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SAiGONAS. — P. Vietnamo prezidentas Thieu spaudos kon
ferencijoje gerokai sumažino viltis tų amerikiečių, kurie tikėjosi 
galėsią iki šių metų galo išvežti iš Vietnamo visus kovos dalinius. 
Jis pareiškė, kad reikės daugiau laiko, kol vietnamiečiai galės 
pakeisti amerikiečius. Be to, būtų neprotinga išvežti kovos dali
nius, paliekant pagalbinius dalinius, nes tada komunistai nukreip
tų visą savo svorį į sandėlių, artilerijos ir aviacijos bazių puolimą. 
Prezidento Thieu nuomone, komunistų noras kariauti sutirpsiąs 
per trejus-ketverius metus. Todėl Amerikos karo jėgų atitrau
kimas turįs būti planingas ir palaipsnis.

Thieu pridėjo, kad Amerikos 
parama turėtų būti tęsiama ne 
vien karinėje, bet ekonominėje 
ir socialinėje srityje. Vietnamo 
vyriausybė jau sudarius planą 
ir ji svarstanti su Amerikos am
basados ir kariuomenės parei
gūnais. Plane yra išdėstyti vi
si P. Vietnamo vyriausybės pa
geidavimai.

Nepasakodamas plano smulk
menų, Thieu nurodė, kad Sai- 
gono vyriausybei trūksta lėšų. 
Jos kareiviai ir jų šeimos gy
vena labai prastose sąlygose, 
gauna mažas algas. Tas atsi
liepia į kareivių moralę kovos 
lauke. Reikia tas sąlygas pa
gerinti.

Laiko pareikalaus ir kariuo
menės vadų paruošimas. Nau
jiems daliniams trūksta vadų, 
dalinių sudarymas todėl užtruks 

vežė iš Vietnamo 60,000 karei- 

parvežta dar 50,000. Tas par- 

000 vyrų kariuomenę. Kaip eis 
tolimesnis amerikiečių atsipalai
davimas iš Vietnamo, parodys 
ateitis. Bet jokiu būdu negali
ma tikėtis, kad visi kovos dali
niai sugrįžtų šiais metais.

šiaurės Vietnamo generolas 
Giap parašė Hanojaus laikraš
čiui septynis straipsnius apie 
karą. Juose Giap nelabai op
timistiškai žiūri Į ateitį. Jis sa
ko, kad kariuomenių jėgos yra 
nelygios ir esąs didelis skirtu
mas tarp komunistų ir Amerikos 
karo technikos priemonių. Ka
ras -toliau pareikalausiąs iš Š. 
Vietnamo didelių aukų, pergalė 
esanti dar toli. Šie straipsniai 
savo tonu labai skiriasi nuo ank
styvesnių šio generolo pasisa
kymų. Anksčiau jis pranašau
davo greitą pergalę.

Jugoslavai užgauti

BELGRADAS. — Jugoslavi
jos vyriausybės spaudos parei
gūnas Drogoljub Vujica pareiš
kė, jog sovietai kaitalioja isto
rinius faktus ir Jugoslavijai tas 
nepriimtina, šitokia reakcija 
Jugoslavijoje kilo perskaičius 
naują sovietų komunistų parti
jos istorijos laidą. Joje rašoma 
ir apie 1948 metų konfliktą tarp 
Jugoslavijos komunistų ir Sta
lino vyriausybės. Stalinas po jo 
turėjęs pašalinti Jugoslaviją iš 
komunistų “šeimos”.

Naujoj istorijos laidoj vėl kal
tinama Jugoslavija ir teisinamas 

1955 ir 1956 metais nekartą pa

gėjimo Jugoslavijos kaltinti ne
galima, tačiau dabar ta.nuomo
nė vėl pakeista. Jugoslavų spau- 

tini jos kaitaliojimą ir neabejo- 

vijos partijos ir sovietų vėl pa-

ČIKAGA. — Vakar abu po
pietiniai Čikagos laikraščiai: 
“Chicago American” ir “Chica
go Daily News” įsidėjo skaity
tojų laiškų skyriuje Lietuvos 
gen. konsulo Čikagoje dr. P. 
Daužvardžio laišką, kuriame 
primenama, kad Lietuva jėga 
okupuota, nežiūrint sovietų vy
riausybės pareiškimų kitiems, 
raginančių ištraukti savo kariuo
menes iš svetimų kraštų. Kon
sulas nurodo į dvigubą sovietų 
vadų mastelį ir duoda pavyzdį: 
sovietai lietuvius partizanus, ne- 
komunistus vadina “banditais”, 
o komunistus Vietname vadina 
“herojais”.

WASHINGTONAS. — Nacio
nalinio Vėžio Instituto moksli
ninkai dr. Robert Huebner ir 

,dr. George Todaro paskelbė nau- 
uą, revoliucinę pažiūrą ‘f vėžio 
.atsiradimą. Jie sako, jog vėžio 
sekios atsiranda žmonėse dar 
jiems esant gemale, tik motinai 
pastojus. Vėžio sėklos esančios 
visuose žmonėse, tik kai kurių 
kūnas jas sėkmingai izoliuojąs. 
Vėžys atsirandąs kai kūnas ima 
senti, kai organizmas sumažina 
savo gynybą. Dar daugiau, vė
žio sėklos gali būti net naudin
gos gemalo išsivystyme, gali net 
būti reikalingos pačios gyvybės 
išlaikymui gemale.

•MASKVA. — Užsienio kores
pondentai praneša, kad Maskvos 
sentikių bažnyčiose tūkstančiai 
žmonių dalyvavę Kalėdų pamal
dose. Jelochovskaja Katedra tu
rėjusi daug jaunų žmonių. No- 
vodevici cerkvėje irgi buvę pil
na žmonių, neturinčių 40 m.

AARHUS. — Danija suteikė 
politinę globą Lenkijos žydui 
Katz-Suchy, kuris buvo Lenki
jos ambasadorium Jungtinėse 
Tautose ir Indijoje. Danijoje 
yra jau 1,500 iš Lenkijos išva
žiavusių žydų.

HOUSTONAS. — Mokslinin
kų konferencija, nagrinėjusi Mė
nulio klausimus, pasibaigė. Nu
tarta, kad iš Apollo astronautų 
pargabentų akmenų ir žvyro 
dar nieko tikro apie Mėnulio at
siradimą pasakyti negalima. 
Rasti trys nauji mineralai, ku
rių žemėje nėra, tačiau dar daug 
klausimų lieka neatsakytų.

ŽENEVA. — Šveicarija priė
mė čekų žurnalistą Dusan Hav- 
liček, kuris Dubčeko laikais bu
vo partijos centro komiteto spau
dos skyriaus direktorius. Pa
skirtas spaudos agentūros at
stovu Šveicarijoje, Havlicek nu
tarė pabėgti į vakarus.

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lyno universitete 28 profesoriai 
paskelbė streiką, nes kairieji 
studentai jiems trukdo dėstyti 
ir juos terorizuoja.

N AHA. — Okinawos saloje, 
pradėjus mažinti darbininkų 
skaičių, japonai paskelbė sfrei-

vežė automobilius
VIENA. — Austrijos ir Itali

jos policija išaiškino tarptauti
nę kontrabandininkų gaują, ku
ri uždirbo nemažai pinigų šmu- 
geliuodama automobilius iš va
karų Europos į komunistines 
valstybes. Buvo suimtas vienas 
graikas, vienas brazilas, trys 
italai ir keturi austrai. Suėmi
mų būsią ir daugiau. Gaujai va
dovavo bulgaras Antanas Ton- 
chev. Jis turėjęs pažinčių su 
aukštais Bulgarijos valdžios pa
reigūnais ir per juos parūpin
davęs automobilių pervežimui 
reikalingus dokumentus.

Policija mano, kad' gauja ope
ravo ne vien automobiliais. Pa
skutiniu metu Bulgarijoje buvo 
išaiškinti keli skandalai’ įvėlę 
valstybinę importo-exporto Įs
taigą ir eilę aukštų komunistų 
partijos pareigūnų. Bulgarija 
nebuvusi vienintelė šalis gavusi 
nelegaliai įvežamų automobilių, 
jų gavo Lenkijos ir Rumunijos 
klientai. Daugiausia buvo įvež
ta prancūzų gamybos “Citroen” 
automobilių.

negrų dvasiškių
SAN FRANCISCO. — Ame

rikos mormonų bažnyčios vado
vybė paskelbė visoms savo pa
rapijoms ir pastoriams, kad ir 
ateityje bažnyčia laikysis savo 
politikos — nepriimti negrų į 
mormonų kunigystę.

Amerikoje ir visame pasauly
je yra 2.8 milijonai mormonų. 
Jų vadovybė tvirtina, kad įsta
tymai garantuoja visiems pilie
čiams lygias teises, tačiau civi
linių teisių negalima maišyti su 
tikėjimo ir sąžinės dalykais, nes 
jų civiliniai įstatymai negloboja. 
Negrai ir ateityje negalės būti 
mormonų kunigais.

Ateinanti krizė
DETROITAS. — Walter Reu

ther, automobilių unijos prezi
dentas (UAW), kritikavo vy
riausybės ekonominę politiką, 
pranašaudamas, kad už trijų-ke
turių mėnesių Amerikoje bus 
krizė. Jis puolė valdžios būdus 
kovoje su infliacija, jie esą ne
protingi ir klaidingai pagrįsti. 
Svarbiems dalykams, kaip bu
tams, švietimui, ligoninėms pi
nigai neturėtų būti varžomi, — 
pareiškė Reutheris, — tiems rei
kalams paskolų nuošimčiai tu
rėtų būti mažinami, o ne didi
nami. Valiutą kontroliuoti rei
kia laipsniškai, pasirinkus sri
tis, mažiau svarbias gyventojų 
masei, — aiškino Reutheris.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦ Valstybes departamentas j 

kritikavo sovietų laikyseną Vi-;

muose. Sovietai boikotuoja su
sitarimą, keičia nuomonę ir truk-
do Jungtinėms Tautoms pradėti traukiai..-. teismo aisakoaiy-|bės 
netiesiogines derybos tarp ka- i savo veiksmus Songmy Jis noris, kad \ įdunniuose Ry-
naujanciu.

♦ Lebanas pasiskundė Sau
gumo Taryboje dėl Izraelio avia
cijos puolimų, kurių šią savaitę 
jau buvo trys.

Vakar buvo palaidotas Ya- 
blonski, angliakasių unijos pa
reigūnas, kartu su žmona ir duk
terim. Jo sūnus pakvietė visus

bės grabnešiais. į Auti
Į niu.

♦ Gruodžio mėnesį Ameriko-' 
je bedarbiu skaičius nepasikei-

ju unija

streikuoti ar ne. Mokytoje

Bellon privertė TWA keleivin| 
lėktuvą skristi į Lebaną. Lėktu
vui nusileidus jis šūviais sužalo
jo instrumentų lentą. Piratas 
labai nustebo, kai Lebano poli
cija jį šiurkščiai sutiko, davė ke
lis antausius ir pasodino į Kalė
jimą.

♦ Praėjusiais metais pasau
lyje 30 valstybių 'nuvertino sa
vo valiutą iš viso 56 kartus. 
Daugiausia nukrito Čilės, Indo
nezijos, Vietnamo ir Rytų Vo
kietijos valiutos. Valiutos ver
tę pakėlė tik Vakarų Vokietija.

Audra sužalojo amerikiečių 
tanklaivį apie 260 myliu nuo 
San Francisco.

