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Prezidento Nixon© paskelbtas biudžetas 1971-irtiems metams pirmą kartą peržengia pajamose ir iš 
laidose 200 bil. doleriu ribą. Greta parodomi praėjusiu trijų metu biudžetai.

♦ General Electric bendrovė, 
kurioje pasibaigė ilgas streikas, 
paskelbė, kad ji pakelia savo ga- 

I miniu kainas net 3%.

• Deficit 
I $25.2

šis nuolaidumas Indonezijai 
gali paskatinti ir kitas atsiliku
sias šalis reikalauti, kad. ir jų 
skolos butų panašiai traktuoja
mos. Amerikai tektų šiuo klausi
mu padaryti sprendimą kongre
se, nes sąlygos Indonezijai pra
silenkia su turimais ekonominio 
bendravimo ir užsienio paramos 
Įstatymais. Indonezija Ameri
kai yra skolinga 200 milijonų dol.

Indonezijos vadinamos “Su
kamo skolos” ir jų išmokėjimo 
sąlygos neliestų naujų paskolų, 
kurias Indonezija gavo jau nu
vertus Sukamo. Nuo 1967 me
tų Indonezija pasiskolino 500 
milijonų dol. Jie buvo duoti la
bai lengvomis sąlygomis: jas iš
mokėti reikia per 40 metų, per 
pirmus 10 metų nieko nemokant. 
Nuošimčiai nustatyti tik 3% 
vietoje Įprastų 6%. šios pasko
los padėjo Indonezijos vyriau
sybei sustabdyti infliaciją. Pa
didėjo užsienio kapitalo investa
vimas ir eksportai jau pasiekė 
pernai vieną bilijoną dolerių.

Manoma, kad vakarų valsty
bės: Vokietija, Prancūzija, Ame
rika, Italija, Olandija, Britanija, 
Australija ir Japonija susitars ir 
Indonezijos skolų atidavimą pa
lengvins. Tuo atveju, jei sovie
tai savo skolų reikalautų, kaip 
buvo susitarta su Sukamo vy
riausybe, Indonezija sovietams 
pradėtų grąžinti skolas anks
čiau, prieš pradėdama mokėji
mus vakarų valstybėms.

JERUZALE. — Iš Izraelio 
parlamento sargybiniai jėga tu
rėjo išnešti vieną atstovą, ku
ris nepritarė “kas yra žydas?” 
Įstatymui, šis panaikina Aukš
čiausio Teismo sprendimą ir Įsa
ko žydais laikyti tik žydų reli
giją išpažįstančius, iš žydės gi
musius asmenis. Keli atstovai 
norėjo, kad Izraelio piliečiais 

būtų laikomi visi Izraelio gyven
tojai, įskaitant ir arabus.

pritarimą, tegu gerai pasiklau
so, padėję galvą ant žemės. Jie 
išgirs, kad tėvai nusistatę prieš 
vaikų vežimą į kitus rajonus, — 
pasakė sen. Stennis.

Sen. Thurmond pareiškė, kad 
papildymas, draudžiąs vaikus 
vežioti, apgintų Amerikos mo
kyklas nuo fanatiškų socialinių 
reformatorių ir nuo rasiniais 
klausimais pamišusių teisėjų ir 
neleistų padaryti iš mokyklų 
kažkokių laboratorijų integraci
jai tirti.

Kaip žinoma, New Yorko vals
tijos seimas jau uždraudė per
nai siuntinėti vaikus dėl rasinių, 
tautinių, religinių pretekstų į 
kitas mokyklas.

liai priešinasi rusų kalbos bro- 
vimuisi”.

Laikraštyje dar primintas 
“Tiesos” redaktoriaus G. Zima
no straipsnis Maskvos “Prav- 
doje”, kur jis buvo nusiskun- 
dęs nacionalinių nuotaikų išbu- 
jojimu Lietuvoje. (E)

Laukiama, kad Izraelis už šį 
darbą arabams atkeršys. Gen. 
Dayanas pareiškė, kad Izraelis 
nekerštauja už atskirus puoli
mus, bet yra su Egiptu karo sto
vyje ir stengiasi suduoti jam 
stiprius smūgius kur Egiptui 
daugiausia skauda. Taip būsią 
ir ateityje. Egiptas šį kartą 
puolė karinį objektą, todėl bus 
puolami Egipto kariniai taiki
niai.

Egipto radijas nutraukė sa
vo programą ir paskelbė apie Iz
raelio laivo nuskandinimą spe
cialiu biuleteniu. Egipto spau
da skelbia, kad sovietų premje
ras Kosyginas pažadėjęs Egip
tui neribotą paramą kare prieš 
Izraeli.

Amerikos žvalgybai pavyko 
sužinoti, kad Egipto Mig-21 lėk
tuvai, kurių jie gavo apie 100, 
yra rusų technikų perdirbdami 
taip, kad jie galėtų nešioti bom-

Lėktuvų sparnai yra sustipri
nami ir Įtaisomos bombų apka
bos. Mig-21 yra naikintuvai, 
ginkluoti patrankomis ir raketo
mis. Kiekvienas tegali paimti 
apie 2,000 svarų bombų. Tai esą 
nedaug, nes amerikiečių F-4 nai- 
kintuvai-bombonešiai gali vežti 
iki 10,000 svaru bombų. Izrae
lis tokių lėktuvų šiuo metu gau
na 51 ir prašo dar 50.

Egipto turimi sovietų Su-7 
bombonešiai gali vežti 4,000 sva
ru bombų, tačiau tie lėktuvai 
yra, palyginti, lėti ir Izraelio 
naikintuvai su jais lengvai susi
tvarko. Todėl imta keisti grei
tesnius Mig-21 Į bombas nešio
jančius lėktuvus.

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

Egiptas šiai konferencijai 
pradžiuginti laimėjo žygį Izra
elio uoste Eilate, kur egiptie
čių karo laivyno narai, atplaukę 
po vandeniu, padėjo minas Izrae
lio karo transporto laivų dugne. 
Minoms sprogus vienas izraeli
tų laivas po valandos nuskendo, 

i o kitas buvo smarkiai sužalotas 
I ir tik jo išvilkimas ant seklu
mos išgelbėjo ji nuo nuskendi
mo. Tuoj pat i Eilatą atvyko 
gynybos ministeris gen. Daya- 

. nas ir Izraelio laivyno viršinin
kas admirolas Avraham Botzer. 
Sprogimuose niekas nenvEcn tė
jo. Abu laivai buvo skirti trans
portui. Vienas buvęs 1,000 to
nų. Izraelio cenzūra neleidžianti 
skelbti laivų paskirties ir kas 
juose buvo pakrauta.

Tai jau antras Egipto narų pa
sisekimas Eilato uoste. Prieš 
tai jiems pernai lapkričio mėne
sį pavyko sunkiai sužaloti du 
Izraelio laivus: 14:000 tonų pre- 

• kinį laivą ir 1,400 tonų keleivi-

1969---------------------->
Sovirea: Federal

Amerikos pramonės gamyba gruodžio mėnesį nusmuko.

mokinių vežiojimą
WASHINGTONAS. — Pieti

nių valstijų senatoriai pradėjo 
kompaniją senate prieš švieti
mo lėšų įstatymą, siūlydami jį 
papildyti uždraudžiant privers
tiną vaikų vežiojimą iš vieno 
rajono Į kitą, rasinio balanso tik
slais. Senatoriaus John Stennis 
ir sen. Strom Thurmond vado
vaujama jie siekia, kad ir šiau
riniuose miestuose būtų įveda
mi tie patys rasinio balanso 
standartai arba jie būtų visai 
atmesti ir pamiršti.

Sen. Stennis pareiškė, kad 
mokinių tėvai neleis, kad jų vai
kai būtų sukraunami į dėžes ir 
vežiojami po visą miestą ar po 
laukus, kaip galvijai. Tie poli
tikai, kurie galvoja, kad vaikų 
vežiojimas visuomenėje turi

nuo Cigarečių
NEW YORKAS. — Amerikos 

Vėžio Draugijos ir Veteranų Ad
ministracijos mokslininkai pa
skelbė konferencijoje savo tyri
mų su šunimis rezultatus, kurie 
parodo, jog cigarečių rūkymas 
kenkia šunims ir sukelia jų plau
čiuose vėžį.

Dr. Oscar Auerbach ir dr,Cuy- 
ler Hammond 1967 metais nu
pirko vienos rūšies 94 šunis, 
“beagles”. Visiems buvo pada
rytos skylės gerklėje ir j jas 
įdėti vamzdeliai, kuriuos buvo 
galima sujungti su cigarečių 
kandikliais. Astuoni šunys ir 
po šios operacijos nerūkė, jie 
buvo laikomi palyginimui su rū
kančiais. Kiti rūkė po devynias 
cigaretes per dieną ir po trumpo 
laiko priprato prie cigarečių, jų 
prašydavo ir laukdavo. Viena 
grupė rūkė cigaretes su filtru ir 
per 875 dienas surūkė 6,143 ci
garetes. Kita grupė, susidedanti 
iš 12 šunų, rūkė “mažai”, tik 
3,103 cigaretes be filtrų per tą 
patį periodą. Trečia buvo sun
kių rūkorių grupė. Tie 24 šu
nys surūkė po 6,129 cigaretes be 
filtro.

Šių bandymų rezultatai tokie: 
iš nerūkančių šunų visi liko gy
vi, rūkę cigaretes su filtrais du 
nudvėsė, 13% gavo emfizemą, 
6% turėjo fibrozę. Panašiai ir 
lengvi rūkoriai, rūkę be filtrų 
cigaretes: du nudvėsė, 24% ga
vo emfyzemą, 13% gavo fibro
zę. Iš likusiųjų, kurie daug rū
kė be filtrų, net 12 nudvėsė, 
79% gavo vėžį, 98% gavo emfy
zemą ir 91% turėjo fibrozę.

Iš 86 šunų, kurie rūkė, 28 nu
dvėsė, kiti beveik visi gavo li
gas, kuriomis šunys normaliai 
nesuserga. Mokslininkai visus 
šunis po eksperimentų numari
no ir tikrino jų plaučius, kurie 
parodė didelį pasikeitimą.

Dr. Auerbach spaudos kon
ferencijoje pabrėžė, kad ban
dymų tikslas nebuvęs įrodyti, 
kad cigaretės su filtrais mažiau 
kenksmingas už cigaretes be fil
trų. Eksperimentai parodė, kad 
rūkymas per dvejis metus šu
nims duoda plaučių vėžį.

THE BUDI
Figures in Billions

~ Aviacija turi “Thor” raketas, 
kurios gali pakilti į erdvę ir su- 
sunaikinti ten skriejantį erdvė
laivį, jei jis yra neaukščiau kaip 
150 mylių. Erdvėlaivius, kaip 
žinoma, yra galima iškelti Į 
aukštesnes orbitas. Be to, no
rint sėkmingai gintis nuo erd
vėlaivių, tokių raketų lizdai tu
rėtų būti steigiami visame pa
saulyje, todėl toks gynybos me
todas būtų nepraktiškas.

Specialistų žiniomis sovietų 
“Cosmos 248” erdvėj susitiko 
ir sunaikino kitus du sovietų erd
vėlaivius : “Cosmos 249, kuris su
sprogo vieną dieną po atvykimo 
ir “Cosmos 252”, kurio suspro- 
gimo data neskelbiama.

Specialistai seka visų erdvė
laivių judėjimą erdvėje. Kari
nės žvalgybos satelitai stebi ne 
tik kas vyksta žemėje, bet seka 
ir kitus satelitus.

0. Šimaitės kūnas
- medicinos mokslui

Kaip jau buvo rašyta, 1970 
metų sausio 17 d. mirė Ona Ši
maitė, viena iš didžiųjų rezis
tencijos veikėjų, išgelbėjusi daug 
žydų ir jų vaikų iš Vilniaus ge
to. Ji tiekdavo jiems maisto, 
perduodavo korespondenciją iri 
net poeto K. Borutos parūpina-j 
mus ginklus. 1944 Gestapo su-i 
imta ir nuteista mirti. Prof. M. 
Biržiškos ir kitų dėka, mirties 
bausmė pakeista išvežimu į Da
chau, iš kur atsidūrė Prancūzi-i 
joje gestapo stovykloje prie Tu-į 
lūzos ir Amerikos kariuomenei 
išsikėlus Į Prancūziją tapo iš
laisvinta.

Buvo išvykusi Į Izraelį gyven-' 
ti kibutse pas jos išgelbėtus vai-! 
kus, bet nepakeldama šilto kli-! 
mato sugrįžo Į Paryžių.

Norėdama būti naudinga net: 
ir po mirties, savo kūną buvo j 
užrašiusi mokslo reikalams Pa-i 
ryžiaus Medicinos Fakultetui. 
Prieš mirdama prašė perduoti šir 
dingiausius linkėjimus savo. 
draugams.

