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iŠ VISO PASAULIO
Po paskutinių Iz

kurie tvirtino, kad Japonija bū

nusprendė vy

gan dideles teises. Vyriausybė . Įsteigimo, 
nori šiomis reformomis nuimti j vo Motino 
dali naštos nuo centrinės vyriau
sybės ir jos biurokratijos apara-

JERUZALĖ. —' Izraelio vy
riausybė nutarė paklausyti ra
binų ir specialiu įstatymu pa
keisti Aukščiausio Teismo spren
dimą dėl klausimo: “kas yra žy
das”? žydiškumas negalimas be 
žydų religijos 
riausybė.

Baigusi Berlyno aukštuosius į 
vaikų darželių Froebelio kursus’ 
1923 m., Nemeikšaitė pradėjo] 
dirbti Šančiuose ir Panemunėje i 
kariu šeimų darželiuose. Ji pri-1

Amerikos konstitucija, kaip 
žinoma, atskiria valstybę nuo 
religijos ir dėl to religinių or
ganizacijų mokyklos švietimui 
lėšų negauna. Daug privačių ka
talikų ir kitų religijų mokyklų 
jau užsidarė dėl lėšų stokos. Kai 
kur valstijos duoda paramą ne 
mokykloms, bet tiesiog moki
niams. Tėvai gauna iš valdžios 
Įstaigų čekį, kuri jie atiduoda 
tai mokyklai, kur eina jo vaikai, 
nežiūrint ar ji valdiška ar pri
vati.

Šiame piešinyje matomas ateities erdvėlaivis, kuris kildamas į erdvę kartu nešis kitą laivą su ke 
ieiviais. Erdvėje abu laivai atsiskirs. Atlikę uždavinius, abu erdvių,lėktuvai galės nusileisti že

mės aerodromuose.

WSAHINGTONAS. — Brita
nijos premjeras Wilsonas daly
vavo JAV Tautinio Saugumo Ta
rybos posėdyje.

NEW YORKAS. — Jugosla
vijos kalėjime laikomas rašyto
jas Mihailo Mihailov bus greit 
paleistas už gerą elgesį sumaži
nus jo bausmę iš ketverių metų 
Į trejis. Jis buvo nuteistas už 
sovietu sistemos kritikavimą.

CLEVELANDAS. — Teisme, 
kur aiškinamas Yablonskio ir jo 
šeimos nužudymas, liudininku 
buvo trijų suimtųjų draugas,

Kada sovietų kariuomenė oku
pavo Čekoslovakiją, premjeras 
Černikas buvo suimtas kartu su 
Dubčeku ir išgabentas Į Maskvą. 
Jis vėliau tapo “realistu” ir ban
dė prisitaikyti prie naujų sąly
gų. Jis tačiau buvo laikomas 
Dubčekas laikų reformų pradi
ninku ir sovietai juo niekad ne
pasitikėjo. Dabar iš visų svar
besnių Dubčeko vyriausybės as
menybių valdžioje liko tik vie
nas prezidentas Liudvikas Svo
boda, 74 metų.

Husakui pavyko neįsileisti į 
prezidiumą kito kraštutinio sta- 
linisto Alois Indra, kuris liko 
prezidiumo nariu-kandidatu. Jis 
tačiau gavo centro komiteto par
tijos kontrolės vyriausybei ko
miteto sekretoriaus vietą, kuri 
yra labai svarbi ir įtakinga.

Trys nauji prezidiumo nariai 
yra; Antonin Kapek, Pragos 
miesto komiteto sekretorius, Jo
sef Korcak, Nacionalinio Fron
to pirmininkas ir buvęs premje
ras Josef Lenart, kuris gavo ir 
Slovakijos sekretoriaus vietą. 
Centro komiteto suvažiavimas 
pakeitė ir du svarbius ministe- 
rius: vidaus ir užsienio preky
bos. Abu ministerial yra mažai 
žinomi partijos veikėjai.

LAKEWOOD. N. J. — Ame
rikos katalikai, kurie jau seniai 
kovoja, kad vyriausybė prisidė
tų prie katalikiškų mokyklų iš
laikymo, netikėtai gavo stiprią 
paramą iš ortodoksų žydų rabi
nų suvažiavimo, kuris priėmė 
rezoliuciją, remiančią. New Yor- 
ko gubernatorių Rockefelleri. 
kuris siūlo pakeisti valstijos 
konstituciją taip, kad privačios 
mokyklos gautu lėšų iš valdžios 
iždu.

KAIRAS, 
raelio aviacijos puolimų vos 6 
mylios nuo Kairo, Egipto prezi
dentas Naseris pareiškė, kad 
Egiptas atsilygins tuo pačiu. Iz
raelio gynybos Ministeris Daya
nas pareiškė spaudai, kad tie 
puolimai giliai Egipte turi tris 
tikslusAtitolinti egiptiečių puo
limų grėsmę, parodyti Egiptui, 
kad jis negali pradėti naujo ka
ro ir parodyti egiptiečiams, kad 
jų vadai nėra tokie geri.

WASHINGTONAS. — Pulki
ninkas John Kovaric, buvęs Viet
name armijos ligoninės komen
dantas, pareiškė kongreso ko
mitetui, kad apie 30% amerikie
čių kareivių vartoja marijuana. 
Ją nesunku ten gautu Buvęs at
sitikimas, kad marijuanos Įtako
je kareivis nušovęs savo draugą. 
Marijuana paveikianti kareivių 
budrumą, todėl ir užkietėję var
totojai jos nerūko prieš eidami 
žvalgybon ar pavojaus metu.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmams parėmus preziden
to veto, jis priėmė jį parėmusius 
atstovus Baltuose Rūmuose ir 
pats visiems padėkojo už para
ma.

minti branduolinius ginklus
Sutarties priešai įrodinėjo Ja- tų hipokritė, jei, neleisdama ato- 

ponijoje, kad ateities energijos f minių ginklų savo teritorijoje, 
šaltinis — atominė energija — gerbdama žuvusius nuo atomo

KAUNAS. — Trečiadienį Oku
puotoje Lietuvoje mirė Marija 
Nemeikšaitė, gimusi Šiauliuose 
1886 m., visuomenininke, peda
gogė, priešmokyklinio auklėji
mo organizatorė Lietuvoje. Jau
nystėje netekusi tėvų, ji buvo 
globojama Putvinskių-Putvių. 
Anksti įsitraukė i visuomeninę 
veikla.

Rabinų suvažiavimas sako, 
kad šiais laikais, kada įsivyrau
ja moralinė netvarka, būtų nu
sikaltimas skriausti mokyklas, 
kurios skatina moralines verty- 
bse. Religinėse mokyklose mo
koma anglų kalba, matematika 
ar fizika, tačiau tas nelaikoma 
bažnyčios ir valstybės atskyri
mo laužymu, — sako rabinų re
zoliucija. New Yorke yra 155 
žydų dieninės mokyklos, kurio
se mokosi 53,000 vaikų.

General Electric bendrovė 
baigia susitarti su 13 darbo uni
jų dėl naujos sutarties. Siūloma 

per

Daujotaitė buvo bežemiai. Iki 
8 metų išbuvusi pas savo sene
lį Daujotą
Rygon ieškoti darbo — ji nuo 
mažens matė didelę toleranciją 
ir pagarbą kiekvienam žmogui. 
Kai tėvai ją atsivežė Rygon, ji 
lankė lenkų parapijos mokyklą, 
vėliau progimnaziją. Prasidėjus 
pirmajam pasaulinių! karui, ji 
išvyko Maskvon, kur įstojo Į 
Tichomirovo pedagoginius kur
sus. čia ji buvo antroji tuos kur
sus lankanti lietuvaitė. Teisės 
fakultete ji klausėsi profesorių 
Elistratovo ir Gerneto paskaitų, 
kurie sutvirtino jos meilę žmo
gui. Pedagoginių kursų nebai
gė dėl Rusijoje kilusios revoliu
cijos ir pragyvenimui užsitikrin
ti dirbo profesoriaus Kaščenkos 
defektyvių vaikų namuose bei 
vaikų prieglaudose. Kai kas tvir
tina, kad esąs A. Lunačarskio pa
dėkos laiškas Šimaitei už. jos dar
bą su benamiais vaikais, bet tai 
turėtų būti legenda, nes ji su 
benamiais vaikais nedirbo (ta
čiau nepraleidinėjusi A. Luna
čarskio paskaitų apie baletą).

Po pirmojo pasaulinio karo 
grįžusi Lietuvon, ji dėstė žydų 
mokykloje. Paskui 8 metus dir
bo vertėja sovietų atstovybėje 
Kaune. Kai ją atleido, ji Įstojo 
dirbti į Vytauto Didžiojo univer
siteto biblioteką, vėliau persikė
lė Į Vilniaus universitetą, kur 
dirbo lituanistikos seminaro bi
bliotekoje.

Japonija pasirašys 
atomo sutarti

TOKIJO. — Po karštų disku
sijų valdančioji Japonijos par
tija davė vyriausybei sutikimą 
pasirašyti atominių ginklų ne
platinimo sutartį. Ginčai dėl šios 
sutarties vyko ir kitose šalyse, 
ypač ten, kur mokslas ir pramo
nė pakankamai aukštai pasta-

Vokiečiams antrojo pasaulinio 
karo metu užėmus Lietuvą, O. 
Šimaitė gelbėjo žydus. Vokie
čiai O. Šimaitę buvo suėmę tris 
kartus, bet universitetui pasi
sekdavo ją išvaduoti. Paskuti
nį sykį vokiečiai ją suėmė ir iš
siuntė į Pravieniškius. Iš Pra
vieniškių koncentracijos stovyk
los ji buvo išsiųsta Į Dachau, o 
iš Dachau perkelta į koncentra
cijos stovyklą Elzase, kur ją iš
vadavo vokiečius iš Prancūzijos 
išstūmę sąjungininkai.

Po karo pasiliko Prancūzijo
je. Iš Prancūzijos buvo išvy
kusi tik į Izraelį, manydama, 
kad ten galėsianti gyventi. Nors 
nuvažiavus jai buvo paskirta 
Izraelio valdžios pensija, bet ne
galėjusi prisitaikyti prie kraš
to klimato ir pradėjusi sirgti, po 
trijų metų sugrįžo į Paryžių. 
Čia ji laisvalaikiu ir kiek sveika
ta leido lankė muziejus, teatrus, 
koncertus ir džiaugėsi, kad Pa
ryžius jai buvo didelė gyveni
mo mokykla. O kelrodžiu jame, 
kaip ir visada, jai buvo entu
ziastinga meilė ir pagarba kiek
vienam žmogui.

dienos.
Lenkijos vyriausybė ištrė

mė tris britų diplomatus. Nese
niai trys lenkai buvo ištremti iš 
Britanijos už šnipinėjimą, šiuo 
metu Londone lankosi Lenkijos 
ministeris Giersz.

♦ New Yorko policija suėmė 
tris vaikus 11, 13 ir 15 metų am
žiaus už heroino pardavinėjimą.

«■ Gary, Ind., mokytojai vakar 
neatvyko į darbą, nors teismas 
patvarkė, kad jie turi užbaigti 
savo streiką.

Senato teisingumo komite
te vakar kalbėjo prieš teisėjo 
Carswell kandidatūrą nusistatę 
liudininkai, jų tarpe moterų or
ganizacijos atstovė.
’ Iš Hanojaus į Paryžių su
grįžta su naujomis instrukcijo
mis š. Vietnamo delegacijos va
das, pakeliui sustojęs pasitar
ti su Kremliaus vadais.

♦ New Yorko švietimo taryba 
įsakė visoms mokykloms turėti 
mokiniams skirtą gimdymo kam
barį ir du asmenis, kurie mokė
tų priimti vaikus. Pernai New 
Yorko mokyklose nuo 7 sky
riaus mokinių tarpe buvo 2,487 
nėščios mergaitės. Per 15 me
tų tebuvo tik 2 atsitikimai, ka
da mokinė pagimdė mokykloje.

ŠĮ planą rėmė centro ir kairės ■ 
partijos, įskaitant komunistus,1 
kurie tikisi tose rajoniniuose 
aparatuose paimti valdžią. Rajo
nai turės savo seimus, rinks ra-: 
joninius prezidentus ir vykdo-. 
mąją tarybą. Rajonai patys 
samdys policiją, prižiūrės su
sisiekimą upėse ir ežeruose, duos 
leidimus medžiotojams ir žve-1 
jams, planuos miestus ir prižiū
rės jų tvarką, taisys kelius, tvar
kys muziejus, -turizmą, biblio-, 
tekąs ir, kas svarbiausia, turės; 
teisę imti vietinius mokesčius. I

Manoma, kad komunistai iš 
karto laimės du tokius rajonus | 
centrinėje Italijoje: Tuscany iri 
Emilia Romagna. Jie turi gali-; 
mybių valdyti ir Umbria bei 
Marche rajonus.

Italija reformuos 
valdžios aparatą

ROMA. — Italijos Atstovu Rū
mai, po 66 valandas užtrukusių 
debatų, pagaliau patvirtino vy
riausybės planą steigti Italijoje 
administracinius rajonus, viso 
14. Tų rajonų valdžios gauna‘ sidėjo prie Lietuvos Vaiko dr-jos 

organizavo ir redaga- 
; ir Vaiko žurnalą, Vy

turį, “Aklųjų dalią”, plėtė vai
kų darželių tinklą, rūpinosi ne
turtingaisiais, vaikų švietimu, 
buvo Motinoms ir vaikams glo
boti organizacijų narė. Moterų 
tarybos narė, važinėjo į užsienį 
į ^pedagoginius kongresus, ak
tyviai dalyvavo Savitarpinės 
Pagalbos ir Lietuvos Raudonojo 
Krvžiaus darbuose.

PRANCŪZIJOJE MIRĖ ONA ŠIMAITĖ
Šių metų sausio 17 dieną prie Paryžiaus senelių namuose Cor- 

meilies-en-Parisis mirė Ona Šimaitė, žmoniškumas buvo jai vie
nintelis šio pasaulio matas ir jei ji ko žmonėse ieškojo, tai tik gero. 
Jos drąsą ir solidarumą, gelbėjant karo metu Vilniuje vokiečių 
persekiojamus žydusį įvertino Izraelio kankiniams ir didvyriams 
atminti Yad Vashem institutas, suteikdamas jai 1966 metais Tei
siųjų medalį. Visą savo gyvenimą paskyrusi kitiems, ji ir senelių 
namuose padėjo už save silpnesniems, rūpindamasi ir prižiūrė
dama juos, kol liga jos pačios neperbloškė, nebeleisdama daugiau 
pakilti nuo patalo.

Ona Šimaitė gimė 1894 metų 
Trijų Karalių dieną Akmenėje.

nekoks gyvenimas
MILANAS. — Italijos žurna

las “Bellezza” paskelbė pasikal
bėjimą su mirusio P. Afrikos dr. 
Philip Blaiberg našle. Jis, kaip 
žinoma, išgarsėjo išgyvenda
mas 594 dienas su kito žmogaus 
širdimi.

Jo našlė sako, kad, nors pa
saulio fotografai dažnai jos vy
rą parodydavo linksmą, gerian
tį alų, plaukiojantį ar valgan
tį stiprius pietus, Blaibergo gy
venimas buvo nuolatinė kova ir 
rūpestis. Po širdies perkėlimo 
operacijos Blaibergas 248 die
nas buvęs visai silpnas ligoni
nėje, o būdamas namie, jis lovo
je išbuvo 95 dienas. Kasdien jis 
imdavo vaistų tarp 32 iki 100 
tablečių. Jis buvo visą laiką silp
nas, apsirengti ir susitvarkyti 
jam trukdavę 8 valandas.

KOMUNISTU MIGAI NUMUŠĖ JAV 
KARO LĖKTUVU IR HELIKOPTERĮ 
SAIGONAS. — Po 15 mėnesių pertraukos šiaurės Vietnamo 

karo lėktuvai puolė amerikiečių lėktuvus prie Laoso ir šiaurės 
Vietnamo sienos. Vienas JAV F-105 lėktuvas ir vėliau, jo įgulos 
atvykęs gelbėti helikopteris buvo numušti komunistų Migų. Lėk
tuve buvę du lakūnai ir šeši helikopterio Įgulos nariai laikomi din
gusiai. Mažai vilčių, kad būtų likę gyvi helikopterio lakūnai, nes 
į jį pataikė Migo raketa, susprogdindama helikopteri ore. Pary
žiuje šiaurės Vietnamo delegacija kaltina Ameriką, kad ši vėl 
pradėjusi bombarduoti šiaurės Vietnamo miestus. Prezidentas Ni- 
xonas esąs veidmainis, kalbėdamas apie taiką.

LONDONAS. — Britanijos 
moterys laimėjo seniai vedamą, 
ilgai trukusią kovą dėl lygių tei
sių. kai vvriausybė pasiūlė Įsta
tymą. kuris nuo 1975 metų su
lygins moterų gaunamus atlygi
nimus su vvru. ši kova vvksta 
jau nuo šimtmečio pradžios.

Įstatymą parlamentui prista
tė darbo ir gamybos ministerė 
Barbara Castle. Ji nurodė, kad 
tai yra istorinė diena visai Bri
tanijai, jai teikianti nemažai pa
sitenkinimo ir džiaugsmo.

Britanijoje yra apie 9 milijo
nai dirbančių moterų, iš jų 56 
yra ištekėjusios. Moterys suda
ro svarbią britų pramonės dar
bo jėgos dalį, apie 35*7. Iki šiol 
moteris darbininkė už tą patį 
darbą gaudavo tik tarp 65ri- ir 
95r7 to. ką gauna vyrai. Kai 
kurios įmonės moterų visai ne
priima. Nemažai klubų ir resto
ranų turi sales “tik vyrams”.

Sulyginus atlyginimus, kaip 
tvirtina darbdaviai, smarkiai pa-

Karinė vadovybė nesako, ar 
Amerikos lakūnai buvo numuš
ti virš I^aoso ar virš šiaurės Viet
namo. Nors pranešimai, papra
stai nekalba apie JAV aviacijos 
veiklą Laoso teritorijoje, tačiau 
yra žinoma, kad lėktuvai dažnai 
puola komunistų tiekimo kelius. 
Po Šiaurės Vietnamo bombarda
vimo sustabdymo. Į šiaurę skris
davo tik neginkluoti Amerikos 
žvalgybos lėktuvai, kurių keli bu
vo komunistų numušti. Galimas 
daiktas, kad padidėjus komunis
tų karinių medžiagų tiekimui, 
amerikiečiai puolė ir šiaurės 
Vietnamo kelius prie Laoso sie
nos.

Washingtone aviacijos sekre
torius Rober
kė. kad Pietų Vietnamo aviaci
ja jau perėmė iš amerikiečių 
ketvirtadali visų aviacijos ope
racijų. Iki 1971 metų tikimasi 
perduoti patiem vietnamiečiam 
apie pusę visų aviacijos veiks
mų. šiais metais Amerikoje 
skraidyti mokysis apie 1.200 
vietnamiečių. Pačiame P. Viet
name aviacijos mokyklose bus 
8.000 vyrų, šiuo metu Saigono 
vyriausybė turi 20 eskadrilių ka
ro aviacijos su 20 lėktuvų kiek
vienoje. Iki kitų metų pabaigos 
vietnamiečiai aviacijoje turės 
35,000 vyrų.

Praėjusią savaitę Vietname 
žuvo 75 amerikiečiai ir 815 bu
vo sužeistų. Vietnamo jėgos ne
teko 342 kareivių ir 986 buvo su
žeisti. Komunistų žuvo 1,942.

Gallupo viešosios opinijos in
stitutas paskelbė, kad preziden
to Nixono politiką Vietname re
mia 65% amerikiečių. 24 D jai 
nepritaria ir 11% neturi nuomo
nės.

1^*"" ‘
Šita-prasme Husakas, sako

ma, laimėjęs. Jis tačiau neteko 
11 asmenų prezidiume nuosai
kaus darbo unijų vado Karei Po- 
lačeko ir Slovakijos partijos va
do Stefano Sadovskio, neskaitant 
pažeminto buvusio premjero Old- 
richo černiko, kuris išmestas ir pakelti algas iki 80 centų 
iš partijos prezidiumo, černikas valandą. Streikas tęsiasi jau 93 
dabar liks tik centro komitete ir 
bus investavimų išvystymo mi
nisters.

hfted Street, QUeaso, HL 00608 
HAymarket 14H00

rary of Congress Gr. 
lodical Division 
hin^ton, D. c. 2G5-4O

NAUJU ČEKOSLOVAKIJOS PREMJERU 
PASKIRTAS STALINISTAS STROUGAL

FRAGA. — Čekoslovakijos komunistų partijos ir vyriausybės 
vadovybėje padaryta nemažai pakeitimų, kurie liudija, kad kova 
tarp nuosaikiųjų centro komiteto atstovų ir kraštutinių Maskvos 
šalininkų dar nesibaigė. Partijos vadas Husakas stovįs vidu
ryje tarp buvusių Dubčeko šalininkų ir kairiųjų. Ar jis savo po
zicijas sustiprino, ar prarado turėtas, dar nevisai aišku. Nauju 
Čekoslovakijos premjeru paskirtas Lubomir Strougal, aiškus kai- i 
rysis, buvęs Novotnio laikais vidaus reikalų ministeriu. Tapda
mas premjeru Strougalas neteko Moravijos ir Bohemijos partijos 
vado pareigų ir centro komiteto sekretoriaus pareigų. Premjero 
darbas dabartinėje Čekoslovakijos padėtyje yra toks sunkus ir 
tiek daug reikalaująs, kad Strougalo ateitis priklausys nuo to, 
kaip jis sugebės spręsti sunkias ekonomines problemas.

pats turėjęs dalyvauti žmogžu
dystėje. Jis vėliau pasitraukė 
iš grupės ir suteikė policijai 
daug žinių.

bus suvaržytas šia sutartimi ir bombų Hirošimos ir Nagasaki 
Japonija bus pasmerkta antra- gyventojus, dabar pati atsisaky- 
eilės valstybės vaidmeniui. j tų pasirašyti sutartį, draudžian- 

Laimėjo sutarties šalininkai, čią platinti atomo ginklus.

