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VĖLIAUSIOS ŽINIOS
ši todėl ir tvirtina, kad Makedo
nija turinti priklausyti Bulgari-

Bulgarijos gyven
toju skaičius pernai padidėjo 
68,000 ir metų gale sieks 8 ir pu
sę milijonų.

jis nebūtų priverstas grasini
mais ar kankinimais to padary
ti.. Laiškas esąs neadresuotas 
jai, bet “visiems, kariuos jis ga
li liesti”. Laišką majoras pra
deda girdamas komunistus už jų 
humaniškumą ir tvirtina rašąs 
laišką pats, be jokių spaudimų. 
Laiške pilna komunistinių fra
zių, neamerikietiškų išsireiški-

Iš Egipto pranešama, kad ne
seniai prezidentas Nasseris pa
siuntęs dali savo turimų sovie
tų gamybos lėktuvų Į Siriją. Jis 
bijąs, kad Izraelio lėktuvai gali 
sunaikinti Egipto aviaciją.

Egiptas pirmą karo dieną pra
rado labai daug lėktuvų. Didelė 
jų dalis buvo sunaikinta aero
dromų angaruose, ant žemės. So
vietai, prieš pradėdami siųsti 
Egiptui naujus lėktuvus, reika
lavę, kad Nasseris juos geriau 
saugotų. Todėl Egipte prista
tyta daug požeminių angarų. Ae
rodromai išbarstyti po visą Egip
tą, kiekviename laikomi tik ma
ži lėktuvų skaičiai. Sakoma, kad 
dalis Egipto lėktuvų laikoma Su
dane.

Stebėtojai galvoja, kad Nas
seris nori paveikti sovietus, kad 
jie duotų Egiptui pačių naujau
sių Mig-23 naikintuvų. Išsiųsda
mas dalį senesnių lėktuvų Į Si
riją. Nasseris padaro vietos nau
jiems lėktuvams. Jei kils nau
jas karas, arabai galės pulti Iz
raelį iš visų pusių. Iš Sirijos 
arabams yra lengviau pasiekti 
Izraelio taikinius.

Už piniginį už
statą iš kalėjimo paleisti sep
tyni Čikagos riaušių agitatoriai 
važinėja po visą Ameriką saky
dami kalbas ir rinkdami pinigus 
teismo baudoms ir bylos išlai
doms apmokėti.

Advokatas Kunstler Albany 
studentams pasakė, kad Čikagos 
teismas buvęs simbolis visiems 
amerikiečiams, kurių nervai ne
beišlaiko persekiojimų. Jie stu
miami iš protestų į kovą, o se
kantis žingsnis būsiąs sukilimas.

Kitas tų nuteistųjų gynėjas 
kalbėjo Syracuse kartu su nu
teistu David Dellinger, kuris pa
sakė, kad pats prezidentas Nixo- 
nas įsakė “sutvarkyti” kaltina
muosius ir iškelti jiems bylą. Jis 
aiškino, kad be smurto visuome
nės nepakeisi, jei visuomenė 
pati nebus karinga ir neatmes 
status quo.

Kaltinamasis Froines Albany 
pareiškė, kad jis ir kiti nuteis
tieji planavo “susirinkti” 1972 
metų demokratų ir respubliko
nų partijų konvencijose. Kaip ži
noma, Froines teisme buvo iš
teisintas.

TOKIJO. — Japonijos gyny
bos ministeris Nakasone pareiš
kė užsienio korespondentams, 
kad per 3-5 metus Amerika tu
rėtų visas savo karines bazes Ja
ponijoje perleisti japonams. Ja
ponija turinti išugdyti savo ka
rines jėgas ir perimti didesnę da
lį savo gynybos naštos.

DETROITAS__ Amerikos au
tomobilių fabrikai skelbia, kad 
paskutinė vasario mėnesio savai-

WASHINGTONAS. — Dar du 
senatoriai: Ribicoff iŠ Connecti
cut ir Nelson iš Wisconsino pa
sisakė balsuosią prieš teisėjo 
Carswell paskyrimą į Aukščiau
siąjį Teismą. Jau 20 senatorių 
pareiškė šiam teisėjui savo opo
ziciją.

WASHINGTONAS. — Teisin
gumo departamentas nutarė iš
kelti bylą prieš UMW — anglies 
kasyklų darbininkų uniją, nes 
paskutiniuose unijos rinkimuo
se buvę daug nelegalumo. Darbo 
sekretorius Shultz pareiškė, kad 
bus siekiama anuliuoti rinkimų 
rezultatus ir skelbti naujus rin
kimus.

Kaip žinoma, žuvęs angliaka
sių unijos veikėjas Yablonski, 
pats kandidatavęs į unijos pre
zidento vietą, ilgai kėltino iš
rinktą prezidentą Boyle ir kitus 
unijos vadus, kad rinkimai ne
teisėti. Yablonskio tada niekas 
neklausė, o jis pats, jo žmona ir 
duktė buvo nužudyti.- Dabar uni
jos reikalais susidomėjo sena
to darbo komitetas, teisingumo 
ir darbo departamentai.

Nėra įrodymų, kad dėl Yablon
skio mirties kalti būtų dabarti
niai unijos vadai. Rinkimuose 
apie trečdalis angliakasių bal
savo už Yablonskį. Unijos prezi
dentas Boyle pažadėjo teisme 
kovoti ir neužleisti laimėtos uni
jos prezidento vietos.

PARYŽIUS. — šiaurės Viet
namo delegatai Paryžiuje įteikė 
vieno amerikiečio lakūno žmo
nai jos vyro rašytą laišką. Iš to 
laiško ji sužinojo, kad jos vyras, 
aviacijos majoras Schrump, yra 
likęs gyvas ir laikomas komu
nistų nelaisvėje.

Ann Schrump pažino savo vy
ro rankraštį, tačiau negali su
prasti laiško turinio. Visi penki 
lapai pilni prieš Ameriką ir jos 
vyriausybę nukreiptos propagan
dos. žmona sako, kad jos vy
ras, aviacijos kadro karininkas,

tus. šelpiamieji, einą į darbo 
apmokymo mokyklas, gaus po 
30 dol. per mėn. priedo. Suau
gusiems, kurie mokosi darbų, bus 
dar duodami vaikų priežiūros 
priedai.

Visas naujasis šalpos įstaty- 
msa sudarytas taip, kad šelpia
mas stengtųsi išeiti iš šelpia
mųjų ir tapti dirbančiu visuo
menės nariu.

tik 1% mažiau, negu praėjusių 
metų tą pat savaitę.

LONDONAS. — Britų parla
mentas po karštų debatų priėmė 
vyriausybės gynybos gaires, ku
rios numato griebtis atominių, 
taktinių ginklų, jei komunistų 
kariuomenė bandytų užimti. Va
karų Europą. Parlamento bal
sai suskilo į 289 už gaires ir 231 
— prieš; Prieš pasisakė'ir"56 
darbiečių atstovai.

VIENTIANE. — Laoso kari
nė vadovybė paskelbė, kad Lao
se esą kinų daliniai numušė vie
ną Laoso lėktuvą. Laoše esą apie 
6,000 kiniečių, kurie čia stato 
kelią.

ROMA. — Italijos vyriausy
bė uždraudė didžiajam Ameri
kos keleiviniam lėktuvui Boeing 
747 nusileisti Italijos aerodro
muose. Manoma, kad tai politi
nis sprendimas, spaudžiant Ame
rikos vyriausybę duoti daugiau 
komercinių oro kelių Italijos lėk
tuvų bendrovei.

MASKVA. — Sovietai paleido 
į orbitą “Cosmos 325”. Jis at
liekąs mokslinius tyrimus. Va
karuose galvojama, kad tai 
žvalgybos ir šnipinėjimo sateli-

Leipcigo studijos
Vokietis prof. Wiktor Falken- 

hahn, nuolat gyvenąs Berlyne, 
šių metų pradžioje lankėsi Drus
kininkų kurorte. Apžiūrėjęs M. 
K. Čiurlionio muziejų, nustebo 
neradęs dokumentų apie Čiurlio
nio studijas Leipcige. Vėliau 
Falkenhahn, Lietuvoje apsilan
kęs jau ne pirmą kartą, prisiun
tė kai kuriuos dokumentus.

Vokiečiai profesoriai, Čiurlio
niui studijavus Leipcige, anuo
met pažymėjo, Čiurlionį turė
jus “labai didelių muzikinių ga
bumų”. (E)

Bulgarijoje neseniai buvo 
pravestas spekuliantų ir. kyši
ninkų valymas. Ta proga buvo 
išmesta iš partijos ir kariuome
nės, daug nacionalistų, ypač ka
riuomenėje. Matydami, kaip ju
goslavai gražiai gyvena be patai
kavimo sovietams, jaunesnieji 
bulgarai norėtų pasekti jų pa
vyzdžiu. živkovo uždavinys yra 
tokius reformatorius suvaldyti. 
Jie išmetami įvairiais preteks
tais. Vieni kaltinami “Kinijos 
linijos” sekimu, kiti — ekono
minių įstatymų laužymu.

♦ Izraelio aviacija kelis kart 
daužė taikinius Egipte. Du egip
tiečių lėktuvai numušti oro ko
vose.

♦ Buvusio prez. Johnsono 
krūtinės skausmai aprimo, dak
tarai jam leido vaikščioti.

■*• Prancūzijos sudaryta komi
sija tirti, kodėl nuskendo povan
deninis laivas, Įtaria, kad jis su
sidūrė su Tuniso laivu, kuris da
bar atvyko pasitaisyti dugne at
siradusios skylės.

♦ Vasario mėnesį Amerikoje 
buvo 4.2 nuošimčiai bedarbių. 
Naujas pakilimas palietė pra
monės darbininkus automobilių 
ir aviacijos įmonėse.

♦ Britų karūnos įpėdinis prin
cas Čarlis ir jo sesuo, princesė 
Anne liepos mėnesį atvyks į 
Ameriką. Juos pakvietė prezi
dento Nixono dukterys ir vienos 
jų vyras, David Eisenhower.

♦ Kalifornijos legislatures sei
mas ragina Kongresą atiduoti 
Alcatrazo salą Amerikos indė
nams, kurie to reikalaudami, tą 
salą laiko okupavę, čia būtų 
dvasinis ir kultūrinis indėnų cen
tras.

BULGARU KOMUNISTAI VERGIŠKAI 
PILDO VLSUS MASKVOS ĮSAKYMUS

SOFIA. — Iš visų komunistinių Rytų Europos satelitų Bul
garija yra Maskvai ištikimiausia. Bulgarijos komunistų vadai su 
atsidavimu pildo kiekvieną Maskvos pageidavimą. Bulgarijoje 
užsienio diplomatai kalba, kad jei Maskvoje atsirastų Mao Tse 
Tungo linijos režimas arba net jei sugrįžtų carų valdžia, kitą dieną 
Bulgarija pasektų Maskvos linija, šią savaitę Bulgarijos komu
nistų vadas Todor živkov lankėsi Čekoslovakijoje. Jis pasiūlė 
Gustavui Husakui, čekų komunistų vadui, Bulgarijos pagalbą 
kovoje “prieš praeitį”. Abu komunistų vadai patvirtino abiejų 
šalių draugystę.

Čekoslovakijoje į bulgarus žiū
rima ne tiek su pykčiu, kiek su 
gailesčių ir su panieka. Sovie
tams įsakius, keli šimtai bulga
rų kariuomenės kareivių, slap
tai Juodąja jūra buvo atvežti į 
Sov. Sąjungą ir vėliau dalyvavo 
Čekoslovakijos okupavime. Bul
garijoje oficialiai nėra sovietų 
kareivių, bet yra daug sovietų 
karininkų, patarėjų ir techni
kų, kurie viską prižiūri ir valdo.

Įdomu, kad, būdamas Čekos
lovakijoje, bulgarų komunistų 
vadas pareiškė sąlygą, kad jo 
spaudos konferencijoje nedaly
vautu Jugoslavijos laikraščių at
stovai. Tas įvykis dar kartą pa
rodo Bulgarijos ir Jugoslavijos 
santykių įtempimą. Kada bul
garų užsienio reikalų ministeris 
Baševas lankėsi Jugoslavijoje, 
Tito jam aiškiai pasakė: “Ne
kiškite nosies į Makedonijos rei
kalus”.

Makedonija yra viena iš Ju
goslavijos šešių respublikų"' ta
čiau daug makedoniečių kųltū-

Verčia belaisvius 
keikti Amerika

VISUR VIENODI ŠALPOS MOKĖJIMAI 
NEBETRAUKS SKURDŽIU I MIESTUS

WASHINGTONAS. — Atstovų Rūmų lėšų komitetas priėmė 
prezidento Nixono pasiūlytą šalpos įstatymą, kuris numato per 
metus išleisti 5 bilijonus dolerių neturtingoms šeimoms šelpti. 
Komitetui vadovauja atstovas Wilbur Mills. Jis pasakė, kad jis 
vadovaus Atstovų Rūmuose šio įstatymo debatams ir siūlys jį 
priimti. Komitetas projektą priėmė 21 balsu prieš 3. Manoma, 
kad jis be didesnių pakeitimų praeis abu kongreso rūmus ir taps 
Įstatymu.

Nuteistas Kunstler 
kalba apie sukilimą 

ALBANY.

Amerika ragina vėl sušauk
ti Ženevos konferenciją svarsty
ti naujos komunistų agresijos 
Laose. Sovietų Sąjunga nieko 
neatsako į Laoso reikalavimą, 
kurį remia ir Washingtonas.

♦ Maskvoje jau 7-tą kartą su
sitiko sovietų Gromyko ir V. 
Vokietijos atstovas Bahr. Po 
dviejų valandų pasitarimų pa
skelbta, kad derybos bus tęsia
mos antradieni.

