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ADAMKAUS KANDIDATŪRA ATMESTA
Chicago Tribūne praneša iš Washington©, kad Valdo Adam

kaus kandidatūra Federalinės Vandens Teršimo Kontrolės ad
ministracijos Chicagos srities direktoriaus postui buvo atmesta. 
Tas atmetimas reiškiąs didesnio masto pralaimėjimą buvusiam 
lllinojaus valstijos atstovui, dabartiniam vidaus departamento 
sekretoriaus asistentui Kari L. Kleinui.

EGIPTO SALOJE ŽUVO 59 KAREIVIAI 
41 IŠVEŽTAS IZRAELIO NELAISVĖN

Iš kitos pusės, tas atmetimas 
esąs didesnio masto laimėjimas 
FWPCA (Federal. Vandens Ter
šimo Kontrolės administracijos) 
komisionieriui David D. Domi- 
nickui, kuriam nepatikęs Adam
kaus protegavimas.

Per ištisus mėnesius Klein dė
jęs pastangas gauti tą Chicagos 
postą inž. Adamkui, 1968 me
tais pralaimėjusiam rinkimus į 
Chicagos metropolijos sanitari
nio distrikto patikėtinius (trus
tee).

Adamkus anksčiau, buvo vice 
pirmininkas 13-jo wardo respu
blikonų organizacijos, kurią 
Kleinas reprezentavo Springfiel- 
de, prieš persikeldamas į da
bartinį postą prieš metus.

Ligšiolinio FWPCA Chicagos 
srities direktoriaus H. W. Pos- 
tond vietą užims Francis T. Ma
yo, FWPCA tarpįstaiginių pro
gramų ir planavimo direktorius. 
Mayo tai vietai pasirinko pats 
Dominickas.

Tribune priduria, kad būda
mas Adamkaus sponsorius, 
Kleinas privačiai maždaug prieš 
tris mėnesius pasakęs reporte
riams, jog Adamkus tą vietą 
gaus. Tas pasakymas ir pavar
tęs departamento valdininkus 
paskelbti, kad Adamkus yra 
“treniruojamas” sritinio direk
toriaus postui, kad ir ne Chi- 
cagoje. Tačiau dabar'esą patir
ta, kad Adamkus tokio darbo ne
gaus.

“Jis tikriausiai tiko Chicagos 
postui”, pasakęs vienas pareigū
nas, “bet tiek daug pragaro bu
vo sukelta apie “politiką”, kad 
vietiniai žmonės buvo priversti 
visą ši reikalą pervarstyti”.

Lenkų ministeris 
tariasi Bonoje

BONA. — Vakarų Vokietijos 
kancleris Brandtas jau pasiuntė 
laišką Rytų Vokietijos premje
rui Willi Stiph, pasiūlydamas 
praktišką darbotvarkę busimiem 
abiejų pasitarimam. Pasiūlymai 
neskelbiami, tačiau nurodoma, 
kad Bona jokių sąlygų nestato ir 
kviečia susitikti laisvoms ir pla
čioms diskusijoms.

Vakarų Vokietijon atvyko 
Lenkijos užsienio prekybos mi
nisteris Janusz Burakiewicz, ku
ris pradės derybas su Vokietijos 
ekonomikos ir užsienio reikalų 
ministeriais. 'Burakiewicz yra 
pirmas Lenkijos kabineto narys, 
oficialiai apsilankęs Vakarų Vo
kietijoje. Bus svarstomi Vokie
tijos kreditų Lenkijai reikalai 
ir prekybos išplėtimo galimu
mai. Abi valstybės diplomatinių 
ryšių nepalaiko, tačiau turi pre
kybos atstovybes, šis vizitas 
gali padėti pagrindus ir diplo
matiniams ryšiams.

♦ Pietų Vietname baigėsi 290 
mylių dviračių lenktynės, kurios 
turėjo pademonstruoti, kad vy
riausybė valdo Vietnamo kelius. 
Lenktynes baigė 60 dviratininkų. 
Apie 2,000 kareivių saugojo ke
lius. Nors teko keliose vietose 
pašalinti komunistų padėtas mi
nas, dviratininkų tarpe užmuš
tų ar sužeistų nebuvo.

IŠ VISO PASAULIO

NIGERIJA PATI ŠELPS NUO KARO 
NUKENTĖJUSIUS GYVENTOJUS

LAGOS. — Nigerijos valdžios galva generolas Yakubu Gowon

NEW YORKAS. — Aiškėja, 
kaip policijai pavyko sugauti tris 
asmenis, kaltinamus angliakasių 
veikėjo Yablonskio ir jo šeimos 
nužudymu. Pats Yablonskis pa
skutinėmis dienomis bijojęs ki
tų unijos vadų keršto ir todėl 
užrašinėjęs kiekvieno Įtartino 
automobilio, kuris sustodavo ne
toli jo namų, numerius. Jo są
raše buvo ir suimtųjų numeriai. 
Dėl to policija juos atsekė net Į 
Clevelandą. Pas vieną suimtųjų 
buvo rastas ginklas, iš kurio bu
vo šautos Yablonskio kūne ras
tos kulkos. Taip žuvęs Yablons
kis pats prisidėjo prie nusikal
timo išaiškinimo.

SAIGONAS. — Amerika per
davė Pietų Vietnamo vyriausy
bei dar 50 milijonų dolerių im
portuojamoms prekėms pirkti. 
Nuo 1965 metų Saigonas gavo 
jau 900 milijonų dol. Amerikos 
finansinės paramos.

LYDDA. — Izraelio teismas 
nuteisė dvi arabes moteris ir vie
ną vyrą kalėti iki gyvos galvos 
už bombos padėjimą Jeruzalės 
turgavietėje, kur prieš metus 
■sprogimas užmušė du studen
tus.

MAŠKVA — Svetlanos Alli- 
liujevos duktė Maskvoje nebu
vo girdėjusi apie sovietų pilie
tybės iš jos motinos atėmimą. 
Duktė Jekaterina studijuoja fi
ziką, o jos brolis Josifas nese
niai baigė medicinos studijas.

NEW YORKAS. — Teismas 
priteisė keturiems vyrams po 90 
dienų kalėjimo už nelegalų New 
Yorko Kolegijos patalpų užėmi
mą pernai, lapkričio mėnesi. Pa
aiškėjo, kad visi keturi: Kurtz- 
man, Cooper, Levine ir Goldberg 
visai nebuvo studentai. Proku
roras juos pavadino “politiniais 
organizatoriais”. Komunistinė
se šalyse tokie žinomi “partor
go” vardu.

DETROITAS. — Sausio mė
nesio automobilių pardavimai 
vis dar nepasiekia pernykščių 
rpetų sausio. Per pirmas 10 die
nų buvo parduota 22% mažiau, 
kaip pernai, o per antrą 10 dienų 
— 17% mažiau. Geriau, negu 
pernai, laikosi American Motors 
automobiliai. Jų ŠĮ mėnesį par
duota 14% daugiau, kaip per
nai.

Kritikuoja valdžią
WASHINGTONAS. — Grupė 

kongreso demokratų pasmerkė 
prezidento Nixono ekonominę 
politiką ir pažadėjo prieš ją ko
voti kongrese ir spaudoje. Vy
riausybė kaltinama leidimu pa
kelti bankų nuošimčius, kurie 
šiuo metu yra aukščiausi Ame
rikos istorijoje. Tas nuošimčių 
pakėlimas sugriovęs namų sta
tybos pramonę, sutrukdęs mo
kyklų statybą, kanalizacijos ir 
vandentiekių įrengimus, mies
tų atnaujinimą, sukėlęs inflia
ciją ir padidinęs bedarbių eiles.

Atstovų Rūmų bankų komite
to pirm., atstovas Wright Pat
man tvirtina, kad mažai ar vi
dutiniai uždirbą amerikiečiai 
nuo vyriausybės politikos sun
kiai nukentės.

Amerikos aviacija jau pradėjo naudoti pripučiamus, didžiulius maišus barakams statyti. Tokie pastatai lengvai 
išardomi h- išvežami helikopteriais. Nuotraukose parodome kaip keli vyrai per trumpą laiką pastato nemažą baraką.

spaudos konferencijoje pareiškė, kad Nigerija pati bandys išspręsti 
milžiniškas problemas, kurios atsirado po civilinio karo. Valdžia 
paskyrusi apie 28 milijonus dolerių nuo karo nukentėjusiems 
šelpti. Gowonas pakartojo valdžios nutarimą nepriimti šalpos 
iš tų valstybių ar tarptautinių organizacijų, kurios rėmė atsisky
rusią Biafrą. Maisto ir vaistų įvežimui lėktuvais nebus naudoja 
mas Uli aerodromas, per kurį vykdavo parama Biafrui.

Baltiejoi Rūmai paskelbė, kad 
iš Toledo, Ohio aerodromo tran
sporto lėktuvas jau išskrido į 
Nigeriją su 25 džypais ir trimis 
kilnojamomis ligoninėmis.

Amerika oro keliu greit išveš 
Į Nigeriją 50 elektros generato
rių, 10,000 anklodžių ir 10,000 
žibalinių lempų. Bus išvežta dar 
25 džypai. Kiekvieną mėnesį 

Amerika laikys paruošusi siun
timui Į Nigeriją 40,000 tonų 
maisto. Jis bus siunčiamas, kol 
reikės. Du Islandijos lėktuvai 
nugabens Amerikos nupirktą Ni
gerijai žuvį, 18 tonų. Nigerijai 
reikia daug maisto, kuris turėtų 
aukštą baltymų kiekį. Tūkstan
čiai vaikų iki 4 metų ir žmonių 
virš 45 metų serga nusimaitini- 
mu, nes jų maiste trūko balty
mų.

Prancūzų valdžia 
kritikos ugnyje

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas atmetė 
Prancūzijos tvirtinimą, kad Ame 
rika pati norėjusi parduoti Li
bijai naujų karo lėktuvų, o da
bar pykstanti, kad juos par
duoda Prancūzija. Pareigūnai 
paaiškino, kad Libija, dar ka
raliaus Idrio valdymo laikais už
sakė 8 lėktuvus, o anksčiau bu
vo pirkusi 10 F-5 lėktuvų, kurie 
buvo jau pristatyti ir du jų Li
bijos pilotai jau spėjo sudaužy
ti.

Pasikeitus Libijos vyriausy
bei ir atėjus revoliucinei kari
ninkų valdžiai, Amerika sustab
dė lėktuvų pristatymą ir laiko 
karaliaus Idrio kontraktą nega
liojančiu.

Prancūzijos spauda kaltina 
savo vyriausybę dėl išsisukinė
jimo ir melavimo Ūbi jos lėktu
vų klausimu. Pradžioje, kai bu
vo skelbiama, kad Libija gaus 
50 lėktuvų, prancūzų pareigū
nai tvirtino, kad “tas skaičius 
gerokai perdėtas”. Dabar paaiš-

VĖUAUSIOS ŽINIOS
o

♦ Valstybės prokuroras Mit
chell paskelbė, kad New Y’orke 
dvi bendrovės ir keli asmenys 
traukiami teismo atsakomybėn, 
nes jie bandė papirkti mokes
čių įstaigos tarnautojus.

♦ Buvęs Biafros valstybės gal
va gen. Ojukwu gavo politinę 
globą kaimyniniame Ivory Coast 
krašte. Jis pažadėjęs nepoliti
kuoti.

Floridos gubernatorius Kirk 
kreipėsi i Aukščiausią Teismą, 
prašydamas pratęsti visų vie
šųjų mokyklų integravimui nu
statytą terminą. Florida nega
linti iki vasario 1-mos integruo
ti savo mokyklų.

♦ Senatorius Scott, girdamas 
prezidento Nixono pasakytą kon
grese kalbą, sako, kad preziden
tas atėmė iš demokratų partijos 
visus ginklus, kurie būtų var
tojami šiais rinkiminiais me
tais.

♦ Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad erdvės satelitai, skirti susiži
nojimui, telefono ar televizijos 
bangų perdavimui, bus atiduoti 
privačioms, komercinėms bend
rovėms tvarkyti.

■*• Bonoje pranešama, kad ke
turi didieji; Amerika, Sov. Są
junga, Britanija ir Prancūzija 
greit susitiks svarstyti Berlyno 
klausimų.

♦ Britų karo laivai ir lėktu
vai seka Atlante sovietu kreise
rį “Moskva” ir kelis kitus laivus.

kėjo, kad Libija perka ne 50, 
bet 100 lėktuvų. Paaiškėjo ir 
tai, kad Izraelis irgi ris dar gau
na prancūzų ginklų. Net ir šiuo 
metu, sausio 22 d. Orly aero
drome EI Al lėktuvan buvo krau
namos dėžės su raketomis Izra
elio aviacijai. Spauda sako, kad 
ateityje niekas prancūzų vy
riausybe netikės, jei ji ves šito
kią melagysčių politiką.

Čekoslovakijoj dar 
nebaigti valymai

VIENA. — Čekoslovakijos ko- 
munistų partijos centrinė kon-;nys4ės dienų pareiškimai atsi- raelis sako tos salos nelaikysiąs, 
trolės komisija paskelbė, kad ji Ueps į jos paskyrimą. Senato- bet greit apleisiąs. šios salos ra- 
rekomendavo centro komitetui ■ rlus Goodel iš New Yorko pareiš- daras buvo Izraeliui neparankus, 

ikė, kad jis pats dažnai keičiąs: 
1 savo pažiūras, todėl leistina jas ;
i keisti ir teisėjui Carswell. Sena-

peržiūrėti 11-kos aukštų parti
jos narių bylas. Komisija gal
voja, kad jie susidėjo su “deši
nio sparno oportunistais”. Nes
kelbiama, kas>tie 11 komunistų, 
tačiau manoma, kad tai pats
Aleksandras Dubčekas ir jo ar-’nės keičia. Jis galvojąs, kad 
timieji bendradarbiai. Kai ku- Carswrell jaunystės pareiškimai
rie partijos veikėjai, o gal ir pa
tys sovietai, galvoja, kad jie 
dar nepakankamai nubausti už 
pernykščių metų reformas ir 
nukrypimą nuo sovietų linijos.