MANILA. — Filipinų policija 
ieško dviejų vyrų, kurie pagro
bė jauną amerikietę iš privačios 
mokyklos bendrabučio.

Teisėjas Harrold Carswell prezidento 
buvo nominuotas j Aukščiausiąjį Teis
mą. Neg r v organizacijos teigia, kad
teisėjas jaunystėje buvo rasistas, ko
vojęs priei rasiy integravimą. Tei

sėją dar turi patvirtinti Senatas.

Kitos žydų organizacijos ir kits gamybos išlaidos. Moterims 
New Yorko Mokytojų Sąjunga ir toliau nebus leidžiama dirbti 
pasisakė prieš paramą priva-. naktinėse pamainose, bus suvar- 
čioms mokykloms. i žytas ir viršvalandinis darbas.
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PROGA

INICA imžiaus namu

LEKTORIŲ
TNINKAMS
darbininkams tenka 
Ja ik is. Direktorius 
ickevičius įpareigo- 
irbo valandas ir įs- 
jrius, jei kartais

j jų rekordu knygos 
pradėjo trupėti. Be 
metu užvestos kny- 
pnutės ir netikslios.

rekordų knygos, 
omi patys svarbiau- 
> duomenys, užves-

Praėjusiu mėty gruodžio mėnesį vartotojai Amerikoje įvairiems 
pirkiniams išleido 2938 bil. doleriu.

upoz.c naudokitės progai

resni..
is Wolff trumpai — drūtai 
siūlė visą atomo energija pa
rotą pramonę, kol visas reika- 

bus aiškiai ištirtas, “padėti į

visoms federali-
Bet tai dar ■ nėms prieš oro ir vandens terši-

kV, 
ieiu mokslininkai 

esą yra užimti galvosūkiu, kaip 
pakinkyti vandenilio izotopus 
reaktoriams kūrenti.

nes 15 metų. Praei- 
padarytos knygos 

usiems. Netolimo- 
kai užveizda turės 

laiko, tai iš senų ir 
mygu perrašys vi- 
tis i tvirtas ir stip- C L

i

jomenės grįžęs vie- 
is, skubiai važiuo- 
imu automobiliu, 
nuo kelio, 
žinę tvorų

Tikisi išrasti atominę tirpdomąja lempą
Los Alamos mokslinė labora

torija Naujoje Meksikoje pra
dėjo statyti pusdevinto milijo
no dolerių kaštuosiančią savotiš-

išlaužė; ką krosnį, kurioje bus bandoma 
* iš vie-{ pakinkyti vandenilio (hydroge- 

stiprų cementinį. no) atomų fuzijos (sulydymo) 
taisymas kainavo į procesą, kad iš lėto degtų, o ne 
>95.00. Karys ma- ■ sprogtų. Toki lėtų, kontroliuo- 
iadaryta žala nebus: jamą atomų degimą būtų galima 
> jis pasislėps, bet j išnaudoti tirpymo, lydinimo ir 
ryko ne tik surasti į deginimo reikalams, 
arndytą automobilį i 
smarkaus vairuo-

>ę. Jo tėvo apdrau-į 
;ė sumokėjo visus 
>adarvtus n uosto-

versti ryt dienos metalų kasy-j 
klomis, padarė pranešimą du j 
AEC (Atominės Energijos Ko
misijos) mokslininkai Dr. B.) 
Eastlund ir Dr. W. Gough. Jei pa-! 
siseks vandenilinę bombą įkin-Į 
kyti i tam tikrą “lydomąją lem- i 
pą” (torch), o mokslininkai jau j

gai netrukus suversti senų au-j 
tomobilių, mašinų ir kitokio me- į 
talo “kapinynai” bei konservų 
dėžių ir alaus skardinių kalnai)Didžiausias reikalas tokiai su-| 

I tirpymo, visiško sudeginimo į 
priemonei išrasti yra neapsako-j 
mi kiekiai laužo ir atmatų (gar- j 
bage), -kurių jau dabar visi pa-;

■ šaliai pilni, o per ateinančius 30 j 
Į metų, tai yra iki 2,000 metų mū-J
j su eros, vien Jungtinėse Vals- | . . .. i. \ mos sprogimą nutęsti nėr pen-ii tyoese prisikauosia iki 10 bihjo-;, . , L. 'i J- , * , ,. ».j .. . r . _. , ! kiasdesnnta^a sekundes aali..Jnu tonu... Atominis karštis tas» . .. ; ‘ , .. . , . :. r , , • • - - Amerikos A EC mokslininkai da-i: atmatas sustirpytu i ju origi- , ~ . . . . , . ,: į bar tikisi Ta nutęsima kiek ro-_ ________ _______ i i orvna5 ...

; *; iiau nutęsti,' kol bus pasiekta
i kontroliuojamos fuzijos. *Jie yra

TZ . .. tikri, kad uenkiu metu bėgyjeKaip siu dienu atmatvnus pa- ’ . , * , ..' (pasiseks ta iaizija pakinkyti

mentus — geleži, plieną, aliumi-

darbininkams ai-;
darbą ir pabrangus ;
rekėms bei patar-
direk toriai * buvo

įeiti ne vien patar-
i\ pačiu į nales dalis, svarbiausia 

amas ištisu 10,< (metalą kurį pasku} bį 
us didžiajam ga-įma vėl sunaudoti.
tm plytų pečiui,) 
ti gazo šilumą ir 
aują pečių. Toks 
pas ta ty tas p raei tų
mėnesį. Jis gerai 

igvina darbą prie

ejau yra. Bušų mokslininkams 
■ pasisekę netoli Maskvos labora-

kelii iki o vėliau, kai' tokias tirpdymo “lempas”, kurio-
bankai ir taupymo bendrovės'; mis bus išspręsta visa aplin- 

i nuošimčius dar aukščiau pakė- jkos teršimo problema.
direk toriai pakėlė morgi- i 
iki 7$<. Dabar kopinės}as keturios didelės ;?111* „ v _ , ,

j i • įima i7c uz duodamas paskolas ^ko pakelti ir nuo-; K
askolas. Pradžio- (Bus daugiau)
norgičius teko pa-l Reporteris

Elektros energijos

Šalia 1
Į tų du  j on
I miniai reaktoriai būsią naudo-

Vandenilio izotopai gaunanr 
vandenyje, jie nesudarą radio
aktyvių kritulių i” lengviau esą 
sukontroliuoj ami.
negreitos ateities dainelė. Taip j mą programoms kartu. “Mes 
pat negreitos ateities yra pra-) s;efcįame žvaigždžių, bet dangaus 

! dėtieji bandymai kaip pakinky- j nebematome”, pasakė Adlai Ste- 
Makslininkai yra nustatę sau- ti saulės spindulių energiją ir I venson III.

gumo normas, iki kol radiacija okeanų bangų jėgą. Tai būtų) ________
esanti nepavojinga, tačiau fede-( švariausios ir neišsemiamos ver-j žmogus mintimis,
ralinė radiacijos taryba randa,jsmės. Atpultų teršalų ir radia-, . __ dantimis
kad tos normos yra per aukštos., cijos pavojai ir mūsų žemė, oras) “ 
Vieno specialisto tvirtinimu, iš j ir vanduo vėl būtų švarus tyras į • ■ 
atominių jėgainių spinduliu©  j an- ir skaistus, kaip pačia pirmąją Į nėmis bombomis, anksčiau negu 
ti radiacija jau dabar yra at- Sutvėrimo dieną. Jei iki to lai- į jas spės paversti tirpdomosiomis 
sakinga už 16,000 papildomų vė- ko žmonija nesusinaikins atomi- lempomis. J. Pr-
žiu susirgimų JAV-bėse. Be to, 
nors atominės energijos šalinin
kai “garantuoja” už atominių 
Įmonių saugumą, bet avarijos 
pavojus visuomet lieka galimas. 
Kadangi visu 100 nuošimčių sau
gumo užtikrinti neįmanoma, dėl ij 
to siūloma atomines jėgaines 
statyti dykumose arba geriau
siai žemės gelmėse. j

Dar vienas labai aktualus iri
dar visiškai neaiškus, nes neiš-! 
bandytas, yra upių, ežerų ir pa
galiau jūrų vandens įkaitinimas 
atominiams reaktoriams daugė
jant. Visoms elektros jėgainėms 
vėdinti šaltas vanduo reikalin
gas, bet atominėms reikia 35 j 
nuošimčiais daugiau... Juo giliau į

aužo tirpymo ir atma-| 
lis pavertimo tokie ato-

SAFETY OF

IS

AUSŲ PILNAS

Travelers Checks

unity rooms 
nix'd mcetrnc
lily bills with
noney order

vandens svarinimui.
tet tai yra viena arba “geroji”

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

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

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit

Romaną

Prašome

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 1 
miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai g

galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

siųsti čeki arba Money Orderį tokiu adresu:

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

INANT
lausimy

r labiau pabrangs, 
■ašoma rytoj ir po- 
jos istorikai ir pro- 
eniai kitame pasau- 
stinis veikalas ang- 
ats geriausias, ver
stinis.
la kalbėti ir kal- 
r pamąstant, ir su- 
gumentų už veika- 
seniai laukiam — 

enciklopediją ang-

-tomę Lietuvių En- 
leidęs, Juozas Ka- 

ant angliškosios, 
albėti, kad dirbta 
metų, dar LE ke- 
baigiant. Bet da- 
paskutinis tomas 
nėtas prenumera- 
.nistinė enciklope- 
tapo J. Kapočiaus 
darbu.

ta, kaip toli nuei- 
ipočiui daviau ke- 
į raštu ir gavau

Čia tą pasikalbė- 
lin, Naujienų skal
iu.
aščiuose pasirodė 
ietuvių Enciklope- 
alba pirmasis to- 
rišykloje. Už kiek 
e išsiuntinėti pre- 
5?
yra pasižadėjusi 

igu savo žodį lai
do pradžioje En- 
lanica (taip ji pa
las turėtų pasiek- 
>rius.
uominų spaudoje 
ios enciklopedijos 
S (šešius) tomus, 
yra numatyti at
okias raides apims

o buvo suplanuo

<ams namų 
y lengvatos
apskrities aseso- 

. Lilltiloii praD€*šč, 
inojaus “Homes- 

on” įstatymu visi 
i aus namų savi

tus nuo šių metų 
w ■ -'*>s ar anksčiau su- 

a i nžiaus, galės už 
; etos gauti vadina- 

; < i m IĮ (exemption). 
, “įamo mokesčio ra- 

bus, pavyzdžiui, 
tai einttnt rni- 

gjr ’6n tokiam namo 
|iws nuosavybės ino- 
FFfti *90.
Ixl'vata būtų galima 

ezidencijos, apar- 
jHlmo, ar aparta- 
!WtPo atskiro buto sa

las ar su žmona)
Lietune.<vven.ti ir,turi

Registruoti Cook
jis šio 
ar dau- 
Galima

ta leisti e 
kiekvieni HlX° 
, amžiaus, 
buvo su( . r **qqqelefonu: 321-o338.šiam vei ...
yra J?us ',as
273. Jis: '“,n,**ra,s aĮ”'- 
C (č) s (anketas)’ *u“ 

’ ildvti iki ateinan-raides aj r ..., , icsio 1 dienos, lykų, nes 
pavyzdžio pasinaudokime
angliškai
Sekantis Pranas Zailskas
dės.

__ 1
.. s priemones nu

buvo iš įjję •Į;as> ka(į
mų aPimJnkamos 
kaip tai i >pur]ęu priežodis

— Pag

Ant visy knygeliu 
saskaity

Nuošimčiai priskaito m i 
kas diena, išmokami kas

pusė jta ta. kad atomine 
į liepsna betirpydami savo atma-1 
tymus ir laužus, žmonės atsidurs 

Į pačių atomą atmatų pavojuje. 
I Kaip jau skaitėme, vien (Ilino
jaus Edison Commonwealth 

i kompanija nebe tolimoje atei- 
j tyje tikisi turėti keletą atomi- 
Į nių energijos įmonių, gi turint 
galvoje visose JAV-bėse ir ki- 

I tose pasaulio dalyse tokių ato-

problema kyla, kur 
iai ir švariai sukrau- 
alaidoti” tas mases 
ii liekanų, kurių ato- 

reaktoriai privers pasi

ersiteto ekologas Dr

nd Chairman the Boai'uof

it ir energijos pareika- 
nuolat didėjant, visomis 

11 dabar vartojamomis šilumos 
[ (karščio) gaminimo priemonė- 
1Į mis, vis daugiau įskaitant atomi-

tų. kol žemės ašigalių ledynai 
sutirps ir visus okeanų pakraš
čiuose esančias miestus bei že-

o 4. Tturs. and

TEL. GR 6 - 7575
Fri. 9 to 8, Saturday 9 to 12:30

Vienintelė išeitis — 
pakinkyti saulės energiją 

>u kiekvienų elektros energi

Now Savings Bonds pay 4%^? 
when held to maturity seven 
years. And Freedom Snares— 
available on a one-for-ooe basis 
in the same or lower denomina
tions as Bonds—pay when
held to maturity of just four-and-

hdp yourself hiyirg Bonds 
and Freedom Shares, you’re also

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

T&4 tTJL xr for fMt ft Ir «« •
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žurnalistai Chicagoje
netų sausio 28 dienos “Vilnyje” pa- 
agoje viešėjo du lietuviai žurnalis- 
Chicagos meras Richard J. Daley, 

5 miestas, o vėliau jie pasikalbėjo 
ininkais, bet ir su negrų leidžiamo 

redakcijos nariais. Su jais kalbė-

ticagon buvo atskridusi Sovietų Są- 
ų delegacija. Jai vadovavo sovietų 
stija” vyriausias redaktorius Ivan 
askvoje, Kijeve, Sverdlovske, Vil- 
lomunistų leidžiamų laikraščių re-’ 
vo ir Lietuvoje komunistų leidžia-; 
as redaktorius Henrikas Zimanas, i 
s 11 sovietų vyrų delegacijos buvo! 
aurinčiukas. Lietuviams jis žino- 
jis labai stropiai prižiūrėjo Mont- 
ią lietuvių artistų grupę. Be Lau- 
e dainavusieji ar grojusieji lietu- 
žingsnio žengti ir žodžio pasakyti. 
Laurinčiukas uždraudęs net pasi- 
venančiais atvažiavusiųjų giminė- 
i buvo uždaryta, tai Vilniuje Lau- 
valdžios pagyrimą už tinkamą Į 

j artistų apsaugojimą ii’ priežiūrą, 
rėstų užsieniečių bacilomis”. Lau- i 
ėjo Kanadoje buvusius lietuvius,! 
įpareigojo prižiūrėti ir Tolkanovo

atvažiavusioje ir Laurinčiuko ati- 
buvo ir Henrikas Zimanas, kuris 
s laikais vadinosi Honanas Zima- 
lepriklausomoje Lietuvoje. Jo te
turėjo dideli dvarą ir gana gerai 
e tik Honaną, bet aukštąjį moks- 
nūs. Honano brolis Savelijus ne- 
aikais buvo teismo tardytojo pa
nas buvo advokatas. Pastarasis: 
Sūpuotos Lietuvos teisme, tiktai 
teisėju.
įtuvos laikais Honanas Zimanas 
rijoje. Raudonajai armijai pirmą 
., Honanas buvo pakviestas reda- 
tuvais lietuviams primestą “Tie- 
beredaguoja. Lietuvos komunis- 
valdžios vadams buvo nepatogu, 

5 centro komiteto leidžiamo or- 
;uvis, ir dar su tokiu retu vardu 
mas suprato, kad nepatogu. Ta- 
i pakeitė savo vardą. Iš Honano 
laiką jis pasirašinėjo Henriku

eitimo Zimanui neužteko. Rusai 
listams Henriką Zimaną, Hen-

patikėti “Tiesos” redakciją? Nejaugi per 25 okupacijos* 
metus visoje Lietuvoje neišaugo nė vienas komunistas,) 
kuris galėtų sekti dabartinę parti j cs liniją? Nejaugi Į 
Lietuvos kompartijos centro komitetas yra toks bejėgis, j 
kad jis 25 metus turi toleruoti Mask vos primestą redak-f 
torių?

Pagaliau, nejaugi Lietuvos komunistų partijos vadai į 
nesupranta, kad jie stato į labai blogą padėtį Jokubką?; 
Jį verčia “Vilnies” skaitytojams Genriką Zimaną vadin
ti lietuviu, kada jis pats ir daugelis žino, kad Zimanas į 
niekad nebuvo ir nėra lietuvis, šitokia savo elgsena jie! 
verčia Jokubką meluoti Kokia jiems nauda iš melagio?

- Būkite krikščioniški, -A. Regis 
pataria kun. Černauskui Kuzinskui

ALGIS A. REGIS

Algis Regis, Bendruomenės

Murj arba npelniusi visuo
menes veikėją, be užjautimo 
grūda i duobę be tautiniu P&P~ 
roėių* be dvasiškio palaimini
mo amžino poilsio vietoje, tar
si kokį baisu nusikaltėli. — * -

Kun. Kuzinskui, norinčiam 
kalbėti parapijos vardu, rei
kėtų susipažinti, kaip parapi
jiečiams, rėmusiems bažnyčių 
nuo pat jos Įsikūrimo, dabar 
senatvėje yra išplėštas religinis 
džiaugsmas ir dvasinis susira
minimas. štai, labai kukli ir 
dievobaiminga senosios kartos 
moteriškė Siurbi e n ė, su savo 
vyru plušę parapijai iki svei
katos praradimo ir dar paau
koję virs $6,000.00 bažnyčiai,

| religines tradicijas. Deja, net 
j ir tokių baisaus išgyvenimo va- 
I landų ji pasigailėjimo nesu- 
įlaukė. Mūsų kapinių direkto- 
I nūs prelatas Černauskas ne- 
Į prakalbino ir nepaguodė šios 
į nevilties nusiaubtos , parapi
jai daug nusipelniusios lietuvės 
i moters, nors krikščioniui de- 
j rėty, bet žiauriu balsu išrėkė: 
j “Pasitrauk man iš kelio!**

Ar toks elgesys yra krikščio
niškas? Ar tai Kristaus seki- 
mas mūsų žmonių per didelį 
vargą sukurtose parapijose? 

Į Mes turėjome raminti šią su 
pasik ukčiojimu nesuvaldomai 
verkiančią ir iki širdies gelmių 
įžeistą moteriške, kai ji liudijo

.meninių patvarkvmu kryptimi.
Dabar, kai Bažnyčia po Vali- galeJ® s"Mder,nti su savo sąži- 
kano Sai arybos patvarkymu kad bed?e-i
ryžtasi priartinti pasaulį arčiau ' -ajniT> . nugramzdin- 
Dievo vis ; tautu kultūrose iri1“ ? maIdos ir arti'
kalbose, kai kurie savo tautos vie-
dvasinian paveldėjimui nejau-i ! “įgalėjo pakelti tokios 
trūs klebonai išeina žudvti mū-j ^lūCS.. ,sknaudos- GiBo>e 
su tautine identifikaciją,* orga- de?TTC1J.OJ5
nizuoja o poziciją mūsų bend-?"** kapUUy J"**?? P^la-

... Cernauska bučiuoti jam ko-
moments pastangoms .sla.ky-^ tad jjs pasigiiilėlu ir Ieis,„ 
ti jaunimo ryši su Dievu lietu- jos dorą vyrą krikščioniškai 
viy kalboje, gi įnirusį šeimos [palaidoti, pagal mūsų tautos!

savo baisų išgyvenimą Bend
ruomenės Komitetui, šimtams 
žmonių klausant pasauliečių 
susirinkime. Tiems, kurie dar 
vis nesupranta tikinčiųjų ko
vos prieš tokią dvasinę prie
spaudą, patartina prisiminti, 
kad tai tik vienas pavyzdys iš 
šimtų, ką dievobaimingi žmo
nės šiandien išgyvena jų pačių 
kapinėse ir parapijose. Taip, 
kunige Kuzinskai, toki išgyve
nimai tai ne parapijos kaltė, 
tai baisus nusikaltimas prieš

parapiją Ir prieš dvasiškio 
šventinimus Dievo ir Žmonių 
tarnybai.

šia proga laikas jau atkreip
ti dėmesį į faktą, kad pats kun. 
Kuzinskas yra stiprus mūsų 
parapijos nulietuvinimo diri
gentas. Kuomet šie reik a Ta i 
buvo iškelti angliškoje spau
doje Daily News Vatikano ko
respondento, kun. Kuzinskas 
vėl pasišovė nustumti tiesą į še
šėlį ir bandė pateisinti išplėši
mą vaikams lietuviškos maldos 
iš jų lūpų mūsų lietuviškoje 
parapijoje, o taip pat uždrau
dimą mišių lietuvių kalba vai
kams per pirmąją komuniją.

Su skausmu širdyje mes mi
nime tokius šių dvasiškių elge
sius lietuviškiausioje parapijo
je Amerikoje, šitokia dalykų 
padėtis labai įskaudina ne tik 
geriausius mūsų tikinčiuosius, 
bet dar labiau užgauna lietu
vius dvasiškius, kurių didelė 
dauguma yra labai jautrūs lie
tuviai ir yra visa širdimi su pa
niekintais žmonėmis. -Tačiau 
hierarchinė regimentacija pa
daro neįmanoma jiems aktin
gai šiame reikale >pasireikšti.

(.Nukelta f. 5-psl.)