1967 m. lapkričio 30 d., Lie
tuvos Pasiuntinybės Sekretoriui I 
A. Liutkui dalyvaujant, Izrae- į 
lio Ambasadorius Walter Eytan; 
įteikė Onai Šimaitei “Teisingųjų į 
Medalį” už išgelbėjimą dauge-į 
lio gyvybių ir pranešė, kad jos 
vardu yra pavadintas medis Yod . 
Vasham (Atsiminimų kalne prie 
Jeruzalės). (E)

VAKARU VALSTYBĖS PALENGVINS 
INDONEZIJOS SKOLŲ MOKĖJIMĄ 
WASHINGTONAS. — Aštuonios valstybės jau kuris laikas 

svarsto, ką daryti su Indonezijos skolomis, kurias padarė buvęs 
prezidentas Sukarno. Jis pasiskolino apie 2.5 bilijonus dolerių 
Indonezijos žemės turtams, pramonei išvystyti, tačiau išeikvojo 
didelę dalį stadijonams, paminklams, dideliems rūmams statyti. 
Indonezijai daug davė ne tik vakarų valstybės, bet ir Sovietų 
Sąjunga, kuriai Indonezija skolinga 1.3 bil. dolerių. Vakarų Vo
kietija pasiūlė taikyti Indonezijai lengvas sąlygas: išdėstyti skolą 
30-čiai metų ir neimti nuošimčių už tuos pinigus. Indonezijos 
vyriausybė turi išsiderėti sutikimą ir iš Sovietų Sąjungos bei 
kitų komunistinių valstybių, kad ir jos sutiktų su tomis sąlygomis.

Amerikos žvalgyba, be 
abejonės, žinojo’ apie sovietų .sa
telitų susprogimą, nors tuo metu 
nieko neskelbė. Tą padarė pri
vatus erdvės stebėtojas Angli
joje. Ketteringo, Anglijoje vi
durinės mokyklos vedėjas Geof
frey Parry yra fizikas. Jis sa
vo vedamoje mokykloje Įrengė 
erdvės stebėjimo ir sekimo la
boratoriją, sudarytą iš Įvairių 
senų kariuomenės instrumentų. 
Įsirengęs kompiuterius jis pra
dėjo su mokiniais erdvę stebėti 
ir sekti satelitų judėjimą. Perry 
dar 1966 metais paskelbė apie 
naują sovietų karinių erdvėlai
vių bazę prie Pleseck miesto, 
šiaurinėje Rusijoje. Jis paste
bėjo ir tai, kad dviem Cosmos 
satelitams susitikus, vienas stai
ga suskilo Į 25 dalis.

Nepatvirtintomis žiniomis, so- 
vietų-amerikiečių nusiginklavi
mo derybose Helsikyje buvo iš
keltas ir kariniu satelitu klausi
mas ir buvę pasiūlyta netruk
dyti vieni kitų satelitams erd
vėje. Kad tokių turi abi valsty
bės, niekas neabejoja.

EGIPTO NARAMS PAVYKO EILATE 
NUSKANDINTI IZRAELIO LAIVĄ

KAIRAS. — Egipte šiandien susirenka arabų valstybių 
vadai iš Sirijos, Irako, Libijos Sudano, Egipto ir Jordano, kurio 
karalius atvyko dieną anksčiau ir tarėsi su prezidentu Nasseriu. 
Šitokia konferencija kilo iš nepavykusios Maroko konferencijos, 
kur Nasseriui nepavyko susitarti su kitų arabų valstybių vadais. 
Kairo konferencija bandys rasti būdus, kaip visiems kartu būtų 
galima nugalėti Izraelį ir atsiimti iš jo savo žemes. Libija pirmą 
kartą prisijungė prie aktyviai kovojančių arabų valstybių. Su
danas, nors pats nekovoja, sakoma, leidžia Egiptui laikyti savo 
teritorijoje dalį lėktuvų. Libija, kaip praneša Lebano laikraštis 
“Le Jour”, jau gavo iš Britanijos 100 sunkiųjų “Chieftain” tankų, 
o kitą šimtą gausianti birželio mėnesį.

SOVIETU ERDVĖLAIVIS COSMOS 248 
SUNAIKINI KITUS DU SATELITUS

WASHINGTONAS. — Amerikos ir Britanijos erdvės spe
cialistai įsitikinę, kad sovietai jau turi erdvės satelitą, kuris 
erdvėje gali surasti ir sunaikinti kitus satelitus. Slapti žvalgy
bos duomenys parodė, kad sovietų satelitas “Cosmos 248”, paleis
tas į erdves 1968 metų spalio 19 d. kaip tik ir buvo toks satelitas- 
naikintuvas. Amerikos kariniai ekspertai jau seniai tiria gali
mybes turėti erdvėje tokius ginkluotus satelitus. Karui kilus 
erdvė gali būti svarbi karo veiksmų arena. Jau prieš 11 metų 
Amerikos aviacija pradėjo tirti galimybes pastatyti vadinamą 
“Saint” (satellite inspection and interseption satellite”). Nežinia, 
kaip toli buvo pažengta šitokių satelitų studijose.

BRIUSELIS.—šešios Europos 
Bendros Rinkos valstybės susi
tarė dėl procedūros, kaip bus 
priimami nauji nariai. Jie bus 
laikomi pilnais nariais tada, kai 
jų parlamentai ratifikuos įsijun
gimą, tačiau nauji nariai nega
lės tuoj pat balsuoti, kol jų že
mės ūkis bus visai suderintas 
su rinkos valstybėmis ir suvie
nodinti muitai, šis nutarimas 
gali nepatikti Britanijai, kuriai 
sunkiausia ir būtų suderinti že
mės ūkio produktų kainas su Eu
ropos rinkos kainomis. Nutari
mas reiškia, kad britai ilgą lai
ką negalėtų balsuoti rinkos ta
rybose.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
komunistų kongrese sovietų de
legacijos vadas Andrejus Kirilen 
ko pareiškė, kad sovietai rems 
kairiojo sparno arabų vyriausy
bes kovoje prieš Izraelį.

SAIGONAS. — Vietname pa
sibaigė Tet-vietnamiečių Nau
jų Metų karo paliaubos, kurių 
metu komunistai pradėjo 91 
puolimą, žuvo 3 amerikiečiai, 4 
vietnamiečiai ir 117 komunistų. 
Viet Congo paskelbtos ilgesnės 
paliaubos baigiasi sekmadienį.

PARYŽIUS. — Komunistų 
delegacija paskelbė, kad priva
čių derybų su amerikiečiais Š. 
Vietnamas neves, kol JAV de
legacija teturės laikiną pirmi
ninką Philip Habibą. šiaurės 
Vietnamo delegacijai vadovauja 
svarbus partijos politibiuro na
rys ir jis laiko dabartinį ame
rikiečių delegacijos vadą per 
mažu su juo derėtis. Ambasado
riui Lodge pasitraukus iš de
rybų, jo vieton prezidentas Ni- 
xonas dar nepaskyrė naujo de
legacijos vado.

LONDONAS. — Keturi dide
li Britanijos laikraščiai gauna 
nuostolių, kuriuos leidėjai pa
dengia iš kitų pajamų.

JERUZALĖ. — Izraelyje lan
kėsi kongreso narys Philip 
Crane, dem., iš Illinois. Jis iš
vyko per Jordano upę Į Amaną, 
vėliau lankysis Lebane.

Prezidentas Nixonas vakar 
Čikagos Fields muziejuje turė
jo konferenciją vandens ir oro 
teršimo klausimais.

Demokratų partija pakeitė 
savo centro pirmininką sen. Har
ris. Partijos svarbiausia pro
blema esanti lėšų reikalas, par
tija dar turinti skolų iš praėju
siu rinkimu.

o Izraelio atkirčio Egiptui il
gai laukti nereikėjo. Vakar la
kūnai Suezo įlankoje nuskandino 
karo laivą, kuris paprastai turi 
80 žmonių įgulą. Izraelitai še
šias valandas daužė Egipto po
zicijas prie Suezo kanalo.

♦ Maskvoje Vokietijos dele
gatas Bahr jau trečią kartą su
sitiko sovietų Gromyko, šį kar
tą be patarėjų, tik su vertėju. 
Varšuvoje vokiečių-lenkų dery
bos nutrauktos iki kovo mėnesio 
vidurio.

Darbo departamentas pa
skelbė, kad sausio mėnesį Ame
rikoje bedarbių skaičius padidė
jo iki .3.9% — didžiausias skai
čius per dešimt metų. Viršva
landžių kiekis nukrito iki ribos, 
jau nebuvusios 2 metai.

o Rumunija vėl atmetė so
vietų raginimą daugiau integruo
ti Varšuvos pakto kariuomenes. 
Prezidentas Ceausescu pareiškė, 
kad tik rumunai įsakinės Ru
munijos kareiviams.

♦ Čikagos transporto CTA va
dovybė paskelbė, kad nuo kovo 
1 d. autobusų ir traukinėlių bi
lietų kainos pakeliamos 5 cen
tais. Tas pakėlimas duosiąs va
dovybei 15 milijonų dol. per me
tus.

Priešinasi rusų 
kalbos brovimuisi
Lietuvoje pastebimas tautinių 

nuotaikų stiprėjimas, priešini
masis rusams — apie tai paskel
bė Bostono dienraščio “The 
Christian Science Monitor” ko
respondentė Charlotte Saikovs- 
ki (sausio 26 laidoje). Ji pa
brėžia “Lietuvoje vykstąs pa
sipriešinimas okupantui, ypač 
krašto rusinimui ryškiai paste
bimas ypač intelektualų tarpe. 
Jie, kaip ir visi lietuviai, atkak-

' k, LitbtMMkMa Diur INewi 
bv ”TL<

1739 So. Halsted Street, Chicago
HAymarket 1-6100

NEA



Nauji metai, nauji lapai “Labdaroje”
Lietuvių šalpos d--a Vokieti-10 man, iš tiesų, 

joje pabaigė pernykščius metus 
veik dvigubai padidėjusiu narių 
skaičiumi. Pradžioje metų tu
rėjo 28, o baigė su 54, iš jų 12 
gyvena užsieniuose. Laukiama 
buvo žymesnio prieauglio.

Pradėjėjai ramina save vil
timi, kad pritarimas pagausės 
d-jai plačiau veikiant. Jei atsi
minsime, jog Vokietijos lietuvių 
bendruomenėje yra apie 800 na
rių, tai d-jai jau priklauso 5% 
visų narių. O oficialiose vokie
čių statistikose rašoma, kad pa
maldas bažnyčiose taip pat lan
ko tik apie 5-7 L visų tikinčių- 
ų, tai nenusiminame ir mes. No

rime tikėti, kad, medžiaginei ge
rovei didėjant, ir pasiturintieji 
lietuviai vis dažniau pagalvos, 
jog D'I 1 aukodami per mėnesį 
moksleivijai šelpti, jie tikrai ne
bankrutuos. 0 juk nario .mo
kestį d-joje ir sudaro tos DM 
12.

Taip buvau nusistatęs šį kar
tą atversti naują d-jos veiklos 
larą, tet, sakoma, kiekvienas 
kalba apie tai, kas jam skauda.!

I 1

skaudu ir grau- ĮJo Paramos susilaukdavo ir Vo- 
du, kad taip mažai teliko entuzi- i Aietijoje mokslus einantis jau- 
azmo patiems ką nors pradėti, j n’mas. Ligi šiol Fondas šelpda- 
bei pradėjus paremti, ligi šiol i vo duodavu paskolas tiesiogi-i
tik vienas individas yra pra-! mai- Dabar 1 ondas nusistatė I
sitaręs, kad moksleivių šelpi- i teikti paskolas per ‘‘Labdarą’, Į 
mas esąs pavyzdingai sutvar- j Pavedant jai sutvarkyti forma- 

I^abdara” esanti j lamus, nes vietoje lengviau pa- • 
tinkrintl paties prašytojo ir jo! 
garantų patikimumą, taip pat 
išieškoti pinigus iš grąžinti del
siančiųjų.

Taip pat rengiasi daryti ir 
Mažosios Lietuvos Bičiulių D-jos 
Niujorko skyriaus valdyba ir 
Niujorko Lietuvių Evangelikų 
parapija. Jos pirmininkas, ku
nigas dr-P. Dagys, pranešė, kad 
d-ja ateityje visas aukas šel
piamiesiems Vokietijoje siųs 
per “Labdarą”.

Bet negana to, minėtos orga
nizacijos' nutarė Įstoti Į “Labda
rą” nariais, tuo būdu sudary
damos precendentą, kad “Lab
daros” nariais gali būti ne tik

kytas ir kad ‘ 
nebereikelinga.

Tą naująjį lapą “Labdaros” 
veiklon įrašo ne artesnieji Vo
kietijos, bet tolimų užjūrių bro
liai lietuviai.

Pirmiausia “Labdarą” parė
mė tokios pat moksleivių šalpos 
“Žiburėlio” d-jos Detroito sky
rius. Pagrindinis d-jos “šelpia
masis” buvo ir pasilieka Vasa
rio 16 gimnazija. O pernai d-ja 
paaukojo ir “Labdarai” 100 dol. 
Nuoširdžiais linkėjimais skatin
damas d-jos valdybą, J. Jonynas 
įstojo d-jon ir pažadėjo kasmet 
mokėti 10 dolerių nario mokes
čio. Pastoviais rėmėjais pasiža
dėjo būti buv. Vokietijos Ben-
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Amerikos fabrikai gruodžio mėnesį vėl gavo mažiau užsakymu.
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. on 
investment

account

1 f O vieny
mėty certifi- 

:atams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

z

Dariaus ir Girėno Klubo metinis susirinkimas
š. m. vasario mėn. 1 d. De

troito Lietuvių Namuose įvyko 
Dariaus ir Girėno klubo me-i 
tinis susirinkimas, dalyvaujant 
80 nariams ••(narių priskaitoma 
231) ir pirmininkaujant Kaziui 
Gogeliui bei sekretoriaujant Al
fonsui Vėlavičiui. Mandatų ko 
misija susidėjo iš V. Permino, 
A; šiurkaus ir G. Viskantienės.- 
Praeito susirinkimo ■ protokolą 
perskaitė A. Vėlavičius. Priim
ti 7 nauji nariai.