ZARAGOZAS. — Vienas Ma
drido studentas bandė pagrobti 
Ispanijos keleivinį lėktuvą, rei
kalaudamas, kad jis skristų į 
Albaniją. Lakūnai jo nepaklau
sė ir nusileido Zaragozoje, kur 
jis aiškinosi policijai buvęs vi
sai girtas ir nežinojęs, ką darąs.

dar du kareiviai NEW YORKAS. Chase
i Manhattan Banko prezidentas

— Arini-, David Rockefeller paskelbė spau-

du kariai: seržantas 
Hutto ir eilinis Gera

saugumui ir suverenumui

vietovėje. 19G8 m. kovo 16 <L! tuose įsiviešpatautų taika, baig- 
Itųsi karo veiksmai, kad įvyktų

dynės.
Abu kaltina

nusikaltimais

ls kaltinamas 10S ass

vybė anksčiau yra teis?r.an pa-- prezidentą Nixona. ragindami jį
d- pakeisti Amerikos politiką Iz-

radio atžvilgiu ir imti daugiau j vietų Sąjunga su Kinija Pekine,
nę nužudymu ir aežantą David rsnti arabus. Tarp tų biznierių Ameriką su Sovietų Sąjunga

■Mokytojai reikalavo aiptiz- 
tiems metams 10% atiygfcimų 
pakėlimo, tačiau sutiko su 6% 

nos mokyklos į kita be mokyt 

kytojai toliau tęs derybas 

komunizmo.

W ASHINGTONAS. Kaip vakar trumpai paskelbta, vals- 
j tybės departamentas pranešė, jog Amerika ir komunistinė Kinija 
I susitarė Varšuvoje pradėti savo pasitarimus, kurie nutrūko prieš 
Į 2 metus. Anksčiau pasitarimai vykdavo Lenkijos vyriausybės 
I parūpintose patalpose, paprastai Varšuvos Kultūros Rūmuose. 
' Dabar bus susitinkama paeiliui JAV ir Kinijos ambasadose. Atei- 
Į nantis susitikimas bus vasario 20 d. Tai bus jau 135-tas tų 
{valstybių atstovų susitikimas, nors diplomatinių ryšių tarp jų 
Į oficialiai nėra. Pranešdamas apie šį naują išsivystymą valst. 
Į departamento spaudos sekr. Robert McCloskey visur vadino Ki- 
I niją “Kinijos Liaudies Respublika”, nors anksčiau užtekdavo pa- 
vadinimo: “komunistinė Kinija".

j_______

Į Šitoks pareiškimas buvo iš- 
' šauktas spaudoje pasirodžiusios 
? žinios- jog žibalo interesus ara- 

feOer^ stambus Standard Oi! ak-

Po to prasidėjo žydų reakcija, 
fensor Corp- kuri gamina lem
iąs. prezidentas Jay Monroe pa
skelbė *Nėy' York įmes, kad 
“korporacija g2X&iau nebeturi 
draugo Chase Manhattan ban
ke". Skelbimas dar nebūtų taip 
skaudžiai užgavęs banko, tačiau 
korporacija iš banko atsiėmusi 
250.000 dolerių sąskaitą.

Negrai boikotuos

JACKSON. — Mississippi ne
grai organizuoja ekonominius 
boikotus prieš tokius prekybinin
kus, kurie remia ir aukoja pini
gus segreguotoms, privačioms 
mokykloms, kurias baltieji ėmė 
steigti Aukščiausiam Teismui 
Įsakius integruoti tisas viešą-

vartę jau parodė, kad tose apy
linkėse. kur baltieji sudaro dau
gumą. mokyklos integruojamos, 
o ten. kur gyvena daugiau ne
gru ir mokyklose jų yra dau
guma. baltieji steigia naujas, 
privačias mokyklas.

NAACP organizacijos Missi
ssippi vadas Charles Evers, su
šaukęs apie 400 negrų veikėjų 
vienoje Woodville bažnyčioje, 
pasiūlė jiems boikotuoti baltus 
krautuvininkus ir įmones, ku
rias valdo baltieji. Jis pareiškė: 
“Mes «u baltaisiais nesiriesime, 
mes su jais nekovosime. Mes tik 
neremsime tokių baltųjų, kurie 
remia privačias mokyklas. Jei 
mes jiems per prasti kartu eiti 

ir savo pinigus jiems atiduoti.”.
Gubernatorius John Williams 

į pareiškė. kad valstijoje steigia- 
|ma 1«> privačių mokyklų. Jas

Ekonominiai boikotai Missi
ssippi negrų buvo jau anksčiau

Kinija nekartą yra pabrėžusi, 
kad Amerikos-Kinijos santykiam 
pagerinti neperžengiamą kliūtį 
sudaro tai, kad Amerikos vy
riausybė pripažįsta ir remia 
Tautinę Kiniją, Formozą, kurią 
Pekinas laiko savo teisėta pro
vincija. laikinai okupuotą reak
cinių jėgų. Amerika kelis kart 
praėjusiais metais pareiškė, kad 
ji norėtų su Kinija dialogo ir 
santykių pagerinimo. Buvo at
šaukti keli anksčiau buvę su
varžymai, pasiūlyta pasikeisti 
laikraštininkais, mokslininkais 
ir įvesti pašto bei teleti“? ry
šius. Vėliau būsią galima kal
bėti ir apie politinius bei ideo
loginius skirtumus.

Tuo būdu, šiais metais trys 
didžiosios pasaulio valstybės tu
rės abipusius pasitarimus: So-

Vięnoje ir Kinija su Amerika 
Varšuvoje, kur pasitarimus ves 
ambasadorius Walter Stoessel.

Hong Kongo komunistų laik
raštis “Ta Kung Pao”, kuris jau 
nekartą praeityje išreiškė Pe
kino vyriausybės nuomonę, pa
skelbė vakar, kad $ovietų-Kinų 
derybose nesą pažangos ir dėl 
to kalti esą sovietai. Kada Kosy
ginas lankėsi Pekine, jis su Ki
nijos premjeru susitaręs, kad 
prieš derybas abi- pusės ati
trauks nuo pasienio savo ka
riuomenes, tačiau dabar sovietai 
to susitarimo nesilaiką ir bandą 
jėga paveikti derybų eigą.

nU

WASHINGTONAS. —J Sunk
vežimių transporto bendrovės 
atmetė tymsterių unijos reika
lavimus ateinantiems trejiems 
metams. Unija reikalauja apie 
3 dol. į valandą algų pakėlimo, 
reikalauja 22' dolerių pakėlimo 
pensijoms ir sveikatos draudi
mui apmokėti, dviejų centų už 
mylią pakėlimo (iki 14 centų už 
mylią) atstumo mokesčio ir au
tomatinio algų kėlimo, kylant 
pragyvenimo kainoms.

Bendrovių atstovas derybose 
pareiškė, kad visi reikalavimai 
pakeltų sunkvežimių vairuoto
jų samdymo išlaidas iki 96% ir 
sudarytų bendrovėms apie 9 bi
lijonus išlaidų per trejis metus. 
Bendrovės tokių reikalavimų ne
galinčios patenkinti..

INDIANAPOLIS. — Atėjusio 
šalčio auka galima laikyti ir vie
ną nuomininką, kuris atėjęs pas 
namu savininka reikalavo, kad 
tas daugiau šildytu jo butą. Ki
lus ginčui, savininkas išsitraukė 
revolveri ir nuomininką nušovė.

ypač ten kur negrai sudaro dau
gumą, kaip Madison ar Wilkin
son apskrityse.
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švenčių ir
Jono baž-

Čikagoje 
pinigų 

Federal

bažnyčioje
už Lietu-

Pašventininu apeigas atliko tos 
.bažnyčios klebonas kun. Pet
ras Ažubalis.

visame 
jaučiamo 
trūkumo, 

Bendrovė 
fondus ir

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIU 
AMERIKOJE

^SAFETY OfN 
YOU R-SAVINGS

Ant visy knygeliu 
sąskaitą

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

UP TO 
,$20.000. .

• W

Šis labai puikus 5 vienetu nerū
dijamo paeno peilių setas, paga
lintas išgarsėjusios Ekco bendro
vės, jums bus dovanotas, jeigu tau
pysite Union Federal bendrovėje, 
.-atidarykite pas mus S200.00 arba 
didesnę taupymo sąskaitą arba pri-

cialiu Federalinės valdžios po
tvarkiu dabar Standard Fede
ral Bendrovė gali mokėti 6% 
metinį dividendą už $10,000.00 
ar didesnės sumos lakštus, per
keltus iš esamų taupymo sąs
kaitų, kurios jau buvo mūsų 
Bendrovėje prieš 1969 m. gruo
džio 15 diena.

tappyto- 
nemažiau 

die- 
metinių 
d,000.06 

pažymėji- 
sąskaitose. 

dividendų. Spe-

Pagerbtant žuvusiuosius už . mo ceremonij 
Ligtųvą, prieš 15 metų (1955) 
.Toronto lietuvių šv. Jono Krikš 
t} tęjo p$rapijos~ bažnyčioj, bu 
v atidengta ir pašventinta žuvu- 
slems už Lietuvą paminklinė len-

PATARNAVIMAS:

• Sell & redeem U. S. Bonds 
•Two large free park'g lots
• Save-by-Mait Kits
• Travelers Checks
• Sate Deposit Boxes

Vatikano San taryba, šv. Juozapo
-=«■ -r«r s.

Katalikų Bažnyčioje
2507 So. Laramie Avenue Cicero, Illinois

Standard Federal Bendrovt 
yra pati didžiausia lietuvių va- 
dovaujama^taupymo ir skoli 
nimo bendrovė J. A. Valstybė-

“Šis kuklus paminklas tepa
laiko Kanados lietuvių širdyse 
amžiną prisiminimą tų Lietu
vos .karžygių, kurie mirė, kad 
lietuvių tau:a per amžius būtų

dėkite tokią sumą jau prie turi
mos sąskaitos, tai Ekco peilių se
tas jums bus padovanotas. Pasiū
lymas įsigaliojo gruodžio 13 d. ir 
baigiasi 1970 metų sausio 17 d. 
Kiekvienai sąskaitai viena dovana. 
Neprašinėkite dovanos siųsti paštu.

Certifikatų sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $1,000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

Sekmadieniais laikomos mišios 8:09 vai. ryto, didžiosios — 
10:00 v. r., ir 12:00 vai.

Baltimorės katekizmo klasės kiekvieną sekmadieni 1:30 p.m 
sekamos švenčiausio sakramento palaiminimu.

Lotyniškos mišios 10:00 vai. ryto sekmadieniais Holy Fa
mily Mission, esančioj 4848 No. Central Ave., Chicago, Ill 
Mišios laikomos pagal teisyną ir apsaugą Aukščiausioje

Maltos Riterių šv. Jono Jeruzaliečio Ordiną. '

John Pakel, Sr,. President and Chairman

6245 SO. WESTERN AVE.

ni, iš kurio matysis, kaip toji 
lenta su bareljefu atrodo, kas 
jos autorius ir visos kitos žinios, 
štai, aktas pažodžiui:

Kanada, Toronto, Ont., Tūks
tantis devyni šimtai penkiasde
šimt penktieji metai, birželio 
mėn. 12 d. Žuvusioms už Lietu
vą paminklinės lentos, Lietuvių 
R. Katalikų šv. Jono Krikšty- 
tojo’Bažnyčioje, atidengimo ak
tas.

Įsteigta 1397 metais, kad 
duotų sa’ gia ir pelningą 
vietą taupymams. Union 
Federal garbingai ir. to
liau tęs:a tą pačią politiką.

Per praeitus metus Bendro
vė išmokėjo dividendais savo 
ta u py toj a m s. virš $5,400,000.00. 
Tai pati didžiausia suma mūsų 

[Bendrovės istorijoje, .išmokė
ta vienų metų laikotarpyje. 
’Ponas Mackevičius pabrėžė, 
i kad Standard Federal Bendro
vė moka pačius aukščiausius 
Federalinės valdžios Įstatymais 
leistus mokėti dividendus.