Dubčekas gruodžio mėnesi bu
vo paskirtas ambasadoriumi 
Turki j on, tačiau į savo darbą 
dar neišvažiavo ir gyvena Slo
vakijoje. Sakoma, kad jis mo
kosi svetimų kalbų.

Pragos partijos komitetas pa
skelbė, kad buvęs Bohemijos re
gioninis partijos sekretorius Ja
roslav Vitacek yra išmestas iš 
partijos. Partija pradėjusi 
drausmės akciją prieš visą Pra
gos universiteto partijos komi
tetą.

Indonezijoj nafta 
sukėlė protestus

JAKARTA. — Indonezijos 
studentai vėl išėjo Į gatves de
monstruoti, kaip demonstravo 
paskutinėmis prezidento Sukar
no valdžios dienomis, ši kartą 
studentai protestuoja prieš ži
balo ir gazolino kainų pakėlimą.

Studentų vadai sako, kad su
valstybintoje Indonezijos žibalo 
pramonėje vyrauja korupcija ir 
reikia išvalyti valdinės Pertami- 
na bendrovės vadovybę. Indo
nezija turi nemažai naftos, ku
ri pernai valstybei davė 240 mi- i 
lijonus dolerių pajamų, tačiau 
nežiūrint gausių naftos šalti
nių, valdžia pakėlė žibalo kai
nas. žibalas Indonezijoje naudo
jamas virimui ir šildymui, to-;
dėl sudaro svarbią gyventojų
prekę, kurios kainų kilimas ap-i ji galėtų būti greitesnė. Spau- 
sunkina visus. ' j da daug rašo apie kyšininkus ir

Ketveriems metams praėjus 
po Sukamo nuvertimo, Indone
zija padarė neblogą pažangą, ta
čiau jaunesniesiems atrodo, kad

JERUZALE. — Izraelio lėktuvai vėl puolė Egipto taikinius 
vos 12 mylių nuo Kairo. Tai jau penktas kartas per tris savaites, 
kad izraelitai taip giliai Įskristų į užfrontę, Izraelio dalinys, užėmęs 
Egipto Shadwan salą, kaip pranešama, ardo radaro įrengimus ir 
gabena namo. Egipto lėktuvai ir karo laivai puola savo salą, 
kuri yra Suezo įlankos žiotyse tarp izraelitų užimto Sinajaus 
kampo ir Egipto krantų prie Raudonosios jūros. Izraelitai su to
kiu pasitikėjimu puolė tą salą, kad jįe nusivežė helikopteriais ir 
užsienio korespondentą, amerikietį Bushinsky. Salą puldami iz
raelitai nuskandino du Egipto laivus su 40 žmonių įgula, pačioje 
saloje žuvo 19 egiptiečių, o 41 pasidavė ir buvo išvežti į Izraeli.

Teisėjas Carswell 
negrams nepatinka

WASHINGTONAS. — Tei
singumo departamentas gerai iš
tyrė teisėjo Harrold Carswell 
praeitį, prieš Ih-ezidentui pasiū
lant ji į Aukščiausiąjį Teismą. 
Dabar teisingumo departamen
to pareigūnai pripažįsta, kad 
1948 metais teisėjo pasakyta 
kalba, kurioje jis giriasi esąs 
rasių segregacijos ir baltųjų do
minavimo šalininkas, buvo tei
singumo departamento nepaste
bėta, praeita pro šalį.

Dar neaišku, ar teisėjo jau- 

1 torius Hugh Scott irgi pareiškė, 
(kad tik kvailys niekada nekei- 
i čia nuomonės, o protingi žmo-

neturės įtakos į senato patvir- 
' tinimą, ypač, kad teisėjas atsi
sako savo ankstyvesnių žodžių.

Negrų organizacija NAACP
sako, kad teisėjo kalba yra pa
kankamas motyvas jį atmesti 

! ir prezidentas turįs atšaukti jo 
; kandidatūrą. Senatorius Edward 
Kennedy irgi pareiškė, kad jis 
labai “pritrenktas” teisėjo 1948 
metais pasakytos kalbos.

Izraelis atskyrė 
tikybą nuo tautybės

JERUZALĖ. — Izraelio Aukš
čiausias Teismas, po ilgų svars
tymų ištisus metus, pagaliau 
nusprendė, kad būti žydu gali ir 
tokie asmenys, kurie nėra žydų 
tikėjimo, šis sprendimas yra is- 
rinis, pirmą kartą atskiriąs tau
tybę nuo religijos.

Bylą iškėlė jaunas karo lai
vyno karininkas Benjamin Sha
lit, vedęs anglę, krikščionę. Pa
aiškėjo, kad jų vaikams Izraelio 
pareigūnai nedavė Izraelio pilie
tybės, nes jų tėvas išsirašė ne
tikinčiu, o motina — krikščione. 
Izraelio įstatymai sako, kad Iz
raelis yra žydų religinė valsty
bė, kad tikras žydas yra tik tas, 
kuris tiki j judaizmą. Pagal žy
dų įstatymus vaikai laikomi to 
tikėjimo, kurį išpažįsta jo moti
na.

Shalit reikalavo per teismus, 
kad jo vaikai, žmona ir jis pats, 
nežiūrint jų religijos, būtų lai
komi Izraelio piliečiais. Aukš
čiausias Teismas taip ir nutarė, 
5 balsais prieš 4.

nesąžiningus valdininkus, ku
riuos dabar studentai gatvėse 
reikalauja nubausti ir pašalinti 
iš tarnybų.

Salos užėmimas buvo nesun
kus. Žuvo tik trys izraelitai, 
netikėtai užlipę ant radaro įren
gimus saugojusių minų. Lėktu
vams daužant egtiečių pozicijas, 
izraelitai atskrido helikopteriais 
į kitą salos galą, ji yra 12 kva
dratinių mylių dydžio, septynių 
mylių ilgio. Prislinkę prie Egip
to pastatų izraelitai arabiškai 
per garsiakalbius pasiūlė egip
tiečiams pasiduoti. Trys tuoj pat 
pasidavė, kiti bandė gintis, ta
čiau po kelių valandų kovų, irgi 
kapituliavo.

Užimtu radaro stoties ’rengi
mų Izraelio aviacija nesiLMc'jo, 
tačiau radaras pasirodė esąs se
nas, britų gamybos, gerai žino
mas Izraelio specialistams. Iz- 

nes jis sekdavo Izraelio laivų ju
dėjimą Tiranos įlankoje ir sek
davo lėktuvų skridimus į Egiptą.

•Izraelio puolimai prie Kairo 
ir dabhr Shadwan salos okupa
vimas laikomas psichologiniu ka
ru prieš Egiptą. Kartu, radaro 
stočių likvidavimas duoda Izrae
lio aviacijai dar laisvesnes ran
kas.

Egipto radijas pripažįsta, kad 
žydai užėmė salą, tik sako, kad 
narsūs salos gynėjai vis dar kie
tai ginasi nuo didesnių Izraelio 
jėgų. Izraelio pranešėjai su pa
šaipa tvirtina, kad salą užimti 
truko 4 valandos tik todėl, kad 
vandens apsupti egiptiečiai ne
turėjo kur bėgti ir todėl šiek 
tiek ilgiau gynėsi.

Komunistai atrado 
propagandai temą 
PARYŽIUS. — Viet Congo at

stovė Paryžiaus taikos derybo
se ketvirtadienio sesijoje tvir
tino. kad Amerikos, Pietų Viet
namo ir Pietų Korėjos daliniai 
pernai lapkričio mėnesį išžudė 
netoli Da Nango apie 700 civi
lių vietnamiečių, šį kaltinimą 
komunistų delegatė perskaitė 
51-je derybų sesijoje.

Nors komunistai amerikiečius 
Vietname kaltina įvairiausiais 
nusikaltimais, iki šiol, kol Ame- 
dikos spauda nepradėjo rašyti 
apie My Lai kaimo skerdynes, 
jie mažai kalbėjo apie genocidą 
ar civilių aukas. Komunistai pa
tys tiek daug išžudo vietnamie
čių civilių, kad jie nedrįso kitų 
kaltinti tais pačiais nusikalti
mais. Pastebėjusi, kad Ameri
kos spauda labai mėgsta rašy
ti apie savo kareivių “nusikal
timus”, sujudo ir komunistų pro
paganda.

Viet Congo delegatė nurodė, 
kad sąjungininkai ne tik išžudė 
700 civilių, bet ir sunaikino jų 
gyvulius, javus ir pastatus. Ki
ti, gyvi likę, buvę suvaryti į 
koncentracijos stovyklas.

Amerikos delegacijos vadovas 
Philip Habib atmetė komunistų 
tvirtinimus ir pavadino juos 
propaganda.



(Humoreska)

1970 m. ŠALFASS-gos 
krepšinio ir tinklinio 

pirmenybės
1970 m. Š. Amerikos Lietu

vių Krepšinio ir Tinklinio Pir
menybės įvyks 1970 m. balan
džio 18-19 d., Chicagoje, UI. 
šALFASS-gos Centro Valdybos 
pavedimu pirmenybes vykdo 
ŠALFASS-gos Vid. Vakarų Spor- 
tos Apygardos Komitetas.

Krepšinio pirmenybės bus 
vykdomos šiose klasėse: a) Vy
rų A; b) Vyrų B; c) Jaunių A 
(1951 m. gimimo ir jaunesnių); 
d) Jaunių B (1954 m. gim. ir 
jaunesnių); e) Moterų; f) Mer
gaičių A (1951 m. gim. ir jaun.).

Vyrų B kl. varžybose turi tei
sę dalyvauti tik silpnesnieji klu
bai ir antrosios komandos tų 
klubų, kurie dalyvauja A kla
sėje. Kvalifikacijas vyrų B kla
sei nustatys ŠALFASS-gos Krep
šinio Komitetas.

Krepšinio pirmenybėse — vy
rų A ir B bei jaunių A klasėse 
leidžiama dalyvauti nedaugiau 
kaip 8 komandoms, kitose kla
sėse — nedaugiau kaip 6. Ko
mandos atrenkamos pagal apy- 
gardinių pirmenybių davinius 
arba pagal ŠALFASS-gos Krep
šinio K-to parėdymą.

Tinklinio pirmenybės bus pra
vedamos šiose klasėse: a) Vyrų; 
b) Juniorų (1949 m. gim. ir jau
nesnių) ; c) Moterų A; d) Mote
rų B; e) Mergaičių A. (1951 m.

gim. ir jaun.); f) Mergaičių B 
(1954 m. gim. ir jaun.).

Moterų B kl. varžybose turi 
teisę dalyvauti tik silpnesnieji 

Į klubai ir antrosios komandos A 
klasėje dalyvaujančių klubų. 
Moterų B kl. kvalifikacijas nu
stato ŠALFASS-gos Tinklinio 
Komitetas.

Tinklinio pirmenybėse daly
vaujančių komandų skaičius ne
apribojamas.

Krepšinio pirmenybėse visose 
l klasėse bus pravestos “Vieno 
į minuso” (single elimination) 
j sistema, su paguodos ratu.

Tinklinio pirmenybės vyks 
“Dviejų minusų” (double eli
mination) sistema.

Smulkios informacijos bei in- 
I strukcijos bus specialiu aplink
raščiu išsiuntinėtos visiems spor
to klubams. šALFASS-gai ne
priklausą vienetai, kurie domė- 

j tusi šiomis pirmenybėmis, pra- 
j šomi nedelsiant kreiptis į pir
menybių vykdytojus, šiuo adre
su: Mr. Zigmas žiupsnys, 7127 

i South Francisco Ave., Chicago, 
Ill. 60629, tel. (312) 771-6412.

Šios pirmenyės yra XX-sios 
Š. Amerikos Lietuvių žaidynės 
ir kaip jubiliejinės bus praves
tos su išskirtinu iškilmingumu. 
Iš lietuvių visuomenės tikimės 
šioms varžyboms prideramo dė
mesio, o iš sportininkų — skait
lingo dalyvavimo ir stropaus pa
siruošimo.

ŠALFASS-gos Centro Valdyba

| prezutentas paskelbė, kad jo 
I vadovaujama Bendrovė (Archer 
į r Sacramento gatvių kampas), 
pakėlė dividendus visom taupy
mo sąskaitom. Federal Home 
Ijjan Banko Direktorių Taryba 

i savo sausiu 21 dienos patvarky
mu, leido mums tai padaryti. 
Tai reiškia, kad visi, kurie tau- 

i pys Standard Federal Bendro- 
!vėje, gaus daug didesnį pelną 
I bet kurioj taupymo sąskaitoje.

Santaupos laikomos papras
tose indėlių knygutėse, dabar 
neš 5% metinių dividendų, 90 
dienų neliečiamose taupymo 
sąskaitose (bold Eagle Pass
book) padėti pinigai, dabar neš 
514% metinių dividendų. Di
videndai ant paminėtų sąskaitų, 
bus mokami nuo sausio 1 die
nos 1970 m. Santaupos $1,000 
ar didesnės padėtos bent 6 mė
nesiams, Pažymėjimų (Certifi
cates) sąskaitose dabar gaus 
5Į4% metinių dividendų; už 
vienų metų pažymėjimus $5.000 
ar daugiau dabar bus mokama 
5;i4 % metinių dividendų. Už 
810.000 ar didesnės sumos lakš
tus, padėtus bent dviems me
tams, dabar mokėsim 6% me
tinių dividendų. 5% % ir 6% 
lakštai yra taip pat naujai leisti 
Federalinės valdžios sausio 21

nu

JUSTINAS MACKEVIC1U!

d. patvarkymu ir kaip matote, 
tai yra jau aukštas dividendas.

