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KONGRESO NARIAI APIE VASARIO 16
Kaip ir kievieneriais metais, ir šiemet JAV Kongreso nariai, 

senatoriai, Atst. Kūmų nariai, artėjant Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo šventei, pačią vasario 16 d. ir po jos, 
kalbėjo posėdžių metu ar jų pasisakymai paskelbti “Congr. Record” 
leidiny. Nuo š. m. vasario 4 iki vasario 17 d. Lietuvos ir Vasario 
16 d. sukakties reikalu Kongrese kalbėjo 39 nariai.

Vasario 4 d. sen. Charles H. 
Percy, iš Illinois, senato nariams 
kalbėjo apie tai, kad religinis, 
Švietimo ir kultūros gyvenimas 
okup. Lietuvoje sistematiškai 
varžomas, jis reiškė savo rūpes
tį dvasininkų Lietuvoje varžy
mais ir kėlė reikalą: apie tai 
reikia plačiai skelbti pasauly. Ki
tas sen., Hugh Scott, iš Pennsyl
vania v., savo kalboje skatino 
JAV-bes: jos neturėtų siaurin
ti pastangų spausti Sovietų S-gą, 
kad šioji laikytųsi J. Tautos 
Chartos ir pažymėjo: mes rem
sime tautas, siekiančias laisvės 
ir laisvo apsisprendimo.

Vasario 10 d. reikšdami Lie
tuvai šiltus jausmus, pasisakė 
sen. R. P. Griffin, iš Michigan 
v. ir Ast. Rūmų nariai Garry 
Brown (Mich.) Šilvio O. Conte 
(Mass.) ir Peter W. Rodino Jr. 
(N. J.).

Vasario 16 d. pasisakė, pri
minę Vasario 16 reikšmę, šie se
natoriai; G. Murphy (Calif.), B. 
Bay (Indiana) ir ir W. Proxmire 
(Wis). Murphy perskaitė ir Chi- 
cagos minėjime sen. R. Tyler 
Smith kalbos tekstą.

Tą pačią dieną“ Lietuvos bylą, 
reikalą kėlė, papildomai, sės. H. 
Scott ir 15'A. Rūmų narių, bū
tent: Glenn M. Anderson (Cal.), 
Frank Annunzio (Hl.), William 
S. Broomfield (Mich.), Charles 
A. Vanik (Ohio), Hugh L. Carey 
(N. Y.), John D. Dingel (Mich.), 
Glen Cunningham (Nebr.), Ed
ward J. Derwinski (Hl.), R. 
Lawrence Coughlim (Pa.), Ri
chard L. Ottinger (N. Y.), Jo
seph G. Minish (N. Y.), Clarence
D. Long (Md.), William L. S. 
Onge (Conn.), Daniel E. Button 
(N. Y.), ir Lester L. Wolf (N. 
Y.). Pažymėtina, kad A. R. na
rys E. J. Derwinski prie savo 
pareiškimo prijungė ištisą Lie
tuvos 40 kunigų raštą A. Kosy
ginui, be to Derwinski ir Long 
savo pasisakymus dar papildė ir 
JAV Liet. Bendruomenės paruoš
tu amerikiečiams raštu.

Vasario 17 d. Lietuvos nepri
klausomybės reikalu kalbėjo du 
senatoriai, V. Hartke (Indiana) 
ir H. A. Williams (New Jersey). 
Iš Atst. Rūmų narių, Lietuvos 
bylą kėlė šie; J. J. Rooney (N. 
Y.), J. P. Vigorito (Pa.), D. Da
niels (N. J.), R. O. Tiernan (R. 
L), Th. J. HeskiH (Conn.), Th. 
J. Dulski (N. Y.), J. R. Rarick 
(Louisiana), F. Thompson Jr. 
(N. J.), J. Buchanan (Ala.), J. 
J. Howard (N. J.), W. T. Murphy 
(Hl.), F. Horton (N. Y.), ir D.
E. Lukens (Ohio).

PAPEETE. — Tahiti saloje 
vienas sovietų okeanografijos 
laivo karininkas Juri Ivančenko, 
29 metų amžiaus, pabėgo iš lai
vo ir paprašė politinės globos. 
Jis tame laive buvo kapitono pa
vaduotojas. Salos valdžia lau
kia Prancūzijos vyriausybės at
sakymo.

WASHINGTON AS. — Fede- 
raliniai valdininkai suėmė 31 as
menį, didžiuosius Amerikos nar
kotikų pirklius. - Suėmimai buvo 
vienu kartu Texas, Kaliforni
joj ir Oklahomoj. 
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Rodezija taps 
respublika

SALTSBURIS. — Ateinantį 
antradienį Rodezija žengs pa
skutinį žingsnį į visišką nepri
klausomybę. Tą dieną, vidur
naktį Rodezija taps respublika 
ir iškels naują vėliavą. Rodezija 
paskelbė nepriklausomybę ir at
siskyrimą nuo Britanijos 1965 
m. lapkričio 11 d. Ji tačiau pri
pažino britų karalienę, o dabar 
bus nutrauktas ir tas ryšys.

Nuo antradienio įsigalios nau
ja konstitucija, dabartinis par
lamentas bus paleistas ir balan-

RDIJI NA NERAMUMUS
KALIFORNIJOS GUBERNATORIUS 

ATSIUNTĖ I SANTA BARBARA KARIUS
SANTA BARBARA. — Kalifornijos gubernatorius Reaganas 

■ Santa Barbara universiteto studentų riaušėms malšinti paskyrė 
. 300 Tautinės Gvardijos kareivių, nes policija jau nebesuvaldo 
triukšmadarių. Buvo suimti 36 jaunuoliai, iš jų 22 — studentai. 

I Sudegintam bankui padaryta 250,000 dol. nuostolių. Pats riaušių 
įsiutimas prasidėjo po advokato Kunstlerio kalbos. Teisingumo 

‘ departamento pareigūno studijuoja, ar jo kalboje nebuvo tie
sioginio kurstymo pradėti riaušes. Dvidešimt šeši policininkai 
buvo sužeisti, sudeginta policijos mašina. Vietinė policija tvirtina, 
kad neramumai brendo tame unive rsitete jau ilgesnį laiką.

Baidokas į Cape Kennedy Erdvės Centrą atgabeno Saturno raketos antrąją dalį. Ji bus panaudota Apollo 14 skri
dimui į Mėnulį. Skridimas numatomas rudenį.

KOMUNISTAI ŽYGIUOJA LAOSE r
VIENTIANE. — šiaurės Vietnamo daliniai Laose toliau žy- Į" 

giuojapirmyn ir jau pasirodė apie 12 mylių nuo Long Cheng, kur 
, , yra amerikiečių remiamos Meo kariuomenės štabas. Pranešimai

MONTGOMERY. — Buvęs gu- j sako, kad apie 400 komunistų kareivių panikoje išvijo 1,300 Meo 
befnatorius George Wallace pa- genties kareivių. Kareiviai buvę pavargę ir blogai vadovaujami 
skelbė, kad jis vėl kandidatuosj T----- ------- ------°------------ ------------- *
Į Alabamos gubernatoriaus vie
tą, kaip demokratas. Jam teks 
pirminiuose rinkimuose nugalėti 
dabartinį gubernatorių Albert 
Brewer ir dar tris demokratus. 
Savo kalboje jis pareiškė, kad 
respublikonai ir vyriausybė de
da visas pastangas, kad jis šių 
rinkimų nelaimėtų ir kad nebū
tų ateityje pavojingas preziden
tui Nixonui ^inkinHiose Į prezi
dento vietą.

PARYŽIUS. — šiaurės Viet
namo delegacija Paryžiuje pra
nešė amerikietei Diana O’Gra
dy, kad jos vyro nėra š. Vietna
mo belaisvių tarpe. Jis, matyt, 
bus žuvęs, kai nukrito jo lėktu
vas prieš trejis metus. Tai pir
mas atvejis, kad komunistai pra
neštų tiesiog šeimos nariui apie 
dingusio lakūno likimą.

Laoso premjeras Souvanna Phouma “pareiškė siusiąs laiškus Že
nevos konferencijos jungtiniams pirmininkams: Sovietų Sąjungai 
ir Britanijai ir pasiskųsiąs, jog šiaurės Vietnamas pradėjo Laose 
didelę ofenzyvą.

Gynybos sekretorius Laird 
kongrese nuramino senatorius, 
sakydamas, kad prezidentas Ni- 
xonas nesiūs į Laosą kovos dali
nių be kongreso sutikimo. Šiuo 
metu vyriausybė tokio siuntimo 
nenumatanti. 

>> ........ J

Sekretorius nurodė, kad Ame
rikos lėktuvai bombarduoja La
oso teritoriją, nes čia yra keliai, 
kuriais komunistai siunčia gin
klus ir kareivius į Pietų Vietna
mą. Bombardavimai skirti ap
saugoti amerikiečius karius Pie
tų Vietname. Laose komunistai 
turi apie 50,000 kareivių, Ame
rika remianti Laoso vyriausybę 
ir padedanti jai gintis nuo ko
munistų spaudimo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

tuokti katalikus
ATĖNAI. — Graikijos orto

doksų bažnyčios sinodas pasmer
kė Rusijos ortodoksų bažnyčios 
vadovybę už vienybės laužymą, 
nesitarimą su kitomis bažnyčio
mis, už veiksmus, kurių įgyven
dinimui reikalingas visų orto
doksų pritarimas.

šia graiku sinodo kritika iš- d“'ė da”s, žalo,s ““''ersiteto pa- 
" • štatui, šukele kelis mažus gais

rus. Neramumų būta South 
Hadley, Mass., universitete, krr 
juodi studentai užėmė pastatą. 
Fullertone, Calif., studentai irgi 
susirėmė su policija.

Vokiečių valdžia 
skatina taupyti

BONA. — Vakarų Vokietijos 
vyriausybė paskelbė įstatymo 
projektą, kuris neabejotinai bus 
priimtas parlamento. Įstatymas 
duoda progą vokiečių darbinin
kams didinti savo banko sutau
pąs. Darbininkai, kurie per me
tus sutaupys tam tikrą sumą 
bankų sąskaitose, ne tik gaus 
atitinkamą atleidimą nuo paja
mų mokesčių, bet valdžia pridės 
ir savo premijas. Tuo būdu, vi
dutinių pajamų darbininkas su 
žmona ir dviem vaikais uždirb
damas per mėnesį apie 500 dol. 
galės per 10 metų sutaupyti iki 
4,000 dol.

ŠĮ įstatymą socialdemokratai 
pažadėjo pravesti dar prieš rin
kimus. Vyriausybei jis kainuos 
pirmais metais apie 18 milijonų 
dolerių, o vėliau, iki 1974 metų 
kainuos jau 40 mil. dol.

Vokietijoje pajamų mokesčiai 
nuo sutaupų neimami jau nuo 
1964 metų, o dabar taupytojai 
mokės dar mažesnius mokesčius.

Nenori vadovauti 
demokratų partijai

WASHINGTONAS. — Law
rence O’Brien atsisakė demokra
tų partijos centro komiteto pir
mininko vietos, nes partijoje jis 
neturįs visuotinio pritarimo. De
mokratų partija yra gerokai su
skilusi. Dabartinis jos pirminin
kas, senatorius Fred Harris iš 
Oklahomos ketvirtadienį pasi
traukia iš pirmininko pareigų. 
Buvęs viceprezidentas Humph
rey norėjo įkalbėti buvusį pir
mininką O’Brien, kad jis vėl 
imtųsi darbo, tačiau jo neremia 
kai kurie demokratų guberna
toriai ir darbo unijos. Kairieji 
demokratai^ norėtų pravesti sa
vo žmogų.

Demokratų partijos svarbiau
sias uždavinys yra surinkti kiek 
galima daugiau pinigų. Partija 
turi apie 8 milijonus dol. skolų. 
Todėl sunku yra surasti tinka
mą žmogų, kuris norėtų tokių 
sunkių pareigų. O’Brien vado
vavo partijai prezidento Kenne
dy išrinkimo metu ir vedė prez. 
Johnsono rinkimų kompaniją.

MIAMI BEACH. — Amerikos 
žydų vadai, suvižiavę svarstyti 
paramos Izraeliui klausimų, nu
statė šiems metams-naują Izra
elio bonų pardavimo siekį — 250 
milijonų dolerių. Apie 2,000 de
legatų, jų tarpe daug žinomų 
pramonės ir bankų milijonierių, 
pasisakė už paramos Izraeliui 
sustiprinimą. Suvažiavime da
lyvauja ir Kanados žydų atsto
vai.

“Izrael bonds” iki šiol eko
nominiams Izraelio reikalams su
rinko 1,429 milijonus dolerių. 
Pernai tų bonų parduota už 160 
mil. dol.

Savo kalbose žydai išreiškė 
pasitikėjimą Izraelio ateitimi ir 
žadėjo neboti arabų grėsmės Iz
raelio oro keliams, bet važinėti į 
Izraelį, nes turizmas Izraeliui 
uždirba daug dolerių.

Didžiausia Izraelio bonų paja
mų dalis eina naujų namų sta
tybai imigrantams, kurių šiais 
metais Izraelis laukia apie 60,- 
000.

♦ Čikagos miesto meras Ri
chard Daley pakeitė planus ir 
šiandien dalyvaus O’Hare aero
drome Prancūzijos prezidento 
Pompidou sutikime.

•* Amerikos karo vadai ir di
plomatai iš P. Vietnamo, Tai- 
landijos ir Laoso susitiko slap
tai Saigone ir svarstė naują pa
dėtį Laose.

Šveicarijoje buvo suimta bei teikti visu kitus sakramen-Į 
moteris, valdžios įstaigos tar- j tus. Galimas daiktas, kad šita- į 
nautoja. Ji šnipinėjo Sovietų 'me potvarkyje slypi ir politiniai 
Sąjungai ir Rumunijai. Sako- tikslai.
ma, kad ji parūpindavo tuščių 
formų ir asmeninių dokumentų 
kortelių, kurias naudojo sovietų 
šnipai.

Studentų atstovai pasakoja, 
kad studentų tarpe yra nusivyli
mas gyvenimu Santa Barbara 
mieste. Prie universiteto studen
tai gyvena dideliuose butuose, už 
kuriuos savininkai plėšia dide
les nuomas. Policija nuolat stu
dentus persekiojanti, stabdanti, 
ieškodama narkotikų, darydama 
kratas butuose. Todėl visas ne
pasitenkinimas dabar prasiver
žęs riaušėmis.

Buffalo, N. Y., studentai pa-

į šaukė Rusijos ortodoksų nuta
rimas artimiau bendrauti su ka
talikais. Rusijos bažnyčia, ku
riai bolševikų partija turi daug 
įtakos, paskelbė, kad popai rtei-

I tyje galės duoti sakramentus ir 
katalikų tikėjimo žmonėms. Or
todoksų bažnyčiose katalikai ga- 

■ lės tuoktis ir krikštyti vaikus

MASKVA. — Sovietų spaudo
je sustiprinta propaganda prieš 
Izraelį ir sionizmą. Patys sovie
tų žydai verčiami rašyti spaudai

Ortodoksų bažnyčios vyriau- 
j šia galva yra patriarchas Athe- 
nagoras, tačiau visos 14 tos baž- j atvirus laiškus, kuriuose smer- 
nyčios grupės tvarkosi gan ne- kiama Izraelio politika ir pasi- 

Prezidentas Nixonas pasiu- priklausomai. Rusijos bažnyčia, | sakoma preš sionistu kaltinimus 
kongresui naiiia isfatvma. ku- v» rt 1 r i •» 4- ■V'* • i

nyčios grupės tvarkosi gan ne- į kiama Izraelio politika ir pasi-

FLINT. — Iš baltųjų sudary
ta jury komisija išteisino tris

rie buvo kaltinami riaušių metu

džio 10 d. įvyks naujo parlamen
to rinkimai. Konstitucijos pro
jektas buvo priimtas balsuoto
jų - referendume pernai birželio baltus Detroito policininkus, ku- 
mėn.

Neabejojama, kad prie dabar- 1967 metais aštuonių jaunų ne
žinių rinkimų įstatymų valdžią grų ir dviejų baltų merginų bau- 
vėl laimės Rodezijos Fronto par- ginimu ir jų teisių laužymu, 
tija, kuriai vadovauja dabarti-, Trys jauni negrai tada buvo ras- 
nis premjeras Ian Smith. ti negyvi, kiti buvo primušti.

■

Šiaurinėse Amerikos valstijose dažnai 
turįs važinėti Don Flyckt automobily
je turi įvairiu daiktų, kurie sniege 
įklimpus gali išgelbėti vairuotojo gy
vybę. Šilti rūbai, "liktame", miego
jimo maišas, kastuvo* ir nemažai šo
kolado. Svarbiausia jo taisyklė šal
tyje sustojusiems vairuotojams: ne

nueik niekur nuo automobilio.

lė kongresui naują Įstatymą, ku
ris duotų prezidentui daugiau 
galių sprendžiant darbdavių- dar
bininkų ginčus. Jei streikas grės
tų Amerikos saugumui ar svei
katai, prezidentas galėtų jį ati
tolinti ar visai uždrausti.

o Londonp aerodrome sustrei
kavo ugniagesiai ir dėl to jis bu
vo uždarytas.

P. Vietname komunistų ar- j 
tilerija apšaudė 35 bazes, žuvo 18 
amerikiečių ir 29 buvo sužeisti.

-*■ Šveicarijos policija ieško 
dviejų arabų, atvykusių iš Jor-' 
dano. Jie įtariami padėję bom-.
bą į Austrijos lėktuvą, kuris bu
vo sužalotas, tačiau sugebėjo po 
sprogimo nusileisti.

Amerika, Britanija ir Pran
cūzija pasiuntė vienodas notas
Sovietų Sąjungai, sakydamos, pastangose stiprinti bendradar- 
kad jos sutinka pradėti derv bas į)javjrna su tarybinės Lietuvos 
dėl Berlyno. Laikas ir vieta bus 
nustatyti vėliau.

paskelbdama paskutines taisyk-; sovietams, 
les, graikų nuomone, peržengė 
ir to nepriklausomumo ribas.

dainininkas?

Neseniai laišką paskelbė Mas
kvos universiteto profesoriai, jų 
tarpe keli žydai. Jie pasisakė už 
arabų rėmimą, prieš fašistinius 
žydų metodus ir Izraelio agre
sorius. Tasso agentūra skelbia 
Birobidžano miesto tarybos pa-

Grįžus E. Kaniavai su žmona I ^iškimą. Tas miestas yra žydų 
i iš Jungtinių Valstybių, jo darb- Autonominės respublikos sosti- 
daviai pasiteiravo, kokie jo dvie- Į Tą resPuWiką dar Stalinas 
ju kelionių Amerikon rezultatai. I su&a^v°j°, tikėdamas, kad joje 
Ir štai “Gimtasis kraštas” (1970 Į apgyvendinti visus so-

j m. Nr. 1) išspausdino tokį dialo- vietų žydus,apie 3 milijonus, 
jgą:

— Jūsų atliekama daina 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se skambėjo antrą kartą. Šįkart 
turėjote daugiau koncertų, ilgiau 
svečiavotės užjūryje. Ar paste-1 
bėjote kokius poslinkius išeivijos

GUATEMALA. — Sekmadie
nį Guatemaloje bus rinkimai. Te
roro veiksmai didėja. Vienas 
kandidatas ir du jo rėmėjai buvo 
gatvėje nušauti iš pravažiuojan
čio automobilio.

TORONTAS. — Trys plėšikai 
trečiadienį išnešė iš Toronto ban
ko virš 6 milijonų dolerių, tačiau 
galės pasinaudoti tik 52,225 do
leriais, nes kiti pinigai buvo če
kiuose skirtuose Ontario val

džiai.
NEW YORKAS. — Tailandi- 

jos užsienio reikalų ministeris 
Khoman pareiškė, kad Azijos 
kraštai patys turėtų bendrai iš
vystyti savo gynybos jėgas, ne
užkraudami viso darbo sveti
miems, kaip Amerikai. Jei Azi
jos tautos būtų vieningos, jos 
galėtų spirtis ir prieš Kiniją, pa
reiškė ministeris.

menininkais? (Destis, kiek jam 
pavyko jo politinė misija?) Į tai 

i E. Kaniava atsako:
— Žinoma, laikas eina ir daro 

savo. Lyginau minėtas išvykas 
— skirtumas neabejotinas... Tau
tiečiai vis daugiau domisi atvyk
stančiais iš Lietuvos ir ypač me- 

1 no žmonėmis, ieško ryšių, gali
mybių su jais susitikti, pabend
rauti. O “veiksniai” “vaduoto
jai” vis daugiau netenka savo 
rėmėjų, nors jų rankose dau-

■ guma propagandos priemonių. 
I Taigi laikas veikia jų nenaudai. 
Jie dar bando kelti triukšmą, ta
čiau jų veikla primena opere
tę...”

E. Kaniava gali būti geras so
listas, bet čia jis pasirodo labai 
blogas propagandistas, nes jo to- 

; kie pasigyrimai parodo aiškiai, 
kokie jam buvo duoti uždaviniai 
ir tuo visiškai pateisina Vliko 
ir Altos padarytus įspėjimus 
Amerikos lietuvių visuomenei.

Šiuo metu toje “respublikoje” 
gyvena apie 15,000 žydų. Jų pa
skelbtas pareiškimas tvirtina, 
kad sovietų žydai nenori gyven
ti Izraelyje, kad jie laimingi 
Sov. Sąjungoje.

Vakarų korespondentai sako 
nesutikę sovietų žydo, kuris ne
remtų Izraelio. Sovietų žydams 
ypatingai skaudus sovietų pro
pagandos metodas lyginti Izrae
lio politiką su nacių Vokietijos 
politika. Sovietų žydai, komu
nistų partijos verčiami, neatsi
sako viešai pasmerkti Izraelio 
ir sionizmo, tačiau privačiame 
gyvenime, jie remia Izraelį.

Sausra Kinijoje
H ON G KONGAS. — Komu

nistinėje Kinijoje keturiose pro
vincijose siaučia didelė sausra, 
kuri gali pakenkti derliui, šiais 
metais tose provincijose sniego • 
beveik nebuvo, o didelis šaltis 
ir vėjai labai išdžiovino žemę. 
'Shansi provincijoje sniego visai 
nebuvo.

Valdžia mobilizuoja tūkstan
čius darbininkų ir siunčia karei
vius statyti irigacijos rezervu
arų. Iš miestų technikai siunčia
mi į kaimą padėti kovoti prieš 
sausros grėsmę ir pasėkas.



ŠALFASS-gos Centro Valdybos 
ir Revizijos Komisijos rinkiniai

1. ŠALFASS-gos Garbės Teis
mas skelbia, kad yra gautas 
Toronto sąrašas, kurio nominuo
jama Toronto Apylinkės ŠAL- 
FASS-gos nariai j naująją ŠAL- 
FA S S-gos Centro Valdybą:

Danaitis Jonas, 47 metų (To
ronto Aušra) ; Gustainis Jonas, 
48 m. (Toronto Vytis) Krašaus-; 
kas Sigitas, 47 m. (Toronto Vy
tis; Kuolas Aloyzas, 52 m. (To
ronto Aušra); Nausėda Algi
mantas, £8 m. (Toronto Aušra); 
Supronas Antanas, 49 m. (To
ronto Vytis); Uogintas ' Jonas, 
54 m. (Toronto Vytis).

2. Visi nominuoti kandidatai i 
atitinka šALFASS-gos Statuto 
C skyriaus 3 ir paragrafų reika
lavimus.

3. Kadangi yra gautas tik 1J 
nominacinis sarašas, Garbės/ A. J

I Teismas nutarė, kad sporto klu- 
I bai (rinkėjai) balsuoja:

arba a. Už:patiektą sąrašą; b. 
Siūlo Centro Valdybos rinki
mus pravesti laike Visuotinio 

IŠALFAS S-gos suvažiavimo, 
įvykstančio š. m. kovo 14-15 d.

i Detroite, Mich.
4. Skundai dėl kandidatų ne

tinkamumo turi būti prisiųsti 
Garbės Teismui iki š. m. kovo 
1 d.

5. Rinkimai turi būti pravesti 
nuo š. m. vasario 25 d. iki kovo 
9 d. ir pasiųsti Garbės Teismui 
nevėliau š. m. kovo 9 d. 12 PM 
(pašto antspaudas).

6. Rinkimai turi būti praves
ti pagal naujuosius rinkimų nuo
status. Cfr. 14, 15, 16, 17, 18 
ir 19 paragrafus. (Jūsų patogu
mui duodame virš minėtų pa
ragrafų ištrauką iš rinkiminių 
nuostatų atskiru lapu).

7. Revizijos Komisiją turės

Meksikos automobily lenktynių čem
pionas Pedro Rodrigue z yra laimėjęs 

nemažai lenktynių ir Amerikoje.

Į m as kurios nors apylinkes sąjra- 
I (apylinke^ . o. .aiiutu
i vimu, is isrinxlojo Kanuiaatu są- 
! rašo pagal balsų daugumą išren- 
Ikami trys (3; šALFASS-gos C.
V. nariai.

17. Kiekvieno klubo balsų kon
tingentas įįpklauso nuo ŠALF
ASS-gos CV boję registruotų 
klubo narių skaičiaus, būtent, po 
vieną (1) balsą už kiekvienus 
10 ŠALFASS-gos CV-boje re
gistruotų narių, nežiūrint am
žiaus. Nepilni 10 narių, skaito
mi pilnais.

Klubo narių kontingęntas pa-

t SKAUČIŲ. *•

1 18. Nežiūrint kokia proporcija 
+ nar,ų balsai pasidalina, visas 
i klubo balsų kontingentas tenka 
- pasirinktajam kandidatų sąra

šui (apylinkei) ir kiekvienam 
i išrinktajam ŠALFASS-gos CV 
; nariui.

19. Visuotinio klubo susirinki- 
1 mo prezidiumas bei mandatų ko- 
; misija užpildo Garbės Teismo 
i prisiųstą specialią balsavimo 
į formą ir ją prieš nustatytą ter
miną pasiunčia Garbės Teismui.

būti renkama laike Visuotinio 
ŠALFASS-gos suvažiavimo ko
vo 14-15 d. Detroite.

8. Garbės Teismas prašo klu
bus atkreipti dėmesį į Centro 
Valdybos pranešimą nr. 115 
(1970 sausio 20).

9. Garbės Teismas prašo klu
bus atlikti savo pareigą ir rin
kimų rezultatus prisiųsti pra
šomu laiku.

Garbės Teismas

Gyvos diskusijos Bendruomenės reikalo
L. B-nės Chicagos apygardos! vienintelė lietuviška pranciš- 

valdyba suorganizavo paskai
tų ciklą šeimos ir švietimo me
tų temomis.

Kas tik turi aera skoni.
Viską perka pas Lieponį!LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

j FURNITURE CENTER, INC. į

i
 Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 I

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

9 iki S vai. vak sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi- 
| zinio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
gos Centro Valdybos ir Revizijos 

Komisijos rinkimų nuostatų 
ištrauka

14. Techniškam rinkimų Įvyk- 
; dymui, kiekvienas ŠALFASS-gos

C. V-boje registruotas sporto 
klubas ar kitas vienetas, laike 
Garbės Teismo- nustatyto bal
savimo laikotarpio, šaukia vi
suotinį narių susirinkimą.

15. Balsavimo teisę turi kiek-

-

PAID QUARTERLY
5%

Passbooks

bonus plan 
$1,000 minimum

S5..COO minimum
2 year certificate

$ 1,000 minimum
1 year certificate 

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

vienas klubo narys, nenusižen
gęs sportinės drausmės nuosta
tams, atlikęs metinę ŠALFAS 
S-gos narių registraciją ir ne- 
jaunesnis kaip 16 pilnų metii am
žiaus rinkiminių kalendorinių 
metų gruodžio 31 d.

16. Visuotinio klubo susirin
kimo metu rinkimai vykdomi 
slaptu balsavimu, dviem balsa
vimais :

a. Pirmu balsavimu išrenka-

Paskaitų ciklas jau yra ir 
pradėtas š. ,m. vasario mėn. 
20-tą dieną Jaunimo centre. 
Ten vyks visos kitos paskaitos.

Paskaitų ciklo Įvadinę kalbą 
pasakė pats apygardos pirmi
ninkas A. Juškevičius. Jis ap
tarė metų reikšmę, pristatė 
paskaitininkus ir paskelbė pa
skaitų temas.

TURIME GINTI 
LIETUVYBE PARAPIJOJE c-

Pirmąją ciklo paskaitą skai
tė žurnalistas kun. K. Baras. 
Tema: Lietuviškos spaudos 
vaidmuo lietuvybės išlaikyme. 
Paskaitininkas aptarė tautinės 
sąmonės ugdymo reikalą ir 
nurodė keletą būdų. Iškėlė ir 
aptarė Vasario šešioliktosios 
dienos minėjimo prasmę. Pa
sakė, kad švėnčiama tikslu su
kurti daugiau tautinės minties, 
sustiprinti, inspiruoti, daugiau 
pasišvęsti tautiniam reikalui. 
Griežtai pasisakė prieš prie
vartinį Rusijos komunizmą, 
prieš tikėjimo laisvės varžymą 
Lietuvoje.

Kiek ilgiau stabtelėjo prie lie
tuviškų parapijos reikalų: pa
sisakė už g} vą reikalą išlaikyti 
lietuviškumą lietuviškoje para 
pijoje. Pasidžiaugė Detroito lie
tuviškos parapijos komiteto su
gebėjimu saugoti lietuvišką

konų gimnazija uždaryta, vie
nas vaikų darželis uždarytas, 
antras vos vegetuoja. Yra 
rimtas pavojus ir šį uždaryti. 
Lituanistinėms mokykloms 
stokoja reikiamų patalpų ir 
priemonių, o tuo tarpu ben- 

j 'ruomenininkai griebiasi po
litinio darbo...

Ypač buvo stipriai pasisaky
ta prieš losangeliškį Valuką, 
pasišovusį vėl “lėkti” į Wa- 
shingtoną su rezoliucijomis. 

jVIiko pirmininkas turi pasiti
kėjimą ir artimą ryšį su Ame
rikos politikais: juos dažnai 
lanko ir valandomis kalbasi 
Lietuvos laisvinimo reikalu. 
Kam bėgti iš paskos, — dubli- 
kuoti, griauti veiklą? Buvo aiš- 

Įkiai, griežtai visų diskusijose 
[dalyvavusių pasisakyta už cen
trinių išeivijos organizacijų 
darbo padalą: kviečiami dirb
ti savo paskirties darbą.

Stebint šių diskusijų eigą, 
gavosi Įspūdis, kad jeigu žmo
nės jau kelia šią problemą 
pirma pasitaikiusia proga, tai 
ši problema jau iš tikrųjų yra 
didelė ir skaudi. Problema ke
lia baimę ir susirūpinimą, kas 
bus? Diskusijose dalyvavo 
Bertašius, T. Blinstrubas, dr. 
L. Kriaučeliūnas, J. Jasaitis ir 
kiti. Paskaitos klausimų — at
sakymų ir diskusijų moderato
rius buvo A. Juškevičius, jis lei
do visiems laisvai išsikalbėti 
ir išsiaiškinti. Dalyvis

‘"Kęstučio” klubas
Chicagos lietuviu ‘‘Kęstučio’* 

i klu£)as vasario men. 1 d. ture- 
i jo savo mėnesinį susirinkimą. 
Į šiame susirinkime valdybas 
j buvo pateiktas knygty patikri
nimo raportas. Iš raporto pa- 
aiškėjo, kad klubas yra labai 
geram finansiniam stovy. 1969 
metais nario mokesčius sumo
kėjo 351 narys sumoje — 84390. 
00 ir už bankuose investuotus 
pinigus buvo gauta $L740.00 
palūkanų (dividendų). Tokiu 
būdu klubas turėjo pajamų 
$6130.00 Per 1969 metus klu
bas išmokėjo $4,400.00 pomir
tinių ir $380.00 ligos pašalpų. 
Visos jkitos išlaidos sudarė 
$445.00. Tad klubo turtas pa
augo $906.00.

Klubo narių skaičius dar 
siekia apie 320. Gaila tik, kad 
pastaruoju laiku neatsiranda 
naujų kandidatų, kurie papil
dytų klubo narių eiles.. Yra 
sunkumų net rasti kandidatus 
valdybai, pvz., kasos globėju 
tik po 2-jų įpenėsiu buvo iš
rinkta Mrs. Ono švirmickienė,'

kandidatų šiai vietai užimti.
Dabartinę valdybą sudaro: 

Mrs. Julia Pocius — pirm^ Jo
nas Šulcą — vicepirm., Mečys 
Krasauskas — ' sekretorius, 
Bruno Klemka — kasininkas, 
Leonas Giniotis — fin. sekre
torius ir Mrs. Ona švirmickie
nė — kasos globėja.

f ’

1970 melams narių inokes- 
įčius užsimokėjo jau per 200 
! narių.

Likusieji nariai galės užsimo
kėti susirinkime, įvykstančiame 
sekmadienį, kovo mėn. 1 d., 1 v. 
p. p., Hollywood svetainėj, 2417 
W. 43rd St. Valdyba

O T A SUSIVIENIJIMAS 
n L A LIETUVIŲ 

AMERIKOJE

SLA.— jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau -kaip ^EPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy 
bės apdpeUda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi baugiau, kaip tris su: puse milijono doleriy kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki$10,000.00. . ,

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

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALž APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugiją na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins anie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parasysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

'IARIJOS AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE
L tLuanian Plaza 6700 Scut'.i California Avenue, Chicago

s ta t o G. VERDI prologo ir 4 veiksmų operą

L 5’ ALIA
Dirigentas — VYTAUTAS MARIJOŠIUS

Dailininkas — JURGIS IJ.VUGVILARežisierius PETRAS

JONAS VAZNELIS
JULIUS SAVRIMAS

MAŽELIS

DANA STANKĄITYTĖ
ROMA MASTIENĖ 

GENOVAITĖ MAŽEIKIENĖ 
VACLOVAS MOMKUS

ALGIRDAS BRAZIS 
VLADAS BALTRUŠAITIS 
BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 

JUOZAS ALEKSICNAS

Premjera:
II Spektaklis:

III Spektaklis:
IV Spektaklis:

1970 m. balandžio 18 d., 7:30 vai. vak.
1970
1970
1970

m. ba’andžio 19 d., 4 vai. popiet
m. balandžio 25 d., 7:30 vai. vak.
m. balandžio 26 d., 2:30 vai. popiet

West C9th Street, Chicago, Illinois. — Tel. PR 8-4585BILIETAI GAUNAMI MARGINTUOSE, 2511
BILIETUS UŽSAKANT PAŠTU nurodyti datas ir kainas ir čeki siųsti: Mr. PRANAS NARIS, 6538 So. 

Washtenaw Avenue, Chicago, Illinois 60629.

BILIETŲ KAINOS: Parteris $8.00, $6.50, $5.00
Balkonas $7.00, $5.00, $3.00

PREMJERAI VISI BILIETAI VIENU DOLERIU BRANGESNI.

T

reikalą parapijoje. Amerikoje 
yra Įkurtos 127-nios lietuvių 
parapijos ir jų vaidmuo yra 
gana didelis. Būtina jose lie- 

j tuviškas reikalas ginti ir sau- 
jgoti.

Paskaitininkas akcentavo, 
kad aukštoji Romos katalikų 
vadovybė yra pasisakiusi už 
tautinį reikalą parapijoje, už 
tautini aspektą bažnyčios rei
kale. Jei kuris klebonas slopi
na tautini reikalą parapijoje, 

Į tai jis nutolsta nuo pagrindi
nio savo uždavinio.

Po paskaitos vyko klausi
mai — atsakymai ir gyvos dis
kusijos paskaitos ir kitais ak
tualiais klausimais. I*irmasis 
klausimas buvo: Ar lietuviai 

[kunigai atlieka savo tautinę 
Į misi ją ? Paskaitininkas kun. 
į Baras atsakė, kad airiai kuni
gai yra didžiausi nacionalistai; 
lietuvius kunigus, besirūpinan
čius lietuvišku reikalu, tuojau 
apšaukia nacionalistais; kliu
do jiems tautinę misiją atlikti. 
Paskaitininkas pasisakė už gy
vą reikalą patiems parapijie

čiams rūpintis lietuvišku rei
kalu lietuvių parapijoje.

Priekaištai L. Bendruome
nės institucijų vadovybei: L. 
Bendruomenėje nėra bendruo
meninės dvasios. L. Bendruo
menės vadovybė nesirūpina 

'tiesioginiu švietimo reikalu:

ft

ON SAVINGS

PER 
ANNUM

PER
ANNUM

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

2 YEAR MATURITY

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

1 YEAR MATURITY

PASSBOOK ANO CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20,000
Interest is compounded JtoHy and quarterly on all accounts. Standard Federal 
pays the highest legal rate of interest on all savings. Deposits received by the 
10th of any month earn from the first'of that month. Deferred Income Certificates 
are available at rates of 6% and 544%. , . it.
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VASARIO 16 ŠVENTĖS MINĖJIME NEW 
YORKE INŽ. J. VALAIČIO PRANEŠIMAS

(Tęsinys)
Tarp savųjų

Pažvelgę trumpai į tarptauti
nę padėtį ir anapus uždangos, 
pažiūrėkime į pačius save. Prie
šingai patriotinių minėjimų tra
dicijai, pažiūrėkim į tai, kuo 
mes skiriamės. Beje, vieni šių 
skirtumų nuo mūsų priklauso, 
kiti ne.

Skiriamės mes vienas nuo ki
to įvairiais atžvilgiais: Vieni se
ni, kiti jauni. Vieni atvykę iš 
Lietuvos šio šimtmečio pirmoje 
pusėje, kiti čia gimę — “jan
kiai”. Vieni mes kultūrininkai, 
kiti politikuojam. Vieni tęsiam 
kitų pradėtą darbą, kiti prade
dam iš naujo. Vieni mes libera
lai, kiti konservatoriai, nors są
vokos kaikam dažnai susipai
nioja. Priklausom trylikai par
tijų ir grupių. Baisu! Ir girdi
me balsus: “visi lietuviai būki
me vienos lietuvių partijos na
riai”.

O, kaip tat būtų nuobodu ir 
kaip tai iš viso neįmanoma.

Atrodo, kad vis dėlto ar ne
geriau būti tokiems, kokie esam. 
Gal įvairumas kaip tik yra mūsų 
stiprybės bei atsparumo laidas. 
Tereikia šiuos mūsų skirtumus 
ar skirtingumus pripažinti, su
prasti ir pagerbti.

Kartų spraga buvo visada ir 
liks. Jaunimas apžėlė plaukais 
ir barzdomis. Bet iš kitos pusės, 
juk beveik visi nepriklausomy
bės akto signatarai jei ne barz
dom, tai jau bent ūsais buvo pa
sipuošę. Kiekvienas amžius tu
ri savo privalumus: jaunimas — 
energija, lakią vaizduotę, jau-

I Mes kritikuojame kartais seno- 
{sios kartos metodus ir veikimo 
i būdą. Bet per pastaruosius tris
dešimt metų Lietuvos reikalą 

( gyvą išlaikė ne kas kitas, bet jie. 
Į Mes turime savo tarpe radi
kaliai nusiteikusių žmonių tiek 
dešinėje, tiek kairėje. Jie mato 
tik juodą ar baltą. Jie arba ne
pakenčia bet ko, kas nauja, ar
ba jie griauna viską iš pamatų. 
Jie tačiau taip pat išryškina 
spalvas kitiems. Neretai jie 
dirbo pirmose gretose. Ir to
kių visuomenėje reikia, kaip 
druskos... su saiku.

Mes turime organizacijas žmo
nių ir tokių, kuriems civilinė 
tvarka varžo asmens laisvę. Pir
mųjų mūsuose daugiau. Mes 
lietuviai tuo pasižymim, kad 
mėgstam planuoti, diskutuoti 
dalykus, kartais iki įkyrumo, ne
kalbant apie sugaištą laiką. Ir 
pamirštam kur dalyko esmė.

Aplamai, kalbant apie mūsų 
visuomenės organizacini susi
tvarkymą, galimos 2 kraštutinės 
sutruktūros formos:

Pirmosios atveju iniciatyva 
ateina iš Viršaus — viršuje va
dovybė, toliau atskiros organi
zacijos, kiekviena dirbanti jai 
skirtą darbą.

Antrosios atveju iniciatyva 
kyla pačiose organizacijose, de
rinančiose savo veiklą savo no
ru ir didele dalimi pripuolamai.

<

New Yorko Ocean Hill — Brownsville mokyklose geto mokiniams įvestos muzikos pamokos, kur savanoriškai 
moko žinomi muzikai. Prieš pamokas ir po ju vaikai mokosi groti muzikos instrumentais. Vaikai pamokas la-

bai mėgsta.

loki pairiskpnckirė Gc-jkifcup tekshj niitohiisn važmos 
rge L. DeMcnt, transporto kainų pakelti iki 50 centų.
adovybės pirmininkas, vals- Tokie dideli nuostoliai, pa* 
jos senato komitetui, kuris’sak DeMento, daugiausia susi- 
rinėja Chicagos susisiekimo daro dėl lo, kad važinėjančių 
egalavimus. DeMent nori I autobusais sumažėjo penkiais 
auti paramų iš valstijos, nesi nuošimčiais.

SKKIBKKIEJtKKlKKEIIEIlK&^KlIlIlIZIKEIElIl

Passbook Savings 
AJI accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4640 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-M78

Privalumų ir trūkumų turi abi. 
Pirmoji sistema varžo iniciaty
vą ir sudaro pagrindo ginčams, 
kas kam vadovaus. Antroji sis- 
temt slepia pavojų mūsų kuklius 
išteklius netikslingai panaudot.

Panašų palyginimą galima 
būtų pratęsti ir į mūsų spaudą:

Pagal pirmąją — tikslingąją 
sistemą spauda remia ir rašo tai, 
kas tiksliai derinasi su nusta
tytom gairėm ir tikslais. Abie
jų kraštutinumų reikėtų vengti. 
Deja, mes neturime savo įsitvir
tinusios laisvos spaudos tradici
jų, kurios vestų tiek rašančius, 
tiek skaitančius, šią tradiciją 
reikia puoselėti ir ugdyti, nes 
aišku, kad laisvame nuomonių 
ir minčių pasikeitime lengviau 
sukasti tiesą.

Suglaudus — ir organizacijos 
sritys tikrasis kelias greičiau
siai bus aukso vidurio kelias.

Mums reikia stengtis šiuo ke
liu eiti. Mums reikia tartis dėl 
darbo priemonių ir būdų, kad 
mūsų jėgų be reikalo neišsklai- 
dytų. To pasiekti vien tik šaltu 
protu negalima — Gyvenimas ir 
žmonės žymiai sudėtingesni, kad 
jiems galima būtų taikinti ra
cionalius akademiškus sprendi
mus. Sprendimų ieškant reikia 
matyti žmones tokius, kokie jie 
iš tikrųjų yra: Įvairūs, jautrūs, 
su savais Įpročiais bei tradicija. 
Tai nelengva. Nelengva spren
dimų ieškantiems atsisakyti 
bent dalies savo asmeninių sie
kimų, bei grupinių interesų.

Tačiau, Nepriklausoma Lietu
va mums visiems turi būti pa
keliui — Vasario šešioliktosios 
idėja visus mus te jungia.

Neturime būti vienodi, bet bū
kime vieningi. Lietuva išsiva

duos kartu su kitomis bolševikų 
pavergtomis tautomis bei žmo
nėmis. Mes tuo tikime, bet kar
tu turime budėti, kad čia užsie
ny Lietuvos pavergimas nebūtų 
pamirštas, kad nepavyktų So
vietų pastangos įteisinti esamą 
padėtį. Negyvenkime nepagrįs
tomis viltimis. Būkim pasiruošę 
ir tam atvejui, kad prieš Lietu
vos bylos pagerėjimą, gali tekti 
praeiti ir blogesnius laikotarpius. 
Nepamirškim, kad mūsų priešas 
šiuo metu yra viena didžiųjų pa
saulio galybių. Ji,ne tik nesiten
kina, iki šiol užgrobtais kraštais 
ir tautomis, bet tiesia savo na
gus, naudodama politiškai — 
ekonomiškas priemones, vis to
lia.

Kad galėtume sėkmingai spir
tis prieš tokius pavojus, mes tu
rime sutelkti ir savo materiali
nes priemones keleriopai gau
sesnes, kaip dabai'. Mes už Lie
tuvą ištikrųjų nei kovojam, nei 
aukojam. Siekime to, kad mūsų 
pastangos galima būtų pavadin
ti darbu Lietuvai.

Duokime pinigais mūsų fon
dams tiek, kad skaudėtų, nes 
tik tada ramia sąžine tai galima 
bus pavadinti auka, o ne simbo
liniu prisiminimu.

Mes Lietuvai padėsime ne kal
bomis, bet konkrečiais darbais. 
Visi tokie darbai laukiami, visų 
talka reikalinga.

Informacija Į kraštą ir Į Įvai
rias pasaulio dalis yra mūsų vei
klos pagrindas. Dabar žinios, 
siunčiamos per spaudą ir per 
kelias radijo stotis. Visi mato 
ir supranta reikalą tobulesnės 
žinių telkimo ir skleidimo orga
nizacijos, kaip iki šiol.

šis reikalas, kaip eilė kitų,

saulinis karas, kad Lietuva at
gautų savo nepriklausomybę, bet 
niekas tokio karo nenori. Todėl 
mums šiandien reikalinga pa
sauliui skelbti, kad Lietuva ne
būtų pamiršta — Lietuvos vals
tybinis gyvenimas turi būti at
statytas.

Mes turime vieną viešą įsi
tikinimą — neužmiršti, — tai 
yra kiekvienas turi teisę praneš
ti kitų jam daromas skriaudos, 
pripažinimui, šiame atsitikime 
mums tylėti būtų lygu pripažin
ti dabartinį Lietuvos “Status 
quo”, tai yra Lietuvos dabarti
nę okupaciją.

Viso pasaulio lietuviai, nenu
leisdami rankų, turi būti pasiry
žę dirbti, kovoti, reikalauti, šauk
ti, kad mūsų broliai ir sesės ne
būtų skriaudžiami savo tėvynė
je Lietuvoje ir kad jos valsty
binis nepriklausomas gyvenimas 
būtų atstatyti. Mes turime ryž
tis kovoti iki bolševizmo slibinas 
bus nugalėtas ir sunaikintas. 
Tada mūsų mylimoji Lietuva 
kelsis laisva, nepriklausoma de
mokratiniai besitvarkanti vals
tybė. Tegyvuoja Nepriklausoma 
Lietuva!

(Pabaiga)

Kūdikių savaitė
Chicagos meras Daley išlei

do proklamaciją, kuria skel
biama “kūdikių savaitė”. Toji 
savaitė prasidės balandžio 26 
d. ir baigsis gegužės 2 d.

Transporto sistemos 
nuostoliai sieksią $50 mil.

Chicagos transporto sistema 
nuostolių per ateinančius 16 
mėnesių turėsianti apie $50, 
000,000.

To Savers

OH SAVINGS CERTIFICATES 

. OF $10,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

ON SAVINGS CERTIFICATES

OF $7,000. OR MORE.
1 YEAR MATURITY

ON SAVINGS CERTIFICATES

OF S5,000. OR MORE.
S MONTH MATURITY PER ANNUM

REGULAR PASSBOOK 
ACCOUNT 

Paid and 
Compounded 

Quarterly
Rafe effective Apr. I, 1970

NOW INSURED TO $20,000

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608

TeL 847-7747

laukia medžiaginės paramos. 
Netektų abejoti, kad Jūs šiuos 
reikalus suprantate ir paremsite 
tiek savo auka čia šiandien, tiek 
parama naujai Tautos Fondo 
valdybai.

Nevienodi, bet vieningi tikė
kime laisvą Lietuvą ir remki- 
mės jos bylą savo minties, ryžto 
bei iždo ištekliais.

Adv. St. Bredžio tartas žodis

Vasario 16 minėjimą New Yorke 
atidarant

New Yorko Lietuvių Tarybos 
vardu turiu garbės sveikinti jus, 
gerbiamos ir gerbiamieji, atė
jusius atlikti savo šventės pa
triotinę pareigą. Šiemet suėjo 
52 metai kai Lietuvos Taryba 
Vilniuje paskelbė mūsų senosios 
Tėvynės Lietuvos nepriklauso
mybės aktą.

Prieš 52 metu Lietuva taip pat 
buvo okupuota. Bet vis dėl to 
tada Lietuva galėjo ir sugebė
jo paskelbti tą istorinį doku
mentą, kurio pasėkoje Lietuva 
atsipalaidojo nuo Vokietijos ir 
Rusijos okupacijų.

Lietuvos sūnų ir dukrų dar
bo ir kraujo pastangomis Lietu
va tapo visiškai laisva tarp lais
vų respublika. Jei pirmasis pa
saulinis karas sudarė sąlygas 
Lietuvai nusikratyti svetimo 
jungo ir tapti nepriklausoma, 
tai antrasis pasaulinis karas tą 
nepriklausomybę sunaikino ir

1970 Plymouth-Duster
liUMMHMHiMUfHtHHUUt/ •*•*»•»*•**«*«***« »»*M*..»«»H»»***»u****»**ut >*o*u»**t» ti»« a it uitiimuiuiHil tilta* laaitttaaaitattatitttattHtiata*

KAINA nuo $1.995-oo
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myliu. 

Pigus leidimas.

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

BALZEKAS MOTOR SALES INC.

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA ATJTOMOBILIAMS

mokama vieny 
mėty certifi- 

:atams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

MOKAME NUO 1966 METŲ SPALIO 1 DILNOS
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d. 
Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadieniais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30 ....

TEL. GR 6-7575
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Chicago Savings
and Loan Association

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

UP TO 
520,000.

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

K/4% PER annum

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.
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šė, o sovietų valdžia praeitų 
metų pabaigoje išleido ir pla
tina pirmų jį jos atsiminimų 
tomų. Jis pavadintas “Žvelgiu 
į Tolius”, turi 610 psl., iliust
ruotas.

Atsiminimai liečia 1900 -30 
metų laikotartpį. Paminėti ke
li šimtmečio pradžios įvykiai 
Suvalkijoje, autorės kūdikys
tė, tėviškė, tėvas, motina, bro
lis, seserys, kaimynai, pradžios 
ir vidurinės mokyklos, valsty
binė ir realinė gimnazijos Ma
rijampolėje, mokytojai, moks
leivių organizacijos, pirmoji 
meilė, jaunatvės draugystės,

hjtcstctS) teisinu > ir didelis du- i somos Lietuvos dešinitmeti ji 
siminimas Kauno sunkiųjų jau dirbo grynai Sovietų Sų- 
darbų kalėjime. jungai naudinga darbų. l)a-

Autorė buvo judri, ėjo, nešė, »ar Michalina Meškauskienė 
bėgo, prašinėjo, organizavo, vai- parašė Mikasės Navikaitės at- 

I dino ir kitus vaidinti ragino, j siminimus.
Kaip Marijampolėje, taip Kau-| Meškauskienės atsiminimai 
ne daugelis pažino nuolat ei- įdomūs. Gavęs knygų kelis va- 
nančią, skubančių studentę Įkarus prie jos sėdėjau, kol ne- 
Mikasę Navikaitę. Pavardė ne Į pabaigiau. Kita knyga šių atsi- 
visiems buvo įstrigusi, bet Mi-| minimų skaitymo nepertrau- 
kasės vardą daugelis girdėjo. Įkė Atsiminimai liečia įvykius

Ji mokėsi realinėje Marijam- ir nuotaikas, gyventas prieš 
polės gimnazijoje, priklausė 40 metų. Man teko su Mikase

NE VISI GALĖSIME

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

Kad taip paprašius popiežiaus
Visi žinome, kad lietuviai yra dosnūs. Taip tvirtina 

kiekvienas, kuris turėjo progos arčiau juos pažinti. Jie 
nesigaili artimiesiems, bet ypatingai jie yra dosnūs ti
kėjimo ir bažnyčios reikalams. Jie aukoja ir aukos po
piežiui ir įvairiems katalikų vadovybės sugalvotiems 
planams. Taip buvo iki šio meto, reikia manyti, kad taip 
dar ilgai bus.

Kaži kas atsitiktų, jei dosnieji mūsų tautiečiai imtų 
l^ai tą ir beduodami patys paprašytų popiežiaus, i 

Paprašytų ne aukos, bet paprasčiausio pasižadėjimo. 
Paprašytų popiežių ne duoti, bet neduoti. Lietuviai iš 
popiežiaus nieko nenori gauti, bet nenori, kad jis lietu
vių statytas mokyklas ir santaupas atiduotų rusams. 
Kasdien vis stiprėja gandas, kad rusai reikalauja vis di
desnių nuolaidų. Bando tai padaryti lietuvių sąskaiton. 
Keikia prašyti, kad daugiau nuolaidų popiežius nedary
tų. Tokiam prašymui artėja labai gera proga.

Šių metų liepos 7 dieną, kaip praneša vasario 25 d. 
Draugas, Komoje Įvyks didelės lietuvius liečiančios iškil
mės. Pats popiežius tą dieną šv. Petro bazilikoje pašven
tins naujai pastatytą Lietuvos Kankinių koplyčią. Vys
kupas Vincentas Brizgys non, kad Į šias pašventinimo 
iškilmes suskristų galimai didesnis lietuvių skaičius. Jis j 
organizuoja net keturias ekskursijas, kurias Romon veš 
ne lietuvių vadovaujamos kelionių bendrovės, bet kitų 
kapitalais suorganizuotos agentūros. Jau dabar vysk. 
Brizgys važinėja Į Kaliforniją ir kitas vietas, besirūpin
damas, kad koplyčia būtų laiku ir gražiai papuošta ir 
kad ekskursantų skaičius būtų gausesnis.

Nežinome, kiek Lietuvos Kankinių koplyčios pasta
tymas kainuos, kiek jau Įmokėta ir kiek dar trūksta, ži
nome, kad Italijoje darbininkas yra žymiai pigesnis, 
negu Amerikoje, bet kiekvienam taip pat aišku, kad pa
našios rūšies pastatams reikia didesnių sumų. Tas pats 
Draugas rašo, kad reikalingos dar kelios stambesnės 
aukos. Jis sako:

“Komitetas rūpinasi, kad vykdami Į šio pamin
klo pašventinimą, kartu galėtų nusivežti ir užbaig- 
tuvių vaniką. Tam dar trūksta kiek lėšų. Komiteto 
pirmininkas vysk. V. Brizgys ir ižd. kan. V. Zaka
rauskas jų gauna, bet būtų gera, kad paspartėtų ir

aušrininkų organizacijai, kurį 
laikų bnvo Socialistų revoliu
cionierių sąjungos narė, pate-

trejus metus vienoje klasėje 
būti. Ji kalba apie mokytojus, 
jaunimo organizacijas, kny-

kiek stambesnėm aukom nukristų. Pavieniai asme
nys, organizacijos, vadovai, mažieji ir didieji lau
kiami talkos, nes tai mūsų tautinė ambicija”. (1970 
metų vasario 25 d. Draugas, 5 psl.)
Jeigu komitetas rūpinasi, tai, reikia manyti, kad jis 

gaus ne tik mažesnių, bet ir stambesnių aukų. Komite
tas, rinkdamas aukas didžiausioje katalikų šventovėje
statomai koplyčiai rado reikalo padirginti ir lietuvių tau
tinę ambiciją. Kaži ar nebūtų pravartu ir aukotojams 
prisiminti, kad jie lietuviai ir paprašytų popiežiaus pap
rasto pasižadėjimo, būtent, kad jis imdamas iš lietuvių 
laisvu noru sudėtas aukas, pasižadėtų niekad, nei šian
dien, nei kada nors ateityje lietuvių sudėtų aukų, lietu
vių pastangomis Įsteigtų ir lietuvių sudėtų santaupų ne- 
perleistų didžiausiems lietuvių tautos priešams — sovie
tų skraiste prisidengusiems rusų imperialistams. Tu
rint galvoje nepasotinamą rusų norą grobti svetimu pra
kaitu uždirbtas gėrybes ir žinant, ką rusai padarė Lie
tuvai ir lietuviams, aukotojams būtų labai malonu gauti
tokį popiežiaus pasižadėjimą.

Patogiausia būtų pačiam vysk. Brizgiui paprašyti 
popiežių duoti lietuviams tokį pasižadėjimą. Nuvežęs 
Į Romą Amerikoje surinktas šimtines ir tūkstantines ir 
gražiai paklojęs jas ant stalo jis galėtų priminti popiežiui 
lietuvių ambicijas ir nenorą, kad jų pinigais mūrytos 
Įstaigos ir jų sudarytos taupymo sąskaitos kada nors pa
tektų Į didžiausių lietuvių tautos priešų rankas. Ne tik
lietuvių tautos priešų, bet ir paties popiežiaus priešų.

Bet mes žinome, kad vysk. Brizgys to nepadarys. 
Jis moka iš Amerikos lietuvių aukas rinkti ir jas atiduo
ti, bet jis nemoka lietuviams ko nors išprašyti. Jis ne 
tokio charakterio. Jis ne kovotojas. Kovotojas būtų ne 
tik prašęs, bet ir reikalavęs. Vysk. Brizgį lietuviai seniai 
pažįsta, bet jie nežino, kad jis kada nors būtų kovojęs 
už lietuvių teises, užtaręs nuskriaustuosius, bandęs iš
aiškinti ir suprasti skundų priežastis arba ką apčiuo
piamo išprašęs. To jis nepadarė ir to nėra ko iš jo laukti.

Bet lietuviai galėtų ateiti jam Į pagalbą. Lietuviai, 
duodami stambesnes ar net ir mažesnes aukas, galėtų 
pareikalauti, kad nei vienas jų aukojamas centas arba 
už tą auką Įgytos vertybės nepatektų į lietuvių tautos 
priešų rankas. Vysk. Brizgiui gal būtų truputi ir nepa
togu, bet šitokiu būdu jam vis dėlto jau būtų lengviau 
popiežiaus paprašyti pageidaujamo pasižadėjimo.

Popiežiui toks pasižadėjimas padaryti neturėtų būti

gas, vakarus ir to meto Lietu
vos jaunimo nuotaikas, kurios 
dalimi ir man yra žinomos. Po 
40 metų, aišku, gerokai pri
mirštos, užtat įdomios prisi
minti

šis atsiminimų tomas gyvai 
parašytas. Autorė yra įdėjusi 
daug širdies ir jausmo. Ypa
tingai gražūs yra pirmieji du
knygos trečdaliai, kur ji ne
kartoja visiems kompartijos 
nariams privalomo propagan
dinio trafareto. Gyvi tėviškės 
ir Uosinės laukų vaizdai, apie 
namus augantieji sodai ir įvai
rūs medeliai, gėlės- ir daržai 
bei darželiai. Įdomūs tėvo ir 
motinos būdo ir pažiūrų bruo
žai. Gražios pievos, užuoga
nos ir ežios. O tas vėjas, auto
rės taip mėgiamas, nuolat tar
šantis jos plaukus ir atpalai
duojantis josios kaspinus... Iš
žodžių taip ir jauti jį pučiant 
ir matai jojančių Mikasę.

Didelė knygos dalis skirta 
mokykloms, ypač Marijampo
lės realinei. Lietuvoje geri bu
vę ir kiti mokytojai, bet jai 
ypatingai geri buvę realinės 
gimnazijos mokytojai. Iš tik
rųjų, tai buvo protingiausi ir
geriausieji mokytojai. Apie 
kiekvieną mokytoją ji turi ką 
nors šilto ir gražaus pasakyti. 
Buvusiems realinės gimnazi
jos mokytojams ji yra para
šiusi tikrą himną, kuriame la
bai jau gražiai vertina jų dirb
tą darbą ir sunkiai neštą naš
tą. Kiekvienam dar gyvam li
kusiam mokytojui bus malo
nu pasiskaityti, kad ir suvė
luotai pasakytus šiltus ir nuo
širdžius žodžius. Jiems bus 
malonu paskaityti, kaip aukš
tai vertinamas jų sunkus ir 
menkai apmokėtas arba ir vi
sai neapmokėtas darbas.

Mikasė pati pripažįsta, kad 
josios mokytojai buvo geri ir 
protingi, kad jie buvo patys 
geriausi, bet iš savo mokytojų,

Michalina Meškauskienė tu- 
' retų jaustis laiminga, kad ji 
galėjo atsiminimus parašyti ir 
dabar turi progos juos pama- 

I tyli išleistus knygos formoje, 
j Ne visi josios draugai, knygo- 
Ije paminėti, turėjo progos at- 
I siminimus parašyti. Dar nia- 
zesnis jų skaičius gales juos 
atspausdinti.

Jų, pav., negalės parašyti 
taip dažnai josios knygoje mi
nimas Vytautas Montvila. Jų 
neparašė Kazys Boruta. Rusai 
ir artimiausieji rusų bendra
darbiai, beskubėdami iš Lie
tuvos, Vytautą Montvilą pali
ko, o vėliau naciai jį sušaudė. 
Atsiminimų neparašys Kazys 
Jakubėnas, Benius Pauliukevi
čius, Vytautas Viedrynaitis, 
Katriutė Matulaitytė ir visa ei
lė kitų žmonių, keliais atvejais 
paminėtų Meškauskienės kny
goje. šie Mikasės jaunatvės 
draugai vėliau įsigytų kitų jo
sios politinių draugų be jokio 
pasigailėjimo, o dažnai ir be 
jokio teismo buvo nužudyti...

Kiti, jeigu parašytų, tai var
gu galėtir pamatyti juos at
spausdintus. Visi žino, kad 
sovietų valdžia spausdina atsi
minimus, kurie griauna poli
tinio priešo Įsitikinimus ir ne
drįsta nurodyti sovietų atsto
vų žiaurių darbų.

Michalina Meškauskienė, pa
šventusi 40 metų kompartijai, 
turi visas sąlygas atsimini
mams rašyti. Sovietų valdžia, 
atsilygindama už patarnavi
mus, suteikė jai specialią pen
siją, kad nereikėtų kasdieni
ne duona rūpintis. Josios dis-
pozicijoje yra visi to meto lei
dinių komplektai, protokolai, 
teismų sprendimai, skaitytos 

.knygos ir visos policijos infor
macijos apie kiekvieno josios 
draugo likimą arba dabartinę 
jo būklę. Knygai redaguoti 
paskirta speciali redaktorė D. 
Kristopaitė ir net dvi korekto
rės. Savo žinioje, greičiausiai, 
turėjo ir perrašinėtoją ar net 
perrašinėtojus.

Tokias sąlygas atsimini
mams rašyti komunistinėje 
santvarkoje gali turėti tiktai 
nusipelnęs, sovietų valdžios 
apdovanotas, iš linijos neiš- 
krypęs ir Įtakos dar turintis as
muo. Mums, kuriuos likimas 
išstūmė Į užsienius, apie tokias 
sąlygas ir galvoti netenka. Nie-

sunku, o lietuviams aukotojams butų ramiau ant širdies, kaip pamatysime, ji mažai te- kas specialių pensijų mums

Į Britanijoje buvo varžybos dėl kvai- 
i liausios išvaizdos šuns titulo. Čia ma
tomas laimėtojas, kuriam jo savinin
kas uždėjo ne tik akinius ir kepurę, 

bet prikabino ir barzdą.

neskiria, kiekviną dieną šia
me prakeiktame kapitalisti
niame pasaulyje turime dirbti, 
jei ne po 6, tai bent po 7, o daž
nai net ir po 8, 9, 10 ir 12 va
landų; kad iš darbo parėjus 
prie atsiminimų prisėsti — ir 
kalbos negali būti.

Be to, taip jau reikalai susi
dėjo, kad neturime nei laik
raščių komplektų, nei senų 
laiškų, nei jokių kitokių prie
monių tikslioms datoms nusta
tyti. Viskas liko Lietuvoje, o 
iš Lietuvos niekas nieko mums 
negali išsiųsti. Stalino nuleis
ta geležinė uždanga dar ir 
šiandien tebegaubia visą Lie
tuvą. M. Gudelis

"NAUJIENOS” KIEKVIENO
UAEiJO ŽMOGAUS 

AS. IR BIČIULIS

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

J LIETUVĄ
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
i Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

SP
JURGIS JAŠINSKAS

APIE ENCIKLOPEDINIUS LEIDINIUS 
IR LIETUVIŠKĄ ENCIKLOPEDIJĄ
Lietuvių Enciklopedijos V-me tome psl. 

512 yra paaiškinimas, kas yra enciklopedi-

“Enciklopedija (lot. encyklopaedia iš 
graikiško enkykklopaideia — “mokymo 
ratas“) yra informacinis veikalas, kuria
me duodama visų žinijos šakų santrauka, 
ilgesniais ar trumpesniais straipsniais su- 
rašvta ir dažniausiai alfabetiškai sutvar
kyta.

Pagal savo apimli E. nciklopedija) gali 
būti bendrinė ar specialinė, o pagal savo 
dydį — plačioji ar sutrauktinė.

Bendrinė E. (nciklopedija) apima Įvai
rių sričių informaciją ir taikoma platesnei 
visuomenei, o specialinė skiriama tik vie
nai kuriai žinijos šakai ar artimų šakų 
grupei, pvz., pedagoginė E., socialinių 
mokslų E. (nciklopedija) ir kt.”

Jeigu kada nors kuris nors mokslinin
kas. specialistas rašys Amerikos lietuvių 
literatūros istoriją, ypatingai po II-jo Pa
saulinio karo čia išaugusią, is joje ras ne 
vieną enciklopedinio pobūdžio veikalą, 
vertai prie tikrosios Lietuvių enciklopedi
jos besišliejantį.

Tokio enciklopedinio pobūdžio veikalų 
pirmoje eilėje tenka paminėti prof. Vaclo
vo Biržiškos trijų tomų (virš 400 psl. kiek
vienas tomas) “Aleksandryną” — “Senųjų 
lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m. 

biogi'afijos, 
fijos”.

Ši kapitalinį, tik vienų vieno mūsų 
mokslininko paruoštą veikalą Lituanisti
kos Instituto pastangomis ir rūpesčiu išlei
do JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros 
Fondas 1960 - 1965 m. laikotarpyje.

Antras enciklopedinio pobūdžio leidi
nys, savo dydžiu žymiai pralenkiąs Alek- 
sandryną, yra keturių tomų Br. Kviklio 
paruoštas kūrinys — “Mūsų Lietuva” — 
“Krašto vietovių istoriniai, geografiniai, 
etnografiniai bruožai. Keturi didžiuliai to
mai, — maždaug po 800 psl. kiekvienas, — 
išleisti L. Enciklopedijos leidėjo J. Kapo
čiaus rūpesčiu ir sutikimu jo paties spaus
tuvėje Bostone 1964 _ 1968 m. laikotarpyje.

1968 — Lietuvos Laisvės Kovos Metais 
mūsų literatūra susilaukė trečio, speciali
uos enciklopedijos požymių turinčio vei
kalo, vardu:

“NUO KRIVŪLĖS IKI RAKETOS”
l iesa, šis veikalas yra tik vieno tomo ir, 

suprantama savaime, puslapių skaičiumi 
neprilygsta nei Aleksandrynui nei Mūsų 
Lietuvai. Tačiau kaip liečiąs ir vaizduojąs 
atskirą buv. Nepriklausomos Lietuvos gy
venimo šaką ir lietuvius pareigūnus toje 
srityje dirbusius, šis veikalas yra lygia
vertis (savo enciklopediniu pobūdžiu) pir
miesiems dviem.

“Nuo “Krivūlės iki Raketos”, apimąs 
virš 500 psl. Veikalas yra kolektyvinis dar
bas. Perdaug kukliai aptartas: “Lietuvos 
paštininkų atsiminimai". Iš tiesų gi jame 
esama gausiai ir kitokio pobūdžio, ne vien 

bibliografijos ir biobibliogra- , atsiminimų, rašinių, šį kolektyvini darbą 
redagavo, tvarkė, derino ir spaudai pa
ruošė Antanas Gintneris, Naujienų skaity
tojams gerai pažįstamas spaudos darbuo
tojas. Jo redaguotas veikalas — “Nuo Kri-
vulės iki R.aketos” yra kartu specifinė en
ciklopedija ir kartu spalvingas, Įvairus ir 
Įdomus kiekvienam, ne vien tik paštinin
kui, albumas. Įvairuojąs ne tik gausiais 
rašiniais, bet ir daugeliu nuotraukų.

Geriausiai šį veikalą aptaria savo įžan
giniame žodyje pats redaktorius A. Gint
neris:

“šioje knygoje, be aprašomos pašto is
torijos, jos veiklos ir tarnautojų darbų, 
sudėti ir būdingiausi paštininkų atsimini
mai: kas jiems teko patirti mūsų tėvynės 
tragiškame laikotarpyje, o taip pat Įvairūs 
pergyvenimai svetimuose kraštuose.

Pati knyga yra suskirstyta skyriais, kad 
skaitytojui būtų lengviau rasti norimos 
medžiagos, pvz.. pašto atsiradimo istorija, 
Lietuvos pašto dvidešimtmetis, pašto įstai
gų steigimąsis. pašto ženklai ir filatelija, 
paštininkų organizacijos, tarnautojų at
siminimai. lietuvių stovykliniai paštai, 
rusų ir vokiečų okupacijos, pašto Įstaigos 
ir veikla Vokietijoje ir vėliau plačiame 
pasaulyje, mūsų mirusieji tremtyje ir t. p.” 
(5 — 6 psl.)

Knygą išleido “Lietuvių Paštininkų Są
jungos Centro Valdyba” 1968 m. Chicago
je. Nors spaustuvė nepažymėta, tačiau 
spaudos darbas, popietis ir knygos apipa
vidalinimas — geri, pagirtini. Knygos kai
na nepažymėta.
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Kas dabarty ir ateityje iš tos, enciklo- . lova, kurs 1969 metų lapkričio mėnesio 1
pedinio pobūdžio literatūros-?

“Nuo Krivūlės iki Raketos” redaktorius 
Antanas Gintneris yra parašęs (knyga jau 
spausdinama ar baigta spausdinti Vijeikio Į 
spaustuvėje Chicagoje) veikalą — “Lietu- • 
va Caro ir Kaizerio naguose”.

Laisvoje Lietuvoje buvę, o dabar Ame
rikoje esą lietuviai švietimo darbuotojai 
ruošia ir leidžia taip pat enciklopedinio 
pobūdžio knygą apie Lietuvos ir tremties 
švietimo darbuotojus, buvusius įvairius 
kursus, mokyklas, vaikų darželius ir pnš. 
Linkėtina, kad šis veikalas greitai išvystų 
dienos šviesą.

žinomas karo istorikas ats. pulk. Įeit 
Kazys Ališauskas yra parašęs kruopščią ir 
išsamią “Lietuvos Kariuomenės Istoriją”, , 
kuri jau spausdinama ir 1970 metais iš- į 
vys dienos šviesą ir lietuvius skaitytojus.

Taigi istoriniai enciklopedinio pobūdžio 
veikalais galime džiaugtis ir didžiuotis: jų 
jau keletą turime paruoštų ir išleistų,’ o Į 
kiti baigiami ruošti ir spausdinti.

Greta jų, kaip ištisas kalnų masyvas, , 
stūkso jau baigta, milžiniško darbo ir pa- • 
stangų pareikalavusi, trisdešim šešių to- ' 
mų dydžio “Lietuvių Enciklopedija”.

Ji gimė ir užaugo ne pačioje Lietuvoje, 
kur visos lietuvių tautos pajėgos, bet emi
gracijoje, kur tos jėgos, išblaškytos po 
įvairius kraštus, vis dėlto rado valios, ryž
to, pasiaukojimo, lėšų ir darbingumo tą j 
milžinišką užsimojimą paversti realybe! 
Kuri tauta tuo Besididžiuotų, kuri nesi | 
džiaugtų?

Ir mes pasidžiaukime kartu su P. Venc- !

d. Naujienose džiūgavo:
“Štai jau ir paskutinis Lietuvių Enci

klopedijos tomas. Pasižiūri Į jau išrikiuotus 
trisdešimt penkis, vartai tik ką gautą tris
dešimt šeštą ir negali atsidžiaugti!__Ant
rojo pasalinio karo pasekmėje daug lietu
vių atsirado JAV. Beugdant čia savo kultū
rines vertybes, sumanyta leisti ir Lietuvių 
Enciklopediją. Pirmasis pionierius Juozas 
Kapočius ant savo pečių pasiėmė visą fi
nansinę naštą. Redakcijos kolektyvas pa
kviestas stiprus, jau su patyrimu entuzi
azmu ir tam darbui atsidavimu. Vyriausiu 
redaktorium vėl pakviestas Vaclovas Bir
žiška, o redaktoriais A. Benderius, Pr. Če
pėnas, dr. J. Grinius, dr. V. Maciūnas ir 
prof. dr. J. Puzinas. Sekretorium — St 
Santvaras. Laikui bėgant redakcijos sąs
tatas šiek tiek pasikeitė”... ir taip “__ to
mas po tomo, kaip laukiamas svečias, per 
16 metų ateidavo į lietuvių namus. Ir, va, 
jau paskutinis mūsų pastogėje.. . Imkime 
ir naudokimės ir būkime dėkingi tiems, 
kurie šį darbą atliko. Tai emigracijos lie
tuvių lobiai, kurie šviesiu lapu Įeina į lie
tuvių istoriją. Kaip visų aukštos kultūros 
tautų, taip ir Lietuvių Enciklopedija išsi
rikiavo mūsų knygų lentynose, nors ir ne 
savo laisvoje tėvynėje”.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti
“NAUJIENAS*
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w. 64rc STRBET 
On*o teltfu PRospect &Š229 

Kezi<L ititf.; WAJbrook 5-5076
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DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski RcL (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal sultan mą.

Jei neaUuiepuų skambinu 3744SU12

DR. S. B1EŽ1S
Ktef.: PKospect 8-17)7

gydytojas ir chirurgas
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rex.: 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. 

/irmaiL, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
entrad., penkiadienį nuo 1—5, tree.

ir šesiad. tiktai susitarus. 
‘■i»——---------------------  . r į

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnstas

DR. EDMU.MD E. ClARA
ž/uy w. oist biRfcfcT

tek: G R 6-24UU
v Ji. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
±—4, t—u, amrad., penKt. lu—4, ir

sestad. iu—2 vaL f
Mt --------- ---------------------------. ... . - - j • ______ j, |

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. LISIN - EiSINAS 
MA.USCKUA IR MOTERŲ LIGOS i 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, saamDinti Ali 3-0uul.

LIETUVIiKOS DEŠROS 
Užsakant didesnį kiekį parengimams 

duodame nuolaidą.
2433 WEST 69th STREET 

CHICAGO, ILL. 60629
Savininkei:

ANTANAS ir JERONIMAS PLIENIS 
Atdara nuo 8 vai ryto iki 6 vai. vak. 
<■■■■■■■■■h■■■■■anas

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 tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebtd. telef.: G Arden 3-7278

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

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

VaL: pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
an trad., penktad. 1—4 popiet.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETR1STAS

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

VaL: 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 71 st St. 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez, tel.; WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

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

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

SPECIALŪS SIUNTINIAI j

LIETUVA
Visi kaštai ir mokesčiai užmo
kėti. Gavėjui nereikia primo
kėti.
IT-605 $31.80
4% svaro rūkyto bekono, 
sv. taukų, 4% sv. ryžių, 4^ sv. 
cukraus, 4% sv. kvietinių miltų.
IT-607 $3470
20 sv. kvietimų miltų, 20 sv. 
ryžių,
SPECIALUS I $38*50
10 sv. taukų, 10 sv. kvietimų 
miltų, 10 sv. ryžių, 10 sv. cuk
raus.
SKANUMYNAI $45.00
1& sv. gruzdintos kavos, 1 sv. 
šveicariško šokolado, 2V< sv. 
cukraus, 2^4 sv. ryžių, 1¥4 sv. 
sviesto, šveic. sūrio, 1^4 
sv. rūkyto bekono, l¥i sv. rū
kyto kumpio, 2% sv. įvairių vai
sių, 2¥4 sv. marmelado, 2¥* sv. 
kvietinių miltų, 1¥< sv. pyra
gaičių ir vaflių.
10 SKEPETŲ $46.80
5 vilnonės skepetos be apve- 
džiojimų, didelėmis arba mažo
mis gėlėmis ar turkiškais raš
tais ir 5 šilkinės skepetos, įvai
rių spalvų.

ITALIŠKI NAILONINIAI 
LIETPALČIAI

Vyrams ir moterims ,visokių iš- 
mierų — nuo mažų iki didelių, 
tamsiai mėlynos, žalios ir rudos
spalvos.
1 lietpaltis ........   $25.90
2 lietpalčiai _________  $39.30

SPECIALUS PASIŪLYMAS
Imituoto kailio paltas iš garsios
Borgana minkai (tamsiai rudos) 
medžiagos arba juodo Persijos 
ėriuko, kurių be konkurencijos

I pilna kaina tik po $99.00.
UŽSISAKYKITE DABAR. 

UŽSISAKYKITE TIK PER
INTERTRADE|

EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street

New York, N. Y. 10010
Reikalaukite mūsų nemokamo 

Katalogo.

p. Šileikis, o. p.m2 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med, Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

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

k«meaMaBaagBMag'Jftf i mii m iii^

GRADINSKĄ’S
PASKUTINĖ 'NAUJIENA:

19” TV ^12495;
IŠPARDAVIMAS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 Į
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl iį
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RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
1 KURIE GARSINASI

“NAUJIENOSE”

kuri yra .plati ir eiga pareika-l 
lauš daug laiko.

Iškilmingoje dalyje pažy-l

paskaitą, kurią skaityti yra pa-į 
kviestas š. prof. V. Mantautas. j 
Po 1 valandos pertraukos! 
(laikas skirtas užkandžiams), 
seka darbo, einamųjų reikalų 
31 punktas. Jie visi svarbūs, 
kuriuos išdiskutavus ir nuta
rus teks šaulių daliniams vyk
dyti. Darbotvarkėje pažymė
ta LšST valdomųjų organų 
(10-ties pareigūnų) praneši
mai ir diskusijos. Sekančios 
kadencijos centro valdybos 
darbo plano priėmimas, apima 
11 skirtingų sričių. Pranešimai 
iš vietų — 14 dalinių, apie 3- 
jų metų veiklą praneš dalinių 
pirmininkai. Valdomųjų or
ganų rinkimai: sąjungos pir
mininko, centro valdybos, 
kontrolės k-jos, garbės teismo. 
Sekančios dienos darbotar- 
kėje pažymėtos pamaldos ir 
po jų bus tęsiamas darbas: 
svarstomi įvairūs reikalai, 
klausimai bei sumanymai.

Iš praeitų suvažiavimų pa
tirta, kad iškilmingoji dalis, 
pamaldos Įvykdomos pilnu
moje, bet einamieji reikalai 
nevyksta pagal priimtą darbo
tvarkę. Stoka laiko" ir tenka 
atlikinėti paskubomis. Yra 
faktas, kad prezidiumui raštu 
pateikti siūlymai nebuvo svar
styti, diskutuoti ir balsavimu 
nutarti, pasitenkinta rašto 
perskaitymu.

Reikia atsižvelgti ir į dali
nių sąlygas. Daliniai, kurių 
vietovėje šaukiamas atstovų 
suvažiavimas, atstovams ke
lionės išlaidos mažos, kelias- 
dešim centų kainuojančios, 
bet toliau gyvenančių kelionių

išlaidos siekia ■šimtinėmis do
lerių. Viena, labiausiai nuto
lusi kuopa yra prie Ramiojo 
vandenyno, J. Daumanto šau
lių kuopa. Vieno atstovo kelio
nė į Detroitą, skrendant lėk
tuvu, kaštuoja 100 dolerių į 
vieną pusę. Dirbantieji galėtų 
patys sumokėti kelionės išlai
das, bet iŠ darboviečių išvykti 
norimu Jaiku neišleidžiami.

Pensininkai finansiniai ne
pajėgūs, o moksleiviai, moks
lo metu irgi nenori nutraukti 
mokslo, sugaišti laiko, be to, 
išlaidas turėtų apmokėti kuo
pa. Nuotolis, didelės kelionės 
išlaidos, laikas, tai kliūtys, 
kurios kartosis ir ateityje.

Kuopa nėra atpalaiduota 
nuo pareigų, bet dėl nepalan
kių sąlygų nustoja tam tikrų 
teisių. Siūlymus, pageidavi
mus galima ir raštu vykdyti, 
bet nesiunčiant atstovų ir ne
žinant renkamų į valdomuo
sius organus pavardžių, už iš
statytus kandidatus, nustoja 
teisės balsuoti.

šių metų kuopos visuotinia
me susirinkime buvo svarsto
ma, kaip pašalinti susidariu
sią nepalankią padėti. Nutar
ta raštu kreiptis i Centro val
dybą, kad būtu pakeistas vi
suotinio suvažiavimo darbo
tvarkės vienas punktas. Prieš 
visuotini suvažiavimą praves
ti LŠŠST valdomųjų organų rin
kimus korespondenciniu būdu 
ir suteikti galimybę balsuoti 
visiems Sąjungos nariams: 
šauliams ir šaulėms, šiuo rei-

Floridoj !— 
togos

tūkstančiai! 
specialius 

kad jie yra lai- 
atostogas

Tūkstančiai ir 
žmonių yra gavę 
pažymėjimus, 
mėję “nemokamas 
Floridoje. Tie pažymėjimai
paprastai siunčiami nejudamo 
turto pardavimo bendrovių. 
Kai kurios 
krautuvės platina specialius 
“atostogų laimėjimo 
Asmenys, kurie tuos lapus už
pildo, kaipo taisyklę, gauna 
laišku “linksmą žinią“, kad 
jie yra laimėtojai. Viskas, kas 
iš jų reikalaujama, tai pasira
šyti pridėtą sutartį. Kurie tai 
padaro, tai nuvežami yra į ko
kį Floridos kampą, kur “la
bai geromis sąlygomis” 
pardavinėjami namai ar 
mės sklypai.

Nuvežtieji patiria, kad 
mokamai jie gauna tik kam
barį, o visas kitas išlaidas tu
ri patys apmokėti. Be to, jų 
atostogos praeina bevažinė
jant ir apžiūrint “labai gerus 
pirkinius’’.

Sakoma, kad tokiomis “ne
mokamomis atostogomis” su
sigundė nemažas skaičius ir 
chicagiečių. Jie nuvažiavo į 
Floridą “nemokamai” atosto
gas praleisti,, bet patyrė, kad 
tos “nemokamos atostogos” 
gana brangiai atsieina.

Floridos naujai išleistas 
įstatymas reikalauja, kad 
’‘nemokamų atostogų” sutar
tyje būtų aiškiai pasakyta, kas 
yra apmokama, o kas ne‘. Tad 
norintieji siūlomomis atosto
gomis pasinadoti yra ragina
mi atidžiai tą sutartį perskai
tyti.

didžiosios maisto

lapus.

tour.■ S,Tdepexiefi 
hsaaa•§'agent

RANKŲ DARBO ROŽANČIAI

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namh> automobi- 

/ \lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. B A C E V I č I U S
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

Padaromi iš Jūsų pačių brangios at
minties metinių sukakčių, gimtadie

nio ar kita proga gautu rožių! 
Skambinkite Chicago

SISTER F.
(312) TR

kalu atsiklausti visus šaulius- 
les, kad pareikštų savo nuo
monę.

Gvvename demokratiniame 
krašte, kur ir prezidentas ren
kamas visų piliečių. Daugu
ma lietuvių organizacijų jau 
vykdo centrinių organų rinki
mus korespondenciniu būdu J 
Nesuprantama, kuo remiantis 
šaulių organizacija nenori de
mokratinių rinkimų? Juk Są
jungos pirmininkas turės dau
gumos pasitikėjimą, o ne ma
žumos —.atstovų.

Kadangi visuotinis atstovų 
suvažiavimas Įvyks Detroite, 
neabejotina, kad iš tos vieto
vės bus pasiūlyti kandidatai į 
Centro valdomuosius organus. 
Šioje vietovėje sudarius rinki
mų komisiją, šauliai išrinktų 
kandidatus ir su jų trumpom 
biografinėm žiniom komisija 
balsavimo lapus išsiuntinėtų 
šaulių daliniams.

šiuo būtų suteikta visiems 
nariams balsavimo teisė ir at
stovai turėtų daugiau
skirti einamiems reikalams. 
Turint mintyje, kad iki suva
žiavimo nedaug laiko, o susi
rašinėjimas pavienius šaulius 
pasieks pavėluotai, kuopos 
nutarimą skelbiame šaulių ži
niai spaudoje.

Kuopos valdyba

ED THE CARPENTER
Best work - Best rates. 
Satisfaction Guaranteed. 
As I do all my own work.

471-1444

D & J CONSTRUCTION COMPANY 
All kinds of carpenter work. Remodel
ing, room additions, porches, base
ments. Also brick work, tuckpointing, 

roofing, cement work, painting. . 
Specialize in chimneys. 
Guaranteed - Insured.

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

& office remodeling.
Call KEN
597-1491

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

Call Farley Quality Painting 
343-7377

CANDID WEDDING
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar I ‘ 
kreipkitės i mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO’S

kit&s šeimos šventes, tai *
___  ___ - - - - M. - _ __ M. j

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois 

927-6288

I Linksmumo arba liūdesio valandoje 
vainikai, antka- 

ir stoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlom Avo. — 586-1221

and ask for EDDIE BURBULYSCail

BEVERLY HILLS GELINYČIA
GELBS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 80834

vra ♦

ne-

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIM A£

— šakiij Apskr. Klubo narių susi
rinkimas įvyks š. m. kovo 1 dieną 
(ateinanti sekmadienį) 3 vai. p. p. 
Vyčių salėje, 2455 W. 47th St., Chi- 
cagoje. Visus narius ir svečius, no
rinčius būti klubo nariais, prašome 
gausiai dalyvauti. Turėsime svarbių 
pasitarimų ateities reikalais. Po su
sirinkimo kavutė. Klubo Valdyba

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I,/ 2533 W. 71st Street

Telef.: GRoovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VESTA

REpubltc 7-8600 REpublic 7-8601

— Lietuviu Motery Draugija Ap- 
švieta rengia smagią lošimo popietę 
sekmadienį, kovo 1 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Pradžia 3:00 vai. p. p. Bus gra
žių dovanų ir gardžių užkandų atsi
lankiusiems. Kviečiama visuomenė 
atsilankyti ir paremti Apšvietos Drau
giją, nes visuomet prisideda su auko
mis labdarybei. Komisija ir valdyba 
deda visas pastangas, kad atsilankiu
sieji turėtų smagią popietę. Kviečia

Komisija ir Valdyba

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū
ros klubo eilinis susirinkimas Įvyks 
antradienį, kovo 3 dieną 8:00 vai. vak. 
Vengeliauskienės salėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. Nariai kviečiami atsilan
kyti. Aptarsime klubo bėgančius^ rei

kalus. A. Kalysz rast.

— Krakiškių Draugiško Klubo su
sirinkimas įvyksta sekmadienį, kovo 
1 dieną. 2 vai. p. p. Maplewood Club 
svetainėj, 4256 So. Maplewood Ave. 

. Nariai prašomi dalyvauti šiame susi
laiko } rinkime, nes bus aptartas margučių 

parengimas ir šiaip visoki reikalai.
Eugenija Strungys, nut. rašt.

— Susivienijimo Lietuviy Ameri
koje 226 kuopos bertaininis susirin
kimas Įvyks trečiadienį, kovo mėn. 4 
d., 7:30 vai. vakaro. 3600 W. North 
Ave. svetainėje. Visi nariai ir narės 
kviečiami būtinai atvykti, nes turėsi
me balsuoti už kandidatus į SLA Pil
domąja Tarybą.

W. V. Menkus, rast.

CARPENTERING CONTRACTING CO
AL GREEN CONTRACTOR

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

types of carpentry.
598-1850

Visi a. a. Michael Trakanovich - Traken giminės, draugai ir pa
žįstami nuo<'džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį pa irnavimą ir atsisveikinimą.

MICHAEL TRAKANOVICH - TRAKEN
Gyv. Brighton Parko apylinkėje

Mirė 1970 m. vasario 26 d., 9 vai. vakaro, sulaukęs senatvės. Gi
męs Lietuvoje. Vilniaus apskr.

Paliko nuliūdę: žmona Julia (Zalba), 3 sūnūs — Charles Zalba, 
jo žmona Helen, Vincent Traken, jo žmona Ann ir John Traken, duktė 
Ann Kutka. jos vyras Vincent, 16 anūkų ir 11 proanūkų, marti Virgi
nia — mirusio sūnaus Michael Trakanovich žmona, taip pat mirusi 
marti Valerija Traken ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Kęstučio Pašalpos klubui.
Šeštadieni. 3 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 

4330 So. California Avenue.
Pirmadienį, kovo 2 dieną 8:45 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į šv. P. Manios Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedu- linrfu A TM a 1 rl i T Hile 1 O 1n i O TV1 T M X M,

Nuliūdę lieka;

Žmona, vaikai, giminės.

Laidotųjų Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F Damid I
Tel. LA 3-0440/ J___ _ ' I

Laidotuviy direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS 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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITES naujienose
5 — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL — SATURDAY, FEBRUARY 28, 1970



IA

igęs apmokėti 
kelione

I

ihnois senatorius 
ilh pasiūlė 
n Kunsller

Ralph T. 
advokatui Wil- 
pasirinkti apsi-

Visi Mugėn paskubėkit. 
Skautų darbus apžiūrėkit: 
šviečia rankdarbiai, širdelės. 
Mirga juokdariai, juostelės.

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

—— —TTĮĮĮ^ —- - !■'—M——

HiLP WANTED — MALK 
CUrtoininkv R»lkla

HELP WANT1D FEMALE 
DsHMninkių E^ilcie

i Amerikos 
nepatinka, 
sena torius

valdžius skite-
Kelionės išlai-

pasižada apmo-

Laukiam, prašom, kviečiam

Džiaugsmo, juoko ir kavos

• CUTFER GRINDERS • TOOL GRINDERS
• TOOL CRIB ATTENDAN1S
• TOOL ROOM MACHINISTS

Excellent starting rate with rapid progre-sions.
5 laises first year.

GENERAL OFFICE
We have immediate openings for 2 
alert young girls who have knowledge 
of general office duties. Must have; 
good typing skills & some shorthand i 
Prefer girls between ages of 21 to 
36. Salary commensurate with ex
perience. Good working conditions' 

& many company benefits.

REAL ES
Hm. .„u tu

dvokatas Kunsller, kaip ži- 
gynė septynis agitatorius 

vagoje. Pralaimėjęs bylą, 
dabar važinėjasi po Ameri- 
ir kursto jaunuolius (dau- 
įsia studentus) kelti revo- 
iją.

Skautų sirdys pralinksmės 
Kai stalai tušti stovės!

Rytoj tenelieka nei vieno lie-| 
tuvio, kuris neaplankytų skau-j 
tiško jaunimo! Atidarymas j 
10 vai. ryto, Jaunimo Centre.

3531 W. 17th ST.
An

DRESSER INDUSTRIES
(So. East Corner Archer & 47th St.)

Equal Opportunity Employer

PLANT MAINTENANCE

CALL MR. GRESS

BUSINESS PRODUCTS

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS M lb
TEKI 
K fcJ II

I IPKITtS

ligoninės tarnautojai 
pasisakė už uniją

Lesley Memorial ligoninės 
autojai 472 balsais prieš 
pasisakė už steigimą uni-

Prieš kelias savaites jie 
imanynią buvo atmetę. Už 
i pasisakė neprofesiniai 
autojai.

Islandija pagerbė 
Chicagos advokatą 
icogos advokatą P. Svein- 
i Johnsoną Islandijos val- 
paskyrė garbės konsulu.j 
paskutinius kelis metus 

son nemažai veikė 
iiečiu.

♦ Rezistencijos paminėjimas** 
'‘Dainavus” ansamblis kviečia i į 
VL Ramojaus ‘“Kritusieji už’ 
laisvę’ antro tomo, dedikuoto; 
ansambliui, viešą pristatymą š. į 
m. kovo 6 d. <8 vai. vak. Jauni-1 
mo Centro žemutinėje salėje.

Apie rezistenciją kalbės dr. J. 
Kubilius, SJ. Meninę dali išpil
dys aktorius A. Dikinis. Po 
trumpos.' programos dalyviai 
bus pavaišinti kavute. Įėjimas ( 
visiems laisvas. (Pr)-

EXPERIENCED IN REFRIGERATION, WELDING 
IN STEAM BOILERS. OVERALL GOOD 

MECHANICAL ABIIJTY. 
FI LL FRINGE BENEFITS.

APPLY IN PERSON 

INTERSTATE BRANDS 
1471 West WTebster 

An equal opportunity employer

PURCHASING CLERK

IMMEDIATE OPENING!

GIIU. FRIDAY' ;
• SECRETARY •

WLS-TV, Channel 7, looking for alert, j 
industrious girl with good typing 
skills, office organization, and above 

average telephone personality.
PHONE: 26^4)800

EXTENSION 275 or 313

DtL VISŲ INFORMACLJŲ, 1

MUTUAL FEDERAI
PETKAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cennak Road Chicago, Ill. Virgin!

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMA 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO I 

J. BACEVIČIUS — BELL REALT 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.
• NAMŲ ER BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTA]

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIER
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAXHELP WANTED — FEMALE

Darbininkių Reikia
Seeking proficient typists for 
general typing and clerical ac
tivities. Dictaphone skills pre

ferred, but not necessary.
Excellent starting salary and 

company benefits.

Joseph T. Ryerson 
'• & Son Inc

2735 WEST 71st STREET TEL. S
Wanted at once. Young man for pur
chasing department. Must be good 

with detail work and figures.
STEADY FULL TIME POSITION

Company benefits include hospital 
insurance, paid vacations and 

holidays.
GOOD STARTING SALARY

EXCELLENT OPPORTUNITY

TYPIST CLERK

Ext. 240

Excellent working conditions. 
$200 per hour. Congenial co
worker. Good transportation.

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai,

Kompozitoriaus Juozo Stro- 
lios kūrinių koncertas (mirties 
metinių proga) Įvyksta 1970 m. 
kovo mėn. 8 d., sekmadienį, 
4 vai. po piet; Jaunimo Centre. 
Programoje dalyvauja — so
listai: Prudencija Bičkienė, Ro
ma Mastienė, Jonas Vaznelis, 
Valentinas Liorentas ir smuiki
ninkas Herkulis Strolia; chorai: 
‘'Aidulės’'4 Vyčių choras ir jung
tinis choras.

Akompanuoja Manigirdas Mo
tetai lis. Diriguoja Alice Ste
phens, Petras Armonas ir bro
liai — Vytautas ir Faustas Stro- 
lios. žodinis įvadas — aktorius 
Algimantas Dikinis.

Bilietai gaunami Marginiuose, 
pas Vyčių choro narius ir prie 
įėjimo. Visus kviečia koncertoi . - j

buvo dengėjai. Koncerto pelnas ski
riamas komp. J. Strolios kūrinių 
išleidimui. (Pr).

HU 3-3800
tarp

Užsiregistravo 
91,362 asmenys

’o 17 d. pirminiams 
ams užsiregistravo 91.362
lys. Tai nauji balsuoto- 
ba asmenys, persikėlę gy- 
i kitas vietas.

bal-

Apply at once

Kuppenheimer Co.
3040 West Lake Street

NE 2-2474 .

BENDRAM MOTELIO VALYMUI 
reikalinga patikima moteris. Nuolati
nis darbas 4 ar 5 dienas savaitėje. Su
sikalbėti angliškai. Tarsimės dėl al

gos. Geras susisiekimas.
NORTH LAKE MOTEL 

345-4768

RO 2-2121

An equal opportunity employer

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

avogė' automobili, 
ris veždavo gėles
bington Parko detektv- 
&o 
ivių 
nes. 
’tas

automobilio, 
metu veždavo gėles 
Automobilis

prie laidotuvių istai-
esančios 4141 Cottage 
Ave.

kuris

o Kviečiame į talką! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingu ir kažin ar bepa
karto] amų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau išleistas. Ma-

(įgyvenusių žmonių kie- 
rių tvarkymas — 291 Al 
adijo^paskaita ketvirta-honjaį kviečiame į talką ją užsi

prenumeruojant.
Čikagoje prenumeratas pri

ima: Naujienų, Draugo, Bar- 
caus, Margučio, Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską įstaigose, 
Marginių ir p.

Iš anksčiau 
dar turime:

1. Lietuvių 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai,

3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.
Tai yra vertingos dovanos bet 

kuria proga. Jų kainos yra že
mos, leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už
sisakykite, nes atsargos yra ne
didelės.

Adresas: Juozas Kapočius,
361 W. Broadway, P. O. Box 95, 

j So. Boston, Mass. 02127, USA.
Tek: leidyklos (617) 268-7730, 

Namu (617) 282-2759.
(Pr).

:ovo 5 d., 10 vai. r. So-1 
Jarcus Radijo šeimos j 
j-
m. B. Sugintas pasiuntė 
fa už š. m. kovo mėn.

16 Gimnazijai §700 
•iams §200 ir Punsko G.

idencija Bičkienė, Roma
Jonas Vaznelis ir Po- 

itiukas išpildys dalį pro- 
L. M. Ansamblio “Dai- 
eliginiam koncerte š. m. 
en. 15 d. 3 vai. p. p. Sv. 
s bažnyčioje. Prie var- 
irija Mondeikaitė - Kutz.

(Pr).

linių ir valstijos pajamų 
kesčių apskaičiavimas 
NCOME TAX 
lojamc turto pirkimas - 

pardavimas
EAL ESTATE 
3arašy paliudijimas 
TA R Y PUBLIC 
audimo informacijos 
NSURANCE

AAiTIS REALTY
37 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

S’

who

DIESEL MECHANIC 
ALSO .

MECHANICS HELPER, 
know truck servicing. Steady 

work. Good starting salary.
Apoly in person

See DON BRATT 
ALL- AMERICAN TRANSPORT 

3260 So. DAMEN AVE.

— THEATRICAL AGENCY 
SECRETARY

5-Day Week — 9:30-5:30 
Typing’Skill Important 

Agency For Performing Arts 
664-7703

SWITCHBOARD

Must Know Shorthand. 
Par time — 3 Days Week. 
Will teach Switchboard.

Tveno krautuvėse.
išleistų leidinių

Enciklopedija —

SKAITYK FATS IB PARAGINI.

KITUS SKAITYTI

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
S PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja- 
u prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis, 
mami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporoxec.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
....   '  —t : -g--! ..... IIL LII.I II  illiJ_LIIIWII'limM—■■--- ....

)VING — Apdraustas perkraustymąs
i ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 69636. TeL WA 5-920S

UJIENOS, CHICAGO S, ILL- SATURDAY, FEBRUARY 28, 1970

BROOKFIELD 
BY OWNER

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

taxes. Close to schools, stores & 
transportation.

ASKING $28,500.
485-3489

MARQUETTE PARKE mūrinis bun
galow, 3 miegamų. Naujas pečius. 

Naujas garažas. Pigus.
Tel. 778-6916

HOUSEMEN 
MAINTENANCE MEN 

COOKS
Steady work. Good starting salary.. 

Congenial surroundings. 
RAMADA INN.

300 So. FRONTAGE RD. 
HINSDALE, ILL.

RECEPTIONIST — Light filing and 
good typing skill, req. to work for 
the midwest rep. of the Fabulous 
world of Lucays-Freeport Grand Ba
hama Island. Interesting and excit
ing position. Attractive 2-girl near 
North Mich.-ave. office. Call Mon. for 
interview 944-6535.

BAHAMA, INTL. RLTY, LTD. 
154 E. Erie.

& L INSURANCE & REALTY

General office — typing & shorthand, 
Small office. Pleasant surround

ings. Full or part time.
VIKING METAL CABINET CO.

5837 So. LAFLIN

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

MULTILITH OPERATOR
— 1250

Part or full time. Apply : 
print shop, 6th Floor.

SHERMAN HOUSE 
CIARK & RANDOLPH

RENTING IN GENERAL
Nuomos

at
CLAIMS SECRETARY 

Typing and public contact. 
CHICAGO MOTOR CLUB 

114 MADISON ST. 
OAK PARK.

Call Mr. CHAMBERLAIN, 
EU 3-5420

IŠTAIGAI 
REIKALINGA MOTERIS

I Pageidautinas rusų kalbos mokėji
mas lir mašinraštis.

Kreiptis raštu: 
“NAUJIENOS”, Box 162, 

1739 So. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL. 60608

■ — ..... muii mu

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

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

DRAUGUŽI NESVA
PRIE FORD CITY 5^ ka 

modernus mūras. Apie 40 i 
pas, 1^ auto garažas. $22,$ 

LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS, 
ria High. Naujas gazu šildj 
minijaus langai, mūro garaž 
sklypas. $45,000.

10 KAMBARIU MŪRIN 
nios, 2 virtuvės, 2 mašinų 
ražas. Naujas gazu šildym; 
nūs priedai, gražesnis ir p 
už naujus namus. Arti visko 

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪR. 
3 kamb.. garažai. Arti mūsų

VERTINGAS MŪRAS, nai 
gas, elektra ir garažas, taip 
šildymas. 4 nuomos pelnin 
mų. Marquette Parke. $26,1 

PIGUS LOTAS dviem butj 
ti, Marquete Parke

Valdis Real Est 
2458 W.69thSt Tel. RE 

_2--  
PERKAME, PARDUODAM. 

NOME Įvairaus dvdžio narni 
Parūpiname paskolą, visokeri 
drauda, veikia notariatas.

NAUJI BUTAI PRIE EŽERO 
PIGIAUSIOMIS NUOMOMIS 

CHICAGOJE
Gražūs, erdvūs ir modernūs 2 mieg. 
butai tik .139 dol., 3 mieg. — 160 dol. 
artimoje Chicagos šiaurėje, arti pa
plūdimiu. parkų, ligoniniu, geni krau
tuvių, puikios transnortacijos.. Privati 
apsauga, keltuvai, šilima, nemokamos 

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

atvykite į
NORTH EASTWOOD SHORES 

APARTMENTS 
850 W. EASTWOOD AVE. 

(4635 North)
Gyvenkite moderniai su puikiomis 

šeimomis.
Skambinkite 275-6877 dabar.!

GERA PROGA MOTERIAI. Gyventi 
privačiose patalpose, puikiame name, 
geroje Lake Forest apylinkėje, šei
moje su 8 metų vaiku. Lengva namų 
ruoša ir virimas. Mokėti vairuoti, 

kalbėti angliškai.
Tel. 234-6449. <Jei neatsako — 

(312) 225-8802.

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

REAL ESTATE AND BUIL 
2658 WEST 59th STREI

PRospect 8-5454

PERSONAL
Asmeny Ieško

PAIEŠKAU ŽIGO ALEKSOS DZIUKE- 
LIO, kilusio iš Alytaus apskrities, Rai- 
žių naštas, Navosiolkos kaimas, Punios 
apylinkės. Jis pats arba kas jį žino, 
prašau rašvti tokiu adresu:

PETRAS PLESKEVIČIUS.
334 EMERALD STREET NORTH 
HAMILTON ONTARIO, CANADA

Jam yra pas mane labai svarbių žinių 
iš Lietuvos.

PATYRUSI ŠEIMININKE - VIRĖJA 
senyvos poros namuose. Gyventi šio
je darbovietėje, naudotis mašina. 85 
dol. į savaitę. Reikalingos rekomen
dacijos. Susikalbėti angliškai. Geri 
namai tinkamam asmeniui. Rašyti: 

AF Box 272 
225 W’. WASHINGTON ST. 

CHICAGO, ILL. 60606

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
fsl.: REpublte 7-1941

IliimfiSOSERBSHll

Call: Frank Zapoiis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

4 KAMBARIAI 2-ram aukšte su šili
ma ir karštu vandeniu. Kreiptis: 

3529 So. LOWE AVĖ., 
1-mas aukštas.

BRIGHTON PARKE išnuomoiami 3 
kambariai su visais patogumais, gali
ma ir su baldais. Dirbančiam vyrui.

Skambinti VI 7-2872

IŠNUOMOJAMI 2 KAMBARIAI su 
atskiru Įėjimu, vonia ir kitais patogu
mais gemie Marauette Parko apylin
kėje. Nėra virtuvės, tačiau vn* šal
dytuvas ir galimvbės pasigaminti leng

vus užkandžius.
Tel. 434-0349

TSNUOMOJAMAS KAMBARYS Brigh
ton Parke. CMim^ raudotis virtuve. 

Tel. 847-0351.

ptctai išnuomojamas kamba
rys suaugv«;^m viono asmens bute. 

Tel. 476-2534.

IŠNUOMOJAMA: 4 kambarių butą* 
naujai dpVnrnotas su *Wiroa už 85 
dol., netoli 55-tos ir Ashland Avė.

5 KAMPARUI NAMAS, v*zu apšil
domas 74-fos ir Winchester 
Ave. Mėnesinė nuoma 100 dol.

W. F. SMITH & Co.
7936 So. HALSTED ST.

488-5700

BIZNIERIAI KURTE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURIGERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Šimkus Real Est 
NOTARY, INCOME TAX SEI 
4259 So. MAPLEWOOD AVI 

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiaus 
savybių pirkimas - pardavimas, 
šioie kontoroje daromi Ir Iii 
vertimai, užpildomi pilietybės 
mai, income tax ir įvairus kitol 
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 i

SPRING OPENING
Tuesday. March 3-rd. — Clothing for 
entire Family. Thursday, March 5th!

— open until 9 P. M. 
THRIFT HOUSE 

CLOTHING AND HOUSEHOLD 
items

511 MAIN ST.. EVANSTON, ILL. 
Operated by Evanston Junior League

GIRL FRIDAY — 
SECRETARY

For young Corp. Near O’Hare, 
require an accurate typist with__
ited experience to handle variety of 
responsebilities; For complete de

tails call 
296-1018

We
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.
L RUDIS Tek CL 4-1050

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

NETOLI SCOTTVILLE, MICH., 
parduodamas 8 kambarių namas su 

I garažu, pastoge ir 2 akrais žemės. Ge
ras kelias. Smagi vieta.

Rašykite: 
Mrs. A. PUISIS.

4409 LAKE HARBOR RD. 
MUSKEGON, MICH. 49441

CEMETERY LOTS FOR SALE
Kapinių sklypai py<L

TĄ MŪRINI BIZNIO NAMA ] 
siu pidai. 2451 W. 69 Str 

Skambinkite HE 4-2012

TYPIST - BILLER
Varied duties, pleasant surroundings 
for import sales co. Permanent. 3 
days per week. Free insurance, profit 

sharing.
Phone 939-3210

GIRL FRIDAY
Challenging job in CPA office. 

Typing and aptitude for figures 
essential.

4670 ELSTON ST.
MU 5-8171

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

LIETUVIŠKOJE APYLINKĖJE, 
ir 50 Avė., 5 metu senumo j 
bungalow’ su 2 kambariais kiei 
sėje, 2 auto garažu. £17 50 sa\ 

pajamų. $24.500.
SVOBODA. 2134 So. 61st Ct..

Tel. BI 2-2162. Jei neatsako LA

BUILDERS AND CONTRACI 
Namu Statyba ir Remontą

HEATING CONTRACT 
įrengiu naujus ir perstatau set 
su rūšių namo apšildymo pec 
air-conditioning i naujus ir sen 
mus. įrengiu vandens boiler 
stogu rinas (gutters). Darbas 
karnas greit, sąžiningai ir garan 

Apskaičiavimai nemokama 
Turiu leidimus dirbti mieste 

užmiesčiuose.
Domas Žukauske

KATALIKŲ PARAPIJOS KLEBONI
JAI šiaurės vakaruose yra reikalinga 
patikima moteris bendrai namų ruo
šai. 3 kunigai. Privačios patalpos, 
gera alga ir geri namai tinkamam as
meniui. Susikalbėti angliškai. Skam

binti PE 6-6060 arba rašyti: 
AF Box 273 

225 W. WASHINGTON 
CHICAGO, ILL. 60606DU SKLYPAI UŽ 495 DOL. 

Lieturių Tautinėse kapinėse, arti Įėji
mo ir kelio.
Tel. 448-3185

WHIM YOW BANK Ot WOM

MAIDS 
WAITRESSES 

COOKS
Steady work. Good starting salary. 

Congenial surroundings. .
RAMADA INN.

300 So. FRONTAGE RD. 
HINSDALE. ILL

"NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas (vairių pre- 
kiV. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
I

SIUNTINIAI į LIETUVA
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

HEATING & SHEET META
4444 So. Western Ave..
CHICAGO. ILL. 60609

Tel.: VI 7-3447

A ABALL ROOF!
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir 
kamuosiąs vamzdžius sutaisome 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pa 
me. Nudažome namus iš lauko 

. liekame “tuckpointing” darbus. 1 
apdrausti, visas darbas garantuot

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-87 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet 
REMKTTP TUOS BIZNIERIŲ 

KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE**