Santaupos*. laikomos papras
tose indėlių knygutėje neša 4 
•%% metini dividendą, 90 die
nų neliečiamose taupymo sąs
kaitose (Gold Eagle Passbook 
planas), pagal kui 
jams padėjusiems 
S50..00 devyniasdešimčiai 
nu. yra modama 5% 
dividendų. Santaupos 
ar didesnės, padėt 
mų (Certificates) 
gauna

atliko šv. Jono 
Krikštytojo parapijos klebonas 
kun. P. Ažubalis, o paminklo ati- 
dengimo kaspiną perkirpo Nepri
klausomos J ietuvos reprezentan
tas, Generalinis konsulas Kana
dai Vytautas Gylys (dabar jau 
miręs, o Lietuvos gen. konsulu 
Kanadai šiuo metu yra dr. J. 
Žmuidzinas).

Klebonas kun. >?. Ažubalis per
skaitė Paminklinės lentos atiden-

Dividendai mūsų Bendrovė
je yisom sąskaitom yra skai
čiuojami kiekvieną dieną, o 
išmokami kas 3 mėnesiai. Tu
rime planą, kuriuo investavus 
Į lakštus dividendai yra išmo
kami pasibaigus sutartam lai
kui. Taip taupant galima nu
delsti Income Tax mokesčius.

Praeitais metais mūsų taupy
tojai padidino indėlius savo 
sąskaitose virš $5,700,000.00, 
tuo būdu bendra suma mūsų 
bendrovės taupymo sąskaitose 
pakilo iki rekordinių $117,224:, 
237.01. Kiekvienais metais nau
ji taupytojai Įsijungia Į mūsų 
jau taip gausią taupytojų šei
mą. šiuo metu virš 60,000 as
menų turi taupymo sąskaitas 
Standard Federal Bendrovėje, 
įdomu, kad mūsų adresų kar
totekoje randame daug taupy
tojų, gyvenančių už Illinois 
valstybės ribų ir net svetimuo
se kraštuose bei kontinentuose. 
Kaip matote,, mūsų taupytojų 
šeima yra išsiplėtusi labai pla
čiai.

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

9 iki 6 vai. va£ Sekmadieniais atdara nuo 12 iki' 5

Visa tai buvo atlikta, su dide- 
1 mis ir gražiomis iškilmėmis, 
dalyvaujant pilnutėlei bažnyčiai 
tmonių ir iškilmes jungiant su 
'941 m. birželio tragiškųjų Įvy- 
k:ų minėjimu. , Ta proga buvo 
atlaikytos iškilmingos šv. Mi- 
š os, giedant reprezentaciniam 

ontą lietuvių chorui “Var- 
- i”, anuomet diriguotam mūz. 
11. Caiievičiaus, o gražų ir jautrų 
pamokslą pasakant kun. dr. J. 
Gutauskui. .

Pamaldų ir paminklinės len
tos šventinimo metu tuomet cr- 
f aniz.uotai dalyvavo su vėliavo
mis Karių. Savanorių Kūrėjų, 
šaulių ir Skautų nariai. Dauge
lio savanorių bei šaulių krūtines 
ruošė dar iš Tėvynės atsivežti 
savanorių-kūrėjiĮ medaliai, Vy
čio krvžiai ir šaulių ženklai.

Paminklinės lentos šventini-

šešių mėnesių taupymo 
C2ri.ifka‘as noša 5^4 
metinius nuošimčius. Vi
sos Union Federal ben
drovėje laikomos santau
pos neša didžius'us di

videndus.

TEIKIAMAS MŪSŲ

• Notary Public Service
• Free community rooms for 

your organiz'd meetings
9 Cash checks and pay all 

family bills with our spec'! 
money order checks.

jau 80 metv tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau . kaip SEFTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams.
didžiausia- lietuvių- traternalinė organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra. pigi, nes SUS1V1E 
NŪ1MAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinė? 
pagalbos pagrindu,
jau turi daugiau, kaip tris.su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo S100.00 
iki $10,000.00.
jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi 
joms ir gyveninio pradžiai
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigia TERM apdraudą 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
AKCIDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nims, rekomenduojama lietuvišku KLUBŲ ir draugijų na 
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis S2.0G 
į metus.
kuopos, yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus

MiAMi BEACH 41, FLORIDA 
•S: OKAS MUC

Visos taupymo sąskaitos da
bar jau yra apdraustos Fede- 
ralinėje Taupymo ir Skolini
mo Apdraudos Corporacijoje 
$20,000.00.

Šiuo metu Standard Federal 
Bendrovėje nekilnojamam tur
tui pirkti išduotų paskolų ben
dra suma siekia $124,248,349, 
00. čia ponas Mackevičius pa
brėžė, kad nežiūrint 
krašte ir 
paskoloms 
Standard 
turi pakankamus 
duoda paskolas nekilnojamam 
turtui įsigyti.

Didesniam indėlių saugumui 
užtikrinti, praeitais metais 
Bendrovė padidino savo rezer
vus virš $1,000,000.00, taigi 
mūsų rezervai dabar yra $12,

Britanijoje, kaip ir kitos« Europos šalys*, siaučia Hong Kongo gri
po epiiamiia. Vaistininkas krauna vaisty dėžes. Klientai j vaisti
nes tuii atsinešti savo butelius, nes įy pritrūko, masiniai ėmus 

pirkti vaistus

Ponas. Justinas Mackevičius 
Jr., Standard Federal Taupy
mo ir Skolinimo Bendrovės 
Prezidentas^ sukviestiems laik- 
raščių atstumams pareiškė, kad 
jo vadovaujamos Bendrovės 
turtas 1969 im., gruodžio 31 d. 
pasiekė $141.858,317.88. Ben
drovė .praeitais metais paaugo 
virš $5,100,000.00. Tas pasto
vus augimas jau kartojasi me
tu metais.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysite

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

I —c^yisiems mūsų taupy to
jams, draugams linkiu sčLmin- 

Į gų 1970 metų. Pradėdami nau- 
Įją dekadą, mes būsime laimin- 
jgi galėdami Jums patarimu ar 
j darbu patarnauti,— baigė sa
lvo. pranešimą spaudai, Stan- 
{dard Federal Taupymo ir Sko- 
tfinimo Bendrovės prezidentas 
'Justinas Mackevičius Jr. Kor.

r -\p<žrBvičius
L:?r.ų varduįr.S. Banehs •«- kū- 
r jų si-.-anir^ vardu, J. Karka 

šaulių klubo vardu’’.
šio Akto vienas egzempliorius 

u. o ■ asiųstas saugoti Lietuvių 
Archyvui Čikagoje, p antras eg
zempliorius — paliktas šv. Jo
no ' arapijos bylose.

Cartė ir padėka iniciatoriams 
:r šv. Jono lietuvių parapijos 
vadovybei už bendras pastan
gas, kuriomis toje 
Įamžintas žuvusiųjų 
. ą ' ris minimas.

Ir dabar didžiųjų 
minėjimų metu šv. 
nyčioje, baigus pamaldas, sugie- 
damas Lietuvos himnas, o gedu
lingų Įvykių, surištų su mūsų 
tauta, minėjimų metu — prie 
paminklinės lentos sudedamos 
gėlės ir atliekama trumputė su
sikaupimo ceremonija.

ŠTAI NARIAMS

Vacation Club "- ' < 
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Home improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

Fo to prie atidengtojo paminklo 
buvo sudėti gėlių vainikai. Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
vardu tada vainiką pradėjo Kraš
to v-bos pirm. J. Matulionis, Maž- 
liętuvių ir Evangelikų Liutero
nų ratelio vardu — Elzė Janku
tė (Mažosios Lietuvos Patriar
cho a. a. Martyno Jankaus duk
tė) ir šaulių klubo vardu — p. 
Valiulienė.

Rašantysis šias eilutes, norė
damas išryškinti atidengtojo pa
minklinio kūrinio vaizd-i Ferns, 
kurie jo nematė ir minimose iš
kilmėse nedalyvavo, ryžtasi pa
tiekti visą atidengimo akto turi-

Bendrovės vadovybėje. Per
nai jis taip pat atšventė savo 
aštuoniasdešimt pirmą gimta
dienį. šiuo metu jis yra vyriau
sias amžiumi exekutyvas mū
sų industrijoje.

Pasirašė Lietu- 
inig konsulas Vyt. 
dos Lietuvių Ben

os pirm.
> parapi- 
.t z uoalis 
atsargos

Minėdam: 1C11 m. birželyje 
lietuvių žiaurių trėmimą kan
čiai ir mirčiai Į tolimą Sibirą, 
Toronto lietuvių atsargos karių, 
kūrėjų savanorių ir šaulių or
ganizacijų pastangomis, daly
vaujant Lietuvos generaliniam 
konsului,Kanadoje, min. Vytau
tui Gyliui, Kanados Krašto Lie
tuvių Bendruomenės V-bos 
pirm. J. Matulioniui ir gausiai 
visuomenei, šioje bažnyčioje ati
dengta Žuvusiems už Lietuvą 
paminklinė lenta 6’-0x2-9 dy
džio, išdrožinėta tautiniais raš
tais, vyties kryžiais, Gedimino 
stulpais ir šaulių ženklais. Vidu
ryje lentos išpjaustytas barelje
fas, vaizduojąs Motiną ant ran
ką laikančią mirštantį sūnų. 
Lentos apačioje Įrašas: žuvu
siems už Lietuvą ir žemiau Vy
tis. Paminklines lentos projek
tą padarė inž, arch. dr. A. Kul- 
pavičius,. Grožinėjifno darbūs at
liko d'aT. skulptorius J. Dagys.

du kartus didesni negu Įstaty
mais reikalaujama. Kaip mi
nėjau, rezervai apsaugo tau
pymo sąskaitas, o tas labai 
svarbu žinoti taupytojui. Bū
tų gera, kad taupytojai paly
gintų mūsų rezervus su kitų 
bendrovių rezervais, tuomet aiš
kiai pamatytų didelį skirtumą. 
Mūsų rezervai yra žymiai di
desni.^

Pernai mes atšventėme 60 
metų nuo bendrovės įkūrimo. 
Ją Įkūrė mano tėvas Justinas 
Mackevičius Sr., kuris yra di
rektorių tarybbs pirmininkas
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DIDŽIAUSI KALTININKAI AUTOMOB" ’ iliUblLIAl
sveikai

vie-idideli sieros nuošimti turinčia*) ja 
{anglis ar naftą.

?oje| POUUCUOS GRĖSMĖ
SVEIKATAI

munes zuao ir žaloja, bet ir

n
Los Angeles miesto nešvaraus oro problema 

oeveik 4 milijonus motorinių vežimų, kurie priside 
miesio periodinių smo^u. Jau išdirbta kontroles 
kaip atakuoti automobilių emisijas (dujas su 
sudaro 90 nuošimčių visos miesto oro poliurijos, 
on Pollution}.

pne siu 
ograma, 
, kurios 
P: War

mo

uodegas
arba dize

<«) au

| Molotovas paseno
1957 metais pašalintas iš pa- 

■ reigų už suokalbį prješ Nikitą 
j Chruščiovą, Viačeslavas Molo- 
i tovas, buvęs Stalino užsienių 
reikalų ministeris ir Stalino - 
Hitlerio pakto signataras, ku
riam artėja 80 metų sukaktis, 
kažkokiems vėjams papūtus, 
staiga prabilo.

Sukaktuvių išvakarėse jis tu- 
Į rėjo "interview” su spauda, kur 

uT! pasakė, kad Stalino duktė Svet-

bendroje nematomu, kiek- 
Į vieno automobilio išmetamų 
'degalų dujų ir dūmų jūroje... 
j Bet tai dar ne viskas. Moksli- 
jninkai sako, kad užterštame

dar nėra! Sieros dvidegio dujos tain lore yra daug kenksmingesnių 
tad norsH*^roni* 0,0 sąlygoms susida-j dalykų, tokių kaip švinas, ra
tu hnve«lr*us su ore esančiomis dulkė- dioaktvvios medžiagos

ustas ar nors tikėtą gavės,iinis ir garais susijun- junginiai (nitrogen oxides),
Viarrvtiniąme’gia vad’ s‘erosRūgšties miglą,[bestas ir kt

Chičagos Į kur* Xra kenltsminga žmonių [riant yra galima išfiltruoti, bet 
linkiniais*r nuO5>l°linga, nestorą prieš kvėpuodamas negali 

|drabužius ir daiktus.
Anglies viendegio efektas at

mosferoje nėra dar gerai žino
mas. Laboratorijų tyrimai pa- 
srodo, kad anglies viendegis su 
kraujo raudonosiomis celėmisjt

? X a jungiasi net 2,000 kartų grei-| 
ciau negu su deguoniu, taigi 
vos atsiradęs ore jau pereina į 
kraują.

