustas perkrausimas 

u įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882 j

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

r-— ' ----- ----------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629
I ~

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS j

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Basčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą-jis organizuoja^ net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba -dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAU  S KĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

pasikartojančia tradicija tapo 
Kalėdų ^Švenčių proga rengia
mų Kalėdų eglučių programos. 
Didesnėse ir mažesnėse mo
kyklose šios programos vyksta 
prieš Kalėdas ir po Kalėdų.

Kristijono Donelaičio že
mesniosios ir aukštesniosios Ii 
tuanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutės programa įvyko pas
kutinį šeštadienį prieš Kalė
das pačios mokyklos salėje.

Programų pradėjo ir prave
dė mok. Jūratė Jasaitytė. Ka
lėdų švenčių proga mokytojus, 
mokinius ir tėvus pasveikino 
mokyklų direktorius ir vedė
jas Julius širka pasidžiaugda
mas mokyklos augimu, tvar
ka ir nuoširdžiu mokytojų, ko 
miteto, ir tėvų bendradarbia
vimu. Trumpu žodžiu sveiki
no LB apygardos pirm, ir tos 
mokyklos mokytojas Jonas Ja
saitis.

KALĖDŲ ŠALIS
Kalėdoms pritaikintą vaidi

nimą pavadintą Kalėdų šalis 
parašė ir paruošė mok. Irena 
Šerelienė.

Pats vaidinimas margas ir 
gyvas, čia gražioje pynėje bu 
vo sujungta žodis, šokis, dai
na, baletas ir gili Kalėdų šven 
čių prasmė. Vaidinimą gra
žiai puošė J. Jurkšaičio sukur
tos ir padarytos dekoracijos ir 
pačių VIII klasės mokinių A. 
Grybausko, H. Civinsko ir J. 
Vaznelio pritaikintas apšvie
timas.

Gražų sniego šokį paruošė J. 
Puodžiūnas. Didžiosios snaigės 
šokį pašoko O. Požarniukaitė, 
skambinant M. Andrijonaitei.

Vaidinime dalyvavo visas 
būrys didesnių ir mažesnių 
vaidintojų, štai jie: G. Vala
vičiūtė, R. Česnauskaitė, P. 
Aglinskas, R. Paulikaitis, L. 
Andrijauskaitė, A. Grinytė, J. 
Krutulytė, V. šerelytė, A. Lie
pas, A. Rusenąs, R. Vanagas, 
A. Kaminskas, I. Ramanaus
kaitė, D. Užubalytė, B. Tamu- 
lynaitė, V. Musonytė, O. Požar 
niukaitė, S. Drungaitė, R. Ga- 
rūnaitė, J. Kerelytė, A. Alek
naitė, V. Rasutytė, G. Aleksai
tė, S. Daukutė, L. Chiapeta V. 
Reklaitytė, L. Kosmonaitė, N. 
Šerelytė, A. Jakubauskaitė ir 
S. Jelionytė.

ATSKIRAI IR KARTU
Giesmes Sveikas Jėzau gi- 

musis, Betliejus nušvito ir Ka
lėdų sapnas giedojo visi moki
niai — visa salė.

Atskirai pasirodė giesmė
mis, tautiniais šokiais, žaidi
mais ir dainelėmis skyriai ir 
klasės. Pradedant gražiai pa
dainavusiais ir pažaidusiais 
vaikų darželio mokiniais ir

kinių pašoktu malūnu. — Miami Lietuvių Piliečių
Giesmes ir dainas paruošė klubo valdybą sudaro pirminin- 

ir pravedė mokytojai A. Pauli-, kas Viktoras Kraus (išrinktas 
kaitis, Vyt Gutauskas ir akor-į antram terminui; jis daugiausia 
deonu pritardamas talkinin- naujų narių prirašė), vicepinni- 
kavo mok. K- Skaisgirys. Tau- ninkas Juozas Guss (tai ilgame- 
tinius šokius ir žaidimus išmo ’ tis klubo narys), užrašų rašti- 
kė mokytojos L Smieliauskie- j ninkė Genovaitė Dompke, iždi
nė ir V. Atkinsonienė. šokius ninkė Catherine Jeznes (išrink- 
akordeonu palydėjo E. ir R. ta šeštam terminui), direkto- 
ŠilkaiČiai. ■ ri*i — Frank Kulikauskas, Ado-