Taupytojai, kurie nori atidėti 
dividendų išmokėjimą vėles
niam, patogesniam laikui, gali 
bent kokią pinigų sumą inves
tuoti Į kelių rūšių lakštus, už 
kuriuos dividendai

irai vi
ina sriubą pietums, j 
ūbos gaminimo bū-Į 

paprastas. Jis stovi f

— Lituanikos futbolo klubo 
' metinis susirinkimas Įvyks sau- 
i šio 25 d. 2 v. p. p. Gintaro sve- 
■ tainėje. Nariai ir rėmėjai prašo
mi skaitlingai dalyvauti.

— Šiaurės Amerikos ir Kana- 
j dos Krepšininkai išmėgins sa- 
| vo jėgas per pavasario varžybas. 
J Varžybos Įvyks balandžio 18 ir 
119 d. Quigley mokyklos salėse.

das lai
prie katilo ir sviedžia Į jį vis-j 
ką. atrodytų, kas po ranka pa-i 
kliūva. Žinoma, toks įspūdis su- į 
sidaro tik iš šalies žiūrint, tačiau [ 
jis meta katilan tik tuos pro-;

: duktus, kuriuos tą dieną gauna 
is sandėlio...

š’andien duota pamidorų, pu
pelių, ryžių, nustatytas kiekis 
jautienos, margarino, truputis 

i burokėlių ir pora galvų kopūs- 
itų. Taigi, jis ir pradėjo. Įpylė 
i Į katilą vandens, sumetė pami-

b**8 išmo- į dorus, paskiau — pupeles, ry- 
kami pasibaigus sutartam lai- žius, jautieną, burokėlius, ko
kui (deferred income certifica- pūstus, pridėjo margarino ir Į 
tęs). Už tos rūsies lakštus mo-1apėj0 aplinkui, tarytum, ieško- 
kėsime 5l4,%, 5%%, ir 6% me-’ 
timų dividendų. Tos rūšies laks-j 
tų minimalinis laikas yra trys 
metai. Toks taupymo būdas yra 
patogus tiems asmenims, kurie 
galvoja už keliolikos metų išeiti 
Į pensiją. Dividendai už žymiai 
anksčiau padėtas santaupas, bus 
išmokėti vienu kartu jau asme
niui esančiam pensijoje.
. Kaip žinote, pensininkų paja- 
mos žymiai ir staigiai sumažėjo, 

[o tada kaip tik patogus laikas 
atsiimti dividendus, už kuriuos

damas, ar nėra dar ko nors 
Įtrenkti Į katilą. Įsitikinęs, kadi 
jau viskas, paėmė ilgu kotu me-1 
dinj samtj ir ėmė maišyti...

Virėjo pavaduotojas ir Mir-j 
kos mokinys virė j avimo mene, 
Kropačikas, rūpestingai nulu
pęs svogūną, ir trindamas pa
ašarojusias akis, kreipiasi Į še-j 
fa:

— Ką daryt su svogūnu ?...
Kuopos virėjas, Mirka, tary

tum truputĮ pyktelėja:
— Tiek mėnesių mokiniesi, o

Virėjas pasižiūri sūriu šyps
niu Į Kropačiką, lyg užsigavęs 
dėl tokios netikėtos kritikos: 
,— O kodėl tau tai nepatinka? 
Juk produktus tik todėl ir duo
da iš sandėlio, kad juos sumes- 
tume Į katilą.

— Taip, jtai taip, — nenori 
sutikti Mirkos mokinys. — Ta
čiau iš tų pačių produktų gali
ma visokiausią sriubą pagamin
ti ir dar kitokių patiekalų su
galvoti. Gi jūs — viską tik į 
sriubą ir į sriubą...

Mirka nusikvatoja:
— O ką gi tu iš tų produktų 

pagamintum ?
— Bent kelis įvairius patieka

lus.
— O kam to reikia?
— Kad būtų daugiau.
— Ko daugiau? Ar, jivz., ry

žių padaugės, jeigu atskiram 
katile juos išvirsi?

— Patiekalų būtų daugiau, 
— spiriasi mokinys.

— O kuriems galams reikia 
daugiau tų patiekalų?

— Tai kiekviena karta būtu». , v

skaniau ir gražiau.
Kuopos virėjas susiraukė ir 

numojo ranka;
— Verdama tam, kad žmonės 

pavalgytų ir būtų sotūs, o grožis 
—. tai nereikalingas dalykas. 
Tai mano principas. Aš jau ge
riau valgysiu vieną gerą sriu
bą, o ne tokį “meniu”, kokį duo
da angliškose valgyklose ir vieš
bučiuose. žiūrėk, padeda prieš 
tave kokį tuziną visokiausių

Į kį pirmiau į rankas imti. Po to 
Į pastato prieš akis blizgančiais 
• kraštais lėkštę, kad net akys 
Į raibsta. Bet kas iš to! Lėkštėj 
1 maisto esti gal tik tide, kiek šuo 
į galėtų priverkti ašarų. Tiesa, 
patiekalų esti kartais daug, bet 

j iš valgyklos išeini — dar alka- 
Į nesnis, negu į ją atėjęs...
| _ Aš prisimenu senus laikus
į savo tėvynėj, — tęsė toliau Mir- 
I ka. __ Mama man duodavo viė- 
j na bliūdą su kopūstais, o kitą — 
j su bulvėmis, tušintomis su laši- 
I niais. Prie to visko — gaudavau 
tik vieną šaukštą į ranką. Ta
čiau tuo vienu šaukštu tiek pri
sisotindavau, kad net sunku bū
davo, nuo stalo atsikelti... Tai 
buvo kas kita, negu angliškose 
valgyklose su tuzinu peilių ir 
šakučių... — Žinoma, tai buvo 
tėvynėj ir ne karo metu, — atsi
dusęs pridūrė Mirka.

__ 0 pasakyk man, Mirka, tu 
prieš karą taipogi virdavai?

— Taip. Virdavau. Todėl ma
ne kuopos vadas ir paskyrė virė
ju...

_ Ir taip nat katile virdavai?
—- Visada katile. •
— Ir visuomet, ką gaudavai, 

vis versdavai Į katilą?
— Visuomet.
— Ir visuomet virei sriubą?
— Ne. Ne sriubą! Sriubos nie

kad neviriau.
— Tai ką virei?
— Arfaltą... Aš dirbau prie 

plentų statybos...
Iš lenkų kalbos vertė 

Pranys Alšėnas

11 sovietų redaktorių 
delegacija Chicagoje 
Vienuolika vadovaujančių 

sovietinių laikraščių, radijo ir 
televizijos redaktorių praeitą 
ketvirtadieni sukaliojosi Chi
cagoje, padarydami vizitus 
miesto merui Daley, Northwes
tern uniVersitėfo žurrializmo 
mokyklai ir Chicago Tribune 
redakcijai. Ar “Vilnies” redak-

—-.......- ' -

I Kas tik turi gera skonį, I
I Viską perka pas Liepohį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
j 'lt'"7;’3 :z:77ER, INC. __ Į 
I Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-0875

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

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5. 
t_______ • -... -_______

ciją vizitavo, istorija tyli.
Mero Daley jie klausinėjo 

apie garsųjį Chicagos krimina
lo sindikatą, negrų problemas 
ir policijos elgseną per 1968 
metais įvykusią demokratų 
partijos konvenciją.

Meras į visus jų klausimus 
davė išsamius atsakymus, bet 
pats, kaip džentelmenas, savo 
svečiams jokių klausimų ne

įdavė.

gal nereikės net mokėt Income 
;Tax.

Dividendai mūsų Bendrovėje 
visom sąskaitom yra skaičiuoja
mi kiekvieną dieną, o išmoka
mi kas 3 mėnesiai, išskyrus (De-I 
ferred Income Certificates), tai Į 

i indėliai už kuriuos, kaip sakiau 
[anksčiau, dividendai išmokami 
pasibaigus sutartum laikui.

Kaip pereitame pareiškime 
spaudai minėjau, musų Ben
drovės visų rūšių taupymo sąs
kaitos dabar‘jau yra apdraus
tos $20,000:00. Ta apdrauda ga
lioja ir pažymėjimų bei lakštų 
sąskaitom.

Ponas Mackevičius pasidžiau
gė, kad Federalinė valdžia pa
galiau leido mokėti aukštesnius 
dividendus taupantiems Stan
dard Federal Bendrovėj e. Da
bar, pabrėžė Standard Preiden- 
tas, mūsų taupytojai žymiai pa
didins savo pajamas, taupydami 
pas mus, o tas suprantama, nes 
tik aukštesni,', laiku išmokėti 
dividendai, pakelia norą taupyti.

vis dar nežinai ką daryti su svo
gūnu. Kam reikia dar klausti: 
perpjauk Į keturias dalis ir... Į 
katilą

— Mesti?...
— Na, aš manau!... O ko

kiam gi reikalui svogūnus iš
davė iš sandėlio?...

Kropačikas sunkiai atsidūs
ta. Savanoriu jis atėjo Į virtu
vę, kad neleistų kariuomenėje 
bereikalingai laiko, o išmoktų 
amato. Deja, jau kelintas mė
nuo — tas pats ir tas pats: ką 
gavai iš sandėlio, griauk Į ka
tilą...

—Pas tamstą vis vienodai, — 
taria nepatenkintu tonu Kropa
čikas, — mesk ir mesk Į tą ka
tilą. Ir mesk viską, ką tik iš 
sandėlio gauni...

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SUA — jau 80 tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo cUu 
giau kaip SEPTYNTUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy 
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerię kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių .klasių reikalingiausias apdraudas nuo S100.00 
iki $10,000.00.

- ’ ? -'J- ' . - *■ '

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu-pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. ”

SLA — duoda VAIKAMS ’ ir jaunuoliams labai pigią TEKA! apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA'— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims. rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

PALAIDOJOM

kaus būdo žmogus. Jaunas 
daug dirbo, o dabar, kai iš 
kriaučių išėjo pensijon, tai tu
rėjo progos ir pailsėti. Jam te
ko prižiūrėti dviejų butų na
meli. kuriame su žmona gra- 
žiai gyveno. Povilas

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parasysit: 

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

PILNAS PATARNAVIMAS:

M

f

John Pakel, Sr., President and Chairman of

6245 SO. WESTERN AVE
HOURS: Mon 12 P M 8 P. M.. Tues. 9 to 4, Thurs. and

♦ Vacation Club
♦ College Bonus Savings
♦ Home Mortgage Loans
♦ Home Improvement Loans
♦ Christmas Club
♦ Insured Family Savings

H
I

ŠTAI NARIAMS

< - s : tefe ® S "

TEIKIAMAS MŪSŲ

* Notary Public Service
• Free community rooms fsr 

your organiz'd meetings 
pay all family bills with 
our spec'l money order 
checks.

t SęĮt A redeę *n U. S. Bonds 
Two large free park'g lots 
Saye-by-MaU Kits 
Travelers Checks 
Safe Deposit Boxes

■j

Fri. 9 to & Saturday 9 to 12:30

ANTANĄ ŠIMKŪNĄ
Praeitą ketvirtadienį, sausio 

22 d., Lietuvių Tautinėse kapi
nėse gražiai buvo palaidotas 
jau gerokai susenęs Antanas 
Šimkūnas. Jis gyveno su žmo
na Karolina 3339 W. Evergreen 
Chiagos Northsidėje.

Prieš 84 metus jis gimė- Lie
tuvoje. Arnionių kaime. Ame
rikon jis atvj!žiavo šio šimtme
čio pradžioje; 1904 metais. Pra7 
džioje jam sunkiai ėjosi, bet vė
liau. kai pramoko amato, tai 
geriau Įsitaisė. Ilgus metus jis 
buvo prosytojas, priklausė siu
vėjų unijai. Kai siuvėjams te
ko streikuoti, tai jis buvo veik
lus komitetu dalvvis.

Aš atvažiavau Amerikon 1909 
metais. Šimkūną jau radau 
Chicagoje. Man taip pat teko 
prosyti kelnes ir švarkus, abu 
dirbom pas siuvėjus. Man teko 
su Šimkūnu streikuose daly
vauti. Viskas išėjo gerai. Jis 
buvo' stiprus vyras.

Anksčiau kol buvau jaunes
nis, tai domėjosi lietuviškais 
reikalais. Ilgus metus jis gyve
no pas Milaknius, o kai Milak- 
nis mirė, tai jis vedė savo drau
go žmoną. Šimkūnas turėjo sa
vo namą . JĮ pardavė ir persi
kėlė gyventi pas žmoną. Pas
kutiniu metu jis jau niekur ne
važiuodavo ir į susirinkimus 
jau neidavo.

Jis buvo geras, ramaus ir tai-

Standard Federal pays 5Y4% 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

and Loen AseeeMtoft of CMcag» — ' ’ ”

Asset* ow ew $12.400.000.00 (more twice the lesral requirements)
Federal CMrter • Federal ttnpmTaiO
4192 Ardw Avenue at Sacramento « Oiic8ga,nihcxs S0G32 « VI7410
HOURS: Mon, Thur*. 9 PM • Tms. M 8 AM-4 • SA • AM-12 Nooo • W«d.-*to tataa femacM
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IŠ PARODOS CHICAGOS MET
Medžiaga be mene

Praėjusį savaitgalį vienu šū- bariukas su baltai 
viu “dvi varnas nušoviau” —[grindim, ant kurių 
dvi dailės parodas pamačiau, lio krūvelės ir tarpu
Pirmoji buvo dail. Vyto Remei
kos iš Montrealio, Kanados, 
kuri vyko Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo Centre. Antroji buvo 
69-ji, tariamai kasmetinė visos 
Amerikos meno paroda Chica
gos Meno institute. Pastaroji 
paroda mane labai apvylė to
dėl, kad nė vieno tapyto paveik
slo, nei skulptūros visoj paro
doj nėra. Estetinis menas jau 
išstumtas lauk iš kadaise bu
vusio pavyzdingo muziejaus. 
Ligi šiol taip dar nebuvo! Dai
lės vietą institute užėmė me
chanizuotas “grožis”: apdirbta 
ir žalia medžiaga, žodžiu, prak
tiškas materializmas.