Anglies viendegio didesniam 
kiekiui kraujuje atsiradus jau
čiamas galvos svaigimas, šir
dies pykinimas, sulėtėja reaga
vimas, o didelis šių dujų kie
kis, ypač uždarose patalpose 
(k. a. automobilyje ar garaže) 
baigiasi mirtimi. Daktarai 
stengiasi nustatyti, kas darosi, 
kai milžiniškuose trafiko susi
kimšimuose greituosiuose eks- 
pres - vieškeliuose mylių ilgu
mo automobilių eilėse susilie-

tačiau nieku 
nei girdėjęs, 

tų teršikų,

nors jie sykiu 
Illinoj uje, tai J 
metropolijoje su 
užmiesčiais per metus 
į orą po 2.050,000 tonų 
(exhaustu)! ; , 

i Federalinės valdžios 
i mis, visose JAV^bėse p 
nūs metus į atmosft

anų ligas, plaučių enjfize-*Maine apylinkėse sniegas, kurio iškri-įleidžiama po 143 milijonus to- 
net širdies ligas ir sreit pavirto į yan-juų teršalų, iš kuriu vien tik*

° Į denk kai 5taisa ėmė lyti lietus, ap- transportacija paleidžia 86 mi-. 
* 

Atmosferos teršalai

kvėpavimo

išmeta 
dūmų

žinio- 
r vie-

liekas niekada nematė, kad j e, kad vienose Jungti 
būtų išrašytas tikėtas automo- Amerikos X’alstybise yra dau- 
buistui už oro teršimą važiuo- g<au kaip 100 milijonų motor- 
jant miesto gatve, nors tūks-; vežirnių, ir jie nestovi garažuo 

iai senų auto- se ar aikštėse, o visą laiką 
i tarška važiuo-?da — bėga, važiuoja, didinda- 

melsvų dūmų mi visame krašte 
save vilkdami c

unkvežimiai iš mą ir vėžį 
juodų dūmų h 

kamuolius leisdami. Tačiau ir j Atmosferos teršalai grupuoji 
visti naujausi automobiliai jo-;jami į dvi svarbiausias chemi-1 
kių an Ii pelinei jos prietaisų dar kalu rūšis: pirmoji yra sieros •nuošimčių _ ------ -------- A t

-- -imosferos poliuciios. LikusiusUransportaciją įeina automobi-
‘ ‘ ,20 nuošimčių sudaro visa eilė

ir dujas energijos sto-į^1^^ kenksmingų chemikalų, 
Į nebaudžiamai leidžiamų ir 
skleidžiamų ore ir vandenyje.

į denį, kai staiga 
semdamas gatves ir kelius.

pirmoji vra sieros;’ 
Kiekvienas savo dali- deginiai (sulfur oxides), •gau-i 
endro gyvenamos ap-‘nami kūrenant aliejų (naftą),; 

linkos apnuodijimo prisideda.'anglį f _ 
Bendrai, nustatyta, kad auto- tvse, dirbtuvėse, anartamenti- 
mobiliai ir sunkvežimiai, ta’ niuose pastatuose ir namuose. 
yra visoki motorvežirniai, su- Antroji yra anglies viendegis 
daro net iki 65 nuošimčių viso: (carbon monoxide), kurio 92 
žemės atmosferos apnuodiji- nuošimčiai gaunami iš motori
nio — "moderniškai” tariant nių vežimų (auto ir sunkveži- 
poliucijos. Reikia turėti g

netu

azoto i

as’Į
. \ andenį prieš ge- i

lijonus tonų. Iš tų <86 milijonų 
tonų teršalų automobiliai pa- 

JAV-bių at- daro keturis penktadalius. Į

nai, sunkvežimiai, autobusai, 
geležinkeliai ir aviacijos orlai
viai.

ATSARGIAI! KVĖPAVIMAS 
KENKIA SVEIKATAI!

Chičagos miestas pasiekė ne- 
;alvo- mių). šiedu teršalai sudaro 80 pavydėtinos pirmos vietos po 
________________ _ __ _______________  New Yorko ir net pralenkė Los 

Angeles miestą kaip purviniau- 
sio oro miestai visose JAV-bė- 
se. Tatai parodė praeitu metų 
lapkričio 5 - 11 d. savaitė, kai 
susijungę i bendrą, purvinai 
pilką tirštą “putrą” automobi
lių ir šildymo katilų energijos 
generatorių, industrijos, in- 
cineratoriu ir privačių namų 
katilinių ir krosnių dūmai, du
jos ir dulkės per ilgą savaitę 
išlaikė kelių milijonų miestą 
apgaubę giltinės marška, iš po 
kurios niekur nebuvo pabėgi
mo, nebent kas neturėdamas 
mieste ką veikti, išvažiavo ko 
toliausiai.

J IR BERNIUKŲ KRAUTITV 
4640 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Tel. YArds 7-1272

Atdara vakarais: pirmad. ir ketvirtad., o kitomis dienomis iki 
6-šos vai vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet.
HARRY^SEIGAN kviečia visus vyrus ir jaunuolius atvykti ir įsiti
kinti, koks didžiulis yra pasirinkimas rubu rudens ir žiemos sezo
nui, geriausiu firmų, kaip Groshire, Botany "500", Phoenix ir kit. 
naujausios mados. *

KĄ TE GAUTA K ITALUOS KOSTIUMŲ, 3IARŠKINIŲ
IR KITOKIOS APRANGOS.

būsite patenkinti, nes 
ūsu siuvėjai čia pat vietoje jums primieruos ir pritaikins ir nie- 
> už pritaikymą nereikės mokėti.
Visos berniuku aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky).

Chičagos miesto oro poliuci- 
jos kontrolės departamento di
rektorius William Stanley sa
ko, kad svarbiausi Chičagos 
oro teršimo šaltiniai yra penki, 
iš eilės: automobiliai, indus
trija, šildymas, atmatų (gar
bage) deginimas ir energijos 
generatoriai. Iš jų, transpor- 
tacija (automobiliai, sunkveži
miai, lokomotyvai ir kt. motor- 
vežimiai) per metus išmeta į 
orą du milijonus tonų oro ter
šalų arba 53.3% visų teršalų, 
išmetamu i atmosferą šiaurės 
- rytiniame Illinojuj. Kitos ter
šalų versmės yra: patalpų šil
dymas 370,000 tonų arba 39% ;■ 
rinktinės industrijos 270,000 
tonų arba 7% ir incineratoriai

_ s
i m

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du didelius 
darbus. Pirma, jie padeda Jums pasiekti asmeniš
kus jūsų užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti ge
resnę apylinkės bendruomenę ir parūpina fondus na
mams įsigyti.

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

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERTIFIKATAMS

L. TAUPYMO KNYGELIŲ

U SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL HA 1-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Kitu miesto raportu prane
šama, kad jau 1965 metais Chi- 
cagoje į orą buvo išmesta 568, 
809 tonos sieros dvidegio dujų 
ir 142,508 tonos dulkių. Sieros 
dvidegis gaunamas kūrenant

laukti, kol jis bus iškoštas.

Vadovaujantis oro politic 
jos tyrinėtojas ir autoritetas 
ChicagojeDr. Bertram Carnow 
pasakė, kad chroniškas bron- 

. __ tas ir emfizema pasidarė
’įsparčiausiai plintančios ligos 

mūsų visuomenėje, ir tos ligos 
per pastaruosius 20 metų kiek
vienais metais padvigubėja.

lės Vastybės jau turi pir-i 
mąją gentkartę vaikų, giniu- 
šių turint savo kauluose radio- 
aktyvės Strontium 90 substan- kad žmonės virš 
ei jos.

k ] s. v- , nos profesija turėtu iš ko gv-Aplmkos užteršimas suda- Jventi ?

lana '"papildė trigubą išdavys
tę; išdavė savo tėvynę, išdavė 
tėvą, išdavė savo vaikus”. Apie 
Nikitą Chruščiovą, kurs Molo
tovą išvarė iš Maskvos, pasakė, 
kad šis "yra žemiau bet kokios 
kritikos”, o apie rašytoją Solže- 

i nyciną; “Stalino laikais jis būtų 
sušaudytas”.

Ar jums neateina i galvą, 
50 metų am

žiaus yra sutverti, kad medici

ro didžiausią grėsmę žmogui 
išlikti kaip gyvybės rūšiai (spe
cies). Jei mes to klausimo ne-jatgal pasukti 
sugriebsime, po 50 metų mes'pasakė Dr. Sarnow, 
nebeišliksime. Mes būsime iš
judinę tokius dalykus, kurių

nebegalėsime",

b. d.)
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Standard Federal pays 514% interest per 
annum on savings certificates of $1,000.00 
or more. Issued for 6 months.

A 90 day gold eagle passbook account which 
pays 5% per annum ($50.00 minimum) is 
also available. Regular passbook savings 
earn 4%%-per annum. Interest is compounded 
daily, paid quarterly.
Savings in by the 10th earn from the 1st.

Stringi end AwockrSon

Assets over $141,500,000.00 - Reserves and Surplus over $12,000,000.00 
{more than twice the legal requirements)

Federal Charter s Federal Supervision x Justin Mackiewich, President 
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 M VI 7-1140
HQURSa Mm, Hum. 9 M Tims., FrL 9 PJA. ■ Sat. 9 AJiL-12. Noon ■ W»d.-No Business TransocMd
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Subscription Rates:
In Chicago $18.00 per year, $10.00 per 
six month. $5.50 per 3 months. In 
other USA localities $16. per year. 
$8.50 per six months. $4.50 per 
three months; Canada $18.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

—------- i.________ ______________
trims mėnesiams __ $4.50
vienam mėnesiui . $1.50

(Augustaitis, Balys, Ivinskis apie Smetonos pabėgimą)

0 cents per copy. 10 c. on Saturday

Dienrašio kainos: 
icagoje ir priemiesčiuose 
netams ____ _____ .______$18.00
ousel metų ___     $10.00
trims menesiams _______ $5.50
vienam mėnesiui  $2.00

AV vietose:
metams _______ -_______  $16.00
pusei metų ... . .  $8.50

Kanadoje:
metams _______________ $18.00
pusei metų$10.00
vienam mėnesiui  $2.00

Užsieniuose:
metams _______ $21.00
pusei metų ____ $11.00
vienam mėnesiui _______ $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriam 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ber 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Visi jie trys rašė apie prez. Sme
tonos 1940 m. birželio mėn. 15 d. 
pabėgimą į Reichą. Augustaitis 1958 
m. birž. mėn. 9 d. rašė “Naujienose0, 
kad Smetonai nereikėjo bėgti į Rei
chą, bet apsistoti Sūduvos juostoje 
i pietus (vakarus) nuo Šešupės — 

j Vilkaviškyje, nes toji juosta buvo 
palikta Reicho Įtakos zona. (2r.: Re
cenzija St. Raštikio “Kovose dėl Lie- 

jtuvos”, 7-ji atkarpa). Dr. Jonas Ba
lys, po vienuolikos metų, žurnale “Į 

! Laisvę”, pasirėmęs tais pačiais šalti- 
Į niais, ką ir Augustaitis, taip pat sako, 
I kad Smetonai nerejkėjo bėgti, bet 
į persikelti į Vilkaviškį (Žr.: “Į Lais- 
jvę" 1969, Nr. 46 (83). Istorikas dr. 
Z. Ivinskis tačiau teisina Smetonos 
pabėgimą, nes, girdi, pasilikę latvių 

i (Ulmanis) ir estų (Paets) prezidentai, 
negalėjo padėti tautai ir žuvo...).

