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yra labai artimas kanclerio Bran 
dto bendradarbis, todėl jis ir bu 
vo šiam uždaviniui parinktas.

Peenemuendes raketų centre ir 
tik 1954 metais tapęs Amerikos 
piliečiu.

Huntsville viename rajone gy
vena tiek daug vokiečių, kad vie
tiniai gyventojai jį vadina “Sau-

WASHINGTONAS. — Ve 
lionis Georgijos sen. Augustus 
Bacon paliko savo testamente 
Macon miestui gražų parką, su 
sąlyga, kad juo naudosis tik bal
tieji. Aukščiausias Teismas nu
sprendė, kad parką Macon mies
tas turi integruoti. Tada Georgi
jos teismas nutarė parką sugrą
žinti senatoriaus įpėdiniams, nes 
miestas negali laužyti testamen
te nurodytų sąlygų.

-lorar
'eriod

WASHINGTON AS. — Senatas 
priėmė naują kovos prieš narko
tikus įstatymą, kuris leidžia po
licijai be pranešimo ar įspėjimo 
įsibrimti į namus, kur įtariama 
esant narkotikų.

Illinois sekretorius Paul Po
well paskelbė, kad patikrinus 
495,000 automobilių vairuotojus, 
net 79,000 neišlaikė egzaminų, 
iš jų 530 neišlaikė akių patikri
nimo, kiti nemokėjo kelio taisyk
lių ir ženklu.

Izraelio pakrančių sargybos laivas artėja prie toliau matomo arabu žveju laivelio. Sargybos už- 
davinys neleisti arabams įsivežti ginklu, teroristy.

LAGOS. — Nigerija buvo su
ėmusi du CBS korespondentus, 
kurie nepalankiai pranešinėjo 
apie padėtį Biafroje.

JERUZALE. — Izraelio Aukščiausiojo Teismo sprendimas, 
kad žydų tautybę gali turėti ir ateistas ar kitos tikybos asmuo, 
sukėlė viso pasaulio žydų tarpe nemažą triukšmą. Religinės Izra
elio partijos atstovai pagrasino išeiti iš vyriausybės koalicijos. 
Amerikos 500 žydų rabinų, susirinkę Lakewood, N. J., Brunswick 
viešbutyje, vienbalsiai priėmė rezoliuciją, pasisakančią prieš Izra
elio teismo sprendimą. Premjerei Goldą Meir pasiųsta šimtai te
legramų, reikalaujančių, kad Izraelio parlamentas priimtų įsta
tymą,, kuris atšauktų Aukščiausio Teismo sprendimą.

HONG KONGAS. — Komunistinė Kinija vis plačiau skelbia, 
kad kraštas turi taupyti, dėti atsargas ir kitaip ruoštis karui. “Pa
siruošimu kovai” aiškinami įvairūs valdžios potvarkiai. Kaupia
mos atsargos strateginių medžiagų: anglies, žibalo, medvilnės, 
javu, plieno, cemento ir statybos medžiagų. Hong Kongas gavo 
iš Kinijos mažiau plieno, negu sutartis reikalavo. Pasaulyje ma
žiau parduodama tungsteno rūdos, kurios Kinija daug pagamina. 
Vyriausybė skatina kovą prieš juodą rinką ir spekuliaciją, kuri 
plačiau pasireiškianti dabar, kada viską Įsakyta taupyti.

Šiais metais Amerikoje pasi
baigia kelių svarbių unijų dar
bo sutartys, kurių atnaujinimas 
ir nauji darbininkų reikalavimai 
gali privesti prie streikų. Pre
kybos departamento pranašys
tėje nurodoma, kad naujų na
mų statyba, kuri nukrito jau 
pernykščių metų antroje pusė
je, toliau gali kristi. Sumažės 
investavimas i naujus fabrikus, 
vartotojų pirkimas nebūsiąs di
desnis 1970 metais, o pernai jis 
buvo mažesnis, negu vidutinis.

Stebėtojai įžiūri ir pramonės 
pertvarkymą taip, kad atskiri 
rajbft&t. nepriklausytų nuo kitų 
rajonų. Pats pirmininkas Mao 
Tse Tungas įsakęs pramonės 
centrus padaryti nepriklausomus 
nuo tiekimo iš kitų provincijų. 
Tie pasirengimai daromi pagal 
Mao strateginę doktriną “liau
dies karui”. Jo nuomone, bet 
kuris Kinijos puolėjas “paskęs 
700 milijonų kinų jūroje”, Kiek
vienas kaimas, kiekvienas mies
tas ginsis nuo agresoriaus, kol 
jo jėgos bus pertemptos, išplės
tos ir nugalėtos.

Kinijos propagandos skelbia- i 
mas “pasirengimas karui” vy
riausybei ir tuo naudingas, kad 
ji gali panaudoti karo grėsmę 
stipresniam politiniam ir ekono
mam krašto apjungimui.

Taupymo sąjūdis yra toks di
delis, kad kinų radijas skelbia 
apie medicinos ir sveikatos įstai
gų nutarimą nemesti lauk pa
naudotų žaizdų bintų. Jie suren
kami, sterilizuojami ir vėl nau
dojami. Tuo sutaupoma daug 
medvilnės.

Spaudos ir radijas kelia ka
riuomenės nuopelnus šitame tau
pymo vajuje. Pernai kariuome
nės administravimas kainavęs 
6% mažiau. Atskiri daliniai, 
daugiau sutaupę ir sėkmingiau 
kovoję su valstybės turtų švais
tymu, išgiriami ir apdovanojami.

Prekybos departamentas paskelbė, 
kad 1970 metai Amerikai nebus labai geri. Nepranašaujama eko
nominė krizė, tačiau būsią šiek tiek daugiau bedarbių, suma- 
žėsią korporacijų pelnai, sumažėsiąs ekonominis augimas ir kai
nos vis dar kilsiančios. Šitokia pažiūra skelbiama prekybos de
partamento mėnesiniame biuletenyje “Survey of Current Busi
ness”. Šią savaitę paskelbta, kad U. S. Steel korporacijos pelnas 
sumažėjęs jau praėjusiais metais. Mažesnius pelnus gavo ir Stand
ard Oil bendrovė.

Detroito Įmonių gamyba, pa
prastai, atspindi visos Amerikos 
ekonominę padėti. Kada 1958 
metais Detroito gamyba suma
žėjo 30% ir 1961 m. sumažėjo 
17%, tuoj ir visoje Amerikoje 
atsirado biznio nukritimas. Kar
tais Detroito gamyba sumažė
davo dėl vadovybės kaltės, dėl 
per didelės gamybos, “pergami- 
nimo”. šių metų gamybos su
mažėjimas priskiriamas vartoto
jų nenorui pirkti naujus auto
mobilius. Kaltinami kainų paki
limai. Gyventojai turi mažiau 
atliekamų pinigų ir, turėdami 
vieną automobili, nesiryžta pirk
ti antro ar trečio. Kiti, galėda
mi dar su senu važinėti, nesiver
žia pirkti naujo. Kylant visoms 
kainoms, nors atlyginimai ir pa
kilo, vartotojų perkamoji galia 
daug kur nepadidėjo, bet suma
žėjo.
- Tokia padėtis veda i infliaci

jos sustadymą, — tvirtina vy
riausybė. Darbininkų unijos ta
čiau sako, kad tokia padėtis ve
da į skurdą ir nedarbą, kur nu
kenčia darbininkai ir kiti netur
tingi piliečiai.

mi palikti tiesioginėms Arabų- 
Izraelio deryboms išspręsti. Tos 
derybos turinčios vykti, kol Iz
raelis laiko okupavęs dideles ara
bų teritorijas, šitas Amerikos 
planas todėl esąs nepriimtinas.

Arabų spauda vėl stipriai puo
la Amerikos nusistatymą Vidu
riniųjų Rytų konflikte. Egipto 
laikraščiai tvirtina, kad vals
tybės sekretorius Rogers sakąs 
vieną dalyką, o prezidentas Ni- 
xonas — kitą. Taip esą todėl, 
kad užsienio politiką tvarko du 
asmenys: ‘valstybės sekretorius 

mus. Jei vaikas iki 17 metų pa-j Rogers ir Baltųjų Rūmų patarė- 
darys du nusikaltimus per metus jas Kissingeris. Amerikos di— 
arba keturis kart prasižengs plomatai bandą nuraminti ara- 
eismo taisyklėms, tėvai bus bau- įu 
džiami iki 90 dienų kalėjime ir 
500 doleriu banuda.

FRANKFURTAS. — Didysis 
Pan American 747 keleivinis 
lėktuvas dėl miglos negalėjo nu
sileisti Londone ir turėjo skristi 
į Frankfurtą, Vokietijoje, kur 
tas lėktuvas dar nebuvo ma
tytas.

MASKVA. — Sovietų “Prav
da” paskelbė išsamų pareiškimą 
Viduriniųjų Rytų taikos klausi
mu. Straipsnyje siūloma greit 
įgyvendinti sovietų vyriausybės 
pasiūlymus, nes galįs kilti nau
jas ir pasaulio taikai pavojin
gas karas tarp Izraelio ir Arabų.

Straipsnis pakartoja sovietų 
pažiūrą, jog Izraelis buvo pa
skutinio karo agresorius ir to
dėl turi pasitraukti- į prieš karą 
buvusias sienas. Iš savo ag
resijos Izraelis neturįs laimėti 
jokių teritorijų. Už Izraelio pa
sitraukimą Arabai atšauks karo 
stovi ir garantuos netrukdomą 
susisiekimą Suezo kanale ir ki
tuose ginčijamuose vandenyse.

Straipsny pasmerkiami Ame-

ŽENEVA. — Šveicarijos mui
tininkai sulaikė Izraelio keleivi
nį lėktuvą, kuris gabenęs iš New 
Yorko į Tel Avivą karinių lėktu
vų dalis. Šveicarija draudžia be 
specialaus leidimo gabenti per 
savo teritoriją karinę medžia
gą, kad nebūtų pažeistas šalies 
neutralumas. Izraelis negavo iš 
Šveicarijos leidimo pervežti lėk
tuvu dalis.

♦ Vakar Atstovų Rūmai po 
valandos debatų balsavo ir pa
tvirtino prezidento Nixono pa
skelbtą veto švietimo, sveikatos 
ir šalpos lėšoms. Dabar kongre
so komitetas turės paruošti kitą 
Įstatymo projektą, kuris nebūtų 
infliacinis, ir kuri prezidentas 
pasirašytų.

-©• Čekoslovakijos žinių agen- 
černikas pasitraukė iš pareigų rikos pasiūlymai, kuriuose esą 
ir iš centro komiteto prezidiumo.: Izraeliui duodamų teritorinių lai- 
Iš centro komiteto pasitraukęs.- rnė j imu. Amerika siūlanti pri- 
ir Dubčekas, kuris yra ambasa-|jmti viską, kas priimtina Izrae- 
doriumi Turkijoje. Tuo būdu, iš Rui, 0 nepriimtini punktai siūlo- 
valdžios pašalintas paskutinis 
Dubčeko vyriausybės narys.

o Berlyne komunistai sustab
dė susisiekimo trukdymą, kai 
pasibaigė Bonos parlamentarų 
komiteto posėdžiai Berlyne.

♦ Nigerija ištremia misijonie- 
rius ir gydytojus, kurie padėjo 
šelpti Biafrą. Kai kurie šalpos 
darbininkai buvo jau ištremti, 
kiti, iš viso 75 asmenys, bus iš
varyti vėliau.

Madison Heights, netoli De
troito, įsivedė įstatymą, kuris 
baus tėvus už vaikų prasižengi-

Klausimas buvo toks: kas yra 
žydas? Kas sudaro žydiškumą? 
Religinis žydų įstatymas “Ha- 
lakah” sako, kad žydas yra tas, 
kuris gimė iš motinos žydės. 
Asmuo gali tapti žydu, pasirin
kęs tą religiją ir praėjęs tam 
tikrą apmokymą. Žydiškumas 
visame pasaulyje per ilgus me
tus turėjo savyje religinių, et
ninių, kultūrinių, istorinių ele
mentų.