Visa tai būtų pateisinama, jei 
tokios rūšies parodos būtų ren
giamos mugės bei pramonės Įs
taigose. Muziejus juk turi skir
tingą paskirtį, kur žmonės eina 
pamatyti meno kūrinių, 
niau, nors ir su išdaigom, 
dar šiokio tokio Įvairumo 
davo, bet šioj parodoj ir to
ra. Visa paroda surežisuota ne 
džiuri komisijų, bet paties di
rektoriaus pasirinkta.

žvilgtelkim. Į sienas ir Į grin
dis, kur medžiaga, kad ir ko- 
mereiriė, išdėstyta. Ant sienų’ 
pakabinta koks pustuzinis bal
tų drobių, šiek tiek dažais ap
teptais apikraščiais. šalia dro
bės kortelė skelbia drobės savi
ninko vardą ir pavardę. Seka:

• “Acrylic, Untitled”. Kitur kam-

Se- 
vis 
bū- 
nė-

ĮMllClg- 
tos stiklo lentos. Ixnitelee skel
bia, jog šis “kūrinys” priklau
so New Yorko Dawn galerijai. 
Kitas neoriginalus “kūrinys”, 
tai Robert Morris, taip pat ant 
grindų priversta kupstai med
vilnės ir sujauktų siūlų gabalai. 
Kortelėj pasakyta: “Industrial 
waste”. Yra viena “kilometri
nio” ilgumo dažais nutaškyta 
drobė, kuri pakabinta palubėj, 
atrodo kaip armonikos maišas.

Gražios nulakuotos lentos 
(Polyester resin) ir keletas stik
lo gaminių. Beje, ant virvių 
pagabinti plastikos liedinio ga
balai. Tai beveik ir viskas. Dai
ktai nenormaliai dideli, tai kad 
ir skystai, užpildo didelį Mor
ton sparną. Yra kiek kitų me
chanizuotų monų, būtent ant 
sienos pakabinta vielos tinklas. 
Vielos juostelei paskirtas dide
lis “salionėlis”. švino plokščių 
parketas, kuris einant linguoja.

Įdomesnis yra fizikos, jėi 
taip galima išsireikšti, kamba
rys, kuris pavadintas “Foto 
struktūra”. Tamsus kambarys. 
Kai žmogus eidamas paliečia 
tamsoje nematomą spindulį, 
tada užsižiebia skaisčiai raudo
na šviesa. Spinduliai kryžiuoja
si į visas puses ir atrodo labai

Kiekvienas iš šios parodos 
gali pasidaryti išvadas pagal 
savo išmanymą ar. neišmany
mą. Gali ieškoti estetikos, idea-

1 visuomenė bus išlaisvinta 
o nepataisomų kriminalistų”. 
Mirties komandos, ten vadi

namos “Esquadroes da morte ’, 
trijose Brazilijos valstijose. Rio 
Je Janeiro, Guanahara ir Sao 
Paulo, per praeitus 10 metų lik-

RIO DE JANEIRO (dpa). 
“Estrada da Pedra prie Cam-jį5 
po Grande guli pirmasis naujųjų ĮJ 
metų kumpis”. Tokiais žodžiais! v^avo nusikaltėlių ir prieš 
Brazilijoje siaučiančioji “Mir-pas komandas prokuratūra nė 
ties Komanda” perdavė žinią 11 
Rio de Janeiro laikraščiui “Uiti- i 
ma Hora” apie savo pirmąją 
šiais 1970 metais padarytą 
žmogžudystę.

Tos žinios pranešėjas pasisa-i 
kė esąs “Rosa Vermeila” (Rau
donoji Rožė) narys ir jo parei
ga esinti būti ryšininku Bra
zilijos policijos korpuso organi
zacijoje. “Kumpiais” (presun- 
to) Brazilijos gengsterių ir po
licijos žargonu kalbant vadina
mi užmuštų nusikaltėlių ar pik
tadarių lavonai.

Laikraščio redakcija nieko ne
laukdama į slaptojo pranešėjo 
nurodytą vietą nusiuntusi poli- i 
ciją, kuri ten rado 25 metų am
žiaus mulato (indėnų ir ispanų i 
mišinys) lavoną, kurio krūtinėje 
ir galvoje buvo penkios, policijos 
šautuvo kulkomis padarytos sky-; 
lės; rasti ir kankinimų ženklai. 
Ant rankų pasilikę grandinių nu- 
graužimai rodė, kad kankinamas 
buvo policijoje. Teismo medicina 
nustatė, kad buvo negyvai ar i 
pusgyviai nukankintas ir tuo- j 
met sušaudytas.

Mirties komandų "Brazilijoje 
buvimą policija paskutiniu lai
ku mažai benuneigia. Tos mir
ties komandos atliekančios pa
greitintą “teismo” procedūrą vi
sokiems piktadariams, kuriuos 
paprasta teismo procedūra per 
ilgai teisianti ir per švelniai bai
gianti. “Rosa Vermeila” (Rau
donoji Rožė) paskelbdama savo 
pirmąją šių metų auką, nume
ruotą 1-1970, prižadėjo ir toliau ’ 
“vykdyti teismo sprendimus,

-audė pradėti tardymus ar žy
gius.

Savo aukas tos “mirties ko
mandos” paženklina kaukuole ir 
raidėmis “EM” (Esquadroes de 
Morte), be to, plakatais paskel
bia, kas numatytas būti jų se
kama auka, taip pat skaičius iki 
tol nusmerktųjų aukų. Ih-ie nu- 
sn.erktųjų lavonų prisega kortą 
su nusikaltimų sąrašais. Pav., 
prie Numerio 1-1970 prisegta 
korta su įrašu: “Aš buvau taksi 
šoferių žmogžudys. Aš du tokius 
nužudžiau, pasisavindamas jų 
dienos uždarbius”.

parodoje Balzeko muziejuje. Iš kairės į dešinę: teisininkas Longran su žmona. 
Nuotrauka Jurgio Kasakaičio

kuriais lenkai gėrisi — neatsi
gėri įvilioję Lietuvos valstybę 
į unijos liūną... Ir dar gerą 
darbą padarė, kad tą darbą Iš
leido atskiru leidiniu, nes laik
raštyje dalykas atspaustas ja
me ir pasilieka. Kas komplekto 
nerenka, tai sykį perskaitęs ir 
nebeturi, o knygelę visuomet ga
li prie rankos turėti ir reikalui 
esant atsiskleisti.

Knygelė autoriaus prieš ati
duodant perspausdinti dar per
žiūrėta, papildyta, pataisyta, ir 
šitaip sutvarkyta: Po ekonomi
jos ir teisių magistro J. Venslo- 
vos pratarties lietuvių ir lenkų 
kalbomis, seka turinys, kurio I 
dalyje yra 6 perskyrimai, k. a. 
Lietuvių žvilgsnis Į Liublino uni
ją ir jos pasėkas; Kaip lenkai 
vertina ir aiškina Liublino uni
ją; Ar atnešė Liublino unija re
alią pagalbą Lietuvai ? ir Liubli
no unijos šešėliai dabartinėj mū
sų diplomatijoj.

Antroj dalyje 4 perskyrimai, 
baigiant sekančiais: Ar būtų ga
lima pilnai lenkais pasitikėti? 
ir Perspektyvos ateičiai. jp

A. Cooper ir M, Šileikio darbu 
datl. ZA. Šileikis ir A. Cooper.

V. Remeika su eskimais, žuvimis ir ledais Čikagoj
Antrą kartą pilniau pama

čius dail. Vyto Remeikos paro
dą. Gerai, kad mes turime sa
vo menininkų ir gerų parodų, net 
geresnių už avangardinio meno 
rabinų sugalvotas. Vienas iš 
mūsiškių menininkų originalus 
ir jautrus tapytojas yra Vytas 
Remeika, Čikagon atsiuntęs 33 
paveikslus, iš kurių skaičiaus 
beliko tik, rodos, 8 neparduoti. 
Tačiau parodos pasisekimas ne 
vien tik pinigais skaičiuojamas.

Vyto Remeikos tapyba ne tik 
tematika įvairi, bet ir jo darbų 
vientisumas, tapybinio braižo 
laisvumas, jautrumas ir kon
kretus sprendimas sudaro pil
ną dailininko charakterį bei jo 
subrendimą. Ne visi jo paveiks
lai dvelkia šiaurietiška vėsu
ma, ne visos spalvos kaip “ledi
nės”. Yra keletas kūrinių, ypač 
dekorątyvinių kompozicijų, pa
vyzdžiui “Halloween”, kurie 
spindi auksine ir švelniai ran-

dona spalva. Kai kurie Remei
kos paveikslai turi simbolinės 
reikšmės su aplinka, su žmonių 
gyvenimu, jų veiksmais. Pvz. 
“žuvautojai” sėdi ant ledo, — 
dvi figūros mėlyname tone; 
“Vartininkas”; “Žuvis”; “Na
tiurmortas su žuvimi”; “Rega
ta”; “Pirmadienis” ir daug ki
tų paveikslų primena šiaurie
tišką gyvenimą, gamtą, žmo
nes, tokius, kokius dailininkas 
sukūrė estetiniu, išgyvenimu, 
su tam tikra egzaltacija, pa
teikdamas žiūrovui, kuris nega
li nuneigti meninės vertybės.

Aš laikyčiau vienu iš tvir
čiausių Remeikos kūrinių “Le
dai” (kat. nr. 33), nors ir visi 
kiti paveikslai šiam konkuruo
ja. “Ledai” kompozicijos pa
žiūriu labai paprastas paveiks
las, beveik akis už nieko neuž
kliūva, bet jame glūdi grėsmė, 
baimė, šiurpą sukeliąs šaltis. 
Melsvai pilkas dangus ir užšalęs 
ežeras, tiktai ties horizontu juo
sta susikimšusių ledų luitų at
skiria dangaus ir ežero plokš
tumas. Remeikos žmonių cha
rakteriai, jų sunkus apsiaustas 
primena šiaurės eskimus, kurie 
susigyvenę su ledais, šalčiais ir 
vandeniu.

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

Jžsakant didesnį kiekį parengimams 
duodame nuolaidą.

2433 WEST 69th STREET
CHICAGO, ILL. 60629

Savininkai:
ANTANAS ir JERONIMAS PLIENIS 
ktdara nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.
IBSHHfOl&lIOKIKIlian
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interesting
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.

o

lizmo, filosofijos ar net garbin
ti. Aš gailiuosi sumokėjęs dole
ri už pamatymą.

< Paroda tęsis iki vasario 22 d. 
Reikia mokėti doleri už Įėjimą.

m. š.

176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kairia $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderi arba čekĮ tokiu adresu.

±5 V7 U J. x

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

----------------------- -

Jau galima Įsigyti riauziko Juozo Strolios knygą
PARODOS KITUR

—Čikagos vidurmiesčio kny
gyne vyksta Marie Salwonchik 
ir Marcia Walaitis meno darbų 
paroda. Pasibaigs sausio 31 d.

— A. Skupo ir M. šileikio 
dailės darbų paroda Balzeko 
muziejuje, 4012 Archer avė., 
pratęsta kuriam laikui. Lanky
mo valandos nuo 1:00 iki 4:30 
v. popiet. Atdara ir sekmadie
niais.

Remeika nėra abstraktistas. 
Jo technika kieta, kirčiuota. 
Vartoja ir špaktelj, kuriuo pa
daro stiprius kontūrus, pan. 
kaip Cezanne.

Nestebėtina, kad dail. Vyto 
Remeikos paveikslus meno mė
gėjai greit išgrobstė.

Parodą surengė Lietuviu Jū
rų Skautų Korp! Gintaras. m.š.

KĄ SAKO LEONARDO DA 

VINČI

Pas mus taupomi jūsų pinigai atliek^gįsr 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

TAUPYMO KNYGELIŲ

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

i w "W A W i|f||
* TE__ ..^1—

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

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

Da Vinči Renesanso daili
ninkas, inžinierius, filosofas, 
palikęs tūkstančius užrašų, ku
rių čia kelios jo mintys.

“Perspektyva paveikslui yra 
tas pat, kas yra arkliui balnas, 
o laivui vairas”.

“Neturtingiausias tas žmo
gus,- kuris perdaug nori”.

“Kaip gerai praleista diena 
duoda malonų miegą, taip ir 
naudingai praleistas gyvenimas 
mirus palieka jaunystės šešėlį”

“Aš maniau, kad mokausi 
gyventi, bet pamačiau, kad jau 
ruošiuosi mirti. Mano sąžinė 
rami, kad savo gyvenimą nau
dingai praleidau”.

Leonardo da Vinči “Tratatto 
della Pittura” sako: “Vienuo
liai, galima sakyti, yra farizie
jai”.

“Patyrimas neapgaudinėja. 
Tiktai žmogaus sprendimai ga
li būti klaidingi.”

CTA pony ir tarnu algos
Chicagos tranzito administra

cijai (CTA) besikėsinant vėl kel
ti autobusų važmos kainas ir 
žmonėms ėmus iš naujo protes
tuoti, kaltinant, kad adminis
tratorių ir tarnautojų aukštos 
algos yra kalčiausios, dabar 
spaudoje paskelbtos bendros jų 
algų ir uždarbių sumos.

CTA direktorių taryboje yra 
6 nariai ir pirmininkas, kurie 
per metus bendrai gauna $130,- 
000 algos, o su pensijų priedais 
$166,400. Direktorių algas pri
dėjus prie kitų CTA viršininkų 
algų ir bene'fitų, suma siekia 
$517,913. Bendra darbo algų ir 
uždarbių suma, Įskaitant visus 
tarnautojus ir oficialus pernai 
sudarė $132 milijonus, 39 tūks
tančius ir 913 dolerių. Tai yra 
73.7 nuošimčiai visų CTA me
tinių pajamų, kurios buvo $179,- 
957,525.