Klubo valdybos pranešimą pa
darė dr. Vytautas Mileris, ku- j 
ris yra Dariaus ir Girėno klubo 

j bei Detroito Lietuvių Namų pir- 
! mininkas. Kadangi 150 klubo ’ 
I narių priklauso Detroito Lietu- j 
|vių Namų Draugijai, t. y. šim-| 
tininkai, ir prieš savaitę Įvyku- Į 
šiame draugijos metiniame su-j 
sirinkime dr. Vytautas Mileris į 

padarė platų pranešimą apie na
mų padėtį, tai šįkart pirminin
kas ribojosi tik klubo reikalais.

Pirmininkas ir valdybos na
riai per paskutinius du metus 
Dariaus ir Girėno klubo veiklą 
nukreipė namų išlaikymo ir pa
gerinimo linkme. Su tokia kryp
tim sutiko dauguma klubo na
rių. Valdyba turėjo 12 posėdžių 
ir 1 visuotinį susirinkimą. Įsigy
ta mašinoms " pasistatyti vieta, 
Surengtas balius, kuris dėl na 
rių nesidomėjimo atnešė 40 dol. 
nuostolį. Tačiau išvyka pas Sta- 

I si. Geldauską ir N. Metų sutiki
mas (kartu su Draugija) davė 
pelno, kuris perleistas namams.

Svetainės pajamos, nukritu
sios praeitą pavasarį, vėl paaugo. 
Atsinaujinant miestui, Detroito 
Lietuvių Namų geografinė pa
dėtis yra gera. Reikia tik dar
bo ir pinigų, kad padarytumėm 

i namus mūsų, reprezentaciniu 
centru Detroite. z

Praeitų metų valdyba našiai 
dirbo. A. Kasputis tvarkė baro 
reikalus, kuriuos vėliau tvarkė 
ūkio vadovas Jonas Atkočaitis, 
Kaspučiui apsigyvenus užmies
tyje. A. Vėlavičius pavyzdingai 
vedė protokolų knygą, susira
šinėjimus. Alg. Juška (finan
sų sekretorius) ir Stasys Gel- 
dauskas (kasininkas) gerai at
liko savo pareigas, o tvarkda
rys E. Rėklys surinko nario 
mokesti.

Pirmininkas pastebėjo, jog 
klubo Įstatai blogi, nes kiekvie
nais metais renkama visa val
dyba. Darbo tęstinumui reiktų 
palikti bent pusę buvusios val
dybos.

Dr. Vyt. Mileris pranešė Įdo 
mią naujieną apie- Liquor Con
trol Commission dabartini nu
sistatymą klubo atžvilgiu. Ko
misijos inspektorius pagyręs 
klubą už pavyzdingą reikalų ve
dimą ir atsiskaitymą. Namų 
Draugija atsiradusi todėl, jog 
reikėjo 500 pėdų nuo bažnyčios, 
bet kadangi šiandien Įėjimas Į 

-namus yra toliau negu 500 pėdų, 
tokiu būdu Dariaus ir Girėno 
klubas ir Detroito Lietuvių Na
mų Draugija—turėtų pradėti 
jungtis, šiandien valdybose tie 
patys asmenys, daug tų pačių 
narių priklauso abejoms orga
nizacijoms. Reikia pradėti gal
voti apie vieną vienetą. Tai bus 
sunku padaryti, bet yra Įmano
ma. ?•

Revizijos komisijos praneši
mą padarė Alfonsas Juška. Klu- 
bo turtas 15,000 dol., svetainės

apyvarta 36,000 d. d. Knygos 
vestos pavyzdingai.i

Diskusijose buvo užklausta, 
kodėl klubas taip daug remia 
namus, kam priklauso namai — 
ar klubui ar draugijai. Dr. Vyt. 
Mileris atsakė, jog ant popie
riaus esame dvi organizacijos, 
o dvasioje esame vieni ir tie pa
tys. Edvardas Alkevieius pa
siūlė vaidybai pasilikti sekančiai 
kadencijai, nes šiandien Detroi
te norima sukurti kitą centrą, 
kuris namus gali nustumti ant 
ron vieton. Dr. Vyt. Mileris at
sakė) jog nesvarbu ką kiti daro, 
o svarbu, jog mes patys dirb
tum ėm ir gerintumėm savo na
mus.

Išrinkta nauja valdyba:
Dr. Vytautas Mileris — pir

mininkas, Stasys iPetrauskas — 
vicepirmininkas, Alfonsas Vėla
vičius — sekretorius, Anatoli
jus Viskantas — iždininkas, Jo
nas šostakas — finansų sekre
torius, Valius Mikas — ūkio va
dovas, Eduardas Rėklys—tvark
darys.
, Į revizijos komisiją išrinkti 
Alfonsas Juška, Antanas Pet
rauskas ir Viktoras Perminąs. 
Svetainės gėrimų kainų komi- 
sijon įėjo Vladas Kazlauskas, 
Stasys Račiukaitis, Antanas 
Šiurkus.

Klausimų ir sumanymų me 
tu dr. Vytautas Mileris iškėlė 
reikalą pakelti nario mokestį 
nuo 3 dol. metams iki 10 doi. 
Kadangi šis reikalas nebuvo 
praneštas nariams išsiuntinėto^ 
j e dienotvarkėje, todėl nutar
ta sprendimą atidėti sekančiam 
susirinkimui.

Kaip ir Detroito Lietuvių Na
mų Draugijos, taip ir šis susi
rinkimas praėjo sklandžiai ir 
darbingai. Ne vien tik draugija 
ir klubas turi būti dėkingi dr. 
Vyt. Mileriui už išvystytą gyvą 
veiklą, bet visa Detroito'lietuvių 
visuomenė, kuri savo veiklai ran
da pastogę Lietuvių Namuose.

Saulius šimoHūiras

druomenės Krašto v-bos pirmi- asmenys, bet ir juridiniai vie- 
ninkas prof. Pr. Zundė, dr. B. netai. Tokios galimybės rengė- 
Matulionis, JAV, ir dr. A. Ge- jaį nebuvo numatę. Bus gali

ma papildyti d-jos Įstatus.
Bet toliau, dar gražiau. Mi

nėtų draugijų pavyzdžiu pasekė 
Niujorko Lietuvių Evangelikų 
Parapijos Moterų ratelis. Kuhi- 

’ gas dr. P. Dagys su ponia ir A. 
Bortkevičienė pareiškė norą Įs
toti nariais ir prisiuntė visi drau
ge 60 dolerių nario mokesčių 
ir aukų. 6' t

“Labdaros” d-jos valdyba 
' nuoširdžiai dėkoju visiems rėmė
jams, o ypatingai naujų kelių 
tiesėjui, gerbiamajam kunigui 
dr. P. Dagiui.

“Labdaros” draugijos metinis 
i narių susirinkimas šaukiamas š. 
, m.-vasario 8 d. Stuttgarte. D-jos 
; adresas: Litauischer Hilfsverdin 

e. V.-“Labdara”. 7 Stuttgart- 
Bad Cannstatt. Steinhalden- 
strasse- 147. Bankkonto Nr. 
1185168 Staett. Girokasse Stutt

gart. P. Gudelis

r utis su ponia Šveicarijoje.

B
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Midland Savings ap;ar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums uz mums parodytą 
pasitikėjimą Mes norė 
tume Puti Jums naudingi 
ir ateityje

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

Nuo

F-

1 f
-1 1

Frank Zogas. President
ZZZZZZ2S1SZ2

LENKIŠKAS JUOKAS -

I

| AND LOAN ASSOCIATION 

404C ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632 

PHONE: 254-M79

NAUJIENOS” KIEKVIENO

irimu Įsigyti muziko Juozo Stroiios knygą

^nc Loan Association-

TEL. GR 6 - 7575
If US

»ą Kaluna
nt Money

UP 
S20,000.

Mon 12 p v n 8 P M.. Tues. 9 to 4, Thvrs. and Fri. 9 to 8, Saturday 9 to 12:30

II I Passbook Savings 
All accounts com- 

. pound*d da*!y —

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Viena Varšuvos ponia yra lai
minga turėdama dvynukus. Vie
nas yra Leonidekas, antrasis Vla- 
dzius, bet iš pamatymo abudu 
yra tiek panašūs, jog niekas ne
gali pasakyti, kuris yra kuris.

— Kaip ponia atskiri, kuris 
yra Leonidukas, kuris Vladzius ? 

imi. v i a fotogi tifijų, minkšti viršeliai. Raina 82.U0. Į klausia žingeidi viešnia 
usioji sodrių pasiskaitymų knyga. | — A gi, kai tik Leonidukas

c pradeda verkti, tai Vladzius jau 
gauti Naujienų Administracijoje arba > teršia savo kelnaites, — paaiški- 
Orderi arba čekį tokiu adresu. ) no ponia.

M

9 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 DARBO ŽMOGAUS
AS IR BICIUj

Certifikatp sąskaitos 

išduodami tūkb
Mažiausiai tun

Pelnas mokamas

Uer! if i katei

51,000.
mėnesiai.s trys

NARIAMS

C’ub
-qe Bonus Savings 
ne Mortgage Loans 
ha improvement Loans 
•s*ma< Club

»lv Savings

Ant visp knygelių 
sąskaitų

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami I 
trys mėnesiai.

TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

• Notary Public Service
• Free community rooms

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

►hr Pike!. Sr., President and Chairman of

WESTERN AVE.

Sell A rede< *n U. S. Bonds 
Two large f’-ee park'g lots 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks 
Safe Deposit Boxes

SLA

VA1A.NDOS Pirmad. ir ketvtrl 9:00 ryto — 8.30 vakaro. Anirao u 
penktadieni • 9-00 ryto — 5.00 vakaro. Šeštadieniais 

'9:00 ryto — 12:00 dienos Trečiadieniais uždarvta

MOKAME NUO 1966 METŲ SPALIO 1 UILNOS 
>-iniKMi kihi prieš menesio 15 d duoda dividendus už visą mėnesi 

O-videndai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašoma aplankyti naufą mūsų narna.

\ - ------- - ---• - ------------ - . -- —- -iimift: -- - .............. —-----------

i
SUSFVTENIJIMAS 
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

sla

— jau 80 mėty tarnauja lietuviu visuomenei ir išmokėjo d-u 
giau kaip SEPTYXTUS MILIJONUS doleriu savo apdrau-' 
tiems nariams

— didžiausia lietuvių traternalmė organizacija — duoda 9y*T 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kun yra pigi, nes SUSIV1E 
NUIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu.

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

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In 
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi 
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą 
už $1,000.00 apdraudos tik S3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALB APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na 
riams. Už' $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis Š2.00 
[ metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus
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Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

A

I

—~- zz._
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Licensee by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugeli metų skubiai | 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 

UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite dideli kiekį Įvairių aukš

tos kokybės prekių, prieinamomis kainomis.

I
I

A
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Philadelfijos miestas apskundė 
automobilių kompanijas

Philadelfijos miestas šio va
sario 3 dieną iškėlė bylas fede- 
raliniame teisme prieš 13 stam
biausiųjų automobilių ir sunk
vežimiu manufakturistu. kalti- 
nant kad jie suokalbiavo siekda
mi sutrukdyti ir nudelsti išvys
tymą ir įrengimą tuose veži
muose reikalingų prietaisų prieš 
oro teršimą.

Byla užvesta vardan visų 
Amerikos miestų ir Įstaigų vi
same krašte, kurie yra nuken
tėję nuo motorinių vežimų da
romo oro nuodijimo.

Philadelfija reikalauja iš kal
tinamųjų trigubo ieškinio, ku-| 
rio dydi palieka teismams nu
statyti. šis miestas kaltina au
tomobilių ir sunkvežimių gamin
tojus, kad jie jau nuo 1953 me
tų trukdo išvystyti ir ištobulin
ti teršimą pašalinančius filtrus, 
tuo būdu nusikalsdami Sherman 
Antitrust aktui.

