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IŠ VISO PASAULIO

karys

erikos kongreso apsaugai ir kovai prieš povande
ninius laivus. Lėktuvas turi

VARŠUVA. — Vaxar Varšuvoje vėl įvyko Amerikos ir Ki
nijos diplomatų susitikimas, jau 136-tasis ir vos praslinkus vienam 
mėnesiui nuo paskutiniojo. Abi delegacijos jura pažadėjusios pasi-! 
kalbėjimų temą, eigą ir išvadas slaptai traktuoti. Kai kurie dip-' 
lomatai galvoja, kad jokių susitarimų laukti netenka, nes Kinija • 
šiuos pasitarimus vedanti tik norėdama supykinti Sovietų Są-! 
junga. Dėl tos priežasties kinai sutiks susitikti su amerikiečiais 
kaip galima dažniau. Amerika siūlanti Kinijai išspręsti kasdie
ninius, politinės reikšmės neturinčius klausimus, kaip turizmo, 
žurnalistų pasikeitimo, mokslininkų vizitus ir panašiai.

LONDONAS. — Britanija paskelbė savo “Baltąją knygą”, 
liečiančią gynybos politiką, čia visu stiprumu pabrėžiamas britų 
vaidmuo Europos gynyboje per Nato organizaciją. Knygoje sa
koma, kad Amerika turi toliau ginti Europą savo branduoliniais 
ginklais, nes komunistų jėgos vis stiprinamos ir didinamos. Var
šuvos pakto jėgos dabar turi apie 4.5 milijonus kareivių, kurių 
pusė ginkluoti moderniais raketiniais ginklais. Nors nėra įrody
mų, kad sovietai planuoja pulti Vakarų Europą, jų karinės jėgos 
stiprėja ir Britanija stiprina savo gynybos jėgas. Šiandien Bri
tanija esanti stipriausia karinė jėga Vakarų Europoje.

Besiartinant Lenino gimtadie
niui sovietų propaganda daug 
rašo apie komunizmo laimėjimus 
ir apie kapitalizmo smukimą. 
Tačiau stebėtojai įžiūri sovietų 
“laimėjimuose” labai daug spra
gų. Paskutinio dešimtmečio 
svarbiausiu sovietų pralaimėji
mu laikomas jų konfliktas su 
Kinija. Kinijos grėsmė, jos 
reikalavimas peržiūrėti sienų su
tartis, kinų pretenzijos į turtin
gas Sibiro žemes yra šešėlis, gu
lintis ant Sovietų Sąjungos pla-‘ 
nu ir sumanymų. | rodos atidaryme. Jis pareiškė suėmė 12 ir lazdomis primušė dar keliasdešimt. V'ashingtone irgi

Manoma, kad pavojus iš kinui viltį, kad ir lenkų mokslininkai. buvo neramumų prie valstybės prokuroro John Mischell namų, 
pusės privertė sovietų vadus ieš
koti susitarimo su Amerika. Dėl 
tos pačios priežasties sovietai 
pradėjo derėtis su Vakarų Vo
kietija. Kinijos pasienyje sovie
tai turi laikyti nemažas karines 
jėgas. Tas trukdo ekonominių 
planų įgyvendinimui ir naujas 
5 metų planas dar nepaskelbtas, 

_ nes nesuspėta įgyvendintiKpraė- 
jusio penkmečio planų.

Svarbiausia, kad Kremlius ne
žino, ko galima iš kinų tikėtis. 
Pekino vadai savo politiką ve
da tik pagal savo pačių taisyk
lės, nesilaikydami jokių dipdot 
matinių tradicijų. Marksizmas 
ar leninizmas irgi nėra numa
tęs karo tarp “broliškų socialis
tinių valstybių”.

Chruščiovas, kaip tvirtino da- 
bartinieji sovietų vadai, padarė 
daug klaidų, vedė klaidingą po
litiką. Dabartinieji vadai irgi 
daug nustojo. Iš sovietų orbi
tos išėjo Gana, Indonezija, visa 
eilė Afrikos valstybių. Rumu
nija ėmė nepriklausomai elgtis, 
o Čekoslovakija tik jėga buvo 
suvaldyta.

SAIGON  AS. — Praėjusią sa
vaitę Vietname žuvo 2,167 priešo 
kareiviai ir tik 22 pietų viet-j 
namiečiai. Daug nuostolių ko
munistai turėjo nuo lėktuvų ir 
artilerijos.

VARŠUVA, 
nistratorius Thomas Paine da
lyvavo Lenkijoje išstatomų iš,

Piety Vietname kareiviams tenka pakelti daug nepatogumu, čia matomas vietnamietis 
peržengia patvinusį upelį

lyvavo Lenkijoje išstatomų iš j BOSTONAS. — Protestuodami prieš Čikagos teismo spren- 
I mėnulio atgabentų akmenų pa- dimąmą demonstravo ilgaplaukiai Bostono studentai. Policija 
• ■y./'v/S /"'ic’ zs NT’-A 1 J Z _3 1 1?^ ___’X 11 -r t • i • •

ateityje suvaidins didelį vaid-: Policija čia suėmė 123 asmenis. Madisone, Wise., suimta 10.
meni erdvės tyrimuose. Trum- Nemažai nuostolių padaryta Evanstone, III., po 7 agitatorių gynėjo 
pai lenkiškai kalbėjo ir JAV am- Kunstlerio kalbos. Keli asmenys buvo suimti 
basadorius Lenkijoje Stoessel.

ČIKAGĄ. — Septynių agita-. puElikonu vadas Atstovu Bu
ferių teismas, prasidėjęs rug-jmuose Qerald Fofd pareiškė) 
sėjo 24 d. kainuos nemažai pini-: ^ad penkiu agitatorių nuteisimas

Kiekvfenamjury komisijos į čikag0je yra vi fąmerikiečių 
laimėjimas. Jis pridėjo, pacituo
damas prez. Linkolno žodžius, 
kad Amerikos liaudis yra Kon
greso ir teismų savininkė, tačiau 
ne Konstitucijos griovimui, bet 
nuvertimui tų, kurie konstituci
ją piktnaudoja. Todėl visi įsta
tymus gerbia piliečiai gali 
džiaugtis įstatymų pergale Či
kagoje.

Senatorius George Murphy, 
respublikonas iš Kalifornijos, 
pareiškė, jog kaltinamieji Čika
gos teisme gali džiaugtis, kad 
jie gyvena Amerikoj, nes J ei jie 
būtų gyvenę totalitariniam kraš
te, tai jie seniai būtų arba pa
karti arba uždaryti kalėjime. 
Jie neturėtų griauti, bet laimin
ti Ameriką, — pareiškė senato
rius.

Tuo .tarpu Washingtone res-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

BONA. — Vokietijos Chemie 
Gruenenthal bendrovė, kuri ga
mino ir pardavinėjo thalidomide 
vaistus, pasiūlė 100 milijonų 
markių, apie 27.3 mil. dolerių, 
nukentėjusiems nuo tų vaistų 
asmenims.

Thalidomide vaistai buvo nau
dojami nuraminimui, tačiau vė
liau paaiškėjo, kad nėščios mo
terys, juos imdamos, pakenkda
vo negimusiems kūdikiams. Apie 
7,000 vaikų gimė deformuoti, be 
rankų ar be kojų. Amerikoje 
tokių buvo tik 10, nes čia tie vais
tai nebuvo plačiai pardavinėja
mi. Tik viena. Philadelphijos 
vaistų atstovybė juos pardavi
nėjo ir pernai sumokėjo nepa
skelbta suma vieno berankio 
vaiko tėvams.

Vokietijoje jau nuo 1968 me
tų vyksta teismas, kuriame kal
tinami septyni minėtos bendro
vės direktoriai. Bendrovė pa
siūlydama 100 milijonų markių, 
kartu reikalauja, kad kaltina
mųjų byla būtų nutraukta.

Knygoje pabrėžiamas ameri
kiečių vaidmuo Nato organizaci
joje. Amerika turi Europoje 
apie 300,000 kareivių ir virš 7,- 
000 branduolinių ginklų. Tų jė
gų negalima mažinti.

Neseniai Britanija parodė Na
to korespondentams tris naujau
sius savo lėktuvus. “Nimrod” 
lėktuvas yra skirtas jūrų kelių

Dvi nuomonės apie
Vietnamo kara

SAIGONAS. — Britų rašyto
jas ir partizaninio karo žinovas 
Sir Robert Thompson atvyko į 
Pietų Vietnamą, čia jis pareiš
kė, kad komunistai šių metu ru- * *• 
denj, prieš A “ 
rinkimus gali griebtis nauj ų ka
ro veiksmų, siekdami paveikti j daug vietos bomboms ir su ke- 

i amerikiečių visuomenę. Komu-Į tūriais motorais yra labai grei- 
■ nistai negali ilgiau laukti be di- tas. Jis tačiau gali beveik vie

toje stovėti, jei įjungti tik du 
ar vienas motoras.

nariui sumokėta po 3,100 dol. Už 
viešbuti, kur gyveno 12 komisi
jos nariai, du kandidatai ir ke
turi sargai, teko mokėti po 5,000 
dol. per savaitę. Liudininkų iš
laidos siekia apie 20,000 dol. 
Filmai kainavo po 10,000 dol. 
Stenografų algos— apie 35,000 
dol.

SANTA ANA. — Teismas pri
pažino kaltu buvusį Harvardo 
lektorių Timothy Leary, jo žmo
ną ir 20 metų sūnų kaltais už 
marijuąnos ir kitų narkotikų! 
turėjimą. Leary yra parašęs 
knygų apie narkotikų teikiamą 
džiaugsmą ir malonumą.

WASHINGTONAS. — Gyny
bos departamento sekretorius 
Laird ragino senato komitetą ne
mažinti gynybai lėšų, nes sovie
tai savo raketų statyba gali 
Ameriką pralenkti. . Kongresmanas Pucinski pa

reiškė, kad Amerika pasuko at
gal Į sveiką kelią. Čikagos gy
ventojai, meras Daley, politinė 
sistema, policija buvo pasaulio 
akyse šiuo teismo sprendimu iš
teisinti. čikagiečiai parodė di-

■ dėlę kantrybę ir gavo daug ne-
> užtarnautų kaltinimų, tačiau 
I tie, kurie bandė sunaikinti mie
stą, suardyti nominavimo kon
venciją, buvo anarchistai, kaip 

’ mes Čikagoje ir kalbėjome dar 
1968 metų rugpiūčio mėnesį, — 
pareiškė Pucinski.

TEL AVIVAS. — Kada Izrae
lio kariuomenė sumušė egiptie
čius 1956 metais, tarp Izraelio 
pietinio uosto Elato ir Haifos' 
buvo nutiesta nedidelė, 8 colių 
storumo vamzdžių linija žibalui, 
paties Izraelio naminiams rei
kalams. Dabar, po 1967 metų i 
karo buvo pastatyta jau 42 co
lių linija bizniui.

Užsidarius Suezo kanalui, j BAL HARBOUR. — Darbo 
tanklaiviai su žibalu iš Persijos į unijų federacijos ALF-CIO poli- 
įlankos ar Saudi Arabijos tu-j tinė komisija paskelbė, kad ji 
rėjo į Europą plaukti aplink vi-l, ., ...... -v r„- •
sa Afrikos žemvna Kai kurie laiko senator;,l Smithą iš Illinois 
tanklaiviai yra tokie dideli, kad d^binirtkų oponentu ,r unijos 

o ~ dėsiančios pastangas, kad jis ne-jie negalėtu Suezu naudotis. To- x JTT ..
♦ rniTH icsvTTh trr n a t PAnntn limin

dėl Izraelis pastatė iš Raudono
sios jūros į Viduržemio jūrą, j 
vamzdžių ’liniją, kuria jau tekaJ 
nafta. Mažesnieji laivai paima 
žibalą iš naujo Izraelio uosto Aš- 
kelono ir išvežioja po Europos 
uostus.

Izraelitai vamzdžių liniją pa- r-............... ..  ......
statė per 15 mėnesių, dirbdami raelio Koor bendrovės. Ta li- 
dieną ir naktį. Statybos darbuo- nija daugiausia tekės Iranb ži- 
se dalyvavo apie 300 darbinio- balas, per metus žadama lini- 
kų, sunaudota 60,000 tonų plie- jos pajėgumą pakelti iki 65 mi
no. Vamzdžiai buvo gaminti Iz- lijonų tonų naftos.

j laiko senatorių Smithą iš Illinois 
j darbininkų oponentu ir unijos 
dėsiančios pastangas, kad jis ne
būtų išrinktas į senatą. Unijų 
komisija stebi visų kongreso na
rių balsavimą ir pagal jį spren
džia apie kandidato palankumą 

i darbininkams. Sen. Smith ketu- 
I ris kart balsavęs “teisingai”, ke- 
I turis kart — “klaidingai”.

o Izraelio karo lėktuvai tris 
valandas daužė egiptiečių pozici-, desnės ofenzyvos, nes laukimas 
jas prie Suezo kanalo. Tai bu- esąs jų nenaudai. Jam atrodo, 
vęs stipriausias šių metų puo- i kad komunistai Vietname nebe- 
limas. Vienas Izraelio lėktuvas gali šio karo laimėti, 
buvęs sumuštus. Izraelis sako, Senatorius McCarthv 
sad ta, 19-tas po karo, o Eg.p-^esėkm bandė JAV 
tas tvirtina, kad tai jau 139-tas. ., , ' ....J i prezidentu, senato užsienio rei-

♦ Laose komunistai jau ket-,^kaĮu komįtete kritikavo prezi- 
virtą kartą puolė aerodromą prie denį0 Nixono politiką Vietname. 
Xieng Khouaįrigo, kurį ginti pa-. Senatorius siūlė greitai sudaryti 

i deda stiprios^ JAV aviacijos jė- Sąįgone koalicinę vyriausybę su 
i gos. šioje vietoje komunistai komunistais. Ta laikina vyriau- ■- t • •» A A « •• Į

• j sybe valdytų pereinamąjį lai-
& Vakar Čikagos teisme tei-. kotarpį, ji prižiūrėtų karo pa-

kuris

DEKALB,Northern ėJ ... __ __ .,
Illinois universitetas pakvietė j ?os- !
pasakyti studentams kalbą aukš- j praradę jau 500 kareivių, 
tą Amerikos nacių partijos pa
reigūną, 25 metų Frank Collin, j sėjas Hoffmanas leido visiems liaubų vykdymą ir svetimos ka- 
Jam bebaigiant kalbą, studen-• penkiems nuteisiesiems tarti pa-, riuomenės atitraukimais Pietų 
tai pradėjo žygiuoti į sceną, no- skutinį žodį. Visi kaltino vy-; Vietnamo, 
rėdami jį primušti ir policija riausybę, sistemą, Vietnamo ka-■ 
jį per užpakalines duris išves- j i 
dama, išgelbėjo nuo įpykusiosj Amerikoje vistiek įvyks, nors 
minios. ’ . ....