Visų kartu įjungimas ir vėl 
išvedimas pasirodyti atskirai 
skyriais ir klasėmis netrumpą 
programą padarė įvairia ir 
nenuobodžia.

Kalėdų senis, Romas Saka- 
dolskis, išdalino dovanėles. 
Džiaugėsi vaikai, džiaugėsi ir 
tėvai matydami dalį vaisių sa
vo vaikų darbo patenkinti ir 
dėkingi kėliavo į namus. O mo 
kyklos vėdėjas, mokytojai ir 
tėvų koDĮiitetas su rūpesčiu 
žvelgia į 
kurie taip 
ir pastangų, kad mokykla iš
silaikytų.

Šiais matais tėvų komitetą 
sudaro:
Vengris, 
Dirkienė, 
Kleiza, J. 
neckas. Kalėdų eglutės paren
gimą ruošiant komitetui dar 
talkinink: ivo pernykščio k-to 
nariai B. 
cikevičius.

ateinančius metus, 
pat bus kupini darbo

augtų ir stiprėtų).

Kilius (pirm.) Al 
V. Kosmonienė, A.

R. Kučienė, Vac. 
Rudaitis ir Ant Lu-

Vindašius ir L. Kup- 
J. A^ksnė

MIAMI. FLA.
Miami lietuvių organizacijos

Miami lietuvių veikimas žy
miai pagyvėjo. Visa eilė orga
nizacijų išsirinko naujas valdy-
bas. Ba;-front parke įvyko pa
roda, ku -loję dalyvavo tautinės 
grupės. Lietuviai taip pat tu-

skyrių, kuris atkreipė

i parodoje pirmavo ir 
šimto dolerių dovaną, 
lankytojai ypač domė-

rėjo savj
dėmesį Ii aĮuviškais valgiais, ran
ku dirbb niais ir ypatingai savo 
eglute.
laimėjo
Parodos
josi originaliais šiaudinukais, 
prie kurių pagaminimo daug dar
bo pridėjo; ponios Mary Mischik, 
Edwina Yankus ir Jennie Bu- 
kaveckas. Beje, laimėta dovana 
buvo išdalinta įvairioms organi
zacijoms, kaip antai: Grandi
nėlei ir kitoms.

mas Noreika, Frank Sobal, An
thony Alekna, Anthony Sobal, 
Juozas Ratkus, Walter Zees ir 
Martin Ališauskas. Visi ilgame
čiai nariai ir geri veikėjai. An-
na Marsh eis maršalkos parei
gas, tad galima tikėtis geros 
tvarkos ne vien dėl to, kad ji 
yra patyrusi, bet ir dėl to, kad 
moters labiau bojama.

Klubo salėje gruodžio 24 d. 
buvo surengtas Kūčių vakaras. 
Dalyvavo 50 žmonių. Moterys 
pagamino labai gardžius valgius 
ir juos atgabeno į salę. Buvo vi
sokiais būdais paruoštos silkės, 
žuvys, vaisiai, pyragaičiai, tor
tai ir kiti skanėstai. Kūčiomis 
visi buvo patenkinti. Kiekvie
nais metais tie Kūčių pobūviai 
yra pakartojami. Tai lyg savo 
rūšies “atsinaujinimas”, savitar
pinio bendravimo sutvirtinimas.