Komiteto Pasauliečių Teisėms 
Apsaugoti šv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse pirmininkas, 
praeitą savaitę per Chicagos 
lietuvių radijo stotį pasakė 
principine kalbą dėl konflikto, 
kilusio tarp lietuvių kazimieri- 
nių kapinių steigėjų ir Chica
gos arkidiocezijos pastatytų 
administratorių. Šis klausimas

i jais glaudžiau bendradarbiauti, 
is reikėjo skaityti ne tik jo pra- 
:ai kuriuos jo rašinius išsiversti, 
eturi “h” raidės. Vietoj “h”, jie 
i vadina “Gitler”. “Henriką” jie 
d nereikėtų versti į “Genriką” 
lanas nutarė palengvinti rusams 
keitė į Genriką. Sovietų okupa- 
žinomas Henrikas Zimanas, ši 
ažiavo kaip Genrikas Zimanas, 
anų. Vardus jis gali kaitalioti, 
tuviu jo nepadaro. Jis buvo ne- 
lietis, bet žydų kilmės. Kaip jis, 
etuvoje gražiai tarpo. Jie užėmė;
vietas. Žydų kilmė jiems nebu- 

tolerantai. Bet dabar savo žydų 
odėl? Ar žydams rusų okupuo- 
iau gyventi, negu nepriklauso- 
ėtų pačiam Zimanui susidaryti

raeitą savaitę jis buvo susitikęs 
istais. Visi lietuviai žino, ir Jo- 
Genrikas Zimanas nėra lietuvis. 
Įmetė lietuviams komunistams, 
•ikas net skundus rašinėjo ru- 
•artijos centro komiteto narius, 
ka iš Zimano daro lietuvį?
o Laurinčiukas — ne žurnalis- 

as yra sovietų šnipas. Laurin- 
tas, kaip iš Gudaičio - Guzevi- 
tuvoje Guzevičius buvo vyriau- 
jtos istorijoje tokiu jis ir pasi- 
. Jie žino, kad čekisto vardas 
ičiaus jie bando padaryti rašy- 
ri padaryti žurnalistą. Jokubką 
vienu lietuviu žurnalistu.

sietuvoje nėra nei vieno lietuvio 
irtijos centro komitetas galėtų

visiems yra įdomus, todėl čia 
ir dedame girdėtą ir užrašytą 
p. Regio kalbą, štai užrašytas 
tos kalbos tekstas:

Spaudoje ir masiniuose lie
tuvių pasauliečių susirinki
muose šv. Kazimiero Lietuviu 
Kapinių problemos pakarto
tinai buvo Išsiaiškintos pačių 
tikinčiųjų lūpomis ir padaryti 
reikšmingi žygiai, kad lietu
viams daromos skriaudos būtų 
atitaisvtos. Tolimesnis šių rei
kalų aptarimas vyksta Sklypų 
savininkų ir lietuvių visuome
nės susirinkime, kai lietuvių 
tikinčiųjų skriaudos mūsų ka
pinėse, dabar jau žinomos ne 
tik mūsų tarpe, bet ir visoje
Čikagoje, bus dar kartą iškel
tos.

Mus nustebino, tačiau, praei
tą trečiadienį pasirodęs straip
snis Naujienose, iš kurio ryš
kėja, kad dar pasitaiko asme
nų, kurie dedasi nenusivokią 
kapinių reikaluose, šių asme
nų tarpe, pasirodo, yra kun. 
Kuzinskas. Tame straipsnyje jo 
vardu vra sakoma: “bet ka tu
ri bendro Gimimo Šv. Panelės
Marijos parapija su kazimieri- 
nėmis kapinėmis. Kodėl ši pa
rapija yra kalta)?”

Nors jau ir labai pavėlavęs, 
kun. Kuzinskas turėtų žinoti, 
kad kova už tikinčiųjų teises 
nesiremia jokios parapijos 
kaltinimu. Parapija tai žmo
nės, šiuo atveju nuskriausti 
žmonės, kurie nesutinka su sa
vivališkais ir nekrikščioniškais 
kai kuriu klebonu veiksmais, 
kurie, užuot aptarnavę tikin
čiųjų dvasinius reikalus. Die
vo ir žmonių tarnų poziciją pa
verčia dvasinio despotizmo 
įrankiu.

Gai kam nors, nutolusiam 
nuo tikinčiųjų patirtų skriau
dų, tai skamba šiurkščiai ir ne
įtikėtinai. Toki asmenys turė
tų atvykti i šv. Kazimiero Lie
tuvių Sklypų Savininkų Drau
gijos ir lietuvių visuomenės su
sirinkimus, išgirsti šimtus už- 
rekorduotų pasauliečių skun
dų, kurie kada nors mūsų tau-l 
tos istorikams išryškins neti
kėtiną lietuvių bažnytinio gy
venimo epochą Amerikoje, pa
suktą priešinga Bažnyčios Eku

PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES OF 85,000. 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-MATURITY

90 DAY NOTICE GOLD EAGLE PASSBOOK AG

PER ANNUM

!NT $50.00 MINIMUM

REGULAR PASSBOOK ACCOUNT

Interest is compounded daily and paid quarterly on ail accounts. Standard 
Federal pays the highest legal rate of interest on afl 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 5%%.

PASSBOOKZND
CERTIFICA'reSAYINGS 

INSURBXTO

Swings and Loan Association of Chicago z
ASSETS OVER $141,000^00.00 RESERVES OVER $12,400,000.00 (more than twice legal requtremsrt&> \
4192 Ard» at Sacramento, Chicago, fifinois 60632, Phone: 847-1140
HOlfi&Mc^Thurs.9ajn.-8p.m. Tuesų Frf. 9 ajn.-4 pjn. Sat 9ajn.-12noon Wed> no burtwse transacted
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DR. S. I
Tttof.: PRospect 8-171 

GYDYTOJAS IR C 
3148 WEST 63rc

Vai.: kas dieną po pie 
ūktai antradieniais ir 
Treciad. ir sekmad. o

Rez.: 3241 WEST <
Phone: REpubi

DR. PETER
PHYSICIAN AND 

2434 WEST 71st 
Ofisas: HErpicx

Rezid.: 388-:
OFISO VALA. 

rinnad., ketvirtad. nm 
untracL, penktadienį r 

ir šešead. tiktai

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BU
ALE RG I 

2751 WeST 5ist
Valandos: antradienia 
niais v., sesiaaiema 
Ligoniai prumami pag

Dr. Ant. Rudoko kabi 
optometrist

DR. EDMUND 1 
2709 W. 51st S 

Tel.: GR 6-2 
vai. pagal susitarimą: 
1—4, 7—9, antrad., pei 

šęštad. 10—2

Rez. Gl 8-08

DR. W. M. EIS1N 
AKUŠERIJA IR MOT 

GINEKOLOGINĖ Ch 
6132 So. Kedzie Ave., 

Valandos pagal susitari! 
siliepia, skambinti 1

DR. A. JEN 
GYDYTOJAS IR Cb 

3844 WEST 63rd
OFISO VALAN 

Kasdien nuo 1—4 popie 
Tree, ir šeštad. u

Ofiso tel.: POrtsmo 
Rebid. telef.: GArd

Tel. ofiso: PR 3-7773; «

DR. A. MACĮ
C H 1 R U R C 
2358 W. 63rd S7

Vai.: pirmad., ketvirtad. 
antrad., penktad. 1—

DR. ED. MAR
LIETUVIS OPTOME

4018 N. Lincoln

Chicago, 111. 60618

Ofiso tel.: HE 4-1318 ar 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKA
GYDYTOJAS IR CHI

VIDAUS LIGŲ S 
2454 WEST 71št S 

VALANDOS: Pirmad. ir 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. 
nuo 9 iki ii ir nuo 4 U 

dieni nuo 9 iki L 
Trečiadieniais užc

DR. FRANK PL
OPTOMETRIST

KALBA LIETUVI 
2618 W. 71st St. — Te 
Tikrina akis. Pritaiko 

‘ contact lense 
Vai. pagal susitarimą. U

DR. LEONAS SE
INKSTŲ, PCSLĖ! 

PROSTATOS CHIRl
OFISAS 2454 WEST

VaL: antrad. nuo 2—5 
ketvirtad. nuo 6—I 

Ofiso telef.: 776-
Naujas rez. telef.: 4

DR. P. STRIM
GYDYTOJAS IR CHII 
Bendra praktika ir cF 

Ofisas 2750 West 7 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-»

DR. VYT. TAU
GYDYTOJAS IR CHW 

Bendra .praktika, spec. MO 
Ofisas: 2652 WEST 59th 

Tai.: PR S-1222
OFISO VAL.: pirm., antra 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vai 
niais 2-4 vai. po pietų ir 

pagal susitarimą
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St. pardavėją Leon Mason UŽ Lietuviu. Motery Piliečiu Lygos 
‘ ciKJHiwmac ivvlrc cAkmodioni vūcq.

tai, kad šis pareikalavo vaikė
zus išsinešdinti, kadangi už
kandinėje jiedu slampinėję 
nieko neužsisakydami.

Du policininkai buvo dvie
jų Blackstone rangers gaujos 
narių lengvai sužeisti, kai ban
dant juos suimti, vaikėzai, su-

susirinkimas įvyks sekmadienį, vasa
rio 1 d. Lietuvių Auditorijos mažo
joj salėj, 1 vai. po pietų. Susirinki
mas yra labai svarbus. Po susirin
kimo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rast.

— Čikagos Lietuviu Kęstučio Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, vasario mėn. 
1 d. 1 vai. po pietų Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43rd St. Narių mokes
čiai bus priimami nuo 1 vai. popiet

Valdyba

1410 So. 50th
Telef.: T0wn

TRYS MODERNI?
AIKŠTĖ AUTOMOB1J

6845 sa west:

rybos 
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mo- 
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f vai
ruos) 
>s už 
>i re- 
meti-

PETRONELLE ATKOČAITIS - ATKINS
GIMUSI KARČAUSKAITĖ

Gyv. St. Richard parapijos apylinkėje.
Mirė 1970 m. sausio mėn. 28 dienos vakare. Gimusi Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: duktė Albina Jarsombek, — žmona mirusio žen- 

William ir motina mirusio anūko Russell bei kiti giminės, draugai 
pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio John.
Kūnas pašarvotas Szykowny koplyčioje, 4901 So. Archer Avė.
Vizitavimo laikas 2—10 vai. vakaro.
šeštadieni, sausio 31 dieną 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į St. Richard parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus lai
dojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Petronelle Atkočaitis giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdusi lieka Duktė.
Laidotuvių Direktorius Szykowny. Tel. 735-7521.

TRYS MODEB
AIR-CONDITIONED

MAŠINOMS

REpublic 7-8600

to 
ir

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAI

Laidotuvių direktcr
DOVYDAS F. GAIDAS
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SILVESTRAS RUTELIONIS
4605-07 So. HERMITAG

Tel.: YArds 7-1741 - 1
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Gyv. 1443 So. 48 Ct., Cicero, Illinois
Mirė 1970 m. sausio 29 d., 1:00 vai. ryto, sulaukęs 87 metų am- g 

žiaus. Gimęs Lietuvoje, Kazlų Rūdos apylinkėje.
Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: trys dukterys — Emilija Bensen, anksčiau bu- | 

vusi Mrs. Hanahan, ir jos vyras Walter; Josephine Tarkenton, gyv. g 
Virginijoje, ir jos vyras Warren; Eleonor Stewart, jos vyras Wil- g 
hams D.; 4 anūkai, 7 proanūkai ir daugelis kitų giminių, draugų bei g 
pažįstamų.

~ Priklausė Lietuvių Kęstučio Klubui, Liberty Hali draugijai, We- | 
stern Electric Pionierių draugijai.

Kūnas pašarvotas Jean Vance koplyčioje, 1424 So. 50 Avenue, 
Cicero, Illinois.

šeštadienį, sausio 31 dieną 1:00 vai. po pietų bus lydimas iš ko
plyčios į Woodlawn kapines.

Visi a. a. Silvestro Rutelionio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys ir giminės.

Laidotuvių Direktorė Jean Vance. Tel. 652-5245.

A. A.

MARTIN GILASON - GELEŽNYKAS
Gyv. 7216 So. Francisco Ave.

Telefonas: LAfayette 3

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONI

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

PETRAS BIELK
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone

BUTKUS - VASA
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone

STEP. C. LACK IR
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET



rn desirable.
lity for advancement. Excel- 

r,dquarttrs will relocate in 
dė Oakbrook soon.

; rovide own transportation.

rdl for appointment

, ANNE LACH,1AI
se'47-60(>0, Ext. 333

^ATLANTIC
A-CHFIELD CO.
At xt r t a t r>»

deuX^,__________
culture and fixtures 
pa)kandai ir {rengimai

No experience necessary’. 
Work in an office near 

your home. 
We will train.

Please call for an application 
between

9 AJL to 5 P.M.

262-0100
TAXPERT CORP.

6661 No. CLARK STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Nm. .i, itmi —■ Pardavimui
COIMIC FVK 3ALB

Namai, Žema — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Virginia 1-7111

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

1 PARDUODAMI 
-lELESm; NAMŲ BALDAI

nuolaida; Galima pirkti 
išsimokėtinai. Aptarnauja 

T.Kl lietuviai.
Jei WEST FURNITURE CO.

WESTERN AVE.
rima TEL. GR 6-4421
paty:

llaneousVor”sale 
f a irūs Pardavimai

PaskfODAMA NEBRANGIAI 
__ iNA FREEZERIS — 

ŠALDYTUVAS,
Steamtabelis — maistą 

ti ir lėkštėms plauti sinks 
. • (indas).Pigu .
binti tel. YA 7-3471

WAITRESS
For pvt. club N.W. Side 

Lunches plus 2 or 3 eves, 
per week. Closed Monday.

Call TED at 
BE 5-0020

SECRETARY W. 
SHORTHAND & 

DICTAPHONE EXP.
Regional sales office of major 

publishing Co. 
782-1-400

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIAT AS
• PATVIRTINTI VERTIMAI « IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

M12KSIKA. — Centrinėj Amerikoj vėl prasidėjo karo veiks
mai tarp Hondūro ir Salvadoro. Costa Ricoje vykstant taikos de
ryboms. tų valstybių pasienyje prasidėjo karo veiksmai, dėl karių 

Į abi pusės kaltina kitą. Taikos derybos siekė išspręsti pernai liepos 
Į mėnesi kilusį konfliktą. Honduras tvirtina, kad Salvadoro lėktuvai 
, bombardavo du Hondūro kaimus, o pėstininkai peržengė sieną 
j ir tik po trijų valandų buvo atmušti, palikę Hondūre daug žuvusių 
i kareivių. Salvadoras sako, kad puolimą pradėjo honduriečiai.I

Egipto Nasseris vėl lankėsi Maskvoj
JERUZALE. — Izraelio karas su. Arabais vis aštrėja. Ket

virtadienį Izraelio lėktuvai puolė Egipto žibalo valyklą prie Suezo 
kanalo. Valykla buvo gerokai sdžalota 1967 metų spalio mėnesį. 
Egiptas praneša, kad vienas civilis valykloj buvo užmuštas ir 
11 sužeistų. Sirijos karo lėktuvų eskadrilė, skrisdama žemai ir 
dideliu greičiu, perskrido Haifos miestą Izraelyje, išdaužydama 
tūkstančius langų. Lėktuvų greičio sukeltas šoninis sprogimas 
įvarė žydams daug baimės. Valandai praslinkus, Izraelio lėktuvai 
sukėlė šoninius sprogimus Sirijos miestuose: Damaske, Hamoj, 
Homse ir Allepoj.

Nors Haifoj sužeistų nebuvę, 
gyventojai ir spauda stebisi, ko
dėl Izraelio oro gynyba nesiėmė 
priemonių apsaugoti miestą nuo 
arabų lėktuvų. Tik prieš savaitę 
vicepremjeras Allon parlamen
te pasakojo, kad Izraelis turi pa
čias geriausias priešlėktuvinės 
apsaugos priemones. Priešo lėk
tuvai neturi jokių vilčių Įsiverž
ti Į Izraelį, o tie, kurie atskris
tų, mažai turėtų vilties sugrįžti 
namo. Po Sirijos lėktuvų vizi
to Haifoję parlamente atstovai 
kelia klausimus, o aviacijos va
dovybė pradėjo tardymą.

Iš Lebano ateina žinios, kad 
prezidentas Nasseris praėjusią 
savaitę slaptai buvo išskridęs Į 
Maskvą, kur keturias dienas ta
rėsi su sovietų, vadais. Nasseris 
išskrido sovietų atsiųstu lėktu
vu tuo metu, kada žydai buvo I 
okupavę Shadwan salą. - 7 Į

-:T '•
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Šių valstybių kare pernai žu
vo apie 2.000 žmonių. Daug sal- 
vadoriečių, kurie gyveno Hon
dūre, buvo priversti palikti sa
vo nuosavybės ir bėgti i Salva
dorą. *

Nesantaika tarp tų kaimynų 
yra labai sena. Salvadoras turi 
daugiau gyventojų, tačiau Hon
duras turi dvigubai didesni plo
tą, kur bandė apsigyventi sal- 
vadoriečiai. Paskutiniam karui 
kibirkštį davė futbolo rungty
nės, kuriose prasidėjo muštynės. 
Hondūre .gyvenantieji salvado- 
riečiai po tų rungtynių buvo 
pradėti persekioti, tada įsikišo 
Salvadoro vyriausj-bė ir prasi
dėjo karo veiksmai. Tik kitoms 
Pietų Amerikos valstybėr.iG pa
grasinus sankcijomis, karas bu
vo sustabdytas. Taiką atstaty- 

tačiau iki šiol nepavyko.

’ 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

BŪKIM KAIMYNAI!
10 KAMBARIŲ MŪRINIS. 2 vo

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, 

auto garažas. Greit susitarsite. 
I $22,900.

PUIKUS 2 AUKŠTU 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 7-7200

IŠ VISO PASAULIOTYPIST
For small C-P-A office.
Accurate with figures. 

Company paid benefits.
WA 2-8155

MASKVA. — Pasibaigus So
vietų Sąjungos Darbo Unijų 
Visasąjunginės Tarybos posė
džiams, unijų galva Aleksandras 
šelepinas paskelbė “Trud” laik

O

WASHINGTONAS. — Vakar 
valstybės departamento parei-. 
gūnai pradėjo derybas su sovie- žinome, kad neatsakominga spauda ir toki patys politikai pradėjo kabinėtis prie Cook County prokuroro Edward ; 
. . ... . , . • , . . i V. Hanrahan ir jo vadovaujamos Įstaigos. Lietuviai politikai nutarė pasveikinti prokurorą Hanrahan už pastangas raštvj e griežta kalba, kuri pa
tais aei naujos dviejų metų KU!- respektuoti Įstatymus ir atstatyti saugumą Chicagos gatvėse. Sausio 19 d. Illinois seimo’atstovas Frank Savickas ę-mprl-io ąnvietn darhnvipfAcp i«i. 
tūrinio, mokslinio ir švietimo i*e*kė prokurorui Hanrahan padėkos pažymėjimą. Paveiks.* iš kairės i dešine matome Illinois seimo atstovą b - * <’L
, , j .. .. . Frank Savicką, prokurorą Edward V. Hanrahan, Lietuviu Demokratu Lygos prezidentą adv. Charles P. Kai, Mar- vyravusį tinginiavimą, discipli-
oenaraaaroiav įmo sutaruos. quette Parko Namu Savininku Draugijos pirmininką real ^statininką Juozą Bacevičių ir įvairiu demokratiniu orga-

WASHINGTONAS. — Aukš- j nizacijy atstovą George Joniką. Už pareikštą pritarimą prok. Hanrahan buvo dėkingas,
čiausias Teismas vienbalsiai at-1 
metė Floridos prašymą leisti | 
atidėti mokyklų integravimą, I 
kuriam terminas yra vasario 1 
d.

VIENA. — Sovietų premje
ras Kosyginas šią vasara pada
rys Austrijai oficialų vizitą.

KAIRAS. — Egiptas paneigė

L Rlgos Lietuvių Tarybos 
~ -^las Staniūnas turėjo 
~ Chicago Tribune 

Miss fTerri Schultz 
iamą mūsų tautinę 
iario 15 d., ir bendrai 
nę veiklą. (Miss T. 
ižadėjo straipsni at- 
. Be to, R. Staniūnas 

pauti pasikalbėjimų ir 
" amerik. laikraščiais 
?(Pr).

---

I 
j
I

I

I

?os Anglijos Lietuviu 
—dyba kviečia -susus Į 

-žgavėnių Baliu, kuris 
■“limo Centre, vasario 

Pi šeštadieni, 7:30 vai.

gros puikus šniukš- 
as, veiks bufetas ir 

paskirstymas. Bus 
1 ‘—džiai ir šilta vaka- 
f ’ :a 6 doleriai asme-

I

I

1

I
f

i

Live-in. Sm. family. 2 high school 
girls. °’ 
bath.

Small home. — Priv, room & 
Top salary. References req.
Good transportation.

251-7067 or
256-5595

STENOGRAPHER_  —- .. _ -r «— *. A Jk * -*A. V.

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

Good transportation. Call 
243-2595

KEY PUNCH OPERATORS 
Need extra cash?

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3 - 8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

isaenag Age's?

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūniname naskola. visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

VOKIETIJOS KANCLERIS PARYŽIUJE
PARYŽIUS. — Vakar Vokietijos kancleris Willy Brandtas 

lankėsi Paryžiuje ir tarėsi su (Prancūzijos prezidentu George Pom
pidou. Sakoma', kad Vokietijos vyriausybei nelabai patinka Pran
cūzijos proarabiška politika Viduriniuose Rytuose ir prancūzų 
bandymas išstumti iš Viduržemio jūros amerikiečius ir britus.

žinią," kad ’egiptiS “dafyvavo Vokietija gerai sugyveno su arabais, tačiau .paskutiniu metu ara- 
Libijos derybose su Prancūzija bai kaltina Bonos 'Triausybę už tai, kad ji tiekia gųikius Izraeliui.

no stoką, girtavimą ir kitas dar
bininkų “nuodėmes”. Kalboje 
skelbiama griežta kova prieš die-! 
nu praleidinėjimą ir laiko gai-Į 
šinimą.

Darbininkams bausti numa
tomos įvairios priemonės. Švel
niausia bausmė bus pasmerkimas 
susirinkimuose. Toliau eina 
“draugiški teismai”, kurie ga-j 
Ii atimti darbininkui atostogas. I

ti

Part time positions''ooen for 1st and L
2nd shift. Set your own hours. ;

Top pay. free coffee. 
CALL RICH, 337-6762 SIUNTINIAI I LIETUVA

REAL ESTATE AND BUILDERS 
, 2658 WEST 59th STREET

PRospect 8-5454

dėl naujų lėktuvų pirkimo.
SAIGONAS. — Amerikiečių 

daliniai rado džiunglėse nemažą

[aunami ir stalai už- 
Dieną LA 3-9084. 