Kalbėtojas pareiškė, kad na- 
cionalsocializmas 
vienintelis išsig 
komunizmo. Jis aiškino,

Senatorius McCarthy siūlė nu- 
su komunistais 

Paryžiuje, nes JAV vyriausybė 
ten derybų nevedanti, tik vai- 

. . t dinanti.
Amerikai esąs mis iškilmėmis pradėtas statyti. 

elbėjimas nuo j ilgas tiltas, kuris jungs Euro-!
jog pos žemyną su Azija.

Amerikos žydai komunistai iš- Teisėjas Washingtone už- 
naudoja savo tikslams negrus ir! draudė vėl geležinkelio bendro- 
NAACP organizacija esanti ko- vėms uždaryti darbovietes, o uni- 
munistų partijos įrankis. Collin joms uždraudė streikuoti, 
nurodė, kad visų dabartinių 
Amerikos socialinių neramumų 
kėlėjai yra žydų kilmės.

Paskaitos klausė apie 900 stu- Į jūreiviams paskyrė Purple Heart 
dentų, bet tik apie 10 ėjo ginti medalius. Visi 83 jūreiviai bu- 
nacių partijos paskaitininko.

ra ir pranašavo, kad revoliucija ‘ trauktį derybas ą

“Buccaneer” lėktuvas yra 
! greitas bombonešis, galis pa

siekti taikinius visoje Europoje 
ir Sovietų Sąjungoje. Tai įvai
rių uždavinių kovos lėktuvas.

Trečias britų aviacijos lėktu
vas yra “Harrier”, kuris turi 
daug, naujų bruožų. Jis gali pa
kilti vertikaliai iš mažų aerodro
mų ar iš kirtimų džiunglėse. Jo 
greitis yni — garso greitis.

Dabartinei vyriausybei nuta
rus pasitraukti iš tolimų Brita
nijos bazių, naujoji britų gyny- 

j bos politiką yra pagrįsta savo 
namų gynyba Europoje.

jie ir bus kalėjime.
Vakar Turkijoje su didelė-

Geležinkelininku

Britanijos Karaliikųjų Mariny daliniai turi ir slidininky $rupf, kuri 
neseniai atliko manevrus Norvegijoje. Paveiksle matomas marinas 

panaudoja slidžiy lazdas Šautuvui atremti.
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■
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BAL HARBOUR. — Nutrū- 
_ __ . i kusios derybos tarp darbdavių 

i^R O ĮKAS. — Laivyno va-1 jr g-e]eginkelio uni j u vėl gresia 
dovybė visiems Pueblo laivo' kuris gaR prasidėti dar 

šiandien. Greičiausiai federali- 
. , . .. i uis teismas vėl įsikiš ir uždraus

vo Siaurės Korėjos nelaisvėje. | strejkuoti. pratęsdamas deryb, 
terminą.

šį kartą nesutarimai pasireiš- 
į kė tarp pačių unijų. Iš keturių 
j didesnių unijų trys sutinka su
■ darbdavių pasiūlymais, o viena 
j — nesutinka. Prieš deryboms 
> prasidedant, unijos susitarė, kad 
j sutartį reikia priimti arba at- 
: mesti vienbalsiai, todėl ir vie
nai unijai nepritariant, kitos tu
ri irgi ją paremti.

Susitarimą atmetė Metalo 
Plokščių Darbininkų unija. Ji 

j sutinka su 17% algų pakėlimu, 
I tačiau nenori leisti kitų unijų 
darbininkams tam tikrais, išim
tinais atvejais atlikti jai pri
klausančių darbų. Pavyzdžiui, 
jei elektros specialistas atvyks- 

; ta taisyti garvežyje elektros su- 
I gedimų su juo turi būti ir me
talo plokščių atstovas, kuris nu
ima dangtį nuo elektros dalių.

■ Darbdaviai siūlė leisti elektri- 
i kui nuimti dangtį, jei tai sutau- 
i pytų laiką ar išlaidas, tačiau 
i metalininkai su tuo nesutinka.

LAGOS. — Valstybės sekr. 
Rogers lankėsi vakar Nigerijo
je. kur prieš jį buvo surengtos 

1 kelios demonstracijos.

ČIKAGA. — Per sausio mė
nesį Amerikoje vėl pakilo pra
gyvenimo kainos. Pakilimas bu
vo 0.4%. Palyginus su 1969 me
tų sausio mėnesiu, kainos pakilo 
6.2%. Tuo tarpu Čikagos apy
linkėse tas pakilimas buvo dar 
didesnis už Amerikos vidurkį. 
Sausio mėn. pakilimas buvo 
0.6%, o nuo pernai — siekia 
6.3%.

Čikagos kainų pakilimas yra 
'aukščiausias per 19 metų. Kas 
prieš 10 metų kainavo 100 dole
rių, tas pats dabar kainuoja 129 
doi. Visoje Amerikoje 10 metų 
pakilimas siekia jau 131 dol.

Čikagos kainos daugiau pakilo 
butų ir maisto produktų srityje. 
Mėsa, žuvis, vištiena pabrango 
per metus, nuo 1969 m. sausio 
net 12.6'<. Daug prisidėjo bu
tų, nuosavybės mokesčių pa
brangimas ir paskolų nuošim
čių padidinimas.

Iždo sekretorius Kennedy pa
reiškė viltį, kad infliacija Ame
rikoje sustos ir kainos nebekils 
nuo kitų metų pradžios.

ČIKAGA. — Ateinanti penkta
dienį ir šeštadienį Northwestern 
universitete įvyks septynių Vi
durinių vakarų universitetų mu
zikų konferencija, kur bus dis
kusijos, bus demonstruojama 
muzika ir jaunų kompozitorių 
darbai. I)e Paul universitetui 
atstovaus Darius Lapinskas.

■* Senatorius Goldwateris pa
sisakė už davimą balsavimo tei
sių 1S metų jaunuoliams.



DETROIT, MICE Paranmiuai kritikai 'aktorius dar aukoja valandų
x J {valandas repeticijoms ir pasi
jais pasirašęs< din tojų įp*upės uusįu® važinė-j ruošimui, kad daug išgj'venu- 
evelando raio jusios į Cleveland^. įsiems savo tautiečiams suteik-
2nlių vaidinto-' Ar rimta ir teisinga yra va-j tų džiaugsmo valandėlę.

Tai kuopai tinkamų žmonių ne- — Kartais ir skaitlingos or-Į jų grupę. Rašydamas su pagie-dinti ši 
radau. Mūsų kuopos iždo globė-j ganizacijos, jei jos neturi geros ža pastebi, kad Cleveland© žiū- vaidinimu? 
jas Mikas Balčiūnas buvo suti- vadovybės tampa neveiklios. Ti- rovai vargiai nor“ 
kęs laikinai priiminėti 200 kuo- kiuosi, kad man pavyks atgai- Cleveiande matyti, 
pos narių duokles, bet persikel- vinti 200 kuopą ir ją sustiprin

ti. Tik reiks daug darbo ir pa-jkad veikalo tema gal buvo ak- 
stangų. Labdarybės reikaluose 
(aukomis) mes neatsiliekame 
puo 352 kuopos. Praeitais metais 
buvome surengę “Aidučių” kon
certą, o šiais metais gal ką ir 
daugiau sugalvosime. Ateitis 
parodys.

— Kaip kad jums žinoma, šiuo 
laiku yra labai sunku surasti 
žmonių, kurie sutiktų eiti į kuo
pos valdybas. Ar nebūtų ge
riau 200 ir 352 kuopas sujungti 
ir padaryti vieną stiprią kuopą 
ir išrinkti vieną veiklią valdybą ?

— Savo laiku SLA Detroite 
turėjo net 4 kuopas 
vidavosi. Vienai kuopai vadova
vo mūsų iždo globėjas Mikas Bal
čiūnas, o kitai J. Kerševičius. 
Romos katalikų susivienijimas 
Detroite turi 3 kuopas ir visos 
jos gerai sugyvena. Mano ma
nymu, Detroite reiktų turėti ir 
trečią kuopą: jaunimo arba mo
terų. Be to, esant kelioms kuo
poms yra ir geriau ir patogiau.,, 
Jei kam nors nepatinka kuopa,, 
kuriai jis priklauso, gali leng- 

! vai persikelti j kitą kuopą. Ne
sant kitos kuopos, jis dažniau
siai visai išsibraukia ir tokiu bū- 

I du susivienijimas netenka vie- torjai esą j,uvę per senj, o kiti 
į no nario.

— Kokiose dar organizacijose ■ 
dalyvaujate?

— Priklausau Detroito San
daros kuopai, Balfui, Lietuvių 
Namų Draugijai, Dariaus ir Gi
rėno klubui, Detroito Lietuvių 

. Organizacijų Centrui ir Jūrų 
“Švyturio” šaulių kuopai.

— Šią vasarą Įvyks SLA sei
mas New Yorke. Ką galėtum 
pasakyti apie jį, ir kokie reika
lai galėtų būti jam pasiūlyti 

. svarstyti?
— Iki ateinančio seimo mums 

tektų įsijungti visiems į paskelb
tą “Lietuviškos šeimos” vajų 
ir prirašyti ko daugiausia nau
jų narių. O seime aptarti ir su
rasti būdus bei priemones, kad 
mūsų susivienijimas nemažėtų, 
bet nuolatos vis augtų ir didėtų.

— Gruodžio mėnesį atliktoje 
nominacijoje Tamsta buvai no
minuotas į SLA Pildomosios Ta
rybos iždo globėjo postą. Ar su- ( 
tikai kandidatuoti?

— Taip. Jei kuopos nomina
vo, reikia sutikti, nes to parei
gos reikalauja. Tačiau kandida
tuoti ir nelaimėti būtų nemalo-

i rių skaičiumi ir net turėjo savo
Į knygynėlį.

— O kaip su 200 kuopos veik- Į V. R. įtici 
La, nes mes labai mažai apie ją i “Drauge” iš ( 
žinome? apie Chicago^ šaulį.

— Kartais ir skaitlingos or-į jų grupę. Rakdamas

tų atostogų metu susitikti. Ji 
atsakiusi, kad kelionė j Hava
jus labai brangį o pragyveoi-

ti j tą kuopą nesutiko. Preziden
tas P. P. Darais ir sekretorė B.

ar ją prie 352 kuopos prijungti 
nesutiko ir rezultate to man pa
čiam patarė persikelti į 200 kuo
pa pasiimant iš 352 kuopos ko-

Pasikalbėjimas su SLA Centriniu Organizatoriumi 
Detroite Antanu Sukausku

Kovo mėnesį bus pravesti SLA 
kuopose balsavimai į Pildomąją 
Tarybą ir išrinkti atstovai į Sei
mą, kuris šiais metais įvyks New 
Yorke. Be to, yra paskelbtas 
naujų narių prirašymui “Lietu
viškos šeimos Vajus”. Man bu
vo įdomu visais tais reikalais Pivaronas ŽW kuopą likviduoti 
pasikalbėti su centriniu orga
nizatoriumi, 200 kuopos pirmi
ninku ir kandidatu į Pildomo
sios Tarybos iždo globėjus An
tanu Sukausku. Sutikęs aš jį-kius 60 narių. Žinoma, jei jie 
užklausiau: 1 sutiks persikelti ir tą kuopą su-

— Mane labai stebina, kad tvirtinti, 
pats būdamas centrinis organi
zatorius ir tuo pačiu 352 kuo
pos pirmininkas, palikai tokią ‘ 
stiprią ir veiklią 352 kuopą ir 
perėjai i mažą ir neveiklią 200 
kuopą?