-zz
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Frank Zogas, President g

AND LOAN ASSOCIATION

404G ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0S32

PHONE: 254-4470

PASSBOOK SAVINGS 
Paid and Compounded 

QUARTERLY

Apdrausta iki $2.0,000

S-MONTH SAVINGS CSRTIFIGAfES įį 
Paid Quarter#

$1,000
MINIMUM

■

55

Atsiųsta paminėti
Vincas žemaitis. LIUBLINO 

UNIJOS SUKAKTIES PARAŠ
TĖJE.. (SANTYKIAI su mū
sų kaimynais lenkais) 1569— 
1969. Chicagos Lietuvių Litera
tūros Draugijos leidinys 1970 
m. Atspausta iš “Naujienų” 1969 
m. gruodžio 1-15 d. atkarpos; 
84 pusi, su apianka, kaina $1.50.

Autorius atliko svarbų dar
bą šiais 400 sukaktuvių metais,

Piliulė kelia nerimą
FDA (Maisto ir vaistų admi

nistracija) Washingtone patarė 
daktarams, kad paaiškintų sa
vo klientėms ir pacientėms apie 
galima aukšto kraujo spaudimo, 
kepenų gedimo, cukrinės ligos 
ir vėžio pavojų imant kontracep
cines (prieš apsivaisinimą) pi
liules, nors FDA jokių tokių nei
giamų Įrodymų neturinti.

Vėliausiai sustabdyta gamy
ba vadinamos “mini-piliulės”, 
kadangi darant eksperimentus 
su šunimis, ta piliulė šunyse su
kėlusi votis. Ta piliulė Prancū
zijoje, Meksikoje ir Anglijoje 
moterų vartojama. JAV-bėse 
jau porą metų kaip su 3,000 mo
terų daromi piliulės bandymai.

Syntex Laboratorijos, Palo Al
to, Cal., paskelbė, kad šunyse 
atsiradusios votys kai kurios 
buvę “geros”, kitos palankios 
vėžiui, dar kitbs piktybinės. Ta
čiau su ta piliule eksperimentuo
jančių moterų tarpe jokių vė
žio ženklų nerasta. Tolimesni 
eksperimentai būsią daromi tik 
su šunimis ir beždžionėmis.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
savo giminėms Lietuvoje ir USSR.

Mes kaip tik gavome labai maža kiekį naujausio modelio

(43 arklio jėgų)

Kaina $1850.00
Užsakymus priimama tik iki vasario 28 d.

Kas pirmas ateina — tas pirmas patarnaujamas.

Skubėkite su savo užsakymu. — Pristatymas garantuotas.

7 ODAROGIFTS, Ine.
220 Park Ave. South (corner 18th Street) 

New York, N. Y. 10003 
Tel. 212-228-9547

arba Į prie jo prisijungusias firmas: 
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.

716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 — Tel.: (2.15) WA 5-3455 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45 St., New York, N. Y. 10036 — Tel.: (212) Cl 5-7905 

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: (212) 581-7729
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Kitose JAV vielose: 
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tenise^ 55 gal-lietuviškas tiadięijas mirusį pa- 
Avė. kampe, j gerbti ir tinkamai palaidoti.

Taigi šį sekmadienį visi tari- 
ne susirinkti, kuriems rūpi ka-

vės ir Western J
kur visi šie reikalai bus ener
gingai apsvarstonii. Į susirinki
mą kviečiami visi lietuviai kad pinių išlaikymas lietuvių ran- 
ir ne sklypų savininkai.

Šia proga primenama, kad 
šį sekmadienį, sausio 25 d. S v. 
Kazimiero kapinių sklypų sa
vininkų susirinkimas įvyksta

Ir Cicero šaukiamas mitingas
“Cicero Life*iliamas į gretimą kambarį. Ten 

sausio 21 dienos =jis yra įdedamas į cemento dė- 
puslapyje įdėjo žę ir sunkvežimiu su kranu nu- 

irėmuotą stambiu-įgabenamas į duobę.
pranešimą ant-i Tie, kurie yra priešingi, jau- 

rašte “Lith. Dissent Cemetery’čia kad sunkvežimio darbinin- 
Chapel Rites Protested” (Lie- kai gali padaryti klaidą ir kū- 
tuviai priešingi. Protestas dėl nas gali būti padėtas ne į tikrą

ją duobę. Jie taip pat jaučia.

Laikraštis 
trečiadienio, 
pirmajame 
specialiai
mis raidėmis

trims mėnesiams  $4.50
vienam mėnesiui _______ $1.50

Kanadoje: 
metams _ ___ ________ $18.00 i
pusei metų____
vienam mėnesiui

________  $10.00
________ $2.00 j

Užsieniuose: 
metams ____ _

-......    Į

____ $21.00 i
pusei metų____
vienam mėnesiui

________ $11.00 I
_______ S2.5C

SausioyUlOS apeigų : JU pat jnuvia, ,
artimoje ateityje kad koplyčioje trūksta laidoji-i^e *>ark

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bes 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100. 

_ $16.(X) Pundus reikia siųsti pašto Money 
$830 Orderiu kartu su užsakymu.

metams ...
pusei metų

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

Rusai stengiasi dar daugiau išmelžti
Nuo pirmos okupacijos dienos rusai stengiasi gali

mai daugiau išmelžti iš Lietuvos ir iš kiekvieno jos gy
ventojo. Pastatę tankus prie Lietuvos Banko įstaigų, pir
miausia susižėrė visą auksą ir bankuose rastą užsienio 
valiutą. Pirmomis dienomis rusai iškrėtė visus bankų sei
fus, susipylė Į atsivežtus maišus ir išsivežė į Rusiją net 
bankų dėžutėse laikomas privačių žmonių vertybes. Ne
trukus rusai visai panaikino aukso valiuta paremtą lietu
višką litą ir Įvedė jokios tarptautinės vertės neturinti 
rubli. V

Pirmos okupacijos metu Įsakė Mečislovui Gedvilai 
Įtikinėti Lietuvos ūkininkus, kad tarybinė valdžia nesi
rengia iš jų atimti žemę ir galvijus. Gedvilą per radiją ir 
spaudą kartojo ši rusišką melą, o tuo pačiu metu sovietų 
agentai ruošė visišką Lietuvos sukolchozinimą. Šiandien 
lietuvis neturi savo žemės, nėra pastogės, jis paliktas be 
gyvulių. Iš Lietuvos gyventojų jau nėra ko imti, tai pra
eitais metais okupantas rj’žosi išspausti galimai daugiau 
iš Lietuvoje dar likusių karvių.

Okupuotai Lietuvai primesta žemės ūkio ministeri
ja ir jos žinioje esanti Centrinės statistikos valdyba šių 
metų pradžioje paskelbė 
praeitais metais 
menys rodo, ka 
pieno, negu tai pavyko padaryti 1968-tais metais. Oku- Amerikoje ta 
pantas galėtų džiaugtis, kad “gamyba” vienu nuošimčiu r pieną pilsto kilogramais 
padidėjo, bet jis nesidžiaugia. Jis reikalauja, kad išmel- 
žimas būtų dar didesnis.

Statistikos valdyba naskelbė net ir tuos Lietuvos ra
jonus, kuriuose buvo išmelžta daugiau pieno ir kuriuose 
mažiau, o Vilniuje leidžiama “Pravda” net straipsni pa
rašė, kuri pavadino “Visas galimybes primelžimui pa
didinti”. Okupantas nerašo “išmelžimui”, bet kalba apie 
“primelžimą”. Lietuvių karves jis išmelžia, o sau pieno 
prisimelžia. Rusų pakalikai rašo, kad Zarasų, Alytaus, 
Eišiškių, Švenčionių, Prienų ir Joniškio karvės praeitais 
metais davė 4% daugiau pieno, negu 1968-tais metais. 
Tuo tarpu Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Radviliškio ir kitų 
šios srities kolchozų karvės, anksčiau davusios daugiau 
pieno, praeitais metais davė tiktai tiek, kiek davė 1968- 
tais metais. O Kelmės, Kupiškio, Pakruojaus, Telšių ir 
Trakų kolchozų karvės davė žymiai mažiau pieno. Pas
kutiniuose rajonuose net ir karvių skaičius padidėjo, bet 
pieno mažiau išmelžė.

kapinių koplyčios apeigų”:
Cicero 

įvyks masinis mitingas protes-'mui prideramos rimties, 
tuoti dėl naujųjų laidojimo} Pranešama, kad ] 
apeigų šv. Kazimiero kapinėse.; 
Tokį pranešimą padarė Kaži-i 
mieras Deveikis, kurs yra ak-į 
liūgas narys grupės, kovojan
čios už senųjų laidojimo apei
gų atstatymą.

Daugumas čios srities lietu
vių kilmės rezidentų yra su
krėsti dėl naujos laidojimų 
tvarkos šv. Kazimiero kapinė-j 
se, kur yra laidojami jų gimi
nės ir draugai. Pagal naująją : 
tvarką, kapinių apeigos yra at- 
liekamos koplyčios viduje, oj —...-----  ------
ne prie kapo. Palydovams iš-1 bus suteikti daugiau paramos 
siskirsčius, karstas yra perke-i protesto sąjūdžiui. .Tiksli mi-

koše ir įvesti tokias tradicijas, 
į kokių dauguma lietuvių pagei
dauja. Taip pat, kad mūsų pro
senelių sudėtas turtas būtų pri
žiūrimas ir tvarkomas pačių 
lietuvių, šiame svarbiame susi- 

skleisti. Mes norime tik savo rinkime visi turėtume būti, 
žemės gabale laisvai ir pagalį Balys Svalia

Kazimiero Lietuvių Kapinių Sk 
Savininkų susirinkimas

salėje, 55 St. ir So. 
Ave. įvyks šv. Kazi- 

Kataliki!‘m*ero lietuvių kapinių sklypų 
. Susi

rinkimo dienotvarkė bus labai 
svarbi. Bus pranešimai, nau- 

, jos valdybos rinkimai, kapinių 
santvarkos tolimesnis vedimas,} 
apie kurį praneš A. Regis. Su
sirinkimą, praves dr. K. Bobelis 
iš Elgin, Ill. Visi sklypų savi
ninkai ir kiti tautiečiai susirin
kime gali laisvai dalyvauti, pa
reikšti savo reikalavimus, pa
siūlymus ir paklausimus. Skly- 
pų.savininkai yra pagrindiniai 
tų kapinių išlaikytojai, todėl 
pagal teisę jie turėtų kapines ir 
valdyti.

šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių reikalu jau daug buvo ra
šyta ir kovota dėl teisių, bet 
mažai kas atgauta. Kodėl dėl 
savo turto reikia vesti tokią il
gą kovą? Argi negalima būtų 
visiems susėdus prie stalo visas 
problemas išsiaiškinti. Lietu
vių ilgas prašymas ir kovoji
mas atgauti senas katalikiškas 
.tradicijas neatnešė jokiu vai
sių. Atrodo, lyg dabartiniai 
kapinių valdytojai gyventų 
kur nors už geležinės uždan
gos. Jei iš valdytojų pusės to
kia uždanga kietai užleista, tai 
lietuviai yra pasiryžę ją pra-

j Western
A

Kapinių administracija nesu- Į savininkų susirinkimas.
įtinka su tais skundais. Ji jau
kia, kad apeigos koplyčioje ap
saugo palydovus nuo blogo 
oro. Ji taip pat nurodo, kad 
veikiančiais naujais patvarky
mais kitose kapinėse yra pa
tenkinti .

Grupės, susidariusios iš dau
gelio vietų, piketavo kardino
lo Cody ofisų, reikalaudamos 
grąžinti kapinėse senąsias apei- 
gas, bet kol kas be pasekmių.

Cicero susirinkimo tikslas

CRANE SAVINGS and Loan Association

£ B. PIETKIEWICZ, Pres, 

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

F® 1 % mokama vieny 
metų certifi- 

satams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiaupienas. Vieni siūlo aprūpinti karves šienu, o kiti siūlo

t duoti cukrinių runkelių. Tretieji siūlo statyti amerikiečių 
taip sėkmingai naudojamus silosus ir paruošti karvėms 
geresnio maisto. Kad melžėjos geriau spaustų spenius, 
pradėjo sovietinėje spaudoje dėti stipresnių melžėjų fo
tografijas. Kolchoziniuose tvartuose pastatė specialius 
revizorius, kad melžėjos nesusigundytų ir pačios ne- 
siurbtertų išmelžto pieno.

Vieną melžėją lietuvaitę nuvežė Į Maskvą, kad ji 
! pasimokytų pas pačius didžiausius melžėjus, kaip gali- 
j ma dar daugiau rusams pieno išmelžti. Ją pastatė tarp 
' Leonido Brežnevo ir Aleksei Kosygino, nufotografavo ir 
j paskelbė ne tik rusiškoje, bet ir lietuviškoje spaudoje, 
i Lietuviai darbininkai ir valstiečiai labai gerai žino, kad 
į Brežnevas su Kosyginu yra patys geriausi darbininkų 

. Anksčiau tai darė Stalinas ir Chruščiovas, o 
darbininkų viską išsunkia ir jiems nieko neduoda 

imperializmo atstovai, didžiau- 
Įsi darbininkų išnaudotojai.

Nepriklausomoje Lietuvoje pieną matuodavo litrais, 
daro kvortomis, bet sovietu kolchozuose z Cr

Praeitais metais Marijampolės 
rajone gruodžio mėnesi iš karvės išmelžė 278 kilogramus 
pieno, o 1968-tais metais tuo pačiu laiku išmelžė tik 274 
klg. Radviliškio rajone tuo pačiu metu' išmelždavo iš kar
vės 216 klg., o 1968-tais metais išmelždavo 230 klg. Aly
taus kolchozuose praeitais metais išmelždavo 188 klg., o 
1968-tais merais 180 klg. Eišiškių rajone kaip praeitais, 
taip ir užpraeitų metų gruodžio mėnesi iš karvės te- 
išmelždavo tiktai 135 klg. pieno, šios statistinės žinios 
paskelbtos Vilniuje leidžiamoje “Tiesoje”, šių metų sau
sio 15 d. numeryje. Nederlingos žemės sričių karvės, 
kaip rodo statistika, duoda žymiai mažiau pieno, negu 
derlingose srityse laikomos..