-6966 arba 254-0743.
pūs ir prie iėjimo.

«■ r. ‘ (Pr)

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS* 
bendrai namų ruošai. Atvažiuoti 5^ 
dienas savaitėje. Pastovus dafbas. 4 
vaikai, 3 mokyklos amžiaus, 14-10-7 ir 
4 metų. Aukščiausia alga tinkamam'- 
asmeniui. Susikalbėti angliškai. Ge-t 
ras susisiekimas Park Ridge apylin-|
keje; Tel. 692-2854 pc 6 vai. vak. j

KSHingai paruošiu 1N- 
L 1934 So. 48 Ct., 
rbo dienomis nuo 2 

iki 8 vai. Kitu lai- 
usitarus OL 2-7066. 
ailskas, ką tik baigęs 
isčių paruošimo mo-

forko Metropolitan 
tės Lilijos šukytės 
ruošiamas Lietuvių 
Ista Čikagoje š. m. 
1 d., 7 vai. vakaro, 

D«alL 220 So. Michi- 
£ Koncerto pelnas 
hiiremti lietuviu kai- v j
jv atidarymo Čikagos 
j.

7 Pr: Lietuvių Fondas, 
piewood Ave., Chi- 

$29, telef. 778-2858

2.
3.
4.

5.
6.

8.
9.

10. vi.”, 2511 W. 69th St.,
11 Ad'^29, tel. 778-4585.
12’. Dr (Pr)
13. Ju<
15 mėn. 5 d.,
16^ c. Čikagoje, Lietuvių 
18 k!-1 trad*®*11? vakarie- 

menirie programa.
19. Dr.s personality Lo-
20.
21- $ta;pylmkių lietuviai

pra40 So. Cicero Ave.

tarienės proga įs- 
šitasų eiles ir dalyvauti 

p ai Gali dalyvauti ir 
mokėję po $10.00. 

jgg.. jų ir registracijos 
būstinę, 6643 So.

. t ve.. Chios on TU i

COMPTOMETER OPERATORS 
NEW OFFICE.

EXCEL. WORKING CONDITIONS.
Call Mr. WEISS

834-6945
WARD BAKING CO.

515 So. ADDISON I
ADDISON, ILLINOIS 1

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
iiwi t miigimm iti-m

KCSVSAWCJ

Call: Frank Zapolis 
32 08 Vs W. 95th St 

GA 4-8654

g

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Re to 
šioie kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

KAMB..
3 MIEGAMŲJŲ,

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

$28.000.
Tel. PR 8-2236

•TYPIST — IBM
$2.90 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
723-5794

ORDER TYPIST

Paid hospitalization, and Life insu
rance. Good transportation. Plea- 

cpnf working eond’Hnns
STANSI SCIENTIFIC CO.

1231 No. HONORE :
772-3100 I

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMB. BUTAS 
su baldais gerame name. 

9236 So. RIDGELAND AVE.
Tel. 425-9359

IŠNUOMOJAMAS 6% kamb. neapšil
domas butas. Apžiūrėti sekmadienį 

1—4 vai. do pietų.
4405 So. FAIRFIELD AVE.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS rimtam 
asmeniui 1 buto name. Nesant savi

ninkei, — reikės ji prižiūrėti.
Tel. 471-2686 I

CALIFORNIA* ŠtJPERIWvfcf 

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups Ir L t.

4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

MŪRINIS 5 KAMB. BUNGALOW 
<?u 2 mieg.. apšildomu Dorčium ir pa
jamom rūsy. arH ^5-tns ir Kedzie Avė. 

$22 500 
Tel. PR 8-2236

niai- sako, kad Nasseris reikala
vęs iš rusų geresnių lėktuvų, 
nes dabartiniai Mig 21 ir Suchoj 
bombonešiai esą daug prastesni 
už Izraelio Mirage ir Skyhawks 
lėktuvus. Rusų lėktuvai neturi 
tiek elektroninių Įtaisų.

Sovietai nenori duoti Egiptui, 
savo pačių naujausių lėktuvų, 
bijodami, kad vienas jų paklius 
i Izraelio rankas ir tuo pačiu Į 
vakariečių rankas. Egiptas sie
kiąs gauti elektroniniais apara
tais aprūpintus Suchoj-9 bombo
nešius ir Mig-23 naikintuvus. 
Dabartiniai Egipto lėktuvai 
skrenda tik trumpus nuotolius 
ir negali bombarduoti toli esan
čiu Izraelio miestu.

LEO'S SINCLAIR SERVICE
Leonas Pranokus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

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

Tolu PR B-9533

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

A. TVERAI 
laikrodžiai ir brangenybrs 

Pardavimas Ir Taisymai 
2644 WEST 69th STREET 

Tnla REpublk 7-1941

HEATING CONTRACTOR 
Irensnn naujus ir perstata u senus vi
su rūsiu namo apšildvmo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
^togu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai.

Auskairiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

Brangenybėm, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms

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

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE

WALTER RASK, prezidentai
<mj So. WESTERN AVE.,

Chicago, III. 4O64S. ToL 23t-V€7 
Pardavinėjame lėktuvų, laivų, trao- 
Irinin I* ---- i—

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 “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

tanku teoretikas
LONDONAS. — Rašytojas 

karo mokslo teoretikas Sir Basil 
Liddel Hart mirė Londone, 74 
metų amžiaus. Pirmame Pasau
liniame kare, nukentėjęs nuo vo
kiečių dujų ir apkasų karo, jis 
sugalvojo judraus, šarvuočiais 
pagristo, karo teoriją. Britų ge
neralinis štabas, tačiau ja nesu
sidomėjo. Pirmieji Harto teori
jas ėmė taikyti praktiškai vo
kiečių generolai.

Generolas Hans Guderian yra 
pareiškęs, kad jo susidomėjimas 
šarvuočių karo taktika kilęs per
skaičius kapitono Harto knygas. 
Maršalas Erwin Rommel juok
davosi iš britų karininkų, sa
kydamas, kad jie būtų išven
gę daug pralaimėjimų, jei bū
tų skyrę daugiau dėmesio Ba
sil Harto rašiniams.

Velionis buvo žurnalistas, ka
ro teoretikas, parašęs 30 knygų. 
Paskutiniu metu jis skelbė rei
kalą Vakarams turėti stiprias

ir

Prancūzija, iš kitos pusės, ne
rimauja dėl Bonos pradėto “til
tų statymo” į Rytų Europą. 
Prane=ūzija pati yra dėj usi -daug 
pastangų pagerinti santykius su 
sovietais ir kitomis Rytų Euro
pos valstybėmis. Todėl prancū
zų vyriausybei atrodo, kad nauji 
Brandto vyriausybės ėjimai Ry
tuose yra skuboti ir neapgalvoti. 
Prancūzija, be to, bijo, kad vo-; 
kiečiai nepadarytų vienašališkų 
nuolaidų Berlyne.

Nemažai klausimų liečia Euro- 
pos Bendrą Rinką, kur vokiečiai 
tapo svarbiausiu partneriu. 
Prancūzija su nepritarimu žiūri 
Į gerus Vokietijos santykius su 
Britanija, kurios priėmimą vo
kiečiai remia, spausdami Pran
cūziją, kad ir ji nusileistų britų 
priėmimo klausime.

Vakarų Vokietijai rūpi ir san
tykiai su Libija, iš kurios vo
kiečiai perka daug naftos. Pran
cūzija atidarė Libijoje duris di
desnei savo politinei ir ekono
minei Įtakai. Vokietija norėtų, 
kad prancūzai ir jos neužmirštų 
derybose su Libija.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ta keturios tonos ginklų ir 250,- 
000 šovinių.

PIRAEUS. — Graikijoje nu
skendo tarp salų plaukiojantis 
laivas-keltuvas. Visus 79 kelei
vius pavyko išgelbėti.

CLEVELANDAS. — Trys as
menys buvo patraukti teismo at
sakomybėn, kaltinami nužudę 
angliakasių unijos pareigūną 
Joseph Yablonski ir jo šeimą. 
Kaltinamieji buvę 'nusamdyti 
dar neišaiškintų asmenų ir gavę 
kiekvienas po 1,700 dol.

TEL AVIVAS. — Izraelio vy
riausybė Įteikė parlamentui Įs
tatymo projektą, kuriame pa
keičiamas Aukščiausio Teismo 
sprendimas dėl žydų tautybės, 
žydais bus registruojami tik tie, 
kurių žydiškumą patvirtins ra
binai. Kitame Įstatyme sako
ma, kad tie žydai, kurie imigruos 
Į Izraelį su kitos tikybos žmo
nomis ir vaikais, gaus Izraelio 
pilietybę ir visas privilegijos, 
kaip ir tikri žydai.

SALISBURY. — Rodezijos 
premjeras Ian Smith Įspėjo sa
vo kalboje kaimyninę Zambiją, 
kad ji liautųsi globoti ir remti 
teroristus, kovojančius prieš 
Rodezijos vyriausybę. Jei Zam-Į 
biją toliau elgsis, kaip dabar, Ro- 
dezija pritaikys ekonomines 
sankcijas.

SAIGONAS. — Amerikos am
basadorius P. Vietname Bunke
ris pareiškė, kad esą ženklų, jog! 
priešas planuoja naują ofenzy
vą. Nors komunistų pastangos 
nedavusios didelių laimėjimų, 
jų karin ė jėga yra tokia, kadi 
su ja tenka skaitytis.

; CANBERRA. — 
paskyrė naują ambasadorių Ame | '
nkai — Sir James Phmsol. Nau-
jas bus ir ambasadorius Jungti- i šitokia IP. Afrikos politika jau 
nėse Tautose. išmetė ją iš visos eilės tarptau-

NEW DELHI. — Indijos vy-1 tinių sporto žaidynių ir Olim- 
riausybė priskyrė ant sienos sto- ( piados. Atskiri sportininkai, 
vintj Shandicarh miestą Punia-1 Pietų Afrikos piliečiai, smerkia

P. Afrika nepriima 
negro tenisisto

JOHANNESBURG AS. — Pie
tų Afrikos vyriausybė atsisa- 

Į kė duoti vizą žinomam Ameri
kos teniso žaidėjui, negrui Ar
thur Ashe, kuris norėjo daly
vauti Pietų Afrikos teniso pir
menybėse. Pietų Afrika jau įlei- 

I džia negrus sportininkus, at
vykstančius su valstybių koman- 

j domis, bet pavienių asmenų ne- 
... j įleidžia, nes tai esą prieš vals- 

us ra ija j apartheido — rasių atsky-

arabų kraštuose
PARYŽIUS. — Tarptautinė 

konferencija, kurioje dalyvauja 
atstovai iš 26 valstybių Prancū
zijoje svarsto arabų kraštuose
gyvenančių žydų likimą. Konfe-1 Jau sunkesnė bausmė yra dar- 
rencijai pirmininkauja Prancū-į bininko pavardės pašalinimas iš 
zijos-senato pirmininkas Alain1 naujiems butams gauti sąrašų. 
Poher ir buvęs JAV ambasado- Darbininkas gali prarasti senjo- 
rūrs-Arthur Gėlberg. Konfęren- rystę, teisę pasirinkti, ątosto- 
cija apeliuoja Į pasaulio opiniją', netekti algų priedų, ligonio 
prašydama išgelbėti žydus iš. privilegijų, gali būti išmestas 
arabų kraštų, kur jie persekio
jami.

Nurodoma, kad Egipte yra

-*■ Viena St.- Louis aviacijos 
Įmonė gali netekti 8 bil. doi. ver
tės vyriausybės užsakymų, jei 
ji nepriims i darbą daugiau neg
rų. Aviacijos sekretorius va
kar lankėsi St. Louis mieste iš- 600 žydų, iš jų 80 esą uždaryti 
tirti padėties.

Saigone sprogo bomba ki-i 
no teatre, kur buvo šimtai žmo-.

‘ nių. Sprogimo rezultatai dar ne
žinomi.

Filipinų policija tardo jau
ną amerikietę, kuri buvusi pa- 
grogta iš privačios mokyklos 
bendrabučio. Ji aiškina, kad jos 
niekas nepagrobė, ji pati pabė
gusi su savo mylimu filipiniečiu.

Atominės Energijos Komi
sija kongresui pranešė, kad spe
cialistai dirba prie trijų naujų 
galingų bombų, jų tarpe laserio 
spindulio bombos.

iš darbo ir iš unijos.

Lietuviu darbai
Japonijos Expo-70
“Expo — 70”, tarptautinė pa-

į Turą koncentracijos stovykloje. 
| Ten jie kankinami, mušami, ma- 
! pinami badu.

Sirijoje esą apie 3,000 žydų, 
jie negali naktimis išeiti į gatvę, ■ rodą Ssakos mieste, Japonijoje, 
jiems neduodamos paskolos, sun-į šiais metais, kreipia dėmesį ir 
ku gauti darbų, sirams uždrau-1 ne tik Vakaruose. Vilniškė El- 
sta su žydais prekiauti. ta pateikė žinių apie sovietų pa

trakę likę apie 3,000 žydų, viljoną ir lietuvių menininkų 
Jiems draudžiama išvažiuoti. į Įnašą... Maskvos labui. 
Pernai 19 žydų buvo viešai pa
karti, visi žydai turi specialias 
geltonas korteles, kurias turi ■ 
kasdien rodyti policijai. Kalėji-I 
muose laikoma 60 žydų.

Konferencija siuntinėja rezo
liucijas vyriausybėms ir tarp- 

“Washington Post” laikraš- j tautinėms organizacijoms, pra- 
tis paskelbė naują vyriausybės i šydama gelbėti žydus, 
biudžetą, nors prezidentas jį ža- -----------
dėjo paskelbti tik pirmadienį. NAJROBI. — Kenijos
Biudžetas siekiąs 200.8 bil. dol.

♦ šiaurės Airija uždraudė pa
radus, suvaržė tavernų valandas 
ir uždraudė nakties metu pasi
rodyti gatvėse, ši savaitgalį lau
kiama naujų susirėmimų tarp 
katalikų ir protestantų.

TEHERANAS. — Irane 
didelio vieškelio nuslinko 
gretimų kalnų sniegas ir 
šlavė nuo-kelio 16 automobilių 
ir autobusų. Slinkimas įvyko 
vienos mylios plote. Automobi
liai atsidūrė giliame tarpukal- 
nyje ir buvo palaidoti, žuvo 37 
žmonės, 100 pavyko išgelbėti, 
dar ieškoma daugiau. .

žuvusių tarpe buvo daugiau
sia sušalusių. Irane sniegas už
darė dar tris vieškelius.

ant
nuo 
nu-

Pasirodo, sovietinio paviljono 
tema parodoje — Lenino 100-ji 

j gimimo sukaktis. Todėl ir šių 
i metų parodos lankytojai stebės 
grynai agitacinį sovietinio pa
viljono pobūdį, nes, kaip seka 
iš vilniškės Eltos aiškinimų (pgl. 
“Tiesą”, nr. 293, 1969) rusai ta
me paviljone “stengsis parodyti 

i V. Lenino idėjų įgyvendinimą 
., „ ’ Pre~ i T. Sąjungoje, socialistinės san-

zidentas Kenyatta buvo prisaik-1 tvarkos Dranašumus...» 
dintas antram terminui. Jis pa-1 x . 2 . . v , T.• i j tz •• • □ u • Lietuviu inasas? Jis daugiau-reiske, kad Kenijai dabar rei- . . ‘ t , .. , .kės laimėti ekonominio išlais.|sia pasireiks geologuos skyriu- 
vinimo iš užsieniečiu kova. S“T'“S T'0**"?’ " lr
_________________ ‘ * Gintos Bagmskų darbo. 14 kv.

__ _____ metrų ploto dekoratyvinis So- 
vietų S-gos žemėlapis iš bron- 
zos ir kur būsią inkrustuoti So- 
vietijoje aptinkami mineralai. I 

' Dailininkai Mizgiriai paruošė 
tris vitrinas, šiame geologijos 

• wiRr L..;.'' 'skyriuje bus ir kitų lietuvių dai- 
Įlininkų darbų.

Tu lietuvių dėką, teigiama, 
^lankytojai skyriuje pasijusią 
I kaip “pasakų karalystėje”...

Parodoje, sovietu paviljone, 
dar bus du lietuvio K. Morkūno 
vitražai ir abu “šloviną” sovietų 
temas, “Draugystė su Japonija” 
ir “Tarybinis jaunimas”. Bus ir 
kiek lietuvių taikomosios dai
lės darbų, Kauno radijo gamyk

los aoaratai. Nauiiena — tai ke-

Astronautas
įsema pensijon

ninkas Frank Borman, astronau
tas, vadovavęs Apolloį8 ir Ge
mini 7 erdvėlaivių skridimams, 
nuo liepos 1 d. pasitraukia iš 
aviacijos i pensiją. Jis paskel
bė, kad šiuo metu jis neis Į po
litiką. kaip buvo spėliojama, bet 
prisijungs prie naujai steigiamo 
Amerikos Horizontų Fondo, ku
riam vadovaus milijonierius 
Ross Perot, neseniai pagarsėjęs 
savo siuntiniais amerikiečiams 
Hanojaus belaisviams.

Tas fondas rems televizijos 
programas, spaudą, gamins fil
mus.

Ross Perot bilijonieriumi ta
po per savo Electronic Data Sys
tems bendrovę, kurią jis pra
dėjo prieš 9 metus su 1.000 do
lerių, Bormanas bus tos bendro
vės viceprezidentas.

meno turtus
LONDONAS. — Garsi Londo

no Christies meno galerija pa
skelbė, kad ji gavo iš Sovietų 
Sąjungos “Novoexport" agentū
ros 162 ikonas pardavimui var
žytynėse, kurios Įvyks vasario 
25 d.

Galerija gali tik spėlioti, kiek 
tos senos ikonos atneš pinigų. 
Tie paveikslai: šventųjų, patri
archų ir madonų veidai kilę iš 
17-to šimtmečio, tapyti ant me
džio plokščių.

Sovietų agentūra 1967 metais 
per Christies galeriją pardavė 
sidabrinį carų servizą, už kuri 
gauta 191,000 dolerių, šitaip 
sovietų valdžia kapitalistams 
pardavinėja savo “liaudies tur
tus”. .

— Kretingos pirkėjai nusi- 
skundžia: mieste neįmanoma nu- 
QirnrVfi /-L ’ ro Ii ofvA-
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Draugijom moterų 
paruoštas Šiupinys bus 
patiekiamas karštas

Geras bufetas ir 
atskiras baras.,

ALFONSAS NAKAIS

DEVINTASIS “VARPAS”
Apie ji spaudoje jau buvo ap- džiai labai geri ir imi jais tikė

liai užuominų. Ji pristatė skai
tytojui redakcijų žmonės. Su vie
nu kitu komplimentu, paskubo? 
mis. Aš jį tik ką pabaigiau skai
tyti. Viską, iki paskutinio žo
džio, kas 220-ty puslapių sudė
ta. Turiu šitam Devintajam

ti. Dabar mane A. Kučys aiš
kiai patempė savo pusėn. Aki
račiai turės čią labai pasidarbuo
ti, kad vėl į save timptelėtų...

Dr. Kazys Karvelis, jau kelin
tam Varpui duodąs po didesnę 
rimtą studiją, ir čia neatsiliko,

v arpui daugiau, negu pora žo- jo “Europa apsijungimo proce- 
d’.'u. 0 kad, irgi, Kaip, visi, sku-; se” yra gerai paruošta ir doku- 
ędamas nesusimaišyčiau, bent mentuota. Į 21 puslapį, su 5 po- 

jau anie didesnius straipsnius , skyrių pavadinimais, sutalpin- 
pakalbesiu nuo latos, kaip jie (ta Europos apsijungimo eigos 

----  • I santrauką. Iš čia sužinome, jog 
ealistų iliuzijos” — redak- tuo reikalu pirmas prabilo Chur- 

Antano Kučio vedama-1 chillis 1946 metais, o suvieniji- 
čia kalbama apie., dvi išei- mo “rūgimas” kaip reikiant pra-

varpo knygoje sudėti.
4*p

tpriaus 
sis
vijoje iškilusias pagrindines sro-i sidėjo 1948 metais. Taip, maž- 
ves; politinę ir kultūrinę (taigi, ' daug, po du žingsnius į priekį ir 
taigi: anie tuos išgarsintus “vai- ,' po pusantro atgal (čia mano, o 
stybininkus” ir “tautininkus”).( ne autoriaus samprotavimas), 
A. Kušys yra politinėje pusėje, reikalas juda gerąja kryptim. 
Jis įrodinėja, jog emigrantii ko- Dr. K. Karvelis atidengia eilę 
va už jų tėvynės laisvę yra sėk- teigiamų ir neigiamų politikų, 
mingiausia, kai ji vedama poli-j valstybių galvų ėjimų, Į vieny- 
tinėmis priemonėmis. Jis savo bę vedančių ar nuo jos genančių, 
tezę paremia žydų, armėnų ir Straipsnio autorius, aiškiai ma- 
lenkų pavyzdžiais. Tie pavyz-tyti, yra už suvienijimą. Taip

ii grupė 
VNDIS”,

pati didžiausia ir aktualiausia ir “Lietuvių literatūra svetur 19451 ranką už abu paskubi
jos gvildenin a.' tinka visur, vi- - -1967” recenzija); Pr. Čepėno ypač už ponią Augustinaviči 
sada. < “Naujos ‘Tautos praeities- kny-

Kai prisikasiau prie Juozo Au- gos” (Romoje išleisto stambaus, 
dėno “Sovietinės žemėvaldos”.. 417 pusi, istorinių ir kitokių 
baisiai nenoromis pradėjau skai- straipsnių rinkinio kritika) ; vėl 
tyti. Toks, maniau, sausas daly- Pr. Čepėno “Tenka atsakyti dėl 
kas. Puslapis, kitas, trečias -— dviejų Hilferdingų” (tęsiama au-

i-iir prieš akis atsivėrė visa kru-, toriaus polemika su Vincu Trum- 
ll ’ vin/wii non-ir\ii T ipfllVAS kilim A na a iskinMnflc ūr A

put ir mes, skaitytojai. Nes su
vienyta Europa, sujungta ne vien 
ekonomirtiais, bet ir politiniais 
ryšiais, su autorium sutinkame, 
Lieuvos ateičiai turėtų tik tei
giamą reikšmę.