Baigdama noriu palinkėti vi
sų organizacijų naujoms ir at
naujintoms vadovybėms geriau
sios sėkmės. Pernai mes nete
kome kelių tų organizacijų na
rių ir veikėjų. Būtent nukelia
vo amžinybėn Stupelis, Al. šma- 
goris, J. Stankus ir ilgametis 
klubo narys ir veikėjas Jonas 
Verbela. Lai būna jiems lengva 
šios šalies žemelė.

Elena Verbela

žmogžudystės per 6 metus 
pakilo 105 nuošimčiais
Chicagos policijos departa

mento pranešimas rodo, kad 
per penkerius metus nuo 1965 
iki 1969 m. Chicagoje buvo 
2,819 žmogžudysčių, kurios per 
tą ląiką pakilo 81 nuošimčiu. 
1965 metais žmogžudysčių Chi 
cagoje buvo 395, gi 1969 m. jau 
715. Į pranešimą dar neįtrauk 
tos 810 žmogžudystės padary
tos 1970 metais; tai yra dar 13 
nuošimčių daugiau kaip 1969 
metais įarba 105 nuošimčiai 
daugiau per visus 6 metus.

APDRAUDŲ

ttuma

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tei.: 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
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., trečiai i 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8 • 6195

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

> . ------ -

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

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Every year we faiF 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
wifl teH you how you can help.

Write: The Preefdertf* Comir ittee 
on Manrt Retwdetioa, 
Washington, D. C. 20X1.

Mww -----------------------------------  |
I

Addrm------------------------------------------- - |

Stata - npCAtb

m e pubfic aanriee tocoop' 
eration with The AdmtWng Counc*.
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BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

SIUNTINIAI

I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street 
Chicago, IHiaois 60629 

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių pre< 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai. *

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Only you 
can prevent 
forest fires!

PLEASE 
BE

REMXTTE TUOS BIZNIERIUJ 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE"

GUŽAUSKŲI 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 84)834 
k-. - ............................./

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Naujos valdybos

— Moterų Sąjungos 18 kuo
pa išsirinko: naują valdybą 1971 
metams. Senoji pirmininkė Jen
nie Bukaveckas, per penkerius 
metus sėkmingai vadovavusi 
kuopai, atsisakė kandidatuoti. 
Naująja ' pirmininke išrinkta 
Elena Verbela, vicepirmininke
— Nellie Zees (ji tose pareigo
se buvo ir pernai), kuri pasižy
mi veikimu, iždininke — Jennie 
Bukaveckas, protokolų raštinin
ke — A. Borey ir koresponden
te — Elena Verbela.

— Sandaros 52 kuopos valdy
bos sąstatas 1971 metams: Ed
wina Yankus vėl išrinkta pir
mininke. Ji pasižymi tvarkin
gumu ir pareigingumu. Vicepir
mininku išrinktas Antanas 
Alekna, iždininke — Elena Ver
bela (ta pati), protokolų rast. 
Amelia Alekna, iždo globėjais
— Leo Stasiulis ir Justina Mis- 
ehik.

SLA 44 kuopos naują valdybą

Statistika rodo, kad iš to 
skaičiaus 71% buvo nužudyti 
savo giminių, draugų ir arti
mųjų arba pažįstamų).

Policija nurodė, kad iš 2,922 
žmogžudyste nusikaltusių 1,300 
jau buvo anksčiau areštuoti ir 
iš jų 56 nuošimčiai buvo teisia 
mi už smurtingus nusikalti
mus prieš asmenį. Beveik 24 
nušimčiai šių piktadarių buvo 
nuo 16 iki 20 metų amžiaus. 
Daugiau kaip 56% žmogžu
dysčių atlikta šaunamais gink
lais. 26% peiliu ar kt. plauna
mu įrankiu.