— Tiek man, tiek Pildomojai 200 kuopą. 
Tarybai buvo žinoma, kad esan-; 
čioji 200 kuopa Detroite sun
kiai verčiasi ir neturi tinkamų Huos vis«s pasiėmėte į 200 kuo- 
asmenų kas jai vadovautų. Tos -
kuopos finansų sekretorius (jau j — Persikeldamas į 200 kuo- 
miręs) A. Aleksynas nekartą bu- | pa, perkėliau į ją ir visą savo 
vo kreipęsis i sekretorę B. Pi- šeimą. O vėliau persikėlė ir ke- 
varonas ir prašęs josios para- • lėtas narių.
mos. Sekretorė B. Pivaronas t — Kiek radai 200 kuopoje na
riam buvo pavedusi surasti 352 ‘ rių ir kiek jų dabar turi? 
kuopoje veiklesni žmogų, kuris į — Kuopoje radau 24 narius, 
galėtų eiti pirmininko arba fi- Į 2 iš to skaičiaus persikėlė Į Ari- 
nansų sekretoriaus pareigas ir! zoną. 9 nariai atsikėlė iš 352 
pasiūlyti jam persikelti į 200kuopos ir vieną narį aš prira- 
kuopą. Bu metu ieškojau tokių šiau. Kuopoje dabar yra 32 na- 
žmonių, prašinėjau ir visos ma- riai. Tenka pasakyti, kad savo 
no pastangos liko bergždžios, laiku kuopa buvo skaitlinga na-

Prezidento .'P. P. Dargio ma
nymu, toks nariu skaičius iš 352 
kuopos paėmimas palengvintų 
tos kuopos finansų sekretoriaus 

i darbą ir kuopa galėtų lengviau 
• tvarkytis. Aš ir persikėliau j

— O kaip su tais 60 narių ? Ar

l-

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU 
AMERIKOJE

I lių dienų karys surado būdų 
kelioms išlaidas sumažinti. Jis 
ir vri pašaukė jų telefonu ir 
pasiūlė už jo ištekėti. Tada, 

‘girdi, keHonė kainuos tik pusę 
kainos, o viešbutis Havajų sa
lose nieko nekainuos. Mergu
žėlė šį pasiūlymą priėmė, o kad

spektaklį ^kluoniniu IĮ taigi vietoj pajuokos, is- 
ar spdrtakiis (H1 ranį*- luulenk 8“’’ ir 

^luoninK .r piltais, jei ttan- )lems P‘d^ok.
išvedžioja, dien po sunkaus darbo lietuvis Algirdas Budrn'kas

etų jum vėl

Negana fto, jis
",1 ! ! ' ....

tuali prieš 50 metų, kuriantis 
nepriklausomai Lietuvai, bet 
dabar visai neįdomi nei mūsų 
laikams, nei problemoms, lie Praeitą savaitę 36 metų am-.tams 
to, pažymi, kad jaunimas ste- žiaus Atlantos, C 
bejosi, kad tokiomis atgy ven- Phyllis Sheets legaliai susituo-Jr jaunoji papasakojo apie šias 
tomis idėjomis dabar statomi kė su Vietname kariaujančiu (nepaprastas sutuoktuves spau- 
veikalai. metų amžiau Amerikos ka-Įdos atstovams, kurie žinias iš-

Atrodo, kad šios korespon- riu Paul Hales. Vienas buvo!siuntinėjo po visą kraštą. | Ar ši pora bus laiminga, ga- 
dencijos autorius yra susido-!Atlantoj, o antrasis Vietname,Į Kodėl ši pora susituokė tele-Tesime spręsti už kokių dešini
ni ėjęs tik naujais veikalais ir Vung Tau vietovėje, 
problemomis.

Tas mūsų šių laikų pasaulis 
tikrai atsilikęs, nes tūkstančiai 
žmonių eina žiūrėti pusiau pa-

Vedybos telefonu
i naudoti moderniškas nepakeistų savo nuomoms, tai 

Ga., briunetė priemones. Kaip teisėjas, taip ji pasiūk- susituokti telefonu.

Taip ir buvo padaryta, ame- 
Įrikoniškai.

iš jų lik-'mišusio Danijos princo proble
mų, kurias mums pristato Šek
spyro veikalų trupės. . .

Kokius gi veikalus “aktua
liom temom ir problemom” V. 
R. “kritikas”

Ar rasines 
ar karo 
Vietname?

Mums lietuviams visos tos 
propagandos nepakeliui ir di
džiai abejoju ar šios temos pri
trauktų daugiau lietuvių žiūro
vų. Praktika jau parodė ką ki
tą.

V. R. dar rašo, kad vieni ak-!

norėtų matyti?
ir propagandines, 
“nereikalingumą”

Įfonu? Ateinantį pavasarį karys ties metų. Kad Havajų salose 
Paul Hales gauna atostogų, ku- ’ planuojamos atostogos bus 
rias jis galės praleisti Havajų jaukios, jau galima tvirtinti 
salose. Jis telefonu savo šir-į šiandien. Stasys Patlaba

Kiekvienas norės paklausti, 
kaip jie galėjo legaliai susi
tuokti. Atsakymas paprastas: 
telefonu. Bet kaip jie galėjo 
susisiekti telefonu, jeigu iš 
Amerikos nėra telefono linijos 
į Vietnamą? Jie susisiekė sate
litiniu telefonu.

Taikos teisėjas Neil Leach, 
norėdamas sutuokti abu įsimy
lėjusius jaunuolius, paprašė 
sujungti jį su McPherson karei
vinėmis. Ten satelitiniu telefo
nu linija buvo sujungta su Viet- j 
namo kariuomenės štabu, o iš i 
ten tiesiai į Vung Tau stovyklą, i 
Pirmiausia teisėjas Neil Leach 1 
paklausė karį Paul Hales, ar! 
jis sutinka susituokti su Phyllis 
Sheets ir skaityti ją savo žmo
na. Vėliau panašaus klausinio 
paklausė ir jaunosios, o dar 
vėliau paskelbė juos oficialiai 
susituokusius ir irašė i metri- 1 c c I
k arijos knygas sutuokime do
kumentą. Kaip jaunoji taip 
jaunasis turėjo liudininkų, ku
rių vardai telefonu buvo pa
klausti ir įrašyti į dokumentus.

Atrodė, kad telefonu negali
ma susituokti, bet mūsų laikais 
galima ir legaliems dokumen-

per jauni. Atrodo, kad V. R. 
vaidybinį pajėgumą priskiria 
tik ta'm tikram amžiui. Atseit, 
nei per seni, nei per jauni vai
dinti negali, įo tik vidutiniokai.

Įdomu, kur šiandien stovėtų 
Hollywoodas su tokia galvose
na?

Toliau V. R. puola i didžiau-! 
šią entuziazmą, aprašydamas 
vietinio teatro pajėgumą ir to 
pajėgumo neišnaudojimą. Toks 
parapijinis savęs gyrimas ir 
kitų niekiaimas prives prie to. 
kad kitų miestų lietuvių vai-

f

the future a Ettle better than

does it for yom It’s some-

paydays for the future-

antomanc. AU you do is SU cnt a 
little card through a Payroll Savings

you. sit back and forget-’em while 
the money piles up,

And if you set just a little aside

Kreipknes i kuopų 
SUSIVIENIJIMO darbus.

PER 
ANNUM

90 BAY NOTICE GOLD EAGLE 
PASSBOOK ACCOUNT 

S5G.00 MINIMUM

feel the pinch.
Ami yon don’t have to muster 

up any wiUpcnrer to save every

Michigan© profesorius William Yan
kee pagerino melo detektoriy, kuris 
sujungtas su komputeriu daug grei

čiau iiaišlcina melagius.

PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20,000 
Interest is compounded daily and paid quarterly on all accounts. Standard Federal

jau 80 mety tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo doU 
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus į 
tiems nariams.
didžiausia lietuvių traiernahne organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yrą pigi, nes SUSIVIE 
VIJIMAS neieško pelno, o reikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu.
pu run daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitala. 
■ad jo apdraudė tikra ir s$ugi. Kiekvienas, lietuvis čia gali 
<auti ‘ įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo SlOu.uv 
•ki sKi.ooeob
įminimui duoda gerų Taupomąją Apdraudę Endowment In
surance, kad jaunuolis gautu pinigus aukštojo mokslo studi 
’om> ir gyvenimo pradžiai
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą
i7 sl.OiJO.00 apdraudos -ik $3.00 mokesčio metane

aKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme 
;;nts rekomenduojama lietuviškų KLUBU ir draugijų na 

riams Gz SI .000.00 akcidentalės apdraudos mokestis S2.00 
i metus
kuopom yra daugumoje lietuvių kolonijų 
eikėjus ir jie plačiau oaaiškins apie

lusii spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

OF AMERICA
WEST :>.« STREET. NEW YORK, N. Y. 10001

PER
ANNUM

ON SAYINGS CERTIFICATES 
OF $1,800. OR MORE, 
6 MONTH MATURITY

REGULAR
PASSBOOK 
ACCOUNT

PER 
ANNUM

ON SAYINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

PER
ANNUM

PER 
ANNUM

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

1 YEAR MATURITY

4192 Archer Avenue at Sacramenta g Chicago, Illinois 60632 M VI7-1140
- HOURS: Moo., Thw*. 9 A.M. - & P.M. > Tm., Fri, 9 AM.-* P^K • S*- V AJA- 12 Noon

* • we<L - No Basinets

• • - ' , . - > - - - ■ •- - f -

nu. O laimėta; ši postą daug pri
klauso nuo veikliųjų' komiteto ir 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje narių.

— Ką galėtum pasakyti dėl 
laikinai paskirtos naujo Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje sek
retoriaus dr. Algirdo Budreckio ?

' ■■ ■ • -

— Tai yra didelis laimėjimas, 
. kad SLA gavę tokį žmogių Aš 
tikiu, kad naujas ir energingas 
sekretorius sustiprins mūsų or
ganizaciją ir iš tikiuosi, kad dr. 
Algirdas Budreckis kovo mėne
sio balsavimuose bus išrinktas 

Į SLA sekretoriumi. Tenka džiaug 
tis.

— Pats visur kur dalyvauji 
ir esi visiems'gerai žinomas. Aš 
tikiu, kad tikrai laimėsi iždo 
globėjaus postą?

— Reikia tikėtis, kitaip aš bū
čiau ir nekandidatavęs, šypsoda
mas atsakė Antanas Bukaus
kas. Aš iš savo pusės visiems 
rekomenduoju Antaną Bukaus
ką ir prašau kovo mėn. už jį bal
suoti. A. Grinius

£sbk£

at the same time.

With ILS, Savings Bonds, you’re

your retirement

It’s not only a vray to.

It’s , a way to insure 
xetxft&xst»

lake stock in America

1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608
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IR PREMIJOS
Dalyvauja 39 dailininkai su 65 darbais.

Jungtinė JAV ir Kanados 
lietuvių dailininkų dailės pa
roda buvo atidaryta praėjusi 
šeštadieni, vasario 14 d. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo Cen
tre. Paroda pasibaigs ši sek
madieni 9 v. v. “šią parodą de
dikuojame Vasario 16-jai” — 
rengėjai sako parodos katalo
ge. Skoningai išleistas 24 psl. 
katalogas su 21 dailininkų kū
rinių reprodukcijom.

Gražus ir patriotiškas užmo
jis padarytas kasmet Vasario

dailės-ineno parodas. Bet nėra 
lengva apjungti visus meniniu-1 
kus, kaip ir politinius sluogs- 
nius, dėl jų nuomonių skirtu
mo. Menininkai ne tiek savo 
nuomonėm skiriasi vieni nuo j 
kitų, kiek kokybe savo kūry
boje, savo intelektu. Todėl sa
vaime aišku, jog yra meninin
kų ir “menininkų”, kurie su
daro gal būt, daugumą, nebū
tinai šioje parodoje.

Buvo paskirtos trys premijos 
(besąlyginiai). Pirmą Lietuvių 

16-to proga rengti jungtines‘Fondo premija gavo jaunuolis

i

& L

1970 METAIS 

E T U V 4 
pažymėjimai

puslutc Sforzai | AFRIlkONIsK k ši Kl OSKNOSt^ 
kuris pavaizduojalMADA ESANTI TIK LAIKIN A į I

į sėdintį ant žirgu.! -.i u- « ? -iix * I JAV valstybes šekr. William !l20 pėdų aukščiu u „ 1. ; į Rogers vizituojant Afrikos nau- ;|
nR jas nepriklausomas valstybes, |

■negmeju nuhedmU bronzoje,’ ZamWjos prezidentas Kenneth!
1 vien dėl jo nenormalaus thdu-Įj^^ spaudos atstovams pa_l

J sakė savo nuomonę dėl Ameri- j I 
Mokykla ir mokmui kos m*d“» afrik“" i

Į niškai sušiauštus plaukus ir rys- I 
į Leonardo da Vinči gimė 1 152 gįy spalvų drabužius. Tatai esan- 
m. Vinči pilyje, pusiaukely tarp £i “praeinanti fazė”, kuri bere- 
Arno ir Pisos. Jo tėvas iš pasi- Į gint praeisianti, kai tik negrai 
turinčių luomo ir turėjo šiokią • amerikiečių visuomenėje bus 
tokią valdišką tarnybą. Taigi; pilnai priimti kaip lygūs, o jei 
Leonardo da Vinči buvo ZJ me- ir nepraeitų, tai esą tik prisi
teis senesnis už Michelangelo, dės prie Amerikos kultūros spal- J t w Istorikas ir menininkas Vasaris; vingumo,

į laikomas geriausiu biografu, i ■- - ■ —------------.
(Leonardo da Vinči biografiją U rfau nutapvbos Leo.

BRONIUS MURINAS "Gaival.ns. (akvarelė) | jis rašė 31 metais vėliau — po! lo vinčj u jo jnokvJ
Is vykstančios jungtines parodos Čiurlionio galerijoje į dailininko mirties. Yra daug^ - yerroccjlio ’i

ĮbiogmOjų apie Leonardo nepa-j - (Bus daugiau) L

kių spalvų drabužius. Tatai esan-
I

T Ti
DOVAh

Geriausios pJnai ga
rantuotos, didžiausias pasirinki
mas, Labai prieinamos kainos. 
Reikalaukite veltui tei
kiamo katalogo ir jūs matysite, 
kodėl dovanų pažymėjimai yra 
geriausi

L n 1 1J Iv 1 Iv ZV. LJ 1L 
Express Corp.