“’Petras Klimas” yra dr. J. 
Pajaujo sekantis straipsnis. Apie 
1969 m. sausio 16 d. Kaune mi
rusį (negerai, kad rašoma “šių 
metų sausio 16 d.”, ypač kai ra
šoma metraščiui, kurį daugelis 
gauna pačiame metų gale, arba 
jau kitų pradžioje) nepriklauso
mybės akto pasirašytoją, ilga
metį diplomatą šiame straipsny
je galima rasti labai daug, ir 
tai labai daug iš gerosios pusės. 
Regime tautos didvyrį, daugelio 
kalėjimų ir Sibiro kankinį, kan
trų, atlaidų, patriotą iki mir
ties. Autorius čia prisimena P. 
Klimo odisėjos aprašymą 1963 
m. Varpe (tai buvo dabar jau 
mirusio pirmaeilio žurnalisto 
Henriko Blazo darbas) ir duoda 
labai vykusią citatą. Paskui pa
teikia ilgas P. Klimo dukters 
Eglės (ponios R. Fourier-Ruelle) 
laiško ištraukas, iš kurių aiškė
ja velionio tragedijos sovietijo- 
je stambmenos ir jo gyvenimo 
kelionės pabaiga. Jo lyg ir tes
tamentinius žodžius, šiame 
straipsnyje paskelbtus (apie tė
vynėje likusių ir išeivijos lietu
vių vaidmenį Lietuvai laisvę at
gaunant), mūsų spaudu jau pla
čiai pakartojo.

Baisumas apima skaitant K. 
Grindos str. “Lietuvių kalba 
ant genocidinių Maskvos svars
tyklių”. Autorius nurodo viso
kius velniškus. Maskvos ir vieti
nių kvislingų ėjimusykad tik lie
tuvių ir kitos 'kalbos išnyktų, 
kad tik Įsigalėtų rusų kalba vi
soje imperijoje.

V. Daugirdaitės-Sruogienės 
“Mūsų šeimų problemos išeivi
joje” straipsnis turi dvi dalis. 
Pirmojoje parodomos visos da
bartinės gyvenimo blogybės, pa
vojai, o antrojoje jau siūlomi re
ceptai, kaip blogybių išvengti, 
kad jaunimas išliktų geras. Man 
regis, kad šis aktualus straips
nis būtų buvęs daug tinkames- 

i nis Laiškų Lietuviams ar kurio 
kito mėnraščio puslapiams, bet 

.j nenoriu tvirtinti, jog jam ir čia 
■' ne vieta. Jaunimo problema yra I

vinoji naujoji Lietuvos kaimo pa, aiškinantis, ar A. Hilferdin- 
istorija. šiurpioji drama, tra- gas buvo rusifikatorius); ir “At- 
gedija pačia baisiausia prasme:; siųsta paminėti” — keletas eilu- 
kolchozas! Imperatoriaus Stali-: čių apie kiekvieną iš keturių 
no prakeikėiausias išmislas!; leidinių. Ak, vą šičia truputį 
Kraujo upės nuo Volgos aukštu-' ame literatūrą. Ogi tame “at- 
pio, iki Ukrainos stepių, iki Vii- i siųsta paminėti” yra lygiai 8 ei- 
niaus ir Kretingos! Kolchozas,! lutės apie Anatolijaus Kairio 
istoriją grąžinęs atgal lygiai du scenos veikalus: “šviesa, ku- 
šimtmečiu. Kolchozas, kuris, ti-įri užsidegė” ir “Eldorado”.
kėkime ir vilkimės, pasmaugs, 
anksčiau ar vėliau, Sovietiją.
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• Sell A redeem U. S. Bonds
• Two large .free park'g lots
• Save-by-Mail Kits
• Travelers Checks
• Safe Deposit Boxes

PILNAS PATARNAVIMAS:

♦ Notary Public Service 
W Free community rooms 

your organiz'd meetings 
pąy all family bills with 
our spec7! money order 
checks.

’-•hn Pake). Sr., President and Chairman of the Boaiu

6245 SC WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
.AMERIKOJE

jau S3 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giuu Kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
‘uins nariams
didžiausia lietuvių trater.naline organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir iigoįe pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, n teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu
iiįu -mn daugiau. Kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą. 

it> apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali
jįiitl' įvairių ginsiu reikalingiausias apdraudas nuo S1OQ OO

jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance. kad jaunuolis .gautu pinigus aukštojo, mokslo studi 
iorns ir gyveninio pradžiai.
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą. 
o? $1.000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.
aKCIDENTĄLE APDKAUDA naudinga visokio amžiaus asme
ninis. ’ rekomenduojama lietuvišku KLUBU irr draugijų, na
riams. Už $1.000.00 akcidentalės apdraudos mokestis S2.00 
i metus.
Kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
'tikėjus ir jie plačiau oaaiškins apie SUSD/IENUIMO darbus

rusii spausdintas informacijas, jeigu parašysite

HUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
«I7 WEST 30 STREET. NEW YORK. N. Y. 10001

Chicago Savings
and Loan Association

UP TO 
§20,000.

Cerlifikaty sąskaitos

Į) Certifikalai išduodami tūks 
antinėmis Mažiausiai turi

‘ ūti $1,009. Pelnas mokamas
kas trys męaesiat

tai NARIAMS
♦ VĄcatior Club
♦College Bonus Savings
♦ Home Mortgage Loans
♦ Home Improvement Loans
♦ Chr<*f™a Club
♦ Insured Pamily Savings

Ant visy knygeliu 
sąskaitų

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami kas
trys mėnesiai.

H< >(fR> v,on. i2 i y n P M., Tues. 9 to 4. Tfcurs. and FrL 9 to 8, Saturday 9 to 1Z:3O

Dėl to& E. Mieželaičio “poeti
nės publicistikos”, tai, man re- 

Didžiausią komplimentą duo- ?is> vei^ui V. čižiūnąs tiek pa
du p. Audėnui už sovietinių šlyk- stangų pądėjo. Kur tik kokią 
štynių vadinimą tikraisiais var- citat3 ^ė, vis jokios kibirkš- 
dais. Man visada kraujas į gal- ties, vis nei poezija, nei proza, 
vą muša, kai net pretendentai į 0 baisi, baisi poza. Tik žon- 
kalbos žinovus, net mūsų redak- glieriavimas žodžiais, meluojant 
ei jų žmonės, jau be kabučių ra- neraustant. Ką gi naujosios 
šo,. dargi iš didžiosios, Tarybų ir daug žiauresnės baudžiavos ša- 
Lietuva, rašo kolūkis ir dešim- Hninkas nuoširdžiai gali kalbė
tis kitokių šlykščių okupantinių apie Strazdelį ? Ką gi E. Mie- 
naujadarų. Jeigu mūsų broliai želaitis, lenininis laureatas, ga- 
tėvynėje, tie beteisiai lažinin- kalbėti apie Donelaitį ir jo už- 

'kai, naujieji kumečiai, yra pri
versti vartoti vergams nukaltą Pas atsidūręs... Čistyje Prudy- 
žodyną, tai mes iš jų negalime

niuosius, i žymėta, jog nuotraukos iš Var- 
ienę.; po suvažiavimo — Antano No

vel. redaktoriaus “Lietuvių! ran-i Tik 206 p. talpintojo 1968 
Bendruomenės temomis” — ge- Į m. Varpo suvažiavimo detalėje 
ri žodžiai mirusiam Juozui Ba-1 (pirma eilė ir vienas asmuo iš 

antros sėdinčių eilės), atsitikusi 
pati skandalingiausia spaudos 
klaida. Ten sėdi iš k. J. Audė
nas, velionis Juozas Bačiūnas, 
dr. K. Valiūnas ir J. Daugėla. 
Nuo latos pirmasis, trečiasis ir 
ketvirtasis įvardinti, tik iškri
tusi... J. Račiūno pavardė, l^g 
ten jo. nė nebūtų! J. Bačiūno, 
kuris už pusmečio po šios nuo- 
ten jo nė nebūtų! Ar bega
lėjome didesnės spaudos kipšo 
ironijos tikėtis?! šiaip it Mor
kūno spaustuvės darbas labai 
geras, su minimumu spaudos 
klaidų.

šviesus, “linksmas”, bet kar
tu ir iškilmingas Algirdo Ku
rausko pieštas viršelis: baltu 
atšvaistu auksinės liepsnos, ant 
raudonos spalvos varpo balta vy~ 
tis ir raudoni bei balti įrašai, 
kurių, vietą taupydamas, nebe
kartosiu.

jaustą būrą, kai Donelaičio ka-

žodyną, tai mes iš j u negalime! (brrrrrr!)? Kam V. čižiūnąs 
reikalauti kitaip. Bet mes, lais- Į mane> skaitytoją, vietomis Įti- 
vieji ir pretendentai į laisvinto- Ginėja, jog “gražiai pasakyta’, 
jus, turim teisę ir pareigą ver- kai nieko ten gražaus, kai, kar-................................... ' . kai nieko ten gražaus, kai, kar- 
gams skirto žodyno nevartoti, toju, poza, poza, poza ir melas, 
Didžiausia pagarba J. Audėnui me^as> melas.
priklauso už rezistencinio pu
blicistinio žodyno naudojimą!

Balys Paramskas rašo apie 
Joną Kardelį. Tiktai jis ir tik
tai 6 puslapius-. J. Kardeliui var
pininkai galėjo paskirti ir pusę 
žurnalo knygos, ir tai nebūtų 
buvę perdaug. Reikia manyti,

Prie vardo ver
tų okupuotos Lietuvos poetų, 
man regis, E. Mieželaitis nepri
klauso. Kur tik ką jo skaičiau 
(nuotrupas, tiesa, Vienybėje ir 
dar kažkur), tai vis ta pati po
za, nevykusi vakarietiško mo
dernizmo imitacija.

Bendrai, čia ką tik apkalbėk
kad'tyčia buvo šį kartą sušilai- tam Poskyriui buvo labai tinka- 
kyta nuo rašymo plačiau, nes nė 
metų nepraėjo nuo jo mirties. 
Pereitą vasarą Pranešėjuje siū
liau, kad kas nors j’au dabar pra
dėtų rinkti medžiagą plačiai J. 
Kardelio monografijai. Padariau 
užuominą, kad tatai turėtų da
ryti Varpo žmonės. Negirdėjau 
tuo reikalu jokio komentaro. Tad 
ir vėl kartoja: J. Kardelio mo
nografijai medžiagą turėtų bū
ti pradėta telkti nebedelsiant, 
kol gyva ponia E. Kardelienė, 
kol gyvi visas būrys jo amži
ninkų, jo vienminčių ir šiaip liu
dininkų. Pate išleidimas galėtų 
dar ir dešimtmetį nusitęsti, tik 
kad būtų kur nors, į labai sau
gią vietą, susiųsta, sukaupta me
džiaga.

Trumpa, drūta, labai aktuali 
Aleksandro Pakalniškio kovojan
čios Lietuvos detalė “Prieš 25 
metus”. Tai:žiupsnelis atsimi
nimų iš 1944 m. įsteigtų, kovo
jusių, kraujo.; aukų turėjusių ir 
gal dėl tūkstantį kartų gauses
nio priešo sužlugusių Žemaičių 
Pulkų. Provokuojantis straips
nelis kitiems tų pulkų dalyviams, 
paskatinimas jiems savo atsimi
nimus rašyti ir istorijai palikti.

Knygos skyriaus pavadinimas 
“Mūsų literatūroje”, kur apie li
teratūrą beveik nieko nerandi, 
yra nesusipratimas, štai, visi 
to skyriaus straipsniai: A. Ku
čio “Vincas Kudirka psicholo
ginėje studijoje” (gan neigia
mai kritikuoja Vytauto Kavo
lio “žmogaus, genezę”); V. či- 
žiūno “E. Mieželaičio poetinė 
publicistika” (apie ją keletą žo- 

[ džių vėliau); Prano Čepėno “Pa
ll stabos apie ‘Lithuania 7000 
| years4” (minimo pavadinimo ke- 
F lių autorių knygos kritika>; Vyt. 
| i A. Jonyno “Knyga apie grožinę 
| literatūrą išeivijoj” (vėl šešių 
r vyrų kolektyvo paruoštos lite- 
r ratūros kritikos, pavadintos
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mas vardas — recenzijos, bet tik 
ne “Mūsų literatūroje”.

“Gyvenimo ir idėjų” skyriu
je pirmoje vietoje pagerbiamas 
75-rių metų sulaukęs dr. Juo
zas Pajaujis, A. Kučio straips
niu “Jis vis jaunas, kaip ir lais
vė”. čia duodama įdomiu bio
grafinių duomenų, bet... be gi
mimo datos. Turėjau imti LE 
21-mą tomą ir susiieškoti: gimęs 
1894 m. kovo 14. Kai šios eilu
tės pasieks skaitytoją, gerb. dr. 
J. Pajaujis jau ruošis švęsti 76- 
tąjį gimtadienį... V. Sruogienė 
str., pavadintu “Apie, kitokį ben
dravimą su Lietuva”, kalba apie 
mūsų išeiviško jaunimo aklu
mą Lietuvos istorijai ir pagiria 
kaikurias tos krypties prošvais
tes pačioje okupuotoje Lietuvo
je. Tik, regis, pavadinimas ne 
pagal turinį?

“Sekant ’Akiračius4” A. Ku- 
čys duoda gan išsamią naujojo 
mėnraščio eilės numerių (bene 
iki 1969 m. 7-to nr. imtinai) re
cenziją. Pasisako griežtai, ypač 
prieš tenykštę destruktyvią po
litinių veiksnių (Vliko bei Altos), 
kritiką, bet randa Akiračiuose 
ir nemaža gero. A. Kučys Aki
račių negretina su. Vienybe, Vil
nimi ir Laisve, kaip neretai ki
ti kritikai bekritikuodami taip 
daro. P. Jonikas trumpai pri
simena 70-ties metų sulaukusį 
kalbininką, prof. dr. Praną Skar
džių. čia nurodoma, kad jis gi
mė 1899 m. kovo 26 d., tad ir 
vėl galime giedoti “Ilgiausių 
metų” greit švenčiam 71-jį gim
tadienį.

“Ar mūsų kūryba išeivijoje 
yra lietuviška?” — praeitų me
tų Varpo suvažiavimo simpoziu
mo santrauka. Paduotos refe
rento Anatolijaus Kairio ir jo- 
oponentų Aldonos Augustina^ 
vičienės bei Algirdo 
pagrindinės mintys.

Kurausko
Aš keliu

čiūnui ir truputis kritikos nau
jam PLB pirmininkui Stasiui 
Barzdukui. “žurnalistų sąjun
ga pajudėjo” irgi Red. kompli
mentas LŽS centro valdybai ir 
pabarimas dr. Aldonai Anytai. 
Mano nuomone, daktarė Aldona 
čia gauna pylos ne taip jau pel
nytai. Jos pastabos, kiek man 
yra žinoma, LŽS organizatorių 
tikrai neužgavo. —

Redaktoriaus str. “šmeižtai iš 
‘patriotizmo4” kaltina varpinin
kus apšmeižusią laisvąją Lietu
vą. Skundžiasi, jog apšmeižtie
siems pasiuntus L. Lietuvai at
sakymą, redakcija nesutiko 

-spausdinti, čia rašančiam pu
sė malonumo irgi teko iš LL 
patirti prieš keliolika mėnesių, 
po ano nelaimingo noreikinio re
portažo. Sakau “pusė malonu
mo” todėl, kad su antra puse, su 
aiškinimusi, neprasidėjau.

Devintajame Varpe, maloniam 
nustebimui, pasireiškia visa ei
lė poetų: Liūne Sutema. Dan
guolė Sadūnaitė, Vladas šlaitas, 
Balys Auginąs, Kęstutis Gai- 
džiūnas, Antanas Ramūnas ('). 
Užtenka pavardžių, kad poezijos 
mėgėjai suprastų, jog čia visi 
labai skirtingi kūrėjai pagal sti
lių, formą ir pagal pajėgumą. 
Kiekvieno jų paberti savaip 
jausmingi žodžiai, metraštį tik
rai paįvairino geriausia prasme. 
O prozą atstovaująs Liudas Do
vydėnas, su pasaka “Laumė ir 
paparčio žiedas”, pasireiškia, 

-kaip labai sodrus, poetiškas pa
sakotojas. Eilėje metraščio pus
lapių prisėta net kelių žanrų 
mūsų dailininkų kūrinių rėpto? 
dukcijų: trys Prano Baltuonio 
ir po 2 Povilo Kaupo, Broniaus 
Murino, Juozo Pautieniaus, Da
lios Rėklytės ir Miko šileikio.

Iš talpinamų kelių portreti
nių bei grupinių nuotraukų, be
veik visos yra ryškios, geros, 
tikrai vertos žurnalo-metraščio 
vietos ir tolimesnio išlikimo. Pa-

Kadangi tiražas 1000 egzem
pliorių,, tai, manau, besidomin
tieji Devintąjį Varpą dar tikrai 
galės Įsigyti, štai, administra
toriaus adresas: Titas Briškai- 
tis, 1214 N. 16 Avenue, Melrose 
Park, Illinois 60160. Kaina ne
pažymėta, bet, rodos. 2 dol.

Išvadoje begaliu pakartoti šio 
dienraščio J. Pr. žodžius, kad De
vintasis Varpas yra vienas iš 
pačių geriausių.

NAUJIENOSb kiekvieno 
3ARBO ŽMOGAUS 

ŪKAUGAS IR BIČIULIS.

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas Lieponį!

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

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

9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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perliukai

istorijoje pasitaikė labai reta 
proga išsilaisvinti iš svetimųjų 
valdžios. Šita prog?, txivo pil
nai išnaudota. Su pagalba sa
vanorių-kūrėjų mes atgavome 
nepriklausomybę, kurių buvome
praradę prieš 123 metus. Neilgai 
teko džiaugtis laisve. 1940 m> 
rusai vėl okupavo mus ir panai
kino mūsų laisvę. Likimas lėmė 
nevienam mūsų savanoriui-kū- 
rėjui palikti savą Tėvynę, dėl 
kurios buvo tiek daug kentėta 
ir aukotasi, išemigruoti j pla
tų jų pasaulį. Nevienas jų at
vyko ir į JAV Šiandien reta lie
tuvių kolonija, kurioje nebūtų 
tų mūsų tautos perliukų. Artė
jant Vasario 16 gera proga pri
simint' tuos buvusius narsius 
kovotojus ir tuomi juos pagerb
ti.

SPECIALŪS SIUNTINIAI Į

LIETUVA
Visi kaštai ir mokesčiai užmo
kėti. Gavėjui nereikia primo
kėti.
1T-605 $31 .K)
4% svaro rūkyto bekono, 2*4 
sv. taukų, 4^4 sv. ryžių, 4*fc sv. 
cukraus, 4^-z sv. kvietinių miltų.
IT-607 $34.70
20 sv. kvietinių miltų, 20 sv. 
ryžių, »
SPECIALUS 1 $3830
10 sv. taukų, 10 sv. kvietinių 
miltų, 10 sv. ryžių, 10 sv. cuk
raus.
SKANUMYNAI $45.00 .

g 1% sv.gruzdintos kavos, 1 sv. 
jg šveicariško šokolado, 2% sv. 
f cukraus, 2¥l sv. ryžių, VA sv.
i sviesto, VA šveic. sūrio, 1*4 
j sv. rūkyto bekono, 1% sv. rū- 
1 kyto kumpio, 2^4 sv. įvairių vai- 
I siu, 2% sv. marmelado, 2*4 sv. 
jį kvietinių miltų, 1*4 sv. pyra- 
1 gaičių .ir vaflių.
| 10 SKEPETŲ $46.80
i 5 vilnonės skepetos be apve
ji džiojimų, didelėmis arba mažo- I 
g mis gėlėmis ar turkiškais raš- 
j tais ir 5 šilkinės skepetos, Įvai- 
g rių spalvai.

ITALIŠKI NAILONINIAI 
LIETPALČIAI

| Vyrams ir moterims .visokių is- 
g mierų — nuo mažų iki didelių, 
i tamsiai mėlynos, žalios ir rudos 1 
I spalvos.
j 1 lietpaltis . - .. .........1 $25.90 į-

j 2 lietpalčiai ----------------- $39.30 i

SPECIALUS PASIŪLYMAS
j Imituoto kailio paltas iš garsios g 
J Borąana minkai (tamsiai rudos) g 
g medžiagos arba juodo Persijos g 
| ėriuko, kurių be konkurencijos J 
g pilna kaina tik po $99.00.

UŽSISAKYKITE DABAR. 
UŽSISAKYKITE TIK PER

I INTERTRADEI
EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street

New York, N. Y. 10010
I Reikalaukite mūsų nemokamo 

Katalogo.

ge, anglų zonoje, prie pat Dani
jos. Kaip ir dauguma pabėgėlių, 
taip ir jam teko sunkiai dirbti 
prie apkasų kasimo Rytprūsiuo
se. 1950 m. išemigravo į JAV 
Pradžioje buvo apsistojęs Pensii- 
venijos valstijoje viename iš vie
nuolynų, kur dirbo kaipo vienuo
lyno ūkio darbininkas. Jausda
masis didelę vienumą tarp sve
timųjų, per savo pažįstamus, 
1951 m. atsikėlė į East St. Louis, 
Illinois. Su p. aVitkaus A. pagal
ba darbo gavo The Great Atlan
tic and Pacific Tea Co., Inc., 
maisto sandėly. Leonas iš pro
fesijos buvo dažytojas-dekoruo- 
tojas. Kas jį pažino Lietuvoje, 
pasakoja, kad jis turėjo meni
ninko gyslelę: dekoruoti kam
bariai- pasižymėdavo retu gra
žumu.