Lietuvos gyventojų gerbūvis rusams visai nerūpi. 
Rusai apiplėšė krašto gyventojus, sveiką ir stiprų jauni
mą veža į Sibirą naujų dirvonų plėšti ir miestų staty
ti, Lietuvoje likusius vyresnio amžiaus žmones laiko pus

badžius, o dabar jau iš Lietuvoje likusių karvių bando iš- 
j melžti dar daugiau pieno. Sovietų imperijos vadovybė tu- 

Sovietų valdžios pakalikai siūlo Įvairiausius metodus ri paruošusi planus ne vien žmonėms, bet ir galvijams 
primelžimui padidinti. Jiems labai skanus lietuviškas ■ išnaudoti..

dabar iš
tistikos žinias, liečiančias J šie du galingiausi soviet 

išmelžto pieno kiekius. Paskelbti duo- 
; išmelžta 1% daugiau 
1968-tais meta:

PETRAS BUTĖNAS

Žemėlapis, 
Lietuvos valstybės pradžia 

ir pagoniai
Iš Vokiečių ordinų laikų ankstesniųjų 

ar vėlesniųjų germaniškųjų bei slaviškųjų 
metraščių ar kokių raštų tas pats baltų 
šmeižimas. Toks pat nykus vaizdas ir iš se
novinių istorinių žemėlapių, pvz. net jau 
ir iš XIV amžiaus Litouii pagan i (1320 m.) 
Ca.sL Litefane paganozs (XIV a.) ir tt.

Išsijojęs daugybę raštų ir sen. žemėla
pius, kas nors galėtų sudaryti baltų bei at
skirai lietuvių (Ypač lietuviai buvo šmei
žiamu kaip sukūrę valstybinę jėga.) 
šmeižimų antologiją kaip nelyginant tre
čiąjį istorijos “stalo patiekalą*' patiems 
šmeižikams užsigardžiuoti ir po daugybės 
metu. c

Dabar pvz. laikraščiuose teko skaityti, 
kad, galop, mūsų istorikų draugija, susi
spietusi apie “Tautos Praeities žurnalą, 
esanti nusistačiusi išleisti senųjų istorinių 
žemėlapiu rinkini. — pilną ar ji nepilną — 
sunku suprasti, nes nebuvoisakmiau pa
rašyta. Ir manytina. kad ten kiekvienas 
žemėlapis bus reikiamai ir pilniausiai iško-

Į men tuo tas, nes kitaip anoks žemėlapių 
j rinkinys tebūtų bergždinė nebylė “kortų 

kaladė”. Tad ten komentaruose turėtu at
sišviesti ir visi baltų ir ypač nekęstųjų lie
tuvių išpravardžiavimai. Tai svarbu Lie
tuvos valstybės visų laikų tarpams ir tos 
valstybės tiesioginiams bei tolimesniems 
kaimynams pažinti ir jų veidą tikrą nu
dengus parodyti ir šių laikų kartoms, atsi
menant, kad ir šiais laikais tebeplazdena 
rusiškoji sovietinė, vokiškoji nacinė — hit
lerinė, naujai kylanti sugudėjusių (kresa- 
vu) lieuviu — bielorusu — krivičų ir len
kiškoji polskavviarė unjinė dvasia, neatsi- 
likdama nuo anų tolimųjų laikų sutemų.

Toliau bus žodis kitas jau vien apie 
“pagoniškuosius” ivardus. kurie kur kas 
ne visi tinka aisčiams ■— baltams vadinti.

PAGONIAI

Autorius A. Giedrius ten pat rašo: “Ne
aiškus mums ir mūsų senolių tikėjimas. 
Vieniems — pagoniai, kitiems — slabmel- 
(Ižiai”. — Betgi pats reikalas ir šiedu įvar- 
dai yra aiškūs. Apie tą tikėjimą ir jo daly- 

j kus autorius savo straipsnyje daugiausia ir 
• rašo. Apie tai čia nė nebeprasitarsiu. O 
j dėl anų — dviejų Įvardi] jau šitaip esama.

Kultūros žurnalas "žingsniai” Vokieti- 
: joje 1917 ar 1918 metais yra parašęs, kad 

lietuviai (ir apskritai visi baltai) yra bu 
ve pagoniai, o ne stabmeldžiai. Jie stabų

on 
investment 

account

•‘NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS. '

s

Christian Herter Jr. paskirtas vai- j 
stybės departamento specialiu asisten- | 
tu. Jo tėvas buvo valstybės rekreto-' j 

H ūmi.

MOKAME NUO 1966 METŲ SPALIO 1 DILNOS
Pinigai Įdėti prieš menesio 15 d. duoda dividendus už visą menesj

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

VALANDOS: Pirmad. ir ke t virt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šeštadieniais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

KNYGA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMA! IR MINTYS H t., 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. .....................................
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl........... ..
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ...,________ __________________
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. ______ ______J__ __ ____ _____ _
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ isfCL

RIJA, du tomai, 207 ir 225lpsl. . _____  $2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ........................

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 
ir darbai.. ..... .... ... ........... ..............

Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ___
Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais 

viršeliais $2.00, kietais ...................... ....... ..........
Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl..........”.........
Henrikas Radauskas, hILĖRAšČIAI, 239 pšl...............ZZE
Mikas Petrauskas,. EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ............ L"."
C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. : 
Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl...........
Kip’-’s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. ............................... :.................... ;..........."
Dr. J. B. Končius, VY i AUTAS THE GREAT, 211 psl. 

angliškai. ...... ........ ... ......... ......................... ........
Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, ^4 psL

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

$5.00 t 
$3.00 1 
$2.00 J

$12.00 f 
$4.00 J 
$130 | 

• $3.00 t 
$5.00 |

- $2.00 i
$6.00 I 
$3.00 f 
.$4.00 I 
$200 i 
$5.00 I 
$5.00 f

$10.00 g 
$3.00 g 

$1.00 I 
$4.00 I 
S4.00 f
$250 J 
$6.00 |

20. I . . r ___
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika 152 nsl
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psL

šitas knygas galite įsigyti ‘‘Naujieną” ofise arba gauti' 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu-arba money 

orderiu, šiuo adresu:

n I

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

Į nėra dirbę ir nėra jų garbinę. O jei kokia- 
į me II amžiuje po Kr. Į lietuvių tautos (ap- 
j skritai, — baitų) plotą trumpam bus buvę 
: ar iš Balkanų pusės atgabenta kokių statu- 

laiėių, tai šitas reikalas lietuviams (bal
tams) nebūdingas, pašalinis: tai migra
vusioji svetimiena pvz. gintaro prekybos 
keliais, šitaip to žurnalo buvo nukrypta 
nuo kitų lietuviams be reikalo antmetamos 
Stabmeldystės.

Dėl šitokio klausimo aiškinimo truko 
gana ilga tyla. Tik po kokių 10 metų pasi
sekė nudžiugus paskaityti irgi panašiai: 
Dr. V. Daugirdaitė - Sruogienė, Lietuvos 
istorija. Chicago. 1956 m. 68 p. rašo: “Taip 
pat jokiu dievybių atvaizdų ar stabų lietu
viai neturėjo. Todėl juos vadinti stabmel
džiais negalima: turime tenkintis žodžiu 
pagoniai, kuriam iki šiol geresnio pakaita
lo neturime”.

Antra vertus, baltų pasaulis, kaip rodo 
baltų kalbų turinys bei dvasia, taip pat ir 
baltų teritorija — didžiulė drėgno dirvože
mio ir klimato lyguma gana liudija, kad 

Į nebūta pagrindo ir nebuvo kaip čia stabams 
i atsirasti, taigi vad. stabmeldystei plisti, 
j Jei bent kiek tolydžių stabmeldystes duo- 
! menų baltuose būtų buvę, tai tuokart dau

giau ar mažiau faktu ar kokių ženklų būtų 
buvę vistiek išlikta ir šiems laikams. O to 
apčiuopiamai kaip tik nerandama, nors 
dievybių ar dvasių baltai ir turėjo.

Pagonis, — ė, ds. vd. pagoniai — ės 1,' lot.
— slav., taigi iš Europos centro per slavus 
Į baltus atkeliavęs žodis, nuo lot. paganus,
— i “kaimietis, — čiai, pakraštinis, — iai”, 
t. y. Romos imperijos prisijungtų neromė- 
niškųjų pakraštinių žemių gyventojai, tuo 
pagonių vardu tesiskirią nuo romėnų. Lot. 
pagus “kaimas, aukštaičių sodžius, žemai
čių soda, prūsų kaimis, latvių sadža, būtų 
liet, sodžia o senesnė lytis žem. soda; 
apygarda”, ir todėl iš to lot. pagus ir pats 
gyventojas lot. paganus “pagonis”.

Taigi, ivardas pradžioje dar nėra tapęs 
žodinės reikšmės ar prasmės, priešingos 
žadžiui krikščionis, — ė, ds. vd. krikščio
niai, — ės 1 (gr. -lot., slav., į mus atkelia
vusio irgi per slavus), teturėdamas labiau 
geopolitinę reikšmę ar prasmę.

Tik vėliau pagonis gavo pravardžiuoja
mąją reikšmę — prasmę, tuo žodžiu ėmus 
vadinti nekrikštytuosius, nekrikštus, ne
krikščionius, o dar vėliau, kaip vadina
miems nepaklusniems ir politiškai nepasi- 
duodantiems aisčiams — baltams, jų gau
sūs priešai organizuotai prikergė ir net vi
siškai niekinamąją prasmę, kada vad. po
litinio krikščionių pasaulio buvo patirta ir 
Įsitikinta, kad baltai yra valstybiškai or
ganizuoti ir todėl, savo laisvę branginda
mi bei savąją žemę gindami, kategoriškai 
yra nusistatę prieš jų slavinizaciją ir ger
manizaciją. Net ir Mindaugo ir Vytauto

krikštytąją Lietuvą jos priešai (pvz. Vo
kiečių ordinui, misininke šlėktinė Lenki
ja, variaginė Rusė — Rusija), kaip vadiną, 
vadindavo lot. pagani, lenk, poganin, - i 
rus. pogan, - e, poganaja Litva ir pan. Ir da
bar kaikurie Liublino unijos šalininkai te
bevadina lietuvius pagoniais, nors lietu
viai ir krikščioniai (katalikai ir protestan
tai), bet, mat, kam jie ne polskos wiaros 
ir ypač ne Liublino unijos dvasios buvę ir 
tokie pasilikę, bepripažindami tik savo 
Lietuvą ir lietuvių tautos savarankiškumą 
ir nuo nieko nepriklausymą.

Pagonis yra lat. pagans “pagonas”, Lie
tuvos Žiemgaloje Mūšos baseine pagonas,- 
ė, bet ds. vd. dvejaip: paganai ir pagoniai; 
vok. der Heide, angį, pagan ir heathen; rus. 
pogan, lenk paganin; LK Vadove pagonį 
aiškina ir žodžiu stabmeldys, nors stabmel
džio žodžio prasmė yra kitokia ir žodžio 
reikšmė siauresnė, negu paganus žodžio.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A U .H E N A S"

Jos visad rašo
T‘F I S Y B Ę
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CARPENTRY —

Raz. tai. 23v-4683

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

Medical Building). Tat. LU 5-6446 
Priima ligonius pagaj 

Jei neatsiliepia, ss

rilef.: 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

DU PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šežiad. tiktai susitarus.

FORESTS CANT
FIGHT FIRES

i«

I Linltsmumo arba liūdesio vaxancoje 
i gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R.’"PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Avo. —— 586-1228

BEVERLY HILLS GELINYČIA
GELBS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; P R 8-0833 ir PR 8-0834

Apdraustas perkraustymit 
ii įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tel.: FRontkr 6-1882

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

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

Mrs. SA ir I
Kortų dėstytoja ir spėjikė iš delno 
pasakys Jums, ką Jūs norite žinoti 
apie meilę, vedybas ir kt. Padės iš
spręsti gyvenimo problemas. Vienas 
susitikimas įtikins jus. Speciali pusės 
kainos nuolaida su šiuo skelbi:

2348 WEST FOSTER
(Netoli Western)

Skambinkite 271-8931
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 10 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

1410 So. 50th Ave., Cicero I
Telef.: TOw’nhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPIYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUMD E. C1ARA
2709 W. 51st STREET

Tel.: GR 6-2400
Vai, pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad.; penkt. 10—-4, ir 

šeštad 10-—2 val.

Rez. GI 8-0873

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

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—-8 vai.
Treč. ir šeštad. uždaryta;

Ofiso tei.: Portsmouth 7-6000 
c... Rebid. telef.: GArderi 3-7278

Tek ofiso: PR 8-7773; rezf: PR 64732

CHIRURGAS
285S W. 63rd STREET

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

Dr, Edvardas Markūnas
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, Hl. 60618 Tel. 525-0952

Ofiso tai.: 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: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki ii ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

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

Ofiso telefu 776-2S80 
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm..
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Spalvota TV - Radijas - Fonografas 

150 dol. 
PIGIAU: 

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

Į

Painting — Remodel.

PETER H. WINANDY SONS 
Glenview, Illinois 

724-4721

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš W0Pa, 
1490 kiL A. M>

1

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r 
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AV?

7.

CHICAGO, ILL. 60629 J

HUMPHRIES PAINTING, GUTTER 
and roofing service. Gutters cleaned, 

Į repaired, replaced. Painting; tuck- 
I pointing; chimney repairs; cement 
work. Basement water proofing. Spe-

YOUNG CARPENTER 
will do floor tiling,, basement 
paneling, porches, door & home 

& office remodeling.
Call KEN 
597-1491

ED THE CARPENTER

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

clan Gutters painted inside and out? trau^’k^jjs pats ill XZrrtT-L” Ol 10 V*O Ti T . - * . _ *All work guaranteed.
Call 561-1738

INTERIOR-EXTERIOR
PAINTING 

and paper hanging. 
European trained.