125 EAST 23rd STREET
New York. N. Y. 10010

Reikalaukite mūsų nemokamo 
Katalogo.

I

.. fakaglmk

VLADAS VAIČAITIS "Rudeniop" (aliejus)
laimėjęs trečią premiją jungtinėje dailininku parodoje

Plymouth Valiant
Duster 2-Door

Coupe

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myliu. 
Pigus leidimas.

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
G T X, FURY-DUSTER.

šįl

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

Andrius Balukas už kompozi-* 
ciją “Siaubingas mechaniškas 
karas” (tapyba). Antroji — 
Čiurlionio galerijos premija te
ko Juozui Mieliuliui už “Ecce 
Homo” (aliejus). Trečioji — 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Vaidybos premija pa-j 
skirta Vladui Vaičaičiui už 
gamtovaizdį “Rudeniop” (alie
jus). Bendra premijų suma — 
$600.

Dėl pirmosios premijos Ba
tukui, sakyčiau, premijų jury 
sprendė pagal “paskutinį žodį”, 
atseit, kad paveikslas yra abs
traktinė kompozicija, nors ir j 
gerokai skystoka, kaip kompo
zicija; kas kad sudaužytos ma
šinų skeveldros išmėtytos po 
drobe* Jo motinos Vandos Ba
takienės dvi kompozicijos, ma
nyčiau, daug geresnės. Mieliu- 
liui suteikta pelnyta premija, 
taip pat Vaičaičiui.

Jau be minėtų parodoj daly
vauja: Marija Ambrozaitienė, 
Irena Barzdukienė, Donatas 
Buračas su plastikos skulptūra, 
Alfonsas Dargis, Pranas Gas- 
paronis (su '5 skulptūrom), 
Regina Jautokaitė (su 2 mono- 
tipais), Alė Jonikas, R. Kaspa
ras, Pov. Kaupas, Stasė Kazlie
nė, Pov. Kėsiūnas, Stefa 
vydaitė-Kvietienė, Rimas 
niauskas (klevelandiškis), 
novaitė Laucius, Jina E. 
kienė, Petras Lukas, Nedda 
Macelis, Sesuo Mercedes, Bar
bora Morkūnienė, Bronius Mu
rinas, Nijolė Vedegytė-Palubin- 
skienė (ofortas ir med. raiži
nys), Jadvyga Paukštienė, Ant. 
Petrikonis, Janina Praninskas, 
Stasė Smalinskienė, Magdalena 
Stankūnas (kolažas), Edita 
Stankus, Ona Šablauskienė. 
Elena Urbaitytė, VI. Vaitiekū
nas, Edwardas Walaitis, Jolan
ta Zubinas, Adolfina Zubienė, 
Nijolė Židonytė (tušas), Juozas 
Pautienius.

Bui-
La-

■L č:

up to
520,000.

arid Loan Association

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

C 74% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

Q PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

SI00.00 MINIMUM

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30 —

-

sirašytų (anonimiškų) autorių. 
Magliabečino knygoje Floren
cijoje yra. trumpa biografija 
anonimiško autoriaus apie ank
styvesni laiką, kuri užmeta 
naujos šviesos apie dailininką. 
Spėjama, kad tas raštas buvęs Į 
žymaus istoriko Paoio Giovio. 
išleistoje Leonardo biografijo- j 
je, dar prieš “Trattato della Pit-Į 
turą”, kur surinkta didelė Leo
nardo da Vinči užrašu bei i 
rankraščių dalis. Ten nerašo
ma apie Leonardo mokslinį iš
silavinimą. Bet Vasaris mini, 
kad Leonardo matematikoje* 
sparčiai progresavęs, dažnai su Į 
savo mokytoju susikibdavęs | 
dėl nuolatinių abejonių, kurias Į 
mokytojas iškeldavęs.

Leonardo studijavo muziką, j

LEONARDO Da VINČI
(Tęsinys)

Visuomeninis ir politinis gy
venimas prieš Italijos Renesan
są ir vėliau buvo drumstas. Ita
liją valdė kelios kunigaikštijos 
ir jų tarpe popiežius. Intrigoms 
ir karams nebuvo galo. Medičiai 
prieš popiežių Rodrigo Borgia, 
Savanarola taip pat puolė Ro
mos viešpačius, nežiūrint to, 
visi jie buvo katalikai ir baž
nyčia turėjo didelės įtakos val
dančiai klasei. Miestas buvo 
kunigaikštijos valstybė. Meni
ninkai turėjo progų ir varžėsi 
dėl pirmenybės, norėdami pas 
kunigaikštį gauti vietą. Leo
nardo da Vinči buvo ramaus 
būdo, o jo garsėjantis vardas; Piešti pradėjo jaunas. Dirbo ir 
atkreipė dviejų kunigaikščių į skulptūroje. Tėvas sūnų pavedė 

draugui dailininkui Andrea del 
Verrocchio mokyti. Florencijo
je tada nebuvo geresnio už Ver
rocchio mokytojo ir dailinin
ko, kuris buvo to miesto laiko
mas genijum. Tiktai produkci
joje su Perugino ir Botticelli 
buvo antroje vietoje. Jis buvo 
ne iš tų, kuris dirbo rinkai, to
dėl jis pažymėjo epochą, nes 
jo mokiniai dirbo jo įtakoje. 
Jis mokė tapybos ir skulptū-į 
ros. 
išėjo 
Kiti: Lorenzo di Credi, Peru
gino ir t. t- Minėti trys daili
ninkai turėjo stiprią mokyto
jo stiliaus įtaką, kad nelengva 
buvo atskirti. Pagal Vasari. 
K Credi žmonių figūros buvo 
švelniai išbaigtos, jog daug 
kas palaikė Leonardo da Vin
či kūriniais. Mokytojas Verro
cchio Leonardui patikėjo užbai
gti kai kuriuos savo darbus. 
Turint galvoje maestro ir jo 
mokinio darbus, tenka stebėtis

dėmesį — Mediči ir Sforza. Jis j 
buvo tuoj užangažuotas prak
tiškiems darbams — kariškų 
ginklų bei priemonių planavi
mui pas Milano kunigaikštį 
Lodovico Sforza. Be to, jis bu
vo iškalbus konversantas, ku
nigaikščių dvaro ceremonijų 
vedėjas, dar ir muzikantas flei- 
tįstas. Potentatams menas bu
vo charakteringa konkurencija 
su kitais tokiais pat ponais. Ta
lentingam menininkui kuni
gaikščio dvare darbo netrūko. 
Kai jaunesni už Leonardo da 
Vinči kolegos Michelangelo ir 
Rafaelis dirbo meno srityje, tai 
Leonardo daug laiko skyrė ma
šinų projektams, šis didelės 
dvasios pilgrimas gyveno tarp 
gėrio ir blogio. Blogio atžvilgiu 
jis sugaišo 20 metų 
dirbdamas Sforzai 
pabūklus, kuomet 
metu Florencijos

Milane be- 
kariškus 

tuo pačiu 
dailininkai

Bendras parodos vaizdas ne
lygios kokybės. Yra išimčių: 
Jadv. Paukštienės 2 kompozi
cijos raudona me kolorite įdo
mios, Alf. Dargis, nėra kalbos 
— tūzas. B. Murinas, P. Kau- 
pas ir Stankūnienės du “balza
muoti” kolažai skiriasi iš visos 
parodos savo naujumu. Sesers 
Mercedes “Miestas” didelio 
švelnumo bei jautrumo įspūdį 
teikiąs kūrinys. Petro Luko ne
didelis panteinstinis kūrinėlis 
su figūromis, dėmesio vertas- 
A. Zubienės “Laivai” — buriu 
procesija — vis tai turi meni
nių vertybių.

Gaila, kad ši paroda grafikos 
menu labai neturtinga. Mes 
gi turime nemažai gerų grafi-

O kitais metais pasistenki
me paminėti Vasario 16-tą su 
geresne ir didesne paroda. mA.

— Balzeko muziejuje nuo 
vasario pradžios vyksta senų 
18-to šimtmečio laikrodžių pa
roda. Yra vienas senas laikro
dis su buvusio JAV prezidento 
Andrew Jackson paveikslu.

— Lietuvoje mirė skulpto
rius Antanas Aleksandravičius. 
Velionis buvo gimęs 1885 m. 
Gluosnykuose. Alytaus apskr. 
Gyveno ir mirė Kaune.

— Kovo 1 d. Balzeko muzie
jus rengia banketą 
viešbutyje, kur bus 
Chicagos Istorijos 
direktorius Clement

Blackstona 
pagerbtas 

muziejaus 
Silvestro.

1

Kas tik turi gera skoni,
Viską oerka pas LieoonĮ!LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI |

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

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

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

se darbuose kai kurios figūros1

Is Verrocchio mokyklos 
ir Leonardo da Vinči.
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2 Years Savings 
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Compounded

Rate effective Apr, I, J970
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Peter Kazanauskas, President Tel 847-7747
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“Septynių” byla
Puspenkto mėnesio Chicagoje tęsėsi spektaklis, ku

ris pasižymėjo cirkiškomis išdaigomis, parodija, vodevi- 
linio pobūdžio veiksmais. Ir tas spektaklis vyko teisme. 
Ne bet kokiame teisme, o federaliniame.

Į kaltinamųjų suolą pateko septyni pasižymėję 1968 
m. Chicagoje įvykusių demonstracijų vadai. Tos demon
stracijos, iš kurių išsivystė riaušės, buvo surengtos tuo 
metu, kai demokratų partija laikė konvenciją kandidatui 
prezidento postui nominuoti.

pasakytas 1970.11.
Iš praeities pasisėmę stipry

bės Lietuvos sūnūs paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybę. Šian
dieną įvykio penkiasdešimt ant
ra sukaktis.

Šios sukakties proga konsta
tuojame, kad Lietuvos okupanto 
dangus niaukiasi. Jis neramus 
dėl santykių su Raudonąja Ki
nija. Sovietų vergai siekia sta
tus quo pakeisti, kaip neseniai 
tai siekė Čekoslovakija. Oku
panto būkštaujama ir dėl even
tualiai antro fronto Europoje 
galimo atsiradimo. Iš kitos pu
sės ekonominiai sunkumai So
vietuose padidėję. Okupuotuose 
kraštuose jų susidurta ir su stip
riu nacionaliniu judėjimu. Žydai, 
ukrainiečiai ir dargi patys ru
sai subruzdo. Pereitą vasarą 
Lietuvos okupantui įteikta ir 40 
Vilniaus arkivyskupijos kunigų 
pareiškimas. Jame pabrėžiama, 
kad “kunigai ir tikintieji yra 
diskriminuojami, kad jiems ne
leidžiama naudotis teisėmis, ku
rias garantuoja TSRS konstitu
cija” ir prašoma, kad “Lietuvos 
kunigai ir tikintieji, kaip ir ki
ti piliečiai, galėtume naudotis 
numatytomis konstitucijos tei
sėmis”. las pareiškimas patvir-

15 d. Washingtone
tina lietuvių laisvės ilgesį ir 
jiems Maskvos varžtų užkorimą.

šių metų Vasario 16-toj i ypa
tinga ir tuo, kad lygiai prieš 50 
metų JAV-jose neoficialiai pra
dėjo veikti Lietuvos Pasiuntiny
bė, vadovaujama Jono Vileišio, 
talkininkaujant p. p. J. žiliui bei 
P. Žadeikiui. Jų pastangų dali
nai dėka JAV pripažino Lietuvą 
de jure.

Tačiau š. m. Vasario 16-tosios 
Dienos, bene, svarbiausias bruo
žas yra tas, kad prieš 50 metų, 
gegužės 15 d., susirinko Steigia
masis Seimas. Dar prieš jam su
sirenkant Lietuvos Taryba 1918 
m. Vasario 16 Dieną paskelbė 
atstatanti nepriklausomą, demo
kratiniais pagrindais sutvarky
tą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniumi. Tą deklaraciją pasi
rašė 20 Lietuvos garbingų vyrų. 
Jų pavardžių aš neminėsiu. Jos 
jums žinomos. Jas su pagarba 
minės tauta. Paskutinis iš to 
akto signatarą tik pernai teat- 
siskyrė su šiuo pasauliu. Turiu 
omenyje Aleksandrą Stulginskį, 
kurio atmintį neseniai Washing
tone minėjome. Pagerbkime šios 
sukakties proga to istorinio ak
to visus signatarus, bei žuvusius

Demonstracijos buvo labai audringos. Įvyko kruvinų 
susirėmimų su policija. Daug demonstrantų nukentėjo, 
daug jų buvo areštuota. Tų areštuotųjų skaičiuje buvo ir 
tie septyni, kurie pateko i kaltinamųjų suolą.

Byla jiems buvo iškelta pagal naujai priimtą įstaty
mą, kuris draudžia daryti sąmokslus riaušėms kelti bei 
vykti į kitas valstijas ir ten kurstyti riaušes. Sakysime, 
jeigu kokis agitatorius iš Illinojaus valstijos nuvyktų į 
Indianos valstiją ir ten sukurstytų riaušes, tai pagal tą 
įstatymą jis galėtų būti nubaustas.

Septyniems agitatoriams, kurie buvo teisiami Chica
goje, kaip tik ir buvo pritaikytas tas naujai priimtas 
įstatymas: kaltinami jie buvo ir sąmokslu riaušes kelti ir 
kurstyti riaušes kelti, taip sakant, svetimoje valstijoje.

Kaltinamiesiems ir juos gynusiems advokatams, 
kaip atrodo, ne tiek rūpėjo įrodyti nekaltumą, kiek visą 
teismo eigą paversti nešvankiu spektakliu. Kaltinamieji 
elgėsi kaip pačios žemiausios rūšies chuliganai ir kūtvė
los. Švaistėsi šlykščiausiais žodžiais, koliojo teisėją. Jų

goję, daugiau kartų teismą paniekino, tie gavo “didesnį 
atpildą’ — didesnę kalėjimo bausmę, siekiančią net ke
turis metus. Visas teisiamųjų nuodėmes, visus teismo 
paniekinimus teisėjas Hoffman buvo kruopščiai surašęs 
ir perskaitė lyg kokią litaniją.

Didžiausią staigmeną sukėlė — tai paskyrimas gana 
didelės bausmės advokatams, kurie taip pat visai nesi
varžė, tiek nederamu elgesiu teisėjo atžvilgiu, tiek įžū
liu teismo paniekinimu.

Kai po puspenkto mėnesio byla buvo perduota pri
saikdintiems tarėjams (jury), tai jie po puspenktos die
nos svarstymo išnešė savo nuosprendį: du išteisino, o 
kitus pasmerkė, atseit, pripažino, kad jie nusikalto per
žengimu valstijų sienų ir kurstymu Chicagoje riaušių.

Kas toliau?
Teisėjas dar turės paskirti atitinkamas bausmes, o 

po to prasidėjo naujas tąsymasis po teismus. Bus bando
ma įrodyti, kad įstatymas, pagal kurį buvo teisiami-riau-

advokatai į visą tai žiūrėjo pro pirštus, nesudraudė jų.
Didžiausią pasibiaurėjimą sukėlė kalifomietis Seale, 

kuris nesuvaldomai šūkavo, rėkavo ir koliojo teisėją. Jį 
teko net prie krėslo pririšti ir jam burną užkimšti. O ka
da ir tai nepadėjo, tai už teismo paniekinimą teisėjas 
Hoffman jį nubaudė kalėjimu ir jo bylą nutraukė.

Kiti kaltinamieji buvo kiek santūresni. Bet ir jie da 
rė viską, kad teismas būtų paverstas cirku ir visiškai dis
kredituotas. Ir to jie neslėpė. Tokio pat tikslo, kaip at
rodo, siekė ir jų advokatai, kurie ne tik pasižymėjo aro
gantiškumu, bet taip pat ir teisėjo įžeidinėjimu.

Pagaliau puspenkto mėnesio trukęs balaganinio teis- 
bo spektaklis baigėsi labai netikėtai. Buvo didžiausia

šių kurstytojai, priešingas yra konstitucijai; kad teisė
jas “persistengė”’, atseit, už teismo paniekinimą pasky
rė kelis kartus didesnes bausmes, negu paprastai yra pri
imta skirti.

Tačiau keliamas ir kitas klausimas. Būtent, teismo 
autoriteto išlaikymas. Jei ir ateityje teismai bus paver
čiami baiaganiniais spektakliais, tai kas atsitiks su riša 
Amerikos teismų sistema? Nejaugi ir toliau bus'tole
ruojami tokie dalykai, kokie vyko Chicagos teisme?

Dabar nėra beveik jokios abejonės, kad septynių 
teisiamųjų tikslas buvo suniekinti teismą, visiškai nesis- 

j kaitant su priimta teismuose procedūra. Jie menamai tai 
j darė dėl to, kad įstatymą, pagal kurį buvo teisiami, lai-

staigmena, kai teisėjas Hoffman po advokatų ir proku- Į ko netikusiu, varžančiu žodžio ir visokias kitas laisves.
roro kalbų pradėjo “atsilyginti”: skirti kalėjimo baus
mes teisiamiesiems ir jų dviem advokatam už teismo pa
niekinimą. Ir tai ne už vienkartinį teismo paniekinimą, 
bet už daugkartinį. Kurie daugiau pasižymėjo, bylos ei-i kuriems tas įstatymas nepatinka.

Gal tas įstatymas ir nėra tikęs, gal jis ir yra prie
šingas konstitucijai. Bet tą klausimą gali išspręsti aukš
tesnis teismas, o ne paskiras asmuo arba keli asmenys,

j dėl Lietuvos laisvės, ateisto j imu 
ir minute tylos.

Nors Vasario 16 Dienos ak
to visų signatarų “po žemių il- 

I sis krūtinė”, tačiau dar prieš 
Steigiamojo Seimo susirinkimą 
savanorių aukomis ir pasišventi
mu teko apginti žymią Lietuvos 
dalį nuo į ją besikėsinančių prie
šų. Mums garbė šiandien turėti 
savo tarpe pirmąjį Lietuvos sa
vanorį, jo 75 metų amžiaus su
kakties proga. Turiu omenyje p. 
Kazį Škirpą. Jį pagerbdami mes 
taip pat reiškiame pagarbą vi
siems gyviems ir įnirusiems be
sikuriančios Lietuvos savano
riams. Juos jautriu žodžiu ypa
tingai prisiminė vyriausia amžiu
mi Steigiamąjį Seimą atidaranti 
Gabrielė Petkevičaitė. Ji kvietė 
Steigiamojo Seimo narius nu
skristi mintimist “...prie tų ka
reivių kapų, kurie šiame kare 
arba šioje kovoje savo jaunas 
galvas padėjo, begindami tėvy
nės sienas”. Ji kvietė taip pat 
nepamiršti karo visur išblašky
tų aukų, “kurios audrų išrautos 
iš savo sodybų rado kapus toli, 
toli nuo savųjų”. Prisiminusi lie
tuvių veikėjus, ilgą laisvės kovą 
ir tai, kad Steigiamojo Seimo 
nariai yra krašto valios reiškė
jai, ji pridūrė: “Mums pavesta 
versti naują Lietuvos istorijos 
lapą... stenkimės visomis išgalė
mis tą naują lapą išlaikyti gerą, 
patikrindami visiems valstybės 
gyventojams lygias ir saugias pi
liečių teises, leisdami jiems sa
vo būvį gerinti ir visiems drau
ge žengti į aukštesnį kultūros 
laipsnį”.

Steigiamasis Seimas, išrinkęs 
pirmininku Aleksandrą Stulgins
kį, pastarojo pasiūlymu, tuojau 
vienbalsiai priėmė pirmąjį nuta
rimą. Jis skamba sekančiai: 
“Lietuvos Steigiamasis Seimas, 
reikšdamas Lietuvos žmonių va
lią, proklamuoja esant atstaty
tą Nepriklausomą Lietuvos vals
tybę, kaip demokratinę respu
bliką, etnologinėmis sienomis, ir 
laisvą nuo visų valstybinių ry
šių, kurie yra buvę su kitomis 
valstybėmis.” Vėliau, Steigia
masis Seimas nustatė Lietuvos 
pagrindiniiis santykius su kito
mis valstybėmis. Jis priėmė Lie
tuvos valstybės konstituciją, že
mės Reformos įstatymą ir apie 
150 kitų svarbių įstatymų, jų 
tarpe ir Lietuvos valiutą.

žodžiu, Steigiamasis visų 
laisvai išrinktas suvirs 90% 
Lietuvos piliečių vardu, aproba
vo ir užgyrė Vasario 16 Dienos 
Aktą bei tautos ilgametę veiklą 
ir kovą siekiant Lietuvos Ne
priklausomybės.

St. Seimo pusės šimtmečio 
sukaktis mums primena, kad 
tautos laisvės kovos, aukos ir 
darbai buvo giliai prasmingi. 
Dar daugiau, praeities laisvės 
kova mums primena, kad lietu
viai niekuomet kovoje nepavar
go ir nenustojo veikti dėl Lie
tuvos. Jie ir dabar nenurims

1 krutėti dėl Lietuvos.

I Su dėkingumu pisi menam e 
I JAV laikyseną Lietuvos atžvil- i 
gi u. Pernai Valstybės Sekreto- ■ 
rius, p. William P. Rogers, va-1 

j sario 11 d. pareiškime rašė: 
| “...amerikiečiai ir laisvieji visoj 
| pasaulio žmonės su gilia šimpa-j 
j tija stebi lietuvių tautos laisvės 
I ir nepriklausomybės siekimus, i 
JAV Vyriausybė nuolat atsisa- j 

| kydama pripažinti prievartinį j 
j Lietuvos įjungimą į Sov. Sąjun-j 
I gą, patvirtina savo įsitikinimą, j 
j kad Lietuva pati turi apsispren- 
■ dimo teisę. ” šiemet Valstybės 
Sekretorius vasario 7 d. pareiš- 

! kime pakartotinai tai patvirti- 
i na. Tai rodo, kad JAV vyriau- 
j sybė siekia, kad santykiai tarp 
j valstybių būtų grindžiami tarp
tautinės teisės ir tarptautinės 
moralės principais, bet ne stip
resniojo brutalia jėga, kaip tai 
praktikuoja Sovietų Sąjunga.

Lietuvos okupacijos nepripa
žinimas istoriniu požiūriu ne
paprastai svarbus dalykas. Jis 
reiškia, kad ateisianti diena, ka
da teisės principai įsigalės tarp
tautiniuose santykiuose. Laisvo 
apsisprendimo teisė yra tokia 
moralinė jėga, prieš kurią So
vietų Sąjunga nepajėgs atsilai
kyti. Pastebėtina, kad jau virš

60 valstybių prisikėlė nepriklau
somam gyvenimui po Antro Pa
saulinio Karo. J06 kilo iš Britų, 
Belgų, Olandų ir Prancūzų kolo
nijų. Turės neišvengiamai su
byrėti ir Sovietų Sąjungos ko
lonijinė imperija, nes kolonia
lizmas savo amžių atgyveno. Da
bartinė Lietuvos okupacija di
delė nelaimė. Bet mūsų laisvės 
kova nepralaimėta. Ji bus tę
siamą iki Lietuvos nepriklauso
mybės aušros. Svarbu, kad Lie
tuvos laisvės byla išliktų gyva 
tarptautinėje plotmėje ir kad 
tauta krašte nacionaliai išliktų 
gyva. Tame glūdi mūsų paverg
tųjų tautiečių viltis. Tikėkime, 
kad kaip popiežius Paulius VI 
yra sakęs 1970.1. 1 d., kad “Da
bartinė žmonijos pažanga turi 
paliesti visas tautas ir nešti 
joms vienybę, teisingumą, lais
vę ir visa tai, ką mes vadiname 
taika”.

Po Izraelio šimtmečiais paver
gimo žydai gyveno savo tautos 
išsilaisvinimo viltimi. Jie viens 
kitą atsisveikindavo posakiu — 
“Ligi pasimatymo sekančiais 
metais Jeruzalėj”. Tęskime ir 
mes gyventi viltimi — “Ligi pa
simatymo sekančiais metais Vil
niuje”.

Išdaužė Estkos įstaigos langą
Vasario 16 dieną , iš sekma

dienio į pirmadienį — naktį, 3 
vaL ryto, vagilių gauja išdaužė 
didįjį R. Estkos prekybos įstai
gos, esančios 6312 S. Western 
Ave., langą ir išnešė daug ver
tingų monetų.

Vagiliai bandė įsiveržti per 
duris, bet jiems nepavyko. Est
kos durų užraktai stiprūs ir 
geri, vagiliams taip lengvai jų 
nepralaužti. Atrodo, kad vagi
liai atsinešė didoką ledo luitą, 
kirto juo Į didįjį stiklą ir jį su
daužė. Prasimušę didoką žmo
gui įlįsti skylę, jie čiupo lange 
esančius monetų korius, apsag
stytus įvairiausios rūšies ame
rikietiškomis ir kitų valstybių 
aukso ir sidabro monetomis. 
Monetos skaitėsi retenybėmis, 
nes vitrinose buvo didokas 
skaičius senų ir labai retų mo
netų. Jų tarpe buvo lietuviškų 
dešimtličių ir penkličių. Lan
ge buvo išstatytos kelios latviš
kos monetos.

Estka dar neturėjo laiko tiks
liai apskaičiuoti, bet antradie
nį padaryti apskaičiavimai sa
kė, kad vagiliai padarę apie 
pusantro tūkstančio dolerių 
nuostolių.

Vagys nepadarė didesnių 
nuostolių vien tik todėl, kad šį 
kartą policija vis dėlto labai 
greitai atsirado prie krautuvės. 
Estkos krautuvė yra apstatyta 
įvairiausiais aliarminiais laik
rodžiais. Nespėjo vagiliai- iš
daužti krautuvės langą, vienas 
magnetinis laikrodis tuojau 
pranešė policijai, kad tokioje 
vietoje prasidėjo vagystė. De-

žuruojantis policininkas tuoj 
įsakė arčiausiai esančiam poli
cininkui skubėti prie Western 
ir 63-čios kampo.

Nepraėjus nė vienai minutei, 
policininkas, sekundei stabte
lėjęs prie laikraščių pardavi
nėtojo ir paklausė, kur čia va
gys veikia, tuojau privažiavo 
prie Estkos krautuvės. Vagi
liai, pamatę policijos automo
bilį, paspruko, palikdami vie
ną gaujos narį nusikaltimo vie
toje. Jeigu jie būtų laukę, kol 
jis įlips į automobilį, tai poli
cija visus būtų sučiupusi.

Policijai pavyko sučiupti vie
ną nespėjusį pabėgti jaunuolį. 
Tai buvo 18 metų Ronald Fa
gin. Paaiškėjo, kad šis vyru
kas yra paimtas JAV kariuome
nėn, gavo leidimą parvažiuoti 
4 Chicagą, o čia, susiradęs sa
vo pažįstamus, panoro lengvai 
pasipinigauti. Jis tuojau buvo 
nuvežtas i policijos stotį, kur 
jis buvo apkaltintas ir jam pa
skirtą $2,000 užstatas.

Nusikaltimo vietoj policija 
atsirado už minutės, o pats Es
tka prie krautuvės atsirado už 
penkių minučių. Pasirodo, 
kad jo įrengimai tuo pačiu me
tu pranešė ne vien policijai; bet 
ir jam pačiam į namus. Estka, 
aliarmo prikeltas, tuojau šoko 
į batus ir nuskubėjo prie krau
tuvės. Jis rado policiją, betar- 
daričią suimtą 18 metų vaikėzą. 
Jis taip pat rado ant šaligatvio 
saują vertingų monetų, bet po
licija nerado nei vienos jauno 
Fagino kišenėje.

Atrodo, kad du korius su 
vertingom monetom kiti gau
jos nariai nusinešė. Fagin dar

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS | 
MOKYTOJAS IR JO DARBO

« niArllftii 1
(Iš 1969-metų užrašų)

L. VAIČIŪNIENĖ
12

Į 
Iš kitos pusės gal būtų buvę J. žiugž- ! 

doi įmanoma išaiškinti ir “pasidžiaugti”
Be abejonės, kad ir vidury je ar šalia tų 

dvieju dainų pagiedotas, iš viso giedoti 
uždraustas mūsų himnas būtų buvęs rakš- j 
tis. Bet nebūtų buvęs toks smūgis, kaip ' 
pagiedotas pabaigoje “rekolekcijų”, pa- j 
leidęs šapais visas rengėjų pastangas, 
jog Lietuvos mokytojai, nors to himno vi
sai dar neišmetė, bet internacionalo pla
tybėje jį. himną, laiko paprasta eiline dai
na. Jeigu giedojo stovėdami, tai anot jo, 
iš tos 13-kos prievartos metų įpratimo. Iš 
tos pačios “inercijos” ir prezidiumas sto
vinėjo!...

Taip tada tokiose istorinėse aplinkybė
se šimtaprocentinės Lietuvos mokytojų sta
tistikos pagiedotas savo tautos himnas! 
Tai nėra vergų, samdinių, nusilenkusių ■ 
naujam samdytojui ar fizinei realybei dar
bas. .. Turėtų būti ir dabar visiems aišku, 
kokių “ekstremistų” patriotų būta tų nio- i 
kytojų — “ura” ar valio.

Taip tada pagiedotas tautos himnas ne- j 
paliko jokio plyšelio okupantui išsiaiškinti 
savo naudai. Niekad nė neišsiaiškins, jei
gu mes. laisvoji išeivija, nepadėsime.

O paliko pirmiausia patiems sau ir vi
siems kitiems tokios pat valios lietuviams 
ne balsavimui nuomonę, bet šimto pro- j 
centų pasirašytą Testamentą, napanaikina- 
mą jokios atskilusios dalies...

Mokytojai testamentą vykdė. Grįžę iš 
to suvažiavimo, 1940 m. rugsėjo mėn. moks
lo metus pradėjo, kur tik galėjo, savo tau
tos himnu.

1941 m. birželio mėn. baigsiantiems 
mokyklas buvo pagaminti bolševikiniai pa
žymėjimai. Birželio mėn. 22 d. rytą prasi
dėjus karui, paskui VI. 14 - 15 d. išvežtuo
sius mokytojus, išbėgo į plačiąją tėvynę ir 
tas prezidiumas.

Nors mokytojai išvežimais buvo labai 
išretinti, tačiau likusieji mokytojai tūlas 
gimnazijas ir pradžios mokyklas baigu
siems. vietoje bolševikinių, išrašė hepr. 
Lietuvos pažymėjimus, atestatus. O moks
lo metai ryžtingai pabaigti Tautos himnu.

Keletas tuo tarpu klausimų.
Ar šis buvęs nepr. Lietuvos Mokytojas 

sąmoningai taip sulopė nepr. Lietuvos mo- 
tytoją, ar jam netyčia toks išėjo?

Ar sąmoningai norėjo tokiomis vaiz
duojamomis nepr. Lietuvos mokytojų dar
bo sąlygomis kuone visais taškais sutapti

su okupacinės valdžios ir ano prezidiumo 
pirmininko pažiūromis?

Nors romantizmas dabar neginamas, 
bet Mokytojas, matyt, būdamas romanti
kas, kaip ir aš. atitęsė iš nepr. Lietuvos 
praeities į išeivijos dabartį, prileiskime, 
buvusius tokius mokytojų žeminimus ir 
niekinimus. Atrodo, turėjo atitęsti ir aną 
kovą mūsų Tautos himno su okupanto at
vežtu internocionalu dėl paskutinio žodžio!

Tegu ir apdilusiais irklais besiirkluojan- 
čiam išeivijos drumsčiamuose vandenyse, 
argi iš nepriklausomos Lietuvos nebrėkšta 
ir nešvinta kad ir ne tiek daug ir ne toikų 
gyvų atsiminimų, kaip anuomet “brėško ir 
švito” romantikui Maironiui, plaukiojan
čiam palaidais irklais Keturių Kantonų 
ežere?

Koks tas paukštis, kuris savo lizdą ter
šia, ypač pasprukęs nuo lizdų užliejusio 
raudonojo tvano? Ypač tada, kai tauta 
pavergta, didelė jos dalis išžudyta, kai 
dešimtys tūkstančių tikrai iš prievartos, 
tikrai internacionalo platybėje kultūrina 
Sibiro taigas ir uranus.

Jeigu visi matytume iš istorijos ir iš 
paskutinio Lietuvos nepriklausomybės lai
kotarpio brėkštančias ir švintančias švie
sas, ar jos iš visų kraštų neapšviestų ir la
biau neįprasmintų mūsų teisingos teisėtos 
bylos dėl Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo?

Ar tos matomos šviesos nepiltų alyvos 
į okupuotoje Lietuvoje tautos valiopatriotų 
liktarnas, pridengiamas nuo šiaurės vėjų? 
Ar neaštrintų pastabumą ir gudrumą pa
žinti, suprasti į visokias sakyklas įšokusių 
ir įstumtų pamokslininkų? Ar negaivintų 
vilčių, negrūdintų kantrybės sulaukti lai
kų, kada vėl laisvoje tėvynėje.laisva tau
ta giedos savo Tautos himną.

♦

Iš savo atramos taško, iš pažiūros Į 
paliktąjį lizdą ir iš be galo rūstaus mano 
tėvynės likimo, taip nubrūkšniavusi nepri
klausomos Lietuvos mokytojus ir jų darbo 
aplinkybes, gal kitus, visai nenorėdama, 
ir užrūstinau...

Apie mokytojų žeminimą ir niekinimą 
išeivijoje mėginsiu narplioti iš Mokytojo 
“tas pats kartojasi ir dabar” ir iš prielai
dos: “Tegul šiandien kas nors į vadovėlį 
įrašo ir Leniną, mokytojas paaiškins mo
kiniams ir apie jį”.

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS*

Jos visad rašo
T FIS Y B E
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kartą grįžo prie lango ir prisi
rinko daugiau monetų, bet vė
liau, kad nebūtų įrodymų, tas 
monetas išmetė kur galėjo.

Estka greitai atskubėjo prie 
krautuvės, bet ten jis jau rado 
tris policijos automobilius, 
apžiūrinėjančius įsilaužimo vie
tą ir tardančius suimtą vaikėzą.

Iki šio meto Marquette Par
kas, palyginti, dar buvo sau
gus nuo panašių vagilių. Est
ka, žinodamas, ko galima 
laukti, įsirengė saugias duris ir 
kampus apkalinėjo elektroni
nėm mašinom, kurios tuojau 
praneša apie kiekvieną įsiver
žėlį. Visa tai brangiai kainuo
ja, bet apsimoka.

Jeigu policija ir pats Estka 
laiku Yiebūtų atsiradę prie 
krautuvės, tai vagiliai būtų iš
nešę dar daugiau brangenybių.

Estkos krautuvė vadinasi 
Patria Stamp and coin Shop. 
Per keliolika metų iš kelių at
sivežtų monetų ir pašto ženklų 
Estka išvystė didelę pašto ženk
lų ir monetų prekybą. Be mė
giamos prekybos Estka dar 
mėgsta kartais sukirsti ir šach
matais. Korespondentai
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uzoaryia.

DR. K. G. B ALU KAS
AKUŠERIJA IR MOILKŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building), TeL LU 5-6446

DR. $. BIEZ1S

p. Šileikis, o. p.
orthopedas-protezisTas

Aparatai - Protezai, Med, Ban
dažai. Speciali pagalba kojom 
(Arch Supports) ir L L

i ra^vaiio apsKrtues oueminio no- 
j Kur v&ciov&vo Jdykolius

T«i«fu PKospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antradieniais ir penkiadieniais 
Treciao, ir seamad. oUsas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS |
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

r’irmacL, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrau., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeoiad. tiktai susitarus.
----W1--------------- - --------- - |

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisias

DR. EDMUKD E. CiARA j
2/uy w. 5ist STRŠčT

TeL: GR 6-2400
V ji. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, i—d, anirad., penkt 10—4, ir 

šeštacL 10—2 vaL
■» » ——————----------------- ---------------------- Į—

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISiN - EISINAS

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LA B.

2856 West 63rd St, Chicago, ill. 60629
Telef.: PRospect 66084

Ar“ ~

PER KRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠE R E N AS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

>,^US=KtJA IR MOTERŲ LlteOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WĄ 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skamninti Ml 3-0uui.
19" TV SU STALELIU

TIK 513995:
j IŠPARDAVIMAS į

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 į
j LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! į
š. - - —v

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

i 2858 W. 63rd STREET
VaL: pirmad., ketvirtad. 5-8 vaL vak., 

antrad., penktad. 1—4 popiet.

DR. iD. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

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

»

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r v
TeL: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AT?
CHICAGO, ILL. 6062£

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

Fully insured.
PLASTERING, TAPING & 

SPRAYING.
525-8018

DR. FRANK HECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA UETUVIŠKAI 
2618 W. 7Tst St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SilBUTlS 
INKSTŲ, PCSLĖS 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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
TeL 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

ERNEST L. KITZINGER, INC.
GENERAL REMODELING

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

Screen Porches.
Alum. Siding.

724-3384

CARPENTERING CONTRACTING CO

AL GREEN CONTRACTOR

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

types of carpentry.
598-1850

Netrukus buvo mobilizuotas j 
Į kariuomenę, pakeltas karo val- 
i dininku ir paskirtas Biržų sri- 
I ties intendantu.

Tuomet Biržų sritį sudarė: 
Biržų, Pabiržės, Budbergio, 

j Nem. Radviliškio, Papilio ir Va
balninku valsčiai. Intendanto 
uždavinys buvo suimti iš ūkinin- 
kų jiems valdžios uždėtas ka
riuomenei išlaikyti natūralines 
prievoles: grūdus, pašarą ir ki
tokius maisto dalykus, bei karių 
aprangai vilnas, kailius ir t. t. 
1919—1920 metais ūkininkai 
dar nebuvo ekonomiškai atsiga
vę nuo didžiojo nualinimo per 
vokiečių okupaciją, tačiau viso
mis savo išgalėmis rėmė kariuo
menės kūrimąsi ir paskirtas 
duokles vežė į intendantūros 
sandėlius. Maža dalis buvo, ku
rie nepasirūpino išpildyti paskir
tų prievolių, o ypač iš buv. dva
rininkų. Prieš tokius teko ir 
prievartą pavartoti, pasiunčiant 
rekvizitorių su karių būriu.

Kazys Vadopalas sumaniai va
dovavo vykdydamas savo parei
gas, pavartodamas ir diploma
tiją ir taktą, o kur reikėjo ir 
griežtumą. Ypač dėl uždėtų duo
klių išreikalavimo sumaniai rei
kėjo elgtis su buv. Budbergio 
valsčiaus ūkininkais, kad jie ne- 
nusistatytų neigiamai Lietuvos 
atžvilgiu (Budbergio valsčius 
valstybės sieną pravedant atite
ko Latvijai). Velionis palaikė 
tinkama kontaktą su Biržų sri
ties to meto valsčių valdybomis 
ir tas lengvino jo darbą. Pvz.: 
1921 m. kariuomenės intendan
tas Kazį Vadopalą iškėlė i Skau
dvilę ir į jo vietą paskyrė rokiš
kėną Antaną Kavaliūną. Jis su 
valsčių valdybomis nėkoopera- 
vo, diktatoriškai įvedė .netinka-
mus naujumus ryšium su duok
lių priėmimu, dėl ko apskrities 
seimelis pareikalavo atšaukti jį 
iš Biržų. Po Kavaliūno Biržų 
srities intendantu buvo paskir
tas Juozas Jonaitis, kriukietis 
(Kriukų vais.), toms pareigoms 
labai tinkamas žmogus.

Tada Biržai geležinkelio netu
rėjo. Suimtų i sandėli gerybių 
transportavimas į kariuomenės 
paskyrimo vietas buvo gana sun
kus. Tam tikslui teko naudoti 
ūkininkų padvadas. Su padva- 
dų transportu kelyje visko atsi
tikdavo. Kartą apie 50 padvadų, 
gabenančių visokias gėrybes iš 
Biržų intendantūros sandėlio į 
Panevėžį, netoli nuo Vabalnin
ku užpuolė ir beveik visą tran
sportą sunaikino bermontininkų 
dalinys, kuris nuo Pasvalio pro 
Daujėnus ir Vabalninkus traukė 
Kvetkų link.

Kaip anksčiau
ta, Kazys Vadopalas buvo iško- 
mandiruotas iš Biržų i Skaudvi
lę. Ten buvo demobilizuotas. Iš
ėjęs iš kariuomenės, kurį laiką 

: ūkininkavo savo žmonos ūkyje 
Užušilių kaime.
Netrukus įsijungė į kooperaci
jos darbą Biržų žemės Ūkio 
Draugijoje. Ten kaipo eksper-WOMAN PAINTER 

Professional. Will paint average 
room for $35. Best paint inclu
ded. You must be satisfied.

Call Farley Quality Painting 
343-7377

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. j

YOUNG CARPENTER 
will do floor tiling, basement 
panelin'g, porches, door & home 

& office remodeling.
Cali KEN 
597-1491

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 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

ED THE CARPENTER
Best work - Best rates. 

Satisfaction Guaranteed. 
As I do aU my own work.

471-1444
■■■■■■■aiGaHKBBSaBSSnHHBSKfiBHHMMMMMHMKBI

Anwrikos riwminis gamybinis produktas mėty pabaigoje pasiekė 
953 bilijonus dolerig, tačiau prie to nemažai prisidėjo dolerio ver
tės nusmukimas. Apatinė kreivė rodo gamybinio produkto augimą 

senomis, 1958 mėty, kainomis.

I C A N DID W E D D I N G 
PHOTOGRAPHER

|Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
I vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
I krtipkitės į musų virš 30 metų paty- 
irimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
I patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO*S

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois 

927-6288
Cell end ask for EDIE BURBULIS

(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
grafa geies ir vairumu, ant*** 

pių papuo^mai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
552S So. Harlem Ave. — 586-1228

GUŽAUSKŲ I

BEVERLY HILLS GtLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8ė834 I 
>■ . ■f— Į ,|| —M Į ■ .... /

tas vadovavo visokios rūšies ja-, gija dirbo ligi Lietuvos nepri- 
vų iš ūkininkų supirkimui ir jų klauscmybės nutraukimo.
eksportavimui. Čia jis visa ener-į S. P.
irirwir~i~w«WMMiIir ---------tt— i"— i—mrr—i

Jungtine Lietuvių Dailininkų 
dailės paroda atidaryta

Chicagoje, Jaunimo Centre, 
Čiurlionio galerijoj, vasario 14 
d. atidaryta JAV ir Kanados 
lietuvių dailininkų dailės paro
da. Parodą atidarė Čiurlionio 
Galerijos-Globos Komiteto na
rys, kun. Jonas Borevičius. S. J.

Iš JAV ir Kanados parodoje 
dalyvauja 39 dailininkai su 65
kūriniais. Lankytojai pasigen
da žinomų vyresniųjų mūsų 
dailininkų. Paroda dedikuota 
Vasario 16. Tai jau bene ant
ras ar trečias kartas, ši pras
minga tradicija turėtų prigyti, 
o ta proga norėtųsi pamatyti ir 
kitų mūsų žymiųjų dailininkų 
darbus. Kaip teko nugirsti pa
rodos atidarymo metu, mūsų 
parodas lankanti visuomenė jų 
pasigenda.

Už komisijos pripažintus ge
riausius darbus paskirtos trys 
premijos. Pirma Lietuvių Fon
do premija paskirta jaunam dai
lininkui Andriui Balukui už

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Į 1410 So. 50th Ave., Cicero
g Telef.: TOwnhall 3-210S-9

I I TRYS MODBMSKOS KOPLYČIOS
■ j AIKŠTĖ ACTOMOBILUMS PASTATYTI

tų reikalas, tačiau ir eilinis pa-1 
rodų lankytojas turi savo nuo
monę, ypač kad ir specialistų 
vertinimai dažnai labai skiria
si. Daugelio atsilankiusių dė
mesį patraukė: S. Kazlienės 
Natiurmortas, P. Kasiūno —

• Fantazija, G. Laučienės - Kova 
tarp gėrio ir blogio, J. E. Leš-
kienės — Pizzicato. B. Murino j I
— Gaivalinga gamta, V. Vai
čaičio — Ežeras, V. Vaitekūno
— Baltija, P. Kaupo — Mėnu
lio uolienos, J. Zubinienės — Ry
tas ir A. Zubienės — Laivai.

žinoma, tai subjektyvios 
nuomonės, bet kiek aš paste
bėjau, ties paminėtais kūri
niais atsilankę labiau būriuo
davosi ir ilgiau stabtelėdavo.

Bendrai, paroda įdomi ir 
meno mėgėjai ją aplankę nesi-j 
gailės. Paroda tęsis ligi vasa
rio 22 dienos imtinai .

P. Venclova

“Siaubingas mechaniškas ka
ras” (Akrilika): antra Čiurlio
nio Galerijos premija paskirta 
Juozui Mieliuliui už paveikslą 
“Ecce Homo" (Aliejus) ir tre
čioji — JAV Lietuvių Bendruo
menės premija paskirta Vladui į 
Vaičaičiui už ’Rudeniop” (Alieį 
jus).

Šioje parodoje išstatyti kūri
niai, kaip ir jų kūrėjai, labai 
Įvairūs. Yra kuo pasigėrėti Įvai
raus skonio meno mėgėjams. 
Kiek teko pastebėti, atsilankiu
sių dėmėsi labiau traukė ne 
premijuoti, bet kiti darbai. Me
no kūrinius vertinti specialis-

Atsiusta paminėti
Sėja didėja

Perėjusi Į naujas rankas valst.
; liaudininkų Sėja žymiai pasto- 

buvo paminė-į rėjo ir net formatu padidėjo. Ją
• dabar redaguoja adv. Laudas

DAŽYMAS
-'ieiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.
L RUDIS JeL CL 4-1954

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SURER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

•CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Susirinkimų ir parengimu

— Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je 6-tos apskr. metinė konferencija 
įvyks Vasario 22 d. 3 vaL p. p. Chi
cago Savings and Loan patalpose, 
6245 So. Western Ave. Į šią konfe
renciją atvyksta naujas, jaunas SLA 
sekretorius, dr. Algirdas Budreckis, 
kuris padarys įdomių ir naudingų ; 
pranešimų ŠLA organizacijos gerovei.; 
Kviečiami visi apskrities delegatai ir ! 
kuopų valdybos skaitlingai dalyvauti 
ir susipažinti su nauju SLA sekreto
rium. Stella Kaulakis, rast.

| O * J CONSTRUCTION COMPANY
: .All kinds of carpenter work. Remodd- 
| :ng, room additions, porches, base- 
j rents. Also brick work, tuekpointing, 

roofing, cement work, painting. 
Specialize in chimneys.

I Guaranteed ■ Insured
Į 472-7105.

— Lietuvių Žagariecių Klubo susi
rinkimas įvyks sekmadienį, vasario 
22 d. 1 vai. popiet, Hollywood salėje, 
2417 West 43rd St. Nariai ir narės 
maloniai kviečiami į susirinkimą. 
Taipgi nepamirškite užsimokėti klubo 
duokles laiku.

J. Keturakis, rast.

GEORGE KENDERIS 

Gyv. Town of Lake apyl. 
Anksčiau gyv. Rcsetande.

Mirė 1970 m. vasario 19 d., 
vai. ryto, sulaukęs 82 metu

Gimęs Lietuvoje, Tau-

H 
•M

■
*
I
■H 7 

amž-aus.

SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Associacijos

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

l PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

VASAITIS
14: 50th Avė., Cicero, III ne: 0L>mpic 2-1003

! Šmulkštys, žinomos akių, ausų j 
i ir gerklės ligų daktarės Laimu-j 
J tės Griniūtės, buv. Glemžienės į 
i vyras.

Gautas Sėjos dar 1969 metų! 
numeris 1. Jis yra 10x7 inčų

i (colių) formato, su apianka 921 
puslapių. Darbas Morkūno spau
stuvės.

Visas numeris pašvęstas švie
siam Mykolo Sleževičiaus atmi
nimui. Turinyje paties red. 
Šmulkščio. Dr. V. Sruogienės, 
Antano Suginto, Valucko, Škir
pos. Našliūno, Kardelienės, Me
čio Mackevičiaus, S. Baltūsio ir 
dr. P. Mačiulio straipsniai ir ka
daise buvusių Mykolo Sleževi
čiaus bendradarbių — Dr. K. Gri
niaus, A. Stulginskio, K. Ališaus
ko, Z. Jonyno, S. Kairio, M. Kru
pavičiaus. K. Musteikio, J. Pa
jaujo, R. Skipičio L šimučio, Z. 
Toliušio ir M. Vaitkaus pasisaky
mai — atsiminimai.

Tai geras naujas įnašas ir prie
das dar 1954 metais Terros iš
leistai dešimties autorių para
šytai knygai “Mykolas Sleževi
čius”.

į
Amerikoj išgyveno 64 metus. 
Paliko nuliūdę: dukterėčia 

Ann Rochowicz. jos vyras Matt 
ir jų šeima bei kiti giminės, 
draagai ir pažįstami.

Priklausė American Legion 
Don Varnas Post ir Rail Road 
Unijai.

Kūnas pašarvotas Leonard ko
plyčioje, 10821 So. Michigan 
Avenue.

Pirmadieni, vasario 23 dieną 
8:30 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios i Visų Šventų parapi
jos bažnyčią, o po gedulingų pa 
maldų bus laidojamas Lietuvių 
Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. George Kenderio 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei 
lunimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai L. Bu
kauskas ir Sūnus. Telefonas 
CO 4-2228.

.z

I

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

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

I

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Chicagos Taupymo Bendrovės Margaret Littlefield 
rv, Albert Kueltzo

sekreto- 
iždinin-|

nauja valdyba

PHILOMENA PAKEL, 5

Chicago Savings prezidentė

John Pakel Sr. buvo išrinktas 
Chicagos Taupymo Bendrovės 
prezidentu 1938 metais. Bend
rovės turtas tada siekė tik $30, 
000. Po keliu metu John Pakel

C 4

apleido pelningą namų staty
bos biznį, nepaisydamas dide

lių asmeniškų nuostolių ir su 
didžiausiu atsidėjimu pradėjo 
tvarkyti Chicagos •Taupymo! 
Bendrovės reikalus. Jo vado
vybėje bendrovės turtas vis di
dėjo, — didėjo ne tūkstančiais, 
bet milijonais dolerių.

1961 m. John Pakel Sr. bend- 
! rovės vadovavimą paved 
Ibiam sūnui, John Pake! Jr.. 
kuris pasirodė labai sumanus. 
Jis irgi bendrovę ugdė ir stipri-: 

■no. Nelaimei, jis netikėtai su-j 
Isirgo ir 1962 metais mirė. Tė
vas ir vėl buvo priverstas per-Į 
imti bendrovės vadovavimų.

r I
Pernai John Pakel Sr. atšven | 

j te savo septyniasdešimt penkii j 
’metų amžiams sukaktį. Tačiau! 
neatrodo, kad jis butų tok 
amžiaus. Jis dar tvirtas ir jau 
ciasi visai gerai. Tai gal nema
žas nuopelnas yra jo žmonos, j 

■ponios Josephine Pakel, kuri! 
!per keturiasdešimt penkis me-i

kas, John Gregg ir \V. B. Sebas
tian — viceprezidentai.

Chicagos Taupymo Bendro
vė moka aukščiausius dividen
dus, kokie tik yra valdžios įstai
gų aprobuojami. Mažiausiai yra 
mokama penki nuošimčiai, o 
dviejų metų santaupoms mo
kama net šeši nuošimčiai.

Ilgiausių ir sėkmingiausių 
metų Chicagos Taupymo Ben
drovei ir jos vadovams.

IV. B. S.

HELP WANTED — MALE 
Darbininko RHkUi

HELP WANTED FEMALE
Oerbininkiy 9Uiide

tus ji tinkamai prižiūrėjo ir r'-' 
pinosi jo sveikata.

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

Vasario 11 d. įvyko Chicagos 
Taupymo Bendrovės metinis 
taupytojų susirinkimas. Buvo

Užsakant didesni kieki parengimams renkami bendrovės direktoriai, 
duodame nuolaida. |r» - i j* i * • •■ Išrinkti direktoriais sic asme- 

2433 WEST 69lh STREET ny>. John pokel S|. Jo|]n
CHICAGO, ILL. 60629 Gregg. Philomena Pakel, Wil-

Savininkai; 'liam Sebastian, Charles Bea-
ANTANAS ir JERONIMAS PLIEN1S 

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak.
IIIII»gESSSE2EESBSSE

Federalinių ir valstijos pajamų i 
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

A. & L.* INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

x INCOME TAX 
4645 Sc. ASHLAND AVE.

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

chain, Albert Kueltzo ir dr Rav- - 
inwnd Bartz.
j John Pakel Sr., kuris tebėra 
dar gana pajėgus, galėjo ir to
liau užimti bendrovės prezi- 

idento ir Tarybos pirmininko 
'vietas, bet pasiūlė prezidento 
postui ponią Philomeną Pakel 
(ji yra mirusio John Pakel Jr. 
žmona), kuri yra gerai su ben
drovės reikalais susipažinusi. 
Ji buvo bendrovės sekretorė ir 

fviceprezidente. John Pakel Sr. 
ir toliau eis Tarybos pirminin
ko pareigas. Vadinasi, pasiliks 
“organizacijos nugarkauliu”.

Naujoji prezidentė Philo
mena Pakel ištekėjo už John 
Pakel Jr. 1949 m. gegužės mė- 
nesi. Gyveno Palos Heights. 
Gražiai auklėja tris sūnus ir 

i tris dukreles. Jauniausia šei- 
jmoje yra septynių metų dukre
lė. o vyriausias — sūnus John, 

Į kuris jau yra .devyniolikos 
Įmetu.
1 siu metų bendrovės valdvba 
yra tokia: John Pakel Sr. — 
Tarybos pirmininkas, Philo
mena Pake! — prezidentė, Miss

Ilgamečio RALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ RALFO VEIKLOS 

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai S4.00. minkšti — S3.00.

{domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS GXPPESS 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

OIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja 
mu orekiu labai prieinamomis žemesnėmis negu kitur kainomis 

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

AL NAUJOKAITIS
1022 W 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
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Kareivų sūnus Donaldas 
laimėjo §50.00 premiją

Donaldas Kareiva Jr.

i Donald Kareiva Jr., gyv. -1529 
So. Emerald Ave., laimėjo Chi- 

ieagos miesto mero Daley pagy
rimo atžymėjimą (Plaque) ir 
$50.00 boną uš geriausiai para
šytą šūki trafiko saugumo kon- 

; testui.
j Donald Kareivos rašinys bu- 
;vo atrinktas iš šimtų kitų raši
nių, kuriuos Chicagos viešųjų 
ir parapijinių mokyklų moki
niai buvo įteikę Chicagos Gat
vių Trafiko Saugumo komisi
jos suruoštame konteste šio va
sario 17 d.

Donaldas, Mr. ir Mrs. Donald 
Kareivų sūnus yra antrametis 
studentas De La Salle aukšt. 
mokykloje, kur dar pirmaisiais 
metais jau buvo pakviestas tos 
mokyklos laikraščio nariu, kas 
labai retai tepasitaiko šios mo
kyklos istorijoje.

60,000 aliaskiečiu kova 
už teisę į savo žemes
Apie 60,000 čiabuvių Alias- 

i kos gyventojų — eskimų, indė
nu ir aleutiečių pasijuto pavoju
je likti be žemės, kurią jie be 
konkurencijos valdė ir naudojo
si nuo nepamenamu laiku. Atra
dus turtingus naftos klodus < 

i Aliaskos šiaurėje ir ja susido
mėjus stambiausioms aliejaus 
kompanijoms, tie plotai greičiau-
šiai bus ekspropriuoti pramonės 
interesų naudai.

Aliaskiečiai kreipėsi i Kongre
są su prašymu apsaugoti jų tei
ses ir laikytis jiems 1884 metais 
duoto pažado. Eskimai, indėnai 
ir aleutiečiai prašo nedaugiau 
kai 10- nuošimčio Aliaskos že
mės, tai yra 40,000,000 akrų, 2 
nuošimčių pelno nuo mineralinių 
turtų ir teisingos kompensacijos 
už atsižadėjimą nuo teisių į sa
vo pratėvių palikimą — daugiau 
kaip 300 milijonų akrų Alias
kos žemės.

TRUMPAI

SCREW MACHINE 
OPER ATORS

EXPE :N'CED
SCREW MACHINE OPERATORS

to set-op anc run Davenport 
Machines^!

Overtime, bonus and benefits.
MARBACH SCREW PRODUCTS 

135 WEbT FAY
ADDISO? ILLINOIS 

JACK St’HANLEY
. , 543-1155

TRUCK BODY REPAIRMEN 
Experienced in truck and trailer re

pair work. 
Unic: .-cale.

T. H. RYAN CARTAGE
1501 No. 25 AVENUE 

MELROSE PARK

SCREW MACHINE 
TRAINEES

Young men wantec :o learn metal wor
king trade. Will train High School 
graduates with mechanical aptitude to 
operate Davenpor Screw Machines 

and others multiple spindel 
equipments.

Overtime and benefits.
MARBACH SCREW PRODUCTS 

135 WEST FAY 
ADDISON. ILLINOIS 

JACK SCHANLEY 
543-1155

Finishing Room Help in Woodworking 
Plant for 

SPRAYERS. FILLERS 
AND SANDERS

Will train. 50 hours week. Paid hol
idays, vacations and other benefits. 

GLOBE CABINET CO.
315 No. RACINE AVE. 

Phone TA 9-4045

LIFT TRUCK
MECHANICS

Steady work.
Paid holidays. Vacation.

. 656-2998

BAG MACHINE 
OP. ERATO RS 

Experienced. Potdevin. 
Highest pav in area. 

ST. CLARE MFG. CO.
120 — 25 Avenue 

BELWOOD ILLINOIS
' Tel. 544-8800

DIESEL MECHANIC 
ALSO

MECHANICS HELPER, 
who know truck servicing. Steady 

work. Good starting salary.
Applv in person

See DON BRATT 
ALL AMERICAN TRANSPORT

3260 So. DAMEN AVE.

RENTH4G IN GENERAL 
Nuomos

VIENIŠA MOTERIS ieško Marouette 
Parke 2—4 kambariu butelio. 
Tel.: 925-9849 arba HE 4-0876.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
SU PRIVAČIA VONIA 

IR TE.TIMU 
su baldais, centriniu vėsinimu, nau-

jame name.
2953 WEST 71 ST.

Skambinti Tel. 778-6698

IEŠKAU KAMBARIO SU VIRTUVE, 
neįrengtame arba reikalinga remon
to. Sutinku nsfs viską įsirengti. Ra
šykite: NAUJIENOS. Box No. 161, 

173Q So. HALSTED STREET, 
CHICAGO. ILLINOIS 60608

RESORT — RENTING 
Kurorte Išnuomojama

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

savaitę.
13255 NW. 12 AVĖ. * 
MIAMI. FLA. 33168

<►
— Julija Andriulienė, g\’ve- 

nusi 8410 S. Lowe Ave. ir šian
dien laidojama Lietuvių Tauti
nėse kapinėse, priklausė Lie
tuvių Piliečių Moterų Lygai. 
Lygos narės dalyvauja laido
tuvėse.

— Mike Kriščiūnas pamažu 
taisosi po sunkios vidurių ope
racijos. Išėjęs iš ligoninės kurį 
laiką jis gyvens pas savo pus
brolio žmoną, kol visiškai su
stiprės.

— Petras Galinauskas, gyv. 
6758 S. Campbell Avė., guli šv. 
Kryžiaus ligoninėje, 6 aukšte, 
654 kambaryje.

— Taksų ruošėjo A. Čepuli o 
telefonas yra LA 3 -1387. (PrJ

— Dr. J. Gedgaudas iš Chica
gos savo atostogas (sausio 
mėn) praleido Phoenix. Buvo 
apsistojęs pas T. ir J. šaulius. 
Rodydamas prielankumo Pho-

Tel. 688-6104

BUSINESS CHANCES- 
Biznio Progos

PARDUODAMA
BATU TAISYMO DIRBTUVĖ, 

geroje bizniui vietoje. Nemokantį 
amato — išmokysiu.

Tol. 376-7081

ienix Lietuvių Klubui, jis paau
kojo būsimai klubo bibliotekai 
— lietuviška knygai $100.00. 
Klubo valdyba Daktarui už 
šią dovaną nuoširdžiai dėkoja.

1 _________ \_____________________

PRANEŠIMAS:
Nors paukštytės ir vilkiukai, 
Dar labai, labai mažiukai, 
Bet kai Mugė priartėjo, 
Tuoj prie darbo prisidėjo!

Prašom mes visų tėvelių
Ir broliukų, ir seselių,
Skautų Mugę aplankyti, 
Mūsų tuntus palaikyti.

(Va. Bro.)
Visi, kaip vienas, skubėkime į 

vieną iš didžiausių Chicagoje 
įvykių — Kaziuko Mugę, kuri 
bus kovo mėn. 1 d., 10 vai. ryto, 
Jaunimo Centre. (Pr).

WE HAVE AN INTERESTING AND 
CHALLENGING POSITION IN OUR 

SALES DEPARTMENT. 
WE NEED A GIRI.

who enjoys a busy office and likes 
deal with people.

Must type a minimum of 35 words 
per minute.

Excellent starting salary and 
benefits program.

“YOU‘V GOT A LOT TO LIVE — 
PEPSI HAS A LOT TO GIVE”

APPLY

to

PEPSI COLA
GENERAL BOTTLERS INC.

650 WEST 51st STREET

536-4900
SECRETARY 

SALES DEPARTMENT 
Experienced above average shorthand 
and typing. Salary open. Hours 9 to 5. 
Good fringe benefits. Convenient to 

Kennedy expressway.
PRICE BROTHERS, INC. 

Tel. 337-0700

SECRETARY
Secretary needed in our Loop office, 
It. shorthand and typing nec., exc. 

starting salary, fringe benefits.
37 hr. week. 
Mr. VISSER 
236-8477

PATIKIMA NAMŲ ŠEIMININKE. 
Paprastas virimas. 5 dienos savaitėje.
Privatus kambarys su vonia ir TV. 
Mėgstami vaikai 16—12 ir 5 metų. 
Sunkesniam darbui yra samdomi kiti. 
Susikalbėti angliškai. Geri namai ir 
alga tinkamam asmeniui. Skambinti 

skelbėjo sąskaiton vakarais.
Tel. (312) 835-1759. 'PAJAMŲ BUNGALOW BERWYNE,

5 kamb. su 3 miegamais ir 2 kamb. pa- 
stogėje, 85 dol. pajamų, tik 132 dol.mAtocAiu cifionn sKiypas. yio.uvu.

Re
Nat .L

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DARI
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENEI

DEL VISŲ INFORMACLJ1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

AOS ILGIEjqLS it
MIALS IŠSIMOKfc

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS —.VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PR<
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOT ARIAT AS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

PARDAVIMUI du apynauji 3 mieg. 
mūriniai, labai gerai išlaikyti, Mar
ouette ir Gage Parkų apylinkėje, 

namai. Tel. PR 8-2236

STENO-TYPIST * . ..
For Com. brokerage sales office. mokesciU* 

Salary open. Ask for
DAVE 

between 1 P. M. and 5 P. M 
782-8421

$16,900.. 16-tos ir Grove 
Ave apylinkė.

.SVOBODA, 2134 So. 61st Ct., Cicero 
Tel. BI 2-2162. Jei neatsako — 

LA 1-7038

IŠTAIGAI 
REIKALINGA MOTERIS 

Pageidautinas rusų kalbos mokėji
mas ir mašinraštis.

Kreiptis rastu: 
‘^NAUJIENOS”. Box 162, 

1739 So. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL. 60608

• GENERAL OFFICE
For Dress Manufacturer. Good typist. 
High School graduate. Will train 
dictaphone and switchboard. Varied 

duties. Insurance. Benefits. 
37% hours week. 

HERBERT LEVY, INC. 
325 W. JACKSON

.MARQUETTE PARKE medinis namas 
1% aukšto, 2 butų po 4 kambarius ir 
2 kamb. atike, žemi taksai. Pigus. 

Tel. 778-6916

o Lietuvių Fondo vajaus tra
dicinė vakarienė Čikagoje nuke
liama iš š. m. balandžio 5 d. i 
balandžio 19 d., 3 vai. p. p. toje 
pačioje vietoje — Personality 
Lodge, 4740 So. Cicero Ave.

Kas tiki Lietuvos (laisvės ry
toju, kas nori, kad lietuvybė bū
tų gyva, kas rūpinasi, kad mūsų 
jaunimas nenutaustų — visi 
įstoja Į Lietuvių Fondą šios va
karienės proga. Informacijas 
teikia LF būstinė, 6643 S. Map
lewood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
tel. 778-2858, o taip pat ir vietos 
LF vajaus komitetai bei įgalio
tiniai. (Pr-.

■* Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu-
vėje, 2646 W. 69 St

Kaip geram pirkėjui dera, 
Viską perka tik pas Tvera.

(Pr).

♦ Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Brighton Parke įvyks 
vasario 22 d. Lietuviškose mi
šiose 10 vai. giedos solistė Dana 
Stankaitytė, vargonuos Marija 
Kutz. Pamokslą sakys, kun. 
Vaclovas Zakarauskas.

Parapijos salėje 3 vai. paskai
tą skaitys Lietuvos generalinis 
konsulas Čikagoje dr. P. Dauž- 
vardis. Meninę programą at
liks Sofijos Jonynienės vado
vaujama Brighton Parko litua
nistinė mokykla ir LB Dramos 
Studijos, vadovaujamos Stasio 
Pilkos, lankytojai.

Visuomenė prašoma gausiai 
dalyvauti. (Pr).

"NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUlAS IR BIČIULIS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairiu pre- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

SIUNTINIAI { LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, II!, 60632. Tel. YA 7-5980

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

hsmcef Agent

flBlEIBfinOEHilZfiF

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖ 

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET 

Telu R E public 7-1941

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST^ CHICAGO 

Telef. 434-4660
i ...... ■ .................
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ŠIĄ VASARĄ TRYS

EKSKURSIJOS

Į LIETUVA
Gegužės 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 - RASCIAUSKĄ
AMERICAN

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

Tel. 238-9787-8

DRAUGUŽI NESVAJOK!
PRIE FORD CITY 5% kamb. 8 m. 

modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas, IV2 auto garažas. $22,900.

LUKUS 4 BUTŲ MŪSAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus

10 KAMBARIU 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.

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪRAS. 6 ir 
,3 kamb.. garažas. Arti mūsų. $19.900. 
j VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas, elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų. Marquette Parke. $26.950.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquefe Parke

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

I --------------------------------------------------------------------------------------------------- —

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 V^EST 59th STREET

PRospect 8-5454

Šimkus Real Estate 
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 

' 4259 So. MAPLEWOOD AVENUE
Tel. CL 4-7450

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitoki blan-

SAVININKAS PARDUODA 8 butų ir 
didelės krautuvės mūra. Duos pasko

la. 2525 W. 63rd St. 
Tel. 471-0754 dienomis 
ir 873-9642 vakarais.

BROOKFIELD 
BY OWNER

Cedar shingled. 4 bedrm.. 1 floor plan.
Complete!v remodeled corner lot. Low 

taxes. Close to schools, stores & 
trsusnortaHon

ASKING $28.500.
485-3489

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 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti miešte ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
IA 1-6047 arba RO 2-«778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