Affiliated with PODAROGIFTS, INC.
priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, AUTOMO
BILIAMS — ZAPOROZEC ZAZ 966, —: ribotame skaičiuje 
— šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transistoriams, 
magnetofonams (tape recorders) ir daug kitiems dalykams, 
taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, gyvenan
tiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

45 West 45th Street' New York, N. Y, 10036 
Tėl.t 212 — 245-7905

N Y. 10003 
N. Y. 10011 
N. Y. 11207,

Y. 11211, 
02118, 
02127,

N

39 Second Avenue
135 W. 14 St.
2947 Fulton St.

370 Union Avenue
271 Shawmut Avenue
331 West Broadway

332 Fillmore Avenue
2222 West Chicago Ave.

3333 S. Halsted Street 
5879 State Road 
762 Springfield Avenue 
1082 Springrield Ave.

Tel

į

■

s
1 
T

L

t
f
I 
A

I 
i
A

AL 4-5456 I 
CH 3-2583 I 

647-6576 I
EV 4-4952 J
LI 2-1767 J 

268-0068 I 
TL 6^2£74 ] 
BR 8-6966 i

WA 5-2737 1 
884-1738 I 

ES 2-4685 I 
TeL: 374-6446 | 

636-38 Bridge St. N. W. GL 8-2256 | 
11333 Jos. Campau Avenue 365-5255 | 

200 Franklin Avenue
288 Main Street

960 S. Atlantic Blvd.

VAYAV.'A’.VAW.V.V.VAY 

SKAITYK "NAUJIENAS" ■ 
IOS TEIKIA GERIAUSIAS 

r^TW?TAUSTAS ZINIAS-
WA’AW/.'.WSSVAWAA

e

• NEW YORK,
• NEW YORK,
• BROOKLYN, 

BROOKLYN; 
BOSTON, Mass.
BOSTON, Mass. 
BUFFALO, N. Y. 14206, 
CHICAGO, Illinois 60622, 
CHICAGO, Illinois 60608, 
CLEVELAND, Ohio 44134, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
GRAND RAPIDS Mich. 49504,
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 

HARTFORD, Conn. 06114, 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 
LOS ANGELES, Calif.-90022> _____ ______________
NEW HAVEN, Conn. 06519 509 Congress Avenue 
NEWARK, N. J. 07106, 698 Sanford Ave.
PASSAIC, N. J. 176 Market Street 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
WATERBURY, Mass., 905 Bank Street 
WORCESTER, Mass. 01610, 169 Millbury Street
YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

240-9738 
FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

Teh: 373-8783 
GR 2/-63S7 

274-6400 
3-4818 
1-2750 
6-1571 
6-6766 
8-2868 
3-0440
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HU 
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PRANYS ALSĖNAS.be Pietų, bet siaurės Ameri-
i. ..i ko j) * iiininka J.

Daug kas 
skaitę apie i

nuotatioi
tebegyvena LotyuŲidailinink 
tebekardamas to bendram 

vaizdus, bet mūsškis (nors ne 
į “Tėviškės Į damas iliusf

gyvenusį Pietų Ameri- žiburiai” redaktorius, kun. dr. trauku
daug kas Pr. Gaida, praeitą vasarą besis-(produkcijas.
, kad J.1 vetiuodanias Kalifornijoj (ne-; Joniai paskelbti žinių apie šj

> esame girdėję iri Kimša ir 
mūsų tautietį, labai!Anieriko 

sunkiais keliais iškilusi i meno Ikrašto 
aukštumas, dailininką Joną I (Toronto) laikraščio 
Rimšą, p---- * *'■ ■ * * ’ * *
koj. Be abejonės, < 
galvojo ir tebegalvoja,

Dail. J. RIMŠA
Nuotr. L. Baškausko

h

i

ūsiskis redaktorius 
Kirtaže paraše ir 
I pastraipą, įsidė- 
racijai ir jo nuo 
oros paveikslų re

čiu norisi papil-

mūsų garsenybę — dail. J, Rim
šą.

Prieš keliolika metų žinių! 
reikalu buvau parašęs laišką į 
Sao Pauli rašytojai Kardei Pa
žėraitei (dabar ir ji gy vena 
JAV-bėse). klausdamas: ar 
dail. J. Rimša yra garsiojo Kau
no siuvėjo Rimšos sūnus, ar 
gal “Vargo Mokyklos” auto- 

. riaus P. Rimšos giminaitis, ka
da jis pasiekė Braziliją ir t. t.

Tada iš K. Pažėraitės gavau 
laišką, kuriame ji rašo: “Dail. 
J. Rimša siuvėjo sūnus. Ar ano 
dailininko giminė — nežinau. 
Įvykusi jo paroda Rio de Janei- į 
ro labai puikiai pavyko. Dar iš | 
jo laiško negavau, todėl ir ne
žinau, kur jis dabar randasi. 
Bent svajojo užsidaryti ir pieš
ti. “Ta pačia proga K. P. pri
siuntė man medžiagos, kurio
je buvo galima rasti dail. J. 
Rimšos biografinių duomenų.

Jonas Rimša gimęs 1903 m. 
rugpjūčio 20 d. Svėdasuose. 
Mokėsi Kaune ir Charkove. Te
nai studijavo ir meno akade
mijoj. Iš Rusijos grjžo Lietuvon 
1920 m. Jo tėvas ir brolis ati
darė Kaune siuvyklą, kuri bu
vo Kaune pati garsiausia.

Tėvas, gražiai suprasdamas 
grožinio auklėjimo naudą ir 
reikšmę taikojamajame mene, 
panoro išmokinti ir sūnų Joną

Tuo metu dar atėjo jam įi 
pagalbą Lietuvos Pasiuntinybė 
Buenos Aires. Ji priėmė J. Rim-1 
šą savon pastogėn ir tuo suma
žino jo rūpestį pragyvenimo^ 
reikalu. Jis galėjo dar aktyviau 
dirbti ir kurti.

1936-37 m. J. Rimša nuvyko 
į Boliviją. Iš tenai ir nuskam
bėjo pirmasis garsas apie ne
paprastą, naują ir savitą Rim
šos a tapybą. Grįžęs j Argentiną, 
jis jau buvo visiems žinomas ir 
sukūrė daugybę paveikslų pa
gal užsakymus.

1913 m. dail. J. Rimša pano
ro pasidaryti “vienuoliu”. Nu
vyko į Argentinos pietinę sritį, 
apsigyveno pate vienas miške, 
palapinėje, ir dienų dienas ta
pė paveikslus. Tik kartą per 
savaitę jį aplankydavo žmogus, 
kuris atnešdavo paštą. Begy
vendamas miške, jis gavo laiš
kelį, kuriame buvo pasiūlyta 
užimti Bolivijos Meno akade
mijos direktoriaus vietą Sucre 
mieste. Jis dar svyravo, bet, 
po antrojo laiško, sutiko.

Per pirmuosius metus jo va
dovaujama Akademija turėjo 
170 studentų. Pradžioje val
džia padėjo, bet vėliau ji pa

sikeitė ir parama nutrūko. Ta-, 
da J. Rimša atsirinko 17 geriau-! 
šių studentų ir savo lėšomis ati-1 
darė Meno mokyklą "Curso 
Superior de Bellas Artės”, duo
damas mokslą, o kam reikėjo 
ir pragyvenimą — veltui. Dau
gelis iš jo studentų pasidarė 
itin gerais dailininkais.

Dailininko teigimu, lai bu
vusi sunki kova. Senieji Boli
vijos dailininkai, net veltui 
dirbančiam mūsų tautiečiu, vi
saip trukdė. Tačiau, jis ištvė
rė ir laimėjo.

Tuomet pastebėjo jo nuopel
nus ir Bolivijos valdžia. Jo 
Akademija gavo oficialias tei
ses, jam suteikta Bolivijos pi
lietybė ir apdovanotas "Condor 
dos Andes” ordinu.

Daugybę J. Rimšos paveiks
lų turi Bolivijos valdžios, savi
valdybių bei bankų įstaigos, 
kurie taip branginami, jog net 
parodos neleidžiami išvežti Į už
sienį. Nežiūrint to, jis turėjo 
dar visą eilę darbų drobėje, su 
kuriais lankė Pietų Amerikos 
didmiesčius: Buenos Aires, Rio 
de Janeiro, Sao Paulo ir kt., 
rengdamas parodas ir stebin-

Infliacija
Prieš 70 metų būtent 1900 

metais buvusi dolerio perkamoji! 
vertė šiandien bėra tik 22 cen
tai. 1950 metais doleris dar tu-1 
rėjo 80 centų perkamosios ga-' 
lios, šiandien beturi 62 centų, o 
dar po 10 metų, jei kainos visą 
laiką kils, doleris bebus vertas 
46 centus.

Tai aiškinama be kitko tuo- 
mi, kad žmonių gyvenimas pa
gerėjęs. Žmonės nori geriau gy
venti ir daugiau uždirbti, o dau
giau uždirbdami dar geriau gy-i 
venti, o juo geresnis gyveni-! 
mas, juo daugiau kaštuoja.

Ko galima laukti, jei kainų 
kilimas nesustos arba bent ne-; 
sulėtės? Pasak “U. S. News & 
World Report” po 10 metų, tai 
yra 1980 metais mokėsime už 
pusiau privatų kambarėlį (dvie
jų lovų) ligoninėje po $150 die
nai (šiandien apie $50); už gy

venamus namus viuuiimsKai 
$53,000 (šiandien $30,000), už 
vyrišką kostiumą $142 (dabar 
$80), už moteriškus batelius 
$25 (dabar $15), už autobuso ti
kėtu 70 c. (dabar jau 40 e.?, uz 
daktaro priėmimu $15 (dabar 
jau $8), už danties užptomba- 
vimą $15 (dabar $8), už plau
kų nukirpimą $4.50 (dabar $2.- 
50); už mokslą kolegijoje me
tams $5,300 (dabar $3,000)..,

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

- N A U J IENOSE**

damas savo stipriu savitu me
nu.

Pastaba: Naudotasi sutrauk
tais J. Rimšos biografiniais duo
menimis iš pateiktų spaudai J. 
Antanaičio žinių.

DABAR, 1970 METAIS

Į LIETUVĄ
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI

Geriausios dovanos, pilnai ga
rantuotos, didžiausias pasirinki
mas, labai prieinamos kainos, n 
Reikalaukite mūšy veltui tei
kiamo katalogo ir jūs matysite, 
kodėl dovanu pažymėjimai yra 
geriausi I 
INTERTRADE
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I Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki-

i tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių
site čeki arba Money OrderĮ tokiu adresu:

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

gražiai siūti. Todėl jie buvo pa
siųstas siuvimo meno studijuo
ti i Vieną. Vienoje Jonas Rim
ša nepasitenkino vien moky
musi siūti. Jis nuėjo dviem ke
liais: mokėsi ir tobulinosi siu
vimo mene, o vėlesniu laiku — 
daug piešė, lankė muziejus ir 
meno parodas bei ruošėsi kitam 
pašaukimui. Meninės Vienos 
aukštumos nukreipė ji kitu ke
liu.

Grįžęs Į Kauną,. Įteikė tėvui 
siuvimo diplomą ir pareiškė, 
kad nesiryžtas siūti, bet norįs 
būti tapytoju. Tėvas nusivylė 
sūnumi. Jų nuomonės išsisky
rė Todėl 1925 m. Jonas Rimša, 
22 metų jaunuolis, atsisveiki
no ir išvyko i Braziliją.

Brazilijoje gamta ir aplinku
ma sutiko Joną nesvetingai, 
kaip ir visus pilkuosius atei
vius. Pradžioje tenai jam teko 
dirbti įvairius sunkius darbus: 
būti mūrininku, bandyti kitas 
įvairias galimybes, bet likimas 
jį vis traukė prie teptuko.

1929 m. jis persikėlė Argenti
non. Tenai, susidarius geres
nėm aplinkybėm, Įstojo į Aca
demia Nacional de Bellas Ar
tės de Buenos Aires. Didelis ta
lentas Akademijoje buvo jo ge
riausiu užtarėju. Trejetą metų 
jis įtemptai dirbo pas italų kil
mės profesorius: Colivadino, 
Febre ir Prechini. Ypatingai 
daug pasiekė ir jo talentas bu
vo įvertintas. Jam buvo siūly
ta likti tapybos profesorium, 
tačiau Jono prigimtis veržėsi 
dar į didesnes platumas. Jis 
panoro savo gyvenimą atiduo
ti dailės kūrybai, nepanorėjo 
kitų mokyti, o ryžosi pats daug 
dirbti ir vis dar mokytis.

Išbuvęs trejis metus Meno 
akademijoj, J. Rimša jau gerai 
pažino klasinį tapybos meną, 
jo stilių bei priemones. Ta
čiau, jis norėjo išvengti karto
jimosi. Jį ypač patraukė į save 
trys ispanų tapybos meisteriai: 
Goia, Greggo ir Zuloaga, kurie 
buvo beeiną tapybos keliu su 
pačiu gyvenimu. Po šių trijų, 
dar jį ypatingai žavėjo ispanų 
dailininko Soleano Gutierez ta
pyba, itin ekspresyvi, stipri, 
na, žinoma, ir ispaniška. To
kiais vingiais mūsiškis tautie
tis ir pateko ant ispanų tapy
bos meisterių kelio. Išėjęs iš 
akademijos jis dirbo apie de
šimtį metų, nežinodamas nei 
kada diena, nei kada naktis....
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Pasikalbėjimas su kun. J 

Jaunimo Centro atatyl
Amerikos!apie save 
au žinojrios rasiniu 
i Čikagos j netaip bijo

Patvr

xx ru

$16.00
$8.50

»

i 1I X-kl 

• į 5 ;fl 1S KI fit! 1 II HlubasKaip Čikagos ir i 
(lietuvių visuomenė ji 
pernai spalio mėnesį 
lietuviai jėzuitai pradėjo Jau
nimo Centro praplėtimo dar
bus. Per 12 gyvavimo metų 

.Jaunimo Centras pasirodė esąs 
------- > ne tik jaunimui, 
senimui. Čia vakarais 

šachma- 
posėdžiai,

$18.00 J____
$10.001...y? oo Įtikras centras

'[bet ir
vyksta susirinkimai, 

varžybos,
_ $21.00
„ $11.00 tini nk ų
.... savaitgaliais salės visada užiin-

Naujienos eina kasdien, isskiriani j tos
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- j niais, parodomis ar koncertais, 
drovė, 1739 So. Halsted St, thicago, į Lietuvybės išlaikvmo kovoje šis 
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

$2.50

vakarienėmis, susirinki-

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

vienuolijos kartais 
savo turtus, prie 

nio nemažai prisi- 
Taip buvo 

Šiluva”, ku- 
kaip girdėjau, lenkų dvasi-

prarasdavo 
kurių Įsigij 
dėdavo ir lietuviai 
su seleziečių ūkiu * 
r
nė vyresnybė iš lietuvių atėmė 
ir atidavė lenkams. Ar nėra 
tokio pavojaus ir jėzuitų pasta
tams?