Leonui teko visą savo gyveni
mą sunkiai kovoti dėl būvio. Prie 
sunkaus darbo maisto sandėlyje 
jį lydėjo Lietuvoje paliktos šei
mos ilgesys ir tremtinio neda
lia. Visi šitie vargai ir rūpes
čiai peranksti pakirto Leono 
sveikatą ir jis 1957 m. rudenį, 
ištiktas širdies smūgio, pasimi
rė.

East St. Louis apylinkės lietu
viai, pagerbdami Leoną, kaipo 
kovojusiam dėl Lietuvos laisvės, 
1969 m. pastatė ant jo kapo gra
žų paminklą. Ilsėkis, Leonai, 
ramybėje.

2. Antanas Vaicikauskas, Pet
ro s. Gimęs 1900.V.19 Gyviškių 
kaime, Liūdvinavo valse., Ma
rijampolės apskr. Kilęs iš ne
turtingos šeimos. Mokyklos ne
lankė, bet per save puikiai iš
simokslinęs.

Tarnyba kariuomenėje
Į lietuvių kariuomenę, Mari

jampolėje, savanoriu Įstojo 1919 
m. pradžioje. Tuo laiku Mari
jampolėje „stovėjo.I pėst. D.i.Jj. 
K. Gedimino pulkas. Visą tar
nybos laiką išbuvo 6 kuopoje. 
Jam teko kovoti visuose tuo lai
ku buvusiuose Lietuvoje kovos 
frontuose: prieš bolševikus, len
kus, bermontininkus.

Didžiausias jo išgyvenimas 
buvo patekus jam Į bolševikų 
nelaisvę mūšiuose prie Aluntos. 
Susitikęs su bolševikų kareiviais 
išgirdo, kad daug jų tarp sa- 

Į vęs kalba lietuviškai. Matyti, 
i kad mūsų tautiečiai buvo bol-

Antanas Vaicikauskas

urnu, tai 1926 m- pabaigoje bu-

ševikų suvilioti jų gražiais ir 
patraukliais, bet nerealiais pa-j 
žadais. Nemažai bolševikų bu-j 
vo raitų. Per Uteną 19 paimtų' 
lietuvių belaisvių bolševikai nu
varė į Zarasus. Pakely teko na
kvoti. Naktį bolševikų sargybai 
užmigus, 2 belaisviai pabėgo. Tai 
buvo Petras Lastauskas ir žydų 
tautybės puskarininkis nuo Vi-! 
šakio Rūdos. Pagal Vaicikaus- 
ko pasakojimą, šitas Višakio Rū
dos puskarininkis buvo vienas iš 
narsiausių ir drąsiausių karei
vių. Zarasuose belaisviams te
ko būti niūriose ir priplėkusiuo
se kalėjimo patalpose. Iš Zara
sų jau 21 belaisvį bolševikai nu
varė ę Daugpilį, čia pakrovė į 
vagonus ir nuvežė į Polocką. Po
locke belaisvius patalpino labai 
apleistose kareivinėse. Belais
viai dieną galėjo laisvai vaikš
čioti po rajoną, kuris buvo ap
tvertas spygliuotom vielom. Vai
cikauskas su kitu belaisviu pa
stebėjo tvoroje skylę ir pro ją 
pabėgo. Išbėgę pasislėpė arti
miausiuose krūmuose ir laukė 
nakties. Naktį persikėlę per 
Dauguvą, priėjo didelį mišką. 
Per visą naktį, pagal nujautimą, 
keliavo Lietuvos link. Po kelių 
dienų išvargę ir išbadėję pasie
kė lietuvių frontą prie Dauge
lių. Tai buvo 1919 m. Sekminių 
sekmadienis. Po dviejų savaičių 
poilsio vėl įsijungė į kovas prieš 
bolševikus prie Dauguvos.

Išvarius bolševikus už Dau
guvos upės ir sustojus mūšiams, 
pulkas buvo perkeltas Ukmer- 
gėn. Tų pačių metų lapkričio 
mėn. buvo įsakyta- pulkui vėl 
vykti Baisogalos kryptimi kovo
ti su bermontininkais.

Sumušęs bermontininkus ir 
užėmęs Radviliškį, persekioda
mas besitraukiantį priešą pul
kas nužygiavo iki Tauragės. 1920 
m. pradžioje pulkas traukiniu 
grįžo Kaunan, o iš čia pėsčiom 
žygiavo į Alytų. Dėl blogo 
maisto ir aprangos daug karei
vių išmirė. Vasarą pulkas bu
vo pasiųstas į frontą prieš len
kus Varėnos apylinkėse, čia 
lenkų kavalerija buvo apsupusi

niu ir buvo grąžintas į pulką, 
kuris tuo laiku buvo perkeltas į 
Ukmergę. Po trumpo laiko pul
kas vėl buvo pasiųstas Į frontą 
prieš lenkus į Gęlvonių rajoną. 
Bekovojant su lenkais, Vaici
kauskas buvo laimingai peršau
tas per drabužius. Tai labai re
tas karo istorijoje įvykis.

Savanorius iš kariuomenės 
pradėjo leisti namon 1921 m. lap
kričio mėn. Vaicikauskas buvo 
užlaikytas pulke naujokus ap
mokyti.’ Iš kariuomenės pasi- 
liuosavo tų pačiųinietų gruodžio 
mėnesy.

Grįžus iš kariuomenės
Už pavyzdingą ir sąžiningą tar

nybą kariuomenėj Vaicikauskas 
vo apdovanotas savanorių ir 10 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bės medaliais ir žemės sklypu iš 
8 ha. žemės sklypą buvo gavęs 
Verbūnų dvare, Gruzdžių valse., 
Šiaulių apskr.

Šeimyniniame gyvenime Vai
cikauskas neturėjo laimės. 1925 
m. buvo vedęs Veroniką Dani
levičiūtę, kuri 1933 m. kovo 
mėn. mirė džiova, žmona buvo 
rankdarbių specialistė. Mokėjo 
labai dailiai siuvinėti. Antrą 
kartą Vaicikauskas nebesivedė.

Kurį laiką jis dirbo prie sta
tybų. 1927 m. gavo pastovų 
darbą Marijampolės gelež. stoty, 
čia išbuvo darbe iki 1941J.7 
Tuomet rusų buvo areštuotas 
už tai, kad nesutiko šnipinėti 
komunistams. Buvo patalpintas 
Lukiškių kalėjime, Vilniuje. 
Prasidėjus vokiečių-rusų karui 
iš kalėjimo buvo išlaisvintas.

Vaicikauskas be jokios kal
tės bolševikų buvo nuteistas 13 
metų išsiuntimu į Kazachsta
ną priverčiamiems darbams.

Išsilaisvinęs iš kalėjimo grįžo 
Marijampolėn. Gavęs geležinke
lio stoty jau lengvesnį darbą ne
gu dirbo prieš areštavimą — per
važos sargu, išdirbo iki rusų 
grįžimo atgal į Lietuvą. Gyven
damas savame krašte, Vaici
kauskas visą laiką priklausė šau
lių Sąjungai ir aktyviai joje 
reiškėsė.

Už tėvynės ribų

Rytų frontui slenkant į va
karus ir rusams užimant Lietu
vą, Vaicikauskas 1944.IX.14 pa-

Dabartiniu metu Daubaras 
yra IJetuvių Tautinių Kapinių 
prezidentas. Praeitais metais jis 
vadovavo Dr. Kazio Griniaus 
paminklo statyi«ai. Daubaras 
dar yra sveikas, stiprus ir jud
rus. Linkime Povilui dar ilgus 
metus apdairiai dirbti naudingą 
visuomeninį darbą.

Kaimynas PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

šių metų sausio 28 dieną savo 
šeimos ir artimųjų tarpe pami
nėjo savo 80 metų sukaktį. Jis 
gimė 1890 metų sausio 28 dieną 
Lietuvoje, Radviliškio vis., Gen- 
dviliškių kaime. Amerikon at
važiavo 1912 metais.

Keliom savaitėm jis buvo ap
sistojęs New Jersey valstijoje, 
pas ten gyvenusius pažįstamus, 
bet netrukus persikėlė į Chica-

Vietos lietuvių veikloje Vai
cikauskas mielai talkininkauja 
ir remia finansiškai.

Vasario 16 d. proga ir artė
jant aVicikauskui 70 metų am
žiui, mes East St. Louis lietuviai 
sveikiname mūsų tautos bran
gų veteraną ir linkime Jam dar 
ilgus metus tvirtai stovėti taip 
mūsų iki mes visi galėsime grįž
ti į laisvą mūsų Tėvynę.

J. Juodakis

AND LOAN ASSOCIATION

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

4043 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 53632 

PHONE: 2544472

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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

Frank Zogas. President g

XBEI

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERTIFIKATAMS

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

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 TO mė
nesio dieną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

liko savo mielą kraštą, dėl ku
rio laisvės ir gerovės paaukojo 
visą savo jaunystę.

Vokietijoje dirbo Brandenbur
ge prie tram vają aptarnavimo.

Pasibaigus karui, 1945.  VII. 
apsigyveno Older.burge pabėgė
lių stovykloje. Dirbo prie anglų 
karinės valdžios. — pradžioje 
sargybiniu, o vėliau sunkveži
mių vairuotoju.

Su Naujienų činraščio pagal
ba susirado JAV Pačėsą Karolį, 
kuris seniau buvo išemigravęs. 
Jis padėjo Vaicikauskui 1949 m. 
atvykti į JAV. Naujame kraš
te Vaicikauskui teko dirbti įvai
rūs darbai: alinėje (2 mėn.)1; 
pas ūkininką (7 mėn.); pečių 
fabrike (3 sav.): gyvuliams pa
šarus gaminančiam malūne (7 
metus); medelyne 3 metus su 
pertraukomis. Apie 3 metus iš
buvo bedarbiu. Gyveno iš be
darbių pašalpos. 1962 m. gavo 
pastovų darbą Fierce Building, 
St. Louis, Mo., kur ir iki šiol te
bedirba. Pagal amžių pensiją 
pradėjo gauti nuo 1965 m.

Nors per visą JAV gyvenimo 
laiką Vaicikauskas neturėjo pa
stovaus ir gerai apmokamo dar
bo, savo darbštumu ir taupumu 
įsigijo gražų dviejų aukštų (3 
butų) mūrinį namą (1405 Baugh 
Ave.), kuriame pats gyvena ir 
du butus nuomoja. Be to, savo 
geros širdies dėka nemažai yra 
pasiuntęs siuntinių saviems gi
minėms Lietuvon ir vartotų dra
bužių į Suvalkų trikampį lietu
viams.

with Agitator
Action!

AGITATOR 
WASHING f Į
ACTION J ft
A durable poly- į
propylene 
agitator ,
with four high 
vanes produces a 
two-way washing action 
for cleaner clothes.

IDEAL FOR:
Apartments • Homes 

Mobile Homes 
Dormitories • Boats 

Vacation Homes 
and Cottages

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.

Permits easy handling of 
your clothes. Prevents wet 
hands. Tongs included with 
every Supertwin washer.

WATER AND 
SUDS SAVER

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

ROLLS EASILY TO
ANY SINK ~

A Iso see the 
"Silver Lining" Automatic Washers & Dryers,

HAND-E-TOP
TOP

NO SPECIAL 
PLUMBING REQUIRED

i his durable plastic lami
nated cover adds beauty 
and can be used separately 
as a serving or utility tray.

4 CONVENIENT 
SETTINGS INCLUDING 

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

SPEED QUEEN.
Quality and Dependability Since 1908

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

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

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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Chicago;*

pusei metų

$16X0

TAUTINIŲ KAPINIŲ DIREKTORIŲ 
RAPORTAS SKLYPŲ SAVININKAMS

3.
Tęsiame vakar pradėtą spau

sdinti Lietuvių Tautinių Kapi
nių raportą visuotiniam sklypų 
savininkų susirinkimui. Sekan
tieji paragrafai yra toki:

8. Paladojus daugiau žmo
nių ketvirtame kapinių skyriu
je, teko pravesti vandenį j visą 
tą sekciją, kad sklypų savinin- 

$21*00Jkams nereikėtų taip toli nešio-

$4 JO
$1-5©

$18.00
$10.00
$2.00

$11.00

HL 80608. Tetet HAjmarket 1-6100.

Subsidijos miestu susisiekimui
Susisiekimas Amerikos miestuose nuolat brangsta. 

Važmos kainos kyla ir kyla. Sakysime, Chicagoje per 
paskutinius kelerius metus važinėjimas autobusais bent

važmos pakėlimą iki 50 centų, nes, girdi, operavimo nuosr- 
toliai vis didėja ir neh«eimanoma išsiversti.

r
i

I

kelta iki 50 centų, tai Ci 
kimo brangumu pirmaus 
miestvie susisiekimas dai 
centų važmą Įsivedė tik p norą sav

čiau buvo 20 c.). C 
pakėlė net tris ka 
metu kovo mėnesi i

*1;

ti vandens.
9. Sklypų savininkai jau 

prieš kelis metus buvo įparei
goję direktorius pastatyti kapi
nėse Ramybės Rūmus — mo
dernų mauzoliejų, kuriame 
būtų laikomos urnos, palaido
tus žmones liečiantieji doku
mentai, jų palikti įvairūs ver
tingesnieji darbai. Kelis metus 
direktoriai svarstė šį klausimą, ‘ 
bet dėl įvairių priežasčių nega
lėjo susitarti. Vieniems atrodė, 
kad neturime pakankamai pi
nigu, o kitiems nepatiko apta
riami projektai.

Praeitą pavasarį šiam reika
lui aiškinti ir tyrinėti buvo pa
skirti du direktoriai— Jokubo- 
nis ir Klemka. Abu nusimano 
apie namų statybą ir įvairiau
sius įrengimus. Jie buvo įpa
reigoti pristatyti trisienį prie 
dabartinio administracijos ną- 
mo, paruošti projektą ir pada
ryti reikalingus 
mus. Vietoj trisienio, 
do architektą, kuris 
jiems žymiai didesnį 
Jie apskaičiavo, kad

lė salė, kurioje bus galima žie
mos šalčių ir vasaros karučių 
metu atsis'.eikinti su mirusiuo
ju. Visas pastatas turės būti iš 
plieno, cemento ir stiklo. Jis 
galėtų būt pastatytas kapinių 
žemės viduryje, ant kalniuko, 
prie augan ių ąžuolų. Direkto
riai dar nebalsavo, priimti šį 
projektą, t r jo nepriimti. Jie 
vienbalsiai nutarė atnešti jį Į 
sklypų savininkų susirinkimą, 
duoti rekalingus paaiškini
mus ir užristi sklypų savinin
kų nuomonę.

10. Metų gale nupirktas elek
tros pūtikas — blower, kuris 
gali padėti greičiau ne vien la
pus Į vien; vietą supūsti, bet 
ir sniegą nuo kelių nupustyti.

11. Wilov Springs savival
dybė jau seniai rengiasi praves-

_jti vamzdžius sutroms nutekėti.

Denveryje s 
iorporadja, 1

apskaičiavi- 
jie sura- 
paruošė 
’dalyką, 
trisienio

pastatymas urnoms laikyti gali 
kainuoti tiek pat, kiek moder
nūs Ramybės Rūmai. Juose bus 
galima laikyti ne vien urnas, bet 

įversti ii* nuolat yra!bus surasta vietos ir karstams.
m.—tu ra -ara pa—; Ten gales laidotis tie, kurie 

tarną 35 ~ 'nenori į žemę karstų kasti. Be
- . — to. viduryje numatvta nedide-jiarnno arzvUgra is-: -J

ia primo-'

priva

0

et keturi

Jau kelinti metai jie kalba apie 
Įvairius projektus, bet iki šio 
meto nieko konkretaus nesiė
mė. Į miestelio susirinkimus 
kapinės pasiuntė Bruno Klem
ką, kad grlimai graičiau būtų 
pravestas vandentekis ir nubėg
tu tas dvokiantis vanduo...

12. Direktoriai svarstė visą 
eilę kitų dalykų, kaip kelio 
pravedimas pagal pietinę tvo
rą, apsodinimas krūmais viso 
pietų patvorio, dumping vietos 
aptvarkymas, parkinimo klau
simas, bet tuo tarpu šituos pro
jektus dar tebestudijuoja.

13. Kapinės turėjo kelis val
stybės bonus. Juos iškeitė, kai 
patyrė, kad už kitus valstybės 
dokumentus galima gauti di
desni nuošimti.

14. Praeitais metais parduo
ti 42 sklypai ir 38 pavienės duo
bės. Vienam beturčiui duota 
palaidojimui vieta veltui.

15. Praeitais metais kapi-

važinėjimas an*-.

septyni centai!

- melit.
ų. Ini [ besi važinė j a, tai ir pajamos ne kažkiek tepadidėja, nors 

važmos kainos ir pusėtinai pakeliamos.
Susidaro savo rūšies užburtas ratas, iš kurio miestai 

nesuranda išeities. Kėlimas susisiekimo kainų jau pri
vedė prie to, kad šiandien miestų susisiekimo priemonė
mis besinaudoją tik du trečdaliai skaičiaus tų žmonių, 
kurie naudojosi 1948 m. Ir tai nežiūrint to fakto, kad

V2C

nnesto,
tus pa-
■poraci-lnuo to laiko gyventojų skaičius labai padidėjo.
: ope-

ravimo 
kankamai didelės.

1

atistikos du 
žymiame lai

roao, jGg

keliaunink-

.O

Nors vaŽĮnos kainos vis keliamos, bet pats susisieki- 
ne kiek negerėja. Tą faktą pažymėjo ir Transporto 

ti. Tad keliant sekretorius John A. Volpe praeitą savaitę pasakytoje kal
amų. [boję. Pažymėjo jis, kad miestų augimui ir klestėjimui
’•a. Miestų su- yra būtinai reikalingas efektingas susisiekimas. 0 ka- 
msporto kainų dangi to atsiekti be pašalinės pagalbos , jie nepajėgia, tai 
■ie sumažėjimo federalinė valdžia esanti pasiryžusi subsidijų pavidale tą 
lestų susisieki-1 paramą suteikti. Esą, per ateinančius kelius metus fede- 
mažiau besiva- ralinė valdžia numatanti paskirti dešimt bilijonų dolerių 
kai jie mažiau Į miestų susisiekimui pagerinti.

3
NALJOEYSTS DIENOS

vą 
vo

Atrodė, kad savaite važiavome įo 
tamsoje. Rytas išaušo pliauškiąs, lynaati 
Lijo vėl visą dieną. Bino priešpiečiai, 
mes tebepurtėjome per tyrus ir lauku-. D i 
na kiek pa ga vėjome.

Antra vai^ono zs ą buvo užėmė artii 
rištai. Susigrūdo jie p rie plačios vagono a 
gos ir keikė pravažiuojancnis žmones. Ka
dangi traukinys lėkė greitai, buvo galima 

į įvažiuojančiam su- 
tvodavo kiekvienas 

bjauresni ir šlykštesni, 
iniui pratekant. Atsa- 
-:būdavo. Nusiveždk- 
>Tjsi praeivio žvilgsny 

kė, kai Kauno stotyje 
lies i didžiule krūvą, 
eivių. net ir kariniu- 
uotL Paskui ilgai ėjo- 
’zistama Kauna.

ant skrvneiės padėjęs.« A <r

rikti. Iš anksto si 
tą žodi, kiek calm 
ir išrėkdavo • trac 
kymui gauti laiko 
vome tolyn tik nūs

Lietus tebi pliai: 
krovėme save. skip 
Atsirado dauciau k 
ku. pradėjo 
mc kažkur,

rr i

kPionierių 
vesti buvome. 
Kambariai <iid< » 
skelėtos, sienos i

lentų sukrauto'- g 
stalas, turėjęs «d

T-Į yįį'^į-r

e

■s. i karias mes at- 
.'nantį vaizdą darė.

i p daržinės, grindys

bario viduryje iš 
kaip milžiniškas

JURGIS J A N L sAlTIS įdovaujmnos nitu A. Stephens •

ŠVIESIAM KOMP. JUOZO STROLIOS 
ATMINIMUI

Prieš metus amžinybėn iške
liavo šviesaus atminimo komp. 
Juozas Strolia. Iškeliaudamas

4, solistė P. Biėkienė - 4, solis
tė Roma Mastienė - 4, solistas 
Jonas Vaznelis — 4, Herkulis 
Strolia smuiku 2, Vyčių choras 
ir kiti programos dalyviai po 
keletą kūrinių. Koncerte patys 
gerieji muz. komp. J. Strolios

kų turtų, tačiau paliko nema
rios, savos kūrybos, kuri išliks 
kaip labai patvarus ir laiko

tuose čia, išeivijoje, ar dar 
laisvės nietuose tėvynėje, nere
tai girdėdavome ir a. a. Juozo 
Strolios atliekamus kūrinius.

A. a. Komp. Juozas Strolia 
buvo kūrybinga asmenybė ir jo 
kūryba apima kelis šimtus įvai
rių kūrinių, daug liaudies har
monizuotų melodijų ir- religi
nių giesmių. Tačiau tik mažy
tė, palyginant, kūrinių dalis 
buvo išspausdinta. Dauguma 
jų glūdi ir šiandien rankraš
čiuose, kuriuos kruopščiai su
rinkti bando jo trys likę sūnūs 
— muzikai: Faustas, Herkulis 
ir Vytautas.

Jo kūrybos darbus aptarė mū
sų muzikos srities žinovai ir 
dar ne kartą prie jų sugrįš.