Skaičiuojant rasėmis, juo
džių nužudyta 1,366 vyrai ir 
330 moterys, o baltaodžių 304 
vyrų ir 40 moterų. Visų žmog
žudysčių 61%’ padaryta vidu
je. 6% tavernose. Daugumas 

Į žmogžudysčių atlikta vėlybo
mis valandomis, daugiau lie- 
pos ir gruodžio mėnesiais ir 
šeštadieniais, sekmadieniais ir 
penktadieniais.

sudaro Edwina Yankus — pir
mininkė, Florent Rodgers — vi
cepirmininkas, Adomas Norėk j 
— iždininkas, Anna Kaulakis — |
finansų raštininkė, Marge Alek- į 
synienė — sekretorė, A. D. Kau
lakis ir E. Rodgers — iždo glo
bėjai.

— Miami Moterų klubo nau
ją valdybą sudaro pirmininkė 
Alena Sobal (jau keturi metai 
ji klubui vadovauja), vicepirmi
ninkė Josephine Guss (nauja), 
iždininkė Catherine Jeznis, už
rašų rast. Genovaitė Dompke, 
finansų raštininkė Mary Mischik 
(prieš korį laiką atvykusi iš 
Cleveland©), maršalka Anna 
Marsch ((maršalkos pareigas 
ji labai tvarkingai eina jau try
lika metų!).

Kalbant bendrai, tenka pa-

Susirinkimų ir parengimą
PRANEŠIMAI

— SLA 260 kuopos narių metinis 
susirinkimas įvyks sekmadieni, sausio 
10 dieną 2:30 vai. popiet, 2549 W. 71 
Street. Chicago. Kviečiam narius ir 
norinčius apsidrausti Susivienijime, 
atvykti Valdyba

— Lietuviu Moterą Draugijos Ap- 
svieta metinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 10 dieną 1:00 
vai. popiet Lietuvių auditorijoj, 3133 
So. Halsted SI Narės, malonėkite at
silankyti. Aptarsite draugijos reika
lus. kurių yra daug. Taipgi laikas už
simokėti duokles. Po susirinkimo bus 
vaišės ir rodomos nuotraukos, parvež
tos iš Europos. Kviečiu visas.

Rožė Didžgalvienė, rast

— Brighton Parko Lietuvių Ben
druomenės metinis susirinkimas įvyks 
sausio mėn. 10 dieną 2 vai. popiet J. 
Vaičaičio svetainėje, 4258 So. Maple
wood. Valdyba maloniai kviečia na
rius ir visus apylinkės lietuvius skait
lingai susirinkime dalyvauti

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
I
i

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotu vię
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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TRUMPAI
l—fc, draugijos, seka to krašto spau-

♦ Idą ir gyvenimą, kad galėtų
• ~ Dail, yiayddlenus Birulės'Įpaia'kyb ryšius ir plėsti drau- 
Stankūnienės dailės darbų pa- gystę. šiandien, sausio 9 d., 
rodą — tapyba, grafika ir mo- 7:30 vai. vak., Dariaus - Girė- 
zaikos — įvyks Čiurlionio ga-ino -alėje. 1116 So., Western 
lerijoje Jaunimo Centre 5620 A\e. draugija rengta Snaigių 

Programoje daly
simos Vyčių tautinių 
šok ė | a i. vado vau jai n i

’.apoiio ir Zuzanos Ma

banketą, 
vans Lit

nai} s ii vienas is HELf> WANTED — MALE-FEMALE 

Reikia Darbininku ir Darbininkių
HELP WANTED — MALE-FEMALE 

Reikia Darbininku ir Darbininkių

tf1

MISCELLANEOUS 
|vairt>» Dalykai

So. Claremont Ave„ Chicago- 
je, šeštadieni, sausio 16 d. 7 

vakaro. Bus pirmoji jaunos šokit 
dailininkės vieno asmens pa-jFrai: 
j*o<la. Stankūnienė dalyvavo: tūlis, 
įvairiose grupinėse dailės pa-j 
rudose ir yra laimėjusi premi-

— OPENING JA. 1971
Continental Dining, Serving French Crepes and Hungarian Palacsintas, 

Cocktails and Wines. A unique experience in Dining and 
Employment Opportunities.