— Šia prasme esame laimin
gesnėje padėtyje už kitus ordi
nus. Lietuvių jėzuitų provinci
ja nepriklauso nei nuo vietinės 
vyskupijos nei nuo Bažnyčios 
hierarchijos. Sudarydami at
skirą savo provinciją lietuviai 
jėzuitai nepriklauso nei nuo 
Amerikos jėzuitų vadovybės, 
šita nepriklausomybė turi ir 
neigiamų pusių. Kitos provin
cijos iš mūsų nieko neima, bet 

nors buvo dienų, 
kada pradėję statyti Jaunimo 

iš

J pastatas jau Įrodė savo vertę 
ir reikalingumą.

Šių eilučių autorius, susitikęs 
kun. Joną Kubilių, kuris vado
vauja Jaunimo Centro priesta
to darbams, davė kelis klausi
nius, kurie rūpi ir platesnei Či
kagos lietuvių visuomenei. Pir
mas klausimas lietė juodųjų Či
kagos piliečių veržimąsi į va
karus, jų spaudimą prie Asb 
land gatvės ir skverbimąsi į 

[ankstyvesnius vien baltųjų- ra- ir neduoda, 
jonus.

— Ar nebijote, kunige Kubi- Centrą, kartais nežinojome,
liau, kad ateis negrai ir apsups kur ateis rytdienos vakarienė, 
jaunimo Centrą? Nuo Čikagos

— Ne, nebijome. Tokios įstai- nepriklausome
t . — i» • *vi • t _ r. 1 a ■ >•» et

Praeito dešimtmečio pradžioje (būtent, 1961 m.) 
Nikita Chruščiovas paskelbė pasauliui, kad Sovietų Są
junga per .ateinantį dešimtmetį yra pasiryžusi ne tik 
Ameriką pasivyti, bet ir ją pralenkti. Jis nustatė net 1970 
metams produkcijos normas: kiek kurių dalykų tais me
tais turės būti pagaminta.

Vakaruose jau tada buvo reiškiama nuomonė, kad 
yra labai lengva pažadėti, bet kur kas sunkiau ištesėti. 
Vadinasi, mažai kas tikėjo, kad Cruščiovo nuostatytos 
produkcijos normos bus išpildytos, o juo labiau, kad bus 
pasivyta Amerika. Bet vis dėlto nebuvo manoma, kad patyrimas kitose miesto vieto- rolas negali mums atsiųsti ki

še parodė, tvirtovės, kurios ii- tų tautybių kunigų, negali ir 
šiauriai išsilaiko. Įvairios mo- mūsų išblaškyti po kjtas pro- 
kyklos, ligoninės, muziejai, vinci j as. Esame lietuviai ir pri- 
kultūrinės Įstaigos sujungia i klausome lietuvių visuomenei

Sovietų Sąjungos ūkis susilauks tokios krizės, kokios su
silaukė dabar. Tada buvo skelbiama, jog sovietinė pro
dukcija metai po metų padidėja dešimtim ar net daugiau 
nuošimčių. Kiek tie nuošimčiai buvo tikslūs, tai, žinoma, 
kitas klausimas. Tačiau, matyt, tais nuošimčiais besiva
dovaudamas, Chruščiovas ir nustatė produkcijos normas 
19'70 metams.

Kokios buvo tos normos?

gos, kaip mūsų lietuviški Jau
nimo Centro namai ir yra, kaip

Nuo Čikagos archivyskupijos 
t ekonomiškai, 

nepriklausome nei juridine 
prasme. Jėzuitų ordino gene-

Ar nepn 
visiems į

— Suprantama, aukų prašj 
mas ir rinkimas nėra malonu 

j darbas, tačiau be visuomenė 
paramos jokie darbai neįma
nomi. Negalime nieko kaltinti 
už trukdymą mums, nes ir mesi 
kitiems trukdome. Vis dėlto, 
per 12 Jaunimo Centro gyvavi
mo metų Įsigijome Čikagoje 
daug draugų, daug rėmėjų, 
kurie supranta, kad statome 
Jaunimo Centrą ne sau, savo 
trumpam gyvenimui, bet lietu
vių visuomenei, jos įstaigoms 
ir darbams. Pirmoji statybos 
fazė apims Gage Parko litua
nistinei mokyklai patalpas, 
Čiurlionio Galeriją, kavinę vi
suomenei ir skaityklą. Bus 
įrengti Pasaulio Lietuvių ir Mu
zikologijos archyvai, Liaudies 
meno muziejus ir kitos būtinai i 
reikalingos Įstaigos. Jei gerai I 
seksis, numatome pastatyti ir 
didelę sporto salę, kurios lietu
vių jaunimas Čikagoje jau daug 
metų pasigenda.

— Kaip praktiškai vyksta 
visas darbas? Ko labiausiai 
trūksta ?

— Turime trečdalį reikalin- , 
gų pinigų. Architektas J. Mulo- 
kas, kuris padarė statybos pla-1 
nūs, mums reikalaujant turė
jo juos keisti, nes bijojome per j 
didelių išlaidų. Taip tariant, !

baltas, tačiau narį i 
nemažai. Valdybi 
išskyrus korėsponį 

Ident^, kurs serga.
Susirinkimą atidarė pirmi 

ninkė Julija Sačauskienė. Vat 
dybos raportus priėmus skaityt 
tas Amerikos Lietuvių Tarybol 
laiškas, kurs buvo priimtas iį

operų an j as. Jomsi • •
į JL, Į susirinko
i akompanavo Miss Eugene Le jjUVO visa
| Pique.

Ypatingai gerai sudainavo —j 
Stasė Pautienienė ariją iš Pusi- ■ 
ni operos “Madam Butterfly” i 
ir kitas lietuviškas Vanagaičio i 
ir Jodžio pasirinktas daineles, j

Jausmingai sudainavo Gruo- iš kasos Tarybai paskirta $l(j| 
džio “Visur tyla”, “Burtai” ir 
Banaičio “Aš per naktį”. Pasi
žymėjusi solistė yra Florence 
Korsakaitė.

Pabaigoje abi solistės sutar
tinai sudainavo dueto Šimkaus 
“Plaukia sau laivelis”.

Rež. Juozas Kaributas gerai 
atliko Binkio poemą. “Tamošius 
bekepuris”.

Po. koncerto buvo ir linksmo
ji dalis, kur susirinkusieji links
minosi iki vėlaus vakaro.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje nariai daugumoje būdami 
vyresnio amžiaus, kasmet suge
ba surengti kultūrini parengi
mą, vaidinima ar koncertą. Vi- *■7 C C

i

Komisijos vardu B. žemgul 
lienė pranešė, kad stropiai yra 
rengiamasi vakarui, kurs Įvyki 
šį sekmadienį, vasario 8 d| 
Hollywood svetainėje.

Susirinkimas praėjo greitaf 
ir sklandžiai. Pirmininkė su( 
pagelbininkėmis paruošė vai-f 
šes su skaniais balandėliais, o| 
gimtadienių proga Mary Vens-| 
kūnas ir Hank Bauerle parūpi-! 
no stipresnės, taip kad susirin-į 
kimas baigėsi labai draugiškoj 
je nuotaikoje. Joniškietis

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR S1CUILI3

SSKifnia

527,000, plieno — 127,000,000 tonų, batų — 675,000,000 
porų ir 1.1

Visais atvejais, kaip sakoma, prašauta pro šikšnelę: 
nei vienoje gamybos srityje nebuvo pasiekta nustatyta 
norma. Nieko tad nuostabaus, kad dabar sovietinė 
spauda, pasiremdama Leonido Brežnevo pasakyta kalba, 
kelia didžiausi aliarmą ir ieško kaltininkų smunkančiai 

pagaminta 1969 m. tik 51,000,000 tonų. Plieno buvo nu- Į gamybai pa teisiu to Būdinga ir tai, ~kad Brežnevo kalba 
matyta pagaminti 160,000,000'tonų, pernai pagamintai™^0 irisai spaudoje paskelbta^ spaudai is tos albos 
121,000,000 tonų.' Buvo numatoma 1970 metais gauti grū- pleidziama skelbtl tlK Jos bendras mintis.

tokio plataus užsimojimo susilaukta tokio 
Cruščiovo skelbiama didelio nepasisekimo?

buvo, kad 1970 m. bus pagaminta 825,000,000 poru batų; 
pernai pagaminta 635,000,000 poru batų. Daugiausia ap
siskaičiuota su išgavimu natūralinių šviečiamųjų dujų. 
Jų buvo numatyta 1970 m. išgauti 11,214 bilijonų kubinių | 
pėdų; pernykšti produkcija buvo tik 6,464 bilijonai kubi
nių pėdų.

žinoma, kai kurie gali tvirtinti, jog tai buvo Chruš-Į 
čiovo fantastiškasis pranaš 
lintas už savo “nedakeptas 
vo prikišamas net “zuikiškas galvojimas”.

Bet ir dabartiniai Kremliaus valdovai buvo numa
tę produkcijos normas 1969 m. Sakysime, jie numatė, 
kad automobilių bus pagaminta 348,000, sunkvežimių —

Automobilių 1970 m. turėjo būti pagaminta 750,000, 
o sunkvežimių — 625,000. Praeitais metais automobilių 
pagaminta tik 293,600, o sunkvežimių — 504,500. Mine
ralinių trąšų turėjo būti pagaminta 85,000,000 tonų, bet i , . . .

' —- . tik 51.000.000 tonu. Plieno buvo nu- gamyba! pateisint. Būdinga ir tai,
i nebuvo ištisai spaudoje paskelbta.

dų 252,000,000 tonų. Pernai derlius buvo labai menkas ir 
grūdų gauta tik 177,000,000 tonų,

juk ir buvo paša- 
u,.

Kodėl i

Brežnevas ir kompanija kaltina darbininkus ir Įmo
nių vedėjus alkoholizmu (Įvedama net apribota savo rū
šies prohibicija), tinginiavimu, apsileidimu, gobšumu 
ir kitokiomis nuodėmėmis. Tai skamba lyg koks paradok
sas, turint galvoje tą faktą, jog metai po metų buvo 

ma, kad darbininkai su didžiausiu entuziazmu 
Prisiminkime tik vadinamuosius “stachanovie- 

Ir štai staiga sugedo ir darbininkai ir Įmonių ve
dėjai. kuriems jau reikalingas botagas! '•V 7 v O O

Nekaltinama yra tik toji netikusi biurokratinė so
vietų gamybos sistema, dėl kurios sovietinio darbininko 
produktyvumas yra per puse mažesnis, 
Europos darbininko.

dirba.

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS Sr.

1

•' II 
česklčbą, Rudzilą, Percdijonevą. Dra- ■ 

sutavičių ir Vaiciekauską pažinau jau iš tų ! 
dienų, kai tebegyvenome pionierių karei- j 
vinėse. Morkevičių ir šimčių pastebėjau ! 
per pirmuosius patikrinimus. Kai susirgau, į 
ir gydytojas leido man dvi dienas gulėti, 
vienas naujokas ypatingai draugiškai ma- { 
ne slaugė. Tai buvo Korniakas (jau Kar- į 
ncno pavarde mires Klevelande). Jis buvo j 
man draugiškas visa kareiviavimo laika. O 1 
buvo ir nemandagių, kaip Drobišas, pa- I 
vyzdžiui, arba Mackė.

Ir mūsų skvriuje nedaug tebuvo tokiu, i 
kurmo-N galėjai vadinti kultūringais žmo- ‘ 
nėmis. I ik su penkiais žmoniškai pasikal- j 
bėti buvo galima: su Korniaku, Gložaičiu. ! 
vokiečiu Čcsklcba, rusu Peridijonevu ir t 
latviu Budzitu.

Mūsų skyrininkas, vyresnysis puskari- 
nmkis Motiekaitis, nebuvo griežtas. Trūko ! 
viršininkui reikalingų privalumų, trūko i 
energijoj o dideli akiniai darė jį beveik 
juokingą. Pasakojo, kad tebesąs dar jau
nas. savanoriu kariuomenėn Įstojęs, da- < 
bar lankas suaugusiųjų gimnazijos septin- ! 
tą klase. Su kareiviais elgdavosi jis žmo- j 
niškai. t

Būrininko padėjėjas, vyresnysis pus- i 
karininkis Zuhrickas, buvo mandagus ir j 
kareivių nebausdavo. »

Būrininkas. vyresnysis puskarinin
kis Špokevičius, bausmių kareiviams nesi- i 
gailėdavo, ir būryje buvo visiška draus- į 
mė. Iš jo veido dvelkė energija ir griežtu
mas. Savo pavaldiniams buvo ne tik griež
tas, bet ir geras, tėviškas.