Cleveland*) gėlių parodoje išstatyta didelė rožė, pagaminta iš kiaušinių lukštų. Kiaušiniai nuda
žyti 21 spalva. Menininkas Manolio sunaudojo 17,000 kiaušinių, ‘ kurie buvo susmaigstyti ant 

lentose prikalinėtų vinių, vėliau 19 tokių -lentų buvo sudėtos j bendrą paveikslą.

Atomo naudojimas 
taikingiem tikslam
WASHINGTONAS. — Sovie

tų Sąjunga labai priešinosi, ka
da 1962 metais Amerika siūlė 
susitarti dėl atominių bombų 
naudojimo, taikos tikslams: uos
tų kasimui, kanalų, rezervuarų 
statybai. Tačiau pati Sov. Są
junga jau 1964 metais pradėjo 
įvairius sprogdinimus taikin
giems tikslams ir dabar yra 
Ameriką jau pralenkusi.

Vienoje susirinkę Amerikos 
ir Sovietų atominės energijos 
specialistai šią savaitę svarstė 
taikingų atominių projektų klau
simus. Paaiškėjo, kad sovietai 
jau padarė 13 eksperimentinių 
sprogimų, požeminių dujų rezer
vuarų, žibalo šaltinių, kasyklų 
plėtimo reikalams. Sovietai ato
miniu sprogimu iškasė nemažą 
ežerą, kuriame dabar žmonės 
plauko ir sportuoja.

Amerikos Atominės Energijos 
Komisijos lėšos šiais metais bu
vo sumažintos ir todėl vietoj 
numatytų 8 sprogimų bus gali
ma įvykdyti tik tris. Amerikie
čiai nepatekinti, kad sovietai 
įgavo daugiau patyrimo atomo 
energijos taikingam pritaikyme.

Svarbiausias šio įstatymo 
bruožas yra tas, kad jis apims 
visus amerikiečius vienodai. Da
bartinės programos duoda šalpa 
šeimoms su išlaikomais vaikais. 
Motinos kartais “pasirūpina” 
vaikų, kad gautų didesnius mo
kėjimus.

Be to, senasis šalpos įstaty
mas traukė i miestus iš pietinių 
valstijų tamsius, be jokio pa
ruošimo darbininkus, gausias 
šeimas, kurios namie gaudavo 
mažus šalpos mokėjimus ir ne
galėdavo iš.jų išsiversti. Tokie 
šalpos gavėjai New Yorke ar 
Čikagoje gaudavo daug daugiau 
pinigų ir todėl važiuodavo į šiau
rinius miestus. Naujasis įstaty
mas mokės vienodą šalpą visose 
valstijose.

Šelpiama šeima gaus po 500 
dol. per metus pirmiem dviem 
šeimoms nariams ir po 300 dol. 
kiekvienam sekančiam nariui, 
šeima su dviem vaikais gaus per 
metus 1,600 dol. Kas ketvirtis 
metų bus iš naujo patikrinimas 
tos šeimos tinkamumas gauti 
šalpai.

Be tų šalpos čekių šeimos na
riai galės auginti maisto produk
tus, galės gauti maisto bilietus, 
vaikai galės uždirbti, jei eina į 
mokyklą, kiek nori, suaugę ga-
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EGIPTAS SLEPIA LĖKTUVUS SIRIJOJ
IEL AVIVAS. — Izraelio kareivių grupė, perplaukusi Mirties 

jūrą, sunaikino arabų komandą, pasirengusią plaukti į Izraelį su 
“Katiušos” tipo minosvaidžiais. Trys arabai žuvo, trys paimti 
nelaisvėn. Arabų grupėje buvo 17 vyrų. Jie turėjo persikelti į 
Izraelio pusę dviem guminiais laiveliais. Arabų partizanų vado
vybė Jordane patvirtino izraelitų puolimą, tačiau pranešė, kad

gaminti uraną
ALMELO. — Britanija, Va

karų Vokietija ir Olandija pasi
rašė sutartį kartu gaminti tai
kingiems tikslams reikalingą 
atominę medžiagą — sustiprintą 
uraną. Sutartyje numatyti 
punktai garantuoja, kad tas ura
nas nebus naudojamas gink
lams gaminti.

Vokiečiai jau prieš keleris 
metus surado būdą uraną — 
branduoliniu reaktorių kurą — 
pagaminti greičiau ir pigiau. Vo
kietija tą metodą pasiūlė' nau
doti Olandijai ir Britanijai, ku
rios sutiko. Dėl urano gamybos 
nemažą triukšmą kėlė Sov. Są
junga, bijodama, kad Vokietija 
gali pradėti gaminti atominius 
ginklus.

Prie šių trijų valstybių su
tarties siūloma prisidėti Belgi
jai ir Italijai.

uždraudė skraidyti v
WASHINGTONAS. — JAV 

karo aviacijos vadovybė nutarė 
pagrindinai patikrinti savo kon
troversinius F-lll lėktuvus ir 
drausti jiems skraidyti dar 3-6 
mėnesius. Netrukus bus baigti 
specialūs angarai, kuriuose 232 
lėktuvai pereis išsamiuš meta- 
lurginius patikrinimus, kon
strukcijos egzaminavimą ir visų 
dalių inspekciją. Lėktuvai turės 
išbūti 24 valandas specialiame 
šaldytuve, kur temperatūra sieks 
40 laipsnių žemiau nulio.

F-lll lėktuvai buvo ginčų ob
jektu nuo pat 1962 metų, kada 
tuometinis gynybos sekretorius 
McNamara juos užsakė General 
Dynamics bendrovėje. Kaikurie 
politikai kalbėjo, kad tai buvęs 
politinis demokratų partijos 
sprendimas — statyti lėktuvus 
ne Boeing bendrovėje, bet GD.

Vėliau prasidėjo techniški 
sunkumai: jau 15 tokių lėktu
vų sudužo, buvo pastebėta daug 
trūkumų, lėktuvų kaina kilo.

Australija, kuri užsakė"24 lėk
tuvus, dabar svarsto ar never
tėtų jų atsisakyti ir sumokėtus 
pinigus — 200 milijonų dol. skir
ti už kitus modelius.

Kinija išnaudoja 
savo darbo žmones

HONG KONGAS. — Komu
nistinės Kinijos spauda daug 
rašo apie savo “liaudies heroiš- 
kus žygius”. Kaip ir Sov. Są
jungoje, Kinijoje labai skatina
mos soclenktynės, darbo našumo 
kėlimas, “nepaprasti” darbinin
kų laimėjimai.

Kinijos žinių agentūra skel
bia apie dviejų komunų darbi
ninkus kalnuotame Shansi pro
vincijos rajone. Darbininkai, 
naudodami vien paprastus įran
kius, per 10 mėnesių pastatė 
vandentiekį, kuris einąs per 22 
tunelius, per tarpeklius.

Kansu provincijoje žibalo lau
kų darbininkai laisvalaikius pa
ruošė 7,000 akrų daržų. Daržai 
ėmę žaliuoti Gobi dykumoje ir 
ant Chilien kalno šlaitų. Darbi
ninkai ne tik turį pakankamai 
šviežių daržovių savo reikalams, 
bet apie 750 tonų parduoda ki
tiems.

Sovietų Sąjunga jau perėjo 
savo “stachanovietišką” laiko
tarpį. Sovietai bando didinti 
darbo našumą gudresnėmis prie
monėmis, siūlydami pinigines j lės uždirbti iki 720 dol. per me 
premijas, atostogas Kryme ir 
sunkiai gaunamas prekes, kaip 
automobilius ir kt. Kinijoje vis 
dar bandoma išnaudoti darbo 
žmones pagyrimais laikraščiuo
se, grasinimais karu ir kitomis 
nelaimėmis.
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MIAMI BEACH, 41, FLORIDA
BLOKAS NUO PAJŪRIO

Scphie ir Bernice WeJicka
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Gražus savanoriu pagerbimas

ST. CATHERINES, Ont.

ikiepijant busimojo organo do- 
audinių dalelytę. 
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'ruko. kuriu be konkurencijos 
p Lia kaina tik po $99.00.

UŽSISAKYKITE DABAR. 
UŽSISAKYKITE TIK PER

LTV Valdybos pirm. E,
Televizijoje" programa* m

s J zu £L JI iv L7 Jlj | 
EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street 

New York, N, Y. 10010 

kahvktte mūšy nemokamo 
Katalogo.

bus gali:
apkrėtimu.-. visų pirmiausiai 
plaučių infekcijas, net papras
tąsias slogas. Vaistais būsią ga
lima net protą ir atmintį page-

i

Dr K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II t.. 336 psL 
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 246 psi. __...................................
M. Zo^ėenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl...................
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl.....................................................................
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl..........
J Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. .................................................................... ............
Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl............  $2.00 ir
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. 
Sr ‘
vi

\ galite įsigyti “Naujienų** ofUe arba gauti 
atsiuntę numdvtas sumas čekiu arba money 

nrdprm. šiuo adresu:

ooo. fi-
!¥< sv. įvairiu vai’ 
nnelado. 2 Vi sv 

pyr2'

ir programos vedėjas 
Čikagoje

oiado
2 v4 s v, ryž

s^|. 2’/« sv. marzneb 
miltų, 1 

čių ir vsflių,
10 SKEPETŲ
5 vilnonės skepetos be apve- H 
č'jojLnų. d.deiemis arba mažo- § 
m s gėlėmis ar turkiškais ras- S 
tais ir 5 šilkinės skepetos. įvai- 1 
rių spzlvų.

IKI NAILONINIAI 
.IETPALČIAI

moterims .visokių iš- g 
nuo mažų iki didelių. H 
ėlyuos. žalios ir rudos a

SruogianA, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl
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4JIM HOI US
<• *jfc'ffcr s s x

1 <!***.« i

♦Nuristų*
talento tr
į

p- r.
? - -- — .

2>1U VCIKj

•
MT11K U

ft f I J
I

Uita H

Ramovėnu rengiamam pobūvi 
vasario 15 d. 1970 metu, para
pijos sali te j. Mes žemiau pasi
rašė valdybos nariai protestuo-j 
jame, ir pageidaujame nenaudo
ti savo pasakytoje kalboje b-nes | 

keletas Į vakarienė, apie kurią artimiau-1 liai visų vėžio ligų būsią pagy- į ar Valdybos vardu, bet tiktai į 
laiku bus skelbiama spau-i domi. E- - pagaminti skiepai l kaipo J. Šarapnickas, nes tas 

prieš įvairius kenksmingus vi- į vardas jau buvo panaudotas va- 
rusus. Taip pat bus žymiai pa- Į sario 7.1970 slovakų salėj.

Darant ope- Parašai Vice-pirm. A. šetikas

Nuo *

NusirinJcmią fxofpxii 
Vaidybos pirmionikas 
gianskas painformavo, 
m, gegužės mėn. 3 d., LTV ket-1 per ateina;, 
vėrių metų veiklos sukakčiai at- tų būsią visiškai ištobulinti.

dieną yra belikę]žymėti rengiamas banketas —j Apie 2,^K) metus du trečda- 
■ Lada ryta

praktiškų pasiūlymų ateities fi 
lansiuių reikalų ir knygų tvar-Idoje.
cyme. “Lietuviai Televizijoje”, rie- . .

Susirinkimas, išklausęs ir Pilnintelei lietuviškai televizijos! ^^Hta anestezija 
Komisijos pa- programai laisvame pasaulyje, ” ””V -
----------- • pa- geriausios sėkmės penktaisiais

Vg.

i jrnęs Kontrolės 1 
Į teiktus davinius, priėmė ir p~ 
Įtvirtino $27,000.00 piniginę są- 
j matą penktiesiems LTV veiklos 
i metams.
j Susirinkimui buvo pateiktas 
“Lietuviai Televizijoje ’ D-jos 

!organizacinių įstatų projektas, 
Įkurs išdiskutavus buvo priim- 
įtas. Pagal tuos įstatus Dr-jos 
j nariais laikomi asmenys LTV 
j reikalams metų bėgyje paauko
ję nemažiau kaip 12.00, nariais 
< rėmėjais — 50.00, mecenatais 
i— $100 ir garbės nariais — as- 
Įmcnys visuotinio narių susirin- 
|’<imo tokiais pripažinti.
i Be čia paminėtų pagrindinių 
j dienotvarkėje apspręstų reikalų, 
Į susirinkusiųjų gyvai buvo dis- 
Įkutuoti bendriniai, finansiniai, 
Į programų sudarymo bei pageri- 
limo ir kiti LTV gyvybiniai bei 
>rcanizaciniai reikalai.

- GERIAUSIA DOVANA

$1-50

IIn

Koirys, LIETUVA 3UDO, 416 psl.....................................
Mtngeh, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai. ........................... .............................................
Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS!

2 Dr. Antanas J Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais 
virbeliais $2.00. kietais .......... ............... ............

Juozas švaistas, PETRAS JlRyOKAS, 228 psl.......................
H^nr kas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. . .................. .
Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ................. .
C R JuroHa, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
P^onėle Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 p^l . .. 
Kip**r Bielinis, TERORO IR VERGUOS IMPERIJA. 

3r» ....... . . ................................" ........
□ r J R Kokius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl. 

dUk.n . .......... ... .......... .
APėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl

aauja taupymo ir narnu

Dėkojame

pasitikėjimą. M 
tume būti Jums 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
SIClOOO

raciją nebereiks žmogų apmarin- Sekr. P. Polgrimas Ižd. P. Dau- 
ti dujom:: ar chemiškais nar- ginas Valdybos narys A. šva- 
kozais, o te vietoje bus vartoja- žas 
ma elektra ir operuojamasis pa
siliks prie pilnos sąmonės ir, jei 
norės, gaLs pats žiūrėti, kaip 
jam darorr.a operacija. Taip pat 
kas nore 
išmiegoti r.eatsibusdamas.