Amerikos rabinai tvirtina sa
vo rezoliucijoje, kad be religi
nių ryšių, kurie jungia pasau
lio žydus, jie bus atskiesti ir ne
pataisomi išblaškyti. Jei žydiš
kumą sumaišysime su naciona
lizmu, kaip bando Izraelio Aukš
čiausias Teismas savo sprendi
mu, tada žydus veiks atskirų 
bendruomenių nacionalizmai ir 
skirtumai tarp atskirų tautų, — 
sako Amerikos rabinai.

Kaip žinoma, Izraelio teismas 
visus metus svarstė4jūfų'ląivy
no kapitono Shalit skundą! Jis 
siekė, kad jo vaikai būtų užre
gistruoti kaip Izraelio piliečiai, 
žydai, nors jo žmona, vaikų mo
tina yra škote, krikščionė, o jis 
pats save laiko netikinčiu. Teis
mas 5 balsais prieš 4 jo prašy
mą patenkino, bet kartu sukėlė 
labai plačias diskusijas. Prieš 
-kiek laiko tas pats teismas bu
vo atmetęs žydo brolio Danie
liaus, vėliau tapusio krikščioniu 
vienuoliu, prašymą laikyti jį žy
du, nors jis dabar yra krikščio
nis.

šie ginčai dėl žydiškumo kon- 
cepto pasireiškia Izraelyje ir ki
tais būdais. Religinė valstybė 
dažnai susitinka problemų prak
tiškame gyvenime. Vyriausybė 
labai papiktino Izraelio rabinus, 
kada buvo leistos šeštadieniais 
televizijos programos.

Izraelis siekia daugiau imi
grantų iš Sovietų Sąjungos, ta
čiau čia žydų tarpe yra daug 
maišytų šeimų, nemažai ir neti
kinčių žydų. Naujas Įstatymas 
reikalauja, kad visi Izraelio žy
dai būtų laikomi “tautiečiais”, 
nežiūrint jų religinių įsitikini
mų. Izraelis iki šiol buvo ne tik 
“valstybė”, bet “žydų valstybė”. 
Dėl to arabai Izraelį kaltina 
“zionizmu”.

pradėti derybų
BONA. — Vakarų Vokietijos 

užsienio reikalų ministeris Wal
ter Scheel paskelbė spaudos kon
ferencijoje, kad Vokietija siun
čia į Maskvą ministerijos sekre
torių Egon Bahr pabandyti pa
greitinti derybas su sovietais. 
Vasario 3 d. į Varšuvą važiuoja 
kitas ministerijos sekretorius 
Ferdinand Duckwitz pradėti de
rybų su Lenkija.
Vokietijos ambasadorius Mask
voje Helmut Allard nuo gruodžio 
8 d. turėjo jau tris pasikalbėji
mus su sovietų užsienio reikalų 
ministeriu Andrei Gromyko.

Sekretorius Bahr jau seniai

lėktuvų pardavimą
PARYŽIUS. — Prancūzijoje 

Įtakingi žydai pakėlė spaudoje 
dideli triukšmą dėl vyriausybės 
parduodamų Libijai karo lėktu
vų. Pats premjeras Chaban-Del- 
mas televizijos pasikalbėjime 
bandė paaiškinti, kodėl Prancū
zija parduoda lėktuvus.

Prancūzijos lėktuvai Libijai 
reikalingi, nes žibalu turtinga
me krašte, kur nėra gausios ka
riuomenės. krašto gynybą reikia 
paremti modernia aviacijos jė
ga, pareiškė premjeras. Libija 
neuri lakūnų, todėl Prancūzija 
padės juos paruošti. Libija ne
norėjusi pirkti lėktuvų iš sovie
tų, britų ar amerikiečių, nes 
Prancūzija yra Viduržemio jū
ros valstybė, be to, Prancūzija 
parodžiusi, kad ji neveda kolo
nializmo politikos. Lėktuvų Li
bija negausianti iki 1972 metų, 
o iki to laiko karas gali būti pa
sibaigęs. Jei Prancūzija sužinos, 
kad Libija siunčia lėktuvus ki
tiems, tai lėktuvų pristatymas 
būsiąs sustabdytas.

TEL AVIVAS. — Izraelio 
aviacija vėl puolė Egipto taiki
nius prie Kairo. Bombarduoti 
EI Muadi ir Dahshur kariniai 
įrengimai, sandėliai ir kareivi
nės, viena vietovė 6 mylios, ki
ta — 8 mylios nuo sostinės. Vi
si lėktuvai laimingai sugrįžę na
mo. Izraelio pareigūnai nusive
žė Į pietinį Sinajų ABC televizi
jos korespondentą pasižiūrėti, 
kaip atrodo Izraelio karinė bazė, 
kurią Egiptas gyrėsi visai su
naikinęs. Korespondentas sako
si matęs tik vieną nemažą duobę 
dykumos smėlyje, šiaip jokių 
puolimo ženklų jis nepastebė
jęs.

LONDONAS. — Britanijos 
prekybos balansui sustiprėjus, 
darbo unijos vėl reikalauja di
desnių atlyginimų. Britanijos 
Fordo darbininkai reikalauja 
.40% algų pakėlimo, o jūrinin
kai net 50% pakėlimo. Nuo ant
radienio 10% pakilo plieno kai
nos.

Izraelio oro linijos atstovas 
pareiškė, kad buvo padaryta klai
da ir dėžes su lėktuvų dalimis 
buvusios pakrautos ne į tą lėktu
vą. Apie 3,000 svarų lėktuvų 
dalių neturėjo skristi per Švei
cariją.

Sakoma, kad dėžėse buvusios 
dalys skirtos Amerikos Phantom 
lėktuvams. :

Detroite General Motors pa
skelbė naują produkcijos suma
žinimą. Nuo vasario 9 d. 14 GM 
fabrikų bus uždaryti keliems 
dienoms. Tarp jų bus Buick ir 
Oldsmobile Įmonės Flinte ir Dan
singe, Chevrolet© įmonė St. Louis 
ir 11 kitų New Yorko, New Jer
sey ir Massachusetts valstijose.

Chryslerio bendrovė sumaži
na produkcija trijose Įmonėse ir 
ketvirtoje panaikina antrą pa
mainą. Atleisti 2,200 darbinin-

vyriausybes, kad preziden
to laiškas Amerikos žydų orga
nizacijų prezidentams nereiš
kiąs Amerikos politikos pakeiti
mo.

Von Braun planuos 
erdvės programas 
WASHINGTONAS. — žino

mas raketų specialistas dr. Wer- 
nehr von Braun persikelia Į Wa- 
shingtoną, kur jis dirbs Erdvės 
Tyrimų Agentūroje planavimo 
skyriuje. Iki šiol von Braun va
dovavo raketų centrui Hunts
ville, Alabamoje, kur be jo dirba 
dar apie 100 vokiečių kilmės 
mokslininkų.

Dr. von Braun pastatė didžią
ją “Saturn 5” raketą, kuri iš
kelia Apollo erdvėlaivius. Be 
jos jis suprojektavo “Jupiter” 
ir “Redstone” raketas. Pasauli
nio karo metu von Braun vado
vavo Vokietijos raketų centrui 
Peenemuendėje, kur buvo gami
namos vokiečių V-l ir V-2 ra
ketos. Iš to centro daug specia
listų persikėlė po karo į JAV.

George C. Marshall Erdvės 
Skridimų Centrui vadovaus ilg- 
šiolinis von Braun pavaduotojas 
dr. Eberhard Reeds, irgi dirbęs į erkraut Hill

BELFASTAS: — Britų dali
niai sustabdė protestantų žygį į 
katalikų gyvenamą Belfasto ra
joną. Šiaurinėj Airijoj vėl pa
didėjo įtampa.

SAIGONAS. — Per vietnamie
čių Naujus Metus — Tet — vy
riausybė planuoja paskelbti karo 
paliaubas 25 valandoms. Komu
nistai paskelbė 4 dienų paliau-

Premjeras Wilsonas 
Baltuose Rūmuose
WASHINGTONAS. — Brita

nijos premjeras Wilsonas Bal
tuose Rūmuose buvo priimtas su 
pilnomis ceremonijomis. Pirmą 
kartą Baltųjų Rūmų policija pa
sirodė naujomis, baltomis uni
formomis. Prezidento Nixono ir 
Wilsono kalbose buvo pabrėžtas 
tradicinis abiejų valstybių drau
giškumas ir specialūs ryšiai, ku
riuos valstybės sekretorius Ro
gers pavadino “laisvojo pasau
lio stiprybe”.

Premjerui Wilsonui sekreto
rius Rogers įteikė dovaną: bu
vusio prezidento Eisenhowerio 
tapytą feldmaršalo Montgomery 
portretą. Jį nupirko dabartinis 
JAV ambasadorius Britanijoje 
Walter Annenberg ir perleido 
valstybės departamentui, staty
damas tik vieną sąlygą, kad pa
veikslas niekad nebūtų išvež
tas iš Amerikos. Premjeras Wil
sonas pareiškė, kad paveikslas 
kabės britų ambasadoje Wash
ingtone.



ALFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE

M. Anysu ir rėmėsi, jį citavo. 
Priėjęs iki naujųjų laikų, nupa- i 
šakojo svarbiausius 1923 m. įvy- j 
kius, ir, berods, 1938-jų. O pa- į 
skaitos pabaigoje, norėdamas ‘ 
pagarbą išreikšti minėjimo ren- Į 
gėjams, per keletą minučių nu-; 
švietė ir jūrų šaulių istoriją, 
nurodydamas įsteigimo datą, 
steigėjų pavardes bei jūrų šau- i 
lių atliktus darbus. i 

(Modaliąją dalį baigiant, p. j

Sekmadienio popietė Klaipėdos garbei
Sausio 18 d. Lietuvių namuo-i 

se detroitiečiai paminėjo Klai-1 
pėdos atvadavimo ir prie Lie-j 
tuvos prisijungimo 47-sias meti
nes.

Kai pusėj pirmos scenos už
danga buvo pakelta, gilumoe jau Į 
matėme surikiuotas organizaci
jų vėliavas. Viduryje buvo pa-į 
kabintas vytis, o jo apačioje, ii- j 
ga, ilga barzda Martyno Jan-1 
kaus portretas.

Minėjimą atidarė buvęs Lie-1 Kaunelienė į sceną pakvietė še-' 
tuvos kariuomenės majoras Ka-, sius vyrus, buvusius Klaipėdos: 
zys Daugvydas. Jis priminė, jog Į sukilimo dalyvius: Juozą Au- 
už minėjimo surengimą turime į gaitį, Petrą Bliūdžiu (dėl ligosi 
būti dėkingi Stasio Butkaus ir1 jų abiejų salėje nebuvo), Kazį 
“Švyturio” (jūrų) šaulių kuo-! špakauską, Vincą Tamošiūną, i 
poms, o ypač tų kuopų vadams i Bronių Tatarūną ir Alfonsą žie- 
Vincui Tamošiūnui ir Mykolui į dą. Gabijos tunto skautės jiems j 
Vitkui. Programai vadovauti pa-: rrfe krūtinių prisegė po didelį, i 
kvietė ponią. Stefą Kaunelienę. kvapu, baltą gvazdiko žiedą

Atsistojimu pagerbus žuvu-' (Prieš juos ir po jų, visiems pra
sius Klaipėdos vaduotojus, buvo pramos atlikėjams po tokią pa-- 
pristatytas minėjimo prelegen-; c,a ?člę tos pačios skautukės se
tas. pedagogas Jonas Švoba. Jo ^ė). Į
paskaitos pavadinimas, jei tei- Meninėje dalyje pasirodė dvi Danutė Jankienė, Algis Glad- 
singai užgirdau, buvo “Baltijos skirtingos grupės. Pirmoji bu-. kauskas ir Vincas žebertavičius. 
jūra ir aisčių kovos dėl jos”. La- ■ vo Aušros šeštadieninės mokyk- i Jie čia pakartojo prieš keletą 
bai lėtai ir aiškiai (kiti pyko, jog 
monotoniškai) jis skaitė netoli 
valandos. Nors pats paskaiti
ninkas į sceną įžengęs įspėjo, 
jog būsiąs tai sausas dalykas, 
bet, rimtų dalykų pasiklausyti 
atėjusiems, dargi apie mažai 
iki šiol išryškintą mūsų pajū
rio kruviną istoriją, nebuvo nuo
bodu nė trupučio. Kurie skaitė
me dr. -Martyno Anyso ta tema 
neseniai pasirodžiusį veikalą, 
tiems buvo dar įdomiau klausyti 
ir prisiminti visas žiaurybes. ’ 
Prelegentas daugelyje vietų dr. mėgėjų sambūrio trys dalyviai:

imcri:

Jauna cirko artistė pasitiki savo drambliu, kad jis jos neužmins. Ji 
sako, kad dramblys niekada nėra jos užgavęs. Jos darbas esąs ge

resnis už ty, kurie kiša liūtams į gerklę galvą.

los mokinukų. Jie atliko St. Kau-! mėnesių Tarptautiniam Institu- 
nelienės paruoštą montažą “Gin-' te vaidintą vienaveiksmę Stasio 
taro krantas”. Montažas susidė- i Lauciaus komediją Pavojingas 
jo iš rinktinių poezijos ir pro- mokytojas”. Ką gi bendro ši ko- 
zos gabaliukų skaitymo, kartu ■ mediją turi su Klaipėdos kraštu 
rodant ir atitinkamas skaidres. į ar 1° atvadavimu? Ogi D. Jan- 
Feikia pasakyti, kad jaunieji į kienės vaidinta Getrūda buvo 
skaitytojai beveik visur su skai-Į suvokietėjusi, ir po vedybų vėl 
drėmis suspėjo, o jei reikėjo, tai j atlietuvėjusi M. Lietuvos duk- 
jų ir palaukė. Reiškia, jie žino-1 relė... Gi rimtai šnekant, tai 
jo ką daro. Tik ne visur perdė-! veikalėlis nepaprastai lengvai 
tai, nudailintai gražius žodžius pastatomas, nebūtinas dekora- 
skaidrių vaizdai patvirtino...