šia proga tenka tik trumpai

re kovo mėn. 8 d., 4 vai. po pie
ty*

Sausio mėn. 21 d. *‘Gintaro”
svetainėje a. a. Juozo Strolios kuriniai.
sūnus muz. Faustas Strolia į Koncertas bus baigiamas 
spaudos žmonėms plačiau kai-1 jungtiniu choru, drauge su so- 
bėjo apie kompozitoriaus kū- listais. Solistams akompanuos 
rybą, jo darbus ir siekimus, ku- M. Motiekaitis.
rių nebaigęs iškeliavo amžiny-

Užiugu, kad pavyzdingas 
■ niū

kūs, kurie eina tėvelio ta
ikais. Džiugu, kad jie imasi iš
saugoti tėvelio kūrybą ir ją 

ve" j telkia Į vieną rinkinį.

ben. Jis papasakojo ir apie •
i i c* r • • išaugino tris sūnūs -komp. Juozo Strolios vienenų 
metų mirties sukaktį minint 
ruošiamo koncerto tikslus.
Kaip jau esame užsiminę, r ~ 
lionis mirdamas paliko savą 
kūrybą rankraščiuose. Jeigu 
ja nebūtų susirūpinta, i
__ __  ____________  __ A. a. komp. J. Strolia, gyvas 
ja nebūtų susirūpinta, ilgZi-fb9damas Pla<yai keliavo po 
niui ji pranyktų ir taip sūnyk- J-Įetavų, rinko giesmes ir liau
tų šio žmogaus gyvenimo di- ^ies dainas, studijavo jas ir jo- 
dieji darbai. Tačiau kūryba, ir se ieškojo svetimų Įtakų kaip 
jos kūrėjams amžinybėn išėjus, dainose taip ir giesmėse. Tai 
turi pasilikti gyva gyvųjų tar-ibuy° savotiška vertinga studi- 
pe, kad ja galėtų gėrėtis ir nau-’Į® ir peikia manyti, kad ir tuo 
dotis kartų kartos.

Tai norima pasiekti ir su a. 
a. komp. Strolios kūryba. Atski
ri leidiniai ir lieka negreit nyk
stu paminklai kūrėjui.

Ruošiamas koncertas to ir
siekia. Iš koncerto likusios lė- mums šio tauraus kūrėjo gyve- 
šos ir bus kaip tik a. a. komp.Įnimą ir darbus savajam kraš- 

prisiminti velionio atminimui iJuozo Strolios kūrybai išleisti.-tui ir savajai lietuvių kultūrai, 
ruošiamą specialų metinių 
proga koncertą Jaunimo Cent-

[klausimu komp. bus palikęs 
savąjį žodį.

Prieš metus amžinybėn iške
liavusio komp. J. Strolios švie
siam atminimui ruošiamas 
koncertas primins dar kartą

nėse palaidoti 175 žmonės. Nuo 
pirmos kapinių įsteigimo die
nos Lietuvių Tautinėse"1 Kapi
nėse praeitų metų gruodžio 31 
dieną buvo iš viso palaidota 
8588 žmonės, — baigė direkto
rių raportą kapinių sekretorius 
M. Gudelis.

Jonui Šulcai pasiūlius, M. 
Baronienei pritarus, direktorių 
raportas buvo priimtas.

Viena moteris paklausė, ar 
uždrausta Tautinėse Kapinėse 
pirkti tiktai vieną sklypą. Ji 
girdėjusi, kad žmonės privers
ti pirkti du sklypus.

Jai buvo paaiškinta, jog tai 
vra neteisvbė. Kas nori, tai ka
pinėse gali nusipirkti du skly
pus arba dvi duobes. Yra nau
ji patvarkymai paminklams 
statyti. Jeigu kas nori statyti 
didesnį paminklą, tai turi turė
ti didesnį žemės plotą. Negali
ma statyti didelio paminklo 
siaurame žemės ruože. Iš abie
jų paminklo pusių reikia palik
ti po pusę pėdos žemės. Gali
ma pirkti vieną sklypą, bet kas 
nori didelio paminklo, tai turi 
nusipirkti du ar daugiau skly
pų, kad tas paminklas tilptų 
jo nupirktoje žemėje.

(Bus daugiau) 
Reporteris

Koncertas Įdomus tuo, kadi gi jo palikta kūryba dar daug 
jame bus atliekama vien tik kartų ir ilgus metus gėrėsis lie- 
velionio kūrybos 25 kūriniai. J tuviai pavergtoje Tėvynėje ir 
Kūrinius atliks: Aidutės, va-[išsiblaškę po platų pasaulį.

UNion 6-9206

7*43 H ASDl NG, AVENUt

MIAMI BEACH, 41, FLORIDA
BLOKAS NUO PAJŪRIO

Sophie ir Bernice Welicka

A. a. komp. Juozas Strolia su savo trim sūnų 
mis: Faustu, Vytautu ir. Herkuliu.

I
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pasikloti, nieko apsikloti, jokios pagalvės, trumpai. Vos spėjome nusirengti, Stasenis t susitvarkyti. Praėjus pusvalandžiui vėl 
jau rėkė, kad reikia skubėti iš pirties lauk.
Viskas turėjo buri Daroma nepaprastai grei
tai.

Iš pirties nuveiė paimti drabužių. Ka
rininkas, atsisėdęs prie didžiulės krūvos 
palaikių milinių, švarkų ir kepurių, išda
vinėjo juos muinsl Turėjome viską prisi
matuoti. Rūpesti© buvo, kai reikėjo išsi
rinkti batus. Netinkamus paėmęs negalėsi 
vaikščioti. O rinktis nebuvo laiko, nes vir
šininkai labai skubino. Kartu su batais ga
vome ir autus. Apsirengę viens kito nepa
žinome. Pirmiau pažįstamieji skirdavosi 
iš kitų savo drabužiais, o dabar drabužiai 
pasidarė visų vienodi.

Paskui išdavė po antklodę ir po 
drobules, vieną naują, kitas dvi senas, 
noms susidėvėjus, pakeisiu naujomis, 
vakarą aš jau atguliau Į savo paties 
klotą kareivišką lovą ir apsiklojau karei
viška miline.

Po kelių dienų, visi Ryšių bataliono nau
jokai. buvome surinkti į Radijo kuopos 
kareivines. Ten turėjome išgyventi visą 
naujokų apmokymo laiką. .Kareivinių kie
me vėl statė pagal ūgį, vėl skirstė į būrius 
ir skyrius, ir paskyrė viršininkus.

Drabužius nusivilkti į tą “lovą’ einant nė 
Kalbos negalėjo būti. Nebuvome dar nusi
vilkę-nuo to laiko, kai į Telšius atvykome. 
Išvargę buvome kelionėje, o čia dar dides
nį vargą radome, šaltose kareivinėse ant 
kietų lentų tris naktis virpėti reikėjo. O 
dienomis turėjome pjaustyti medžius, už
kasinėti duobes ir apkasus, vakarais skusti

»

I

Treciąją dieną mus, dar civiliniais dra
bužiais. paskutinį kartą išrikiavo. Kari
ninku buvo daugybė. Skirstė į pionierius, 
į ryšininkus* į Auto kuopą, į Geležinkelio 
kuopą. Aš buvau paskirtas į Ryšių batal
ioną. Kapitonas Šulcas pasakė mums svei
kinimo kalbą, ir buvome po to nuvesti į 
i ki kareivines, bet irgi tuščias. Ten 
skirstė į kuopas. Buvau paskirtas į Antrą 
telefono-telegrafo kuopą.

Kai lipome laiptais į savo kuopos karei
vines. karininkai ant laiptų sustoję stebė
jo mus ir džiaugėsi, kad šiometinė žaliava 
esanti \ykus._ “Sveiki amerikonai f* — 
sveikino mus kareiviai. Vadino ameriko
nais^ nes mūsų skry nutės tebebuvo pilnos.

Tą vakarą turėjome daug darbo. Rei
kėjo paimti visą aprangą ir baltinius.

Gavę čiužinius, ėjome į daržines pri
kišti juos šiaudų. Mudu su vokiečiu česk- 
lėba buvova aukščiausiu, tai ir ėjova visur 
greta. Jis nesuprato lietuviškai, aš truputį 
dar prisiminiau vokiečių kalbą, tad kiek 
paj- ėdamas jam aiškinau.

Vyresnysis puskarininkis Stasenis rė-
vjms bendrą lovą. | kaudamas nuvedė mus Į pirtį. Ten pir- 
nieko kito. Nieko » ruiausia nukirpo visiems plaukus, visiškai

tris 
Se- 
Tą 
pa-

Prasidėjo kareivio gyvenimas. Pir
miausia supažindino mus su visais tiesiogi
niais viršininkais. Turėjome atsiminti jų 
laipsnius ir pavardes. Skyrininkas pradė
jo rytmečiais daryti patikrinimus. Iš lovos 
lipti galėjome tik skambučiui suskambė
jus, anksčiau neleisdavo. Pusė valandos 
laiko buvo duota apsiprausti, apsirengti ir 

A • - ' • .

suskambindavo, ir tada jau turėdavome 
stoti į rikiuotę patikrinimui, ten pat karei- j 
vinėse prie savo lovos.

Pusvalandis buvo mums per trumpas 
laikas. Pirmaisiais rytais niekaip nespėda- 
vome, nors ir skubėdavome. Suskamba 
skambutis, stoja visi i rikiuotę, o jaunas 
kareivis Merkevičius, žiūrėk, tebesisagsto 
mundurą. O kur dar diržas? Batai irgi dar 
nevalyti.

Sustoję į rikiuotę, tiesdavome į priekį 
rankas, leisdavome pažiūrėti į mūsų pa
nages. Apžiūrėdavo ar švarios kojos, ar 
apsiprausę. Liepdavo atsisagstyti krūtinę. 
Pas jauną kareivių šmičių pirmaisiais ry
tais rasdavo marškiniuose utėlių. .

— Jeigu tu iki ryt neišsivalysi apykak
lės, tai matysi! — pagrasino jam skyrinin
kas.

Paskui tikrindavo, ar gražiai sutvar
kytos lovos, ar nėra dulkių ant lentynų ar
ba palovėse.

Greitai pradėjo bausti. “Vieną kartą be 
eilės”, paskelbė skyrininkas, jei ką nors 
negero pastebėdavo. Turėjai jam atsakyti: 
“Klausau!”

“Vieną kartą be eilės” reiškė dirbti be 
eilės ūkinius darbus. Visokių tų darbų bu
vo: ir virtuvę aptarnauti reikėjo, ir ryt
mečiais anksčiau už kitus atsikėlus krosnis 
užkurti, ir ugniakurą paruošti. Dirbti rei
kėdavo laisvalaikiais, todėl bausmė buvo 
nemiela.

Po patikrinimo būdavo rytmetinė man
kšta, apie penkiolika minučių, dažniau-

šiai bėgti apie aikštę. Po mankštos suvirs- 
davome i valgyklą pusryčių. Kiekvienas 
gaudavome visai dienai duonos, apie šešis 
kubinius centimetrus sviesto ir truputį 
cukraus kavai. Bliūdeli ir šaukštą kiek
vienas nuosavą turėjo.

Po pusryčių būdavo rikiuotės pamokos. 
Kareivinių aikštėje suskirstydavo mažais 
būreliais, po šešis ar aštuonis, ir koks gran
dinis pristojęs liepdavo visą laiką daužyti 
kojomis žemę. Kiek galint aukščiau iškelti 
koją ir kiek galint smarkiau trenkti su ja į 
žemę. Kartais šitaip trankantis pirmyn ei
ti, kartais vietoje trypti. Ir turėdavome 
patys garsiai šaukti: “Viens! du! trys!”

Dienos buvo rudeniškos, miglotos. 
Keistai skambėdavo šita mūsų sutartinė, ir 
pro tą šauksmą, pro rūkus, skrisdavo ma
no mintys į paliktuš namus. Tuokart tik, 
po daug nemiegotų Paktų ir išvargtų dienų, 
pradėjau suprasti, kad jau tikrai esu ka
reivis. “Koja!” — sušukdavo skyrininkas, 
o mes rėkdavome įprastą sutartinę: “Viens! 
du! trys!”

Vargdavome šitaip iki pietų. Pietums 
gaudavome ant šakaliuko pasmeigtą mėsos 
gabaliuką ir sriubos. Sriuba būdavo gera. 
Mėsos gaudavome kiekvieną dieną, neiš
skiriant nė penktadienių.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

a
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Ligonius ppn „ ._ JLEIKIS, 0
ORTHOPEDAS-PROT1

i Aparatai - Protezai, M -i _  r t* •___DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd, (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5 6146 
Priima ligonius pagal susite rime. 

Jei neatsiliepia, skampinti 3744d.112

T^lef.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS.

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

ir šešead. tiktai susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
A L E RG I J A 

2751 WEST 51st STREET
Valandos: antradieniais, penktadie
niais z-y v., sestaoiemais 10-1 v. p. p.
Ligoniai priimami pagai susitarimą.

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisus

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st STREET

Tel.: GR 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. Į

sovietų žvalgy-l 
už tokio našlio 
, kurio žmona 

— (Arch Supports) ir t. t. ►avasarį beveik kartu su
VaL: 0-4 ir 6—8. šeštadietua os vyru nusimirė. Dabar
ORTHOREDIJOS technikos LAB. Į jai melioracija neberūpės.

2856 West 63rd su Chicego, UI. 60629 Labai turtingas žmogelis, jau 
p pensininkas, gauna pensijos po

38 rublius, tik viena bėda, kad 
turi širdies priepuolius.

Pas mus po Naujų Metų pri- 
I snigo sniego tiek, kad sunku ir 
išbristi. Prašome, kad atvaly- 
tų kelius, bet neklauso. Norime 
parduoti savo karvę, bet nėra 
kaip ją išvežti. Jei nori — oru 
skrisk! Iki Naujų Metų buvo 
mažai sniego, bet buvo labai šal
ti orai. Pas mus jau lapkričio 
mėnesį prisnigo į šlapią purvą 
ir sušalo, dabar prikrovė sniego 
net perdaug.

Kaip tamstos sveikatėlė, dė- 
delė? Mano tėtės nekokia svei
kata... Būk sveikas mūsų visų 
pasveikintas. Zoselė

Apdraustas perkrausimai 
ii įvairi y atstump. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Piaca 

TaU FRontiar 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.8E R fc N A S 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

!GRAD1NSKAS
NAUJUTĖLĖ TV

TIK 57995

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

Į

i

šestaa. 10—2 vai.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš W0Pa, 
1490 kiL A. M.

Brangus broleli,

tai
į prieš valgį.

Bella tamina- 
itaminai B 15. 
tus pagal nu-

:r ausį diegi- 
jaučiuos daugmas J8tl 

geriau.
Dabar noriuįjaaiškinti, kas tie 

kirzaviniai batai, kaip klausei. 
Tai yra auliniai batai, kurių pė
das pasiūtos įš kokios kiaulės 
odos, o aulai iš brezento. Tai 
yra darbo bata- Visi kolchozi- 
ninkai pas mus dėvi arba gumi
nius aulinius arba kirzavinius. 
Su kirzaviniais batais kojos žie
mą tiek nešąla kaip su gumi
niais... |

Girdėti, kampas jus negrai iš
dyko, terorizuoja baltuosius. Ar 
jie neužsitrauks rūstybę? Juk 
taip negalima leisti. Blogai, kad

Rez. Gl 8-0873

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

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET _ 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai.

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
Tek HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD A*
CHICAGO, ILL. 6062C

štai gavau vakar tamstos laiš
kelį, rašytą, sausio 1 d. Ačiū už 
jį ir už doleri ūką. Labai džiau
giuos, kad esate sveiki. Aš pats 
tai buvau biski sunegalavęs, bet 
irgi nemanau pasiduoti. Buvo 
pradėjęs toks skaudus verulys 
per kairę ausį į patį galvoviršį. 
Tai ėjau pas savo daktarą. Jis 
abidvi ausos patikrino ir pasa
kė, kad jokio uždegimo nėra, 
būgneliai švarūs, tai sako yra 
nuo gyslų sukalkėjimo. Išrašė 
trejus vaistus — tris buteliukus 
po *10 gramų; pirmieji vadinasi

v.
Susirinkimu ir parengimu

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

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

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

VaL: pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
antrad., penktad. 1—i popiet.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 7Ht ST. 

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

Ofiso telef^ 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. Penktadieni 
10—-12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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.

471-1444

RITE WAY 
DECORATING 

Interior, exterior. 
Free estimates. 

299-3159 or 356-8705

Carpenter work

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. 

Firtly insured.
PLASTERING, TAPING & 

SPRAYING.
525-8018

— Lietuvių Auditorijos šėrininkų 
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. Še
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, rašt

— Lietuvių Motery Piliečių Lygos 
susirinkimas Įvyks sekmadienį, vasa
rio 1 d. Lietuvių Auditorijos' mažo
joj salėj, 1 vai. po pietų. Susirinki
mas yra labai svarbus. Po susirin
kimo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rašt.

— Čikagos Lietuvių Kęstučio Pa
šalpos Klubo mėnesinis narių susirin
kimas Įvyks sekmadieni, vasario mėn. 
1 d. 1 vai. po pietų Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43rd St. Narių mokes
čiai bus priimami nuo 1 vai. popiet

Valdyba

— Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros Klubo eilinis susirinkimas įvyks 
vasario 3 d., antradienį, 8 vai. vak. 
Vengeliauskienės salėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. Nariai ir narės Valdybos 
esate kviečiami gausiai susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti, išgir
site komisijų pranešimus. Po susi
rinkimo Įvyks draugiškas pobūvis su 
vaišėmis. A. K., rašt.

Mrs. S A N T E L L O
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 skelbimu.

2348 WEST FOSTER
(Netoli Western)

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

No job or tree too difficult 
Over 12 years experience in 

BIG TREE REMOVAL 
Conservatively priced. Power stump 

removal. Free estimates.
• Hl 6-3224

CARPENTERING CONTRACTING CO
AL GREEN CONTRACTOR

Winter rates, licensed. Insured remo
deling, additions, home repairs, all 

types of carpentry.
598-1850

CARPENTRY —
Painting — Remodel.

PETER H. WINANDY SONS 
Glenview. Illinois

WOMAN PAINTER 
Professional. Will paint average 
room for $35. Best paint inclu

ded. You must be satisfied.
Call Farley Quality Painting 

343-7377

bkbbbm

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

All work guaranteed.
Call 561-1738

«■

pas j us eina laisva prekyba gink- 4 žiema pas mus stiproka, yra 
i.-.: įuj eiu visu blogybė. jdaug sniego. Buvo didelės po-

Dėl oro ir vandens teršimo, | gos, kad net mašinos (autonao- 
ir mūsų spauda plačiu rašo, bet biliai ir autobusai) nebegalėje 
kas iŠ to, kad niekas neklauso. I j udėti, kol pagaliau buldozeriai 
Tų fabrikų vis daugėja ir vis kelius prastūmė...
daugiau žuvų išnuodija ir vis Sudiev, bučiuoju ir t. t, 
daugiau tų nuodingų dūmų į 
mūsų padangę paleidžia... Mūsų 
amžiui vandens ir oro dar pa
kaks, o toliau, kaip rašė “Mūsų 
Gamta”, nelabai daug šimtme
čių bepraeis, kai žmonija uždus 
pati savo išmatose.

Džiaugiuos, kad mūsų Pragul- 
bės upelis dar švarus, tai dar 
lydeką ar vėgėlę pagaunu, tik
tai paežerėje prie miškelio upės 
vingyje praeitą vasarą visą lai
ką buvo du pastipę šernai. Kaip 
jie ten nuskendo, negaliu supras
ti. Pas mus dabar tų riestasnu
kių miškinių kiaulių miškuose 
labai priviso ir pamiškėje gy
venantiems žmonėms daro dide
lę žalą, ypač bulvių darželiams.

• Koalicija tai menas kaktu
su glostyti savo partneri.
Carlo Franchi, italų žurnalistaą

• Atsargus žmogus ir i spin
tos duris pasibeldžia prieš jas 
atidarydamas Iš Pi knygų

(PUTBAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražu dsiui gėlės ir vainikai antka

pių papudŪmai ir sezonines 
kapams gėlės.

HOY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Hadam Aw. — 586-1228

BEVERLY HtlXS GEL1NYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

I Tolofonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS » SONUS

2533 W. 71st Street
TeleL: GRoovehiD 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.i TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

KATERINA MALINAUSKAS
GUh^lNAITĖ

Gyv. 4115 So. Francisco Ave,
Mirė 1970 m. sausio 29 d., 

11 vai. vaJU j sulaukusi pusės 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje fcgyveno 57 metus.
Paliko nuliidę: sūnus Walter 

Malins, marti Ruth, anūkas Wal
ter, Jr., anūkė Ruth Schroeder, 
jos vyras James, duktė Mary 
Daunoras, anūkė Celest Ryzner, 
jos vyras Ronalu. 6 proanūkai ir 
kiti giminės, draugai bei pa
žįstami.
‘Lietuvoje liko brolių ir se

serų.
Pnklausė Lietuvių Ūkininkų 

Draugijai.
šeštadienį, 6 vai. vak. kūnas 

bus pašarvotas P. Bieliūno ko
plyčioje, 4348 So. California 

j Avenue.
Pirmadienį, vasario 2 dieną 

. 8:30 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į Nekalto Prasidėjimo 
šv. Panelės parapijos bažnyčią, 
o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių šv. Kazimie
ro kapinėse.

Visi a. a. Katerina Malinaus
kas giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 

Į paskutini patarnavimą ir atsi- 
Į sveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Į 4 Vaikai ir giminės.
Įj Laidotuvių Direktorius Petras 
tgBieliūnas. Tel LA 3-3572.

5

FRANCES RINKUS
Pagal tėvus Galkus

Pagal pirmą vyrą Mikutis
Mirė 1970 m. sausio 29 d., 
vai, popiet. Gimusi Lietuvo

je, Telšių aps., Žarėnų parap.
Amerikoj išgyveno 57 metus.

i. Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — 
Joseph Mikutis, marti Pauline 
ir Albert Rinkus, marti Irene, 
3 anūkai; Joseph Jr. ir Beverly 
Mikutis ir Donald Rinkus, bro
lienė Julia Galkus su šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. Li- 
tuanica Avė.

Pirmadienį, vasario 2 dieną 
Į 10 vai. ryto bus lydima iš ko- 
I plyčios į Lietuvių Tautines ka- 
į pines.