Vienas iš septyniv žudikas
Motina jaučiasi ramesnė, 

kad sūnus už grotų

Mrs. Laura Blair, 44 metų ne- j 
grė, septynių vaikų motina, naš- i vaistų gamyba, 
lė, kurios vienas sūnus Charles 
Conolly, 24 metų, su sėbru Frank 
Luckett, 24, šiomis dienomis vie
ną policininką nušovė, antrą 
sunkiai sužeidė, pasakė, kad tas 
jos sūnus priklauso būti už gro- į rinti, o pagedusių nervų vietoje 
tų visą likusį savo amžių. Kai! įdėtį negendančius iš metalinių 
Charles buvo suimtas, ji pasakė: l vielų.
“Aš patenkinta, kad su juo baig
ta. šią naktį aš miegosiu ramiau 
negu galėjau miegoti per ištisus 
mėnesius”. . Jai - neėereiksią per Į 
n*ktis budėti ir laukti žinios, kad i 
kas nors joši.sūnų užmušė.

Tas Charlis jau išsėdėjęs pus-j j Vyšniauskas, energingas vei- 
dešimtų metų kalėjime ir nese- į kėjas, surengė pobūv{) kuris įvy_ 
niai buvęs paleistas į laisve są- ko vasario 15 kaip tik prieš Va- 
lyginiai, kad daugiau nebenusi-' rk) 16 ,Buvo pakviesti orga. 
kals. I>rieš 10 metų, 1960 m. ko-1 nizaciju atstovai> «Pvamovės” na. 
vo 14 d. jis su dviem sėbrais bu-1 riaį ir svečiat 
vo nuteistas po 25 metus kalėti i Prie papuoštu ir skaniu valgiu 
už apiplėšimą ir apiplėštojo žmo-į aDkrautu staIu‘buvo pakviestas 
gaus nudūrimą peiliu. Motinos j E Sin^itis tai iškiimingai 
pastangomis ir prašymais duoti Į progaj vaįovauti Tares jautrų 
jos sūnui progą Parodyti, kad ^|( pak^pinniausiasavano_ 
“pasitaisęs , jis buvo sąlyginiai rjus pasakyti kalbas Jaudinan_ 
paleistas ir jam buvo surastas j -iaį kalbėjo. dviej kava_
geras darbas po $lo0 savaitei, į lierjus A< §ukySr prisimindamas 
bet po dviejų dienų tą darbą j pirmasias.tovas už Lietuvos lais. 
jis mete, susirado kitą darbą ir! ve Gražiai ^^0 ir S. ui-1 
tapo trijų dienų metė, susinn- binas Du kiti savanoriaU. Rad. 
kęs visokias gatvių atmatas, mo
tinai išėjus į darbą, namie rengė 
“laukines girtuokliavimo parti
jas”, o pajutę motiną grįžtant, 
jo “svečiai” pro užpakalines du
ris išbėgiodavo. Pagaliau kelis 
mėnesius ir jis pats dingo, kol 
policija jį surado ką tik padariu
sį žiaurią naują žmogžudystę, i 
Jis šūviu . galvą nušovė patrulį 
Kelly ir dviem šūviais sužeidė 
kitą patrulį Neustromą, kurie 
Conolly ir Beckettą sustabdė dėl j 
trafiko taisyklių pažeidimo.

Skautų rėmėjų susirinkimas

Š. m. kovo 1 d. parapijos sa- 
liukėje buvo sušauktas metinis 

alės per visą žiemą skautų rėmėjų susirinkimas. Bu- .
vo tikėtasi ir laukta iš Wellan-! Į 

Nepaprastai bus patobulinta do, Port Colborne, Niagara Falls, Į 
nyba. Antibiotikais j tačiau niekas nepasirodė. Iš St. i 
i pašalinti visokius Catharines atėjo dešimt žmonių. 1;

Labai mažas skaičius. Tai nebe- ! 
sidomėjimas jaunimo reikalais.Į: 
Seniau taip nebuvo.

Kas kaltas, kad “Žalgirio” vie- j 
tininkija taip nusmuko? Netak-r 
tiška pirmininko laikysena atbai-1- 
dė žmones.

Buvusi valdyba atsistatydino. (: 
Buvo išmintingai pasiūlyta lai- : 
kinai susilaikyti nuo naujos vai-, 
dybos rinkimų, bet kur tau, A. 
Gverzdys, kuris buvo dienos pir- 

. . _> - . .- . , mininku1, visu įkarščiu ^radėjo!
^^..P-a^0VenTP1™^ kaltinti, net rankos dre

bėjo. Tad vargais negalais -su- ’ 
lipdė valdybą iš trijų žmonių: J. j 
Girevičiaus, J. Vyšniausko ir S. 1 
šetkaus.

A. Gverzdys moka kitus pulti, , 
kaltinti, bet į valdybą, kur rei
kia dirbti, neina. Gal būt, ban- | 
dė pateisinti savo žmoną, kuri, 
ilgus metus vadovavusi skau- j 
tems- mergaitėms, pasitraukė dėl i 
tam tikrų aplinkybių. Vietiniu- Į

Frank Zogas, Present

Passhoax Savings 
All accounts com
pounded daily — 

ua»d Quarterly

ANO LOAN ASSOCIATION

440 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 5002 

PHONE.- 2544471

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ

— jau 80 metv tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 
giau kaip SEPTYNHJS MILIJONUS dolerių savo apdraus 
tiems nariams.

— didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIME- 
NUTMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu. ■

— jau tun daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą,
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gab 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo S100.00 
iki $10;000.00. ‘ '

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją ’ Aooraydą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų-^Ėmgus aukštojo mokslo studi- 

- joms l ir gyvenimo pradžiai.
SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 

už §1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
| SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 

nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis S2.00 
Į metus.

| SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. . Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu pąrasysit:

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

vilas ir S. Mačikūnas, neatvy
ko. Pirmojo žmona buvo susir
gusi, antrasis turėjo akies skau
dulį.

Sveikinimo žodį tarė parapi
jos klebonas kun. B. Mikalaus
kas. L. Bendruomenės pirminin
kas J. šarapnickas ir skautų vie
tininkas P. Balsas.

Savanoriams kūrėjams buvo 
įteiktos dovanos: meniškai išra
šytas sveikinimas, tartum koks 
diplomas, su visų dalyvių para
šais.

čia ramovėnai garbingai vei
kia. su visais gražiai sugyvena, 
šių metų valdybą sudaro pirm. 
.1. Vyšniauskas, vicepirm. K. 
Galdikas, sekr. Z. Jakubonis, na
riai Venskus ir Zosinas.

Visą reikalą sugadino keletas 
L. B-nės valdybos narių, kurie 
nei iš šio nei iš to, piktos valios 

Apie 1990 metus organų į užgulti, išnešė protestą savo pir- 
mogabs žmo-' mininkui J. šarapnickui už tai, 

dalyvavo tame savano- 
bus paprastas kasdieni- i r:ų pagerbime ir pasakė sveiki

nimo žodį. Nesuprantamas elge
sys A. šetiko, P. Polgrimo, P. 
Daugino ir A. Švažo! S. šetkus 
susilaikė. Bravo.

štai kaltinamojo dokumento 
turinys: “Vasario 15-70. K. L.

Visiems jau aišku, kad medi-Į 
eina daro sparčią pažangą. Vie- Į 
na /O 
Ii j oje 
dicina ateinančių 30 metų be-į 
gyje 
persodinimas iš 
gui, o labiausiai iš gyvulių žmo- Į kad

nis dalykas. Bus galima perso- Į 
dinti (perkelti) bet kurį organą, 
išskirinant galvos smegenis ir j 
nugarkaulį. Specialūs organų, i 
tai yra kūno dalių tiekėjai bus 
beždžionės ir kiti gyvuliai. Or- i 
ganizmo palinkimą atmesti per-|B-nes St. Catherines Apylinkes 
keltus organus būsią galima nu-j Valdybos pirmininkui J. šarap- 
galėti dar mažiems kūdikiams niekui, ger. pirmininke.

’ ANNUM

PER 
ANNUM

PER 
ANNUM

PER 
•ANNUM

ANNUM

M SAYISfiS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

OK SAV1M6S CERTIFICATES 
OF 51,080. DR MORE, 
' 1 YEAR MATURITY

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $1,080. OR MORE, 
5 MONTH MATURITY

30 DAY NOTICE BOLD EAGLE 
PASSBOOK ACCOUNT 

S50.Q0 MINIMUM

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20.000
Interest is compounded daily and paid quarterly on aH 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 536%.



Nauja valdyba Lietuvos Dukterų D

visuovimame susinnkim 
išrinkta nauja Lietuvių 
rų Draugijos valdyba, k 
reigomis vasario mėn. 6 
siskirstė sekančiai;

Pirmininkė — Emilija 
nė; Vice pirmininkės — 
Vengrienė ir Liucija Lazauskie- j septinti metai. Er 
nė; Sekretorė — Marija Grėb-I^ar'ja Grėbliūnier 
liūnienė; Iždininkė _  Albina Į šauskienė, Albina Dumbrie
Dumbrienė; Soc. skyriaus — pradeda jau trečius metus, o 
Liucija Lazauskienė (pirminin-Į Pat* pirmininkė, Emilija Kiel 
kė) ir padėjėjos Nijolė Vengrie
nė ir Stasė Olšauskienė; Paren
gimų vadovė — Valė Vaitiekū
nienė; Vyr. seniūnė — Brigita 
Perrey; Vyr. šeimininkė — So-

u.

Kielie- je, jas istve 
Nijolė Į grienė, kuri

a

je

Joniškiečiųneparašė, (jam-1
aiškino moks- k Klubo susis 

mai nušviesda- kovo 3 d. X
principus.” j svetainėje. Narių buvo neina- 

. . ižai. Valdybos raportai priimti, np ir jaukiau,n . . > \. . . .’ . . / . . |<k>kiŲ vakaras puikiai pavvko.Valaitienę bu-L. , J /. .. . . , .. . Raportavo B. zemijuliene, v.paminėjusi be to pradinio f. . . . f .f i . * . . i . .v Bobmiene ir L. Vaicekauskas., bet tai nėra dar visis-
nesuderinta jos giesmes

Greta p. Valaitienės

i taip ir i 
Utinius ji 
supranta 
viniznio

ivvko
A. Jusi 
draugij 
bieciani 
geminėje esant. Jis pasakė, kad
skausmus dar jaučia ir galbūt 
teksią 
kartą, 
šią, 
Jusa?

raugams
ie ji apl

i

I ir
jkai
Įgaida.
' vardo ji padarė trumpą išna
šą, kuri puslapio apačioje štai 
ką sako: “Gyveno JAV, miru
si.”nė, ne naujokė, išbuvusi valdy

boje keletą metų, tik kitose pa
reigose.

į Buvusi 1969 — 1970 mėty valc’yba. Iš kairės j dešinę: sėdi — Genė Bara- 
Oficialus pareigų perdavimas įdienė ir pirm. Sofija Adomaitienė. Stovi — Nijolė Vengrienė, Antanina 

Lrvl/A Vepštienė, Aleksandra Likanderienė, Sofija Toliušienė, Marija Grebliūnie-įvyko vasario mėn. ±8 d., Juh- Krif>kausltie^ Albina Durnbriene.
fija Tohusiene. I jos Biliūnienės restorane, Heal-1 ......

Organizacinį komitetą suda-1 thy Food Restaurant, 3236 So. , . ... , . . _

’r'TT 110 metų šluostant ašaras, ištie- 
| siant pagelbos ranką, stengian
tis sumažinti vargą, negalime 
pasakyti, kad vargas dingo ar 
bent sumažėjo. Jo yra ir yra

i ir yra...
Posėdį atidarė draugijos ka- 

' pelionas, kun. Feliksas Gurec- 
. kas, pasveikindamas gausiai su- 
j sirinkusias, ką ir bekalbėti — 
i dvi valdybos, beveik 20 moterų 
! — ir pakvietė Liuciją Lazaus- 
, kienę pristatyti naują -valdybą, 
i Plojimui nutilus, Julija Bičiū- 
I nienė pakvietė visas karštai va
karienei. Garavo jautienos kep- 
snis, kugelis ir grybai, ir buvo 

i baisiai pikta, kad namie vakarie- 
i nė jau buvo pavalgyta. Vakarie- 
! nės metu, pirmininkė Sofija 
’ Adomaitienė padėkojo buvusiai 
valdybai (nesinori sakyti sena
jai valdybai, nes mes visai dar 
ne senos!), taigi buvusiai val
dybai už darbą, susiklausymą, 
ir sakyčiau, sugyvėnimą. Padė
kojo taip pat kapelionui už rū
pestį,, patarimus, ligonių lanky
mus ir šiaip moralią pagalbą.

Baigdama Sofija Adomaitienė, 
į iškilmingai perdavė savo val- 
I džios ženklą — plaktuką (kurio 
i per du metu ne karto nepanau
dojo) naujajai pirmininkei Ęmi-

o'—..v.mvvvM, *jv*v*<*- x wu iiuovauiaut, uv. i - ... y . . -

ro: dr. Marija Ringienė, Elzbie- Halsted St. Toje pačioje vieto- ^e aimiu užsienyje. r per
ta Vilkienė ir Emilija Gaškienė, je prieš 10 metų gimė l___
Revizijos komisija: Angelė čet- įsteigti draugiją, kuri sugebėtų 
kauskienė, Aldona Gylienė ir nušluostyti ašaras ir sumažinti 
Antanina Vepštienė. ’ vargą čia pat, pašonėje, neieš-

Nauja 1970 m. valdyba: sėdi (iš kairės i dešine) Nijolė Vengrienė, pirm. 
Emilija Kielienė ir d-jos kapelionas kun. Feliksas Gureckas. Stovi: Brigita 
Peney, Antanina Vepštienė, Emilija Gaškienė, Marija Grėbliunienė, dr. Ma
rija Ringienė, Albina Dumbrienė, Sofija Toliušienė, Liucija Lazauskienė, 

Augelė Četkauskienė.