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

Kiek lietuviams kainuos vyskupų 
paskyrimas

Šių metų sausio mėn. 10 d. su
kako 29 metai, kai minimą Sū
duvos juostą Reichas, padaręs 
•‘čigonišką” biznį (Kuhhandel) 
su Sovietų Rusija, perleido pa
starajai už sulygtą vertybių su
mą. šios sukakties proga pa-

Praeitų metų gruodžio 21 dieną Kauno bazilikoje 
buvo įšventinti du nauji katalikų vyskupai; Komunistų 
kontroliuojamos spaudos pranešimai sako, kad iš visų 
Lietuvos kampelių i Kauną suvažiavo apie 10,000 tikin
čiųjų, kad galėtų būti naujų dignitorių paskyrimo liudi
ninkais. Baziliko'e‘buvo visi auk-'.e^;. irii dvasiškiai ir 
didokas skaičius kunigų iš Kauno ir aplinkinių pa n. pijų. 
Oficiali sovietų valdžios spauda davė vietos šių iškilmių 
aprašymams. Sovietų propagandos agentūros pasisku
bino paruošti tinkamus aprašymus ir Amerikoje leidžia
mai maskvinei spaudai, ši spauda gavo ne tik aprašy
mus, bet ir specialiai paruoštas matricas.

Vyskupas Juozas Matulaitis — Labokas pakėlė į

svarstykime nuodugniau šią vie
ną skaudžiausių ir nelaimingiau- 

, siu lietuvių tautai ir valstybei 
' padarytų skriaudų ir žalų.

Žurnale “Į Laisvę” 46 (83) 
nr. (1969.X) yra išspausdintas j

Jono Balio ilgokas straips-
■ •’Sovietų ir Nacių byla dėl

.. /.nemunės ruožo” — su auto
riaus fotografija ir trumpa bio
grafija, kas parodo, kad redak- 

i ei j a pripažįsta straipsniui dide- 
j lę vertę... Dr. J. Balys nagrinėja 
j 1939 m. rugpiūčio mėn. Ribben- 
tropo-Molotovo derybas dėl pa

siskirstymo įtakomis Pabaltijo 
valstybėse, primena slaptuosius 
susitarimus, pagal kuriuos Es
tija su Latvija buvo paliktos 
Sovietų įtakai, Lietuva-Reicho. 
Ir tik po Lenkijos su Reichu ka
re žlugimo, antruoju slaptu su
sitarimu (slaptas protokolas 
1939.IX.28) Lietuva buvo iš
keista Reicho-Sovietų Sąjungai 
už Lenkijos Liublino žemes (ar 
tai ne istorinio pasikartojimo' 
ironija?!)'. Tačiau Reicho įta
koje paliko dar Sūduvos (Suval
kijos) žemės juosta iki Šešupės.

Dr. J. Balys nuodugniai apra
šo Ribbentropo su Molotovu il
gas dėl tos juostos derybas, kol 
galutinai Sovietai 1941 metais 
sausio mėn. 10 d. nupirko ją iš 
Reicho už septynis su puse mi
lijonų dolerių, tai yra — kiek 
JAV sumokėjo Rusijai už Alias
ką (ir tai po to, kai Hitleris bu
vo nutaręs karo žygį (Barba
rossa) J Sovietų Rusiją). Sa
vo straipsnį dr. Balys baigia to
kiomis išvadomis:

“Lietuva galėjo išlaikyti su
verenumą... šiandien tiesiog ne
galima suprasti, kodėl prezi
dentas ir vyriausybė, gavę So
vietų ultimatumą, jo neatme
tė (būtų užtekę į jį nieko ne
atsakyti), ir nepersikėlė, saky
sim, į Vilkaviškį. Reikėjo per-

yyskupus 59 metų amžiaus kun. Liudviką Povilonį, pas
kutiniu metu buvusį Vilniuje esančios Aušros Vartų pa
rapijos vikarą, ir 49 metų amžiaus kun. Romualdą Kriš
čiūną, buvusį Vilkaviškio vyskupijos administratorių ir 
kunigų seminarijos dėstytoją. Naujai pašventintas vys
kupas Povilonis bus Telšių vyskupo Juozo Pletkaus 
pavaduotojas, o vyskupas Kriščiūnas bus Kauno vyskupo 
Matulaičio pavaduotojas.

Vyskupas Matulaitis, suteikdamas minėtiems kuni
gams vyskupų titulus, pareiškė, kad jis tai darąs pagal 
popiežiaus Pauliaus šeštojo įsakymą. Vysk. Matulaitis, 
dalyvaudamas Romoje vykusiuose vyskupų pasitarimuo-

! se, turėjo progos išsikalbėti su pačiu popiežium įvairiais 
: katalikų bažnyčios reikalais. Galimas daiktas, kad buvo 
į aptarti ne vien katalikų bažnyčios reikalai rusų paverg
toje Lietuvoje, bet buvo paliesti ir Vatikano santykiai 
su Sovietų Sąjunga.

šie du nauji paskyrimai nustebino ne tik geriau in
formuotus lietuvius, bet ir didelę daugybę katalikų. Ka
talikai yra geriau informuoti negu bet kuri kita lietuvių 
visuomeninė grupė apie katalikų bažnyčios persekiojimą 
'pavergtoje Lietuvoje. Naujų vyskupų paskyrimas nu
stebino lietuvius todėl, kad visa eile aukštų katalikų

mesti mūsų kariuomenę už Ne
muno ir ten užimti gynimosi po
zicijas. Yra beveik tikras daly
kas, kad raudonoji armija nebū
tų išdrįsusi peržengti Nemuną, 
ir jau jokiu būdu nebūtų brovu
sia į Vokietijai pažadėtą terito
riją, jeigu lietuviai būtų gy- 
nęsi. Mūsų trys divizijos būtų 
sulaikiusios visus tris Sovietų 
korpusus, nes visados atsargūs 
Sovietai nebūtų rizikavę susi
durti su vokiečiais. Būtų išlai
kytas suverenumas daugiau ne
gu vienam valsčiuje, kaip po 
laikui svajojo Smetona. Nebu
vo vokiečių interesas tada Lie
tuvą pribaigti, jų tikslas buvo 
kaip tik laikyti Lietuvos klausi
mą atvirą. Tada Antrojo Pa
saulinio Karo metu Lietuva bū
tų atsidūrusi tokioje padėtyje, 
kaip Rumunija ir Vengrija. Ir 
nebūtų buvę Lietuvoje nei vo
kiečių komisarų, nei Gestapo” 
(ibid. pusi. 40).

Jonas Augustaitis prieš vie
nuolika metų dėl Smetonos ir 
gen. Musteikio betvarkiško 1940 
m. birž. 15 d. apleidimo Lietu
vos, pasirėmęs tais pačiais šal
tiniais, kaip ir dr. J. Balys (Ak- 
ten zur deutschen auswaertigen 
Politik, 1918—1945; Documents 
of German Foreign Policy 1918- 
45; Nazi-Soviet Relations 1939- 
41 Dep. of State, 1949 ir kitais) 
rašė “Naujienose” (žiūr.: Raš
tikio “Kovose dėl Lietuvos”, ant
rasis atsiminimų tomas, 1958. 
VL9, 7-ji atkarpa): “Ar reikėjo 
1940 m. birželio mėn. 15 d. Sme- 
tonai-Musteikiui betvarkiškai 
apleisti Kauną? Vadinasi, Su
valkijos juosta birželio 15 die
ną buvo Reicho įtakos zona; Mo
lotovas pranešė p. Schulenbur- i 
gui (Reicho atstovui Maskvo
je, V. ž.), kad Sovietų kariuo
menė jos neužims, ir ji- (toji

— ar dr. J. Balys, rašydamas 
apie tą Sūduvos krašto juostą 
ir ja nepasinaudojimą, skaitė 
prieš tai J. Augustaičio įrody
mus, kad Smetonai-Musteikiui 
visai nereikėjo viską pametus 
bėgti, bet yra daug svarbiau, 
kad nors po vienuolikos metų 
žurnalas “Į Laisvę” tą nuomo
nę išspausdino, kuri yra visai 
priešinga išspausdintai tame 
pačiame žurnale 1967.XI, nr 41/ 
78 istoriko prof. Z. Ivinskio nuo
monei, kur straipsny — Aktua
lieji Lietuvos istorijos klausi
mai. (Beieškant objektyvesnio 
kriterijaus mūsų tautos praei
čiai) — teisinama Smetonos 
pabėgimas. (Žinoma, būtų dar 
rimčiau išėję, jei Balys būtų 
skaitęs tuo klausimu ir lietuviš
ką spaudą ir ją paminėjęs, kaip 
jis su didele pagarba paminėjo 
Čeginską — nors Augustaitis 
tai grupei ir nepriklauso).

Dr. Z. Ivinskis, teisindamas 
Smetonos pabėgimą, lygina jį 
su nepabėgusiais kitais Pabal
tijo kraštų prezidentais — estų 
Paetsu ir latvių Ulmaniu, su
šukdamas: “Į kokią padėtį pa
teko nebeturėjusieji kur pabėg
ti kitų dviejų valstybių prezi
dentai” (ibid.), kurie nieko tuo 
nepasiekė” ir savo laisvės die
nas užbaigė tragiškomis depor
tacijomis:” (ibid.).

Prof. Ivinskis, tvirtindamas, į 
kad visų trijų Pabaltijo kraštų 
buvo vienoda politinė padėtis la
bai klysta. Lietuvos padėtis, dėl Į 
Reicho interesų Lietuvoje ir 
(strateginiais sumetimais) no
ro ją turėti savo įtakoje (ką 
rodo, net tos juostos sukūrimas), 
buvo geresnė už latvių ir estų, ir 
tik stokavo įžvalgesnių ir at- 
sakomingesnių Lietuvai politi
kų —tuo pasinaudoti, bet ne vis

ką pametus bėgti.
Beieškodamas^ Smetonai tei

sinti argumentų, prof. Ivinskis 
nevykusiai lygina Smetoną su 
sportininku, kurį, girdi, nega
lima bausti, jei jis nepajėgia iš- 
šJfcti tokią metrų normą, kaip 
jo kaimynas, todėl negalima ir 
Smetonos kaltinti... Gaila, kad 
dr. Ivinskis tuo klaidina visuo
menę, sunkindamas išaiškinti 
tikrąją Smetonos veiklos padėtį, 
jo apsileidimus ir jo režimo ne
sugebėjimus. (b. d.)

ROCKFORD, H.L
Kalėdų eglutė

Rockfordo Liet. B-nės apyl. 
pradeda savo 1970 metų darbą 
Liet, šeštadieninės mokyklos 
Kalėdų eglutės pobūvio paren
gimu, kuris bus š. m. sausio 
mėn. 11 d. lietuvių klubo sakje. 
Pobūvis prasidės 2 vai. p. pi

Programą prie eglutės atliks 
mokyklos mokiniai suvaidinda
mi muz. vaizdelį “Kalėdų Nak
tį”. Po to Kalėdų senelis išda
lins vaikučiams dovanėles ir bus 
vaišės; skanūs pietūs ir kitkas.

Maloniai kviečiami visi lietu
viai su vaikais į pobūvį atsiian-

Ikyti ir tuo paremti mokyklos 
patriotinį darbą.

Liet. šešt. Mokykla

Konstruktyvi kritika yra 
kuomet aš kritikuoju jus. De- 
stuktyvi kritika yra, kuomet 
jūs kritikuojate mane.

SKAITYK ’NAUJIENAS*

JOS TEIKIA GERIAUSIAS.
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AND LOAN ASSOCIATION

-■

J.
And what is most interest
ing about quarterly divi
dends is that it means more 
money for you. More Often. 
If you’re interested, come to 
Midland Savings today.