Visi a. a. Frances Rinkus gi- 
i minės, draugai ir pažįstami nuo- 
į širdžiai kviečiami dalyvauti lai- 
Į dotuvėse ir suteikti jai pasku- 

; tini patarnavimą ir atsisveiki- 
| nimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, marčios, anūkai, 

švogerka ir giminės.
Laidotuvių Direktorius Anta- 

I nas. Phillips^ TeL 927-3401.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

mašinoms vietą

REpublic 7-8600 REpubBc 7-8601

SENIAUSIA IR DIDžLAUSIA LA1D0JLM0 ĮSTAIGA

Laidotuviu direktoriai:

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

SIMON PAREDNIS
Gyv. 5801 So. Sacramento Ave.

Mirė 1970 m. sausio 29 d., sulaukęs 84 metų amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje.

Amerikoje išgyveno 66 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Rozalija, anūkai — Vincent, Jr., jo žmo

na Deborah r Mary Erwin, sesuo Justina Nacas su šeima ir kiti gi
minės, draugu bei pažįstami.

Sekmadienį, 2 vai. po pietų kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar- 
quette koplyčioje, 2533 W. 71st Street.

Antradieiį, vasario 3 dieną 10 vai., ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. Simon Parednis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiam dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sesuo, giminės.

Laidotuvų Direktoriai Petkus ir Sūnus. TeL 476-2345.

MARCELE ŠIDLAUSKAS
(Baniulis, Kavalis, Kazakauskas)

Pagal tėvus Bilčiūtė
Gyv. 4210 So. Artesian Ave.

Mirė 1970 m. sausio 29 d., 9:30 vai. vak., sulaukusi pusės am
žiaus. Gimta Lietuvoje.

Ameriko e išgyveno 50 metų.
Paliko r jliūdę: sūnus Ridiard Baniulis, jo žmona Helen, duktė 

Bemice Gražulis su šeima, siinus Marshall Kavalis ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Priklausė .Lietuvių Namų Savininkų Draugijai, Utenos, žemaičių 
Kultūros, T iragės, Brighton Parko Moterų. Lietuvių Demokratų, 
Eržvilko, Upytės Klubams, Lietuvių Ex-mainierių D-jai, Roselando 
Lietuvių chorui “Aklas” ir kitoms organizacijoms.

Sestadieri, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Petro Bieliūno ko
plyčioje, 4343 So. California Ave.

Pirmadienį vasario 2 dieną 12:30 vaL po pietų bus lydima iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. i.; Marcelė Šidlauskas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kvie įami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūcę lieka:
Vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos I

 AMBULANCE
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ

TURIME
KOPLYČIASVISOSE MIESTO

- DALYSE

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

1446 So. 50th Ave^ Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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©WAY BODROM ) 31 milijon

— Pianistas Antanas Kalva 
is ir Iki letm eis tvres Veleckyb 
baleto studijos auklėtinės d;

^icagos m* 
kad esanti 
s linijos 
?ik miesto

pasa
Čiumpa gaujos
Kriminalinio teis

X 3(ĮLĮS

kaltinir 
griebtis pne-Įdu^,, j, 
^a<l linijos ‘Xatioxi* 

i »ač i u g

vengia paudotis 
centre esančiu 

•.way >erodromu ir pridūrė, 
miestas. g

irę priversti
giau naudotųsi šiuo aero- 
LllU..
er dvejus 11)67 ir 1968 nie- 
padaryti Midway pageri- 
ai miestui kaštavę virš 12 
jonų dok rių, bet aerodro-j 
pasinaudojimas labai ap-j 

s lūkesčius. Viso Midway! 
įdrome per metus buvo;

tvnein

P. Sic 
i nariu 

jos vadu Jeff Port.
i prievartavimu, ni 
žmonių pagrobimu

isikt suliniais nužudvti.

i>la

aratr-f -

kleratiniu ir valstijos pajam 
mokesčiu apskaičiavimas 
income tax 

ekilnoiamo tvrto pirkimas 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY RUBLI 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

c

A. Kairio **Du burliokai Aivudo 
Vaikų Teatre, Jaunimo Centre, 
vasario 8 d., sekmadienį, 3 v. p. 
p. I žkanda ir Laimės šulinys 
nuo 10 v. r. Pakvietimai Margi
niuose, pas alvudiečius ir kasoj.

MOTERIŠKŲ SUKNELIŲ, PALTĮ 
KAILIŲ PARDAVĖJOS

RCAL ESTATE FOR SALE
Žemė —• Perdavimui žam*

Svarios, geros da oo sąlygos. Mokama gera alga, komisas, pelno 
si pi.nas. Priedo — nuolaidos sau perkant rūbus. 
Susicomėjusios šiuo pasiūlymu prašomos kreiptis į

WM. L LEWIS KRAUTUVES SCOTTSDALE

no-

?TA šoferiui flirtuojant 
trofikas privalo laukti

irtadienio vakare Cent- 
ue šiaurėj už Madison 
aiga užsiblokavo tra- 
automobiiiu eilė susi, 

kelis blokus. Tame 
rafike Įstrigo ir automobiliu

i — Vlado Rasčiausko vado
vaujamas kelionių biuras gavo 

! leidimą šiais metais nuvežti 
[tris ekskursantų grupes i Vil- 
pių. Pirmoji grupė išvažiuos 
į gegužės 28 <1., antroji — liepos, 

rugpiūcio 31 d.
Ekskursantai bus nuvežti i Mas
kvą, V ilnių, Rygą ir Romą. Ke
lionės tesis tris savaites.

Irt

( — Seną Televiziją taisyti, ar 
j naują pirkti? Prieš atsakyda- 
Įnias į ši klausimą, kiekvienas 
i turėtu žinoti, kad už *79.95

'rI tikas ;
■ i

■ įdarė j

«*>%■ *££^7 UUlVlilVlJUIU į fc ' “ ---- r-------- -

j i važiavę du policijos patruliai. įGradinsko krautuvėj galima 
ūkę kuri iaiką jiedu susirū-!^au^ naujut naują televiziją. 
, kad kokia nelaimė bus AParatas veikia puikiausiai.

t L. INSURANCE & REALTY

L LAURAITIS
INCOME TAX

1645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

urrency Exchange Įstaigoj)
jūs automobilių draudimai.

MISOS KRAUTUVE
’RIME & CHOICE MĖSA, 
LIETUVIŠKOS DEŠROS
it didesnį kiekį parengimams 

duodame nuolaidą.
3 WEST 69th STREET
3ICAGO, ILL. 60629

Savininkai:
<’AS ir JERONIMAS PLIENIS 
nuo 8 vai ryto iki 6 vai. vak.

I *
|jpill° i . .. . ,

II atsitikusi ir šviesas sukdami bei {k)alių garantija ne 3 menes., bet j 
I j sirenas Tekindami prasimušę d'yhkai Gradinsko krautuvėj j 
lįper susikimšimą rado miesto <^a^>ar F1*3 Bielinis išpardavi-j 
JlCTA autobusą gatve užbloka-jmas- Tikrai verįa
-: vusį ir autobuso konduktorių{^Gradinsko krautuvė yra čika- 
"Jpro langą su jauna moterim j2512 W 47th St., o tele-

I besišnekučiuojantį. fonas — FR 6 - 1998 (Pr-)

Policininkui pastebėjus, kad j —Uet. šaulių sąjungos trem- 
į trukdo trofiką ir kad pavažiuo-; lvj.e CV posėdis įvyksta vasa
rių prie gatvės pakraščio, kon-įrl<> 8 d., 2 vai. po pietų Jaunimo 
^duktorius Percy Gates, 25, taipICentre, tokia dienotvarke: cv 
pasuko, kad autobusas užgavo pi™.. “Trimito” redakt jūrų 
ir pertrenkė patį policininką. šaulių, sporto ir jaunimo va-

“Aš nieko nepadariau, tikjdovų pranešimai, suvažiavimo 
kalbėjausi su savo mergaite”, jis j reikalai ir kiti organizaciniai 
teisinosi gavęs pakvietimą va-į klausimai. Kviečiami dalyvau- 
sario 26 dieną stoti į teismą.

susidomėti

j uo 12-tos valandos kasdien telefonu

585-1020
WM. A. LEWIS KRAUTUVĖSE IR MODELIUOTOJOS PERKASI

HELP WANTED — MALE
Darbini ku Reiki*

ARCHITECTURAL
DRAFTSMEN

Service station hyout and construc
tion ... Some couege and experience 
interpreting field sketches and notes 

desrable.
Opportunity for aNancement. Excel
lent Headquarters will relocate in 

Oakbrcok soon.
provide o.vn transportation.

Call for žppointment

ANNE IACH,

Must

2-17-6000. Ext. 333

ATLANTIC

PLASTIC EXTRUDER
OPERATORS

EXCELLENT PAY.
COMPANY BENEFITS.

RŪBUS.

PART OR FULL TIME

DAYS OR EVENINGS

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

your home. 
We will train.

Please call for an application 
between

9 A.M. to 5 P.M.

262-0100 
TAXPERT CORP. 

6661 No. CLARK STREET

CHICAGO, ILLINOIS

WAITRESS
For pvt. club N.W. Side 

Lunches plus 2 or 3 eves, 
per week. Closed Monday.

Call TED at 
BE 5-0020

ti visi CV nariai iškaitant ir 
į garbės narius, kurie gyvena 
jChicagoje.

2800 BERNICE ROAD,

SECRETARY W.
SHORTHAND & 

DICTAPHONE EXP.

m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKfiJ 

DEL VISŲ LNFORMACLJŲ, KREIPKITĖS |

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, preadenus

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L VIrgir

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMl
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS
— VERTIM
DRAUDIMO

J. BACEVIČIUS — BELL REALI
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOT7
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIE

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs narna

135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savini
TELEF. 349-0600

BROOKFIELD 
BY OWNER

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

taxes. Close to schools, stores & 
transportation. • 

ASKING $28,500.
485-3489

BŪKIM KAIMYN
10 KAMBARIŲ MŪRI 

nios, 2 virtuvės, 2 masinu 
ražas. Naujas gazu šildyr 
nūs priedai, gražesnis ir 
už naujus namus. Arti visk 

5^ kamb. 8 metų mod 
ras arti Bogan. Apie 40 ] 
1 % auto garažas. Greit 
$2? 900

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪ1 
3 kamb.. garažas. Arti mūs

VERTINGAS MŪRAS, n; 
šas. elektra ir garažas, tau 
šildymas. 4 nuomos pelni 
mu. Marųuette Parke. $2£

7 KAMBARIU MŪRAS, 4 
derni virtuvė ir vonia, nai 
mas gazu, sausas Įrengtas rū 
garažas. Arti 67 ir Rockwel

PIGUS LOTAS dviem bu1 
ti, Marquete Parke.

Valdis Real Esi
2458 W. 69th St. Tel. RI

LOTS FOR SALE 
„Runnymede Palos Hills” 66 choice 
fully improved lots. Chicago water, 
sanitary sewers, across from Forest 
preserve with breathtaking view. Pro
perty located at 99th and Kean Ave. 

Priced from $9,000 to $14,000. 
Call 425-0858

Regional sales office of major 
publishing Co. 

782-100LANSING, ILL.
j — Lietuvių Suvalkiečių D-jos 
į knygų patikrinimas įvyko sau- 
jsio 22 d. vicepirm. J. Sačauskie- 

Chicagos užmiestyje; nes bute. Dalyvavo valdyba: 
antradienio vakare į Mc Namee - Mickevičiūtė, fin. 

namo iš į sekretorė, O. švinnickienė — 
kai ties 1900 bloku į kasos globėja ir koresp. Euge-

474-7171
2 PO 4 KAMB. MŪRINIS, gazo šilima, 
2 auto garažas. $180 pajamų, žemi 
mokesčiai. Cicero ir Cermak Rd. apy

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

BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

TYPIST ' 
For small C-P-A office. 
Accurate with figures. 

Company paid benefits.
WA 2-8155

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

Kelyje pasitaiko 
sužvėrėjusių žmonių 

Mrs. Laura Alston. 55, gwe 
nanti
Glenview 
automobiliu važiavo 
Chicagos, 
Monroe Avenue sugedo jos au- .nija Strungienė — protokolų 
tomobilis. i sekretorius ir kasininkas A.

Pro sali važiuodami du vy-Gintneris. Knygas patikrino: 
rai, Frank Charleston. 31 ir)Jz. Bacevičius, J. Jonikas ir M. 
Barney Anderson 36, pasisiūlė į Neberiezienė.
jai pagelbėti, pareikalavo -SlOjtas metų bėgyje paaugo apie 
ar $20 ir pagaliau ją pačią va-J tūkstantį 
ru isivare i savo automobili valdvbai 
nuvažiavę į pašalį bandė prie-!

Pel. CL 4-1050 martauti, o šiai besiginant plak-j 
.-y—.r - Įtuku užmušė ir nebegyvą per-j 

{kėlę į jos pačios automobilį nu- 
jvežė prie Glenview į tuščią pa 
tvorį ir uždegė.

^ORNtA SUPER' SERvlcŽ 
•ni aute motorai, stabdžiai, 

Hnc-vps ir t. t.
I So. CALIFORNIA AVE.
O, ILL. TEL. VI 7-93

dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus*
S

!K FATS IR PARAGINK
ITUS SKAITYTI
A U J I E S A S

Draugijos tur-

PARDUODAMA NEBRANGIAI 
AMANA FREEZERIS — 

ŠALDYTUVAS,

kafeterijos Steamtabelis — maistą 
šiltai laikyti ir lėkštėms plauti sinks 

(indas).
Skambinti tel. YA 7-3471

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
automobi- 

svei- 
biznio.

išsimokė

girls, 
bath.

dolerių. Komisija 
pareiškė padėką už 

gerai atliktą darbą.

— Vytauto didžiojo šaulių
i kuopos susirinkimas įvyko sau- 
sio 25 d. Vyčių salėje. Dalyva-į^ 
vo daugiau šimtinės šaulių vyrų 

moterų bei keliolika svečiu.
žudikai buvo suimti po to J Susirinki^a pravedė irm 

kai policijai kažkas patelefo-Į 
navo. kad apklausinėtu “pa
mišėli Čarlį”. Taip buvo vadi
namas Charleston, neseniai iš 
kalėjimo paleistas. Charleston 
prisipažino ir išdavė savo sėb
rą.

RENTING IN GENERAL
Nuo mos

NAUJI BUTAI PRIE EŽERO 
PIGIAUSIOMIS NUOMOMIS 

CHICAGOJE

Live-in. Sm. family. 2 high school 
Small home. — Priv, room & 
Top salary. References req. 
Good transportation.

251-7067 or
256-5595

namų, automobi 
lių, gyvybės, svei 

i katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

PERKAME, PARDUODAM 
‘NOME Įvairaus dydžio narni 
Parūpiname paskolą, visoker 

.‘drauda, veikia notariatas.

0VING — Apdraustas perkraustymas
s ir sąžiningas patarnavimas. Nanjausi kraustymo

Įrankiai. Ugn metu patyrimas-

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

Išganaitis. Šaulio B. Pupalai- 
gio paruoštą paskaitą apie 
Klaipėdos krašto atvadavimą 
ir jo reikšme perskaitė Beino- 
ras.. Kalbėjo adv. R. Skipitis, 
sveikindamas šaulius ir kvies
damas savo gretas padvigubin
ti. Jos reikalingos krašto vada
vimo reikalui. Parodytas spal
votas filmas “Iš praeities i da
bartį*'. Paskui buvo draugiški 
pokalbiai ir užkandžiai.

! Gražūs, erdvūs ir uodemūs 2 mieg. 
j butai tik 139 dol., 3 mieg. — 160 dol. 
[artimoje Chicagos tiaurėje, arti pa- 
(plūdimių. perku, ligoninių, gerų krau
tuvių, puikios translortacijos. Privati 
apsauga, keltuvai, šilima, nemokamos 

dujos virimui, paikinimas ir kita.
Skambinti 271-6877 arba 

atvykįe į

NORTH EASTWOOD SHORES

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 dafbas. 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.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
IR KITUS KRAŠTUS

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

.____-J

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

REAL ESTATE AND BUD 
2658 WEST 59th STRE.

PRospect 8-5454

NOTARY, INCOME TAX SE
4259 So. MAPLEWOOD AVI

Tel. CL 4-7450

Greitas ir tvarkingas visokiam 
savybių pirkimas - pardavimas 
šioje kontoroie daromi ir Ii 
vertimai, užpildomi pilietybės 
mai, income tax ir Įvairūs kito' 
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3

850 W. EASTWOOD AVE.
(4635 North)

Gyvenkite moderr|ai su puikiomis 
šeimciiis.

Skambinkite 275-6877 dabar.!

COMPTOMETER OPERATORS
NEW OFFICE.

EXCEL. WORKING CONDITIONS.
Call Mr. WEISS

IŠNUOMOJAMAS 6% kamb. neapšil
domas butas. Apžiūrėti sekmadienį 

1—4 vai. pietų.
4405 So. F AIRFIELD AVE.

WARD BAKING CO.
515 So. ADDISON 

ADDISON, ILLINOIS

LEO'S SINCLAIR SERVICE
Leonas Pranokus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

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

Tel*: PR i-9533

5^ KAMB..
3 MIEGAMŲJŲ.

15 metu senumo mūro bungale 
72-ros ir Richmond Ave 

$28.000.
Tel. PR 8-2236

quoterly on _ Per annum on
jlar Savings Investment bonus

Savings Insured to $20,000.

HTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
>71 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632

— LB Chicagos Apygardos 
valdybos posėdis įvyko sausio 
25 d. Jaunimo Centre. Buvo 
svarstomi organizaciniai reika
lai, o ypatingai pasirengimai 
švietimo ir šeimos metų užbai
giamojo pobūvio reikalai. Kaip Į 

toks pobūvis įvyks ko- 
Jaunimo centre. Be to. 

kad lituanistiniu mo- 
ajus prasidė- j

Vasario 16 minėji- j

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS rimtam 
asmeniui 1 buto naĮie. Nesant savi

ninkei, — neikei ji prižiūrėti. 
Tel. 471-2686

AI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

mar&uette gift parcels service
;oi W. 69th St., Chicago, Ilk 60629. — Tel. WA 5-2737
33 So. Halsted St., Chicago, Ilk 60608. — Tel. 254-3320
i PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja- 

prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis, 
imi užsakymai automobiliams — Moskovich ir Zaporozec.

Vedėjas E. ž U K A U S K A S

I (žinoma.
I vo 15 d.

nutaria.I
| kylu parėmimui
I tu tuojau po
I mo.

IIENOS, CHICAGO Z, ILL. — SATURDAY, JANUARY 31, 1970

IŠNUOMOJAMA
MAŽA REZIDENCIJA
VIENAM ASMENIUI

Virtuvėlė, šildymas, šviesa, 
atskiras Įėjimas

Tel. 523-7248

TYPIST — IBM
$2.90 per hour plus. Must tvpe 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

iiiimsTrrssrTTTT- -

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBiS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek: R E public MN1

CUSTOMER SERVICE

PERSONAL
Asmeny Ieško

r-/ - c 77--^- dirbant:— Lietuvių Suvalkiečių D-jos 
metinis susirinkimas įvvko sau-l 

Įsio 28 d. Hollywood salėje. Jį 
.pravedė vicepirm. J. Sačaus- ry’bai buvo paskirta auka §25. 
kienė. Buvo pagerbtas miręs Į Pa vesta ją įteikti kasin. A. 
narys M. Gelsonas. Sekr. Eug. Į Gintneriui* Paskui pirminin- 
Strungienė perskaitė protoko-jkas L. Vasiljevas, vicepirm. J. 
lą. Valdyba padarė savo pro- Jonikas fin. sekr. K. Ulevičius, 
nešimus atskirai, o knygų pa-Į perėmė savo pareigas, pasaky- 
tikrinimo ak tą perskaitė Jz. Ba
cevičius. Alvudui lėšų skyri
mas senelių namų statybai pa-

MOTERIS ieško asmens 
kartu gyventi 4 kambarių bute. 

Skambinti tek 254-8672.

Good telephone voice and the ability 
to handle people.

Light typing.
AAA APT. REFERRAL SERVICE

723-5794

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

Brangenybes, Laikrodžiai, Devanes 
visoms progoms

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

AMERICAN
TRAVEL SERVICE

RASK, prezidentu
WESTERN AVE., 
60643. T*l. 238-9787

MŪRINIS 5 KAMB. BUNGAI 
su 2 mieg., apšildomu porcium 
jamom rūsy, arii 65-tos ir Kedzi 

$22.500.
Tel. PR 8-2236

BUILDERS AND CONTRACT
N«t»v Statyba ir Remontą

HEATING CONTRACT!
Įrengiu naujus ir perstatau sen 
su rūši i namo apšildymo peči 
air-conditioning i naujus ir seni 
mus. įrengiu vandens boileri 
stogų rinas (gutters). Darbas 
karnas greit, sąžiningai ir garant

Apskaičiavimai nemokamai 
Turiu leidimus dirbti mieste 

užmiesčiuose.

Domas Žukauską
HEATING & SHEET METAI

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

TeL: VI 7-3447

darni trumpus sveikinimus; 
Mirė 9 nariai, iŠbr. 6, susp. 4, 
įstojo nauju — 12. Nutarta te

liktas kitam kartui. Vasario 16 rėti limuziną ir sergantiems na- 
proga Amerikos Lietuviu Ta- riams ligoninėje įteikti po $5.

OFFICE WORK — light typing — 
posting, etc. Small office of mfg. firm. 
Some light assembling work occasio

nally. Permanent position in 
VILLA PARK.

RLR MANUFACTURING CO. 
325 W. STONE RD., 
VILLA PARK, ILL.

Tel. 279-4770

WALTER
9727 So.

Chte*^ IIL
Pardavinėjame lėktuvų, laivų, trau-

i kinių bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus į visus pasaulio kraštus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porą mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Įkurta pries 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir 1 

kairiuosius vamzdžius sutaisome 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pat 
me. Nudažome namus iš lauko n 
liekame “tuckpointing” darbus. Es 
apdrausti, visas darbas garantuoti

Skambinkit
LA 1-6647 arba RO 2-877:

įkainavimas veltui, kreipkitės bet k