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas Lieponį!

rėdamas baigti reikalą, pra 
nešė', kad ji įnirusi? Jei taip 
tai šnipelis 
kauskienę ir 
natų visą josios giesmę moky
tojams. Giesmė graži, bet dai
nininkei nepavyko pataikyti Į 
natą.

suklaidino Me& 
visai išmušė i:

anką operuoti antrų 
Gydytojai viską dary- 

kad pagydytų. Jau dabar 
; galis ir korespondencijų 
iyti, bet tai padaryti tru

kę net dvi valandas, 
vartoti kaire ranka. <■ * ?
sunkiai sekasi.

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

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

9 iki 6.vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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Licenseci by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 

ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
DOVANAS • SIUNTINIUS I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ,

UKRAINĄ IR T. T.

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

5. GIESMES GIEDA NE 
Į NATĄ

Michalina Meškauskienė sa
vo atsiminimuose skiria dane o 
vietos savo mokytojams. Ji ži
no, kad okupantas Lietuvos 
mokytojus, jei neskaitsdi vals
tiečių, labiau nuskriaudė, ne-

1
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

1

i1

i

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

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

Cosmos Parcels Express Corporation i
45 West 45th Street' New York, N. Y. 10036 |

m "I - -e \ i w* w zx w* Sy

i-

I

Tel.: 212 — 245-7905 
S K Y R

• NEW YORK, N.. Y. 10003
• NEW YORK, N. Y. 10011
• BROOKLYN, N. Y. 11207,
• BROOKLYN, N. Y. 11211,
• BOSTON, Mass. 02118,
• BOSTON, Mass. 02127,
• BUFFALO, N. Y. 14206, 

CHICAGO, Illinois 60622, 
CHICAGO, Illinois 60608, 
CLEVELAND, Ohio 44134, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
GRAND RAPIDS Mich. 49504,
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 

HARTFORD, Conn. 06114, 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 
NEW HAVEN, Conn. 06519 
NEWARK, N. J. 07106, 
PASSAIC, N. J. 
PATERSON 1, N. J 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 
WATERBURY, Mass., 
WORCESTER, Mass. 01610, 
YOUNGSTOWN, Ohio 44503,

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

370 Union ,Avenue 
271 Shawmut Avenue 
331 West Broadway 

332 Fillmore Avenue 
2222 West Chicago Ave. 

3333 S. Halsted Street 
5879 State Road 
762 Springfield Avenue 
1082 Springrield Ave. 
, 636-38 Bridge St. N. W.

11333 Jos. Campau Avenue 365-5255 
200 Franklin Avenue 
288 Main Street 

960 S. Atlantic Blvd.
509 Congress Avenue 

698 Sanford Ave.
176 Market Street
L, 99 Main Street

1214 N. 5fh Street 
1307 E. Carson Street 

2076 Sutter Street 
905 Bank Street

169 Millbury Street 
309 W. Federal Street

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 

647-6576 
EV 4-4952 
LI 2-1767 

268-0068 
TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
TeL: 374-6446 

GL 8-2256

246-9738 
FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

Tel.: 373-8783 
GR 2,6387 

274-6400 
3-4818 
1-2750 
6-1571 
6-6766 
8-2868 
3-0440

PO 
HU 
Fl 
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SW 
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lijai Kielienei ir palinkėjo jai 
ištvermės toliau sėkmingai tęsti 
pradėtą darbą. Kartu su plak
tuku Sofija Adomaitienė per
davė ir savo “pavaldines” — vi
sų narių kartoteką. Perimanti 
pareigas Emilija Kielienė pade- j 
kojo už pasitikėjimą, sakydama, 
kad jei visos dirbsim — darbas 
bus lengvesnis ir tuo pačiu nu
šviesdama artimiausios ateities 
darbus. Po dviejų metų darbo, 
išeinančioms iš valdybos se
sėms: buvusiai pirmininkei So
fijai Adomaitienei, buvusiai vi
ce pirmininkei Genei Baradienei, 
buvusiai parengimų vadovei Mo
nikai Kripkauskienei ir buvusiai 
sekretorei Aleksandrai Likande- 
rienei Įteikė po rožių puokštę.- 
Ne tik išeinančių iš valdybos 
liūdnus veidelius, bet ir visas ki-. 
tas nufotografavo inž_ Raimun
das Rimkus.

Po oficialių pareigų perdavi
mo ir atsisveikinimo, dar ilgai 
buvo dalintasi įspūdžiais ir pa
tyrimais dalyvaujant ir pačiai 
vakarienės šeimininkei Julijai 
Bičiūnienei ir Marijai Leonienei, 
kurios seniūnijoje ir visas posė
dis vyko.

Naujai valdybai sėkmės sun
kiame artimo meilės darbe!

Al. Likanderienė

paauglių ir

Čia Meškauskienė jau per
sistengė. Ji palaidojo savo ge
ografijos ir gamtos mokytoją 
Antaniną Valaitienę dąug an
ksčiau, negu mirtis ryžosi ją 
nusivesti. Teisybė, ponia Va
laitienė kelis kartus sunkiai 
sirgo ir buvo ligoninėje, mir
tis labai jau arti prie jos suki
nėjosi, bet vis dėlto nedrįso 
jos numarinti, kaip tai padarė 
josios mokinė.

Pedagogė Antanina aVlaitienė 
dar gyva. Su savo vyru mokyto
ju Jonu Valaičiu ji gyvena Cice
ro mieste, dideliame Chicagos 
priemiestyje. Ji apdairi, gyva, į 
juda, domisi ne tik visuomeni
niu, bet ir pedagoginiu bei li
teratūriniu lietuvių gyvenimu. 
Ji apsitvarko savo butą, pasi
gamina sau ir savo vyrui pus
ryčius, pietus ir vakarienę. Ji 
aplanko savo anūkus, augan
čius kaimynystėje. Kiekvieną 
dieną ji nueina į krautuvę, 
nusiperka šviežios duonos, pie
no, daržovių ir kitokio maisto. 
Labai dažnai ji pagamina pie
tus ir pakviečia buvusius savo; 
mokinius, žingeidaujasi jų gy
venimu. Pataria jiems, kaip 
geriau jiems tvarkytis. Moky
toja Valaitienė ne tik ne miru
si, bet ji dar gali ig pačią Meš
kauskienę ir šias eilutes rašan
tį pergyventi.. Ji dar stipri.

Kuriais sumetimais ' Meš
kauskienė numarino ponią Va
laitienę anksčiau, negu mirtis 
įgavo drąsos prie šios geros 
mokytojos kibti, tai bus lietu
viško gyvenimo misterija. Vil
niuje okupantas laiko kelis 
šimtus samdinių, kurie seka 
kiekvieno tremtinio gyvenimą 
ir darbą. Prie kartotekos turi 
kiekvieno bylą, kurioje sura
šyti visų tremtinių “griekai”. 
Meškauskienei visos rusų pri
mestos valdžios durys yra at-

M. Gudelis 
(B. d.)

Gimtadienio proga 
kinta Antanina Grigonis ir jai 
palinkėta sveikai ir linksmai 
sulaukti dar daug gimtadienių.
Joniškietis

pasvei-

CRANE SAVINGS and Loan Association
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MOKAME NUO SPALIO 1

B. 8. PIETKIEWICZ, Pres..

and Rockwell Street. Tei. LAfavette 3-1033
VIETA AT JTO MOBILIAM S

mokama vieny 
mėty certifi-

:atams. Mažiau
sia $5,0C0 
ar daugiau

DILNOS1966 METŲ
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesi-

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.

f 1

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

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

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

Plymouth Valiant
Duster 2-Door

Coupe

$7$

daryti plačių užmojų žmonė
mis, kad, išėję į gyvenimą, ne
sukluptume, nesusmulkėtume, 
per audras ir vėtras nėštume 
savo tautai šviesą ir gėrį.

“Bėgs dienos, metai, kada 
nors vaikystės,
jaunystės dienos atrodys to

gu bet kurią pavergtos Lietu- kios tolimos... Net ir tada iš daros. Ji gali nueiti, bylą išsi- 
Mokyto- užmiršties rūko prieš mus iš
žudomi kils spinduliuojančios aureo- 

mokytojai lės apsupti mūsų gimnazijos
į didžiausiais būriais buvo siun- mokytojai. Reikės nors vieną 
! čiami į šiaurės Sibiro tundras, akimirką išsijungti iš kasdie- 
I mokytojai dar ir šiandien turi ninių darbų bei rūpesčių, kai 
I gyventi iš nedidelės algos ir j vieną po kito išvysime savo 
[ ubagiškos pensijos. mokytojų paveikslus, konkre-
; Meškauskienė, negalėdama ^us JU veidus ir charakterių 
( mokytojams padėti, bandė bent bruožus — tokius 

šiltą žodį apie juos pasakyti.
' Ji gražiai kalba'apie visus Lie

tuvos mokytojus, bet ypatin-
į gai jau šiltai nori atsiliepti apie 
j savus mokytojus. Susižavėjusi 

gražia mintimi ir prisiminusi
| mokytojų įdėtą širdį ir didelį 
Į darbą, ji knygoje klausia: 
I “Tad kokią giesmę sugiedoti 
j Jums, brangūs mokytojai?”
i Giesmę Meškauskienė pra

dėjo gražią, tik visa nelaimė, 
kad ji nepataikė į natą. Gie-

j dojimas visą laiką aštriai rai- 
žė ausį, o baigus giesmę liko 
labai jau neskanus skonis, štai 
josios giesmė mokytojams:

“Jūsų pamokos, paskaitos, 
pokalbiai, paprastas kasdie
niškas žodis, priekaištingas ar 
padrąsinantis žvilgsnis tary-1 

■turn visuomet bylojo: — gerb
kite, mylėkite žmogų, darbą, 

i knygą, būkite sąžiningi, darb
štūs , darykite žmonėms gera,

- giliau žvelkite į gyvenimą, už 
paprastų kasdieniškų reiškinių 
ieškokite didesnės prasmės, 
atidžiau ir giliau pažvelkite į 
kiekvieno žmogaus vidų...

“Jūs vedėte mus ne tik ben
dro pažinimo keliais. Nepaisy
dami trukdymų, padėjot mums 
išvystyti įvairiapusišką jaunuo
lišką veiklą, siekėte mus pa-

vos gyventojų grupę, 
jai labiausiai buvo 
okupacijos metu,

traukti ir nusirašyti jai reika
lingus duomenis. Pagaliau, jai 
užtektų ir pasiteiravimo tele
fonu. Gal ji taip ir padarė. 
Gal Maskvos šnipeliui, seku
siam pedagogus Valaičius, nu
sibodo juos sekioti. Gal jis, no-

50.000 myliu.

BUNNER,

INC

tolimus ir 
tokius artimus, kaip ta šviesa, 
kuria jie nuskaidrino mūsų 
augimą, brendimą ir sąmonė
jimą”. (“žvelgiu į tolius”, 320

Vėliau ji išvardina visą eilę 
mokytojų, pasakydama ką nors 
gero ir šilto apie kiekvieną. Ji 
paminėjo Adomą Ląstą, Pet
ronėlę Lastienę, Izabelę Nat- 
kevičiūtę, Albiną Iešmantą, 
Kaži Naunčika, Juozą Miku- 
čionį, Nataliją Zemlianskienę, 
Antaniną Valaitienę, Juozą 
Žiugždą, žermeną Smolskienę, 
Stasį Totorių ir Stasį Matulaitį.

Paminėjo visus realinės gim
nazijos mokytojus, bet šiame 
skyriuje paties svarbiausio — 

(realinės gimnazijos steigėjo ir 
faktino josios (direktoriaus, 
mokytojo Jono Valaičio nepa
minėjo. Giesmės žodžiai jam 
netaikomi. Jonas Valaitis mi
nimas kitoje vietoje, bet čia, 
kur Meškauskienė gieda gies
mę visiems mokytojams, tai jo 
nėra. Prie giesmės yra pri
kergta ponia Valaitienė. Štai 
ką Michalina apie ponią Valai
tienę pasakė:

“Ir geografijos bei gamtos 
mokytoja Antanina Valaitienė 
buvo gera; nors šaukdavo “pa-

e

PER ANNUMPER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

and Loan Association TOUR SAVINGS

UP TO

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

H PER ANNUM 1 C 74% PER ANNUM K % PER ANNUM

ON CERTIFICATES ON 90 DAY NOTICE ON ALL PASSBOOK
OF $1000 OR MORE

6 MONTH MATURITY
Passbook Accounts

SI00.00 MINIMUM
ACCOUNTS

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 3 P. M., Tues. 9 lo 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 13:30 .... V
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Nauja Italijos valdžios krizė
Ir vėl nauja Italijos valdžios krizė, — trisdešimt pir

ma iš eilės. Taip nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos 
Italija jau turėjo 30 vyriausybių, o dabar bando sudaryti 
trisdešimt pirmą.

Po šešiolikos dienų bandymo, vedimo derybų su po
litinių partijų vadais neseniai atsistatydinęs premjeras 
Rumor turėjo iškelti rankas ir prisipažinti, jog naujos 
valdžios sudaryti jis negali.