I

_____
Frank Zogas, President

t II 4G4C ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0632 

PHONE: 254-4470

5-MCrfFH SAYINGS SERTL^CATTS 
Paid Quarter^

SI, 000
MINIMUM

PASSBOOK SAVINGS 
Paid and Compounded 

QUARTERLY

Apdrausta iki $20.000

CRANE SAVINGS and Loan Association

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

on 
investment 

account

mokama vieny 
mėty certifi- 

ratams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

MOKAA& NUO 1966 METŲ SPALIO 1 DILNOS
P nigai Įdėti prieš mėnesio 15 -J duoda dividendus už visą mėnesį.. 

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALA>DOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; An trad, ir 
penktadieni 9:00 rrn — 5:00 vakaro; Šeštadieniais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečia dieniais uždaryta.

bažnyčios atstovų yra persekiojami ir neleidžiama jiems 
eiti bažnytinių pareigų. Dar labiau nustebino naujų vys
kupų pasirinkimas.

Kun. Liudvikas Povilonis, marijonas, po karo buvo 
paskirtas į Klaipėdą, kur paskubomis pastatė parapijai 
bažnyčią. Nespėjo jis tinkamai tos bažnyčios baigti, dar
bas buvo nutrauktas, o jis nats patrauktas atsakomybėn. 
Paaiškėjo, kad jis buvo suorganizavęs parapijos moterė
les rinkti aukas ir rašinėti Amerikon laiškus, prašančius 
siuntinių. Siuntiniais gautas skepetaites ir kitokias gė
rybes jis pardavinėjo ir statė bažnyčią. Bylon buvo pa- j 
traukti visi laiškų rašinėtojai. Už bažnyčios statymą be j 
leidimo kun. Povilonis gavo 8 metus kalėjimo, o jo psvs.- į 
duotojas gavo 4 metus. Nesusipratusias moterėles ištei
sino. Atvažiavęs sovietų tankas pririšo storą retežį prie 
bokšto ir jį nuvertė, mūrininkai skyles užtaisė ir iš nau
jai pastatytos bažnyčios padarė susirinkimų salę ir rie
tą paveikslų parodom.

Klaipėdos bažnytėlės vikaras, gavęs 4 metus, dar ir 
dabar tebesėdi kalėjime, tuo tarpu kun. Povilonis, gavęs Į 
8 metus, jau seniai išėjęs laisvėn. Jis ne tik spėjo baigti 
Žiugždos vadovaujamus marksistinius kursus, bet buvo 
gavęs Įtakingą vietą Vilniaus Aušros Vartų parapijoje, 
o dabar paskiriamas vyskupu. Ištrėmus Vilkaviškio vys
kupą, vyskupijos administratorium buvo paskirtas kun. 
R. Kriščiūnas, kuris vėliau sovietinės valdžios buvo pri
mestas Kauno kunigų seminarijon dėstytoju. Dabar tas 
pats kun. Kriščiūnas pakeltas vyskupu ir paskirtas vysk. 
Matulaičio — Laboko pavaduotoju. Kaip kun. Poriloniui 

j atiteks Žemaičių vyskupijos valdymas, taip kum Kriš
čiūnui atiteks Kauno ir Vilkaviškio vyskupijos.

Aandien kiekvienam aišku, kad šių naujų vyskupų 
pask;. ri nas galėjo būti padalytas tiktai pagal Vatikano 
ir Maskvos susitarimą. Jeigu popiežius su Sovietų Są
jungos valdovais nebūtų susitanęs-^tai okupantas nebūtų 
leidęs tokių iškilmių Kaune, o Maskvarieturėtų jokio in
tereso garsinti paskyrimą.

Naujų -vyskupų paskyrimas sukėlė didelio susirūpi
nimo kiekvienam lietuviui ■— katalikui ir nekatalikui. 
Lietuviai katalikai sielojasi, nes jiems rūpi nustatyti, 
kur katalikus nuves marksistinius propagandos kursus 
baigusieji ir su okupantu glaudžiai bendradarbiaujantieji 
dvasiškiai, pasodinti į aukščiausias bažnyčios adminis
tracijos vietas. Visi lietuviai yra susirūpinę, nes jiems 
norisi patirti, kiek šis naujas sovietų laimėjimas atsilieps 
į vieningą lietuvių kovą už gimtinio savo krašto laisvę. 
Vatikano ir Maskvos susitarimas šiems vyskupams skirti 
gali įibai brangiai kainuoti ne vien lietuviams katalikams, 
oet ir visai lietuvių tautai.

juosta) nebuvo užimta, todėl p. 
Smetona (ir p. Musteikis, jei 
jau bėgo) neturėjo jokio reikalo 
bėgti Į Reichą ir veržtis per už
leistą sienos buomą, ar būti per
nešamam per upelį: bet visai 
saugiai galėjo sustoti Vilkaviš
kyje, ar Marijampolėje vaka
rinėje Šešupės pusėje” (ibid.).

Tame pat rašinyje (liepos m. 
30 d., 46 atkarpoje, viso buvo 49 
atk.) plačiau, per visą atkarpą 
išdėsto, kad Smetona ir vyriau
sybė visai saugiai galėjo įsikur
ti toje juostoje. (Dėl išdėstyto 
ilgumo čia nekartoju, bet pata
riu pasiskaityti).

Čia ne tiek svarbu paminėti

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina §2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

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

X A U J IENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINI - DOVANAS į LIETUVA IR USSR DALIS
w V

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENOY, ING.
(LICENSED 3Y VNEŠPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019—Tel.: 581-6590—581-7729

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

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

Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai popiet

MŪSŲ SKYRIAI:

BROOKLYN, N. Y.
NEW YORK 3, N. Y.
NEWARK, N. J.
SOUTH RIVER, N. X
UTICA, N. Y.
FARMINGDALE, N. X
PHILADELPHIA 2X PA.
ALLENTOWN, PA
LOS ANGELES CAU 
CHICAGO 22, ILL 
BALTIMORE 31, CO
BUFFALO IX N, 
DETROIT IX MICH. 
HARTFORD 6, CONN, 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE, N. Y. 13204 
CLEVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK, MICH. 
SO. BOSTON, MASS. 
TRENTON 10, N. X 
RAHWAY, N. J

1536 BEDFORD AVE. 
7e 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 KENILWORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 

396 WEST BROADWAY 
1152 DEUTZ AVENUE 
47 E. MILTON AVE.

IH 7-6465 
OR 4-1540 
Mi 2-2452 
CL 7-6320 
Rg 

363-0494
PO W5G7 
HE 5-1654 
DU 5^5^ 
HU 62411
OI 2-4240 
TX54&M 

36M780 
249-6216 

H E 5*6368
475-9746 

PR 1-0696
365^740 

AN 8-1120 
EX 24)306

381-8997
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I PERKRAUSTYMA!

DRAUGAS IR BIČIULIS

Ligonius ppriini

SB

a i

•'

v

šeštad. 10—2 vai.
’.•T.

Ofiso hltf.
Rezid. telef

Kasdien nuo

■ H

Sit

CARPENTRY WORK
Porches repaired, basements panelled, 

additions, fire damage repaired. 
Free estimates.

Reasonable.
Can 477-8019

ASK FOR GORDON

Rez. Gl 8-0873

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

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

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš VVOPa, 
1490 kil. A. AL

SURGEON 
STREET 

HEmiock 4-5849 
Rezidu 388-2233

OFISO VALANDOS.
Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Telef.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND 

2434 WEST 71st
Ofisas:

— Utenos Klubo metinis susirinki
mas įvyks antradieni, sausio 13 d. 
7:30 vai. vak Vengeliauskienės svetai-- 

4500 So. Taiman Avė. Nariai!
ig vi-! 

šokiu reikalų aptarti. v į
V. Juška, rast.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 WEST 51st STREET
Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą*.

-JPr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
op tome tris tas

DR. EDMUHD i. CIART"
27u? W. 51st STREET

Tef.: GR 6-2400 \
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv.

Lletuviv kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. rytos.— šeštadieni ir sek
madieni nho 8:30 iki 9:30 vai 
ryt©J /

/akaruškoš/ Pirmadieniais 7
TeL: HEmiock 4-2412

7159 So. MAPLEWOOD A’
CHICAGO, ILL; 6062L

<1..

k?

gS

~'

u
i

c

&

Rez, tel. 239-4683

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

Medical Buildins). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susiturimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. k JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET- 
~OFISO VALANDOS': ’

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

M0 V IN U
Apd r *usta$ perkrsustym<s

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: F Rentier 6-1882
REMKITE TUOS BIZNIERIUS 

, KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

IŠPARDAVIMAS
SPALVOTA TV

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJ!

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

DR. k MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 W. 63rd STREET

Vai.: pirmad., ketvirtad. 5-8 val. vak., 
antrad., penktad. 1—4 popiet.

jfisc tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

..VIDAUS. LIGŲ SPEQ- 
"454 WEST 71st STREET

Priėmimo vai.: nuo 9—11 vai. ryto 
auo 4—8 vaL po pietų.

9:00—2.00 p. p.
- Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
UPTOMETRISTAS

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

"‘contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

ir
Šestad. nuo

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel. 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

CARPENTER WORK
CARPENTER — HANDYMAN — 

GENERAL CARPENTER —

VERY REASONABLE
ERNIE — 489-5172

HUMPHRIES PAINTING, GUTTER 
and roofing service. Gutters cleaned, 
repaired, replaced. Painting; tuck
pointing; chimney repairs; cement 
work. Basement water proofing. Spe
cial! Gutters painted inside and out. 

All work guaranteed.
Call 561-1738

RITE WAY 
DECORATING 

Interior, exterior. 
Free estimates. 

299-3159 or 356-8705

Izraelio valdžia Jeruzalės namp statybai ieidzu ,artoti tik tąsytus akmenis, ši medžiaga yra bran
gesnė už cementu ar plytas, tačiau akmeniniai pastatai duoda Jeruzalei skirtingą nuo kity mie

sto atmosferą.

Petras Kazanauskas, ilga
metis Naujienų bendradarbis, 
rėmėjas ir nuolatinis jų skaity
tojas, praeitų metų gruodžio 
29 d. mirė Union miestelyje, N. 
J., kur turėjo savo namus. 
Šių metų sausio 2 dieną jis bu
vo palaidotas vietos kapinėse.

Prieš tris mėnesius New Jer
sey ligoninėje Kazanauskui bu
vo padaryta sunki operacija. 
Ligoninėje jam teko pragulė
ti 8 savaites, žaizdoms apgijus, 
jis buvo parvežtas namo, 162 
Indian Run Parkway, N. J. Na
mie visą laiką j Į prižiūrėjo 
žmona Adelė Kazanauskas.

Petras Kazanauskas buvo 
Chicagoje gyvenusių Kazanau- 
skų — Beri&dikto—h—ftfRo — 
pusbrolis. Dabartiniam Mu
tual Federal prezidentui Pet
rui Kazanauskui velionis buvo 
dėdė.

Petras Kazanauskas, dar gy
vendamas Chicagoje, glaudžiai 
^bendradarbiavo su Naujieno
mis, platino pirmuosius jų nu-r 
menus, ragino visus savo pa
žįstamus prenumeruoti ir pla
tinti naujai pasirodžiusį dien
raštį. Vėliau, kai išvyko Į New 
Jersey, tai visą laiką rašinėjo 
korespondencijas iš New Jer
sey lietuvių gyvenimo. Savo 
laiku jis labai gražiai aprašė 
New Jersey valstijoje įvyku
sius sandėlių sproginėjimus ir 
kilusius

DONALD E. PALM, Sr.
Complete painting & paper hanging. 

Fully insured.

PLASTERING, TAPING & 
SPRAYING.
525-8018

n riri"-4TTII"HTllfflff I '."I . IIH"i JIT I ilW 11 t!

PAINTER
AND FIX-IT MAN

Reasonable.
References and Insured.

562-1975
*S5S*

ERNEST L. KITZINGER, INC.
GENERAL REMODELING

Room Additions. Basement Rec. Rms.
’Kitchen Remodeling. Bathrooms.