“Applications are now being taken for”:
• FOUD PREPARATION — SANITATION
• WAITERS — WAITRESSES — HOSTESS
• HOST — BARTENDER — CASHIER

Applicants must be 21 or over. -
Apply in person between 10:00 A. M. to 4:00 P. M. 

Monday thru Friday, Call Mr. MEYER — 943-2456
THE MAGIC PAN CREPERIE

60 E. WALTON ST. • CHICAGO, ILL. 60611

NEW RESTAURANT CARPENTER 
WANTS WORK . 

No job too big or too small. 
Interior or Exterior. 

Free Estimate.
Call anytime. AM 2-0491

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žente — Pardavimui

Bus 
su 

na u

— Traviata, viena iš lic'u- 
X’ių mėgstamiausiu operų, Clii 
eigos Lietuvių Operos yra sta
toma naujame pastatyme, 
įvesta visa eilė naujų jėgų, 
naujomis dekoracijomis,
ja režisūra ir kai kuriais kitais 
naujumais. Mūsų Opera gal
iojo statyti kitą operą, bet, 
.kadangi šiais metais vra mini 
ma 50 metų nuo Lietuvos val
stybinės operos Įsikūrimo, tai 
Lietuvos operos paminėjimui 
ir buvo parinkta Traviata, ku 
ri buvo pirmoji opera pastatę 
ta Lietuvoje ir kurios spektaklis 
tradiciniai buvo statomas su
tinkant kiekvienus naujus me
tus. Be to, šiais metais ir Chi- 
cagos Lietuvių Operai sueina 
15 metų, tad su šia opera bus 
paminėta ir mūsiškės Operos 
penkioliktieji veiklos metai.

—Kazys Ulevičius, Argo. III. 
daugelio lietuviškų organiza-

Xaney Valentinas, Queen 
Peace aukšt. mokyklos stu-j 

“iitG laimėjo pusiau finali-Į 
nes iškalbingumo varžybas 3-' 
eio distrikto McDonald Linu 
Veteranų poste, ši sekmadie
ni, 2 vai. popiet susirinks 32' 
tokie koniestantai i VFW salę,! 
9092 Main Si., 
limesnėms varžyboms, 
organizavo 
3-čio distrikto vadovybė.

of HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

11ERBERT SEYFARTH 
DECORATING CO.

Ambitious young painter will 
wash paint & decorate. 

Free Estimates.
BOB WASNIEWSKI 

434-6121
Interior Exterior Insured.

REMODELING & REPAIRS 
GARAGE DOORS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

* * ; Expansion has created this opportu-
Lometown to- njty t0 jojn our smap rapidly growing 

Jas su-1 foods company. Will prepare batches 
.. , . of wet or dry department according

Amerikos Legiono. standard formula. Only individ
uals with mixing experience of wet 

or dry products need apply.
GOOD WAGES

LOTS OF OVERTIME
FINE BENEFITS AND STEADY 
WORK WITH BRIGHT FUTURE 

FOR THE RIGHT MAN.

— Arnoldas P. Baltrušaitis', 
tarnauja Amerikos karinome-} 
nės laivyne jūrininku nauja-} 
me’ USS apsaugos laive Quel- 
Ict.Cbarleston, SC. .Jo tėvai gy
vena Marquette Parko apylin
kėje.

— Stasys ir Julija Griyaravi- 
eiai, gyv. Marquette Parko 
apylinkėje, gavo Amerikos pi
lietybe. Stasvs vra veiklus lie
tuvių visuomenėje ir Įeina Į 
Dzūkų draugijos valdybą. 
Julija veikli A’ilniaus Krašto 
lietuvių organizacijoje.