Antroji grupė —- tai Dramos

tais tortais (čia jau pasireiš
kė jūrų šaulės). Nors niekur ne
skelbta ir nežadėta, vaišėms įpu
sėjus čia vienur čia kitur ant 
stalų ėmė rastis ir išgėrimo bu
teliai, tad trečioji minėjimo da
lis užtruko dar gerą porą va
landų. Linksmai ar rimtai kal
bėsime, Detroito šauliai gražiai 
pasidarbavo, kad tautiečiai net 
ir ne kokiais apvaliais — sukak
tuviniais, o paprastais, eiliniais 
metais Klaipdą prisimintų su 
rimtimi (istorinė paskaita), su 
romantišku jausmu (meninė da
lis) ir linksmai bendraudami 
(vaišės). Tikiu, kad šauliams 
liko dėkingi visi dalyviai.

AND LOAN ASSOCIATION

6-.Month Savings 
Certificates 

(Minimum S1.000)

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

□aid .quarterly .

4C40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SCS32 

PHONE: 2SM47S

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000

, nebūtinas dekora
cijų, turi šiek tiek humoro. Kai 
buvo statytas pereitam spaly, 

| Sambūrio 20-ties metų sukak
tuvėse, tai labai maža teatėjo 
publikos, ši kartą publikos gal 
dvigubai, tad vien jau todėl ge-> 
rai, kad jį čia parodė. Visi trys 
aktoriai vaidino kaip reikiant 
ir iš komedijėlės išspaudė viską, 
ką galėjo.

Programą (oficialią) neįpras
tai pradėjus Tautos himnu, po 
meninės dalies *poni?, S. Kau- 
nelienė viską užbaigė "su įsijau-‘ 
timu pati padeklamuodama “Lie
tuviais esame mes gimę”.

Let ne čia dar galas. Prieš mi
nėjimą rašiau (deja, buvo at
spausdinta pavėluotai), jog šau
liai visus minėjimo dalyvius 
vaišins, neibdami jokio atlygi
nimo ir nerinkdami nė aukų. Ir minimą vakarą buvo atsto-

Parapiečiu susirinkimas 
statybų reikalu

Pereitą kartą keliais žodžiais 
minėjau Diev. Apvaizdos para- 
piečių susirinkimą sausio 13 d., 

I kuriame aš nebuvau. Užtat da
lyvavau tokiam susirinkime už 
savaitės, sausio 20 d.

Susirinkimas buvo Diev. An- ’VT ..
į vaizdos bažnyčios salėje, rūsy- 
: j e, ir užtruko gerų pora va
karo valandų.' Iš viso, įskaitant 
ir kleboną kuh. Mykolą Kundro
tą bei vikarą, kun. Alfonsą Ba- 
boną, dalyvavo 67 žmonės, dide
le dauguma ne poros, o po vieną 
iš šeimos, tad reikia manyti,

yti p'rma kultūrinį centrą, o tik 
Į taškui bažnyčią. Tuomet, esą, 
Į '.ikrai žinosime, kad jį turime, 
I j iš jo kasmet tūkstančiais duo- 
j lamo pelno paremsime bažny
čios ir klebonijos statybą. Prieš 

■ :ą pasiūlymą labai pakeltu bal- 
j pasi-?kt vienas iš čia gimu- 

į :: ųjų, pradėjęs lietuviškai, o bai- 
i '"s, susijaudinąs, angliškai. Dis- 
; xusijose reiškėsi (kiti pakarto- 
J tinai): Algis Rugienius, Liuda 

Rugienienė, p. Miką (nežinau 
vardo), p. Baziliauskas, Kazys 
Kizlauskas, Ringailė Zotovienė, 
dr. A. Darnusis, Jonas Urbonas, 
Frank Zager, Jonas Valukonis, 
A. Butkūnas, dr. V. Majaus- 

, kas, L. Peiningas ir vienas ki
tas ,š man pavardėmis nepažįs
tamų.

čia pat buvo išdalinti lapeliai 
su patarimu, kaip aukoti. Juo
se sakoma, kad aukoj antie j i 
1,003 dol pradžioj turėtų įmo
kėti £00 dol., o likusius išmokė
ti per 18 menesių, po 40 dol. per 
mėnesį. Pasižadėjusiems auko
ti 600 dol. patariama pradžioj 
įmokėti 100 dol., o likusius per 
18 mėn. po 28 dol. Pagaliau, pa
sižadėjusiems 300 dol., įmokėti 
50 dol. ir paskui po 14 dol. per 
mėnesį. Kitokių sumų, kitokių 
išsimokė j imu terminų, ten ne
buvo. Diskusijų metu tas pata
rimas (matomai, pono Lenzi?) 
beveik visų buvo atmestas, siū
lant ir sumų skalę palikti nusi
statyti patiems aukotojams, ir 
“down-payment’ą” atmesti, ir 
mokėjimą prailginti iki trejų, 
ketverių, net penkerių metų.

Susirinkimui baigiantis jau 
buvo duodami ir tikri pasižadė
jimo blankai, kur, tikrai jokių 
sugestijų dėl sumos ir dėl mo
kėjimų ratų, nebuvo. Keistoka,

iJiskusiju metu buvo siūlo- 
; ma įtraukti ne tik Diev. Apvaiz- 
j dos parapieėiuF, bet kreiptis, au- 
i kų prašant, gal su skautų, atei- 
Į tininkų ir - LB pagelba, į visus 
; tautiečius, taip, kaip buvę kreip- 
tąsi dėl Dainavos, Jaunimo cen- 

j tro Čikagoj statyboms, Putna- 
Imo seselių pastatams etc. Mat, 
logiškai galvojant, esą čia ne pa
ramos bažnyčiai reikią (kuriai 
pinigų diecezija duoda su kau
pu), bet trūkstamos sumos jau
nimo centrui, kuriuo visi dau
gelį metų naudosis.

Rodos, kad aprašomo susirin
kimo informaciją čia skaityto
jui pateikiau apypilniai. Rodos, 
kad nieko neiškraipiau. Nuo ko-

I mentarų susilaikau sąmoningai,, 
nes reikalas tikrai svarbus, kar
štas ir, pagaliau, labai aiškus be 
komentarų.

Dar apie I’goninę šalia 
Lietuviu namy

Prieš porą.savaičių rašiau apie 
gandą, kad netoli Lietuvių na- 

f mų bus statoma didelė ligoni- 
; nė ir kad tam tikslui bus panau
dotas 5 akrų plotas. Mano ank-1

I sas Zotovas dabar atsiuntė Del- 
' ray General Hospital rašto vi- 
I > fIcooi** 
j ją. Raštas datuotas 1969 m. spa
lio 1 d., rašomas administra- 

1 tariaus William T. Harris ir lie
čia naują ligoninę (Subject: New 
Hospital). Toliau cituoju:

“I am pleased to officially in- 
j form you that after several 
' months of investigation and 
' searching, the Bord of Trustees 
‘ of the Southwest Detroit Hospi- 
i tai Corporation has purchased 
i 11.17 acres of land at 20th Str. 
■ and Michigan Avenue in the ci- 
i ty of Detroit for the construc
tion of the new hospital and 
health center”.

Toliau sakoma, jog -‘It is ex
pected that the project will 
take between three, and four 
years with ne unforceen diffi
culties”.. Tačiau, esą, jis turįs 
direktorių tarybos patikinimą, 
jog projektas jau esąs pradėtas 
ir būsiąs įvykdytas “as soon 
as possible”.

(.xuiceHa į 5 psi.)

BUY 0.1 
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU SANK OR WORM

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

BE DRUSKOS |
* i

Kieti viršeliai — §4.00, minkšti — §3.50. 404 puslapiai. *
3 
j:

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- Į 
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai ; 
ir kit. : Į

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE, i

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu: 1
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608. B

ką gi? 
buvo 
šaltais 
tesais, visi iki soties (St. But-' 
kaus šaulių -sesių nuopelnas), o 
nuo tų visų delikatesų nė neatsi- 
pūtę, vėl buvome vaišinami ka- 

• va, su puikiausiais namie gamin-

■Pusantro šimto žmonių 
privaišinti skaniausiais 
valgiais, tikrais delika-

vauta apie 100 seimu.
Pagrindinis reikalas — šim

to penkiasdešimt tūkstančių do
lerių sutelkimas statyboms, ku
rios susidės iš bažnyčios, klebo
nijos ir visų labai laukiamo kul
tūrinio centro (su didele sale, 
su klasių lituanistinei mokyk-

A

a
PILNAS PATARNAVIMAS:ŠTAI NARIAMS

SAFETY Of

John Pakel, Sr., President and Chairman of the Boaru

6245 SO. WESTERN AVE
FrL 9 to 8, Saturday 9 to 12:30HOURS: Mon. 12 P M to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thtrrs. and

■ 
I

□nd Loan Association

UP TO
S20,000.

Certifikatų s<sxaitos

Certifikatai išduodami tūks 
tantinėrnis. Mažiausiai turi 
būti SI,000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

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

TEIKIAMAS MŪSŲ

• Notary Public Service
• Free community rooms for 

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

Ant visu knygeliu 
sąskaitų

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

•Sell A rede<-n U. S. Bonds
• TvVo large free park'g
• Save-by-Mail Kits
• T-avelers Checks
• Safe Deposit Boxes

lots

lai kambariais). Po trumpos 
kun. M. Kundroto kalbos, ku
ria jis kvietė prie konkretaus da
lyko — pradėti piniginį vajų, pa
grindiniu kalbėtoju buvo vienas 
iš statybų vykdomojo komiteto 
narių, dr. Vytautas Majauskas. 
Jis ypatingai pagilino, padra- 
matino kultūrinio centro staty
bos reikalą, pabrėžė jo reikš
mę lietuvybei sekančiais 20-25 
metais. -

Kaip bus tvarkomi pasižadėji
mai statyboms aukoti ir kokie 
yra diecezijos patvarkymai, kal
bėjo vienintelis į komitetą įei
nąs ne lietuvis, finansų eksper
tas G. F. Lenzi. Jam duotas 
komitete “direktoriaus” titulas. 
Pereitame susirinkime dalyvavę 
man pasakojo, kad jo patarimai 
žmones erziną ir esąs jis nepa
geidaujamas. šiame susirinki
me. pačiame gale žodį gavęs, 
prieš Mr. Lenžl pasisakė tik Le
opoldas Heininjras, bet pirmi
ninkaująs Alfonsas Arlauskas 
jį griežtai subarė

Diskusijose “už turinį” kal
bėjo visi teigiamai, t. y., kad 
susidariusi padėtis (su bažny
čios griovimu dėl greitkelio ir 
jos statymu kitur, gerame prie
miesty, diecezijai duodant virš 
pusės milijono dolerių), turinti 
būtinai būti išnaudota ir trūks
tami 150,000 dol. būtinai kuo 
skubiau “paradyta”, taigi pasi
žadėta. Tik buvo skirtingų nuo-

NOW IT PAYS MORE.
Now Savings Bonds pay 
when held to maturity o£ seven, 
years. And Freedom Shares— 
available on a one-for-one basis 
in the same or lower denomina
tions as Bonds—pay 5% when 
held to maturity of just fonr-and- 
a-half years.

help yourself by buying Bonds 
and Freedom Shares, you’re also 
helping your country.