Screen Porches.
Alum. Siding.

" 724-3384

gaisrus. Kazanauskas

(PUTRAJMENTAS)
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

BEVERLY HILLS GtLINYČIA
GfcLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST S3 rd STREET 

T.lefon.i: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

rtVAS IR SUNUS

bų rėmėjąs. Jis ragino Ameri
kos lietuvius padėti pavergtai 
lietuvių tautai atgauti laisvę.

Lietuviai neteko gero savo 
tautiečio; visą gyvenimą kovo
jusio už savo krašto laisvę ir 
lietuvių gerbūvi.

Išliko neišmestos Mari jos', Juo
zapo, apaštalų ir angelų šventės.

Reikėjo užleisti vietų naujiems

Kaip UPI žinioje aiškinama, 
naujajame kalendoriuje pasiro
dė eilė naujų šventųjų, kaip an
tai Peru nelaisvio sūnaus Marti
no de Torres lapkričio 3 d. ir 
Japonijos, Ugandos bei Kanados 
kankinių, kuriems šventos die
nos skirtos vasario 6 d., birželio 
3 ir ląokrięio-19 d.

DARBO ŽMOGAUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE TUTOMOBI1.IAMS PASTATYTI

Direktoriai

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

CARPENTER —
Recreation rooms, room addi
tions, cabinets and all remode

ling. Estimates call

ED at 823-0277.

Y

DR. V. P. TOMASONIS
~ C H i K U. R G A S
2454 WEST 71st STREET

Ofiso tolof-: HEmiock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

CARPENTRY —

Painting — Remodel.
PETER H.' WIN ANDY SONS 

Glenview, Illinois 
724-4721

Pagal Apaštalų Sosto praeitų 
metų gegužes mėnesio pareiški
mą nuo šių Naujųjų Metų pra
sidėjo katalikams privalomas 
universalinis reformuotasis baž
nytinis kalendorius, daug kur 
iššaukęs karštą konto versi ją.

Iš to kalendoriaus yra išbrauk
ta visa eilė šventųjų, jų tarpe to
kiu populiariu, kaip šventasis nėję, __ ____________,
Kristupas.. šventoji Barbora, °“
šventas Mikalojus (Kalėdų dė
dukas), šventas Jurgis, Valen-i 
tas ir t. t. Kas nori, gali sau mocratic Club metinis 
ir prie jų pasimelsti, bet jiems 
skirtų šventi dienų nei bažny
čiose pamaldų, net jų vardų mi
nėjimo nebėra...

Tai jau penkta tokia katali
kų. kalendoriaus reforma. Pir
moji Įvyko 1568 metais, kai po
piežius Pius V įsakė sumažin
ti šventadienių skaičių. Kitos 
kalendoriaus ' reformos Įvyko 
1951, 195-5 ir 1960 metais, tai 
yra beveik viena po kitai, bet

Susirinkimu ir parengimu

— Chicago Lithuanian National De- 
___ , .___ A__ _j susirinkimas ■ 

įvyks trečiadienį, sausio 14 d., 8 vai. į 
vak. Hollywood svetainėje, 2417 West 1 
43rd St. Visi nariai prašomi daly-' 
vauti, nes reikia daug reikalų aptarti. į

J. Balicas, rast. ?

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai;

vertė ir siuntinėjo Naujienoms [ vįena tų reformų neturėjo 
įvairius 
liūs.

Rusams panaikinus Lietuvos 
nepriklausomybę, jis pasmer
kė okupantą. Amerikos lietu
viams suorganizavus Amerikos 
Lietuvių Tarybą, Petras Kaza
nauskas buvo didelis jos dar-

beletristinius dalyke-1 to^įo pasikėsinimo Į šventuo- 
j sius, kaip pernykščio j i. Iš 150 
dienų metuose, skirtų Įvairiems i 
šventiesiems, bepaliko vos 63. <

— SLA 260 kuopos narių metinis 
^smukimas įvyks„ sekmadieni, sausio 
11 d. 2:30 vaL po pietų, 2549 W. 71st 
St., Chicago. Kviečiam narius atvyk
ti, nes vaidyba pateiks metinius ra
portus, o po susirinkimo Įvyks narių 
pobūvis. Valdyba

— Lietuviu Motery Draugijos Ap
švietė metinis susirinkimas įvyks sek
madienį; sausio 11 dieną 1:00 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj. 3133 So. 
Halsted St. Narės malonėkite atsilan
kyti ir jau- laikas užsimokėti savo 
duokles. Susirinkime išgirsite rapor
tus ir aptarsite bėgančius draugijos 
reikalus, kurių yra daug. Po susirin
kimo vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID ■

l
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4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL; YArds 7-1741 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1970 m. sausio 8 dieną mirė mūsų brolis I 
bei dėdė

i

I

Olandų kunigai kelia 
maištą prieš celibatą

Iš Olandijos pranešama, kad 
tos šalies pastoralinė taryba, 
kuri yra susidariusi iš Romos 
katalikų kunigų ir pasauliečių, 
79 balsais prieš 6 balsus nubal
savo reikalauti, kad bažnyčia 
panaikintų savo nusistatymą 
prieš vedusius kunigus.

Nubalsavimas tikriau yra 
rekomendacija astuoniems 
Olandijos vyskupams, kurie 
patys tame bąlsavime nedaly
vavo. Pastoralinę tarybą suda
ro lygiom pasauliečiai ir reli
giniai — kunigai, vienuoliai ir 
vienuolės. Ji savo reikalavimų 
ir rekomendacijų negali pri
vesti Įgyvendinti, o vien reiš
kia viešąją nuomonę, su kuria 
vyskupai privalo šiaip ar taip 
skaitytis.

Romoje, vienas Vatikano 
pareigūnas tuo reikalu pasakė, 
esą olandų pastoralinės tary
bos nutarimai “neturi jokios 
privalomos svarbos” ir Vatika
nas dėl to neturįs ką pasakyti.

Celibato klausimas Olandi
joje kunigų dienotvarkėje už
ima pirmąją vietą, kadangi 
per dvejus paskatinius metus 
100 klierikų paprašė atidėti vė
lesniam laikui jiems privalo
mą “skaistybės” priesaiką.
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KRISTUPAS JANKUS 
gyv. Tordnto, Ont., Canada..

Dideliame nuliudime liekame:

I

-i

I ■
I

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Seserys, brolio vaikai ir kiti giminės 1
______ _____ '___  ___ • 1

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

PETRUI KAZANAUSKUI
mirus

I 
I I I

I
I
I

II
New Jersey Lietuvių Tarybos Valdyba | 
Newarko Lietuvių Moterų Klubas 
Kristina ir Kazys Yakavoniai 
Ieva ir Albinas Trečiokai

t-

I
1

I I

I

i -

f

Emilija Sinus ■
t j

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23f^ PLACE Virginia 7-3672

ANTANAS. M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA ĄVENTK. Phone: YTrds 7-3401

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

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

''sawBaaw ’CBMb

WIS1 LIETUVIAI BIZNIERIAI
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Kaip jau nekartą rąžyta, Ame- į ti” pensininkams-seneliams pa- 
rikos Lietuvių Vaiko Ugdymo stogės klausimą.
Draugija vietoje Vaiko Namų 
persiorientuoja iš savo centas- 
po-cento surankioto kapitalo pra-1 veikiu, Cicero, prašydamas j Į 
dėti statyti Alvudo Senelių Po-! paveikti SLA, kad ši fraternali- 
ilsio Namus, kuriems architek-1 nė lietuvių organizacija, turėda- 

.tas Mulokas jau suspėjo ir pro- ma didelį kapitalą, investuotų į 
jektus paruošti. Esą tai būtų pensininkams namų statybą, ku- 

'net 6 aukštų, 2,000 ketvirtainių1“’"’ 
pėdų pločio namai, kurie kaš
tuotų apie $250,000.

Jei tai yra Alvudo seneliams 
poilsio namų projektas, aišku 
Alvudas geriau žino koks pro
jektas geriau ir kaip tuos ber- 
tainio milijono dolerius sukelti.

;Bet jei tatai yra platesnės apim
ties nepralobusiems lietuviams 
senątvės sulaukus poilsio namų 
statymo intencija, reikia leisti 
ir ne Alvudo seneliams savo pa
geidavimus pasakyti.

Vienas tokių yra"stasys"šur- 
kus, buvęs čikagiškis, dabar San 
Jose, Calif., iš pensijos gyve
nantis lietuvis, kurs savo priva
čiame laiške be kitko duoda pa
siūlymą :

odėl ne Kalifornijoje?

Prieš keletą metų tuo reikalu 
. esu kalbėjęs su geruoju K. De-

HILF WANTED — MALI

Nau j ienose tilpusios žinios, 
ad Alvudas ruošiasi statyti di- 

( džiulius namus seneliams, dar 
gi su dviejų aukštų garažu, su
daro progą dar kartą “apdūmo-

riai, tokių namų gyventojai pen
sininkai prisidėtų.

Deveikis siūlė tą klausimą 
kelti spaudoje, bet aš pats su sa
vo sugebėjimais to darbo imtis 
neišdrįsau. -SLA vadovybė svars
tė Įsigyti vasarnamį, kurs ma
no išmanymu mažiausiai yra rei
kalingas. Kaip čia eilinis narys 
ginčysies su patyrusia vadovybe. 
Taip tas reikalas ir liko vien pri
vačiuose pasikalbėjimuose palie
čiamas”.

Gerb. S. Surkus turi realių pa
siūlymų, pirma, kad Alvudo idė
ja pastatyti saulėlydžio laukian
tiems tautiečiams' poilsio namus 
yra sveika ir visomis išgalėmis 
visų remtina; antra, kad tokie 
namai būtų statomi ne poliuri
jos ir smogo troškinamoje Chi
cagoje, o kur nors ko toliausiai 
nuo didmiesčių, kaip tai (Pacifi- 
ko pakraščiuose, kur nors San 
Francisco apylinkėse. Apie tai 
jis yra laišką su savo sumany
mais pasiuntęs pačiam Dr. J. 
Adomavičiui ir, radęs susidomė
jimą, žada plačiau parašyti Nau
jienoms. - J. Pr.

WOO WEST DIVERSE?
. — 5 P. M. Monday through Friday.
9 A M. — 1 P. M. Saturday.

Autorr.obiliy susisiekimas Warren pie
šte sustojo po didelės sniego audros, 
kurios metu iškrito virs 30 coliu 

sniego.

HfLP WANTED — MALE
DuMninkv R«Bci*

MARSHALL FIELD & COMPANY 
NEEDS

•Join our expanding work force • Work Close to home.
• Excellent working conditions • Permanent Work.

ffcll Time Hours: 8:30 A. M. — 5 P. M.
Part Time Hours: 5 P- M. — 9 P. M. Or Earlier

ENJOY ALL REGULAR EMPLOYEE BENEFITS
• Free pension plan (If Qualified) • 20 Per Cent Merchandise Discount.

• Blue Cross and Blue Shield • Life Insurance.
; • Vacation and holiday Pay. - ?

MUST į PEAK AND UNDERSTAND ENGLISH

............. ... . ........................... .................. ■
MILWAUKEE ROADS NEEDS
RAILROAD CAR MEN

WELDERS — CAR CLEANERS — OILERS NEEDED

war

REAL ESTATE
_________ 1 _—________ s.1

REAL ESTATE FOR SALE 
Na» U, Žarna — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, leme — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJ1MA1S

DĖL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI —- NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKAJLĄlb

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8

A-J MĖSOS KRAUTUVĖ
PRIME & CHOICE MĖSA, 
4 LIETUVIŠKOS DEŠROS

Užsakant didesnj kiekį parengimams 
duodame nuolaidą.

2433 WEST 69th STREET
CHICAGO, ILL. 60629

.17 Savininkai:
ANTANAS ir JERONIMAS PLIENIS

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.

smuko iš lietuvių rankų ir pate
ko kitataučiams”. Namas bu
vo pastatytas šio šimtmečio pra
džioj ir kaštavo apie $80,000. Jis 
turėjo didelį žemės plotą.