APPLY TO OR CALL

GEORGE FERENZI

MILANI FOODS, INC.
1261 WEST 40 STREET

PHONE 523-1890
An equal opportunity employer

Kas tik turi gerą skoni

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

Vedėjas J. LIEPON1S
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

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

IMPORTANT OPPORTUNITY 
BRISKET BONER 

Days 7AM.- 3:30 P. M.
Steady work. Good starting salary. 

Silver skillet food products. 

7500 No. ST, LOUIS AVE.
SKOKIE, ILLINOIS 

Apply in person

A. D. EMBRY
An equal opportunity employer

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

šiomis dienomis išėjo iš spaudos kun. M. VALATKOS 
parašyta knyga

DEPENDABLE WOMAN WANTED

Live in, 5 dav week. Doctor’s home in 
Glencoe. Steadv. 2 children 9—17. 
housekeeping. Extra help employed, 

top salarv. references. 
Must speak some English.

835-3318
kurioje autorius nagrinėja gyvus mūsų išeivijos ir pavergtos 

Lietuvos klausimus, 408 puslapiai, kaina $5.00.
Knygą gausite pasiuntę pinigus šiuo adresu:

Kun. M. VALATKA

1743 N. Sumer Ave., Scranton, Pa. 18508

Mažiau trafiko aukų
Valdžios pranešimai rodo, 

kad praeitais 1970 metais JAYr- 
bių vieškeliuose trafiko nelai
mėse užmušta viso 55,300 
žmonių. Tai yra 1,100 mažiau 
kaip 1969 metais.

Canvas hanging. Interior and 
exterior painting. Insured. 

586-1620

CALL MURF FOR ANY OF

YOUR CARPENTRY NEEDS. 
LOW PRICES A GOOD WORK.

345-0147 Days.
625-8365 After 5 P. M.

CHAIN LINK
FENCE SALE

Winter Close Out Saving 25% 
Guar. Installation or do it yourself.

A. C. E. FENCING
5609 BLOOMINGDALE

637-7437 •

ALL TRADES.
PAINTING, CARPENTRY & GUT
TERS. PORCH REPAIRS & ELEC

TRICAL BASEMENT POSTS & 
BEAMS ETC.

REASONABLE PRICES
486-8036

WILL RESTORE.
REPAIR, REMODEL 

or refinish any tyje of furniture. 
Fancy woodwork ind carpentry 
Paneling, formica remodeling.

CALL PIERRE 
256-02'2

9:00 to 5:(X P. M.

KITCHEN i BATH 
REMODELING

All types carpentry work.
> ■

767-3821
After 5:00

INTERIOR DECORATING 
by College students with

3 years experience.
Free estimates.

Licenced & Insured.
Call 251-8503

No Job Too Small. 
Free Estimates.

656-5075

PAINTING —
PAPER HANGING 

Wall washing, Decorating. 
Insured. Tuffcote crack repair.

CALL 
652-0757 or 863-7363

ALL TYPES 
CARPENTRY WORK 

REMODELING & WINDOWS 
REAR PORCHES REPAIRED 

Best Labor at Lbw Prices.
Free Estimates. Call After 6 P.M.

468-5806 — 468-0983

SAVE 50%
On superb Interior & Exterior 
painting. Canvass work & wall 
washing. Gutters cleaned & 

tarred. Insured.
Call GEORGE 349-2830

JUDSON
CUSTOM REMODELING

Kitchens, rec. rooms, paneling; por
ches, siding, all types of remodeling 

and bathrooms.

296-2338

HOME MAINTENANCE

• Carpentry • Plumbing • Glass 
• Locks and • Electrical

CALL D O N 
847-6685

CODE VIOLATIONS 
C O R RJE £ T E D 
Brick work. Chimneys 

Tuckpointing, 
Carpentry.

W. H U N N 
General Contractor 

282-0910 736-1384

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 • NOTARIAT AS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERL4I
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

Aiškinama, kad žuvimų tra- 
fiko nelaimėse buvo mažiau 
dėl pagerintų apsaugos prie
monių, kaip tai prisisegamieji 
diržai ir galvos atramos auto
mobiliuose, pagerintas vairas 
minkštesni automobilių vidaus 
Įrengimai ir tt

ROOFING & SIDING
WE TOP THEM ALL. 