G. WAGNER
831-4904

Susirinkimu ir parengimu

SENUTĖ STIRB1ENĖ,
Gyvenanti Chicagoje, 6605 Sc. Rockell St. Ji labai gražiai papasakojo 

kazimieriniy kapiniu sklypu savininkams netvarkingy administratorių visai 
bereikalingai jai sukeltą širdgėlą ir skausmus.

Stirbienė, visą savo gyvenimą su vyru dirbusi, namus prižiūrėjusi ir 
bažnyčiai aukas nešusi. Nebuvo sekmadienio, kad ji su savo vyru neduotu 
stambesnės aukos bažnyčiai. Kai atsirasdavo reikalas naujai statybai arba 
didesniam remontui, tai abu Stirbiai visuomet duodavo šimtinėmis. Stam
besnėmis sumomis lietuviu parapijos įvairiems reikalams Stirbiai yra davę 
daugiau $6.000.

Tuo tarpu miręs josios vyras nebuvo žmoniškai palaidotas. Pati Stir
bienė, sutikusi tuometinį kazimieriniy kapinių administratorių, prašė, kad 
leistų josios vyrą palaidoti taip, kaip lietuviai yra laidojami. Jis nesutiko. 
Tada ji puolėsi rankų ir kojų bučiuoti, kad tiktai josios vyras būtų žmo
niškai palaidotas. Ji puolė ant kelių ir kojas bučiavo.

Nieko josios prašymai nepagelbėjo. Administratorius liepė jai pasi-

Šiuos savo skausmus ji išpasakojo paskutiniame sklypų savininkų su
sirinkime. Ji rengiasi dalyvauti ir šį sekmadienį šaukiamame sklypų savi
ninkų draugijos susirinkime, kuris vyks Gage Parko Field House salėje. (Pr).

MIRĖ JONAS ASCILA į ilgus metus gyvai veikė, daly- 
Praeitą ketvirtadieni, sausio 

22 dieną Tucson, Arizonoje, 
mirė senas čikagietis lietuvis, 
buvęs žinomas veikėjas nau- 
jienietis Jonas Ascila, kurs jau 
apie 20 metą gyveno Tucson 
mieste su žmona nuosavuose 
namuose. Jo žmona mirė prieš 
dvejus metas.

Jonas Ascila kilęs iš šilavo-

vaudami visose beturiu kultū
rinio gyvenimo srityse.

Jonas mirė sulaukęs 77 metus 
amžiaus. Jo brolis Juozas svei
kas gyvas tebegyvena Bridge- 
porte, Chicagoje. Sergančio dė
dės globoti kuri laiką Į Tucson, 
Ariz. buvo nuvykusi jo dukte
rėčia , Juozo duktė Ema Pet
rai tienė.

i iSENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

— Lietuvių Žagariečių Klubo meti
nis susirinkimas Įvyks sekmadieni, į to, Liudvinavo valse., Suvalki- 
sausio 25 dieną 1:00 vai. po pietų, nau-! rj„r ,-aunl&«. būdamas sn 
joje vietoje, Hollywood salėje, 24171 J°’eiJar Jaunuos ouaamas su 
W. 43rd St. Visi.nariai ir narės malo-1 broliu Juozu atvvko i Škotija, 
nėkite dalyvauti susirinkime, nes yra iš kur jonas iškeliavo atgal į 
daug svarbiu reikalu aptarti. I °

J. Keturakis, rast. jRusl<k> ° Juozas emigravo į 
Ameriką.

Iš Rusijos Jonas išsikėlė i Ki
niją, iš kur Juozas jį persitrau- 
kė į Chicagą. čia abu broliai

Velionio kūnas parvežtas 
šiandien ir pašarvotas Ridiko 
laidojimu koplyčioje, iš kur 
šj pirmadienį bus laidojamas 
Liet. Tautinėse kapinėse.

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečių 
Draugijos metinis susirinkimas įvyk
sta trečiadienį, sausio 28 d., 1970'm. 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. 8 vai. vakaro. Nariai prašomi at
silankyti. Knygų patikrinimo komisi
ja pateiks metinį raportą ir šiaip yra 
svarbių reikalų aptarti.

Eugene Strungys, nut., rast

TIENOS" KIEKVIENO
ėAKEO ŽMOGAUS
:C-AS IK RICIULT"

Laidotuvių direktoriai:

I DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DAIMID
I __ __ _

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

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

Į MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

471-1444
■xz—

A. A.

sZSSg&

DR. VINC

CARPENTER WORK

y
I

■^sasa-sgsMĮaa

■
s1®-,", ». vu-.

*

< į
itypes of carpentry.

598-1850

CARPENTERING CONTRACTING CO.
AL GREEN CONTRACTOR 

Winter rates, licensed. Insured remo-

RITE WAY 
DECORATING 

Interior, exterior. 
Free estimates. 

299-3159 or 356-8705

SKAITYK eNAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS

TNGIAUSIAS ZINIAS

CARPENTRY WORK
Porches repaired, basements panelled 

additions, fire damage repaired.
Free estimates.

Reasonable.
Call 477-8019

ASK FOR GORDON

CARPENTER — HANDYMAN
GENERAL CARPENTER — 
REMODELING — REPAIRS 

VERY REASONABLE
ERNIE — 489-5172

ERNEST L. KITZINGER, INC. 
GENERAL REMODELING

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

Screen Porches. 
Alum. Siding 

724-3384

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

Fully insured.
PLASTERING, TAPING & 

SPRAYING.
525-8018

. antrai, trečiai, deUn& home repairs, all

JOHN GAJAUSKAS 
gyv. 2017 Brighton PI.

,Mirė 1970 m. sausio 22 d., 
10:15 vai. vakaro, sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimęs Lietuvoje, 
Eržvilko valsč., Gaurės parap.

Amerikoje išgyveno 58 me
tus.

Paliko nuliūdę: žmona Julia, 
gim. Lemis, pagal pirmą vyrą 

B Sungaila, duktė Zuzana Church, 
f žentas Joseph, anūkas Robert 
1 Shworles. jo žmona Mary-Lou, 
g duktė Elenor Hellyer, buv. 
S žmona mirusio Edwardo. po- 
i dukra Anne Brown-Dziekanow- 
£ sky, jos vyras Chester ir kiti 
i giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas šešta- 
g dieni 3 vai. po pietų P. Bieliū- 
1 no koplyčioje. 4348 So. Califor- 
i nia Avė.
S -Pirmadienį, sausio 26 d. 10 
8 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
I čios į Lietuvių Tautines kapi- 
1 nes- 
s Visi a. a. John Gajauskas gi- 
■ minės; draugai ir pažįstami 
i nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
I laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
g kutinį patarnavimą ir atsisveiki

nimą.
Nuliūdę lieka:

Žmona, dukterys, giminės.
Laidofuvių Direktorius Pet

ras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572. |

mirus, sesei Birutei, broliams Rimui i 
Aidžiui Kožicams reiškiame nuoširdžią 

užuojautą ir kartu liūdime.

Lituanikos Tunto skautai ir Vadija

JONAS ASCILLA
Gyv. Tucson, Arizona, anksčiau gyv. Chicagoje

II

Mirė 1970 m. sausio 22 d., sulaukęs 77 metų amžiaus. Gimęs Lie- | 
tuvoje, Mariampolės apskr., Liudvinavo valsčiaus, Šilavoto kaime.

Amerikoje išgyveno 43 metus.
Paliko nuliūdę: brolis Juozas, jo duktė Emma Petraitis, jos vyras 

Antanas ir jų šeima, brolio dukterys Leona Morosky ir jos šeima, gy
vena Cicero, Marytė Zickus, jos vyras Edward ir šeima, gyv. Grand Ra
pids, Mich., sesers sūnus Vincas. Jonaitis, jo žmona Gene, pusbrolis 
Vitalis Lekeckas, žmona Aldona, pusseserė Elena Cizauskienė, jos 
vyras Klemensas, pusbrolio duktė Aldona Kitt, jos vyras Petras, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Brolis Julius, jo žmona Uršulė, gyv. Argentinoj, brolis Liudvikas 
su šeima, gyv. Lietuvoj, sesuo Marytė Jonkaitienė su šeima, gyv. Lie
tuvoj ir kiti giminės Lietuvoj.

šiandien 3 vai. po pietų kūnas bus pašarvotas P. J. Ridiko ko
plyčioje, 3354 So. Halsted Street.

Pirmadieni, sausio 26 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Tono Ascillos giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą*

Nuliūdę lieka:
Broliai, sesuo ir giminės.

Laidotuvių Direktorius P. J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

i I

&I

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ
*

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMLNAS
I

3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139I
'm,< iniįMLĮį uju i.i luiiiiB ii m1 ,iiHiTwwmwwrrineMewrwrwrtrwilWBiJ

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITeS naujienose
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Baifo Chicagos apskr 25 metu veiklos minėjimo ir vaįaus užbaigimo komisija su vajaus globėju aptaria ren
gimo reikalus, kuris įvyks sausio 25 d. 3 vai. Marquette Parke, lietuviu parapijos salėje. Sėdi iš kairės Į deši
nę: D. Zailskiene, vajaus globėjas — adv. Pranas Zogas, V. Baleišyte ir J. Janušaitis; stovi K. Čepaitis, K. Rep

šys, K. Bružas ir F. Sereicikas.

SlTUATlOh
Ieško

PRITYRĘS BAKTENDEBIS ješko d 
bo dienomis. Tel. 436-1041.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininktę Reiki*

Iš mūšio su vargu JURGIS JANUŠAITISi Emisija Markūnienė, Bronius 
į Tūbelis, Antanas Stankus, Pet- 
įras Cibulskis, Petras Kurzi-

KARIAI
Mūšis su vargu baigtas. Ka

riai patenkinti ir ramūs sugrį
žo į savo namus. Laimėjimus! 
patikrina vadai. Taurusis “gro
bis” skubos keliu siunčiamas i 
vyriausiąja būstine. Iš ten gė-[ 
rybės įmanomais keliais sku-| 
Lės : tas vietas, iš kuriu ataidi 
SOS šauksmas.

Chicagos mūšio su vargu va
dai patenkinti laimėjimais. Va
lerijonas Šimkus, jau daugelį 
metų šioje kovoje dalyvavęs, o 
šiais metais jai vadovavęs, ta
rė: “Laimėjimai geri. 20.900 
žaliukų Chicagos lietuviai su
klojo. Gi šį “grobį” surinkti 
gatvėmis, tyliais rudens vaka
rais, lietingomis popietėmis ir 
darganotomis naktimis, žygia
vo virš 100 šauniausių šio mū
šio karių — Baifo aukų rinkė
jų. Visiems, tad šia proga, 
nuoširdžiausias ačiū”.

O kiek vakarų prarymo j o

SUGRĮŽO NAMO
tik tokios neatlaidžios kovos 
dėka Chicagos Balfas šiandien 
triumfuoja pergale.

O kas nepažįsta Felikso Se- 
reičiko iš Brighton Parko. Be
rods, savo dūšią Balfui užrašė 
ir jau tame poste budi ilgesnį 
laiką.

Informacijos ministerijoje 
aštria plunksna Baifo kovos 
strategiją dažnai išsako ir ko
lega Pranas šulas.

Gi Vitos Baleišytės net man 
pagailo,’ kai jos rankose glė
biai įvairių strategijos raštų ir 
kai viso štabo susirašinėjimus 

[ji turi atlikti punktualiai, kad 
mūšis nebūtų pralaimėtas.

Juozas Mackevičius Marquet
te Parko Baifo didis ramstis, 
net lovoje gulėdamas sunkios 

Į ligos prispaustas, ne apie savo 
pigą, bet kaip dar užimti tas 
į tvirtoves, kuriose tūno “gro
biai”.

Įnauskas — visi ištvėrę po dvi
dešimt penkeris metus mūšio 
su vargu kovos lauke. Sutiksi
me ir kun. Petrą Ciniką MIC ir 
kun. Antana Naudžiūną MIC 
— pirmųjų organizatorių gre
tose.

O kiek darbu, darbeliu atli- 
įko per tą laikotarpį Baifo ar
mija? Įvairios viešos rinklia
vos gatvėse, šaunūs konertai, 
mielos gegužinės, įvairūs su
važiavimai, Baifo seimai, ru
dens Baifo vajai, geradarių 
pagerbimai. Kiek šimtų kartų 
posėdžiauta, kiek susirinkimų 
šaukta! Visa tai atsispindės 
Baifo istorijos lapuose, šian

dien tegalima sakyti, kad atlik
tas milžiniškas darbas. Chi
cagos lietuviai per 25 metus pi
nigais ir rūbais suaukojo virš 
500.000 doleriu. Auka stambi, 
auka nuoširdi, prasminga.

Per ta laika amžinvbėn iš- 
[skubėjo didieji Baifo stulpai, 
jų tarpe Sophia Barčus, A. Po
cius, V. Balanda, dr. A. Zi-

4 meta vaikas nušovė 
savo triįv mėty sesutę
Brian Kruse, 23, su žmona 

Ruth ir dviem mažais vaikais 
nusipirko nuosavus namus adre
su 4737 S. Wolcott avė. Sko
loms išsimokėti jiedu abudu dir
ba, jis šoferiai! damas, ji nakti
mis restorane. Bijodamas va
gių, Kruse laikė namie šautu
vą, padėjęs lovoje po matracu 
ir šovinius dėžutėje laikydamas 
aukštai ant lentynos.

Po nakties darbo rytmetį grį
žusi namo Ruth atsigulė ant so
fos, o vaikai — keturmetis Brian 
ir trimetė Kimberley atsikėlę 
jau žaidė Staiga motina pa
kirdo iš miego, išgirdusi šūvį. 
Berniukas nustebęs žiūrėjo į 
šautuvą, o ant grindų mirtinai 
per krūtinę peršauta gulėjo mer
gaitė. Ji mirė tebevežama į Cen
tral Community ligoninę.

Kad berniukas rado šautuvą 
ir jį uždarė patronu, tai išaiški
nama, bet tėvas neįsivaizduoja, 
kaip jis pasiekė lentynoje padė
tus šovinius.