Viršila Budra panešėjo į gražią griežto 
charakterio mergaitę, tačiau buvo pakan
kamai vyriškas. Buvo griežtas, kaip ir bū
rininkas, tik inteligentiškesnis už pirmąjį. 
Kareivius jis dažnai bausdavo.

Kiekvieną dieną su naujokais būdavo 
du vyresnieji leitenantai, Sirvydas ir Sta
sius.

Vyresnysis leitenantas Sirvydas buvo 
tikras rusų karininko tipas. Net ir rusišką 
barzdą turėjo. Švelnaus žmoniškumo pas 
jį visai nesimatė. Jo griežtumas su karei- | 
viais nesiskyrė nuo neapykantos žmogui. 
Keiksmas lydėdavo kiekvieną jo kreipimasį 
į kareivį.

Stasius buvo nesveikos išvaizdos, be 
energijos, be griežtumo. Kai kokiu menk
niekiu kareivis nusikalsdavo, jis visai ra
miai ir tyliai, net nežiūrėdamas į nusikal
tusį jį. paskelbdavo bausmę.

Kuopos vadas kapitonas Šulcas atrodė 
man idealus Lietuvos kariuomenės kari
ninkas. Griežtumas žymėjosi jau jo reikš
minguose veido brožuosc. Balsas kalbant 
plaukdavo ypatingai lygiai ir aštriai, lyg 
plieninis propelerio staugimas. Ne tik kad 
keiksmo, bet ir šiaip kokio nereikalingo 
žodžio iš jo niekuomet neišgirsdavai.

Karininko savybėmis jau žemiau už 
kuopos vadą stovėjo bataliono vado padė

mums reikėjo “Volkswageno”, g 

Statybą veda inž. J. Stankus, I
o jis suprojektavo “Cadillacą”.

varžytinėse pasiūlęs prieina
miausią kainą. Reikės ir lietu
vių talkos rankų darbu. Įvai
rūs. meistrai, kurie galėtų pri
sidėti prie namų statybos ir 
Įrengimų, prašomi kreiptis Į 
mane. Darbas bus ilgas ir sun
kus,’ tačiau su jyisuomenės pa
rama tikimės jį užbaigti. Tiki
mės, kad praplėstas Jaunimo 
Centras bus lietuviškas švytu
rys ne tik Čikagai, -bet ir visai 
lietuviškai Amerikai.

— Ačiū už pasikalbėjimą.
A. Pužauskas

s

i
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SAIGONAS. — Vienas Saigo- 11 I s 
no policininkas gavo iš valdžios 11 
medali ir piniginę dovaną. Apie ’ į 
ji daug rašė sostinės laikraščiai. (| 
Jo nuopelnas tas, kad vienam Į 
kinui pasiūlius jam kyšį už dvie-1 
jų jaunų vyrų, besislapstančių I 
nuo karinės tarnybos, paleidimą,

negu Vakarų policininkas kyšio neėmė, bet 
viską pranešė savo viršininkui.

jėjas majoras Masiulis. Judesiai ir visas jo 
charakteris priminė moteriškąją lytį.

Bataliono vadas pulkininkas leitenan
tas Vaiciekauskaš, tas pražilęs senukas, la
biau panašus buvo į malonų profesorių, 
negu karininką. Su kareiviais elgėsi jis 
kaip žmogus su žmogumi.

Be čia paminėtųjų, buvo dar visa eilė 
grandinių ir puskarinikų, kuriuos turėjau 
laikyti viršininkais dėl to, kad jie buvo 
mano kuopoje. Šitų netiesioginių virši
ninkų tarpe buvo keletas takių, kurie 
ypatingu savo žvėriškumu sugebėjo pasi
daryti neužmirštamais. Ypač visuomet pri
siminsiu jaunesnį puskarininkį Dičky.

Naujoku apmokymas ėjo į galą. Jau 
mokėjome išsirikiuoti ir kareiviškai žengti. 
Persismaugę diržais lyg skruzdės, išeida
vome rytmečiais Į lauką. Čia pat ties karei
vinių durimis tuojau patys ir į eiles susto
davome. Prie durų stovėdavo viršininkai. 
Išeidavo aukštesnis viršininkas Špokevi
čius ir tuojau apžiūrėdavo mūsų batus, ne
šykštėdamas bausmių, jeigu kurio nešva
rūs būdavo. Netrukus ateidavo karininkai. 
Jiems į kareivines Įeinant mes sušukdavo
me “sveikas tamšta”!

Prasidėdavo rikiuotė. Nežmonišku bal
su, kuriame jausdavai grasinimą, panieka 
ir viršžmogišką ghlybę, imdavo Špokevi
čius rėkti mums komandos žodžius. Nere
tai šitą riksmą lydėdavo keiksmai už nepa
sisekusį kurio kareivio judesį. Pasukinėjęs 
vietoje, rikiuodavo mus į grandžių vorą ir 
išvesdavo Į aikštę.

iries

savo giminėms Lietuvoje ir USSR.
! I I
• • •

kaip tik gavome labai mažą kieki naujausio modelio

(43 arklio jėgų)

'Kaina $1850.00
Užsakymus priimama tik iki vasario 28 d.

Kas pirmas ateina — tas pirmas patarnaujamas.

Skubėkite su savo užsakymu. — Pristatymas garantuotas.

220 Park Ave. South (corner 18th Street) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212-228-9547

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

716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 — Tel.: (215) WA 5-3455 

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

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 — Tel.: (212) 581-7729

Pagaliau prasidėjo egzaminai. Susirin
ko i mūsų klase visi bataliono karininkai, 
susėdo prie atskirų stalelių ir kiekvienas 
po vieną naujoką pasišaukęs klausinėjo. 
Vieną dieną klausinėjo statutų, kitą spe
cialybės dalykų. Ne visus spėjo išegzami
nuoti. Aš nebuvau pašauktas atsakinėti. 
Neteko pasirodyti, kaip gerai viską išmo
kės buvau. V

Labiausiai bijojau gimnastikos egza
minu. Ant turniko vis dar neužsiverčiau. 
Bet man padėjo viršila. Kai naujokai nuė
jo prie turniko, jis pašaukė mane Į karei
vines. Ant lygiagrečių geriau .sekėsi. Rei
kėjo užlipti ir pasiūbavus iššokti. Siūba- 
vausi kiek galėjau, net rankos drebėjo, o 
vienas karininkas ragino daugiau pasis
tengti. Pagaliau iššokau, sušukau “jaunas 
kareivis Pakalniškis” ir nuėjau į savo vietą 
rikiuotėje.

Rikiuotės egzaminui buvome surikiuoti 
Į paprastas eiles. Pasimakaravus kuri lai
ką su šautuvais, buvo pasakyta užsirūkyti. 
Vos spėjo rūkantieji užsidegti papirosus, 
kaip staiga sušuko: “Baigt rūkyti!” Kai 
papirosus numetė, vėl leido rūkyti. Pas
kui grandiniu! Lauciui liepė paimti keletą 
naujokų ir atlikti karo lauko uždavinį. Va- 

i dovauti Lauciui nesisekė.
Atėjo priesaikos diena. Jau iš ryto kiek

vienas rašė sau “leidžiamą”, kiekvienas 
norėjo tą dieną i miestą išeiti. Buvo pasa
kyta, kad priesaikos dieną visi galės išeiti. 
Nerašiau leidžiamo gal tik aš vienas. Ne
galėjau prašytis, nes buvau būrininko nu
baustas priesaikos dieną neišeiti. Nnbaus-
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dęs buvo už tai. kad rytmetį kėlimo laiku 
i einant per kareivines jo nepasveikinau. Į 
i tą miestą aš taip labai ir nesiveržiau, ” nes 
neturėjau pažįstamų, nebuvo pas ką nueiti.

Kai mes, šventadieniškai apsirengę, iš-i 
sirikiavome aikštėje, atėjo orkestras ir bū-| 

| rys mokomiečių. Mokomiečiai nulydėjo^ 
mus i bažnyčią ir buvo mūsų priesaikos liu-| 
dytojai.

i i
Šančių Įgulos bažnytėlės šventoriuje bu- 

| vo mūsų priesaikos iškilmės. Prisiekėme^ 
ginti savo tėvynę. Majoras Masiulis pa
sveikino mus su eilinio laipsniu.

Parėję iš priesaikos fotogrofavomės< 
Bendras naujokų gyvenimas buvo jau pasi-Į 
baigęs, ir mes turėjome išsiskirstyti i kuo
pas. Būrininkas norėjo padary ti viso būrio® 
nuotrauką, bet niekaip nesuorganizavo J 
Jis net supyko ant mūsų skyrininko, kairė 
tas nori su savo skyriumi atskirai fotogra^ 

Į fuotis.
Tuojau po priesaikos paklausė būrinin^ 

kas, kas yra nubaustas neišeiti. Aš pasisa-1 
kiau ir mane paskyrė tvarkininku. Taip aš 
priesaikos dieną atšvenčiau tarnyboje.

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

A U J I E N A^S’I
Jos vishd rašo Į

^TEISYBĘ
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building}. TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Ttlef.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STR£ET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai^ 
Trečiad. 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 

RezicL: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

pritarimu Belgijoje, Vo- 
kietijoje, Kanadoje ir JAV-bėse. 
Belgijos kardinolas Suenens jau 
rengėsi vykti į Romą, asmeniš
kai popiežiui išdėstyti dalyką, 
kai staiga vienas šiandien veik
liausių kurijos šulų prancūzas 
kardinolas Jeam Danielou pa
ties Vatikano oficioze Osserva- 
tore Romano prieš pat kardino
lui Suenens atvažiuojant para 
šė piktą straipsnį, kaltinant, esą, 
prisidengiant celibato skraiste 
siekiama pažeminti popiežiaus 
autoritetą ir pagriauti bažnyčią.

“Ne be tikslo šis kunigų ly
ties reikalas buvo taip akivaiz
džiai iškeltas Olandijoje, ten 
kur Eucharistijos realybė gin
čijama ir kur aukščiausiojo pon- 
tifekso (popiežiaus) autoritetas 
niekinamas ir kur dėl hierarchi-

Esanti tikėjimo krizė
Kardinolas Danielou tame 

straipsnyje prileidžia, kad Olan
dija “yra dalis tų Atlanto te
ritorijų, kur tikėjimo ir dvasi
nio gyvenimo krizė plinta”. Aiš
kinama, kad tomis Atlanto te
ritorijomis jis vadina Kanadą 
ir Jungtines Valstybes, kur daug 
žmonių, įskaitant ir vyskupus, 
palaiko olandų pusę. “Tačiau 
tos teritorijos nesudaro visos 
bažnyčios, nors jos ir skelbiasi 
esančios jos avangardu”, rašo 
šis kardinolas.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
27U9 W. 5 i st STREET

Tek: G R 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv 
i—4, 7—9, antrad., penst. lu—4, iri 

šestad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

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

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamomti MI 3-0UO1.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

p. Šileikis, o. p.
ORTHO PBDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadien.ais 9—L 
ORTHOPEDiJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, HI. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstūmę.

ANTANAS VILIMAS
323 W. 34 PUc^

TaL: F Rentier 6-1882
0

I PERKRAUSTYMA!
! !

Chicagos arkidiocezijos laik
raštis The New World sausio 
30 d. nr. rašo, kad ir Kanados 
Vakarų kunigų konferencija 
Winnipege indorsavo rezoliuci
ją, reikalaujant celibato pasi
rinkimo ar atmetimo laisvės ir 
išreiškė savo solidarumą su 
Olandijos katalikų reikalavimais.

Nors kardinolas Danielou mi
nėjo tik “Atlanto teritorijas”, 
bet The New World rašo, kad 
ne kitaip laikosi ir Vokietijoje. 
Pavyzdžiui, grupė Vakarų Vo
kietijos kunigų pasiuntusi Olan
dijos kardinolui Alfrinkui į Ut
rechtą laišką, pareikšdama, kad 
Olandijos pastoralinės tarybos 
nutarimai “teikia didelį patar- 
navima visai Kataliku Bažny
čiai”. ‘

Bažnyčios “skaisčiausias perlas”

Kardinolas Danielou apkalti
no Olandijos kunigus ir vysku
pus, taip pat pasauliečius kata
likus “meluojant ir iškraipant 
faktus”.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
vasario 1 d. pats popiežius kal
boje iš savo rūmų pro langą į 
Šv. Petro aikštę be kompromisų 
atmesdamas olandų katalikų ir 
jų hierarchijos pageidavimus, 
aiškiai davė suprasti, kad celi
batas, kaip Bažnyčios “skais
čiausias periąs” pasilieka nepa
judinamas ir net uždraudė apie 
jį toliau kalbėti. Celibatas, jis 
pasakė savo griežtoje, bekom- 
promisinėje kalboje, “yra mū
sų Lotynų bažnyčios pagrindinis 
įstatymas. Jo negalima išsiža
dėti nei dėl jo klausimo kelti”. 
Tuo būdu visiem 500 milijonam 
su viršum katalikų visame pa-" 
šaulyje Paulius XT uždraudė celi
bato reikalą net diskutuoti.

Pranešimais, iš Romos, ten 
vyraujanti nuomonė, kad popie- į 
žius Paulius, VI savo ultimaty-1 
viu reikalavimu bandydamas I 
pažaboti katalikus, kad net kal
bų apie celibatą nebūtų, pasta
tė pavojun pats savo autoritetą.