TUCKPOINTING CEMENT WORK, 
GUTTERS.

FREE ESTIMATE.
24 HOUR SERVICE

Call 784-4267

TALLY CARPENTERS 
Specializing; in .remodeling • Room 
addition • Dry walls • Basement work 
of all kinds. No job too small or too 
large. Quality workmanship. Licen
sed and bonded. Free estimates. Est
ablished 10 years. We service city 

and suburbs.
PHONE UN 4-3604

EXPERT CARPENTRY
PORCHES. WINDOWS. REMODELING 
AND ALL KINDS OF CARPENTRY 

WORK. EXPERIENCED.
FREE ESTIMATE — 
FULLY INSURED

Call 248-5837 aft. 5 P. M.

SAVE UP TO 50% 
ON ALL REMODELING 

All Types of Home Repairs. 
Call LEN at 349-3342 

(The last of Lithuanian 
Carpenters)

HIGH RATES PAID QUARTERLY

$5,000 minimum
2 year certificate

Passbooks

5y2%
Investment 
bonus plan 51,000 minimum

$1,000 minimum 1 year certificate

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

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

Transportacijos departa
mentas žada automobilių in
dustrijos pareikalauti daryti 
stipresnius automobilių sto
gus. kadangi automobiliui ap
virtus stogas Įlūždamas nere
tai prispaudžia vairuotoją ir 
šalia sėdinti. Tokios rūšies ne 
laimių dabar pasitaiko po 1,400 
metuose.

All

GENERAL CARPENTRY
AND REMODELING
Reasonable, Insured.

woric guaranteed. Workmanship
Call TIM GA 2-7505
ZANGRI & SONS BLDS.

PAINTING & DECORATING
Reasonable Neatly Done.

Call CARL at 679-1928

For Free Estimate
V ——i -■I- Ll ■■■

- '—.■■■> Uli. Ill

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SPECIALIZING IN 
ALL KINDS OF 
CEMENT WORK 

BRICK WORK 
CARPENTRY WORK 
Free Estimates. Call 

DeVAL INC. 
259-3612 — 259-5371

— Diek Butkus, Chicago 
Bears futbolo komandos žai
dėjas, Associated Press ap
skaičiavimu ir įvertinimu vra 
tarpe geriausių žaidėjų profe
sionalu. C

CARPENTRY7 - PANELING
Plastering, painting.

Special discount before Jan. 15

324-0592

35 YRS. EXPERIENCE 
CARPENTRY

Repairs & Remodeling 
Porches, Stairs, Windows, 

Cabinets, Doors, Basements, 
Aftics

Call FATHER & SON
721-4452 or 523-6226

SUNBEAM roofing co.
Quality Roofing At 

Sensible Prices.
• Roofing • Re-Roofing •

• Renairs •
Call HERB WEDEMAN at

969-1279
Free estimates. Union-Insured.

'■ ... ....................... ......... ........... ..... .
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, JANUARY », 1971

Annos Kuršienės, 1950 m. 
gyvenusios YTancouver, B. C., 
Canadoje, ieško draugė iš Vo
kietijos — Ruth Drosel - Kristo- 
peit. Rašyti: Victor Stangenberg, 
247 Chapman Drive, Corte 
Madera, Calif. 94925. (Pr).

RENTING IN GENERAL 
Nun m o < D & W IRON WORKS

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir ga
ražas dirbančiam inteligentui vyrui.

7240 So. TALMAN AVĖ.

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
įteigimai — judri rietą — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti. .

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43.000.