Tame name buvo Įrengta di
delė salė koncertams ir vaidini
mams bei trejetas mažesnių sa
lių draugijų ir organizacijų su
sirinkimams; buvo ir knygy
nas.

Neseniai tas namas buvęs par
duotas už $18,000. Lietuvių to
je apylinkėje mažai belikę, o li
kusieji nebepajėgią to namo ir 
svetainės išlaikyti...

Free suburban train transportation from Elgin and other Milwaukee 
Road points.

Apply at CAR FOREMANS OFFICE, located 1% mile East of York Rd. 
and Green St., Bensonville, Ill. or phone.

766-1100 Ext. 331 or 330
An equal opportunity employer

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

PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

&

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkui ir Darbininkiy

REIKALINGI VYRAS IR MOTERIS 
Vyrui — prižiūrėti arklius ir jautu
ką, moteriai — dali laiko padėti na
mų ruošoje. Puiki proga tinkamai 
porai. Susikalbėti angliškai. Pagei
daujama gyventi šioje darbovietėje.

BARTLETT. ILL.
Call collect 312 — 837-6071

Call: Frank Zapolis

GA 4-8654 INSURANCE

5TATŽ FARM

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

Patogios išsimokė- 
jimo sąlygos.

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

.. • — ............... ........... ............................

your! Independent 
tnsumnce į Agent

fi

#

Parduotas Lietuvių Mokslo 
Draugijos namas Pittsburge

SANDARA praneša, kad vie
nas žymesnių lietuvių tautinės 
kultūros centrų, Lietuvių Moks
lo Dr-jos namas Pittsburge “iš-

ED THE CARPENTER

Best work - Best rates. 
Satisfaction Guaranteed. 
As I do all my own w’ork.

471-1444

ACCURATE BUILDERS 
Complete home remodeling, 
air conditioning & heating 

included. 
Free Estimates. 

343-7704

Parduodamos baigiančios pranykti nepriklausomos Lietuvos sio'abri- 
nes monetos: 5 litai su J. Basanavičiaus atvaizdu, 10 litu — su * Vy
tauto Didžiojo, 10 lity---- su prezidento Antano Smetonos ir kitos.

Kainoraštis — pareikalavus.

P. ZABLOCKIS, 2333 ONTARIO ST., Vancouver 10, BC, Canada

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

Kieti viršeliai — §4.00, minkšti — §3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit. <

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

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

MStJKD

Per annum on 
Investment bon u*? 

$20,000.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632

Per annum ea 
regular Savingi

Savings Insured to

e

PAAIŠKINIMAS
Mano aprašyme “Kas naujo 

Chicago Taupymo Bendrovė
je” buvo pasakyta, kad pagal 
Federalinės Valdžios patvar
kymą, tiems “ne naujiems”, 
kurie nori investuoti dešimt 
tūkstančių dolerių Į certifika- 
tus, laikant juos nemažiau kaip 
du metus Chicago Taupymo 
Bendrovėje, tai už juos bend
rovė mokės šešis nuošimčius.

Noriu paaiškinti, kad tau
pytojai, kurie turėjo santau
pas Chicago Taupymo Bendro
vėje prieš 1969 m. gruodžio 15 
dieną, tai tik jie gali tuo pa
tvarkymu pasinaudoti. Tuo ne
gali pasinaudoti nauji taupy
tojai. šis Įstatymas pasibaigs 
1970 metų liepos mėn. 31 die
ną. Šiuo patvarkymu Fede
ralinė Valdžia nori, kad tau
pytojai nebėgtų iš vienos tau
pymo bendrovės į kitą, kuri 
moka šešis nuošimčius. Nori, 
kad pasiliktų savo senoje tau
pymo bendrovėje.

W. B. Sabastian

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Atskirame name, 58 St. ir Maplewood 
Ave., išnuomojamas naujai atremon

tuotas
5 KAMBARIŲ BUTAS. 

Du miegamieji ir garažas.
Teirautis nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 

p. p. pas p. DENES, 
tel. 847-1141

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMB. BUTAS 
Brighton Parke,, suaugusiems.

• Tel. 434-6905

4346, kur nuro&ys artimiau
sią Sveikatos Tarybos kūdikių 
globos stotį.

S3!

— Dail. Vyto Remeikos pa- 
parodos atidarymas įvyks šį 
šeštadienį, sausio 10 d., 7 v. v. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
Centre. Parodą rengia L. J. S. 
Korp! Gintaras.

z

?
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

b, ............................. ......... ■ i-

< ~ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SATURDAY, JANUARY 10, 1970

C H E F 
From 6 A. M. — 2 P. M. Must have 
Institutional or restaurant experience.

Prepare meals for students and 
faculty.

Call Mrs. MATHEWS 
869-2511

after 1 P. M. for appointment.

HELP WANTED — FEMALE
Daritininlciy Reikia

PATIKIMA MOTERIS
BENDRAI NAMŲ RUOŠAI

1 ar 2 dienoms savaitėje. Reikalin
gos rekomendacijos. Susikalbėti an- 

Geras susisiekimas, artimo
je Northsidėje. 

Pastovus darbas.
Tel. 472-5506

gliškai.

PATIKIMA MOTERIS
2 ar 3 dienom savaitėje nuolatinei 
namų ruošai ir vaiko priežiūrai dak
taro namuose. Susikalbėti angliškai. 
Susitarsime dėl atlyginimo. Univer

sity of Chicago apylinkė.
Tel. 363-5559

DICTAPHONE
TYPIST

for small loop 
patent law firm

Call 922-6262

2735 WEST 71 si STREET TEL. 925-6015

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

$7,500./ Nauja apylinkė, brangūs namai.

135 ST. ir 86 AVĖ. Lietuviai savininkai.
TELEF. 349-0600

BEVEIK NAUJAS 4 moderniu bu
tų mūras, 3 po 4 ir 7 kambariai, 59 ir 
Kedzie apylinkėje.

MAISTO KRAUTUVĖ Brighton 
Parite.

DU PO KETURIUS, medinis ir ga
ražas. Vienas butas su baldais, antras 
tuščias. 42 gatvė ir Rockwell. $13,500.

INCOME TAX SERVICE 
2737 W. 43rd STREET 

TeL CL 4-2390

Accounts receivable clerk 
requires typing and typist 

for clerical work;

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tun*-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050

NIEKUR GERIAU!
PUIKUS 2 AUKŠTŲ MŪRAS. 6 ir 

3 kamb., garažas. Arti mūsų. $19,900.
VERTINGAS MŪRAS, naujas sto

gas, elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningų paja
mų. Marquette Parke. $26,950.

7 KAMBARIU MŪRAS, 4 mieg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas. gazu, sausas įrengtas rūsys, muro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell? $21,800.

2 BUTU po 7 kamb. tvirtas mūras. 
Alumin, langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuvės. Arti mūsų. $29,500.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th Št. Tel. RE 7-720C

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolų, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.-

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDEHS

2858 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

DIFTERITAS CHICAGO!
Chicagos sveikatos komisio- 

nierius Dr. Murray Brown jau 
praeitą antradienį, sausio 6 d., 
pranešė, kad Chicagoje pasi
reiškė difteritas, būtent nusta
tyti keturi susirgimai, kurių 
du buvo fatališki. Iki trečiadie
nio jau užregistruota 10 atsiti
kimų, kurių keturi tikrai, o 
šeši dar nebuvo aiškiai nusta
tyti.

Dų, Brown sako, kad tai nė
ra jokia epidemija, tačiau 
įsakmiai pataria tėvams savo 
vaikus įskiepyti, kurie dar ne
buvo skiepyti.

Kas neturi savo šeimos dak
taro, pataria skambinti 744 -i

Lydi ja Jad viršytė išpildys 
motinos vaidmenį 5 Stulpų Tur
gaus Aikštėje spektaklyje, kuris 
Įvyks sausio 17 ir 18 dienomis, 
Jaunimo Centre. Bilietai Mar
giniuose, 2511 W. 69th St. (Pr).

Lietuvos Vyčių Choro meti
nė vakarienė įvyksta šeštadienį, 
sausio 24 d. Balio Pakšto salėje, 
7:30 vai. vak. Bus trumpa links
ma programa. Veiks bufetas, 
šilta ir šalta vakarienė. Laimin
giesiems teks vertingu dovanų. 
Palaikykite Lietuvos Vyčių Cho
rą, atsilankykite į šį metinį pa
rengimą. Bilietus galima gauti 
pas kiekvieną choristą. Staliu-

Rainytę, tel.: 523-9202, arba pas
Vvtauta Bilitavičių tel. 927-3216.

(Pr).

„.More Power to You
2qv
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Elektros energijos Amerikoje rugpjūčio mėnesį buvo oegtmlMina 
222.4 taškai, laikant 1957 mėty energijos kiekį — 100 taficy. 

t ‘

GLENCOE. FULL-TIME 9-5 
Varied duties—Addressograph; Mim- 
eo, and other general office duties. 

Company benefits.
Contact Mrs. HANDLEY 

for interview, 
835-4124

Film distributor — near Loop. 
Experience preferred. Some ty

ping required. 
Salary open.

CaU Mr. MAYER at DE 7-2855

BILLER - TYPIST
Will train, good typist for IBM billing 
mach. Air conditioned office in Old 
Town. Hospitalization, life ins. 

profit sharing. Salary open.
SU 7-4500

&

Dirbančiaimoteriškei reikalinga
PATIKIMA MOTERIS 

bendrai namų ruošai 1 dieną savaitė
je, nuolatos. Reikia rekomendacijų. 

5800 N. — 3024 W.
Susikalbėti angliškai. 

275-2306 - •
po 5 vai. vak. ir savaitgaliais.

SWITCHBOARD TYPIST 
Good at figures, experienced.

40 hours. Salary open.
Benefits.

. IMPERIAL SMELTING

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

Kaip geram pirkėjui dera, 
Viską perka tik pas Tverą.

(Pr).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer, 

Chicago, III. 50632. Tai. YA 7-59*0

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
Leonas Pranokus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

ir motorų remontas. — Towing.
S759 So. WESTERN AVE.

Tai.: PR 8-9533

(■■aBBHxavnssKiKBai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBiS
Pardavimai ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T»U REpubllc 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AYS. 

LA 3-1775 
(Currency Exchange ištaigoj) 

PlgOs lutomobllly draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms

32$7 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

AMERICAN
TRAVEL SERVICE

WALTER RASK, prezidentu
9727 So. WESTERN AVE.,

Chicago, IIL 40643. ToC 233-9737
Pardavinėjame lėktnvų, laivų, trau
kinių bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus | visus pasaulio kraštus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porų mėnesių 

praleisti Lietuvoje pac gimines.

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE
4259 S^,.MAPLEWOOD AVENUE

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas ritokiausių nuc 
savybių pirktai - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir Rūdijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan-

SPECIALIAM DĖMESIUI! 8 metų 3 
butų mūrinis? 2 po 4 ir vienas 3^ 
kambarių garažas. $465 pajamų. 
Įmokėjus $17,000 — galima perimti 

paskola iš 5%%. 13 ir Austin 
apylinkė.

SVOBODA, 2134 So. 61 Ct.
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

2 PO 4 KAMB. MŪRINIS, gazo šilima,
2 auto garažas. $180 pajamų, žemi 
mokesčiai. Cicero ir Cermak Rd. apy- • 

linkė. $19,900.
SVOBODA, 2134 So. 61 Ct.

BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir pent&tau genui vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas 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

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, .Inas ir auto 

samuosiiu vamzdžius sutaisome arb* 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at 
liekame “tuckpointing” darbus. Esam* 
apdrausti, visu darbu garantuotas.

Skambi nklt
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Drifrn»vttn*M veltui lrr*tnicite* twt

^•NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUt AS IR BICIUIiIS