šis reikalas gresiąs skizma 
Katalikų Bažnyčioje.

Vyskupų sinodas 
celibatą svarstys?

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

Treč. ir šeštad. uždaryta
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: G Arden 3-7278

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050
Leidiniai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

I 2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

"4rinL lijfe

2853 W. 63rd STREET-
Vai.: pirmad., ketvirtad. 5-8 val. vak. 

antrad., penktad. 1—4 popiet.

TIK si3995;
I š PA R DAVIMAS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

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

ded. 
Call

DR. ŠD. fiiARKUNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

401S N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 6C61S Tel. 525-0952

Ofise tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: P R 6-9801.

DR. j.' MBŠKAuSKAS 
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

dienį nuo 9 iki 12 vąL 
Trečiadieniais uždaryta.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš WOPa, 
1490 kiL A. AL '

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

. You must be satisfied.
Farley Quality Painting 

343-7377

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2518 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

• “contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

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

Vakaruškos: pirmaaiemais 7 r
Tek: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD A’"5
CHICAGO. ILL. 6062C

£ !

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

Fully insured.
PLASTERING, TAPING & 

SPRAYING.
525-8018

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

ERNEST L. KITZINGER, INC.
GENERAL REMODELING

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

Screen Porches.
Alum. Siding.

724-3384

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

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.

CARPENTER WORK
CARPENTER — HANDYMAN — 

GENERAL CARPENTER — 
REMODELING — REPAIRS 

VERY REASONABLE

ERNIE — 489-5172

The New Worlds 
j e iš Romos skelbia 
kas yra kunigas ii 
problema ar jis privalo pasilikti 
nevedęs, tikriausiai bus iškel
ta vyskupų sinodo sekančiame 
susirinkime. “Popiežius ilgą 
laiką- tą idėją turėjo galvoje”, 
pasakęs gerai informuatas auto
ritetas.

Dabar, kuomet Olandijos vys
kupai šitą ilgai kunkuliavusią 
problemą iškėlė iki užvirimo, pa
sisakydami prieš mandatorinį 
(privalomą) celibatą, o tatai yra 
popiežiaus Pauliaus VI reikala
vimui visiškai priešinga dekla
racija — tas klausimas vargiai 
bebūtų galimas išimti iš būsimo 
Vyskupų sinodo dienotvarkės.

Praeitą antradienį, vasario 3 
■d. popiežius įsakė Olandijos vys
kupams atitraukti savo paramą 
tiems, kurie pageidauja pakeisti 
celibato nuostatus. Vatikane 
manoma, kad atsisakymas pa
klusti reikštų prasidėjus skizmą 
nuo Romos.

Kai kurie ekspertai Amsterda
me tačiau išsitarė, kad vis dar 
lieka galimybė dialogui ir kad 
savo kietame nustatyme pats 
popiežius yra padaręs plyšį ank
sčiau prasitardamas, jog “atsi
žvelgiant į nepaprastą kunigų 
trūkumą” kai kurie “subren

dusio amžiaus vedę vyrai” galėtų 
būti įšventinami į kunigus.

Kunigų celibatas buvo pra
dėtas nuo 4 amžiaus, o kanonų 
įstatymuose Įrašytas tik dvylik
tajame amžiuje. J. Pr.

NC žinio- 
Problema, 
lygiagretė

Ila McNamee, parašė, 
’joji pirmininkė imtų j 
{kauti ir vesti susirink

Naujoji pirmininke 
{kino visą valdybą ir 
I pasižadėjo kiek 
dirbti klubo gerovei, 
dama, kad kiti valdybos nariai 
ir klubo nariai dirbtų sykiu.

Naujai išrinktasis vicepirmi
ninkas Matt Povilaitis irgi pa
sveikino narius ir prižadėjo 
padirbėti dėl klubo gerovės.

Knygų revizijos komisija iš
davė raportą, kuris parodė, 
kad per 1969 metus liko netoli 
$900 pelno. Kadangi klubas yra 
pašaipiais ir turi daug išlaidų, 
tai toks pelnas parodo, jog val
dyba ir nariai praeitais metais 
nemiegojo, o visi šauniai dirbo.

Klubo pavasarinis balius 
įvyks ateinančio balandžio — 
April 11 dieną, tai yra šeštadie
nį, vakare. Į komisij ą savo 
noru sutiko įeiti Estella McNa
mee, Matt Povilaitis ir John 
Didžgalvis. Apie šį balių bus 

. vėliau.
Po susirinkimo buvo vaišės. 

Mrs. Martha Masulis, žinoda
ma, kad naujai išrinktoji val
dyba mėgsta jos “lašinuočius”, 
jais visus pavaišino.

Visi jai taria ačiū.
Kitas klubo susirinkimas 

įvyks ateinantį sekmadieni, va
sario 15 d. 1 vai.

Visi Amerikos 
liečiu pašalpinio 
ir valdyba linki, 
Jusas greitai pasveiktų ir vėl 
drauge su jais veiktų.

E. McNamee, korespondentė

” * i vestuves kitas šei
yra išrink-1 kreipkitės i mūsų vii 
Mrs. Estei- turinčią studiją 

patyrę fotografai. 
Šiame vestuvinii

urminiu- 
imą.
' pasvei- 
narius ir

išgalės leis 
paprašy-

popiet.

klubo nariai 
kad Antanas

MILIJONIERIAUS ŽMONA
Tūlas milijonierius didžiuoja

si ar skundžiasi: “Prieš dvide- į 
šimt metų mano žmona turėjo 
milijoną dolerių. Ji tuos pini
gus ir dabar tebeturi, tik kai 
dabar ji eina, tai atrodo, kad 
visą milijoną ji nešasi smul
kiais”.

J8, tai 
paty 

itlieka

gel* vair

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Avė. — 586-1228

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois 

927-6288

.... ... \
IT IT 1 n. U

Cal! and ask for EDIE BURBULIS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GRT .RS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

5

SENIAUSIA IR DIDžLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

? 
Į

|
I

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

RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SUNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIRCONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

(• REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

r . k.-

I- 
s

DOVYDAS P
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

VISI PATOGUMAI
Vieno banko direktorius, ■ no

rėdamas laimėti savo įstaigai 
pinigingą klientą, begirdamas Į 
savo banką be kitko pasakė:

I
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

■

“Mūsų bankas vra labai didelis 
ir turi visus patogumus. Net plė
šikams yra atskiras langelis!”

Susirinkimu ir parengimu

— Skautininku-iu Ramovė rengia 
metini susirinkimą visoms ir visiems 
Skautininkams vasario 8 dieną Jauni
mo Centre 3:30 vai. po pietų. Disku
sinė tema: Vasario 16 — Skirtingų 
amžių eigoje Prašome atvykti.

Valdyba

— Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švieta mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 8 dieną 1:00 vai. 
po pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Narės kviečiamos at
silankyti. Aptarsime draugijos rei
kalus, kurių yra daug. Po susirin
kimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt.

— Joniškiečiu klubas kviečia visus 
į linksmą Užgavėnių balių/ kurs Įvyks 
Holly wood'salė j e, 2417 West 43rd St. 
šį sekmadienį, vasario 8 d. 4 vai. po
piet. Bus skanių užkandžių (blynai) 
ir gėrimų ir šokiai su muzika. A. K.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

■■niff'

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

CARPENTERING CONTRACTING CO

AL GREEN CONTRACTOR

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

types of carpentry.
598-1850

. RITE WAY 
DECORATING 

Interior, exterior.
Free estimates.

299-3159 or 356-8705

wI

I

II

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. _____

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. 
Cali 561-1738

WJ

ED THE CARPENTER

Best work - Best rates. 
Satisfaction Guarant eed. 
As I de all my own work.

471-1444

DR. V. P. TUMASOKIS 
CHIRURGAS 

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

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

No job or tree too difficult 
Over 12 years experience in 

BIG TREE REMOVAL 
Conservatively priced. Power stump 

removal. Free estimates.
HI 6-3224

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

& office remodeling.
Call KEN 
597-1491

(LACKAWICZ)

ANTANAS M. PHILLIPS

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

I

GILASONMARTIN
27 dieną ir sausio 31 d. palaidotas

Phone: YArds 7-19113354 So. HALSTED STREET

tit

| Mirė 1970 metų sausio mėn.
| Lietuvių Tautinėse kapinėse.
g Velionis Martin Gilason negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė 
f jam paskutini patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės vietą. Todėl 
j mes, atmindami jį ir apgailėdami jo mirtį, dėkojame draugams, at- 
I vykusioms į šermenis, atsiuntusiems gėlių ir palydėjusiems į kapines.

Dėkojame dr. Adomaičiui ir V. Šimkui už kalbas palydint velio
nį, sol. Algirdui Braziui ir Genovaitei Giedraitienei už giesmes apei
gose.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriui Donaldui Petkui už mandagų ir 
tvarkingą patarnavimą.

Dėkojame karstanešiams — Suvalkiečių Draugijos nariams, nunc- 
šusiems jį į amžinojo poilsio vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavu
siems giminėms, draugams bei pažįstamiems.

O Tau, mūsų mylimasis, sakome — Ramiai ilsėkis šaltojoj že
melėj.'

Nuliūdę lieka:
Žmona, vaikai, anūkai.

I *

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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HELP WANTED — MALE 
Darbininku Rtikit

HELP WANTED —. FEMA
Darbininkig RgikU

SIUNTINIAI I LIETUVA
IR KITUS KRAŠTUS

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

Milijoninės vagystės 
Sears & Co. sandėliuose

New Yorko akciįy biržoje pirmą kar
tą Amerikos istorijoje nariu yra pa

siūlytas negras Joseph Searles.

APDRAUDŲ

YOU R 
tnsurcnce

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

........ III ■■■■ ■

jų policijos detektyvas atosto
gose, kurie kaip paviršutiniš
kai apskaičiuojama iš tos kom
panijos sandėlių, esančių prie 
Midway aerodromo, pavogė 
prekių už apie pusantro mili
jono dolerių.

Vagystė buvo

LASTIC
OPERATORS

EXCELL! \T PAY. 
COMPANY BENEFIT!

UDEI
“2” DIVERSIFIED 

IOSITIONS OPEN.
TCEStRCAL ESTATE FOR S 

hkn. -i. Žemo —- Pardav
APACHE

INDUSTRIES CORP. 
2800 BERNICE ROAD, 

LANSING, ILL

DENTAL TECHNICIANS 
hrome departme t. All cast waxer, 
assembler, welcer, finishers and 

polishers. 
Top salary. 
RA 6 5228 

NOBILIUM PROCESSING CO. .
125 No. wabash ave. 

CHICAGO, ILL.

LINOFILM OPERATORS 
LINOTYPE OPERATORS 
LINOTYPE MACHINIST 

APPRENTICE 
Excellent benefits & working 

condrions. 
Call 547-8940, 

J. D. PEARSON 
TYPESETTING CO., BELWOOD.

Each requiring inteligence, maturit 
accuracy and dependability.

j Flexible hours gives time opportuni. 
to mother of school-aged children re

turning to business.
Full time or short hours daily. 

Good potential.

Phone 236-8306
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. 2794770 ‘

GENERAL 
OFFICE CLERK 

For accurate work in records section 
of developement office. Lite typing. 

Good salary — Lunch & fringes. 
8:30 — 4:30 P. M.

ST. IGNATIUS COLLEGE PREP. 
1076 W. ROOSEVELT

HA 1-5900. MR. FENWICK

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILG 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS I

MS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidento

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTAIUATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

I

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

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

Užsakant didesnį kiekį parengimams 
duodame nuolaidą.

2433 WEST 69th STREET
CHICAGO, ILL. 60629

Savininkai:
ANTANAS ir JERONIMAS PL1ENIS

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

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

..

f

Suimti trys Sears Roebuck įbes atstatymo sukakties minė- 
& Co., sandėlių sargai, vienasįjuną tvasario 15 d. Detroite, 

Mercy kolegijos salėje. Vasa
rio 11 Lietuvių namuose jam 
rengiamas pagerbimas ir susi
tikimas su Detroito lietuviu or
ganizacijų atstovais. Vasario 
16-osios minėjimą Detroite ren- 

tgia Detroito Lietuvių Organi-
aiškiai nusta-:zaeijl> Cen^ras’_ vadovaujant 

lyta vagys sučiupti ir atpažinti yaz*u* kikučiui.
iš fotogr., kurias Sears detekty-j 
vai padarė iš helikopterio tuo t 
metu, kai vagvs iš sandėliu ne- 
šė daiktus ir krovė į savo sunk-i 
vežinų. Jau apie $200,000 ver-f 
tės vogtų prekių surasta. Suim-I 
tieji iki teismo paleisti už $15 
000 iki $25,000 užstatus.