Get all the facts where you work 
or bank. Then get the Bond/ 
Freedom Share habit You’ll be 
glad you did.

There isn’t a safer investment 
anywhere. Or one that can make 
you feel prouder, because as you

TAt ITX XTmmmmkoU not jmv M jr 99 9^099
«•***?« in Mp9f9iio^ with Tht 9f tte Trmwi Tb9
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PRANYS ALšĖNAS

Ohio Universitete pastatyti du 24 aukšty studentu bene ra bučiai.

KENOSHA, WIS.
Nusiskundimai ir pasigyrimai j

Atklydę ir apsigyvenę šiame 
kultūringam ir demokratiniam 
krašte, mes, lietuviai, naudoja
mės visiška laisve, puoselėdami 
savo kultūrines, tautines ir re
ligines vertybes. Tų vertybių 
eilėj — niekad neužmirštamas 
ir mūsiškis, Dr. V. Kudirkos su
kurtas, Lietuvos himnas — Lie
tuva, Tėvyne mūsų. Mes jj su- 
giedame po įvairių švenčių, mi
nėjimų, suvažiavimų ir t. t. sa
lėse, o po iškilmingų pamaldų 
didžiosiose šventėse (kaip Va
sario 16 ir kt.) — ir lietuvių 
bažnyčiose.

Lietuva, Tėvyne mūsų... Tai 
mūsų himno pirmieji žodžiai. 
Juos giedodami, nors būdami iš
blaškyti po platųjį pasaulį, pa
juntame tvirtesnę jungtį su sa
vo gimtuoju kraštu, sielų gelmė
se atkuriame savo Tėvynės — di
dvyrių žemės — garbingą pra
eitį ir įgauname ryžtingumo 
vargti, kovoti ir kentėti dėl Lie
tuvos laisvės. O ji, toji laisvė, 
tvirtai tikime, ateis!

Mūsų himnas — mūsų garbė! 
Juo, tarytum amžiais nemirš
tančiu testamentu, didysis lie
tuvis kovotojas Dr. Vincas Ku
dirka surašė kilniausius tautos 
privalumus ir paliko, kad jų 
niekad neužmirštume...

Ir visos tautos savo himnuo
se išreiškia didžią pagarbą savo 
kraštams bei nusako tautų kil
niuosius principus. Štai, kele
tas pavyzdžių:

Didžioji Britanija, šalia gie
damo God save the Queen, dar 
turi savo tautinį himną: Tu vieš
patauji, Britanija.

Austrai savo himne sako. Aus
trija, tu puikiausia šalie!...

Estai: Mano tėvyne, mano 
džiaugsme, mano laime.

Airiai: O, geriausias krašte!
Norvegai: Taip mes mylime 

šį kraštą.
Latviai: Dįevs sveti Latvi j u.

Švedai; Tu senas, tu laisvas 
uostas šiaury.

Šveicararija: O laisvieji kai-j 
nai, ir t. t. ir t. t.

O mes, lietuviai, savo himne 
giedame; Lietuva, Tėvyne mūsų, 
Tu didvyrių žemė. Iš praeities 
Tavo sūnūs te stiprybę semia.

Nūdien viską yra išplėšęs iŠ 
mūsų žiaurus okupantas, tik šių 
žodžių nepajėgė ir nepajėgs nie
kad išplėšti. Mes juos nešioja
mės ir nešiosimės savo širdžių 
glūdumoj ir nešiosimės visur ir 
visuomet.

Raminomės ir guodėmės šiais 
žodžiais praeityje, raminsimės 
ir guosimės jais ir ateityje. Ir, 
nežiūrint kokios audros siaustų 
mūsų gyvenimo kelyje, mes jas 
pernešim, jei neužmiršim, ką 
mums Tautos himnas skelbia.

Tiesa, kartu su prasiveržian
čiomis pro geležinę uždangą tra
giškomis žiniomis apie mūsų 
tautiečių kančias ir vargus, ka
linimus ir žudymus, pasiekė mū
sų ausis ir okupantų padarytas 
dar vienas eksperimentas su mū
sų šventąja giesme. Kudirkos 
parašytąjį himną bolševikai pa
naikino ir griežčiausiai uždrau
dė.

Pagal okupantų užsakymą, da
bartinei pa vergtąją! Lietuvai 
Maskvos bernas, Venclova, pa
rašė naują giesmę, pavadintą 
“Tarybų Lietuvos himnu”, štai, 
to “himno” žodžiai:
“Tarybinę Lietuva liaudis sukūrė, 
Už savąją laisvę kovojus ilgai.
Kur Vilnius senasis, kur Baltijos jūra, 
Ten klesti mūs miestai, derlingi laukai.
Tarybų Sąjungoj šlovingoj,
Tarp lygių lygi ir laisva,
Gyvuok per amžius, būk laiminga, 
Brangi Tarybų Lietuva!”

Muziką pritaikė B. Dvarionas 
ir J. švedas.

Akivaizdoje tokių šventvagiš
kų okupantų veiksmų, lietuviai 
privalome dar daugiau suglau
dinti gretas, dar dažniau ir karš-

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

Al -Ci K, « A JU \J VJį

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

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina 82.00.
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.
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■ė.

Ryšium su Milwaukee mies
te tautybių pasirodyme dalyva
vusių ir lietuvių, tas lietuvių pa-i 
sirodymas buvo aprašytas Xau-j 
j ienose ir Drauge. Ten nusi
skundžiama dėl darbo ranku sto
kos ir pakaltinamos mūsų apy
linkės lietuvių organizacijų val
dybos. Esą, jie užima vietas ir 
nieko nedirba. Tai netiesa ir

i kitų organizacijų valdybų nie- į 
; kinimu.

Milwaukee tautybių pasirody- Į 
mai yra L. Bendruomenės Mil- Į 
waukees apylinkės ribose, to-; 
dėl per tautybių pasirodymus 
Mliwaukeje, pirmu smuiku gro- i 

! ti turėtų L. Bendruomenė arba ‘ 
joje gyvenantieji lietuviai. Jeigu . 
būtų reikalas, tai tada prisidėtų i 
ir Kenoshos-Racinos L. B. apy- i 
linkės darbuotojai. Tautybių i 
pasirodyme reikia dalyvauti ir i 
reikia įdėti daug darbo valandų. • 

tas Į 
gy-1

klaidinami kitų kolonijų lietu- i re‘K1 -
vįaj ‘ I Milwaukee

daug lengviau atlikti, negu
Pagal mūsų apylinkės tautie- venantiems toliau.

čių skaičių, organizacijų ir sam-

gyvenantiems

Dabartiniams rengėjam ies- I
būrių taurime gal ir perdaug. Li- talkos, siūlyčiau pirmiau- i

DIRIGENTAS MARIJOŠIUS ČIKAGOJE
Kada iš tolimo miesto i Či

kagą atvyksta dirigentas ir Lie
tuvių Opera pradeda repetuo
ti nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. va
karo, tai jau čikagiečiams aiš
ku, kad premjera nebetoli. 
Operos valdyba surengė Brid- 
geporte, p. J. Bičiūnienės res
torane “Healthy Food” spau
dos bendradarbių pasimatymų 
su dirigentu Vytautu Marijo- 
šiumi, kuris kelias valandas 
kalbėjo apie Verdi, apie operą, 
apie “Likimo Galią” ir atsaki
nėjo į paklausimus.

Pirmiausia, žodį tarė Operos

gi šiol visų organizacijų valdy
bos gražiai sugyveno ir rodė 
gražią veiklą. Kiekviena orga
nizacija turėjo savo veiklos gai
res ir visos 
organizacijų 
žeista. Visų 
ugdė gražų
nimą ir nesikišo į kitų organi
zacijų reikalus. Nei per subuvi
mus, nei spaudoje užmetimų ne
buvo daroma. Tas prasidėjo tik 
su Milwaukee tautybių pasiro
dymu. Kas liečia darbo talką, 
tai jos visokiame veikime nie
kad nebuvo perdaug. Talka vei
kloje nemažai priklauso ir nuo 
talkos prašančiųjų Kam trūks
ta darbo rankų, tai talkos nepa
tartina prašyti išsišokimais ir

stengėsi, kad kitų 
veikla nebūtų pa- 
sambūrių veikėjai 
tarpusavį sugyve-

šia išsiaiškinti su Milwaukee lie- ’ 
tuviais. Tik, žinoma, ne tokioj j 
dvasioj, kokioj aprašė korespon
dentas prisidengęs raide Z., bet Į 
atvirai ir nuoširdžiai. Jei \Vis- • 
consine gyvenantieji lietuviai Į 
bus įtikinti, kad tas darbas pri- ■ 
klauso visiems Wisconsin© lie- •
tuviams, tada visuomeninio ben- ; Dešimties metu anglas Richard Fane 
dradarbiavimo pagrindais tvar- . nes3lei°. suprasti, kodėl priešgaisrinei

r apsaugai pastatuose naudojami laip-
kantis, galima būtų tikėtis tai- tai, kurie kartais labai negražiai at- 
kos ir iš kitur gyvenančiu lie- rodo Jis siul° Vietoj lafPfv statyti . . v. . i- ’ paveiksle matoma nushuozimo taka,tuvių. Tik gražiuoju galima ge- . . . . : ...* , n t į kuriuo gyventojai galėtu greičiau ir
riau nuveikti. B. Juška1 lengviau pabėgti nuo gaisro.

i

Kas tik turi gera skoni, 
Viską oerka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
kad Operos va-

čiau giedoti savąjį himną, kurio 
aidai, be abejonės, dažnai aidi 
Lietuvos slaptesnėse vietose ar 
girių glūdumoj, kur kovojo už 
Lietuvos laisvę narsūs partiza
nai. Lietuvos himnas tyliai niū- 
nuojamas ir tolimo Sibiro dyku
mose, iš kur, anaiptol, dar ne visi 
lietuviai yra grąžinti, o taip pat 
— ir mūsų gimtosiose bakūžėse 

pavergtoj Lietuvoj.
Būtų, itin gražu ir kilminga, 

kad išeivijoj lietuviai, ne tik 
Kanadoj, bet ir visam plačiam 
pasauly, ne vien tik iškilmių me
tu bažnyčiose ir salėse, tačiau 
kiekvieną šventadienį ir sekma
dienį giedotų Lietuvos himną. 
Tik prisiminkime nacių laikais 
Šv. Jono bažnyčią Vilniuje, kur 
veikė amžino atminimo kun. Lip- 
niūnas. Kiek ten lietuvių prisi
rinkdavo! O juos sutraukdavo 
giedamo Lietuvos himno dvasia 
ir ugningi kun. Lipniūno pamok
slai.

Raginkite savo apylinkę
- taupvnffg,

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 dienų, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos.

%

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERTIFIKATAMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL HA 1-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

valdybos pirm. K. Skaisgirys, 
nurodydamas, kad vaidyba nu
tarusi spektaklių bilietų kainų 
nedidinti, nors viskas labai pa- 
brangę ir išlaidos padidėjusios. 
Valdyba paliko tas pačias kai
nas jau treti metai, laukdama, 
kad gausūs Operos mecenatai 
ir šiais metais ateis i pagalbą ir 
padės suvesti galą su galu.

Paaiškėjo,
dovybė labai jautriai priima 
priekaištus, 
viename politikuojančių Kali
fornijos lietuvių žurnale: ko
dėl statoma ne lietuviška ope
ra? Pirmininkas paaiškino, 
kad reikia bent keturių nelie
tuviškų operų pasisekimo ir 
pelno, kad būtų galima surink
ti pakankamai lėšų lietuviškai 
operai. Jai, paprastai, reikia 
naujų rūbų, brangesnių deko
racijų, reikia išleisti daugiau 
lėšų gaidoms paruošti. Daug 
suėda amerikiečių orkestro re
peticijos, reikalingos lietuviš
koms operoms išmokti, kada 
Įvairias itališkas orkestrai mo
ka atmintinai. K. Skaisgirys 
pareiškė rašysiąs tam žurnalui 
atsakymą ir paaiškinimą, kač 
jis neskleistų gandų, jog Ope
ros vadovybė, tarsi, tyčia ven
gia lietuviškų kūrinių.