• 11 BUTŲ MŪRAS. 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

MARQUETTE PARKO 
STEBUKLAS ■ ■- - . ' ' -- ję

Daktarų, advokatu ir profesionalų 
svajonė — specialios statybos puošni 
7% kambariu mūrinė rezidenciia, 
30x60 pėdu dydžio plius pristatvtas 
mūro garažas su užbaigtu ir apšildo
mu Įėjimu - veranda ant 45 pėdų kam
pinio sklypo. Galima pirkti ir greti
mą 45’ sklypą. 3 puikūs miegamieji, 
formalus valgomasis. Plytelių vonia ir 
prausyklos kambarys 1-me aukšte. Me
taliniai sutvirtinimai ir visur plaste- 
ruota. Daug ivairių Įrengimų ir prie

dų. Skambinkite stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
$17,000, gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš S16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už $52.500.

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marquette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48.000.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

PUIKUS. DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklvpas, mūro 
garažas arti ofiso. $29.500.

2 BUTŲ, 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti musu. 
$19,600.

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

TIK $12,500! Puiki apylinkė pietva
kariuose, netoli 29-tos ir Drake. 5 ir 
4 kambarių namas su moderniomis 
virtuvėmis ir voniomis, 2 mašinų mū

ro garažu. 
SVOBADA. 3739 W 26 St.

Tel. LA 1-7038

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga
zu. moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20.500.
v 4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazjy aluminijaus langai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklypas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija.

♦ 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 Tvera.

(Pr.)

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vieno 
nsmens bute su virtuvės oririlegija 
Marquette Parke Paffridanjamas pen

sininkas. Tel. WA 5-6742.

Ornamental porch railings. 
Patio & Lawn furniture. 
Steel stairs & spiral stairs. 

343-7659 9

PERSONAL 
Atmeny laiko

ANTON ROSSMAN yra prašomas at
siliepti, sumokėti nuomą ir pasiimti 
savo asmenišką nuosavybę, esančią 
2024 So. Peoria St., laike dviejų savai
čių. Daiktai po to bus tuojau paša
linti. Prašomas kreiptis i Anna, ta

me pastate. JOHN DUNDEK.

CALL US NOW!
Complete kitchen & Bath Remo
deling by experienced workman. 
Call 283-3110 until 4 P.M., after 

Call 889-7289.
TOP PLUMBING CO. 

DICK WEBER

REMki i K TUOS BIZNIERIUS.
KTTRTF GARSFJAST 

“NAUJIENOSE"

UŽSAKYTAS STEBUKLAS
Puikus 7 metu, didesnis ir geresnis 
kaip naujas 6 kamb. mūras su forma
liu valgomuoju svečių vaišėms. 3 la
bai patogūs miegamieji, ąžuolinės 
spintelės ir medis, pilnai išplasteruo- 
ta. Priekvie speciali gėlėms vieta ir 
apvalūs laiptai. Puošni Hollvwood 
vonia, pilnas rūsys su baru svečių ir 
šeimos džiaugsmui Skambinkite ste

bukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame Heturiškai.
2o4-8a00

sklypas. S18.900.
2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 

vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas, Mar
quette Parke. $32,000.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu, alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43,000.

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

CICERO — Mūrinis 2 butu po 6 ir 5 
kambarius su moderniomis voniomis. 
Gazo šilima, pilnas rūsys. 50-toc Avė. 

ir 22-ros gatvės apylinkė. $31 900.
SVOBODA 2134 So. 61 Ct.. Cicero. 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

3237 WEST 63rd $t.. CHICAGO
Telef. 434-4660 »

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd SL

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

HOME INSURANCE' ’
Call: Frank Zapolu 
32Mtt W. Mth St.

GA 44654

brt yxl Caawity Company

PORTAGE PARK
RY OWNER

Modern 1% story brick, in-law 5 & 
3. 2 baths gas forced air heat, central 
air condition. Basement 2 car garage.

282-1283

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus Ir perstatau senus ri
šu rūsiu 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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

SKAITYK ’NAUJIENAS"
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS




