
Vatikano

susitarimo, padaryto 1938 me
tais, kada sudėtu kraštas iš Če
koslovakijos buvo priskirtas Vo
kietijai. Be to, Bona turinti at
sisakyti bet kurio priėjimo prie 
atominiu ginklų, nors jie nebū
tų Vokietijos, bet priklausytų 
kitoms valstybėms.

UCHINOURA. — Japonija 
pirmą kartą iškėlė Į erdves sa
telitą. šis žygis japonų moks7 
lininkams pavyko tik iš penkto 
karto. Pirmieji bandymai dėl 
įvairių priežasčių nebuvo sėk
mingi. Keturių dalių raketa sėk
mingai veikė ir satelito siunčia
mi signalai jau buvo pagauti Ha
vajų ir Guamo sekimo stotyse.

Tuo laimėjimu Japonija tapo 
ketvirta valstybe pasaulyje, pa
siuntusi Į orbitą aplink žemę sa
vo satelitą. Iki šiol satelitų erd
vėje turėjo: Amerika, Sov. Są
junga ir Prancūzija.

kiojimą Europoje. Tarpe kraš
tų, iš kurių jie bėgo (Vokietija, 
Austrija, Čekoslovakija ir t. t.), 
buvo paminėta ir Lietuva.

Pagal iš vokiečių vyriausybės 
nesenai gautus, bėgančių nacių 
išsivežtus iš Paryžiaus Sicher- 
heitzpolizei dokumentus, vien sosto įpėdinis princas Čarlis ga- 
tik per paskutinius Paryžiaus vo teisę sėdėti Lordų Rūmuo- 
okupacijos metus į Auschwitzą se, kaip pilnateisis narys. Per 
buvo išvežta virš 70,000 žmonių, (250 metų tik septyni Vali jos 
kurių tarpe 376 Lietuvos pilie- princai dalyvavo lordų debatuo- 
čiai. : se.

‘PARYŽIUS. — Prieš 25 metus 
sąjungininkų kariuomenė ližėm ė 
Auschwitza ir išvadavo likusius, 
dar neišžudytus kalinius, depor
tuotus iš Prancūzijos.
Sukaktis iškilmingai paminėta 
dalyvaujant Anciens Combat- 
tants (buv. Karių) ministerifn 
— Henri Duvillard, kuris užde
gė amžiną ugnį prie Nežinomo 
Kareivio kapo po Arc de Triom- 
phe. Po to minia nuvyko į Salle 
Pleyel tęsti minėjimo, kur trum
pomis kalbomis, rezistentų ir or
ganizacijų atstovai, atpasakojo 
deportuotų kryžiaus kelius, pvz. 
kokie buvo daromi su jais ban
dymai prieš nužudymą. Kalbė
tojai pagerbė heroizmą ir tų as
menų, kurie nebodami pavojaus 
savo gyvybei gelbėjo deportuo
tus. Tas sukaktuves minėjo ir 
Paryžiaus Radijo, duodamas pla
čią apžvalgą ir apie žydų perse-

Lietuvos atstovybės Paryžiuje 
. sekretorius

Jordano valdžios dekretas bu
vo iššauktas susirėmimų tarp 
Jordano kareivių ir partizanų. 
El Fatah ir kitos didesnės parti
zanų grupės pasidarė labai ne
priklausomos, tapo lyg valstybė 
valstybėje. Vyriausybės posė
džiui, kuriame šis dekretas bu
vo nutartas, pirmininkavo pats 
karalius Husseinas.

evakuoti, 
sniegas

namo
kui bus palikti pagalbiniai dali 
niai.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas paskyrė Stuart Rockwell 
nauju ambasadoriumi Maroke.

Prezidento raporte numatyta 
kova prieš nepūvančias ir nede
gančias šiukšles: įmonėms ne
grąžinamus butelius ir indus bei 
dėžutes maistui pakuoti. Bus 
bandoma surasti maisto pramo
nei tokius indus, kurie panaudoti 
sunyksta. Numatomi būdai ir 
seniems automobiliams pašalin
ti iš gatvių ir aikščių. Vien New 
Yorke pernai gatvėse buvo pa
likta apie 50,000 automobilių, 
nes jų savininkams neapsimokė
jo juos gabenti pas laužo pirk
lius. Nugabenimas kainuoja 
daugiau už parduodamą laužą. 
Manoma rasti būdus iš savinin
kų senus automobilius supirkti.

Gyventojų skaičiui didėjant 
reikės daugiau parkų. Pati vy
riausybė žada steigti daugiau 
parkų, skirdama tam tikslui 327 
mil. dolerių. Vyriausybė valdo 
Amerikoje apie 700 milijonų ak
rų žemės. Dalis jos bus skirta 
parkams ir pramogų bei poilsio 
centrams steigti. ' ,

.Prezidentas atkreipė kongre
so dėmesį ir į ūkininkų žemSs, 
kurios federalinei valdžiai spau
džiant, lieka nevartojamos. Už 
tokias žemes ūkininkai gauna 
valdžios pinigus. Siūloma tokių 
žemių plotus supirkti ar nuomo
ti ilgesniam laikui, apsodinant 
jas medžiais, padarant jas tin
kamas medžioto  j ams,. žve j ams, 
ar piknikautojams.

Prezidentas savo raporte kon
gresui primena, kad palinkos 
pagerinimas yra masinis visų už
davinys, kuriam reikės mobili
zuoti visas jėgas, čia reikalin
ga ne tik valdžios parama, bet ir 
visų suinteresuotų piliečių pa
stangos. f

Čikagoje viena teismo atsako
mybėn patraukta įmonė — In
ternational Harvester — paskel
bė, kad jau nuo 1967 metų įmo
nė išleido daug pinigų savo skys
toms atmatoms valyti. Įmonė 
bus iškelta iš dabartinės vietos 
2600 W. 31st Blvd.

HONG KONGAS. — Komunistinėje Kinijoje sustiprinta pro
paganda prieš Japoniją. Spaudoje ir radijoje pranešimuose šalia 
Maskvos ir Washingtono vis dažniau yra puolama ir Tokijo vy
riausybė. šis propagandos sustiprinimas atsirado po japonų prem
jero Šato vizito Amerikoje, kuri įtikino Šato, kad reikia ilgesniam 
laikui pratęsti Amerikos - Japonijos saugumo sutartį. Kinijai 
ypatingai nepatiko sakinys Washingtone paskelto komunikato, 
kuriame premjeras Šato konstatavo, jog Pietinė Korėja ir Formoza 
yra gyvybingai svarbios Japonijos saugumui. Iš to Pekino vadai 
pasidarė išvadą, kad Japonija slaptai susitarė su Amerika “pasi
grobti šventą Kinijos teritoriją — Formoza.

WASHINGTONAS. — De
mokratų partijos politikos tary
ba ragina senatą atmesti teisė
jo Carswell kandidatūrą į Aukš
čiausią Teismą. Taryba pasisa
kė prieš gynybos raketų lizdų di
dinimą ir ragina vyriausybę rem
ti ginklais Izraelį.

Honolulu. Havajų valstijos se
natas nusprendė leisti gydyto
jams daryti aborto operacijas. 
Bausmės už abortus panaikina
mos, jei juos daro kvalifikuoti 
asmenys.

NEW Yorkas. — Valstybės 
prokuroras John Mitchell pareiš
kė, kad vienas Amerikos didelis 
aerodromas visai pateko į mafi
jos rankas. Jį valdo gangste
rių dominuojama transporto uni
ja. Ji padėjo pavogti iš aeroJ 
dromo vaistų siuntą, kuri buvo 
parduota Europos juodoje rin
koje.

ROMA. — Italų komunistų 
partija žada kovoti prieš naujai 
sudaromą koaliciją. Partija 
stengsis, kad tokios vyriausybės 
darbai nesisektų, nes keturios 
partijos, kurios bando sueiti Į 
koaliciją esančios prieš darbinin
kus ir jų troškimus.

NEW ORLEANS. — Garsūs 
Mardi Gras karnivalai gali būti 
panaikinti, jei ir toliau į juos 
privažiuos jaunų chuliganų, ku
rie trukdo New Orleans rengia
mai šventei. Viename inciden
te garsaus muzikanto Al Hirt lū
pa buvo perkelta su plyta ir ga
li būti, kad jis nebegalės groti 
pučiamais instrumentais.

Tokijo__ Šiais metais Japoni
ja eksportuos į Ameriką virš 6 
milijonų tonų plieno. Pernai ja
ponai įvežė 5.75 mil. tonų.

V AL DTSERE. — Prancūzi
jos Alpėse sniego slinkimai su
stabdė susisiekimą. Daugelyje 
kurortų svečiai buvo 
Nuo kalnų nuslinkęs 
užmušė 39 asmenis.
.VATIKANAS. — 

laikraštis įspėjo senatą nepriim
ti civilinės metrikacijos įstaty
mo, kuris leistų skyrybas, nes 
toks įstatymas būtų priešingas 
1929 metų konkordatui tarp Ita
lijos ir Vatikano.

LONDONAS. -- Britų polici
ja suėmė du brolius, kaltinamus 
pagrobus ir žudžius Muriel Mc
Kay, turtingo laikraščio leidėjo 
žmoną. Abu suimtieji yra indai 
iš Trinidado.

Pranešimu iš Paryžiaus, ten 
užvakar mirė Antanas Liutkus, 
teisininkas, dailininkas ir Lietu
vos atstovybės Paryžiuje sekre
torius. Apie mirimą smulkesnių 
žinių kol kas nepranešta.

Velionis buvo gimęs 1906 m. 
birželio 17 d. Leckavoj, Mažei
kių apskr., 1927 metais baigė 
Mažeikių gimnaziją ir 1931 m. 
Vytauto D. universiteto Kaune 
teisių fakultetą. Nuo 1927 m. 
tarnavo valstybės kontrolėje, 
nuo 1933 m. užsienių reikalų mi
nisterijoj, 1936 metų pabaigoje 
paskirtas Lietuvos pasiuntiny
bės Paryžiuje attache, o 1938 m. 
pasiuntinybės II sekretorių ir 
prekybos skyriaus vedėju.

Kaip dailininkas viešumoje 
pirmą kartą pasirodė 1945 me
tų rudenį prancūzų moderniojo 

naši-; meno parodoje Nicoje. Po to jis 
vairiose metinėse pa

rodose, buvo Nicos dailiųjų me
nų draugijos ir Villefranche ne
priklausomųjų dailininkų Sąjun
gos narys, o 1954 metais suren
gė pats savo kūrinių parodą Pa
ryžiaus Breteau galerijoje.

Apie Antaną Liutkų kaip dai
lininką garsusis prancūzų meno 
kritikas A. Flament parašė Liut
kaus parodos kataloge, pažymė
damas, kad “iš Europos šiaurės 
atėjusiam dailininkui Vidurže
mio jūros pakraštys pasidarė sa
vas” ir kad “dailininkas suge
bėjo iš naujo atskleisti šio pa
kraščio gamtos pirminį gaivališ
kumą”.

Velionis buvo Čikagoje gy
venančio prof. Dirmanto gimi
naitis.

LONDONAS__ Britų vyriau
sybė išleido savo paruošta ap
skaičiavimą, kiek Britanijai gali 
būti naudos ir kiek nuostolių įs
tojant į Bendrąją Europos Rin
ką. Premjeras Wilsonas parla
mente pareiškė, kad, jei kaina 
Britanijai bus per aukšta, tai ji 
į rinką nestos. Raporto spėlio
jimai rodo, kad kaina britams 
gali būti tarp 240 milijonų per 
metus iki 2.6 bilijonų dolerių.

Britanijoje, jai įstojus į rinką, 
labai pabrangtų maistas — iki 
26%. Kitos prekių kainos pa
kiltų tarp 4.%, ir 5%. Sunku ap
skaičiuoti, kokius politinius lai
mėjimus Britanija gautų, lygiai 
dar neaišku, kokią reikšmę tu
rėtų įstojimas į rinką britų pra
monei.

WASHINGTONAS. — Prezidento Nixono pasiūlymai 
gresui, kaip sustabdyti vandens ir oro teršimą, kaip pas 
aplinką, turi numatę ir griežtesnes baudas didiesiems ap 
teršėjams. Vyriausybė skiria 4 bil. dol. lėšų padėti miestams ir 
miesteliams statyti atmatų valymo įrengimus. Patys miestai 
turės surasti 6 bil. dol. lėšų. Įmonės, kurios terš vandenį upėse 
ar ežeruose, gali gauti baudas iki 10,000 dol. per dieną. Siūloma 
surasti būdus, kad automobiliai neterštų oro. Gali tekti statyti 
naujo stiliaus motorus arba keisti gazolino cheminę sudėtį, šiuo 
metu apie pusė orą teršiančių medžiagų atsiranda iš auto motorų.

sniego. Sniego rekordas pasiek
tas 1967 m. kada buvo 68 coliai.

♦ Varšuvoje lankosi sovietų 
gynybos ministeris maršalas An
drei Greško.

Galvojama, kad Jordano de
kretas turi ryšių ir su Arafato 
kelione Maskvon. Jis išvykda
mas plačiai paskleidė žinią apie 
savo “svarbią kelionę”, nors sa
koma, kad pati Maskva norėjusi, 
kad jis atvyktų pusiau clr.ptai.

Jordanas tapo lyg arabų karo 
prieš Izraelį baze, čia yra apie 
9 atskiros partizanų organizaci
jos. Be to, Jordane stovi 12,000 
Irako kareivių, 5,000 sirų ir 1,- 
500 Saudi Arabijos kareivių. Iš 
Jordano pranešama, kad šią sa
vaitę atvyksta ir Pakistano ka
riuomenės pulkas su 3,000 vyrų. 
Iki šiol kare prieš Izraelį daly
vavo lik arabai, tačiau paskuti
nėje musulmonų konferencijoje 
ir Pakistanas pažadėjo prisidėti 
prie šio “švento karo”.

Izraelio okupuotame Gazos 
pakraštyje sprogo granata, su
žeidusi 65 arabus. Sakoma, kad 
granata buvo skirta Izraelio įs
taigai, tačiau ji nukrito į gat
vę, kurioje buvo daug žmonių. 
Apie 30 sužeistųjų paguldyti li
goninėn, kiti sužeisti lengviau.

Prie Suezo kanalo įvyko stip
rus artilerijos susišaudymas, 
veikė ir Izraelio aviacija. Kai
ro priemiestyje Heliopolis sire
nos vakar paskelbė oro pavojų, 
kuris truko 25 minutes, nors Iz
raelio lėktuvai nepasirodė.

♦ Vakar Etiopijoje tarėsi val
stybės sekretorius Rogers ir Ju
goslavijos prezidentas Tito. Ro
gers buvo susitikęs ir su Etio
pijos imperatoriumi. Buvo ap
tarti Viduriniųjų Rytų reikalai.

♦ Izraelio dalinys puolė Jor- į 

dano partizanų stovyklą kitoje 
pusėje Mirties jūros. Du arabai 
žuvo, vienas pateko nelaisvėn. 
Buvo rasti nemaži ginklų san- j 
dėliai.

NEAPOLIS. — Graikų preky
bos laivas Neapolio uoste suža
lojo keturis JAV karo laivus.

LONDONAS. — Britanijos

Pirmas negras, fjavfs gynybos depar
tamento pasekretoriaus padėjėjo vie- 
ta, aviacijos generolas Daniel James 
Jr. Jis yra patyręs lakūnas, paskuti
niu metu vadovavęs Wheel us aviacijos 

bazei Libijoje.

Pakistanas atsiuntė pulką kareiviu
AMANAS. — Palestinos išlaisvinimo organizacijos svarbiau

siam vadui Yashirui Arafatui išvykus į Maskvą su kitais svarbiais 
partizanų vadais. Jordano vyriausybė paskelbė dekretą, kuriuo 
smarkiai suvaržomos partizanų teisės Jordane. Partizanai negalės 
pasirodyti su ginklais Jordano miestuose. Nustatyta, kur ir kaip 
partizanai galės ginklus laikyti, juos šaudyti. Draudžiama rengti 
demonstracijas, spausdinti ir platinti leidinius, kuriems nepritars 
Jordano vyriausybė. Partizanų organizacija El Fatah paskelbė 
atsišaukimą, kuriame sakoma, kad Jordanas siekia likviduoti Pa
lestinos laisvinimo darbą, šio dekreto įvedimas galįs privesti prie 
civilinio arabu karo.

Didieji JAV aviacijos helikopteriai, pravardžiuojami "Jol'y Green Giant", ore gali įsipilti ir gazolino, jei jiems 
tenka operuoti toliau nuo bazių, šie helikopteriai išgelbėt numuštus priešo užnugaryje lakūnus, perkelia į nau

jas pozicijas artilerijos pabūklus ir pristato amuniciją keliu neturintiems ar priešo apsuptiems postams.

tartis dėl Berlyno
WASHINGTONAS. — Sovie

tų Sąjunga, atsakydamas į Ame
rikos, Britanijos ir Prancūzijos 
notąs, pareiškė sutinkanti pra
dėti pasitarimus Vakarų Berly
no klausimu, ypač kreipiant dė
mesį į ten atsirandančias kom
plikacijas ir Europos'saugumo 
reikalingumą.

Kada tokie pasitarimai pra
sidės, dar neskelbiama. Maskva 
laikosi savo kietos linijos Ber
lyno klausime. Ji tvirtina, kad 
Rytų Berlynas priklauso Rytų 
Vokietijai, tačiau Vakarų Ber
lynas Vakarų Vokietijai nepri
klauso, bet turi savo ypatingą 
statusą.

Vak. Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Scheel pareiškė, 
jog Maskva stato Vakarų Vo
kietijai gan sunkius reikalavi
mus neseniai prasidėjusiose de
rybose. Sovietai reikalauja,'kad

•* Gynybos sekretorius Laird
Saigone pareiškė, kad jis 
statęs prieš demokratų siūlymą' dalyvavo 
išvežti Amerikos kariuomenę iš 
Vietnamo per 18 mėnesių.

o Pentagonas paneigė žinias, 
kad savanoriai kareiviai Vietna
me nesiunčiami į frontą, tik siun
čiami pašauktieji rekrutai. Pen
tagono skelbiamoj statistikoj sa
koma, kad daug daugiau žūva 
savanorių.

■=> Sovietų užsienio reikalų mi
nisteris Gromyko pirmą kartą 
padarė vizitą Vakarų Vokietijos 
ambasadai.

o Čikagoje buvo pavogtas au
tomobilis su 700 automobilių 
leidimų 1970 metams. Pavogtas 
automobilis priklausė Herz Rent- 
A-Car įmonei.

šiais metais Čikagoje jau 
iškrito 46 coliai sniego ir buvo

Stebėtojai nurodo, kad japo
nu ryšiai su Tautine Kinija yra 
seniai gan geri. Japonija parduo
da Formozai daug prekių ir per
ka daug žaliavų. Ateityje Japo
nijai gali tekti perimti iš Ame
rikos ir Formozos gynybos dalį.

Nors Japonijos premjeras 
kelis kart savo kalbose paminė
jo reikalą Japonijai užmegzti 
artimesnius ryšius su komunis
tine Kinija, šios žinių agentū
ra nieko apie tuos pareiškimus 
neminėjo. Priešingai, vis dau
giau skelbiama apie Japonijos 
pareigūnų važinėjimą į Formoza.

Kinijos žinių agentūra sako, 
kad aukšti japonų kai minkai 
slaptai važinėja į Formoza ir, pri
sidengę turistų titulais, slaptai 
tariasi su Formozos režimo ka
rininkais. Neseniai su Chang 
Kai Sheko “karine gauja” šešias 
dienas tarėsi japonų generolas, 
kariuomenės štabo skyriaus vir
šininkas, generolas Minoru Ha
rada. Jis lankęs Formozos ka
rinius įrengimus.

Kiek anksčiau Formozoje bu
vo pats japonų jungtinio kariuo
menės štabo viršininkas gen. Yo
shihide Amano ir pėstininkų ka
rininkų mokyklos viršininkas 
gen. Haruo Emezawa.

Komunistinei Kinijai seniai 
nepatinka vis didėjantis Japoni
jos ekonominis pajėgumas ir vis 
augantis karinės galios didini
mas. Japonijos įtaka Azijoje ir 
visame pasaulyje vis auga, jos 
prekyba plečiasi. Kinija įžiūri 
Japonijoje sau konkurentą, ku
ris gali užkirsti kelią kinų re
voliucijos plėtimuisi.

♦ Pietinėje Karolinoje Labar 
miesto negrai boikotuoja moky
klą, nes integravimo įsakymą 10 dienų žemiau nulio tempera- 
vykdant, iš jos bus išvežti 400 i tūros. Normaliai žiema teturi 7 
negrai mokiniai, o baltųjų bus j dienas žemiau nulio ir 38 colius 
atvežta tik 120

tariasi Vietname
SAIGON AS. — Gynybos se

kretorius Laird, nuvykęs į Pietų 
Vietnamą, pareiškė, kžid jo už
davinys yra rasti kelius, kaip 
pagreitinti karo “Vietnam izavi- 
mą” ir jį įmanomai greičiau už
baigti. Sekretorius Laird ir 
Jungtinio kariuomenės štabo 
viršininkas gen. Wheeler tarsis 
tris dienas su Vietnamo vyriau
sybės nariais ir su Amerikos ka
ro jėgų vadais.

Amerika siekia kuo greičiau 
karo vedimo naštą perduoti pa
tiems vietnamiečiams, ir išvežti 
kuo daugiau Amerikos kareivių Į Bona pripažintų Rytinę Vokie-

Vietname ilgesniam lai- tiją ir atsisakytų Vakarų Berly
no. Toliau reikalaujama, kad vo
kiečiai atsisakytų Muencheno

y.-»■•

M!

- -



ALFONSAS NAKAS

Delegacijos pas gubernatorių ir merą
Detroito lietuvių Orgumzaci-1 tų sutapimu, savo 80-tąjį gim- 
Gentra rūpesčiu, ir šįmet yra į tapeni švęsdamas, J. Rudžius 
uta Mich-gano guberaato- Į vėl su ligoninėm turi reikalu. Jis 

i iaus proklamacija, \ asario 16-ją j neseniai yra naują operacija per- 
* kelbianti mūšy valstijoje Lte- (gyvenęs. Tačiau, iš visko at- 
uvos ir lietuvių diena, rodą, sveikata grįžta, jėgas ima

Į proklamacijos pasirašymo I atgauti, nors, jį aplankęs, ra- 
ceremonijas, į Lansingą, Michi- I dau po kambarius vaikščiojant 

ano sostinę, vasario 4 dienų bu- i dar “su uniforma” (atsiprašau 
•o nuvažiavusi 9 žmonių dele-|— su chalatu).
acija. Ją sudarė: Algirdas Am-' Juozas Rudžius gimė 1890 m- 
rose. Birutė Kutkutė, Elzbie-Į vasario 15 d. Lietuvoje. Į Ame- 

ta Paurazienė (pirmininkė), Į riką atvažiavo 1910 metais. Di- 
' ’Mas Qelenis (atstovavęs spau- | desnę gyvenimo dalį praleido De
di ). kun. Kazimieras Simaitis, Į troite, pirma dirbdamas General 

ntanas Sukausiąs, Ona Valy- i Motors automobilių kompanijo
je. Algis Zaparackas ir Alfon- Į joje, o dabar jau keliolika me
sas ž'edas. j tų kaip pensininkas. Iš jaunys-

Proklamaciją iš gub, William; tės labai mėgo skaityti. Nuo 
C. Milliken priimdama, ponia E. Į pat dienraščio gimimo, visų laikų 
Paurazienė padėkojo už simpati-j skaitė ir tebeskaito Naujienas, 
jas lietuvių laisvės kovai ir pra- į o taipgi, nuo pat atvažiavimo į 
šė lietuvius remti ateityje. A-į Ameriką, ir Keleivį. Per jo 
Ambrase ir A. Zaparackas jam > rankas perėjo ir daug knygų. 
Įteikė iš anksto paruoštų rezoliu- Jaunesnis būdamas aktyviai

Gubernatorius William G. Milliken pasirašt atitinkamu prekla- i<ių Kun. Kaz. Simaitis, gubernatorius W. G. Milliken, Elz b, Pau- 
macij4 ir paskelbė Michigano valstijoje 1970 m. vakario 16 d. razienė, respublikonų mažumos vadas (Floor leader) William 
Lithuanian Independence Day. Proklamacija iš gubernatoriaus Hampton^ Birutė Kutkutė, Algis Zaparackas, Antanas Sukaus- 
priima Detroito lietuvių delegacijos vadovė Elzbieta Paurazienė. kas ir Alfonsas žiedas.
Iš kairės stovi: adv. Algirdas Ambrose, Ona Vahtė, Vladas Se’e-

lie’xxs 2 d. Detroite, P. Dargis 
cademontravo lietuvių viuome- 
nei dąr viena ypatybę, b u ten t j 
parlamentaro nuovoka. Detroito 
seime lis tnio si h uįabiai įj* nuo
sekliai pirmininkavo, kad trijų 
dienų laikotarpyje buvo priim
ta SLA naujoji konstitucija ir 
aptarti visi SLA reikalai. Tai 
buvo milžiniškas, stačiai herku- 
liškas darbas. Juk papunkčiai 
buvo išgvildenti ir priimti 23 
skyriai ir penkeriopai tiek strai
psnių. Seimas aptarė 52 pasiū
lymus. Povilas Dargis šito sei
mo pirmininkavimu parodė lie
tuvių visuomenei, jog yra Rober
to parlamentarinių taisyklių 
meisteris. Kur anksčiau vyrau
davo netvarka ir tuščiažodžia

cijų. Su gubernatorium Milli
ken, audiencijai baigiantis, de
legacija nusifotografavo.

. Vasario 13 d., taigi šį penkta- 
d:en. Dloco sudaryta kita dele
gacija aplankys naująjį Detroi
to miesto merą Roman Gribs. 
Nors man delegacijos sudėtis 
jau žinoma, bet prieš laiką neno
riu jos skelbti. Detroito rotu
šėje irgi yra pažadėta panaši 
proklamacija, kaip ir Lansinge 
gautoji.

Paskutinį kartą primenu, jog 
šį šeštadienį, 7:30 vai. vakaro 
Lietuvių namuose yra rengia
ma Nepriklausomybės šventės 
minėjimo pagrindinio kalbėtojo 
Kęstučio Miklo pagerbimas — 
vaišės. O sekmadienį, vasario 
’5. 3 vai. p. p., Mercy kolegijos 
VcAuley auditorijoje įvyks Va
sario šešioliktosios minėjimo iš
kilmės. čia, pertraukos metu 
t^r*' oficialiosios ir meninės pro
gramos, bus renkamos aukos Al
tai :r Dloco valdyba tautiečius 
■ rašo būti duosniais.

Kuršiui 80 metu
•v ši sekmadieni šyęs;me, Np- 

r ’ ’auscmybės šventė; ■ tai vie
na’ !avai senas naujienietžs ir 

lietuviškų organizacijų da- 
Juozas Rudžius švęs sa

vo aštuoniasdešimtąjį gimtadie-

Apie Juozą Rudžių čia plačiau 
rašiau prieš trejetą metų, kai

j yra reiškęsis socialdemokratų 
i 116 kuopoj, žiburėlio draugijoj, 
SLA 352 kuopoj ir kitose orga
nizacijose. Nors paskutiniu me
tu dėl amžiaus naštos ir silpnes- 

i nės sveikatos retai į susirinki
mus benueina, bet su artimes
niais draugais apie lietuviškus 
reikalus pasikalba bent telefonu.

j Visi, kurie su juo susitinka, ar 
kurie telefonu kalba, stebisi J. 
Kudžiaus patriotiškumu, jautru
mu ir supratimu, kurioje pusėje 
mes, išeiviai, turime stovėti.

Iš bene šešių brolių jis yra 
j paskutinis gyvas. Detroite pla- 
j čiai žinomas verslininkas ir so- 
' cialdemokratų veikėjas Antanas 
Į Rudžius čia mirė 1961 m. vasa- 
rio 11 d. ir, kaip tyčia, buvo lai-

■ do jamas vasario 15-tą, Juozo 
j gimtadienyje. Nuo to laiko visi 
i Tuozos gimtadieniai yra gerokai 
į ankarte. Gerai, kad Juozą rū- 
! -evtingai globoja jo ištikima
■ gyvenimo draugė Ona, kuri, nors 
j -ik pora metų jaunesnė, yra ne- 
j ranrastai geros sveikatos.

Bičiuliui ir idėjos broliui Juo- 
i -ui Rudžiui linkiu gražaus Gim-
■ tadienio ir. po operacijos jėgas 
į atgavus, dar ilgai gražiai pagy- 
i venti’ ' :

Skautu muge bus kovo 3
Kai? kiekvienais metai, visų 

rūšių Detroito skautai rengiasi 
į savo Kaziuko mugei, daugelį mė

nesių gamindami visokius rank
darbius, žaislus ir kitus parduoti

vo 8 d. Tą dieną L. namai bus 
jų žinioje. Publikai kokios pro
pagandos, Kaziuko mugei artė
jant, jau seniai nebereikia. Skau- 

. tai tokį gerą vardą yra įgiję, kad 
| užtenka tik pasakyti kada, ir 
visuomenė ateina. Taigi, neuž
mirškime, kovo 8 dieną.

Debiutančiu balius
Irgi jau tradicija tampąs, nes 

kelintas kartas pamečiui, šį pa
vasarį yra rengiamas vėl Lietu
vių namuose. Numatyta data — 
balandžio 18. Jau pasamdytas

ir pats geriausias Detroite Zoria 
orkestras šokiams.

O kas tbs debiutantės? Dar 
jos nežinomos. Tai yra, suda
ryta komisija dar tik organi
zuoja jų registraciją, šį pavasa
rį vidurinę mokyklą baigiančios 
mergaitės; kaip debiutantės ba
liuje norinčios dalyvauti, pra
šomos nebedelsiant registruotis 
pas ponias Daną Arlauskienę, 
tel. 642-1256 ir Stase Hotriene, 
tel. 835-1019. Čia jos gaus ir 
visą informaciją, ką toliau da
ryti.

universiteto Lietuvių Kambario, nes bolševikai kėsinosi Susivie- 
irmin nkas ir Nacionalinis Lie-) nijimą užgrobti.

tuvių Demokratų pirmininkas, i 
Jisai yra plačiai žinomas, kaip’ 
Susivienijimo Lietuvių Ameri-Į 
ko j e prezidentas. Jau 14 metų 
vadovauja tai didžiausiai ir tur
tingiausiai lietuvių savitarpio 
pašalpos organizacijai. Jam

Dargis, būdamas naujokas, 
įsigijo žilagalvių veteranų res- 
pektą, kai ĘaSalle hotelyje prieš- 
seiminiame ’’kokuse” atkreipė 
visų dėmesį į tai, kad bolševi
kai, pasiekę iždininko posto, kė
sinsis prieiti prie Susivienijimo

jis šventė 77-ji gimtadienį. Tuo
met jis buvo liūdnokai nuteikęs, 
nes ruošėsi j ligoninę didokai 
o' eraeijai. Viskas tuomet gerai

galimus daiktelius. Mugei artė
jant jie prigamins ir kalnus val
gymų bei statines lietuviškos gi
ros. Visa tai paties publikai Lie-

rraėjo ir. va. treji metai... Keis- tuvių namuose sekmadienį, ko-

MU ZIKAMS JT? DAINININKAMS
•n GAL’MA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKU

OAINU GAIDAS PIANUI:

hetuvišku liaudies dainelių ir šokiy, 16 psl. Rinkinyje 
o- dainom ir gaidos'

* ' um gi'ie šlamščia
t ’to fra 13-

d.
9

Aguonėlės
Vakar vakare’1

kt < 10. Augin tėvas
3 Suktinis H Meilės valsas
4 K^kietka 12. Siuntė mane motinėlė
5 ^dispanas 13. Čigonai
6. Vengerka K Pelėda
7. Klumpakojis 15. Noriu miego

šis gaidy rinkinys kainuoja tik S1.00.

L Stasio Šimkaus DAINOS, piano vienam balsui, 8 psl.

Pitsburgo radijas 35 m. tarnauja lietuviams

POVILAS P. DARGIS

prezidentaujant Susivienijimo, 
bendrasis turtas padidėjo beveik 
milijonu dolerių.

P. Dargis nuo pat atvykimo į 
Ameriką įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Jo pastangomis atsira
do lietuvių kalbos mokyklėlė va
karais, kurioje jisai pats dėstė 
lietuvių kalbą ir Lietuvos istori
ją. 1930 metais jis įkūrė SLA 
>53 kuopą Fitsburge ir jos pirm, 
dar ir šiandien tebėra. Dąr 1930 
metais jis dalyvavo triukšminga
me SLA seime Čikagoje, kaip 
delegatas. Tai buvo kritiškas 
laikotarpis SLA egzistencijoje,

finansų.
Susirinkime delegatai buvo, nu

stebę jauno delegato nuoširdumu 
j ir energija, kuria jis išdėstė ar- 
i tėjantį pavojų. Pasitarime bu
vęs Dr. P. Grigaitis pareiškė, kad 
jis pilnai pritarė jauno delega
to išdėstytom mintim, ir paste
bėjo, kad šis j aunas, vyrukas su
pranta pavojaus svarbą. Dr. Gri
gaitis buvo kitos partijos, bet 

' jis šimtu procentu parėmė Dar- 
gio pasiūlymą. Tame seime bol
ševikinis elementas išsijungė iš 
Susivienijimo, patriotinis ele
mentas juos išstūmė iš visų svar
besnių pozicijų.

vimas, asmens kivirčiai ir repli
kos, Povilas Dargis atnešė tvar
kingą procedūrą, kuri pašalino 
bereikšmius postringavimus ir 
tuščius “spyčius”. Tat nenuo
stabu, kad po šito istorinio sei
mo jam teko pirmininkauti vi
siems SLA seimams. Jo seimų 
pirmininkavimas turėtų būti pa
vyzdys visoms bendrinėm orga
nizacijom, kuris vartoja demo
kratinę formą ir priemones.

P. Dargis taip pat pirminin
kavo organizacinei komisijai, 
kuri surengė Alto šaukiamą vi
suotinę Amerikos lietuvių kon
ferenciją Pitsburge 1943 m. rug
sėjo 2-3 d. Rengiant šią pirmąją 
Alto konferenciją, Dargio pa
stangomis dalyvavo JAV sena
toriai ir kiti federalinės valdžios 
pareigūnai. United Press ir In
ternational News korespondentai 
paskleidė žinias apie šitą reikš
mingą konferenciją po visą Ame
riką.

(Nukelta į 5 psl.)

You wouldn’t like it, of course.

A little over 4 dollars for 
every 3 you invest Plus, the 
privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.

— Lietuviais esame mes gi-1 Europos’'č'sQtybių žmonės. Tai 
mę, lietuviais turime ir būti! — j aiškiai parodo laiškai, kurie atei-

S’uos gaidų ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiu
site čekj arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiusime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS »r pasiusti tokiu adresu:

NAUJIENOS
'*rrW

17**0 HALSTED ST.. CHICAGO^. ILLINOIS

5 &Su <l:<leliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas E 
fi POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanasBE DRUSKOS f t-

Aieli viršeliai — SUK), minkšti — $3.50. 401 puslapiai. |

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- I 
Įvos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai S 

! ir kil I
I

<vnlinri įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE, g

Mirac siųsti čeki arba Money Orderj tokiu adresu:
I \ AT’nvvos. 1739 Sa. HaMed St, Chicago, Illinois 60608. I 

|  u

prabyla galingas balsas. Po to, 
užgrojama St. Šimkaus sukurta 
antroji lietuvių giesmė. Jau 35 
metus Pitsburgo lietuvių radijo 
programa 730 kilociklų bango
mis neša lietuvišką muziką, ži
nias ir komentarus į lietuvių ži
dinius rytų Ohio, šiaurės West 

Į Virdžinijos ir vakarų Pensilva- 
) nijos valstybėse. 100,000 klau
sytoj ų! Kiekvieną sekmadienį

na jo adresu į radijo stotį.
Povilo Dargio valandėlė yra 

labai svarbus kultūrinis veiks
nys vakarų Pensilvanijoje. Mat, 
Pitsburge ir Allegheny kasyklų 
srityje nėra vietinio lietuviško 
laikraščio, kuris aprūpintų se
nųjų ateivių .ir čiagimių lietuvių
kultūrinius bei visuomeninius po
reikius. Dargio “sparnutas laik
raštis” (radįjofonas) apjungia 
30 kolonijų ir yra vienintelis ry- 

tarp tų išsiskleidžiusių lie-
tarp 12:30 ir 1 vai. popiet.

Kas yra tas ilgametis vedėjas, šys 
kurio gražbylystė primena lie- tuvių ir mūsų bendrųjų orga-
tuvišką Ciceroną? Tai yra iš Ma- . nizacijų.
žeikių apskrities kilęs žemaitis; Povilas Dargis tikrai tinka-

You see, fene of the nice 
things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free, country where 
nobody forces you to dp anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-rich-quick scheme, 
forget it. Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
haul. For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck.

They do. pay off, however. 
Handsomely, as a matter of fact.

* Good, but selfish.
There’s one other very im

portant reason why Americans 
already own over §52 billion 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that most 

Americans still choose to think 
this is the best piece of real 
estate going. ■

If you happen to be one of 
these Americans who thinks 
there’s something to this country 
of ours, why not buy into it 

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work

Or go to your bank. .
And cough up that $18.75.
Please.

"oviias Dargis. Vedėjas Dargis 
gerai žino, ko nori ir pageidau
ja jo gausi radijo publika. Anot 
WPIT stoties, “Povilas Dargis 
gerai žino, kas patinka jo klau
sytojams. Jis sugeba jiems per
duoti tėvynės meilę per liaudies 
muziką, kuri artima bet kurios 
tautybės širdžiai. Jo perduoda
mą muziką supranta ir myli ne 
tik lietuviai bet taip pat ir kitų

mas asmuo perduoti radijo klau
sytojams lietuviško gyvenimą 
aktualijas, šiandien jis -užima 
vadovaujančias vietas organizuo
toje mūsų visuomenėje. Jis yra 
Pitsburgo Lietuvių Vaizbos Bu
to sekretorius, Amerikos Lietu
vių Prekybos Rūmų direktorius, 
Amerikos Lietuvių Tarybos vi
cepirmininkas, Tautinės Sanda
ros vicepirmininkas, Pitsburgo

Tajke stock in America
Buy LLS. Savings Bonds & Freedom Shares

TW ISA dam MX HV
M «e FWMiid M1hi weowXfaa w-M, TK» 
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LIETUVIl

en

jau antroji 
jungiama su 
klausomybės 
Dėjimu.

Bendra ar

POVILAS KAUPAS Erdvėlaiviu stotis 34x23" — aliejus. Iš rengiamos jungtinės JAV ir Kanados dailės parodos 
š. m. vasario 14 — 22 d. d. čiur ionio galerijoje, Chicagoje.

ai sj 
tiniu

6:45 vai. vakaro Čiurlionį 
lerijoje Jaunimo (Lentre, ; 
romą Jungtinė JAV ir Kanados Į minių priežasčių o 
lietuvių dailės paroda. Bene j parodą. Tai rodo ii 

bus paroda, kuri; ši paroda buvo vie 
Lietuvos Nepri- Į paskelbta deinokn

16-to Vasario mi- kviečiant dailininkus, norinčius 
dalyvauti, užsiregistruoti Č. 

jungtinė paroda J galerijos direktoriui Petrui 
rengiama kartą per metus, tu- Aleksai pranešant. Tiesa, užsi- 
rėtų būti reprezentacinė visos registravo 49 asmenys ir pri- 
Amerikos lietuvių meno paro-lsiuntė apie 90 darbų (po vieną 
da. Pabrėžiant Vasario 16-to'arba du darbus). Kas iš to išė- 
sukaktį, turėtų būti vieningo

PRANAS GASPARONIS

“ŠEIMA” (medis. Iš rengiamos jung
tinės JAV ir Kanados dailės parodos 
š. m. vasario 14—22 d. d. Čiurlionio 

galerijoje, Chicagoje.

jo? Dauguma dalyvaujančių 
nauji vardai. O kur mūsų 

nuo seno žinomi, pasižymėję ir 
didelį įnašą padarę meno kul
tūroje menininkai? Pasigenda
me vien čikagiškių — Sodeikie- 
nės, Alg. Kurausko, B. Jamei- 
kienės, Ad. Valeškos, O. Vir- 
kau, K. Zapkaus, A. ir E. Mar- 
čiulionių, K. Varnelio, kuris 
Art Institute premiją laimėjo 

išskirtiną kūrinį ir daug ki-

Ne visi senosios ir ne visi jau
nosios kartos dailininkai sutiko 
įsijungti į parodą, štai dėl ko: 
Menininkų ideologija skirtinga, 
kūrybinis pajėgumas nelygus. 
Kokioj padėty atsiduria jury 
komisija, kai darbus siunčia 
gimnazistai, vos pradedą susi
pažinti su daile ir 6 metus uni
versitetinio darbo patyrimą 
turį menininkai. Iš tokios nely
gios mišrainės jury komisija 
galėtų bent pusę darbų atmesti
ir padaryti tik mažą parodėlę. 
Kitur parodas ruošia kvietinio 
būdu, būtent, kviečiami tik 
“kvalifikuoti”’ dailininkai (be 
jury komisijos). Bet ir tada 
meno srovių “partiniai” advo
katai parodo griežtą savo sro
vės. šališkumą.

Su apgaila tenka konstatuoti, 
jog dauguma eksponatų viduti
niškumo kategorijoje, išskyrus 
Dargi, Kaupą, Laniauską, Mie- 
liulį, Petrikonį, Vaičaitį, Mor
kūnienę, Balukienę, Stankūnie
ne ir keletą kitu.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
. Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

sų tų Rasti 
rpe. Ir tai, matyt

Jnu

rūta 
Ne-

vargšelė 
ir Rasp 

tik 
pateko, kad mūsų žalioji
ir rusiškai vadinasi “rūta”, 

lietuviškų ir 
kaip Sartis, Bėris, 
Perkūnas, žaibas

simato tokių
rastu varu.;.
Baltakartis,
ar panašių.

Klausiu, kodėl? ... Kodėl? ?
... kodėl???...

ko

lie- 
su-

Labai aišku, kodėl. Arklia
vagiai, tie maskoliški juodžiai, 
dabar ten visur komisarais, {Ki
nais. Jie policijoj, pašte ir ko
lūkyje. Jie viską tvarko, šnipi
nėja, seka. Jie arklių ir vištų 
daugiau nevagia — pasiima 
kaip savo. Ir toliau tęsia jiems 
patikėtą Muravjovo — Stalino 
darbą — rusina Lietuvą. Bet 
tikrą lietuvį ( ne maskolbernj) 
surusinti ne taip lengva, (iali-

|ina jį paplauti, pakarti, Sibi- 
I ran ištremti, bet nesumasko- 

Vie-pinti. Tą jie, žinoma, darė ir

nebunk {Mirte, Maine* neg 
būti atidaryta 1979 m. rud 
Prašant JAV Lietuvią B< 
ruomenės valdybai, pranci: 
nai buvo sutikę gimnaziją 
daryti, jei atsiras bent HM) 
tuvių mokinių, kurių tėvai
tiks mokėti HMM) dol. metams 
už mokslą ir pilną mokinio iš
laikymą bendrabuty. Žinia 
apie galimą gimnazijos atida
rymą buvo praėjusį rudenį pa
skelbta lietuvių spaudoj. Atsi
liepė tik 12 tėvų. Jų pavardės 
praneštos JAV I.B švietimo 
Tarvbai.

“AMŽINASIS” LEONARDO DA VINČI
žmogus, kuris “viską” mokėjo buvo anatema. Jį kutena neri

mas ieškoti naujų dalykų ir 
įjuos suradus, užrekorduoti 
nauju būdu. Jis darė įvairius 
eksperimentus ir, deja, dėl to 
nukentėjo kai kurios jo fres
kos. Pigmentą jis maišė kitaip, 
negu kiti tapytojai.

Apie Leonardo da Vinči dar-

Nuo pradžios auksinio Rene
sanso amžiaus ir šiandieną iš 
kitų išsiskiria trys menininkai: 
Michelangelo, Rafaelis ir Leo
nardo da Vinči. Buvo ir kitų 
gerų Renesanso laikų meninin
kų, kurių tapyba ar skulptūra 
pasauliui yra pažįstama. Ta-..... ... i j xt- .. bus galima daugiau sužinoti iš cxau didžioji Leonardo da Vmci jo užrašų, planų bei inžinieri

jos darbų negu iš Mona Lisa 
ar “Paskutinės Vakarienės”, 
kurie, tiesa, prašoka to laiko 
kitus dailininkus — Giotto, (Re
nesanso pradininkas), Andrea 
del Costagna, Ghirlandajo ir 
kt., kurie tapė “Paskutinę Va
karienę”. Skirtumas tarp Leo
nardo da Vinči 
Vakarienės” 
labai didelis, 
tai susodinti 
stalo pusėje.
kiti žestikuliuoja, kalbasi tarp

kūrybos dalis nukentėjo dau
giau negu kitų dailininkų. Daug 
jo darbų visiškai žuvo, kiti 
pasidarė tamsūs arba nubluko. 
“Paskutinė Vakarienė” freska 
Milano vienuolyne sunyko. De
ja, prie to dar prisidėjo didysis 
potvynis prieš trejetą metų, 
nuo kurio nukentėjo Florenci
ja ir kiti Italijos miestai. Bet 
dailininko erudicija, jo genijus 
tebėra ir šiandieną gyvas. Atsa
kymas šiam paradoksui glūdi 
tiktai fakte, jog keletas Leonar
do da Vinči paveikslų mums, 
kuriais visi gėrisi, dvelkia to 
laiko realybe — gyvenimu.

Leonardo da Vinči asmuo ap
saugotas jo paties kūryba — 
įamžinta braižiniuose, rankraš
čiuose ir jo asmenybėje. Tad 
mes beveik turime Renesanso 
dvasios inkarnaciją. Leonardo senovės gyveno baltų' tautelė 
buvo subtilus, analytiškas, ieš
kąs naujų kelių žmogaus nau
dai. Į visas problemas jis žvel
gė iš naujo taško, kas liečia kar
tu žmogaus kūną, jo būda ir

) t lllAVia JulUlUYUO

žiauriai destruktyviškas maši- kampeij Caro pakalikas Murav-

“Paskutinės 
ir anų tapytojų 
Pastarojo apašta- 
grupėmis vienoje 

Vieni jaudinasi,

savęs, kai Jėzus pasakė: 
nas iš jūsų mane išduos”. Sis 
Leonardo da Vinči istorinis (re
liginis) meno šedevras pasau
lyje puikiausias todėl, kad lo
giškai išplanuota architektūra, 
žmonių sugrupavimas, kompo
zicijos paprastumas nepalygi
namai geresnis, negu kitų. Gai
la, kad šio kūrinio nebuvo ga
lima išgelbėti. Jeigu ji kas nu
kopijuotų, tai būtų šventvagys
tė prieš patį kūrėją — dailinin
ką.

Windsoro kolekcijoje yra di
džioji dalis Leonardo da Vinči 
piešinių bei rankraščių. Ne ma
žai medžiagos turi ir kitos ang
lų meno galerijos ir knygynai. 
Rusų novelistas Mereiškovskis 
savo istoriniame j---------—’
Leonardo da Vinčį taip pat pla
čiai apibūdina ši genijų.

M. Šileikis i

(Bus daugiau)

ARKLIAVAGIAI SMAUGIA SĖLIUS

daro. Bet kad parodyti "nu
taškai* Maskvai ir rusinimo 
srityje savo nuopelnus, tai 
pradėjo nors arklius rusinti, 
maskoliais krikštyti, jiems ru
sišką kultūrą skiepyti, gal nu
jausdami, kad gyvulio psicho
logija jiems artimesnė ir priei
namesnė, negu kultūringo lie
tuvio.

Tai jau tikrai perdaug... 
Net vienas bolševikinės val
džios pareigūnas, neseniai čia 
apsilankęs, pasikalbėjimo me
tu nors šiaip jau labai gynęs tą 
santvarką, galvą dėjęs už ją, 
bet, visgi, prasitaręs, kad ru
sai ir žydai perdaug visur len- 
da.

____ _ t* į Tai taip ir išlindo iš “Vilnies” romane apiel ,
fain not nio 'melŲ maišo maskoliška yla, 

primindama sėlių krašto dai
niaus A. Vienožindžio (1841 - 
1892) žodžius:

— Kur prapuolė tas kelelis, 
Kur pro kryžių ėjo?

Kur paliko ta seselė, 
Kuri man mylėjo?...

URUGVAJAUS LIETUVIAI
Gintaro ansamblis savo veik

los 13 metų sukaktį’gražiai pa
minėjo praeitą lapkričio mėn. 
Jj sukūrė ir pavyzdingai paruo
šė po karo čia atvykusi mokyto
ja Genė Stanevičienė, jos duk
rai studentei Nijolei-padedant. 
Nijolė jau dantų gydytoja.

Dabar Gintarui vadovauja Ge
nės vyro brolio sūnus Alfredas 
Stanevičius. Jo vadovybėje gin- 
tariečiai puikiai pasirodė Chi- 
cagoje, gražiai pagarsindami ge
rą Urugvajaus lietuvių vardą.

Jau tas kelias užutverta, 
Daržas padaryta.

Ir ašarų daug išgerta —
Sesė išvaryta!...

Eisiu, eisiu tuos nameliuos,
Kur ana gyveno,

Pažiūrėsiu, be nerasiu
Jos brolio nors vieno?

O gal gyvą dar tebrasiu
Seną motinėlę,

Kuri norint kiek patiešys, 
Pasakys dukrelę.

Ir nuėjau per laukelius,
Per žalias gireles,

Dūksaudamas - vaitodamas, 
Liedams ašarėles...

Oi, nelaimės! Ką 
širdį ver kaip yla.

Numylėtoj mano 
Gyvena barzdyla.

aš matau?

vietoj

Ten, kur Rokiškis, Obeliai, 
Zarasai, kur šiaurės rytų Lie
tuvos kampas įsiieraia i Latvi
ją — sėlių žemė. Ten nuo senų

sėliai, vėliau susiliejusi su auk
štaičiais. Ten visa eilė vieto
vardžių dar ir dabar tebėra sė- 
liški.

I tą gražų ir mielą Lietuvos

broliukai, koriko Muravjovo 
pradėtą darbą...

Pati M. Meškauskienė rašo, Į 
atsiminimuose mini, kaip Za-< 
rasų kalėjime su tokiais arklia
vagiais pradėjo broliautis... 
Taigi, laisvėn ištrūkę, ir pradė
jo bendrai Lietuvą tvarkyti — 
plėšti, žudyti, Sibiran lietuvius, 
net ir vos gimusius vaikelius 
tremti.
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nas. Jis išrado skraidymo ma
šiną prieš 400 metų, negu pra
sidėjo aviacija. Išrado plūdu
riuojančius tiltus ir daug kitų 
inžinierijos srityje suprojekta
vo dalykų. Jis turėjo reputaciją 
kilmingoje draugijoje, kaip 
muzikas. (Jis pagamino ypa
tingą fleitą ir pats ja grojo). 
Jis buvo kunigaikščių draugas 
ir patarėjas. Leonardo da Vin- 
či savo asmeniu nušviečia visa 
Renesanso dvasią. Plačioje 
žmonijos istorijoje tas perio
das yra dalis mūsų pačių dva
sios. Jis atėjo į šį pasaulį pra
džioje mokslinio amžiaus, ku
ris dabar pasiekė savo apoteo
zę-

Savo mene Leonardo paliko 
mokslini pagrindą. Įdomu, kad 
ši didelė Renesanso asmenybė 
tiktai vieną kartą savo kelių 
tūkstančių puslapių užrašuose 
apie meną, mašinas, matema
tiką, pamini graikus ir romė
nus. “Trattato della Pittura” 
(Leonardo da Vinči kūrybos 
studija) jo biografai nurodo, 
jog jis atsidėjęs studijavo gam
tą ir anatomiją. Jo raštai apie 
anatomiją kalba su dideliu tik
slumu. Dailėje matosi anatomi
jos vidinė dinamika, ko nega
lima paneigti nei dabar. Leo
nardo da Vinči žmonių veidai 
šviti nepaprastai tobulu pieši
niu. Didelis piešinio meistriš
kumas jau savaime yra menas. 
Jo skuboti piešiniai iš gamtos 
ir detalizuotos studijos iš natū
ralių daiktų, pasidarė metodu, 
kuris nuo jo laikų atsekė iki 
mūsų. Senasis metodas, t y. 
kopijavimas meno iš meno, pir
myn žvelgiančiam Leonardui

jovas prigrūdo maskolių — 
“starobracų”. Ištisus kaimus 
ištrėmė Sibiran, iškorę ir jų 
vieton atgabeno net ir Rusi
joj nemėgiamus atsilikėlius 
“staravierus” mus “sukultūrin
ti” (surusinti).

Tie, pačioj Rusijoj užguit 
“staravierai” , ar “starobracai” 
vienu žodžiu, maskoliai, čia 
pajutę ypatingą “matuškos’ 
globą bei protekciją, pradėje 
“veikti”, Lietuvą “rusinti” 
vodką maukti, vogti, žudyti 
plėšikauti, muštynes kelti ir t 
t. Vogdavo arklius, galvijus 

ą* ir viską, kas tik pakliū
davo po maskolška ranka. Jei
gu kuris nors iš jų tik vištas te- 
vogdavo, tai jau buvo laiko
mas. .. netinkainu būti popu.

Aišku, tokia tamsuolių “kul
tūra” daug šviesesnių vietiniu 
gyventojų tarpe tik ironiją te
kėle. Greit jie gavo naują ark
liavagių vardą. Lietuvoje jie 
tiek tereiškė, kiek čia juodžiai.

Carų laikais žmonės nega
lėjo pasipriešinti, visas sus
mirdusių arkliavagių skriau
das turėdavo tyliai kentėti. Ne
priklausomybės laikais nors ir 
neišgrūdo jų atgal į Rusiją, bet 
pradėjo gintis: pavogė arklį 
barzdyla — cypėn jį. Aišku, už 
žmogžudystes, plėšimus, va
gystes ir kitus “gerus” darbe
lius daug tų Maskvos apaštalų 
atsidūrė tinkamoj vietoj — be
langėj.

Bolševikai visus tuos arklia
vagius iš kalėjimų paleido, 
kaip nukentėjusius už politiką, 
ir padarė komisarais — lietu
vių engėjais. Skaitosi, baikite,

Kad teisybę rašau, šį kartą 
patvirtins pačių maskolbernių 
“Vilnis” (22 nr.). Ten pirma
me puslapyje yra aprašymas 
“Rokiškiečių žiemos šventės” 
— tradicinių eikliųjų žirgų len-

A. Sėlis

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

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

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

the Boara

Sell & redeem U. S. Bonds 
Two large free park's lots 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks 
Safe Deposit Boxes

Ant visu knygeliu 
sąskaitą

^SAFETYOF^
YOUR SAVINGS

Mažiausiai turi
Pelnas mokamas 

mėnesiai.

Nuošimčiai priskaitomt 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

Certifikaty sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis, 
būti $1,000. 
kas trys

UP TO 
\S20,000.

ŠTAI NARIAMS

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

John Pakel, Sr., President and Chairman

6245 SO. WESTERN AVE.

TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

• Notary Public Service
♦ Free community rooms Hr 

your organiz'd meetings 
pay all family bills with 
our spec'! money order 
checks.
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Naujosios Zelandijos zoologijos sodo Aucklande hipopotamai kažkqį 
juokiasi. O gal jie laukia, kad prižiūrėtojas įmesty į nasrus žuvįW

ATPILDAS DIRBANTIEMS
Čikagos Lietuvių Taryba, Į ti įvairius trukdymus, kaip kai 

kuri eina Čikagoje AmerikosĮkurių atsakomybės jausmų pa- 
Lietuvių Tarybos skyriaus už-‘metusių pc 
davinius, prieš Vasario 16 d. mus į visi 

i daug rūpesčių. I aukoti Ne|.
Jie daugiausia krinta ant pir-Įnos proga 
m įninka rijančio galvos. Šiais .joms, ne t 
metais, kaip žinome, pirmi
ninku yra jaunesnės kartos vi
suomenininkas Rimas Staniū- 
nas. Jam tenka derinti kitų ta
rybos narių darbus, prižiūrėti 
visus pasirengimus minėjimui, 
pradedant scenos puošimu, 
baigiant susitikinėjimais su 
amerikiečių politikais, kalbė
tojais, sveikintojais.

Šias eilutes rašau todėl, kad r
ir jų autoriui pernai teko pir- kartais vienas kitą pažnaibo, 
mininkauti, planuoti, skambiu- tačiau bendram darbui visi su- 
ti, rašinėti, raginti ir pergyven- remia pečius ir pamiršta skir-

’ paprastai turi

tnms mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams______
pusei metų__ _
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams __ ...__
pusei metų ___
vienam mėnesiui

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$4.50
$1^0

_ $18.00
_ $10.00
„ $2.00

$21.00
$11.00

omenę, raginimus 
riklausomybės die
ki toms organizaci- 
arybai ir panašiai. 

Žinau, kaip nemalonūs gali to
kie trukdymai būti tuo metu, 
kada visas dėmesys nukreiptas 
j rengiamų minėjimą, j jo pa
sisekimą, į gausias aukas lais
vinimo organizacijoms: Vlikui 
ir Altai.

Čikagos Lietuvių Taryba 
tarpusavyje sugyvena puikiai. 
Nors jos sudėtyje yra įvairių 
pasaulėžiūrų žmonės, kurie

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

Nedera niekinti Alto
Draugo redaktorius, šių metų vasario 2 d. Įžanginia

me “paanalizavęs” dabartines lietuvių nuotaikas, politi
kos klausimais besirūpinančias organizacijas ir tų orga
nizacijų junginius, juos suskirstė į “didžiuosius” ir 
“mažuosius”. Prie “didžiųjų” jis priskyrė Vilką ir PLB, 
o Į “mažųjų” maišelį jis sukišo visus kitus. Amerikos Lie
tuvių Tarybą jis labai lengva ranka nurašė Į “mažuosius”. 
Į lokalinius mažuosius pateko ir frontininkų baigiama 
nugyventi bendruomenė.

Redaktorius įsitikinęs, kad viskas reikia keisti. “Ko
vos” šūkiai (jis taip ir rašo juos kabutėse) negeri, oku
pacijos “nepripažinimas” yra menkareikšmis, kontaktai 
su politikais taip pat silpni. Viskas turi būti kitaip. Šū
kiai turi būti kitokį, o kontaktai turi būti su labai aukš- Į 
tais ir įtakingais žmonėmis. Jo receptas yra toks:

“Kaip keistai skamba “nepripažinimas”, kad iš 
vieno krašto i kitą važinėja ne tik pavieni asmenys, 
bet ir mokslinės ekskursijos, tyrimų ekspedicijos, 
keičiamasi studentais. Turime būti dėkingi, kad 
Amerikos senate ir atstovų rūmuose dar vis pami
nima Vasario 16-to ji, kad valstybės sekretorius iš- 
leidžia, kad ir mažai reikšmės turintį atsišaukimą, 
bet jau reikia ieškoti ir platesnių kontaktų, dides
nės Įtakos intelektualų sluoksniuose, nes politika tik 
praeinantis dalykas, o kultūriniai ir intelektualiniai 
laimėjimai daug ilgiau išsilaiko.”. (Draugas, 1970 m. 
vasario 2 d. Įžanginis).
Jeigu tai nėra sudarymas nuotaikų “kultūriniam” 

bendradarbiavimui, tai yra pats didžiausias nesusipra
timas. Altas negeras, “mažas”, politiniai kontaktai silp
ni, vadai “kovoja” tarp savęs, ir nesirūpina gimtinio sa
vo krašto išsilaisvinimo darbu. Iš viso, “politika tik pra
einantis dalykas”, bet štai “kultūriniai ir intelektualiniai 
laimėjimai” jau visai kitas dalykas.

Draugo nuotaikų puoselėtojas, norėdamas parodyti 
savo dideli Įžvalgumą, mažina vedamo darbo vertę. Jam 
atrodo, kad Vasario 16-tos proga pasiunčiamas Valsty 
bės Sekretoriaus laiškas yra mažareikšmis, tuo tarpu 
okupantui jis yra didžiausia ašaka. Okupantas sutiktų 
padaryti bet kokias nuolaidas, jei tiktai valstybės sekre
torius Lietuvos atstovui Washingtone tokio laiško nesiųs- reikšmę ir jo vedamo darbo svarbą, mažina ne vien savo 
tų. Okupantas žino, kad toki laiškai eina nuo pirmos pirmtakūno ilgus metus vykusiai vestą darbą, bet nuver- 
okupacijos dienos, kai sovietų armija okupavo Lietuvą,'tina ir save.

o sekretoriaus pavaduotojas Sumner Welles, pasitaręs 
su prezidentu Rooseveltu, paskelbė, kad JAV Lietuvos 
okupacijos nepripažins. JAV iki šios dienos jos nepri
pažįsta.

Jeigu okupacijos nepripažinimas- būtų jau tokios ma
žos reikšmės, tai kodėl sovietų valdžios atstovai ir įvai
riausi agentai stengiasi tą JAV nusistatymą pakeisti? 
Kodėl sovietų imperializmo atstovams labiausiai rūpi 
suniekinti Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri visą laiką 
budi, kad tas nepripažinimas nebūtų panaikintas?

JAV vyriausybės keitėsi, valstybės priešakyje sto
vėjo demokratai ir republikonai, bei okupacijos nepri
pažinimas nesikeitė. Nesikeitė todėl, kad Amerikos lietu
viai, susiorganizavę į tą, anot Draugo redaktoriaus, 
mažą Altą, daro spaudimą į kongreso atstovus ir vyriau
sybės narius, kad lietuvių tautai padaryta skriauda ne
būtų legalizuota.

Apie kokius pavienių asmenų važinėjimus, mokslines 
ekskursijas ir tyrinėjimų ekspedicijas marijonų laik
raščio redaktorius kalba? Kiek tų mokslinių ekskursijų 
iš Lietuvos atvažiavo į Ameriką. Kokias mokslines eks
pedicijas Lietuvos mokslininkai padarė Amerikoje. Ke
lis Amerikos mokslininkus, arba Amerikos mokslo įstai
gose dirbančius lietuvius rusai įsileido į Lietuvą? Jeigu 
neskaityti kun. Spurgio kelionės ir važinėjimus po Lietu
vą, keli lietuviai gavo teisę paskubomis pervažiuoti 
Lietuva?

Apie kokius važinėjimus redaktorius kalba, kada ne 
vien praeitais metais, bet ir šiais metais kelionių agentū
ros gavo leidimus įvežti žmones į Vilnių tiktai penkioms 
dienoms. Kiekvienas Vilniun Įleistas ir šiais metais bus 
stropiai saugojamas. Jeigu kuris vis. dėlto bandys pra- 
prukti į greta esantį miestelį arba buvusį kaimą, tai jis 
bus suimamas, kaip koks kriminalistas, krečiamas, tei
siamas, ir jam bus uždraudžiama, bet kada ateityje, įva
žiuoti į Lietuvą. Taip elgėsi praeitais metais, taip rusai 
elgsis ir šiais metais.

Užtrunka ištisi metai, kol Lietuvos. komunistai iš- 
i rūpina reikalingus leidimus Lietuvos folkloristams iš Vil
niaus į Merkinę nuvažiuoti ir vietos gyventojus apklausi
nėti apie senovės lietuvių dainas ir raudas, o čia mums 
pasakoja, kad važinėja mokslinės ekskursijos!

Dabartinis Draugo redaktorius, mažindamas Alto

dram tikslui tik geriausių ir 
i našiausių kelių. Tarvbos dar- 
(bas neneša, kaip kitiems gali 
i atrodyti, jokios dirbtinos gar- 
jbės. Niekas net negirdi tų ty
lių darbininkų pavardžių, kaip 
girdimos centrinėse vietose 
esančių asemnų. Nėra už tary
bos darbus ir jokio atpildo, 
kaip tik rūpestis, nemiegotos 
naktys ir išpūstos telefono sąs
kaitos. Kadangi pirmininkai 
keičiasi kasmet, jie nespėja 
įkristi į visuomenės akį, atlikę 
vienų metų darbą, jie pasitrau
kia į užkulisį, užleidžia vietą 
kitiems, iš eilės sekantiems. 
(Per paskutinius ketverius me
tus pirmininkavo: kun. Adol
fas Stašys, Julius Pakalka, Al
girdas Pužauskas ir šiemet — 
Rimas Staniūnas). Taigi, no
rėčiau papasakoti skaityto
jams, kas daugiausia į tas pa
reigas patraukia ir kas yra tas 
didysis atlyginimas už įdėtas 
pastangas.

Kada pernai spaudoje buvo 
paskelbtas šių eilučių auto
riaus adresas su prašymu siųsti 
aukas, atėjo ir visa eilė laiškų, 
kuriuos norėčiau čia paminėti. 
Tie laiškai bus be pavardžių, 
nes neįmanoma visų atsiklaus
ti. Jie tačiau charakteringi 
pasisakymai, pasikartoją pana
šiose formose kasmet.

Štai, našlė iš Brighton Parko 
siųsdama auką, rašo:

“Gerbiamieji, negalėdama 
dalyvauti minėjime dėl ligos, 
siunčiu savo auką. Tai pirmas 
atsitikimas, kad nebūsiu 16 
vasario minėjime. Su pagarba 
J. B.”

Iš Cicero su auka ateina toks 
A. A. D. laiškas:

“Kiekvienos Vasario 16 d. 
proga buvau įpratęs gauti iš 
Čikagos Lietuvių Tarybos iždi
ninko A. Valonio (jau niekas

Ten aukas rinko Tautos Fon
dui, aukavau 10 dol., bet ne
žinau ar iš to fondo teks kiek 
L. Tarybai, Tad šiame laiške 
pašto perlaidą siunčiu 10 dol. 
Tiesiai per jus L. Tarybai

Ilgas laiškas gautas iš šiau
rinės Čikagos. Su auka, pilnas 
lapas mašinėle su klaidomis 
parašytas. Bet kiek čia geros 
valios ir šilumos!

! niekur. Kada būva laikas tai 
i priklausiau daug draugijų! 
dabar jau ir tos draugijos pra-| 

įnyko ir taip toliaus viskas eind 
'mažyn, ale nedaugyn.

Laiškas baigiamas:

“Sudiev, vėlinu nuog Dieva 
visą labą, o labiaus sveikatas. 
K. B.”

j Tai, štai-Las yra atpildas ta
rybos darbininkams — tokie

— Gerbiantis broliai ir sese
rys lietuviai, Lietuvos gelbėto
jai. Labai ačiū už laišką, kat- 
ran aš apturėjau. Ligi šiolei aš 
nieką nežinojau apej tokį Lįe-'aistrų apimti trukdytojai, 
tuvos Council čikagas. Būtų Įlinkiu įsiskaityti į tuos “tylio- | 

(gerai dalivautis visose "apeigo-’sibs daugumos” laiškelius, ta- Į 
jše, ale man per vėlu, nes nia- da Jokie darbai neatrodys per- š 

dalivautie sunkūs. A. Pužauskas

lietuvių laiškai! Ir p. Staniu-1 
nui linkiu kuo daugiausia jų | 
gauti. Linkiu neskaityti, ką | 
sako tikslus pamiršę, partinių ?

> bet I
— - w w- V

no senatvė neleid
niekad iš Valonio nebegaus 
laiškų. A. P.) paraginimą au
koti Liet. Tarybai. Šįmet to
kio rašto negavęs ir po ranka 
jo adreso neturėdamas, siun
čiu auką Tamstai, prašydamas 
perduoti šią auką Į iždą. Geriau
sios sėkmės Tarybos ir Lietu
vos labui.”

— čia rasite mano šekį 15.00 
dėl Lithuanian Council of Chi
cago. Suvėluotai, bet, kaip ma
tote siunčiu ne iš namų, — ra
šo dr. A. J. Pasirodo, kad jis 
atostogavo Floridoje ir gavęs 
atsišaukimą pavėluotai, iš ten 
pasiuntė ir savo auką.

Kiti laiškai trumpi ir drūti. 
Iš Čikagos B. ir J. B. su čekiu 
tik tiek: “Sėkmės ir nepailsta
mos energijos linkime Lietu
vos laisvinimo darbe”.

įdomus laiškas iš Kanados, 
Courtright miesto, iš J. P.

— Gyvenu Kanadoje. Vasa
rio 16-tos proga buvau Toronte.

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5.000)

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS CT832 

PHONE: 254-4470

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
$2OzGO0

too

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
MOKYTOJAS IR JO DARBO 

APLINKYBĖS
(Iš 1969 metų užrašų)

L. VAIČIŪNIENĖ
4

MOKYTOJŲ ATLYGIN IMAS

“Mokytojai gaudavo žemų kategorijų 
atlyginimą”... (M.)

Gerai, kad Mokytojas žino ir mums pa
sako “žemų kategorijų”, jog alginis žemos 
kategorijos atlyginimas neišskiriamai tik 
mokytojams, bet ir kitų tos pačios valsty
bės tarnautojų buvo buvusių žemų kate
gorijų. O tų žemų, žemesnių, apyžemių 
kategorijų tarnautojų buvo 70 - 80 procen
tų visų tarnautojų. Pradžioje daug tarnau
tojų nebuvo sėdėjusių aukštesnėje mokyk
loje. kaip ir buvo daug mokytojų, nebai
gusių mokytojų seminarijos. Gerai, kad 
iš naujai pradedančių mokytojų (pradžios 
mokykloje) buvę trumpalaikiuose moky
tojų kursuose. Puikiai atsimenu, kai dėl 
nepritekliaus pradžios mokykloms moky
tojų (apie 1920 - 21 m.) apėjo gimnazijas 
šv. Ministerijos raštas paaiškinti ir para
ginti mokinius, kad. pradedant 4-ja klase, 
gali stoti į mpkytojų kursus, juos baigus, 
būti mokytojais. Iš man žinomos gimnazi
jos įstojo į kursus pora berniukų ir viena 
mergaitė. Iš mokytojų seminarijų mielai 

būdavo skiriami mokytojais auklėtiniai 
dviejų kursų. Tik po kelerių metų žemųjų 
(ir aukštųjų) kategorijų valstybės tarnau
tojų eiles pradėjo sverti ir toliau svėrė bai
gusieji gimnazijas ar specialias mokyklas. 
Mokytojų eiles tirštino baigę mokytojų se
minarijas.

Gimnazijų ir mokytojų seminarijų pa
žymėjimai buvo lygios galios ir teisės stoti 
i aukštąsias mokyklas, universitetus. Tik 
prie mokytojų seminarijos pažymėjimo 
stojantieji į kai kuriuos fakultetus turėda
vo išlaikvti lotvnu ar kitos reikiamos kal
bos egzaminus. Mokytojų seminarijose 
lotynų kalba nebuvo dėstoma. O iš sveti
mų naujųjų kalbų dėstoma viena.

Į pedagogini institutą mokytojų semi
narijos pažymėjimas kaip tik tiko. Peda
goginį institutą baigusieji dirbdavo pro
gimnazijose ar net gimnazijose, reta išim
tis — pradžios mokykloje.

Kada apskritai išaugo diplomuotų per
teklius, kai kuriems, kai kurių profesijų 
asmenims išsyk nepasisekdavo etatinės tar
nybos savo žinyboje gauti. Tokie padirbė
davo, kur ir kokio darbo gaudavo, arba 
pasitenkindavo puse etato, arba palauk
davo, arba už nedidutį atlyginimą padir
bėdavo praktikantais. Kaip tik šiuo tarpu 
taip pasakojo vienas teisininkas apie bai
gusius teisę.

Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų mo
kytojai ir be valstybinių diplominių egza
minų vis dar tilpdavo su pilnu etatu į mo
kyklas. Kiti besiruošiantieji valstybiniams 

egzaminams, perdaug pamokų patys ne
imdavo.

Pradžios mokyklos mokytoją kiekvie
ną, dar besėdintį baigiamajame kurse, lauk
davo vieta. Nė šis priekaištingasis Mokyto
jas tuo vyriausybės nekaltina. Jis galėtų 
ją skųsti dabar tuo, kad per mažai “liktar- 
nų” uždegdavo, nes vienu tarpu iš tikrųjų 
taip yra buvę. Bet Čia kitas reikalas, dėl 
kurio Mokytojui, matyt, galvos nėra skau
dėję. Jeigu pats šisai Mokytojas nebūtų 
tučtuojau gavęs vietos, žiūrėkit, kaip būtų 
dabar išpoškinęs.

Aš jokiu būdu nesakau, kad visi anų 
žemųjų kategorijų valstybės tarnautojai 
yra buvę “šau liai” atlyginami, kad ir vi
siems nebūtų buvę pro šalį gauti didesnes 
algas, nes pinigo niekad niekam ne per
daug. Nesakau, kad mokytojai neturėjo 
būti aįginėmis kategorijomis iš kitų aukš
čiau pakylėti, kaip to, matyt, geidė Mo
kytojas. Iš viso nesakau, kad švietimui 
nereikėjo iš kur nors pridėti daugiau lėšų, 
ar kad yra išlaikyta ideali alginė kategori
nė pusiausvyra. Tokio idealaus lėšų pa
skirstymo ar alginės pusiausvyros išlaiky
mo, kad būtų visi patenkinti, gal nė vie
noje kitoje valstybėje nerasi, nes nėra. Nė
ra nė demokratinėje Amerikoje. Gal kas 
mato bolševikiniame rojuje, kur kiekvie
nam taip “teisingai” — atmatuota ir pa
sveria pagal nuopelnus rojaus statyboje ir 
pagal paties statytojo poreikius... Aš tik 
sakau, kaip man atrodo, kad mokytojai 
nėra buvę kategorijomis išskiriamai paže

minti. O dar didesnes algas visiems mokė- > 
ti ar būtų pakėlęs jaunos valstybės, nors ! 
sparčiai žengiančios ir i materialinę gerovę, ; 
iždas!

Mokytojų medžiaginė būklė yra buvusi 
dargi geresnė, negu kitų tos pačios katego
rijos tarnautojų. Mokytojai galėdavo pa
tys prisidurti ir prisidurdavo prie valstybės 
atlyginimo savo profesijos darbu, šaluti
nėmis pamokomis, rengdami savo ir kitų 
mokinius į gimnaziją, arba pataisininkus, 
arba padėdami silpnesniems mokiniams. 
Aš pati už patikrinimą ir pagilinimą žinių 
sūnaus, stojančio į gimnazijos pirmąją kla
sę, pradžios mokyklos mokytojui mielai 
įteikiau jo pasakytą sumelę. Dabar sūnus 
sakė, kad sėdėjo aplink stalą vaikų visas 
vainikas.

Miestuose apsibuvęs dažnas mokytojas 
turėjo namus. Apie susituokusius abudu 
dirbančius mokytojus, arba su kitos žemos 
kategorijos, nėra kalbos, kad nebūtų turė
ję, jei norėjo, namų. Bažnytkaimiuose, 
kaimuose, dvaruose dirbantieji mokytojai 
dažnas yra buvęs įsigijęs nuosavybę — 
ūkelį, ūki... tapęs “buože”. Viso to taip 
plačiai negalėjo įsigj’ti tos pačios katego
rijos kitų sričių ar profesijų tarnautojai — 
“raštininkėliai”, mašininkės ir t t

Mūsų Mokytojas gal užsiliks: ką mo
kytojai patys daugiau įsigydavo, valstybei 
nei dėkui, nei išgrauš. Bet valstybei dėkui 
už tai, kad viso laisvo laiko neprigrūsdavo 
“doktrininiais” privalomais mokslais, ša

lia alginio uždarbio, “nekontroliavo” pa
jamų už pačių mokytojų pasiimtas pamo
kas. Už jas neišskaitinėjo iš algos, nuosa
vybės nelaikė tiesioginiam darbui kenkė
ja... įsigijusius nuosavybę, iš tos apylin
kės tyčia neiškilnodavo, nebent būtų bu
vusių kitų priežasčių iškelti.

Ar gerai, ar blogai liudija, kad moky
tojai kategorijomis nėra buvę ypatingai 
aukščiau pakylėti, kad šalia mokyklinių 
pamokų versdavosi ir privatinėmis, kieno 
tai nuopelnas ar kaltė, teisingumas ar klai
da, ar iš viso" kas kaltas, čia vėl nespren
džiu.

Pati, buvusi pradžioje liaudies moky
toja, kiek žinanti apie kitus mokytojus ir 
dabar su kuriais pasikalbėjusi, manausi 
ne šventvagiškai galiu liudyti, kad nepri
klausomos Lietuvos mokytojas, kiek ma
no akys yra užmatę, duona buvo sotus, 
gražiai apsirengęs, galėjo susitaupyti juo
desnei dienai, net vienas dirbęs galėjo iš
laikyti šeimą, padėti artimiesiems, kuriems 
ii tikrųjų pagalba buvo reikalinga.

(Bus daugiau)

Skaitylčite ir platinkite
Dienraštį į
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TRIGUBAS LAPSUS LINGUAE
PERKRAUSTYMAI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I

Ofi
Rnz

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairi y atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL; FRontier 6-1882

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St„ Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Būsimiems erdvės skridimams astronautai ruošiasi įtemptai ir ilgai. 
Paveiksle matomas Apollo 13 komendantas James Loveli su karan
tinus maske, kurią jis turės užsidėti sugrįžęs iš Mėnulio, šis skri

dimas numatytas balandžio 13. dieną.

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, 
antract, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

ordeo
ošėją] 

D:
Anelė Al-jBileiš\

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

Medical Building). Tai. LU 5-6446 
Pnima Ligonius pagal susilariiną. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽIS
T»lef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Ireėiad. ir sekmad. ofisas rytas

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

KENOSHA, W1S.
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
27uv W. 5lst STREET 

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

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISINAS 
^kUŠĖRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0uol.

skd”
t mu, Anelės Albrechtie- dies
I nes virtu, šiupiniu atsilankiusieji tolis.

525 So.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

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

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

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue 
Chicago, 111. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MAKAUSKAS
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 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

____ .. r   - -- jr - - -2 ■■ -.1 r : —i*

brechtienė šit 
dar senais laikais Klaipėdo- rate Kupcikevičiutė 
je. Už tai jai scenoje pasi
rodžius, publika gana nuošir
džiai ir ilgai plojo. Skanaus 
šilto šiupinio prisivalgius, mo
terų oktetas (Aldona Bunti- 
naitė, Lilija Buntinienė, Vik
torija Grigelaitytė, Zelma Juš-

ps jasai i 
Arūnas 

Krutulis, Andrius Markulis, 
Virginija Petkūnaitė, Linas 
Raslavičius, Romas Rupinskas, 
Vytas Rupinskas, Jūratė šopy- 
tė, Valerija Sparkytė, Romas 
Sparkis, Danutė Vaičeliūnaitė, 
Jūratė Vaičeliūnaitė, Vytas Va-

kėnienė, Rūta Naujokienė, Ilsėjlaitis ir Gaida Visockytė) tik- 
Peteraitienė, Karina Srugytėjrai žavėtinai gražiai pašoko
Edita Žemaitaitytė ir Irma Že
maitaitytė), vad. Jurgiui Lamp- 
saėiui, akompanuojant Bernar
dui Prapuoleniui puikiai pa
dainavo:

Aš jausiu, har. Z. Venskaus, 
Lieptas — V. Barausko, Jauna

šiuos tautinius šokius: Pasiut
polkę, Juodąjį Jonkelį, Landy- 
tinį ir Zanavykų aplinkinį pa
gal programą. Be to, dar pašo
ko Aštuonnytį. Tautiniai šo
kiai labai puikiai buvo pašokti. 
Šokėjams publika katučių nesi
gailėjo. Pasirodžius šokėjų mo
kytojai Irenai Smieliauskienei, 
publika sutiko ją griausmingo
mis ovacijomis, šokėjų tarpe 
matėsi pora ūsuotų jaunuolių 
ir pora su gana ilgais plaukais, 

i Matyti tėveliai mažai uždirba 
ir negali plaukų kirpėjui daž
nai mokėti. ..

Programos paįvairinimui M. 
Nagys paskaitė savo ejlėraštį 
Oi, oi malūnėliai ir Putino Jū
reivių giesmę. Visą šiupinį fil
mavo Tolius šlutas ir Edvar
das Veinšreideris. Vadinasi, 
galėsime ir mūsų televizijoje 
matyti.

Salę puošė Amerikos, Lie
tuvos ir Mažosios Lietuvos vė
liavos. Taip pat buvo Viliaus 
Trumpjono piešti Tilžės, Klai-

5W <->■;

"'-Y'

pėdos ir Šilutės miestų herbai.
Po oficialios dalies jaunimas 

ir senimas linksminosi iki vė
lyvos nakties. Na, o skanų 
šiupinį tik kitais metais vėl 
valgysime. Stasys Juškėnas

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois 

927-6288
Call and ask for EDIE BURBULIS

BEVERLY HILLS GtLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA 

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

19." TV SU STALELIU

TIK 513995:

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ1

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš W0Pa, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu 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 ’
TeL: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD V
CHICAGO, J3X 6062C

V

DR. LEONAS SABUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

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

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

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

and aH oor wildlife depend on

Smokey’s ABCs: Always 
hold matches till cold. Be sure

Please! Only yon can

stir the ashes* and drown 
them again. Crush all 

smokes dead oat.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso telsf.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

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

PITSBURGO RADIJAS 
35 M. TARNAUJA 
LIETUVIAMS

(Atkelta iš 2-ro psl.)
Per daugelį metų P. Dargis 

atstovauja SLA Alto direktoria- 
te. Jis dažnai prabildavo į pa
vergtą Lietuvą per Amerikos 
Balso radijofoną. Jis dalyvavo 
Alto delegacijose, kai jos lan
kėsi pas JAV Prezidentus Har
ry S. Truman ir John F. Ken-- 
nedy. Jis yra lietuvių demokra
tų pirmininkas, JAV Demokra
tų Partijos konvencijų platfor
mų komitetai dažnai jį pakvies
davo į apklausinėjimus Pabalti
jo Valstybių klausimu. Antrojo 
Pasaulio Karo metu, 1943 m., P. 
Dargis buvo pakviestas į War 
Manpower Commission patarė
jus. Jis taip pat kordinavo ma
žumų radijo programas.

Reikią stebėtis Povilo Dargio 
energija ir išverme. Pakaktų, 
rodos, žmogui reikštis vienoje Į 
srityje. Tuo tarpu Povilas tuo 
pačiu metu spėja būti visuome
nininku, politikų, fraternalės 
draugijos šeimininku ir veikliu 
Pittsburgo apygardos teismo na
riu. Nežiūrint šių visų darbų ir 
pareigų, jau 35 metai, kai kiek
vieną sekmadienį P. Dargis gy
vu žodžiu vadovauja Pittsbur
go lietuvių radijo valandėlei.

Jam tenka ne tik būti 
programos direktoriumi, bet 
taip pat ir pranešėju, ir admi
nistratorium. Tiesa, jam talki
ninkauja p. Gertruda, kuri ne 
tik padeda atlikti meninę dalį, 
bet reikalui esant, jį ir pavaduo
ja.

Vieną kartą jis buvo užklaus
tas, kodėl per tiek daug metų 
vis dar vadovauji Pitsburgo ra
dijai. Povilas Dargis atsakė, 
“jeigu pasitraukčiau, tai nu
trūktų gyvas ryšys tarp Lietu
vos ir mano klausytojų. Jeigu 
galiu pažadinti bent vieno klau
sytojo lietuviškumą, tai jaučiuos, 
jog mano programai verta išsi
laikyti.

Ir tikrai jisai nuneša dalį Lie
tuvos radijo klausytojams. lin
kime radijo direktoriui P. Dar
gini sveikatos ir sėkmės toliau 
vadovauti Pitsburgo lietuvių ra
dijo valandėlei. R. Klausonis

* Kenoshos lietuviai rengiasi 
paminėti Lietuvos nepriklau
somybės 52 metų paskelbimo 
sukaktį.

Minėjimas įvyks vasario 15 
d. 3 vai. p. p. Danish Brother
hood salėje, 2206 — 63rd St.

Minėjime kalbės prof. B. Vit
kus, Assembliman Russel Olson, 
ir miesto meras Wallace E. 
Burke.

Meninę programą atliks šv. 
Kazimiero parapijos choras iš 
Racine, vedamas muz. Juozo 
Grimskio ir tautinių šokių gru
pė Bijūnas, vadovaujant Sta
siui Milašiui.

Pamaldos įvyks Vasario 15 d. 
8:00 vai. ryte Šv. Petro bažny
čioje, Kviečiame visus į šią 
lietuvių tautinę šventę.

Rengia ALT skyrius.
J. Kasputis

pat ir iškilmingajame susirinki
me.

Į minėjimą pakviesti aukšti 
miesto ir valstijos pareigūnai, 
estų, latvių ir ukrainiečių atsto
vai.

Pagrindinis kalbėtojas bus An
tanas Rinkūnas iš Toronto, me
ninę programą atliks solistė Dai
va Mongirdaitė, kuriai akompo- 
nuos dr. Vytenis M. Vasyliūnas.

Minėjimą rengia Alto Bostono 
skyrius.

Visi kviečiami minėjime daly
vauti ir dosniai aukoti Lietu
vos laisvinimo reikalams.

Lapsus linguae yra lotyniškas 
vertimas lietuviško “liežuvis su
sipainiojo”. Taip atsitiko su bu
vusiu New Yorko gubernatorių 
Al Smith šiam lankant garsųjį 
Sing Sing kalėjimą.

Apėjus kalėjimą, gubernato
rius buvo pakviestas į auditori
ją, kad pasakytų keletą žodžftj 
ten sušauktiems kaliniams.

“Mano bičiuliai piliečiai”, 
pradėjo, bet atsiminęs, kad 
deralinių kalėjimų kaliniai 
beskaitomi JAV piliečiais,
pasitaisė: “Mano bičiuliai nusi
kaltėliai”, bet pajutęs, kad ir da
bar negerai pasakė, dar sykį pa
sitaisė sakydamas: “Well, any
way, man malonu j ūsų tiek daug 
čia matyti...”

jis 
fe-
ne- 
jis

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 Sa WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

Laidotuvių direktoriai:

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

Tel. r YArds 7-1741 - 1742

ST. PETERSBURG, FLA.
Amerikos Lietuvių klubas 

Floridoje, SLA, KLŠA ir Lietu
vių Bendruomenė rengia Va
sario 16 d. minėjimą savo klu
bo salėje, 4648 Avė. N. 1970 m. 
vasario mėn. 22 d. 12 vai.

Kiek teko patirti, minėjimas 
norima pravesti iškilmingai su 
tai dienai pritaikinta progra
ma. Tikimasi sulaukti svečių 

į iš tolimesnių apylinkės miestų 
ir vietos gy ventojų.
. Minėjime rengiamasi praves
ti rinkliava Amerikos Lietuviu 
Tarybai, pakviesti svečių: 
vietos amerikiečių administra
cijos aukštuosius asmenis, lat
vių tautos atstovus ir žymes
nius lietuvių visuomenės vei
kėjus k. t. huv. teisėją Žiuri, 
kuris dabar gyvena St. Peters- 
bnrge ir kitus.

Minėjimo programą rengia
masi turėti gražią ir įdomią, 
kurioje dalyvautų choras,melo
deklamacijos, tautiniai šokiai 
ir t. t.

Lietuvių klubo Valdyba lau
kia daug visuomenės ir svečių.

Amerikono pasididžiavimas

Asmeniškai, aš stebiuosi ir 
didžiuojuosi mūsų moderniąja 
švietimo sistema ir mūsų vai
kams šiandien prieinamais įren
gimais. Juk tik reikia didžiuotis 
matant, kai S3,000 vertas auto
busas privažiuoja prie kiekvie
nų namų slenksčio, kad vaikams 
nereiktų pėsčiomis pora blokų 
eiti į mokyklos $80,000 kaštavu
sią sporto salę valandėlei pasi
mankštinti. Ką jūs Į tai?

“NAUJIENOS" KIEKVIENO
DAKršO ŽMOGAUS

DhA Ū 4 > (K. 51 u I 'J L L

Susirinkimu ir parengimp

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuviu
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

■
I a
8

8

I

BOSTON, MASS.
Kame ir kaip minėsime nepri
klausomybės paskelbimo sukaktį 

/

Bostono lietuviai Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo pa
skelbimo 52 metų sukaktį minės 
vasario 15 dieną 2 valandą po
piet So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos III aukšto salėje. 
(Tą dieną 16 vai. ryto šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
bus iškilmingos pamaldos, ku
riose organizacijos kviečiamos 
su savo vėliavomis dalyvauti taip

— Chicagos Lietuviu Našliu ir Naš- 
iiukiv Draugiško Klubo eilinis susi
rinkimas Įvyks vasario 13 d., penkta
dienį, 8 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Valdyba kviečia vi
sus narius ir nares skaitlingai susi
rinkti. nes randasi svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo Įvyks draugiš
kas pobūvis su vaišėmis ir šokiais, 
grojant G. Joniko orkestrui.

M. U., rast.

— Chicagos Lietuviu Našlių ir Nas- 
liukių Draugiškas Klubas rengia St. 
Valentines Šokių vakarą, vasario 14 
d,, šeštadienį. 7 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 West 43rd St. Veiks bu
fetas su užkandžiais ir gėrimais, bus 
vertingų dovanų, šokiams gros G. Jo
niko orkestras. Vakaro rengėjai de
da pastangas atsilankiusius svečius ir 
narius maloniai priimti bei visus ge
rai nuteikti. M. U., rast.

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 15 dieną 
1:00 vai. po pietų, Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. Nariai malonė
kite atsilankyti. Aptarsite klubo rei
kalus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET
P. J. RIDIKAS

Phone: YArds 7-1911

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

MHR4r‘, W6 I N'WIW

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITeS NAUJIENOSE
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indėnų vadas Evergreen Tree jau 79 metai nešioja savo tradicinius 
drabužius, tačiau dūmų signalų jau nebesiunčia. Norėdamas ka pa

sakyti, jis naudoja baltųjų išradimą — telefoną.

Britanijos klubo susirinkimas
Metinis Senojo Britanijos 

Lietuvių klubo susirinkimas 
i vyko sausio 28 d. J. Vaičaičio 
svetainėje. Pirmininkavo Z. 
Krasauskas, sekretoriavo P. 
Paleckas. Valdybos pirminin
kas Pranas Rimša padarė išsa
mų pranešimą, primindamas, 
kad dvi klubo narės S. Jakavi- 
čienė ir Šopienė serga ir papra
šydamas narius jas lankyti. 
Pirmininkas pranešė, kad pasi
keitus naujo Anglijos lietuvių 
klubo valdybai, jam teko nuo-Į 
širdžiai išsikalbėti su naujos į 
valdybos nariais. Abiejuose 
klubuose esama nuomonių, kad 
tie du klubai anksčiau ar vė
liau sueis i krūvą.

Valdvbos sekretorius J. Ki-:

L13

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Keikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikta

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių RaikU

ATACO STEEL PRODUCTS
IX GRAFI'ON, WISCONSIN HAVE IMMEDIATE NEED OF

STENO TYPIST
TO ASSIST

Call: Frank Zapolis
320872 W. 95th St.

GA 4-8654 IXSOJAXCi

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 4-239G

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

ARC WELDERS, SPOT WELDERS
1-st and 2-nd shift openings. Liberal overtime and fringe benefits. 

TOP WAGES AND PROFIT - SHARING PLAN.
These are permanent positions. We are now working 58 hours per week. 

APPLY IN PERSON FROM 8 A. M. TO 5 P. M.

1040-9th AVENUE
(111) 377-3609 GRAFTON, WISCONSIN

.—■■ ■< ».= MEDŽIO DARBININKAI 
(pirmininkas renkamas atski-l n Y TTT AT H T A 
rai), K. Rožanskas, J. Kibucas.

j Nauji valdybos nariai: St. Kra- 
i sauskicnė ir K. Valentinas.
į Kontroles komisija perrinkta:
(S. Matulis, B. Paliulis ir A. Pu-

Diskusijose buvo paliesti Įvai
rūs klausimai
mečio paminėjimas. Naujų Me- 
lų sutikimo organizavimas, 
santykiai su naujuoju klubu, 
susirgusių narių parėmimas ir 
k L

Garantuotai pastovus darbas kiekvie
nais metais.

NĖRA ATLEIDIMŲ 
NEMAŽINAMAS

VALANDŲ SKAIČIUS 
Vauji ateiviai yra pageidaujami, 
nekalbėti angliškai. ” _ 

k įmones, kurie jums išvers.

Gali 
Mes čia turime 

5 dienos 
klubo dešimt- avaitėje. Labai geros darbo sąlygos 

vienintelėje visoje Amerikoje harpų 
dirbtuvėje.

Kreiptis asmeniškai į
Mr. KRASICKI

PURCHASING AND SALES

DEPARTMENT MANAGER.
Liberal salary and benefits. 

Small congenial office.

PHONE

384-1100
MR. ROBERT BOSMAN

REAL ESTATE FOR SALE 
Nat. uL Žarna — Pardavimui

M3PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERJ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKKJH

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KA2ANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SECRETARY Jr.
RIDE YOUR TRAIN TO OUR 

DOOR - STEP.
120 So. RIVERSIDE PLAZA 

Across from Union & N. W. stations. 
National Businformation firm has 
immediate opening for Sales Sec., 

Typists opportunity 
also available — 37% hr. week. 

Pleasant working condition.
CALL

RA 6-9100

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

LYON - HEALY
HARP FACTORY TEL. 925-60152735 WEST 71st STREETSusirinkimą metu i klubą 

išlojo Juodžiai, Seikaiir S. Gra
žys. Po susirinkimo buvo ben
dra vakarienė. P. Paleckas

būras perskaitė gautus sveiki
nimus iš Didžiosios Britanijos 
Bendruomenės valdybos, laiš
kus Vasario 
Vokietijoje, 
gų leidyklos, 
vių Tarybos, Lietuvių televi
zijos ir k t. Pranešta, kad Mi- 
nisterio Balučio paminklui vėl 
surinkta ir pasiųsta suma pini- 
gii- L . . .

Praėjusią metų klubo Daja-Ibe kt- žy«0: Lithpex XIV jubi- 
1 m as ir išlaidas' susirinkimui! lieP:nė Paroda; J. Kreivėno: Ne
pristatė iždininkas K. Rožans- 
kas ir J. Zakso ir Rožansko dė
ka rudeni buvęs vėžių balius 
nedavė nuostolių, bet ir pelno 
buvę mažiau, negu tikėtasi. 
Metinė vakarienė, tačiau sumu
šė visus rekordus. Už tai val
dyba dėkoja B. Paliuliui, kuris 
išplatino gan daug bilietų.

Revizijos komisijos aktą per-^ 
skaitė B. Paliulis, pranešda
mas, kad visi piniginiai doku
mentai rasti pavyzdingoje tvar
koje. Toliau susirinkimas pa
skirstė praėjusių metų pelną. 

į Nutarta užpirkti šv. Mišias už j 
Vietname kritusius ir ten kovo-j 
jaučius lietuvius karius. Jos 
įvyks Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 

j Skirta 50 dol. Britanijos lietuvių 
■ jaunimui, nutarta vienam Brita
nijos universitetų užsakyti Bos- 
jtone išlaidžiamą Lietuvių En
ciklopediją anglų kalba, tam 
j skiriama 90 dol. Po 25 dol. skir- 
; ta Jaunimo Centro statvbai, 
Lietuviai Televizijai. Vlikui, 
Amerikos Lietuvių Tarybai, ir 
Balfui. Po 20 dol. paskirta 
penkiems lietuvių laikraščiams 
ir “Lituanus” žurnalui, Lietu
viu Fondui skirta 100 dol. *- 

Vaidyba buvo išrinkta ta 
pati: pirmininku P. Rimša

valdybos, 
16-tos gimnazijos 
iš “Nidos” kny- 
Amerikos Lietu-

Filatelistų Draugijos “Lietu
va” biuletenis 1/136, 1970 m. 
sausio mėn. Tautine spalvota 
juosta papuošta pirmasis pusla- 

i pis, kurių viso yra 18. Turinyje

DENTAL TECHNICIANS 
Chrome department. All cast waxer, 

assembler, welder, finishers and 
polishers. 

Top salary. 
RA 6-5228 

NOBILIUM PROCESSING CO. 
125 No. WABASH AVE. 

CHICAGO, ILL.

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 
tek OR 5-4385 į namus arba OR 5-4471 

į kabinetą po 2 vai. dieną.

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 6?th St., Chicago, ill. 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

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponi!

LIETUTŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

HIGH RATES PAID QUARTERLY

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate

5Wo 
$1,000 minimum 

1 year certificate
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632
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džiaga Lietuvos pašto istorijai; 
kun. Jurkšo: Toronto filatelinės 
žinios; Aklas Matė: Jaunųjų fila
telistų paroda Cicero; Grigaliū
no ir Bernoto: Kas naujo Euro
pos P. ž. rinkoje, pas mus ir 
kaimynus ir kt.

Regaguoja ir spaudos darbą 
atlieka Eugenijus Petrauskas, 
Chicagoje.

JONIŠKIEČIŲ VAKARAS

LINOFILM OPERATORS 
LINOTYPE' OPERATORS 
LINOTYPE MACHINIST

• APPRENTICE 
Excellent benefits & working 

conditions.
Call 547-8940, 

J. D. PEARSON 
TYPESETTING CO., BELWOOD

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.

SERVICE .MAN
Residential heating & air-cond
itioning equipment. Experien
ced only. Steady year round 
work. Top wages plus benefits 

& bonus. Tel. FI 3-5472

CLERK TYPIST
immediate position available. Must 
be a high school graduate, type 45 
w.p.m., have an excellent telephone 
voice ■and neat appearance. Benefits 
include 3 weeks paid vacation. Call 

733-5163

2608 West 69th Stree
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairiu pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

KAS YRA BEDIEVIS?

KATALIKU PARAPIJOS 
KLEBONIJAI 

yra reikalingos —
(1) NAMU ŠEBUNIKS IR

(1) VIRĖJA
Privačios patalpos ir gera alga tinka

miems asmenims. Susikalbėti 
angliškai.

Tel. JU 8-2620

SIUNTINIAI Į LIETUVA
IR KITUS KRAŠTUS

Pasaulio Lietuvių Bendruome-
Praėjusi sekmadieni Joniš- nės Stuttgarto ^apylinkės valdy- 

kiečių klubas Hollywood salė- ba leidžia informacijų biuleteni, 
pe turėjo blynų ir šokių vaka- kurio 1969 metiį lapkričio mėn., 

Visą dieną trukęs blogas laijoe (Nr. 19) skaitome: Kunigo 
sniegu ir K. Senkaus išsireiškimai, kad 

VLB statutas yra bedieviškas 
arba jis, statutas, ignoruoja re
ligiją, yra tik paprastas netakto 
reiškinys.

ra.
oras su lietumi, 
šlapdriba tačiau nekliudė susi
rinkti pusėtinai publikos, kuri 
turėjo smagaus laiko, vaišino
si ir šoko prie Valiūno muzikos. 
Tvarką palaikė pirmininkė 
Julija Sačauskienė ir komisija 
— Bernice Žemgulis, Vera Ro
binas ir Leonas Vaiciekauskas. 
Prie bilietų darbavosi J. Šulcą 
ir R. šiliukas, prie gėrimų M. 
Langis, J. Klimas ir J. Vilimas, 
prie rcgisterio D. Ketvirtis, vir
tuvėje K. Stukienė, P. Sliaus- 
kienė, saldainių — M. Radziu- 
kinas ir A. Vilimasš rūbinėje A. 
Radziukėnas ir 'F. Strakšas. 
Dovanų laimėjimui daug pasi
darbavo p. žemgulienė ir kiti 
komisijos nariai.

Buvo malonu matyti rengė
jus vaišinant svečius skanio
mis “pampuškomis” (blynais) 
ir kt. Vakaras pavyko.
Joniškietis

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

DRAUGUŽI NESVAJOK!
PRIE FORD CITY 5M> kamb. 8 m. 

modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas, 1% auto garažas. $22,900.

LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 

^nlnijaus langai, mūro garažas, platus 
į sklypas. $45,000.

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

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪRAS 6 ir 
3 kamb.. garažas Arti mūsų. $19.900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
ikas, elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų. Marquette Parke. $26.950.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-7200

YOUNG WOMEN
GENERAL OFFICE WORK. 

Typing and shorthand required.
Call 782-8310
for interview.

9:00 A. M. to 5:00 P. M.
SALARY OPEN.

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

žodis “bedievis” yra nukaltas 
XIX amžiaus dvasiškijos, kaip 
ginklas prieš Varpininkus ir 
Aušrininkus, kurie kovojo prieš 
carų, dvasiškijos manymu, prieš 
iš Dievo malonės viešpačių, prie
spaudą. Tas žodis, “bedievis” 
dabar vartojamas tik pasenusių 
pažiūrų dvasiškijos, —rašo Savi.

WIG STYLISTS
Earn up to S150 per week 

full or 
part time help. 

Days & Evenings.
These are permanent positions.

767-9375
AFTER 12 NOON

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

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

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

* Į'.yRJ '.'.JU*" 'i

REAL ESTATE AND BUILDERS 
265^ WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

TRUMPAI

— Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą už šių metų Kovo mė
nesi Vasario 16 gimnazijai, Sa
leziečiams ir Punsko gimnazi
jai $920.

— Antanas Jasas sveiksta. 
Vasario 5 dieną iš šv. Kryžiaus 
ligoninės sugrįžo Į savo namus 
Antanas .Tusas, 2247 S. Oakley 
Ave. .lis išgulėjo ligoninėje tris 
savaites. Pagal gydytojo už
tikrinimą • operacija buvo sėk
minga. Turės užsilaikyti ra
miai namuose gydytojo prie- 
Ižiūroje. Linkime jam kuo grei
čiausiai pasveiktfir vėl įsijung
ti į pamėgtąją visuomeninę 
veiklą. M. U.

Monako princesė Grace dalyvavo apei
gose, kuriose buvo pagerbtas Monako 

patronas.

— Mayor Richard Daley, mi
nint Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį, leido prie miesto 
salės iškelti mūsų trispalvę vė
liavą. Vėliava bus iškelta va
sario 16 d. iš rvto. Be to, mavor 
R. J. Daley mūsų šventės pro
ga pasirašė Deklaraciją, kurio
je pastebi 717 metų Lietuvos 
kunigaikštijos Įsikūrimą ir 52 
m. Lietuvos nepriklausomybės 
atsteigimo sukaktis, skatinda
mas nesumažinti kovos už lais
vę.

Pigiai dažau kambarius, valai 
kilimus ir baldus.

L RUDIS , Tel. CL 4-1050

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

Tel. CL 4-7450
LOOP

ABM Executive and Standard.
Statistical, report and preparation for 
photo. Knowledge of ABM composer 

helpful or will train. 
Phone RA 6-7480

GENERAL OFFICE
Woman 25—40, typing, light book
keeping, filing. 4 girl office, 32% hr. 

week. Salary open. Near Loop.
Call TA 9-1844,
between 9—4 P. M.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

PHIL MAID CORP.
FABRIKO KRAUTUVĖJE

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

1014 W. VAN BUREN ST.

Complete line of Lawn Mower 
machinery. Top condition.

Priced for quick sales to right 
party.

Apply after 5 OP. M.
5846 W. FULLERTON

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbinlnky Ir Darbininkių

MALE AND FEMALE 
Light, clean warehouse work.

Excellent benefits. Good starting 
salary. Hours 8:30 AM.—5:00 P.

ABC RECORDS
AND TAPE SALES 
120 KING STREET

ELK GROVE VILLAGE, ILL.

M.
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DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
cavvbin nirkimas - pardavimas. Re to 
sioie kontoroje daromi ir liūdiiami 
vertimai, užpildomi pilietvhės prašv- 
mai, income tax ir įvairūs kitokį Blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

LAIKRODŽIAI IR BRANG ENYR IS 
Pardavimas Ir Taisymas 

2644 WEST 69th STREET 
TaU REpublte 7-1941

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu 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. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanoj 
visoms progoms

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

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. Western Ave., 
CHICAGO. ILL. 60609 

Tel.; VI 7-3447
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ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

31Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

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

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
LA 1-6047 arba RO 2-8778

įkainavimas veltui, kreipiatės bet kada

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8
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