Vėliau, iš kitų pasisakymų 
paaiškėjo, kad originalių lie
tuviškų kūrinių nėra tiek daug, 
pasirinkimo, beveik, jokio, 
nebent kas siūlytų statyti bol
ševikinio turinio veikalus iš 
Okupuotos Lietuvos.

Dirigentas V. Marijošius pri
sipažino “Likimo galios” nie
kados nedirigavęs ir jos Operai 
nerinkęs. Daug operos vietų 
jam labai patinkančios ir jis 
turįs kūrybinį malonumą kartu 
su solistais ir su chorais jos pats 
mokytis. Jis priminė, kad an
glų kalba žodis “mėgėjas” yra 
kilęs iš lotynų “amare” — my
lėti. Jis Įsitikinęs to žodžio tiks
lumu, dirbdamas su lietuvių 
Opera, kuri minučių savo dar
be neskaičiuojanti ir pakelian
ti didelius nepatogumus šita
me darbe.

Klausinėjamas apie savo san
tykius su solistais ir choru, Ma
rijošius pasisakė nesąs diktato
rius, o tik “pirmas tarp lygių
jų”. Jo Čekoslovakijoje gauta 
mokykla Įtikino ji, kad meni
ninkams reikia laisvės patiems 
pasirinkti, interpretuoti, kur
ti. Dirigento pareiga esanti 
kartu ieškoti, patarti ir siekti 
kartu tobulumo, kuriam, kaip 
žinoma, ribų nėra.

Dirigentas priminė, kad “Li
kimo galia” po “Aidos”, “Ote
lio” ar “Falstafo“ yra laikoma 
vienu geriausiu 
niu. Taikantis 
hių (galimybių, 
sutrumpinama,
džiama. Tačiau, jo nuomone, 
Čikagos visuomenei šis veika
las paliks neužmirštamų įspū
džių.

Kalbėdamas apie okupuotos 
Lietuvos operą, V. Marijošius 
apgailestavo, kad tėn ji vege-

kurie pasirodė

Verdžio kuri- 
prie techniki- 
opera truputį 
kai kas išlei-

tuoja. Naujuose lietuvių kūri
niuose dažnai pastebima rusų 
muzikų įtaka, kai kurie veika
lai tik savo pavadinimu lietu
viški.

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

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

vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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CLOTHES 
TONGS
Permits easy handling of 
your clothes. Prevents wet 
hands. Tongs included with 
every Supertwin washer.

AGITATOR 
WASHING 
ACTION 
A durable poly
propylene 
agitator 
with four high
vanes produces a 
two-way washing action 
for cleaner clothes.

WATER AND 
SUDS SAVER

Each machine is equipped 
with a water and suds saver 
feature. Provides economi
cal use and reuse of water.

4 CONVENIENT 
SETTINGS INCLUDING 

DURABLE PRESS
Dial can be set for Delicate, 
Normal, and Heavy Soil and 
Durable Press. Bell rings 
and washing action stops 
automatically at end of. se
lected washing time. Choose 
from one to fifteen minutes 
of washing time.

IDEAL FOR:
Apartments • Homes 

Mobile Homes 
Dormitories • Boats 

Vacation Homes 
end Cottages

HAND-E-TOP
TOP
This durable plastic lami
nated cover adds beauty 
and can be used separately 
as a serving or utility tray.

RINSING
AND SPIN DRYING

Both rinsing and spin drying 
can be done in the spin tub. 
While one load is spin dry
ing, a second load of wash 
can be.started.

•7‘
• -s-

I'

With Agitator 
Action!

ROLLS EASILY TO 
ANY SINK

NO SPECIAL 
PLUMBING REQUIRED

A Iso see the 
’Silver Lining" Automatic Washers & Dryers.

SPEED QUEEN.
Quality and Dependably Since 1908

A Division of McGrcrw-Edison Company, Ripon, Wisconsin 54971

*

I
I

GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE COMPANY
5115-5123 SO. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
^MSBS&gjjK
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Pirmenybių klausimas
Prezidento Nixono atmetimas, pasinaudojant veto 

teise, Kongreso priimto projekto, susijusio su paskyrimu 
lėšų švietimo, sveikatos ir šalpos reikalams, sukėlė daug 
ginčų. Vieni pritaria Prezidento nusistatymui, o kiti yra 
griežtai nusistatę prieš Prezidento pasinešimą apkarpyti 
tas lėšas menamai tuo tikslu, kad būtų sulaikyta infliacija.

— įšiais metais dviem atvejais 
esu painformavęs mūsų bendro
vėje ir kitur taupančius apie 
naujai Federalinės valdžios leis
tus mokėti aukštesnius dividen
dus. Šiandieną trečią kartą tai 
darau, norėdamas papildyti pir-

Į m uosius du pareiškimus, — pa
reiškė prez. Justinas Mackevi
čius Jr.

— Dabar penkis ir tris ketvir
čius procentų metinių dividen- 
j dų galėsime mokėti už vienų 
1 metų pažyri i ėjimus (certifica- 
j tęs) ir šešis procentus metinių 
dividendų mokėsime už dviejų 
metų pažymėjimus $5,000 ar 

■didesnei sumai. Tikiu, kad da
bar pasinaudodami ta proga, 
daug daugiau žmonių perkels 
savo indėlius i minėtus pažymė
jimus ir tuo pačiu gaus didesnį 
pelną už bendrovėje laikomus 
pinigus.

Noriu pabrėžti, kad Standard 
Federal Bendrovėje turime įvai
rių taupymo planų ir už kiek
vieną iš jų mokame pačius aukš
čiausius Federalinės valdžios lei
stus mokėti dividendus. Pats 
paprasčiausias ir taupytojų skai

Kaip žinia, prezidentas Nixonas švietimo, sveika
tos ir šalpos reikalams buvo pasiūlęs 18 bilijonų ir 400 
milijonų dolerių. Kongresas ta suma nepasitenkino ir 
dar pridėjo vieną bilijoną ir 300 milijonų dolerių, pareikš
damas, jog tas priedas yra būtinai reikalingas, kad švie
timo, sveikatos ir šalpos reikalai būtų tinkamai aprūpinti.

Prezidentas, atmesdamas Kongreso siūlomą priedą, 
turėjo galvoje infliacijos grėsmę. Yra juk faktas, kad 
juo valdžia išleidžia daugiau pinigų, juo jos išlaidos didė
ja, tuo susidaro didesnis infliacijos pavojus: pinigų pir
kimo pajėgumas mažėja. Tačiau išlaidos išlaidoms nėra i 
lygios. Kai kurios išlaidos yra tiek svarbios, jog jų ap-1 
karpymas kraštui būtų labai žalingas. Nėra juk mažiau-1 
sios abejonės, kad sumažinimas paramos švietimo ir svei- j 
katos reikalams nėra labai pageidaujamas. Tatai ypač irj 
pabrėžiama tų, kurie nepritaria Prezidento nusistatymui į 
nepatvirtinti Kongreso priimto projekto. Kad taupumas i 
ir išlaidų mažinimas yra reikalingas, jie su tuo sutinka. 
Nesutinka jie tik su pirmenybės teikimu lėšų paskyrime. 
Dalykas tokis, kad kai kuriems reikalams visiškai nesi
varžoma su lėšų paskyrimu, o kitiems reikalams (ir tai 
daug svarbesniems) toli gražu nepaskiriama tiek, kiek 
būtinai yra reikalinga.

Kokiems reikalams yra skiriamos tiesiog astronomiš
kos sumos, nesunku suvokti iš kelių paskutinių metų biu
džetų (valdžios samatų). Iš jų matyti, kad gynybai, ka
ro reikalams, yra skiriamos pačios didžiausios pinigų 
sumos. Pentagonas paprastai gauna tiek pinigų Įvai
riems ginklams ir tų ginklų tobulinimui, kiek reikalauja. 
Ir Kongresas tam Tik retais atvejais tepasipriešina.

Prieš kiek laiko buvo “išstumtas” iš savo pareigų 
oro jėgų pareigūnas A. Ernest Fitzgerald. Jis prarado 
savo postą po to, kai Kongrese pasisakė prieš C — -5A 
milžiniškų lėktuvų statymą. Daugiau to: apklausinėja
mas Kongrese, jis pažymėjo, jog esąs Įsitikinęs, kad tie
siog išeikvojama apie dvidešimt bilijonų dolerių iš gyny
bai skiriamų 79 bilijonų dolerių. Tą eikvojimą pašalinus, 
būtų sutaupyta dvidešimt bilijonų dolerių ir nuo to, pa
sak jo, gynybos reikalai nė kiek nenukentėtų.

Fitzgerald buvo pašalintas ypatingu būdu: oro jėgų 
departamentas panaikino jo postą. Vadinasi, buvo suras
tas labai paprastas ir labai efektingas pašalinimo būdas.

Bet jei tas departamentas tikėjosi nutildyti Fitzge- 
raldą, tai jis skaudžiai suklydo: Kalifornijoje Įsisteigė 
speciali organizacija, kuri pasamdė Fitzgeraldą, kad ta
sai vestų kampaniją, nukreiptą prieš gynybos departa
mento išleidžiamas milžiniškas sumas pinigų, kurių ne
mažas nuošimtis, pasak Fitzgeraldo, yra tiesiog eik
vojamas.

Taigi, jeigu jau reikalinga mažinti valdžios išlaidas 
ir tuo būdu kovoti prieš infliaciją, tai kodėl neatkrei
piamas dėmesys Į gynybos departamentą, kuriam yra 
skiriamos astronomiškos sumos?

Jei to departamento išlaidos iš tiesų galėtų būti su
mažintos dviem dešimtim bilijonų dolerių, kaip sako Fitz
gerald, tai nebūtų jokios problemos švietimo, sveikatos 
ir šalpos reikalams išleisti ne tik 19,700,000,000 dolerių, 
bet ir žymiai daugiau.

torius prie stalo, pasiūlė šiam 
susirinkimui dienotvarkę. K. 
Mačiukui pasiūlius, Juozei Gul
binienei pritarus, susirinkimo 
dienotvarkė buvo patvirtinta.

I sklypų savininkų susirin
kimą atsilankė apie pusantro 
šimto žmonių. Savininku vra 
daugiau tūkstančio, bet į šį su
sirinkimą, palyginus, atvyko 
nedidelis skaičius. Kiekvienas
sklypo savininkas prie durų 
turėjo atiduoti gautą pakvieti
mą. Atidavęs kvietimą, gauna 
balotą direktorių rinkimams. 
I salę buvo priimami tiktai 
sklypų savininkai, pašaliniai 
negalėjo Įeiti.

Pirmininkas pirmiausia pa
tarė susirinkusiems išsirinkti 
komisiją balsams skaičiuoti. 
Buvo pasiūlyti Frank Stanio- 
nis, Juoze Gulbinienė ir Vin
cas Maukus.. Budriui pasiūlius, 
Valaičiui pritarus, komisija bal
sams skaičiuoti buvo patvirtin
ta.

Kapinių sekretorius Marty
nas Gudelis perskaitė praeitų 
metų visuotinio susirinkimo, 
vykusio sausio 28 dieną toje 
pačioje vietoje, protokolą. Mik
šiui pasiūlius, Gulbinienei pri

TAUTINIŲ KAPINIŲ SKLYPU
*■

SAVININKŲ SUSIRINKIMAS
Praeitų sekmadieni, sausio|ras pradėjo susirinkimą tuojau 

25 dienų, Chicagos Lietuviu -po pirmos valandos. Atsistoji- 
Auditorijos didžiojoje salėje j mu buvo pagerbti visi praei- 
ivyko Lietuviu Tautinių Kapi-Mais metais mirusieji ir palai
mų sklypų savininkų metinis doti Lietuvių Tautinėse Kapi- 
susirinkinias. nėse.

Pirmininkas Povilas Dauba- Pirmininkas, paprašęs direk

čiumi gausiausias planas yra
taupymas indėliu knygutėse, už 
kurį dabar mokame penkis pro
centus metinių dividendų.