♦ Free Hospitalization
♦ Insurance
♦ Parking Area

Public Transportation To Door 1

I MR. BAKER ------- -4214800 

UNITED VINTNERS, INC.
2545 SO. ASHLAND AVE.

RZAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE 
htai. -L Žemė •— Perdavimui | Hemai, Žemė — Perdavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMLNAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACU'Ų, KREIPKITĖS |

PADĖTI MOTINAI 
reikalinga patikima moteris. Gyventi 
vietoje, privačiame kambaryje ir būti 
mūsų šeimos nariu. 5 vaikai, 4 mo
kyklos amžiaus. Dėl atlyginimo su-Į 
sitarsime. Susikalbėti angliškai. Rei-’J 
kalingos rekomendacijos. Geras su-j 
sisiekimas ir geri namai tinkamam^ 

, asmeniui. Tel. 254-7062

CLERK • TYPIST
Wanted for variety of clerical duties. 
Must be good typist. Exc. salary and 

full co. benefits.
DEE ELECTRIC CO.

477-5500

SWITCHBOARD
OPERATOR - 

TYPIST
Experienced. Salary open.

H. KIRSCH’
847-5300

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIAT AS — 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 • NOT ARIAT AS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACUOS POPIERIAI
• PAJAMŲ M0KESČL4I — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

prie įvairiausių apyskaitų Bai
fo Chicagos apskr. iždininkas 
K. Čepaitis? Jo rankose “gro
bis” saugus ir lig cento suskai- 
čiuotas.

Gi, ana, va Kostas Repšys 
gal dešimti tūkstančiu myliu 
savu automobiliu aplėkė, kad 
kiekvieną skatiką galėtų su
rinkti ir iš mūšio lauko dažnai 
sugrįždavo su laimėjimu. ‘

Kostas Bružas, neatlaidus 
pedantas, puikus organizato
rius, planingo darbo vykdyto
jas, budėjo, kad skyriai tobu
lai atliktų savo uždavinį kovos 
lauke. Ir dvidešimt su viršum 
skyrių vadų savas armijas ve
dė lietuviškų kolonijų gatvė
mis, imdami namas po namo ir

Nuo jo neatsiliko ir štabo na
rys Edvardas Litvinas.

Gi visame tame mūšyje daž
nai savo patarimais atskubė
davo ir generalinis sekretorius 
Albinas Dzirvonas, gal net vie
nišą gyvenimą pasirinkęs, kadi 

Į mūšyje su vargu būtų ištver
mingesnis.

Gi mūšį baigus, lemtingą 
žodį apie “grobį” taria Vada- 
va Orvidienė, Jonas Žadeikis 

Į ir Povilas Žilys, prityrę reika
lų žinovai.

čia tik suminėti tenka pačius 
! didžiuosius mūšio su vargu va
dus, sėkmingai mūšį privedu- 
sius prie didžiųjų laimėjimų 
praėjusiais metais.

Ir šio šaunaus mūšio užbaig- 
I tuvėms visi kariai renkasi Į
■sausio mėn. 25 d. į Marquette 
j Parko parapijos salę, kur ne 
tik vadai, bet ir uolieji eiliniai 
kariai bus įvertinti.

Bet negana to. Tą dieną šie 
* Baifo vyrai ir moterys susi- 
; kaups ties 25 metų veiklos isto
rija. Jie pasklaidys Baifo Chi- 
cagos apskr. veiklos istorijos 
lapus. Ir štai ten sužymėta pir

mūnai — organizatoriai: Elz- 
iLieta Samienė, Kazimieras De- 
‘vcikis. Viktorija Tubelienė,

montas, Nora Gugienė, Inž. I. 
Daukus, inž. Br. Budginas ir ki
ti. Jų brangų atminimą prisi
mename kaip šviesti artimo 
meilės ir pasiaukojimo darbų 
pavyzdį ir jų pėdomis eina 
šimtai Baifo uoliųjų karių ir eis 
tol, kol mus pasitiks vargas, 
kol vargo keliuose sutiksime 
savą brolį ir seserį.

Užverčiau! Baifo Chicagos 
apskr. 25 metų veiklos lapą, 
tenka pasigerėti šios šaunios 
organizacijos sutartinu darbu 
ir nulenkti galvas, išreiškiant 
didelį dėkingumą tiems žmo
nėms, kurie kasmet ir net dau
gelį metų dalyvauja ir dalyva
vo mūšyje su vargu.

Jiems lieka dėkingi tie nepa
žįstamieji. kurie šaukėsi SOS 
ir kurių šauksman taip sutarti
nai atsiliepė Baifo darbuotojai 
ir visi Chicagos lietuviai.

♦ Lietuvė Moteris šeimoje ir 
Visuomenėje — šia tema šian
dien vakare Lietuvių Forumo 
programos metu kalbės mūsų 
jaunosios akademikės: Ramutė 
Kliorytė-Bartuškienė, Rima Ka- 
šubaitė - B’inderienė, Danutė 
Kriaučeliūnaitė, Dana Parokai- 
tė - Kurkulienė, Nijolė Mackevi
čienė, Eglė žemgulytė - Narbu
tienė, Nijolė Jankutė - Užuha- 
lienė ir kitos. (Pr).

o Įvyksimos š. m. balandžio 
mėn. 5 d. Čikagos Lietuvių Fon
do tradicinės vakarienės proga 
Į LF narių eiles Įstojo: su $200 
Įnašais: Ignas Užgiris ir Liudas 
Šimaitis (pastarasis mini savo 
60 metų amžiaus sukakti); Pra
nas ir Hortenzia šapalai su $110; 
Teresė Paulionienė $101 (pensi
ninkė, tą sumą sudarė jos 2-jų 
mėn. pensijos du čekiai).

LF adresas:. 6643 So. Maple
wood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
tel. 778-2858. '(Pr).

o Tradicinė Klaipėdos Uosto 
Mugė atsidarys lygiai 12 vai. šio 
mėnesio 25 dieną, sekmadienį, 
Jaunimo Centre,- 5620 So. Cla
remont Ave.

šiais metais Klaipėdos Uosto 
Mugėje bus ypatingai Įdomių 
gintaro ir odos papuošalų, ke
ramikos, itališko stiklo mozai
kos, medžio dirbinių... Taip 
pat Įvairiausių siuvinių, audi
nių, mezginių ir puošnių gėlių.

Klaipėdos Uosto Mugę rengia 
Čikagos ii' jos apylinkių Lietuvių 
Jūrų Skautija. Visa lietuviška 
visuomenė yra kviečiama mu
gėje apsilankyti. (Pr).

SECRETARY — EXECUTIVE 
Attractive salary based on skills. 
Young lady with typing, steno, good 
education and pleasant personality. 
Assist sales manager of Real Estate 

office. Will train.
Mr. DIAZ, BR 8-2443 

DLAZ & CO.
2653 W. DIVISION

Good salary & working conds. 
Shorthand and lite office work. 
Fulton Mkt. area. 1 girl, office.

Good transportation. Call 
243-2595 l

— Dzūkų Draugijos visuoti
nas narių susirinkimas ir mū
sų žymaus poeto, buvusio Sei
nų Žiburio gimnazijos direkto
rius kun. Motiejaus Gustaičio 
minėjimas bus vasario 8 d. 12:

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, 
Viską perka tik pas Tvera.

(Pr).

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangus namai.
VILLA-WEST,

135 ST. ir 86 AA"E. Lietuviai savininkai.
TELEF. 349-0600

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

MAISTO KRAUTUVĖ Brighton 
! Parke.
I DU PO KETURIUS, medinis ir ga- 
j ražas. Vienas butas su baldais, antras 
tuščias. 42 gatvė ir Rockwell $13,500.

ŠIMAITIS REALTY
INCOME TAX SERVICE

REIKALINGA PATIKIMA ŠEIMININ
KĖ. Gyventi vietoje, 5 dienas savai
tėje privačiame kambaryje su TV, 
šiaurės vakarų apylinkėje. Du mo
kyklos amžiaus vaikai. Susikalbėti 
angliškai. T “ 
komendacijos reikalingos. Geri namai 

tinkamam asmeniui.
Tel. 525-4442 po 6 vai. vak.

2737 W. 43rd STREET
Tek CL 4-2390

LOTS FOR SALE
Dėl algos susitarsime. Re- „Runnymede Palos Hills” 66 

fully improved lots. Chicago water, 
sanitary sewers, across from Forest 
preserv’e with breathtaking view. Pro
perty located at 99th and Kean Ave. 

Priced from $9,000 to S14,000.
Call 425-0858

ORNAMENTŲ SIUVIMO 
OPERATORĖS 

patyrusios “Chenille ir Chainstich’
emblemoms. Pastovus darbas, aukš-' 
tas atlyginimas. Suprasti ir susikal

bėti angliškai.
KORWEL EMBROIDERY CO.

3150,W. 39, PL.2
KEY PUNCH OPERATORS 

Need extra cash?
Part time positions open for 1st and 

2nd shift. Set your own hours. 
Top pay. free coffee.
CALL RICH, 337-6762

~HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

MEDŽIO
DARBININKAI

GALINTIEJI MAŠINOMIS 
PADARYTI REIKALINGAS 

DALIS
® GARANTUOTAS NUOLATINIS 

IŠTISU METU DARBAS
« NĖRA ATLEIDIMU
® NEMAŽINAMOS ALGOS

Nebūtina anglų kalba, 
čia turime žmonių, kurie gali išversti.

Kreiptis asmeniškai į 
Mr. KRASICKI

LYON - HEALY
HARP FACTORY

1423 W. LAKE ST.

choice

BŪKIM KAIMYNAI!
10 KAMBARIŲ MŪRINIS. 2 vo

nios, 2 virtuvės, 2 mašinų muro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nūs priedai, gražesnis ii' patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. $28,900.

5^ kamb. 8 metų modernus mū
ras arti Bogam Apie 40 p. sklypas, 
1^ auto garažas. Greit susitarsite. 
$22 900

’ 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 pelningu paja
mų. Marquette Parke. $26,950.

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

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ | 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher,

Chicago, III. 60632. Tei. YA 7-5980
~ - 7'1 -

K. ERIN GI S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto, motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI. 7-9327

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

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8'5454

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

Tel. CL 4-7450
LEO'S SINCLAIR SERVICE

Leonai Franckus, Sav.
Stabdžiai, sankabos, transmisijos — | 

(Standartinės ir Automatinės)
ir motorų remontas. — Towing. I

5759 So. WESTERN AVE. |
T*L: PR 8-9533 *

——Mawui uu u: .......... n ■    .. ,i

A. TVER A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69fh STREET 

Tol.: REpvbllc 7-1941

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BROOKFIELD 
BY OWNER

Cedar shingled. 4 bedrm., 1 floor plan.
Completelv remodeled corner lot. Low 

taxes. Close to schools, stores & 
transportation.

ASKING $28.500.
485-3489

30 vai.. Jaunimo Centre. Pro-

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

gramoje bus: 11 vai. Tėvų Jėzui
tų koplyčioje už kun. M. Gustai
tį pamaldos; po pamaldų 12:30 
vai. įvyks minėjimas ir susirin
kimas. Susirinkime bus svars
tomi Dzūkų Draugijos nuosta
tai ir kili einamieji reikalai. 
Prašoma į susirinkimą kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Dzūkų Draugijos Valdyba

— Dr. Jurgis Ochmanskis pa-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgę metu patyrimas-

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

>. — ....... .. ... . .... m . J
į — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — SATURDAY, JANUARY 24, 1970

s’< i r t a s Poz n a n ės Universiteto 
istorijos filosofijos fakulteto 
dekanu. Gautos žinios sako, 
kad šis gilus lietuvių praeities 
tyrinėtojas turės mažiau laiko 
mokslo darbui, nes fakulteto 
adminsfracija atims gana daug 
laiko.

Seni daiktai pradedami vertinti mo
dernioje visuomenėje ir kartais nau
ji gaminiai ,kaip ši žvakidė, gaminami 
pagal senu laikų modelius. Senovėje 
tokias lempas turėdavo arkliu traukia

mos karietos.

MAINTENANCE MECHANIC 
Food processing plant. S. W. side. 
Good working cond. Top pay. Perm, 
employment. Paid vacation, hospital, 
health, life and accident insurance 

included.
Call 523-5000

ARC WELDERS 
Must be able to read blueprints 

& do layout work. 
Call For Interview 

826-5353 
AUTOQUIP CORP.

A. i L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

, INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVB.

LA J-8775 
(Currency Exchange jstaigof) 
Pigūs automoblliv draudimai.

. LiTBiuir i it,iin, i,

f TERRA'
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms
3237 WIST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
. ................ ................................. —

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMI 2 KAMBARIAI: mie
gamas, frontinis ir didelė rūbinė, ga
lima naudotis virtuve. Skambinti va
karais šaštadieni ir sekmadieni visą 

dieną, tel. 847-0351.

AMERICAN
TRAVEL SERVICE

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKOMAS JUOZAS JARAS, sū
nus Petro, gimęs 1921 m. Marijampo
lės apskr., Sasnavos valsč. Baigės Vei
verių gimnaziją ir Kauno Mokytojų 
Seminariją. Ieško Aldona Jaraitė, d. 
Petro, gimusi 1933 m. Marijampolės 
aps.. Veiverių valsč. Prašoma praneš
ti Angelė Cesnulis, 70 Main Street, 

PARIS, ONT., CANADA

WALTER RASK, prezidentu
9727 So. WESTERN AVE.,

Chioifo, III. 60641 Tai. 231^717
Pardavinėjime lėktuvų. laivų, trau
kinių bilietas ir paruošiame kelionių 
dokumentus i visus pasaulio kraštus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porą mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

NORTH RIVERSIDE apvnauii 3 mie
gamųjų ranch tino reideneija, arti 
krautuvių ir susisiekimo. Centrinis 

nro vėsinimas. $31.700.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste 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, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame 1 Tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