Rumor, kuris yra Įtakingas krikščionių demokratų 
vadas, vadovavo jau dviem valdžiom. Tačiau ši kartą 
jam nepavyko susitarti su kitomis partijomis, kad jos 
sutiktų sudaryti su krikščionimis demokratais koalicinę 
valdžia.

Prezidentui Giuseppe Saragat, teko ieškoti kito Įta- Į 
kingo asmens. Paprastai, kai toks asmuo yra pasirenka- Į 
mas, tai jam pavedama sudaryti naują valdžią. Vadinasi, j 
jis yra parenkamas premjero postui. Tačiau ši kaitą prezi-1 
dentas Saragat sugalvojo naują būdą: jis Įgaliojo trimis 
atvejais buvusi premjerą Aldo Moro ištirti galimybes ko
alicinei valdžiai sudaryti. Tokiu būdu Moro ves derybas su 
politinių partijų vadais, ne kaip numatytas premjeras, o 
tik kaip prezidento Įgaliotinis. Tad jei jo misija ir nepasi
sektų, tai tas dar nereikštų, jog jam nepasisekė valdžios Į 
sudalyti. O jeigu toji misija būtų sėkminga, tai beveik} 
nėra jokios abejonės, kad jis būtų pakviestas ir valdžią | 
sudaryti, atseit eiti premjero pareigas.

Kyla klausimas, kodėl Italijoje nuolat kartojasi vai-1 
džios krizės? Kas dėl to kaltas? Kokios yra to priežastys?

Svarbiausia priežastis yra politinių partijų gausu
mas. Dabartiniu laiku veikia aštuonios politinės partijos, 
kurios turi savo atstovus parlamente.' Tos partijos yraI 
šios: Socialinio sąjūdžio, Liberalų, Monarchist^, Krik
ščionių demokratų, Respublikonų, Socialdemokratų (da
bar pasivadinusiais unitariniais socialistais), Socialistų 
ir Komunistui

Nei viena tų partijų parlamente neturi daugumos. 
Todėl tenka kelioms partijoms susitarti ir sudaryti koa- j 
licines valdžias. O jei viena partija sudaro valdžią, tai ji 
būtinai turi gauti kelių kitų partijų pritarimą.

Paskutinius kelis metus koalicinės valdžios buvo su
daromos iš krikščionių demokratų (ji yra pati didžiau
sia), socialistų, socialdemokratų ir respublikonų. Krizės 
paprastai Įvykdavo, kai tų partijų vadovybės kokiu svar-1

vos j. gos numer j 
l pavergimo , arts nuo| nintą sufe
karto pastebint, kaip tenai gy
vi išlikę rašytojai tebekartoja 
didžiojo teroro metais jų raš
tuose vartotus okupantų masko
lių liaupsinimus ir savo tauto? 
praeities bei savo buvusių arti
mų žmonių dergimus, susidaro 
įspūdis, kad tenai mintis ir žo
dis ir šiandien tebeprievartau- 
jami, nes laisvam žmogui ir įsi
vaizduoti neįmanoma, kaip gali 
žmogus rašyti tokias tendencin-s 
gas nesąmones, jei nėra “įtiki
namai” paraginamas taip dary
ti.

Okupuotoje Lietuvoje vienas 
iš nedaugelio pergyvenusių 1940 
—1948 metų maskoliško teroro 
ir beatodairiško lietuvių naiki
nimo laikotarpį ir bene 8 metų 
ištrėmimą Sibire, dar nepriklau
somos Lietuvos laikais jau pasi
žymėjęs feljetonistas, humoris
tas bei vienas iš valdžios oficio
zų redaktorių Augustinas Gri
cius, plačiausiai tebeatmenamas 
slapyvardžiu Pivoša, viename 
lietuviams išeiviams ir pabėgė
liams klaidinti Vilniuje leidžia
mo laikraštuko “Gimtasis Kraš
tas” (anksčiau leisto “Za Voz- 
vraščenije na rodinu” lietuviš
ka versija) praeitų metų pabai-

“PabirtM nūn 
kur pair 

buvusių 
kt. pažfsi..” 
vų pabėgusit, 
roro j Vakar proga uzsa 
hindam^^ :r “Keleivyje” be. 
“Naujienoje dirbusius ar tebe-i Apgailestaudamas buvusi

I bai artimą feljetonų srities I 
j dradarbį ir bičiuli Augustiną 
vošą, bene šešių vaikų tėvą, 
ne 8 metus gyvu ištverusį 
munistų “rojuje” — Sibir< 
pakartojęs po paties žodžius, 
kad visa, ką jis čia pripliurpė, 
yra prasimanyta, viskas iš pirš
to, perduodu žodį Stepui Vikin- 
tui, kurs “Europos Lietuvyje” 
š. m. sausio 20 d. nr. parašė Au
gustinui Griciui atvirą laišką, 
pavadintą “Mielas Augustinai”.

J. Pronskus

dirbančius žmones.
Kad iš buvusio talentingo fel

jetonisto Pivošo, Augustinas Gri
cius “per aspera ad astra” nu- 
regresavę? smulkutį paškvilis- 
tą, parodo ir jo tame straipsny
je užuomina apie mane, kur jis, 
prisimindan as savo su Antanu 
Bružu 1931 metais kelionę į 
Ameriką be kt. rašo:

“Tada 
Juozas 
prieš tai 
su geras

‘•Naujienose” dirbo 
Pronskus - Aklasmatė, 

gyvenęs Kaune ir mū- 
pažjstamas.
čia yra, Juozai!

Jis pasija upė, pasičiaupė, iš
traukė iš užpakalinės kišenės 
butelį viskio ir sako:

— Čia, broliai, ne Lietuva. 
Lietuvoj aps i pešioja, o čia tai 
tiesiai už 
tais ir pasmaugia.

— Bet čia viskas prasimany
ta, viskas iš piršto — suvaitojo
me.

klės griebia. Kar- apie tą patį.„

biu reikalu iškilusiu klausimu negalėdavo susitarti. Tek
davo iš naujo derėtis, bei nesutarimus išlyginti.

Nesutarimai . ši kartą pasireiškė, kai parlamentas 
pasisakė už skyrybų Įstatymą. Jam griežtai yra priešin
gas Vatikanas, kurio Įtaka vis dėlto tebėra gana didelė, 
ypač tarp krikščionių demokratų. Parlamento priimtas 
skyrybų Įstatymas dar turės* būti Senato patvirtintas. 
Kad to neatsitiktų, Vatikanas pradėjo kampaniją, pri
mindamas, kad jis turi dokumentą, kuris užkerta kelią 
skyrybų Įstatymo priėmimui. 0 tas dokumentas — tai 
prieš keturiasdešimt metų Mussolinio sudarytas kon
kordatas su Vatikanu.

Taigi, Vatikanas panaudojo negarbingo atminimo 
Mussolini lyg koki vaiduokli, kad galėtų “gąsdinti” val
džią ir sulaikyti skyrybų Įstatymo priėmimą. Konkor
dato priėmimas daug prisidėjo prie apsunkinimo koali-. 
cine valdžią sudaryti. Pasireiškė pusėtinas . nuomonių 
skirtumas Krikščionių demokratų partijoje, kur vieni 
stoja už tai, kad konkordatas nebūtų pažeistas, o kiti — 
už tai, kad jo nebūtų bojama.

Bendrai imant, kelioms politinėms partijoms nėra 
lengva susitarti ir sudaryti toms partijoms priimtiną 
programą, juo labiau, kad pačiose partijose pasireiškia 
Įvairių frakcijų, atseit, jos nėra vieningos. Imkime, pa
vyzdžiui, socialistus. Pietro Neimi vadovaujami laikosi 
tos nuomonės, jog tam tikrais atvejais galima susitarti 
su komunistais. Vadinamieji unitariniai socialistai nie
ko bendro nenori turėti su komunistais ir nuo jų griež
čiausiai atsiriboja. Be to, yra daug socialinių problemų, 
dėl kurių išsprendimo partijoms nėra lengva susitarti.

Nėra tad abejonės, jog ir populiariam Aldo Moro 
nebus lengva susitarti su kelių partijų vadovybėmis ir 
palenkti jas, kad jos sutiktų sudaryti koalicinę valdžią, 
kuri veiktų pagal iš anksto susitartą programą.

JURGIS JAŠINSKAS !

APIE ENCIKLOPEDINIUS LEIDINIUS | 
IR LIETUVIŠKĄ ENCIKLOPEDIJĄ

/ !I
“Iškilo atskiri chorai ir jų vadovai: ‘ 

Br. Budriūnas, Kauno III mergaičių gim
nazijos choro mokytojas ir dirigentas; 
Juozas Strolia, Tauragės komercinės gim
nazijos. vėliau — (nuo 1936 m.) Šiaulių j 
mokytojų seminarijos muzikos mokytojas 1 
ir chorų dirigentas: J. švedas (nežinia, 
kurioje aukštesniojoje mokykloje jis buvo ! 
mokytoju? J.); Petras Vacbergas. Taura- I 
ges mokytojų seminarijos muzikos moky- ' 
tojas (nuo 1936 m.), tos mokyklos mišraus | 
choro, 1937 m. mokyklinėse varžybose lai
mėjusio 1-ją vietą, dirigentas ir Tauragės 
šaulių kuopos vyrų choro. 1939 m. Kaune, 
valstybės teatre laimėjusio pirmąją vietą 
Lietuvos šaulių Sąjungos chorų varžybose, 
vadovas ir dirigentas; Antanas Ilčiukas, 
Pagėgių gimnazijos muzikos mokytojas ir 
mišraus choro dirigentas. Jo vadovauja
mas choras 1936 m. mokyklinėse varžybo- : 
sc laimėjo pirmąją vietą... ”

Baigiant rašyti apie stambesniuosius ir. į 
toli gražu, ne visus L. Enciklopedijos XV j 
tomo“ ncdaleklius ir perteklius", pačioje i 
to tomo pabaigoje susitinkame su “šedev- Į 
riniu” rašiniu, pavadintu: “Sportinė neik- ' 
la išeivijoje’’.

Perskaitęs tą rašinį, nežinai, žmogus, f 
ką daryti: juoktis — kvatotis, pečiais trau- j 
kyti ar, susiėmęs galvą, stebėtis ir liūdė- j 
ti: kaip, kodėl ir kokiu būdu toks absur
diškas rašinys pateko į pagrindinį apie li
tuanistiką Enciklopedijos tomą?

Rašinio autorius: nuolatinis Vienybės 
laikraščio bendradarbis Edvardas Šulai- į 
tis. Jis savo rašinį pradeda šitaip:

“Liet, sportininkų pasireiškimas emi
gracijoje yra beveik tokio amžiaus kaip ir 
pati išeivija. Anksčiausiai lietuviai spor
tininkai pasireiškė JAV. 190Š Brukline 
Anupro Simonavičiaus iniciatyva buvo ist. 
Lietuviu Gimnastikos klubas, vėliau virtęs 
Lietuvių Atletų klubu ir tuo vardu tebevei
kiąs“ (Pabraukimai visur — mano J.).

Tuo tarpu apie to klubo Įsteigimą A. 
Bg. (Bagdžiūnas) J.) savo gerai, objekty
viai ir enciklopedijai tinkamai parašyta
me liudijime (žiūr. L. E. XVI t. psl. 28 - 29) 
sako:

“Lietuvių Atletų Klubas (Lithuanian 
Athletic Club, stp. LAK) Brukline įkurtas 
1901 jungti lietuvių jaunimui, brandinant 
jo sportinį ir kultūrinį tvirtumą. Klubas 
Įsteigtas A. Simonavičiaus iniciatyva. In
korporuotas 1903. III.9”.

2. Apie paskirus to klubo sportininkus 
A. Bg. trumpai išsitaria: “Klubo sportinin
kai 1910 - 35 laikotarpyje žymiai pasireiš
kė bokse, imtynėse, sunkumų kilnojime; 
Juozas Žukauskas (Jack Scarkey) bokse ir 
Antanas Kundrotas imtynėse buvo iškilę 
į pasaulinio masto sportininkus”.

be- 1S1 
ko-|ta

riu reaguoti į Tavo straipenio 
neteisingus žodžius. Tu ten be 
kitko rašai; *4O tiems žmonėms, 
ištaškytiems po visa pasaulį, j Armonienė tik 
f artum apsivertė protas ir jaus-j Maskvoje, o 
mai. Jie pradėjo neapkęsti sa

MIELAS AUGUSTINAI,
atsitiktinai gavau 1969 m. 

gruodžio 18 d. “Gimtojo Kraš
to” 51 (151) numerį, kuriame 
užtikau Tavo “Pabiras mintis vis 

” Tu ten rašai, 
kad, bevartydamas seną fotal- 
bumą, jame radai senų pažįsta
mų veidus. Vieni jie Tau esą 
labai artimi, kiti artimoki, tre
ti geri pažįstami, ketvirti tik pa
žįstami... Nežinau, kuriai rūšiai 
Tu mane priskiri, bet mudu kar
tu dirbome “Lietuvos Aide” kaip 
skyrių redaktoriai apie šešeris 
metus, nuo 1932 m. iki 1938 m. 
Taigi, drįstu santykiauti su Ta
vimi, kaip su geru pažįstamu...
Buvau pasiryžęs rašyt apie Ta

ve straipsnį Tavo 70 m. gimta
dienio proga. Juk Tu pernykš
čių metų gruodžio 25 d. atšven
tei Tau mielas sukaktuves. De
ja, neparašiau to straipsnio tik 
dėl to, kad neturėjau pakanka
mai apie Tave šaltinių. Dvi lie- Biržiškos redakcija ir vertimas, 
tuvių enciklopedijos, bostoniškė “Vairo” b-vės leid. Kaunas, 1927 
ir vilniškė, apie Tave rašo kai m. 85 psl.). Mes ne tik nepavy
kę priešinga:
Įrašyta, kad Tu 1941 m. buvai 
molševikų išvežtas i Sibirą, o ki
toje, kad Tu “D. Tėvynės karo 
metais gyvenai (suprantama 
laisvai) TSRS gilumoje”. Kiek 
aš žinau, Tu buvai 1941 m. bir
želio mėn. kartu su gausybe ki
tų lietuvių (apie 32 tūkst.) prie
varta išgabentas į Sibirą... At
jaučiu Tave, kad Tu ten daug 
iškentėjai. Kaip Tu grįžai Į Lie
tuvą, nežinau, bet džiaugiuosi, 
kad Tu gyveni, savo žemėje, Lie
tuvos sostinėje, esi sveikas ir 
gali savo profesijos darbą tęsti

Atsimenu Tave kaip Tumo- 
Vaižganto tipo žmogų; buvai la
bai energingas, greitas, su vi
sais draugiškas, su malonia šyp- menėje išaugęs jaunimas nega- 
sena pasitinkąs ir palydis kiek
vieną. Mokėjai greit orientuo
tis ir greit prisitaikyti. Tu visa-, 
da iš anksto užuosdavai, kuris Irai ir tokiais sakiniais:

E. šulaitis apie stipruoli A. Kundrotą 
(šulaitis rašo — Kandrotas!) įterpia sen
sacijas gaudančio laikraščio skiltims, bet 
ne enciklopedijai tinkamą žinią:

..“ ... į JAV atvykęs stipruolis Antanas 
Kundrotas savo pečiais pakėlė 20 vyrų, ant 
krūtinės išlaikė 3300 svarų, dantimis pa
kėlė 4 vyrus, išlaikė geležinį MO svarų 
virbą su 2 ant galų persvertais vyrais” (L. 
E. XV t. 801 psl.)

Ką bendro turi šio, prigimties nepap
rasta jėga apdovanoto lietuvio jėgos de
monstravimo veiksmai su “sportine veikla 
išeivijoje“, tik pats rašinėlio autorius ga
lėtų paaiškinti.

3. “Sportinis veiklos išeivijoje” auto
rius labai mėgsta operuoti kurioje nors 
sporto šakoje pasižymėjusių asmenų pa
vardėmis, nebodamas, ar tie pasižymėję 
sportininkai laikė save lietuviais, ar tiktai 
jų pavardės buvo lietuviškos. Sakysime, 
“amerikietiškojo futbolo” žaidime pasižy
mėję, pagal autorių , šie lietuviai... S. 
Paukštys, Stankevičius — Stankook, E. 
Kraučiūnas — Krause..., W. Osmanski, 
A. Bložys. J. Jonaitis — Unitas, R. Apols- 
kis, J. Kanvalcs. J. Dirsa — Dixon, R. But
kus ir kt... Beisbolininkų tarpe išgarsėjo 
šie lietuviai: V. Tamulis, J. Podres, E. 
Waitkus. E. Mik šis, S. Zalubowski, F. Tho
mas ir k t... ” (LE. XV t 801 psl.) Tų pa
vardžių prirankiota žymiai daugiau. Bet 
kas iš to? Pavienių sportininkų pavardžių 
Įvardyjimas visai neparodo lietuvių spor

lotovo ir Ki
nas atiduoti 

•ą Rusijos tankų riedėji- 
Iš to sekė kraujas, ašaros, 
itas ir kruvini pirštai...

tūkstančiai lietu
vių, kurie nemokėjo prisitaiky- 

vo tėvynės Lietuvos ir neapkęsti I ti, paklojo savo gyvybes Sibire... 
joje gyvenančių žmonių už tai, I Jei netiki, jis Tau papasakos, 
kam jie Lietuvoje liko gyvi, kam kaip lietuviai žuvo bolševikų pri- 
jie tarybinėj santvarkoj, kam 
jie dar dirba, kuria, mokosi ir 
moko”.

Apie proto ir jausmų apsiver
timą geriau nekalbėkime, nes tai 
yra labai subjektyvus dalykas. 
IŠ psichologijos žinome, kad juo 
kvailesnis žmogus, juo labiau 
jis yra įsitikinęs, kad kitų protas 
yra apsivertęs. Tačiau yra tik
ra netiesa, kad nuo bolševikų te
roro pabėgusieji lietuviai “pra
dėjo neapkęsti savo tėvynės Lie
tuvos ir jos žmonių...” Nežinau 
tokio politinio pabėgėlio lietuvio, 
kuris neapkęstų savo tėvynės. 
Atvirkščiai: juo toliau žmogus 
nuo tėvynės, juo labiau jos ilgisi 
ir juo labiau ją myli. Šitą tė
vynės meilę geriausiai yra iš
reiškęs politinis emigrantas Ado
mas Mickevičius Konrado lūpo
mis: “Bet toji meilė ten, ant 
žemės, mano meilė ne ant vieno 
rymo ten žmogaus... ne ant vie
nos šeimos, ne ant vienos kar
tos: myliu aš visą tautą! Imu aš 
savo glėbin visas jos buvusias ir 
būsimaskartas, spaudžiu jas prie 
krūtinės, lyg draugas, vyras, my
limasis, tėvas... (Iš Adomo Mic
kevičiaus raštų. “Vėlinės”. M.

t verčiamojo darbo stovyklose ar 
’ kalėjimuose.

Neturėdamas ko svarbaus pa- 
1 rašyti, Tu nupliurškei keletą ne

vykusių istorijėlių apie “Nau
jienas”, “Keleivį” ir jų redakto
rius. Tu juos pabandei atvaiz
duoti kaip biznierius. O atsakyk 
man į klausimą, ar bolševikiniai 
redaktoriai nedaro sau asmeni
nio biznio kitų lietuvių gyvybių 
sąskaita? Ar jie negauna ho
noraro ir gardesnio kąsnio už 
šmeižtus? Ar atsirado bent vie
nas Kudirka bolševikų okupuo
toje Lietuvoje?

Šio atviro laiško baigmėje no
riu pasidžiaugti Tavimi kaip hu
moristu. Mielai ir dabar Tavo 
feljetonus skaitau viešai lietu
viškajam tremties jaunimui, ku
rį bandai Tu niekinti. Tau gi as
meniškai linkiu ištvermės, geros 
sveikatos ir ilgiausių metų! Jei 
nebijai mano vardo paminėti, 
sveikink kolegas rašytojus Lie
tuvoje. Tik susimildamas, ne
mokyk mūsų tėvynės mylėti ir 
lietuviais būti... Mes ne iš Zau
erveino išmokome tai, bet iš lie
tuvių motinų, tokių kaip Vaiž
ganto Taučiuvienė, kuri savo 
žemę mylėjo ne mažiau kaip sa
vo Dieva...

vienoje iš jų pa-1 dime, bet, atvirkščiai, džiaugia
mės, kad Jūs Lietuvoje išlikote, 
kad Jūs dirbate, kuriate ir moko
tės.
• Tačiau, mielas Augustinai, čia 
mes visi skiriamės, kada Tu ban
dai suversti kaltę politiniams pa
bėgėliams dėl lietuvių pralieto 
kraujo...' Kas pirmas sukišo ke
lis tūkstančius lietuvių į kalėji
mus ? Kas išvežė 32 tūkstančius 
lietuvių Į Sibirą? Kas ginklu 
okupavo Lietuvą? Juk mes no
rėjome gyventi su Sovietų Rusi
ja taikoje ir ramybėje: Kas su- 

• laužė valstybines nepuolimo ir
nepriklausomybės užtikrinimo 
garantijas? Todėl ir aklas gali 
suprasti, kad Lietuvos kariuo-

UTENOS KLUBO

mėnesinis susirinkimas Įvyko 
vasario 10 d. Vengeliauskienės 
svetainėje. Pirmininkė K. Stu- 
kienė atidarius susirinkimą pra
nešė, kad mirė klubo narė Mar- 
jpelėAidlauskienė. Paprašė susi
rinkimo dalyvius atsistoti ir mi
rusią narę pagerbti.

Buvo skaitytas ir priimtas 
praeito mėnesio nutarimas.

Nutarta surengti šokių vakarą 
balandžio .12 d. Po susirinkimo 
buvo vaišės.

Kitas susirinkimas bus kovo 
10 d. Visi prašomi atsilankyti.

Įėjo ramiai pakelti bolševikinės 
okupacijos.

Nevykusią propagandą Tu va-
: “O Lie-

’NAUJIENOS® KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS
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tinės veiklos lygio nei apimties. Neš net . 
patys tų pavardžių kai kurie savininkai : 
nebenori prisipažinti lietuviais esą. Toks, Į 
pvz. Butkus ar Waitkus, kai vienu laiku jį 
sergantį ligoninėje aplankė lietuviai ir 
sveikino, linkėdami greit pasveikti ir grįž
ti sportinėn veiklon, tarė: “Aš ne lietuvis; 
tiktai mano pavardė lietuviška... ” O tokį 
“lietuvi” Poderį visomis keturiomis graib
sto lenkai kaip savo tautieti. Taip pat S. 
Zalubowski. Ir kaip mes, lietuviai, pasi- 
jusime,- jeigu tie pasižymėję “lietuviai”, 
pasiskaitę apie save anglų kalboje lietu
viškoje enciklopedijoje, viešai pareikš ne
są lietuviai ?

Tokių kurioje nors sporto šakoje pasi
žymėjusių Amerikos lietuvių Įvardijimas 
būtų visai suprantamas ir pageidaujamas 
specialioje (sakysime, “Sporto enciklope
dijoje”, kurią savu laiku yra siūlęs išleisti 
Alg. Gustaitis, reziduojąs Kalifornijoje) 
arba specialioje knygoje, skirtoje įvairio
se gyvenimo šakose pasižymėjusiems, už-> 
sienyje gyvenusiems ir tebegyvenan
tiems lietuviams, bet ne bendrinėje, litu
anistiką vaizduojančioje enciklopedijoje.

Abejotinų lietuvių pavardžių prirašyta 
apsčiai, o tokių lietuvių sportininkų, ku
rie nėra vengę lietuvių iy Lietuvos, visai 
nepaminėta. Sakysime, į 1938 m. Lietuvo
je — Kaune buvusią Tautinę lietuvių Olim- 
pijadą buvo atvykę ir toje Olimpijadoje 
aktyviai dalyvavo ne tik Amerikoje gjwe- 
ną krepšininkai, bet ir kitų sporto sričių

dalyviai (leng. atletikos): Bložytė, Berno
tas; iš Brazilijos gan pajėgus boksininkas 
(pavardės nebeprisimenu) ir daugiau pa
našių lietuvių. O jų toje pasižymėjusių 
lietuvių sportininkų litanijoje visai nėra! 
Kodėl?

Tų pasižymėjusių lietuvių sportininkų 
(Amerikoje) gretose (“... pasižymėjo 

lengv. atletikoje R. Vaičaitis,.. ” Apie ko
kį R. Vaičaitį čia kalbama? Vienas tokia 
pavarde sportininkas buvo iškilęs dabarti
nėje Lietuvoje. Jis atvyko Į Ameriką nuo
latiniam apsigyvenimui (gal jo tėvai čia 
yra anksčiau atvykę?) ir tuojau įsijungė Į 
lietuvių sportininkų gretas. Jam buvo leis
ta dalyvauti ir amerikonų sportininkų ėji
mo varžybose Chicagoje. Bet jam nepasi
sekė: po kelių tų varžybų teisė jų pastabų 
(jis — Vaičaitis, pagal tų teisėjų įsitikini
mą, ne ėjo, bet bėgo) jis buvo disk^lifi- 
kuotas ir tuo pačiu išjungtas iš bet kekių 
varžybų. Ar tuo jis “pasižymėjo” lengv. 
atletikoje?

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti
«N A U J I E N \ 

lost visad rašo
TFISYBĘ
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Atlanto 
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iš įvairių atstumų.

-ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

T e L: F Ron tier 6-1882

p 
darė įvad

i

vidurį ir nebegalėsime išmo
kėti savo algų... ”, pasakė De
ment.

9 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

Utemimas prasidės 11:10 mi
nučių priešpiet, pilno užtemi
mo pasieks apie 12.25 valandą 
ir baigsis 1 vai. 40 min. po pie
tų.

A

PR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai.
Treč. ir šeštad. uždaryta 

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

PETRO (PUTRAMENTAS)
Harlam Ava. — 586-1228

Leiditnat — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

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

Lietuviu Teisininku dr-jos Chicagos 
skyriaus valdyba. Iš kairės sėdi: Algirdas Budreckas, Stasė Čerkauskaitė-Wilde, Petras Jokubka, susirinkimo 
pirm. Rapolas Skipitis, Jadvyga Gaudušienė ir Antanas Laucevičius. Iš kairės stovi: Jonas Naštiūnas, p. Skipi- 
tienė, Anna Lorentas, Jonas Vasaitis, Jonas Daineuskas, Mikas Nagys, Antanas Sugintas, Petras Linkus, Prar.^s 
Kavaliūnas, Jonas Talalas, Jonas Kanišauskas, Edvardas Pikelis, Ona Kavaliūnienė, Felicijonas Gaudušas, Jonas

Litvinas, Leopoldas Mūrelis, neatpažintas. Karys Kasakaitis, Alfonsas Pimpė ir Stasys Gečas.
Fotp V. A. Račkausko

i skyriaus visuotino susirinkimo dalyviai. Lietuvi v Teisininkų dr-jos Chicagos 
Iš kairės sėdi: Algirdas Budreckas, Stasė Čerkauskaitė-Wilde

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

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

Telef.: PRospect 6-5084

Tel. ofiso: PR 3-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
, ■ C H 1 R -U R G A 8 

2858 W. 63rd STREET
Vai: pirmad., ketvirtad. ū-3 vai. v

antrad., penktad. 1—4 popiet.

Ibumus.

S CANDID PHOTO’S
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Call and ask for EDDIE BURBULYS

Kez. tel. 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽIS
T*l®fa PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

pirmad., ketvirtad. nuo 1—1 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir Šeštad. tiktai susitarus.sa---------  -- -- į į Į,— ---- ---

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. GARA 
27ū? W. 51st STREET 

TeL: G R 6-2400
Vūi. pagal susitarimą: Pirm.,- ketv. 
1—7—9, antrad,, penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

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

skaitė adv. Jonas Našiiūnas. Vė
liau buvo renkami valdomieji 
organai. Susirinkime buvo siū
loma, kad palikti tą pačią vado-1 
vybę. Nubalsuota, kad visi bu
vę valdomieji organai ir toliau 
palieka tie patys.

Susirinkime buvo iškeltas 
klausimas, kad yra reikalinga 
teis. K. Olekos knygos išleidi
mą piniginiai paremti. Nutarta 
tam reikalui kiekvienam aukoti 
po 32.00.

Į sueigą atsilankė nemažas 
skaičius teisininkų.

Susirinkimas praėjo draugiš-

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

Rez. GI 8-0873

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

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

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

AAI-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO į

$1500 f
' DR. ED. MARKŪNAS

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
4013 N. Lincoln -Ąvenue 

Chicago, UI. 6C6Į8 Tel. 525-0952

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

DR. i. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 7Tst 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 PLfCKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 7lst St.-?- Tel..7.37-5‘49 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEOHAS SJįlBUTIS
INKSTU, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 

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

Ofiso teief.: 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. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: 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.

i

ž.

IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 ,į
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! [f

........... - ----- :--------y

| RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

i Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviy .kalba: kasdien nuo pirma- ■ 
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 I 

&

BD THE CARPENTER

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

4714444

koje ir darbingoje nuotaikoje.
Po susirinkimo teis. V. A. Rač

kauskas visus dalyvius nufoto
grafavo.

Vėliau Įvyko vaišės.
Al Bud

kovo 14 d. 1 valandą popiet 
Chicagos laiku.

Pirmose rolėse dainuos so
pranas Renata Tebaldi — Min
nie, tenoras Sandor Konya - 
Dick Johnson, baritonas Cor
nell MacNeil — Jack Rance ir 
bosas John McCurdy — Jake 
Wallace.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILLAMS PASTATYTI

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. 

472-7105.
’SS&SSS&i.

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

& office remodeling.
Call KEN 
597-1491

DR. V. P. TUMASONIS |
CHIRURGAS

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso teleE: HEmlock 4 • 2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl į

Muz. Mindaugas Mačiulis
Jaunas muzikas Mindaugas 

Mačiulis jau jura gerokai pažen
gęs — prasiskynęs kelią muzi
kos pasaulyje fortepiono mene. 
Su savo pasiektais laimėjimais 
yra pasirodęs amerikiečiams ir 
susilaukęs jų gražaus, teigiamo 
įvertinimo. Jis jau gavo ir ke
lias premijas, šiuo metu rengia
si pasirodyti — koncertuoti lie
tuviams. Jo koncertas yra ren
giamas ir Įvyks š. m. gegužės 
31 d. Jaunimo centre.

Lietuviai kultūrininkai, Įver
tinę jauno muziko pastangas ir 
laimėjimus, nutarė jam padėti 
suorganizuoti fortepiono kon
certą ir pasirodyti saviesiems. 
Šiam koncertui suorganizuoti su
darytas keturiolikos asmenų ko
mitetas.
Muz. Mačiulio koncertui rengti 

komiteto nariu sastatas

Komiteto pirmininkas — A. 
Juškevičius, L. B. C-hicagos apy
gardos pirm., sekretorius M. Re
inienė; spąudos-informacijos ve
dėjas J. Masilionis, Lit. Aukš
tesniosios mokyklos direktorius, 
jo talkininkai: kun. J. Borevi- 
čius, Jaunimo centro direktorius, 
V. Kasniūnas, žurnalistas, T. 
šlutas, televizijos atstovas, Z. 
Juškevičienė, žurn., St. Peterso
nienė, mokytoja. Kiti komiteto 
nariai: T. ir Ig. Serapinai, pedago 
gai, Gintaras Plačas, Alg. Vikto
rą, studentai, O. Gradinskienė, 
prek., Evans, plataus masto vi
suomenininkas, P. Masilionienė, 
visuomenininke.

Steigiamasis susirinkimas ir 
pareigų pasiskirstymas Įvyko 
vasario 24 d. ponų Mačiulių na
muose. A. Beržienė

WOMAN PAINTER
, Professional. Will paint average 
room for $35. Best paint inchi- 

į ded. You must be satisfied.
Gall Fdrley Quality Painting 

valandos skambinti telefonu HE 4-2123' 343-/377
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195 w

Saulės užtemimas šiandien
Šiandien, šeštadienį, kovo 7 

d. per patį vidudieni Įvyks sau
lės užtemimas. Pilnas užtemi
mas bus matomas tik juostoje 
per Floridą ir išilgai 
pakraščius iki Maine 
niuose Vakaruose, 
Chicago j e užtems tik 
lės trečdaliai.

Gubernatorius Ogilvie pasa
kė, esą Chicagos meras Daley 
ir Cook apskrities pirmininkas 
Dunne turės prisiimti kaltę, jei 
CTA turės vėl pakelti važmą.

“Pinigai yra gaunami ir jie 
galėtų jau būti naudojami”, 
pasakė Ogilvie, turėdamas 
galvoje dar 1969 Illinojaus le
gislatures bilių, kuriuo Chica
gos miestui ir apskričiui lei
džiama dalį už motorų kurą 
(gazoliną) gaunamų mokes
čių pajamų perleisti CTA rei
kalams.

— Am. Raudonasis Kryžius 
išlaiko ,380 tarnautojų Viet
name, kad galėtų patarnauti 
JAV kariams: jie dirba ligo
ninėse, karo laukuose ir re
kreacijos centruose. Raud. Kry
žius tam tikslui reikalingas lė
šų ir aukas prašo siųsti: Ame
rican Red Cross Fund, 43 East 
Ohio St., Chicago, Ill. 60611.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

g’ REpublic 7-S600 REpublic 7-8601

I VIS

šia proga perspėjama, kad 
jokiu būdu negalima žiūrėti 

[stačiai į saulę nei nuogomis 
akimis, nei per spalvotus aki
nius, nei per aprūkytus stik
lus, nes akis žaloj an tie ji sau
lės spinduliai eina kiaurai.

Vienintelis ir lengvai gali
mas būdas yra toks: kartono 
dėžės viename gale iš vidaus 
prisegti veidrodėlį, kitame gale 
pradurti skylę; dėžę užsimau
ti ant galvos taip, kad veidro
dėlis būtų prieš akis, o pra
durtąją kitame dėžės'gale sky
lutę, nugara į saulę atsisukus, 
pataikvti prieš saule. Pro skv- (atsilankyti ir paremti Bridgeporto L'ie- 

, • ’ , i tuviu Namu Savininku Draugija, nes atsimuš; ■ .<=>*.
aiškiau- aukomis labdarybei, 
saulė.

Susirinkimu ii parengimu

— Pranešimas dėl kovo 6 ir 7 d.z 
Bridgeporto Lietuvių Namų Savinin
kų Draugijos metinis smagus popietis 
įvyks seKinadienį, kovo 8 d., Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., pradžia 3:00 vai. p. p. Bus 
gražių dovanų ir gardžių užkandų, ku
rie atsilankys. Kviečiama visuomenė i

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
I

lutę saulė > spinduliai 
veidrodėlyje ir jame 

bus matoma patišiai

Lavonų kalnas New Yorke
Vokiečių (dpa) praneša iš 

New Yorko, kad tenai lygiai 
13,000 lavonų laukia būti pa- 

Tas lavonų kalnas iš- 
New Yorko laidojimo 

savaičių
New Y'orko

ji visuomet prisideda su Įvairiomis j 
Kas norės, ga- I 

lės ir prisirašyti į Namų Savininkų , į 
valdyba deda j I 
atsilankiusieji; I 
Kviečia 
ir Komisija |

į Draugiją. Komisija * ir
S visas pastangas, kad 
{turėtų smagią popietę.

Valdyba

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

Dement vėl grasina 
važmos pakėlimu

Chicagos CTA bosas George I švietos mėnesinis susirinkimas įvyks II 
Dement spaudos reporteriams 
pasakė, 
nešiu nebus aiškaus užtikrini
mo , jog bus suteikta finansi
nė pagalba, tai kitos išeities 
jis nebežinąs, kaip vėl pakel-j — sla 134 Moterų kuopa rengia 
ti autobusu ir traukinėliu važ-! kauliukų ir kortų pobūvi sekmadienį, 

mos kainą, kurią iki šiandien svetainėje. 2419 W. 43rd St. Kaip vi- 
iis iau vr.i pakėlęs aukščiau, kuopa skina aukas iš pobūyių

— Lietuvių Moterų Draugijos Ap- | 

> sekmadienį, kovo 8 dieną, 1:00 vai. ĮI 
į popiet Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. ;| 

kad jei per porų mė- Halsted St. Narės malonėkite atsi- I 
lankyti, aptarsime bėgančius reikalus, I 
kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast. I

’ . ; . - , .. r a A- Amerikos Lietuvių Tarybai, Baitui,
negu bei Kuriame kitame vėžio, širdies ir akių ligoms tirti. Kuo- 
mieste. * pos narės pasiruošusios priimti sulaidoti.

augo 
darbininkų penkių 
streiko rezultate.
sveikatos įstaigos ramina, kad 
gyventojų sveikatai dėl to 
“kalno” pavojaus nėra, ka
dangi temperatūra tebėra že
ma ir daugumas lavonų yra 
įbalzamuoti. Labiausiai strei
kas palietęs žydus, kurių reli
gija draudžia lavonus balza
muoti ir įsako palaidoti per 24 
valandas po mirties.

Mergaitė iš Aukso Vakarų
“La Fanciulia del West” 

(Mergaitė iš Aukso Vakarų), 
tokio pavadinimo Puccinio 
operą transliuos iš New Yorko 
Metropolitan Opera per WON 
radijo tinklą kitą šeštadienį,

“Jei 
kaina, 
pinigu

I

vertingom dovanom, pavaišinti ka- 
. Kviečiame visus i 

po

T 1 t v VCALX14KVL11 UUfdllnCi)iis pakelta \azmos įr pyragais, 
ir s liksime visiškai be SLA 134 Moterų kuopos metini 

• i būvi.apie gegužes menesio,1 q. Biejjenėz koresp.

FRANK TVERKUS
Gyv. 7029 So. Artesian Ave.

Mi- 1970 m. kovo mėn. 5 dieną. 11:45 vai. naktį, sulaukęs senat
vės. Gv'.ęs Lietuvoje, Raseinių apskr., Kalnujų parap., Rudžių kaime.

Air ikoje;išgyveno 55 metus.
Paliko nuliūdę: draugai ir pažistami.
La *'/ - - - - _ -
Ve! -is buvo amžinas narys §v. Kazimiero Seserų Rėmėju.Kūn ‘ - - - - • -------

2424 W.

tuvėmis rūpinasi Louise Shepalis.

•s bus pašarvotas 3 vai. šiandien Lack-Lackawicz koplyčioje, 
59th Street.

Pin:adienį kovo 9 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į 
Pan. Šv Marijos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Frank Tverkus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiai' dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir a tysveikinimą.

Nuliūdę lieka: Draugai ir pažįstami.
Laid ?tuviy Direktoriai Steponas C. Lack-Lackawicz ir Sūnūs. Tel.

%
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AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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A 1 I sukaktį. Ta proga jį ulJ..nLAl 
apiciiike į• t

į ir pasveikino vietinės lietuviu
; kolonijos nariai.K Jis jaučiasi

a s Kryžius |gerai. K. Oleka parašė ir savo

MELP WANTED — MALE-FEMALf ; H1UP WANTED — MAL E-F EMALI 
D*rbintnkų ir Darbininkių i įtaikia Darbininkų ir Darbininkių

a įsiminimus, kuriuose pa lie- 
pirmuosius Lietuvos teis7 

turą, Vilniaus d i* 
1935 m. revoliuc i- 

rez idealų, visuomet Ją, jos atgarsius Lietuvoje, h o 
pasiruošusių suteikti pirmąją įvedima, ūkininkų streikų Iš- 
pagalb i nelaimėse.

slaugių
žmo-lčia

nėms nelaimėse. Vien Chica-1 inus.
goję Baud. Kryžius turi 27,(X)0‘dijį Seimą
apmokytų

( tony 
el Lėti

?OUR SEASONS NURSING
CENTER OF WHEATON

Openings AH Shifts, Full or Part

suteikti pirmąją • įvedimą
Negana toj lauže, kurio jis buvo liudinin* 

Raini. Kryžius ('hieagos metro-.kas, \ ilniaus konferencijų, o 
pelinėje srityje praeitais LKi9 m. į ministeriavimo laikotarpį. \t- 
išatekė plaukti 2(H),(KK) jaunuo-įminimų leidiniui paremti Chi- 
lių ir suaugusių. j eagos Lietuvių Teisininkų

Draugija pasiuntė 00.00.

ALSO

Housekeeper, Laundress and 
Kitchen Personnel

Your opportunity for a rewarding and secure future,

TELEPHONE 665-4330
County Farm and Manchester Road, Wheaton

Jonas Augustailis, gy- 
Vokietijoje, Muenche- 

if’ dienrašuio c 
išvyko dviem 

-1

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

— Kazimieras Oleka, bu v. [ 
Nepriklausomos Lietuvos vi
daus reikalų ministeris, Apy- venęs V 
ganios teismo teisėjas, advoka- ne, 
tas, juriskonsultas, dabar gy- bendradarbis,
venas Vakarų Vokietijoje, mėnesiam i Italiją Ceriale 
Muenchene, š. m. kovo 1 d. pa- Savona.

.. _  j — Domininkas Riauka, Clin
ton, Ind., SLA veikėjas , Vasa
rio 16 d: proga prisiuntė auką 
— $20.00 Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Jis kasmet savo au
komis remia ALT darbus.

PLANT MAINTENANCE

Pigiai dažau kambarius, valai 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1051I

----- : ---------- * Kviečiame į talką! Lietuvių 
K< E R I N G I S Į Enciklopedijos leidykla išleidusi

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

ROOF REPAIRS
Asphalt shingles.

Expert workmanship.
Reasonable prices.

LIC & INS.
272-6382

Call: Frank Zapoh’s
S208V2 W. 95th S

GA 4-8654

ŠIĄ VASARĄ TRYS

EKSKURSIJOS

1 1
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio

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

dokumentus atsikviesti gimines 
Į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

31

eilę vertingų ir kažin ar bepa- 
kartojamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau išleistas. ?vla- 
loniai kviečiame į talką ją užsi
prenumeruojant. į

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų, Draugo, Bur
eaus, Margučio, Jaunimo Cent
re pas p. Rožanska įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
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, 
So. Boston, Mass. 02127, USA. 
Tek: leidyklos (617) 268-7730, 

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

EXPERIENCED IN REFRIGERATION, WELDING 
AND STEAM BOILERS. OVERALL GOOD 

MECHANICAL ABILITY. 
FULL FRINGE BENEFITS.

APPLY IN PERSON

INTERSTATE BRANDS, CORP.
1471 West Webster

An equal opportunity employer

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

TRUCK SEMI-TRAILER

MECHANICS

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

ttNKITč TUOS BIZNIERIŲ?
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

BUS DRIVERS
MALE OR FEMALE

Steady work. Over union scale 
for journeymen. Paid holidays 

and usual fringe benefits.
Easy work- no fares to collect. 
Guaranteed 6 hours a day min
imum. We are in position to 
offer the following benefits:

Call Mike for appointment

8 A. M. — 4 P. M.

CL 4-9892
• SAFE DRIVING

Award + §3 per Hour
• PAID VACATION
• LIFE INSURANCE
• HOSPITALIZATION

Call BARBARA 
458-6646 or 458-9697

CENTURY CHARTER COACH COMPANY
7623 W. 59th St. SUMMIT, ILL.

RENTING- IN GENERAL
Nuomos

NAUJI BUTAI PRIE EŽERO 
PIGIAUSIOMIS NUOMOMIS 

CHICAGOJE
Gražūs, erdvūs ir modernūs 2 mieg. 
butai tik 139 dol., 3 mieg. — 160 dol.

o L. M. Ansamblis “Dainava” a^oįe Chicagos šiaurėje, arti pa- 
pxu.vua.xju.ų.. ycuiku, xj-gviiiiiAU. gciu mau- 

dllOS religinės muzikos koncer-1 tuvių, puikios transportacijos. Privati 
- - - - - j 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.!

tą kovo mėn. 15 d. 3 vai. p. p. 
šv. Kryžiaus bažnyčioje, 46th ir 

[Wood Street.
Ansamblis tuo koncertu pra

deda savo 25 metų sukakties 
minėjimą.

Kvietimai gaunami “Margi
riuose” ir koncerto dieną prie 
bažnyčios. Auka — S2.00. (Pr).

GERIAUSIA DOVANA — OFICIALI — PILNAI GARANTUOTA

DOVANOS PAŽYMĖJIMAS Į LIETUVA 
(Amerikos Doleriais arba pirmenybės Rubliais). Su Dovanos Pažymė
jimais Jūsų giminės gali pirkti bet ką už pusę kainos ar net pigiau.

Reikalaukite mūsų nemokamo katalogo.

INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 EAST 23-rd STREET, SECOND FLOOR 

NEW YORK, N. Y. 10010, Tel. 982-1530

PAID QUARTERL
=»^

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP;
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

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

■ 1

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įraakiai. Ilgu mėty patyrimas.

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

į — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, MARCH 7, 1970

plūdimių. parkų, ligoninių, gerų krau-

IŠNUOMOJAMAS 4 mažų kambarių 
butelis Archer ir California apylin
kėje. Pageidaujama du suaugę. Kreip
tis po 6 vai. vakaro. Tel. 737-9519.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių namas, 
gyventi kaio savininkui. Garažas, 

skiepas. 59 ir Pulaski apvlinkė. 
' Tel. YA 7-1385.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS arti 
70-tos ir Oaklev Avė. 

Tel. 434-0433.

GAGE PARKE IŠNUOMOJAMAS 3 
kambarių butas. Tel. 778-6148.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

; 103 AKRAI: 70 akrų dirbamos. 1 akro 
į tvenkinys. Senas namas. 5 mylios 

Marshfield. A. HAESSLEY,
1306 SHAVANO DR. 

MARSHFIELD, WIS. 54449
Tel. 1-715 — 384-8167

iki

Dail. Vandos Balukienės ta
pybos darbų paroda įvyks kovo 
11—22 d. Čiurlionio Galerijoje. 
Parodos atidarymas kovo 14 d. 
7 vai. vakaro. Paroda bus atida
ryta kasdien 7—9 vai. vak., sa
vaitgaliais — nuo 12 iki 9 vai. 
vak. (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 Tverą.

(Pr).

STORE FIXTURE

EXPERIENCED OR BEGINNER 
ExceHent opportunity for qualified 
cabinet maker to learn store fixture 
detailing. For interview or more 

information
Call JERRY KRABEC

421-6142

GENERAL
MAINTENANCE MAN

For Oakbrook office building. Must 
be experienced in electrical, mechan

ical, carpentry and painting. 
Must speak English and have a car. 

Work Monday through Friday. 
Salary $160 per week.

APPLY
ADMIRAL MAINTENANCE

1322 W. WALTON ST.

HELF WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

CLERK TYPISTS
Modern near Loop and near North- 
Western station. Office has openings 
for several clerk-typist. New electric 
IBM equioment. Many Company ben

efits. Call Miss J. JEAN 
for appointment 263-5080 

CHICAGO MIDWEST CREDIT 
165 No. CANAL

■o Kompozitoriaus Juozo Stro- 
lios Kūriniu Koncertas (jo mir
ties metinių proga) įvyksta ko
vo 8 d-, sekmadienį, 4 vai. p. p. 
Jaunimo Centre, 5620 So. Cla
remont Ave.

Bilietai gaunami Marginiuose 
ir koncerto dienų įprie įėjimo. 
Kviečiame atsilankyti į šį kon
certą visus buvusius kompoz. 
Juozo Strolios mokinius, ben
dradarbius ir lietuviškąją Čika
gos visuomenę.

Koncerto Rengėjai

Chicagos Lietuvių Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. operą 
“Likimo galia”". Premjera — 
1970 m. balandžio 18 d., 7:30 v. 
vak. Kiti spektakliai: 1970. 4. 
19 d., 4 vai. popiet, 1970. 4. 25 
d., 7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 
d., 2:30 vai. popiet. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 West 69 
St., Chicago. Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9—3 vai., antraad., 
tree., penkt. ir šeštad. 9—6 vai., 
sek m. 10—1 vaL Bilietus užsa
kant paštu siųsti čekį, nurodant 
datas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, Ill. 60629. Bilietų kainos: 
Parteris — S8.00, $6.50, $5.00; 
Balkonas — S 7.00, $5.00, $3.00. 
Premjerai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyksta 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 
So. California Ave., Chicagoje.

(Pr).

CHICAGO THREADED

BR 8-7440

EXPERIENCE

436-6060
IMMEDIATE OPENING!

TYPIST CLERK

A. & U INSURANCE & REALTY

ssassssssac

SECOND GIRL

GL 3-2555

KEY PUNCH

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

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

Tel.: VI 7-3447

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

LAIKRODŽIAI IR B RANG E NY M S 
Pardavimai tr Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeU REpublIc 7-1941

Draudimo informacijos
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telet 434-4680

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL- ESTATE 
Parašų paliudijimas

DIV. OF U. S. INDUSTRIES 
3701 W. LUNT AVE. 
CHICAGO, ELL. 60645 

761-8300
Mr. HAMMER for appt.

HELP WANTED — FEMALE 
\ Darbininkių Reikia

GIRL FRIDAY
Northwest distributor of festeners 
needs a bright young girl to assist 

purchasing agent.
Unending variety of interesting chal
lenging duties and congenial sur
roundings along with excellent com
pany benefits and compensation make 

this an unusual opportunity.
Applicant must be good with figures. 
Some light typing and telephone work. 
You will be working in a modern 
office for a growing national com

pany.

z. STENO —
SWITCHBOARD

OPER.
Must Know Shorthand.

Par time — 3 Days Week.
Will teach Switchboard.

KEY PUNCH 
OPERATORS 

FULL TIME. 
1st, 2nd and 3rd shifts. 
Near 5lst & Western. 

Call Mrs. KOLAR

II ■■■ IIUMI—

R C AL ESTATE FOR SALE m </
i

i T O <A
*

f" m

Nai. Žemė — Pardavimui Name!. Žeme — raruavimui
Į UTXJnurLJ-L^ ----------

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas
k Road Chicago, UI. Virginia 7-7747

platus pasirinkimas namų pirkimui 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY ,
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

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

GIRL FRIDAY
• SECRETARY •

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

average telephone personality.
PHONE: 263-0800

>

EXTENSION 275 or 313

OPEN SUNDAY 
1—4

3622 No. HAMLIN
3 bedrooms brick plus large family 
room. Full basement with kitchen & 
bar. 1% baths. New gas hot water 

heater. Low 30’s.
PARDUODAMAS NAMAS — 

ADDISON, ILLINOIS
3 miegamų ranch tipo rezidencija, 
su pilnu įrengtu rūsiu, pristatytu ga
ražu, aptvertu kiemu, arti mokyklų ir 
krautuvių. Viskas puikiame stovyje.

Rnn
Skambinti ’ PR 8-6916

PARDUODAMI ŽEMČS SKLYPAI sau- 
lėtoje Arizonoje: Sklypų apžiūrėji
mui vežama lėktuvu veltui. Informa

cijų klauskite lietuviškai.
• Tel. 927-9552

Excellent working conditions. 
$2-00 per hour, Congenial co
worker. Good transportation.

HU 3-3800

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

IR NAMAI NELYGUS
9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 

naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
$20400

2 AUKŠTŲ MŪRAS, dideli — po 7 
kamb. butai, beto. Įrengtas sausas 
beismontas, gazu šildymas, 2 auto mū
ro garažas, apie 66-ta ir Talman. — 
$29.200.

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7 
kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdų sklypas-^ 
Marauette Parke. $20.000.

PRIE FORD CITY 5^ kamb. 8 m. 
modemus mūras. Apie 40 oėdų skly
pas. auto garažas. $22.900.

LUKUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvuas. $45 000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

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

DICTAPHONE TYPIST 1 
Permanent position in modern office 
of progressive local manufacturer. { — 

Good starting salary, excellent fringe / 
benefits, including profit sharing and 

hospitalization. For Appt. Call 
OFFICE MANAGER 277-8000 
WESTERN FELT WORKS 

4115 W. OGDEN AVE.
(An equal opportunity employer)

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

Required for small office in N. W. 
area, exper. nec., must have know
ledge of gen! bookkeepeng and be 
able to control paper flow in the 
office. Typing exper. required, with 
shorthand being an advantage, but 

not essential. Call 421-0179.

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

Tel. CL 4-7450

COOKS HELPER 
Full or part time. Call or apply 

CENTRAL BAPTIST HOME 
7901 W. LORENZ 

(4800 North — Norridge) 
452-8265

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai; užpildomi pilietybės prašy
mai. income tax ir įvairus kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

Capable of preparing financial state
ments, reconcile bank accounts, 
prepare accounts receivable, aging 

other projects as assigned. 
AMERICAN NAME PLATE CO. 

4254 W. Arthington St.
Mr. Spalavec 722-2100

An equal opportunity employer

LIETUVIŠKOJE APYLINKĖJE. 13-ta 
ir 50 Ave.. Cicero, dviejų butu no 6 ir 
4 kambarius gontomis ankaVas na- 
miis. 75 dol. naiamu. Kaina S16 500. 
cvnnnnA, $>134 s0. 61st Ct.. C^ro 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

MŪRINIS 2 gražūs butai oo 6 kam
barius. Nauias gazo pečius Nauji 

karpetai. N^^as Maquette Parke 
PR 8-6916.

EXPERIENCED
HOUSEKEEPER - COOK

References, elderly couple, live in. 
$85.00 per week, use of car, must 
speak English. Good home for right 

oerson.
FO 9-8002

Rectory. 3 priests. 
Live in. 

North-West suburbs.

HEATING CONTRACTOR
Trengiu naujus ir pastatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
Mr-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas ereit sąžiningai ir garantuotai. 

A oskai či avima i nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas

Enjoy working close to home in May
wood. Busy D. P. Department has day 
shift opening for qualified operators 
029 Key Punch and 059 Verifier ex
perience are what we’re looking for. 
Salary commensurate with experience.

Come in or call
S. Y. BURROWS

2 So. 19 AVENUE 
345-5400

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairių pre
kių. Automobiliai, Šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