Be taupymo paprastose tau- 
Ipymo indėlių knygutėse, dar tu- 
• rime Gold Eagle Passbook planą 
j— tai 90 dienų neliečiamos sąs
kaitos. Tuo būdu taupo taip pat 

i didelis skaičius žmonių ir gau
na penkis ir vieną ketvirtį Pro- 

I centų metinių dividendų. Už 
santaupas investuotas vieniems 
metams į $1,000 pažymėjimus 

(dabar mokame penkis dr tris 
ketvirčius procentų metinių di
videndų. šešis procentus meti
nių dividendų mokame už 
$5,000 ar didesnės sumos pažy
mėjimus, laikomus mūsų ben
drovėje bent du metus. Visom 
sąskaitom dividendai yra skai
čiuojami kiekvieną dieną, o iš
mokami kas trys mėnesiai. Gal 
kas ir nežino, kad skaičiuojant 
dividendus kiekvieną dieną, tau
pytojas už tą pačią sumą pinigų 
gaus daug didesnį pelną, negu 
skaičiuojant dividendus nuo tos 
pat sumos kas trys mėnesiai. 
Santaupos įneštos į mūsų ben
drovės bet kurią sąskaitą tarp 
mėnesio pirmos ir dešimtos die
nos, bus užskaitytos nuo to mė
nesio pirmos dienos ir gaus už 
pilną mėnesį dividendus.

Visos indėlių knygučių ir pa-

I PAGERBS ISTORIKĄ
Balzeko Lietuvių Kultūros 

Muziejus, pradėjęs visą eilę 
naujų visuomeninių darbų, 

'griebėsi dar vieno: metinių 
{iškilmingų priėmimų — pietų 
organizavimo. Pirmasis mu
ziejaus balius įvyks kovo 1 d. 
Sheraton — Blackston viešbu-

I ty Je-Į
Kaip iš organizatorių komite

to pirmininko Joseph Jerome 
patirta, tokių priemonių užda
vinys bus kasmet pagerbti ku
rį nors asmenį už jo pasižymė
jimą savo pareigose, šių metų 
pietų metu bus įteiktas pager
bimo raštas dr. Clement M. Sil-

jvestro, Čikagos Istorines Dratt* 
'gijos direktoriui.

Į Dr. Silvestro yra mokslinin- 
ikas, rašytojas, paskaitinin
kas,, istorinių leidinių leidėjas 

[ir redaktorius. Prieš atvykda- 
Įmas į Čikagą jis dirbo Wiscoa- 
isino Istorinėje Draugijoje. Jis 
Į priklauso keliolikai Amerikos 
.istorikų komitetų ir yra laiko
mas vienu veikliausiu istorikų 

Į organizatorium visoje Ameri
koje.

Balzeko Muziejus kviečia Ke
ltuvių visuomenę gausiai daly
vauti pirmame muziejaus vie
šame parengime. Jo pelnas bus 
skiriamas muziejaus bibliote
kai plėsti. Kor.

žymėjimų sąskaitos, nauju Fe
deralinės valdžios patvarkymu, 
dabar apdraustos $20,000.

Taupant mūsų bendrovėje ga
lima turėti daugiau negu vieną 
$20,000 apdraustą sąskaitą, tik 
reikia atitinkamai sutvarkyti 
šeimos narių vardų eilę ir pa
naudoti skirtingas taupymo sąs
kaitų rūšis, — baigė Standard 
Federal prezidentas Justinas 
Mackevičius.

Trys banditai nušovė 
gazolino stoties žmogų 
Trys banditai antradienio 

vakarą suėję į gazolino stotį 
6610 Stoney Island Avenue, 
atėmė iš patarnautojo ir ten 
buvusio kliento pinigines, Ke
pė gultis ant grindinio, pasiėmė 
kasoje rastas $600 -ir išeidami 
patarnautoją mirtinai nušovė, 
o antrąjį sunkiai sužeidė.

tarus, protokolas buvo priim
tas.

Patvirtinus protokolą. Gu
delis tuojau buvo paprašytas 
perskaityti visų direktorių ra
portą, liečianti praeitais metais 
kapinėse atliktus darbus ir ves
tą bizni, čia spausdiname visą 
direktorių raportą, kad galėtų 
apie kapinių bizni patirti ir tie, 
kurie i susirinkimą negalėjo 
atvykti.

DIREKTORIŲ RAPORTAS
Lietuvių Tautinių Kapinių 

direktorių raportas kapinių 
sklypų savininkams, 1970 metų 
sausio 25 dieną, 1:25 vai. po 
pietų susirinkusiems Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted 
St.. Chicago, Illinois.

Praeitais metais visus Lietu
vių Tautinių Kapinių reikalus 

i tvarkė jūsų ' rinkti direkto
riai: Povilas Daubaras, Mar
tynas Gudelis, Jonas Jokubo- 
nis, Bruno Klemka, Algirdas 
Mickevičius. Povilas Milaševi
čius, Gustas Rimkus, Juozas 
Skutas, Antanas Tamkevičia ir 
Jonas Zalatoris. Jų išrinkta; 
valdyba, jų sudarytos komisi
jos ir direktorių samdyti ar 
prašyti žmones.

Praeitais metais direktoriai 
posėdžiavo keturiolika kartų. 
Kiekvieno mėnesio pirmo sek
madienio rylą jie susirinkdavo 
kapinių ofise, patikrindavo 
mėnesines pajamas ir išlaidas, 
patvirtindavo mokamas sąs
kaitas, aptardavo būtiniausius 
darbus ir prižiūrėdavo, kad 
viskas būtų tvarkingai padary
ta. Karlą i metus jie apėjo ka
pines, patikrino visus kapinių 
skyrius ir blokus, apžiūrėjo 
namus ir mašinas, ir padarė 
reikalingus patvarkymus tur
tui apsaugoti

(Bus daugiau)
Reporteris

PER ANNUM

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

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES OF $1,000. OR MORE, 1 YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES OF $1,000. OR MORE, 6 MONTH MATūRBT

PER ANNUM

90 DAY NOTICE GOLD EAGLE PASSBOOK ACCOUNT $50.00 MINIMUM S

PER ANNUM

REGULAR PASSBOOK ACCOUNT

Interest is compounded daily and paid quarterly on all accounts. Standard 
Federal pays the highest legal rate of interest on all savings. Deposits re
ceived by the 10th of any month earn from the first of that month. Deferred 
Income Certificates are available at rates of 6%, 5%%, and 51A%.

PASSBOOK AM& 
CERTIFICATE SAVING^. I 

INSURED 70 t

ASSETS OVER $141,000,000.00 RESERVES OVER $12,400,000.00 (more than twice legal requirements! a

4192 Archer at Sacramento, Chicago, Illinois 60632, Phone: 847-1140
HOURS: Mon, Thurs. 9 a.m.-8 pun. Tues., Fit 9 a.m.-4 p.m. Sat. 9 a.m.-12 noon Wed.- no business transacted

• ■■■ I* Ik. *
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Oftao Nncfu PRo&pect 8-3229
Rezid. tewf.: WAI brook 5-5076

Rex. tel. 239-4683

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

Medical Building). Tol. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal tarimą 

Joi neatsiliepia, skambinu 374-8012

DR. S. BIEZ1S
TUef.: P Respect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penkiadieniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

tuvių namų nušauti). Pasirodo, 
i vietoj mano nugirsto 5 akrų skai-1 
I čiaus, esama daugiau, negu dvi- 
I gubo ploto. Ką tai reiškia? Tail 
reiškia didžiulius ligoninės ir 

| sveikatos centro pastatus. Tai 
reiškia aplmit brangius apart— 
mentinius namus bei slaugių 
bendrabučius. Tai reiškia Lie
tuvių namų rajono visišką pa
keitimą j pačią geriausią pusę! 
Ir visa tai žadama už trejų-ket- 
verių metų.

DR. V. P. TUMAS0N1S
CHIRURGAS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4*5849 

Rezid.: 388*2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS

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

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

| p. Šileikis, o. p.
j ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Oįį Aparatai - Protezai, Med. Bas
lį dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. t
t Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L

ALERGIJA 
2751 WEST 51 st STREET

Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

i nwimwrr t fflriimiTmn ureni.. h "T

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas

DR. EDMUND L CIARA
2709 W. 51 st STREET

Tek: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penki. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

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 MI 3-0001.

ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, IIL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairip atstumg.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
Tel.: FRontier 6-1882

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai.
Tree. ir šeštad. uždaryta

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

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 W. 63rd STREET

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

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRiSTAS

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

Ofiso tek: HE 4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MESKAUSKAS
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
OPTOMETRIST AS

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, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

Ofiso telefj 776-2880
Naujas rez. telef-; 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st 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

—— —
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOC

Visos programos is W0Pa, 
1490 kiL A. M.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r v.
TeL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AV*
CHICAGO, ILL. 60629

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

Evey tree, every shrab, 
and all oar 'wildlife depend on 

you to help prevent 
forest fires. So please foBcrv 

Scookef s ABCs: Always 
bold matches dll cold. Be mre 

to drown ill campfires, 
adr the ashes, and drown 

them again. Crash all 
smokes dead out.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Please! Only you caa

pagal susitarimą.

vo renKamas naujus kasininkas | 
ir revizijos komisija. Dariaus- 
(jirėno klubo metinis susirinki-1 
mas šaukiamas Šį sekmadienį, 
vasario 1 d. 12:30 vai. Lietuvių 
namuose, čia ne tik bus ren-. - I
kaina nauja valdyba ir revizi
jos k-ja, bet taipgi bus balsuo-Į 
jama dėl nario mokesčio pakė
limo iki 10 dol. ir narių apsidė- 
jimo specialiu vienkartiniu 25 
dol. mokesčiu klubo patalpoms 
įrengti. Tad susirinkimas bus 
nepaprastai svarbus ir dalyvavi
mas visiems nariams būtiniau
sias. Naujų valdybų sąstatą 
(DLND-jos ir Dariaus-Girėno 
kl.) kitą kartą paskelbsiu drau
ge.

Abiejų minimų organizacijų 
pirmininkas dr. Vytautas Mile
ris prašė paskelbti N. Metų pro
ga Lietuvių namams šimtines 
paklojusius asmenis. Jie yra 
(visi davė po šimtą dolerių): 
Valius Mikas, Stasys Bartkus, 
Petras ir Birutė Januškos, 
Pranas ir Marija Polteraičiai, 
George Pisaravich, Bronius Bur
ba, Elena Vizgirdienė, Ona Am
brazevičienė (Ann Ambrose), 
Antanas Mikalkėnas ir Algis 
Skorubskas. Tai lygiai 10 nau
jų šimtininkų. 0 Algirdas Vai- 
tiekaitis šimtinę pasižadėjo, įmo
kėdamas 10 dol. Naujų metų po
kylis L. Namams atnešė 1,400 
dol. pelno, tad labai sumažino 
skolas, šiuo metu L. namų sko
la siekia 4,500 dol., o už ma
šinoms pastatyti aikštę yra įsi
skolinta 6,000 dol. atskirai ir 
tuos šeštus tūkstančius reika
linga sumokėti iki 1970 m. bir
želio mėnesio.

LF vajaus komiteto posėdis
Yra šaukiamas Lietuvių na

muose šį sekmad., vasario 1 d., 
11:30 vai. ryto. Visi "nariai turi 
dalyvauti, nes tai pats svar
biausias posėdis prieš vasario 22 
d. rengiamą banketą.

Sekantį kartą plačiau para
šysiu apie patį LF vajaus ban
ketą ir jame atliksimą meninę 
programą, kurioje pasireikš so
listė Roma Mastienė su akom- 
panatoriųm Alvydu Vasaičiu.

PITTSBURGH, PA.
Barborą Bakanienę prisimenant

Laikas greitai bėga... ir taip 
nepastebėtai prabėga dienos, 
mėnesiai ir metai, žmonės gim
sta ir miršta, ir praeinančių me
tų bėgyje tik artimieji šeimos 
nariai beprisimena juos, ypač 
tuos, kurie iškeliavo amžinybėn. 
Rodosi, dar taip neseniai Ji buvo 
mūsų tarpe, o jau bus praėję vie
ni metai kaip mirė amžinos at
mintino Barbora Bakanienė, iš 
Bridgeville, ‘Pa. Ji mirė 1969 
metų sausio 24 dieną.