T R U M P

— Roselande Lietuvos nepri
klausomybės šventės Vasario 16 
minėjimas įvyks šio mėnesio 
22 d., 9:4.5 vai. ryto, sekmadie
nį. Visų šventų parapijos baž
nyčioje. Po iškilmingų pamal
dų minėjimas vyks salėje. Kle
bonas, kun. Pranas Lukošius, 
kaip kasmet 2-rą pinigine rink
liavą bažnyčioje skiria Lietu
vai laisvinti. Šios didžiosios 
šventės iškilmėse maloniai su
tiko dalyvauti kviestieji sve- 
svečiai — kun. Petras Patlaba, 
kuris-pasakys tai dienai pritai
kintą pamokslą ir iškilmingojo 
akto salėje atkalbės invokaciją, 
o prof. Balys Vitkus pasakys 
pagrindine kalbą. Minėjimą 
rengia vietos apylinkės pirmi
ninkas. ir komisiją

— Inž. Kestutis K. Miklas, Ba- 
tuno vykdomasis pirmininkas, 
bus pagrindinis kalbėtojas lie
tuvių kalba per nepriklausomy-

— Batunos yra paruošęs vi- 
|sų didesniųjų Amerikos laik- 
Įraščiu, kurie turi daugiau ne- 
igu 50,000 skaitytojų, adresų są
rašus. Organizacijos ir pavie

niai asmenys, suintresuoti tais 
j sąrašais dėl panaudojimo jų 
Vasario 16-tosios proga, gali 
juos užsisakyti iš United Baltic 
Appeal, 2789 Schurz Avenue, 
Bronx. N. Y. 10465, tel. (212) 

1828 - 2237. Užsakant tuos sąra
šus, prašoma prisiųsti auką tų 
sąrašų paruošimui bei persiun
timo išlaidoms apmokėti.

— Mrs. Estelle Foley iš Covi- 
vina, Kalifornijoje, užsakyda
ma metams Naujienas savo mo
tinėlei Mrs. Felix Povilus (Ur
sula! Povilienei), rašo, kad 
jos močiutė anksčiau ilgus me- 
*us gj’veno Chicago j e, yra gera 
sena, nuolatinė per kelias de
šimtis metų Naujienų skaity
toja ir šio vasario 2 dieną at- 
jšventė 80 metų savo amžiaus. 
Mrs. Povilus gyvena su sūnum 
Petru Colorado valstijoje. Duk
tė rašo, kad mama labai pasi- j 
ilgsta savo daugybės gerų drau
gių, draugų ir pažįstamų Chi- 
eagoje ir dėlto Naujienose atsi- 
dėjusf seka žinias iš Chicagos.

Kas tik turi gera skonį
I

I

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

Vedėjas. J. L1EPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

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

II
i Į

I

SERVICE MAN 
Residential heating & air-cond
itioning equipment. Steady year 
round work. Top wages 

benefits & bonus.
FR 3-5472

RENTING IN GENERAL
Nuomos

plus

ŠEIMA SKOKIE, ILL.
iš 6 drausmingų vaikų, kurių 2 ma
žamečiai, ieško ŠEIMININKES, kol 
pasveiks motina. Virimas ir namų 
ruoša. Geras atlyginimas, privatus 
kambarys, laisvalaikis. Susikalbėti 
angliškai. Skambinti Dr. McDermott 
teL OR 5-4385 į namus arba OR 5-4471 

į kabinetą po 2 vai. dieną.

WTh 2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. —. Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja
mu prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis. 

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HSCS

Paid quoterly on 
regular Savings

Savings

MSURiO

Per annum on 
Investment bonus 

Insured to $20,000.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632
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NAUJI BUTAI PRIE EŽERO 
PIGIAUSIOMIS NUOMOMIS 

CHICAGOJE
Gražūs, erdvūs ir modernūs 2 mieg. 
butai tik 139 dol., 3 mieg. — 160 dol. 
artimoje Chicagos šiaurėje, arti pa
plūdimių, parkų, ligoninių, gerų krau
tuvių, puikios transportacijos. Privati 
apsauga, keltuvai, šilima, nemokamos 

dujos virimui, parkinimas ir kita.
Skambinti 275-6877 arba 

atvykite Į
NORTH RASTW00D SHORES 

APARTMENTS 
850 W. EASTWOOD AVE. 

(4635 North)
Gyvenkite moderniai su puikiomis 

šeimomis.
Skambinkite 275-6877 dabar.!

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
su virtuvės privilegija porai vasaro
tojų privačiame name už 40 dol. per 

savaitę.
13255 NW. 12 AVE.
MIAMI, FLA. 33168

Tel. 688-6104

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS
Liuterio (North) Aukšt. Mokyklos 

_ 1<F>0 rn i z I motinu klubas ruošia vieša metini iš- 
j c. \nun' pardavimą mokyklos valgykloje,

a. steigiamąjį Seimą sujaudin- 5799 BERTEAU AVE., 
tu balsu atidarė tuometinis 5 ai- Į ketvirtadienį, vasario 12 d. nuo 9 vai. 

ryto iki 3 vai. po pietų.sRbės Prezidentas Antanas] 
Smetona be kitų ir šiais žo- 
žodžiais: “ši diena yra Lietu
vai visų prakilniausia, ši die- 
ma garbinga mūsų tėvynei. Ke
lius amžius klausiusi svetimų
jų valdžios, nusilenkusi jų va
liai, Lietuva nūdien įstengė ap
sisprendimo teise pastatvt prie
šaky savo tautos, savo visuo
menės valią.. . Laikinosios vy
riausybės uždavinys baigtas. 
Valsh’bės Prezidentas, Minis- 
terių Kabinetas, Valstybės Kon
trolė, Vyriausias Karinome- natūros Draugijos, dar galima 
nes Vadas atvedė Lietuvą iki gauti Naujienų administracijoj 
Steigiamojo Seimo. šiandien — 1739 So. Halsted St, Chica- 
visi pasitraukia ir atiduoda go,,111. 60608. tel. HA 1 - 6100. 
tam aukštam susirinkimui viso \Kaina SI.50.
krašto valdvma”. Už keleriu 
metų A. Smetona atsisakė savo ! 
žodžių, vadovavo 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmui ir peri 
tryliką metų nedemokratiškai 
valdė Lietuvą.

PHIL MAID CORP.
FABRIKO KRAUTUVĖJE

Suknelės darbui, išeiginės, naktinis 
apdaras ir kiti fabrikatai moterims.
PASAKIŠKOS TAUPYMO KAINOS

1014 W. VAN BUREN ST.

— Inž. Jono Augustaičio — 
8 Muenchen 13, Grieg Str. 59. 
West Germany — veikalą “An
tanas Smetona ir jo veikla”, 
išleistą 1966 m. Chicagos Lite-

— A. a. Jono Kardelio — įžy-i 
(maus spaudos darbininko ir vi-| 
suomenės veikėjo mirties me-l 
tinės sueina 1970 m. vasario 10 
d. Velionies palaikai laikinai į 
palaidoti Lietuvių Tautinėse 
Kapinėse, Čikagoje.

PRANEŠIMAS

— Dr. Vanda Sruogienė — skautus. (Pr).

štai pavasaris ateina 
Džiūgauja skauteliai,
Į Kaziuko Mugę trauksim
Jauni ir seneliai.

(Gie. Da.)
Tradicinė Chicagos skautų-čių 

(tuntų Kaziuko Mugė įvyksta 
š. m. kovo mėn. <1 d., Jaunimo 

j Centre. Atidarymas 10 vai. ryto. 
Kviečiame visus iš arti ir toli 

j atsilankyti ir paremti mūsų

7023 So. California Ave., Chi
cago, Illinois 60629— Vliko pa
prašyta rašo studiją apie Lie
tuvos Steigiamąjį Seimą.

Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame

— Prel. 5f. Krupavičius po Į pasirinkime A. Tvero krautu- 
operacijos šv. Luko ligoninėje vėje, 2646 W. 69 St 
sveiksta ir netrukus rengiasi 
grįžti į namus 1338 So. 49th 
Ave., C iccro, III. 6O650.

Kaip geram pirkėjui, dera, 
Viską perka tik pas Tverą.

(Pr)

DEPENDABLE WOMEN WANTED 
5 days week. Go. General housework. 
Steady. 4 children, 3 school age: 
14-10-7-4. Top salary for right person. 
Must speak some English. Excellent 

transportation. 
PARK RIDGE 

692-2854 after 6 P. M.

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

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

LOTS FOR SALE 
„Runnymede Palos Hills” 66 choice 
fully improved lots. Chicago water, 
sanitary sewers, across from Forest 
preserve with breathtaking view’. Pro- 

' petty located at 99th and Kean Ave. 
Priced from $9,000 to $14,000.

Call 425-0858

BŪKIM KAIMYNAI!

CLERK TYPIST 
immediate position available. Must, 
be a high school graduate, type 451 
w.p.m., have an excellent telephone’ 
voice and neat appearance. Benefits _ ~T™T 
include 3 weeks paid vacation. Call ? BUTŲ PO 4 KAMB MŪRAS Cicero 

7QQ 51 kq it Cermak Rd. apylinkėje. Gazo si-
jlima, 2 mašinų garažas. 180 dol. pa

jamų. žemi mokesčiai. $21,900.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero 

Tel. BI 2-2162 Jei neatsako — 
•LA 1-7038

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
5 dienas savaitėje bendrai namų ruo
šai ir dviejų gerų vaikų priežiūrai. 
Pastovus darbas. Privatus kambarys. 
Gera apylinkė, prie parko. Susikal
bėti angliškai. Dėl algos susitarsime. 
Tel. 472-2566 nuo 6 iki 10 vai. vak., 

savaitgaliais visa dieną.

Must be accurate. Part time 
full time.

CALL ■
HA 7-0206

Mr. HUGH'LATIMER
407 So. DEARBORN

or

BROOKFIELD 
BY OWNER

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

taxes. Close to schools, stores & 
transportation.

ASKING $28,500.
485-3483

SECRETARY
Engineering - Constructors office: 

Prefer related experience. Excellent 
typing and shorthand skills. Variety 
of challenging duties in pleasant sur

roundings. Very good benefits.
Contact Mr. KLEBAN.

HOYER-SCHLESINGER-TURNER
300 W. ADAMS 

263-0556

18 METŲ SENUMO dviejų didelių 
miegamų mūras su gražiai įruoštu 
beismontu, arti 64-tos ir Kedzie. 
$18.500.

LABAI MODERNUS 2 butų po du 
miegamus, 12 metų senumo mūras. 
Gazo šilima, garažas. 71-ma ir Sacra
mento apylinkė. $50,000.

Tel. PR 8-2236.

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, 
1* auto garažas. Greit susitarsite. 
$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, muro 
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

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 

\ Parūpiname paskolą, visokeriopą ap-‘ 
drauda, .veikia notariatas.

TYPIST AND
SWITCHBOARD OPERATOR

Two girsi office. Age open. Steel 
Company have an excellent opportu
nity for capable person with typing 
experience. Will train for switch
board. Shorthand helpfull hut not 
required. Good working conditions 

plus company benefits.
Phone FR 6-1700
8 A. M. to 5 P. M.
Ask for Mr. PATT

Vitalis Žukauskas, žinomas 
aktorius - humoristas išpildys 
programą Humoro ir Dainų Va
kare, vasario 14 d., 7:30 v. vak., 
Jaunimo Centre. Programą pa
pildys Čikagos Moterų Trio ir 
Korp! Neo-Lithuania su monta
žu. Bilietai numeruoti ir gauna
mi Marginiuose. Studentams ir 
vaikams bilietai pusę kainos. 
Šį vakarą ruošia Dariaus - Girė
no lit. mokykla. (Pr).

♦ Vyčiai minės nepriklauso
mybę. Lietuvių Vyčiai metinį 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimą ruošia šį sekmadienį, va
sario 8 d. Šį metą L. Vyčių pa
žymėjimas bus įteiktas Altui, 
kuris jau 30 metų nenuilstamai 
dirba už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą. — Alto vardu 
pažymėjimą priims pirm. Euge
nijus Bartkus. Lietuvių Vyčių 
Choras, vadovaujamas muziko 
Fausto Strolios, išpildys meninę 
“Lietuvos Atsiminimų” progra
mą. Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti. Pradžia 4 vai. po pie
tų. Vakarienė su šampanu pra
sidės 6 vai. vak. (Pr).

DĖMESIO! DĖMESIO!
1920 So. 49 Ave.,,Cicero atdaras ap
žiūrėjimui rytoj, — sekmadieni nuo 
2 iki 5 vai. po pietų. Savininkas iš
sikelia iš miesto. Skubiai parduoda 
2 butų mūrą, 5% ir 6^ kamb. Abu 

butai modernizuoti.
Apžiūrėjimui kitu laiku, prašoma 

skambinti
Tel. 656-2232

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2653 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

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

Tel. CL 4-7450

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
Laonas Frsnckus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmunjos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

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

Tol.: PR 8-9533

a

LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYBiS 
Pardavimas ir Taisymas 

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

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovines 
visoms progoms

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

fcsm^sgssss?

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Gegužes 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

i Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo- 
| savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy- 

. mai. income tax ir Įvairūs kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

CICERO PARKHOLME 
PARDUODAMAS 2 BUTU 

po 5% kamb. mūrinis namas, plus 
gražus vienas kambarys su toiletu 
beismonte. Modemiškos virtuvės ir 
vonios kambariai. Gazo karšto van
dens šiluma, aliuminiiaus langai. 
Elektra 220 v. ir kiti priedai. 2 ma
šinų garažas. Puikūs visi namo Įren
gimai. Savininkas išsikėlė iš šio mie
sto, todėl ir namas parduodamas la

bai nuniginta kaina. 
TINARTAS REALTY 

4936 W. 15th STREET, 
CICERO, ILL. Tel. 652-4343

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

Anskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit
IA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