Amžino atminimo Barbora 
Bakanas buvo gimusi Lietuvoje, 
ūkininkų šeimoje, Upynos vals
čiuje, Tauragės apskrityje. Į 
Ameriką atvyko 1903 metais, 
būdama dar maža mergaitė. Pra
džioje su tėvais gyveno Charle
roi, Pa., vėliau Chicagoje, o pa
skiausiai, per virš 50 metų Pitts
burgh ir Bridgeville, Pa. Nuo 
pat savo jaunystės Barbora Ba
kanienė rūpinosi lietuviškais 
reikalais ir dalyvavo lietuviško
je veikloje. Kadangi šeimoje bu
vo du muzikai, tai pas juos vi
sada buvo pilna lietuviškų sve
čių, o ir patys šeimos nariai da
lyvaudavo lietuvių parengimuo
se, atlikdami meninę ar šokių 
programas.

Iki pat savo paskutiniųjų die
nų amžino atminimo Barbora 
Bakanienė SLA 90-to j e kuopoje, 
Bridgeville, Pa., ėjo kuopos pir
mininkės pareigas. Ją visada 
matydavome kaip delegatę SLA 
Seimuose ir SLA Trečio Apskri
ties suvažiavimuose. Ji taip pat 
įeidavo kaipo valdybos narė ir 
į Apskrities vadovybę.

Amžino Atminimo Barbora 
Bakanienė buvo pavyzdinga mo
tina ir gera lietuvė. Ji paliko 
giliame niuliūdime dvi dukteris

- GeHrudą Dargienę ir Martha 
1 eesen bei du žentus; Albiną 
Leeson ir SLA prezidentą Povi- j 
lą P. Dargį. Taip pat anūką \ 
daktarą Richard Leeson ir pro I 
anūką Tod Leeson. Turime pa-i 
stebėti, jog visi Bakanų, Lee-1 
šonų ir Dargių šeimų nariai yra) 
SLA nariaL

Minėdami metines sukaktu-1 
ves nuo amžino atminimo Bar
boros Bakanas mirties, mes su 
pagarba ir meile prisimename1 
Ją.

Ilsėkis ramybėje mūsų miela 
motinėlė, mes Tavęs niekad, nie
kad neužmiršime.

Neužmirštuolė

ROCKFORD, ILL.
Į mano rankas pateko gražiai 

iliustruota knyga “Detroito lie
tuvių namas”. Knyga išleista 
penkių metų sukakčiai paminė
ti, kaip namas įsigytas. Tai gra
žus leidinys ir dokumentuotas 
įnašas Detroito lietuvių veiklo
je. Tenka pasidžiuagti ir pa
girti detroitiecius už jų pastan
gas ir įdėtą darbą Įsigijant nuo
savus namus, šiandien jie pelny
tai gali pasidžiaugti savo darbo 
vaisiais. Namų draugijos pir
mininkas Jonas Gaižutis sako, 
kad kiekviena našta nepakelia
ma, kada ji gula ant vienų pe
čių. Namų įsigijimo naštą pa
lengvinti stojo apie 400 narių ir 
klojo šimtines. Savo varda įam
žino dėdami po šimtą, du ir tris. 
Račiukaitis ir Lūšis dėjo po $500. 
D. L. Bendruomenė dėjo $1000. 
Dariaus - Girėno klubo valdyba 
sako, kad Lietuvių Namai, tai 
yra kultūros židinys, kuris tar
naus lietuvybės išlaikymui.

Šis darbas ir jo sumanymas 
yra naujųjų lietuvių, kurie iš
vargę visus karo baisumus, at
vykę į šią laisvės šalį, jau at
šventė Detroite savu namu įsi
gijimo sukaktį.

Rockfordo lietuviai savus na
mus ir savo Lietuvių klubą jau 
įsisteigė anksčiau. Atvykę nau
jieji tautiečiai jau buvo priimti 
nuosavoje pastogėje. Man teko 
vesti tų namų statybą, tai žinau 
su kokiais sunkumais tenka su
sidurti. Ypač būna sunku, kada 
išsibaigia pinigai.
' Kas norėtų apie Lietuvių klu
bo pastatą sužinoti, tai gali ras
ti Amerikoje išleistoje Lietuvių 
Encikloperijoje. žvalgas

i -a uguma welanaie.iu gerai] 
ked kwi3. B. ^viuuilausk3s| 

sukėlė neapykantą St. Cathari-į 
nes kolonijoj ir dėl to ten iš lie-1 
tuviškos veiklos buvo privers-1 
tas pasitraukti. Tokiu būdu, jis 
prisišliejo prie welandiškių ir j 
čia susirado vieną rėmėja. I vai-1 
dybą niekam nenorint eiti, jis] 
prisiprašė ir 1969 metams bu-1 
vo išrinkta L B. pirmininku. | 
Kaip matosi, ir mūsų gražiai su
gyvenusio j kolonijoj jau reiš-Į 
kiasi nesusipratimai.

Jei kun. Mikalauskas materia-1 
liai ar savo veikla būtų mūsų 
kolonijai daug prisidėjęs, tai ir 
jo pagyrimas būtų vietoje. Da
bar džiaugiasi puodas, kad ka
tilas juodas. M. K.

Suimti devyni vaikai 
dukart padegę mokyklą 
Suimti devyni Farragut aukšt. 

mokyklos, 2345 S. Christiana 
Ave., mokiniai, kurie praeitą 
pirmadienį dukart padegė sa
vo mokyklą. Jie prisipažino 
supykę ant mokyklos dženito- 
riaus už tai, kad juos išvarė iš 
katilinės kambario rūsyje. Iš 
pastatytų automobilių jie prisi- 
pylę kelias bonkas gazolino ji 
išpylė ant katilinės grindų ir 
uždegė. Kai tas gaisras buvo 
užgesintas, jie įsėlinę į mokyk
los auditoriją ją padegė, pada
rydami už $30,000 nuostolių.

Tavernos savininkas 
nušovė vieną banditą

Du jauni banditai pirmadie
nio vakarą Įėję į taverną 6837 
So Halsted St, bandė iš regis- 
terio pasiimti pinigus, bet savi
ninkas spėjo pastverti šaudyk
lę ir vienų banditą nušovė vie
toje, antrą sužeidė.

Tie patys banditai buvę anks
čiau atėję ir reikalavę mokes
čio po $20 savaitei, pasižadė
dami už tą mokestį “apsaugoti” 
jo taverną nuo kitų plėšikų.

ST. CATHARINES, ONT, 
“Nepriklausomos Lietuvos” 

praeitų metų 52' nr. iš Wellando,
Ont., buvo įdėta žinutė, kurią 
pasirašė L. Bendruomenės se
kretorius Stankevičius. Toje ko
respondencijoje sekretorius la
bai išgiria pirmininką kun. B Mi
kalauską. Welandieciai per 20 
metų pirmą kartą mato, kad 
sekretorius taip išgirtų pirmi
ninką.

9 Paklaustas, kas jam dau
giausia rūpi šiame pasaulyje, 
garsusis daktaras Albertas 
Schweitzeris atsakė, kad labiau
siai jam nerimą kelia tai, kad 
žmogus pirmą kartą išmoko su
valdyti elementus, bet dar ne
išmoko pats savęs sukontro
liuoti.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI
O

— Lietuviu Auditorijos sėrininku 
metinis susirinkimas bus penktadienį, 
sausio 30 d.. Chicagos Lietuvių" Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St., 7:00 vai. 
vak. Taigi, kurie turite Chicago Li
thuanian Community Center, Inc. se
rus, kviečiami į šį susirinkimą. Bus 
metinė atskaita ir rinkimas 3 direk
torių. kurių terminas yra pasibaigęs. 
Taipgi yra svarbių kitų reikalų ap
tarti. A. Kaulakis, rast.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Tk ** Telef.: GRoovehill 6-2345-6
M ** 1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef.: TOwnhaU 3-2108-9
| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MARTIN GILASON
Gyv. 7216 So. Francisco Ave.

Mirė 1970 m. sausio 27 d., 3 vai. po pietų. Gimęs Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: žmona Barbara, gimusi Vaičikauskaitė iš Tverų 1 į 

miesto, duktė advokatė Adelė, žentas adv. Albert Lidy, anūkė adv. i j 
Barbara Zunas, jos vyras inž. Wayne, anūkas majoras Martin Lidy. 1 
jo žmona Pat. du proanūkai, sūnus Robert, viceprez. Interlake Steel g 
Co., marti Jean, 5 anūkai — Robert, Jennifer, Kim, Laney ir Sue, 1 
pusbroliai — Hermanas Pavilonis, Jonas Paulsis ir Jokūbas Trecio- | 
kas, pusseserė Aldona Dagis su šeimomis, giminaičiai — Emilija Da- i 
gis ir Gerald Kiler bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Marquette Parko Namų Savininkų D-jai, Suvalkiečių Drau- i i 
gijai ir Chicagos Policijos Tarnautojų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West Ii 
71st Street.

šeštadieni sausio 31 dieną 10 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios j 
į Lietuvių Tarines kapines.

Visi a. a. Martin Gilason giminės, draugai ir pažįstami nuosir- g! 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 1 j 
tarnavimą ir 'sisveikinimą. f

Nuliūdę lieka:
Žmona, vaikai ir giminės. |

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. TeL 476-2345.

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID j 

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

t
NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

i

-------

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ
* 

TURIME 
KOPLYČIAS

< VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASA
1446 So. 50th Ave, Cicero, III. Phone : OLympic 2-1003 |

STEP.

2424 WEST 69th
2314 WEST 23rd

C. LACK IR SŪNŪS I
(LACKAWICZ)

STREET / REpublic 7-1213 i
PLACE 1 Virginia 7-6672

ANTANAS M.
3307 So. LITUANICA AVENUE

PHILLIPS
L Phene: YArds 7-3401

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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aiškiom

REAL ESTATPART OR FULL TIME

DAYS OR EVENINGS
REAL ESTATE FOR SALE 
hUr. -i, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių įteikia

geram popienu 
nuotraukom.

Tenka tižiau; 
r. Donelaičio J 

ir

LJS skautai ir skautės pasitinka svečius Klaipėdos uosto mugėje po atidarymo Chicagoįe, Š. m. sausio 25 d. 
t ' Foto M. Nagio

č,.
sveikinti 

nokyklos vedė- 
I ią Julių Širką ir Tėvų komitetą 
už šio laikraštėlio leidimą ir 

i paskatinimą lietuviškam atža
lynui reikštis lietuviškoje spau- 

| do j e.
*fcPirmieji žingsniai” su pa

skelbtu šūkiu — Mylėsi Lietu- 
įvą iš tolo visa širdimi, visais 
Į jausmais... išaugins ir pri- 
| brandins susipratusį naują lie
tuvišką atžalyną.

Sėkmės ir ištvermės
Al Bud

Choose yours Hours. 
No experience necessary. 
Work in an office near 

your home. 
We will train.

Please call for an application
between

K. G. OKSO PRANEŠIMAS kHd jo rinkiminė būstinė yra 
2122 West Marquette' Road 
Susipažinimo popietė 
niadienį. vasario 1 <1., 
iki l:0H P. M.

Kazimieras G. Oksas. res
publikonų kandidatas į Kong
resą iš <J-čio distrikto paskelbė

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. L A U R A I T I S 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

N A I.

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ LNFORMACLJŲ, KRE1PKITES |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAN AUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747
I. 262-0100 
TAXPERT CORP. 

6661 No. CLARK STREET

CHICAGO, ILLINOIS

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6455 So. Kedzie Ave,

PAIEŠKOJIMAI
Palikimo reikalais paieško

mi šių asmenų giminės bei pa
žįstami :

Kasper Adolfas, F. gyveno 
Indianoj ir Čikagoj.

Šidlauskas Bronius, kilęs iš 
Panevėžio miesto ar apylinkės, 
nesenai mirė, paliko nemažą 
turtą. Pažįstamieji pasakoja, 
kad velionis turėjęs Lietuvoje 
brolį Stanislovą ir dvi seseris" 

šimkevičius ar Šimkus Jonas 
iš Tauragės ap>kr., Skaudvilės 
valse.

Stockum ar Stoškus Matas ar 
Motiejus, Jono ir Agotos sūnus.

Turintieji žinių apie šių as
menų gimines ar artimuosius 
prašomi 
Lietuvos 
6147 So. 
Chicago, 
Tel. REpublic 7 - 8331.

HOUSEKEEPER - COOK
Live-in. Sm. family. 2 high school 

girls. Small home. Priv, room & 
bath.

Vyčiai minės Lietuvos 
nepriklausomybės 

paskelbimą
Vyčiai Lietuvos nepriklauso

mybės minėjimą rengia vasario 
8 d. 5 vai. popiety, Vyčių salė
je, 2453 W. 47 St. šiais metais 
Lietuvių Vyčių pažymėjimas 
bus įteiktas ALTAI, kuri jau 
30 metų nenuilstamai tęsia Lie
tuvos laisvinimo darbą. Pažy
mėjimą priims Altos pirminin
kas Eugenijus Bartkus. Visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 
\ akarienė su šampanu prasi
dės 6 vai. vakare. Įėjimas as
meniui S6.50. Galima užsisa
kyti stalus ir po 10 asmenų. Re
zervacijas prašome padaryti iš 
-- Skambinti prašome 

ne-IVyčių Illinois - Indianos Apskr. 
k°-j pirm. Algirdui Braziui — 

p)98 - 6193, arba parengimo 
kal_ j pirm. Leonui Paukštai — WA 

' - 0853.

DUS sck- 
ihio 2:00

į Kongresą 
rra: kiek

vienas galintis balsuoti pilietis 
užsiregistruoja 3-nie distrikte. 
šituo obalsiu ir bus remiamasi 
iki pirmadienio, vasario 16 d., 

■ kuri yra precinkto registraęi- 
!jos diena. Tik tą vieną dieną 
neužsiregistravusių balsuotojų 
pavardės bus paskelbtos pre
cinkto sąrašuose, 
distrikto rinkiminės 

'paskelbtos Oksą į 
rinkiminėj būstinėj.
rio 16-tos dienos tas pilietis, ku- j anksto, 
ris bus neužsiregistravęs, 
galės balsuoti pirminiuose 
vo 17-tos rinkimuose. '

Dabartinis Okso 
rinkiminis obalsis

Visos 3-jo 
vietos bus 
Kongresą

Jei neužsiregistravusiam 
suotojui yra nepatogu nuvykti į 
į j° apylinkės balsavimo vietą! 
vasario 16-tą dieną, jis ar jį 
gali užsiregistruoti miesto ro-Į 
tušėje pas Board of Election; 
Commissioners kiekvieną sa- j 
vaitės dieną, JqW|S°s

iki vasario 9 d.

Tik nesenai pasirodė dr. An- 
Ithony Gussen knyga — Atosto-

Vakarinėse Valstybėse.
nuo-

Top salary. References req. 
Good transportation.

251-7067 or
256-5595

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

pranešti:
General. Konsulatas

Artesian Ave.
Ill.., 60629

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 8-2449 

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

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

BUKIM KAIMYNAI!
KAMBARIU MŪRINIS. 2 vo-

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

MAISTO KRAUTUVĖ Brighton 
Parke.

DU PO KETURIUS, medinis ir ga
ražas. Vienas butas su baldais, antras 

‘ tuščias. 42 gatvė ir Rockwell. $13,500.

ŠIMAITIS REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

2737 W. 43rd STREET 
TeL CL 4-2390

10
nios, 2 virtuvės, 2 mašinų mūro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nūs priedai, gražesnis ir patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. $28,900.

5^ kamb. 8 metų modernus mū
ras arti Bogan. Apie 40 p. sklypas, 
1^ auto garažas. Greit susitarsite. 
$22.900.

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪRAS. 6 ir
3 kamb.. garažas. Arti mūsų. $19^00.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas. elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų. Marauette 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 7-7200

Paieškomi Čikagoje ar 
linkėse gyvenantieji lietuviai:

Miškinis Liudvikas, kilęs iš 
Zarasų apskr. Degučių valse., 
Drobi] kaimo, atvykęs i JAV 
prieš I-jį karą su draugais Ud- 
rais.

Rutkauskas Julius, Justo sū
nus, atvykęs Čikagon 1912 m.

Samolytė Elena, Stasio ir 
Jadvygos dukra, gimusi Vilniu
je, ištekėjusios pavardė be
rods, Ivinskienė.

Simonaitis Titas, Marcelino 
sūnus, atvykęš i Čikagą prieš 
1-ji karą, turėjęs 2 sūnus.

šulciutė Ulienė, turėjusi sū
nų Albertą ir dukrą Ritą.

žvirblis Joseph, senas Čika
gos gyventojas.

Paieškomieji arba apie juos 
turintieji žinių maloniai pra
šomi atsiliepti.
Lietuvos General. Konsulatas 
6147 So. Artesian Ave.
Chicago, Ill., 60629.
Tel. REpublic 7 - 8334.

apy- 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

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
bendrai namų ruošai. Atvažiuoti 5 
dienas savaitėje. Pastovus darbas. 4 
vaikai, 3 mokyklos amžiaus, 14-10-7 ir 
4 metų. Aukščiausia alga tinkamam 
asmeniui. Susikalbėti angliškai. Ge
ras susisiekimas Park Ridge apylin
kėje. Tel. 692-2854 po 6 vai. vak. .

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

Patogios išsirrtokė 
jimo sąlygos.

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

APDRAUDŲ

pradedant dabar \
Knygoje yra 6 puslapiai 
traukų ir 70 puslapių atostogų 
aprašymo. Jos kaina 81. Kas 
šią knygą įsigys, tai tikrai nesi
gailės. Joje labai įdomiai ir 
smulkiai aprašytos jo lankytos 
ir matytos vietos. *

Būtų gerai, kad ir kiti atosto
gautojai panašiai padarytų. 
Tiesa, vienas kitas parašo, bet 
tokių nėra daug.

Knygą galima gauti ar užsi
sakyti Naujienose.

K. P. Deveikis

- . ■
į
Ii

Baid quot 
egular Savings

Savings Insured to

Hl UN
4071 Archer Ave.

Ker annum on 
Investment bonus 

$20,000.
n A M A'

Chicago, Illinois 60632
-< ;----------- -------- '..-i- - - --------

yK,-r-;t* j#V g

KNYGA GERIAUSIA DOVANA

V

8.
9.

10.

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS n t., 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠiAI, 246 psl........................................
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl..................
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

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

154 psl...................................................................... ...........
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl........... . .......... $2.00 ir
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl............. ......................
VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai......................... .........................................
11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTASI ....... ....... . ........
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00. kietais ........................................... .....
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. .... ..............
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl........................
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ..................
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl..........
18. Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl..................................................................................
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai................................................................................
Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl.
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl..............
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl..............

20.
21.
22.

YOUR

$5.00
S3.00
$2.00

gautišitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

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

"Pirmieji žingsniai”
Gruodžio mėnesį išėjo 

spaudos Kr.
iš

I spaudos Kr. Donelaičio litua- 
nistinės mokvklos mokiniu lai-

- <-

kraštelis — “Pirmieji žings
niai” Xr. 2. šis žurnalo formos 
laikraštėlis yra pačių mokinių 

j [ įvairiais rašinėliais, eilėraš- 
11 čiais, piešiniais užpildytas.

[šiame numervje randama daug 
įvairių rašinėlių apie Kalėdas, 
žiemą, stovyklas, Lietuvos 
kraštą ir papročius.

“Pirmieji žingsniai” jau pats 
pavadinimas primena, kad tai 
mūsų jaunimo pirmieji žings
niai lietuviškoje spaudoje. 
Laikraštėlis gražiai išleistas,

TAISOME KLAIDAS
šių metų sausio 28 d. atspau

sdintame rašinyje “Kazimie- 
rinių sklypininkų susirinki
mas”, 3 psl., priešpaskutinėje 
pastraipoje pasakyta, kad ”Ber 
nardas Brazdžionis iškėlė su
manymą. .. ’ Ne Bernardas, bet 
Balys Brazdžionis pasiūlė pi
ketuoti kazimierines... ”

Sausio 27 d. paskutiniame 
Naujienų puslapyje, vietos 
žiniose, kalbama apie Roma
ną Simaną. Kalba ėjo apie Chi
cago j e buvusį H. Zimaną, o ne 
Simaną.

SI .50

$1.00

$12.00
$4.00

$3.00
$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

sporto varžybose Cor- 
d'Ampezzo.

Halu filmu aktorė Virna Lįsi užkan
džiauja žiemos 

tina

Chicagos Medžiotoju ir Meš
keriotoju Klubas kviečia vislis 
į Užgavėnių Balių sausio 31 d., 

18 vai. vakaro Marquette Salėje, 
Į 6908 So. Western Avenue. Gros 
I Ramonio orkestras, veiks įvairių 
[valgių ir gėrimų bufetas. (Pt).

Evangeliška Radio Valan
dėlė lietuvių kalba. Šiuo prane
šama visuomenės žiniai, kad 
radijo transliacija veikia jau 
dveji metai. Ji yra duodama 

j per Monte Carlo galingą ir žino- 
j mą stotį. Ją galima surasti Įjun
giant trumpas bangas 31 m. 
Transliacijų laikas: kiekvieną 
šeštadienį. Vidurinės Europos 
laikas 17.30 vaL, Chicagos lai
kas yra 6 vai. vėliau. Maskvos 
laikas 19:30 vai. Transliacija 
yra beveik visame pasaulyje aiš
kiai girdima, šios transliacijos 
kalbėtojai yra: liuteronų, bap
tistų, metodistų ir kitų bendruo
menių atstovai. (Pt)-
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COMPTOMETER OPERATORS
NEW OFFICE.

EXCEL. WORKING CONDITIONS. 
Call Mr. WEISS 

834-6945
WARD BAKING CO.

515 So. ADDISON 
ADDISON, ILLINOIS

TYPIST — IBM
S2.90 per hour plus. Must type 65 
words per minute. Accurate & neat 
for small print shop. General typing 
and some reception work. Expanding 
in the MTST computer field. Excel

lent benefits.
555 W. WASHINGTON 

Call 782-2116

CUSTOMER SERVICE
Good telephone voice and the ability 

to handle people. 
Light typing.

AAA APT. REFERRAL SERVICE
/ 23-5/94

ORDER TYPIST
PERMANENT 8—4:30

Paid hospitalization and Life insu
rance. Good transportation. Plea

sant working conditions.
STANSI SCIENTIFIC CO.

1231 No. HONORE 
772-3100

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

ARCHITEKTURAL
DRAFTSMEN

Service station layout and construc
tion ... Some college and experience 
interpreting field sketches and notes 

desirable.
Opportunity for advancement. Excel
lent Headquarters will relocate in 

Oakbrook soon.
provide own transportation.
Call for appointment

ANNE LACH,

Must

247-6000, Ext. 333

ATLANTIC 
RICHFIELD CO. 
U0 T XT n T A T

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

KNUOMOJAMAS 3 KAMB. BUTAS 
su baldais gerame name.

9236 So. RIDGELAND AVE.
Tel. 425-9359

•NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

SIUNTINIAI I LIETUVA

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher,

Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St 

G A 4-8654 • rJCSOSAKCI

šis

Taisomi auto motors I, stsbdzist, 
tune-ups ir f. ♦.

4S24 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

LEas Sinclair service
Leonas Franckus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijom — 
(Standartinės ir Automatinės) 

ir motorų remontas. — Towing.
5759 So. WESTERN AVE.

Tolu PR S-9533

iOOKIEmriSKIIKOI

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST 69th STREET 
T*L: REpublte 7-1941

CI8IIBSIKO1BB8EOKI

Brengenybėt, LtlkrodžM, Dovanot 
visoms progoms

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telet 484-4660

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE

WALTER RASK, preddentai
9727 So. WESTERN AVE.f

Chicago, III. 60643. Tek 233-9737
Pardavinėjame lėktuvu, laivų, trau
kinių bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus į visus pasaulio kraštus 
Pūdome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porą mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2653 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo- 
savvbiu pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir ivairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

5V> KAMB..
B MIEGAMŲJŲ,

15 metu senumo mūro bungalow, arti 
72-ros ir Richmond Ave.

$28.000.
Tel. PR 8-2236

MŪRINIS 5 KAMB. BUNGALOW 
su 2 mieg.. apšildomu porčium ir pa- 
iamom rūsy, arfi 65-tos ir Kedzie Avė.

$22 5OO 
Tel. PR 8-2236

BUILDERS ANO CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir nersfatau senus vi
su rusiu namo apšildvmo 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 vamzdžiu/ sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




