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Gubernatorius Kirk

♦ Vakar Čikagos sunkvežimiu 
vairuotojai paskelbė streiką

karo stovio suvaržymus ir Įsakė 
teismui sumažinti .bausmes 34 
politiniams priešams.

"Nimbus 4" c ra* satelitas, 690 myliy atstumo matuoja atmosferom
temperatūrą, filmuoja debetu formacijas ir atlieka kitus tyrimus, 
kurie ilgainiui padės meteorologams tiksliau išpranašauti oro pa* 

sikeitimus.

bą, kurioje, manoma, vėl palies 
Vietnamo karo klausimus.

♦ Po ilgos pertraukos komu- * 
nistai raketomis apšaudė patį į

Aerodromu kontrolieriy streikas labai apsunkinc -oro susisiekimą, čia parodomas lėktuvas, sek
damas kontrolrerip signalus, leidžiasi į Los Angeles aerodromą*

statyti lėktuvus
JERUZALĖ. — Izraelyje iš-

VfliAUSIOS ŽINIOS
♦ Vakar prezidentas Nixonas 

ilgai tarėsi su Pentagono vadais.

bonas Urbonas, atsikvėpęs nuo 
didelio trenksmo, tuojau susi
gaudę, kas atsitiko greta klebo-

Debesuota, gali lyti.
Saulė teka 5:13, leidžiasi 6:29 
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MENULIO ORBITA
DALIS DERYBŲ SU SOV. SĄJUNGA

VIENA. -— Šį ketvirtadienį Vienoje prasidės antroji dalis 
Amerikos-Sovietų Sąjungos derybų dėl strateginių ginklų lenkty
nių sustabdymo ir galimo nusiginklavimo. Abi delegacijos į Vieną 
atvyksta šiandien. Amerikos delegacija, pakeliui į Vieną, buvo 
sustojusi Belgijoje, kur painformavo Nato sąjungininkus apie 
būsimų pasitarimų planus. Amerikos delegacijai vadovauja 
Gerard Smith, Amerikos Ginklų Kontrolės ir Nusiginklavimo 
agentūros direktorius. Sovietų delegacijai vadovauja užsienio 
reikalų viceministeris Vladimir Semionovas.

Ginklų kontrolės derybos 
prasidėjo su sovietais pernai 
lapkričio mėnesį Helsinkyje, čia 
buvo susitarta dėl derybų dar
botvarkės, procedūros, atskirų 
sąvokų terminų ir derybų apim
ties. Buvo aptarta, kurie gink
lai laikytini strateginiąis, kurie 
taktiniais, kurie gynybos ir ku
rie — puolamieji. Nors ne vi
suose klausimuose prieita vie
nos nuomonės, sakoma, kad de
rybų pradžia buvo patenkintos 
abi pusės. _ .. . _

Jau prieš Helsinkio derybų kų valdžia sekmadienį atšaukė 
pradžią 42 senatoriai pasiūlė re
zoliuciją, kuri ragino vyriausy
bę sustabdyti savo naujų rake
tų bandymus, o prieš šias dery
bas jau 72 senatoriai pasiūlė 
Amerikai raginti Sovietų Sąjun? 
gą dar prieš derybas sustabdy
ti ginklų gaminimą ir jų bandy
mą. Prezidentas Nixonas, atme
tė šį senatorių siūlymą, kaip “ne
turintį reikšmės”. .

PARYŽIUS. — Septyniolikos 
valstybių Europos Taryba ren
giasi pasmerkti Graikijos reži
mą už politinių kalinių kankini
mą. Specialiai sudaryta žmogaus 
teisių komisija tyrė graikų po
litinių kalinių skundus ir nusta
tė, kad tikrai kankinimai yra 
vykdomi. Manoma, kad,. bijoda
ma tarybos pasmerkimo, grai-

|. •

HOUSTON AS. — šiandien Apollo 13 erdvėlaivis pasieks mė
nulio orbitą ir trecioji Saturno raketos dalis nukris ant mėnulio 
paviršiaus, sukeldama drebėjimus, kurių ilgį ir dydj į žemę pasiųs 
specialus jau ankstyvesnių astronautų mėnulyje paliktas seismo
grafas. Astronautai Fred Haise ir James Loveli pereis iš erdvė
laivio j mėnulio nusileidimo laivą ir patikrins jo aparatus, po to 
vėl sugrįždami atgai pas erdvėlaivyje likusį astronautą Swigert. 
Astronautas Loveli erdvėje skrenda jau ketvirtą kartą, o kiti 
du astronautai atlieka savo pirmąją kelionę. Iki šiol visas skri
dimas eina pagal nustatytą planą.

rC*7: -

kiekvieną panašią senatorių re
zoliuciją. kaip “pažangių ame
rikiečių” nuomonę, kuriai prie
šinasi “kariniai-pramonės sluok
sniai”.. Kiekvieną kartą, kai gy- 
nybds sekretorius Laird ar kitas 
aukštas valdžios pareigūnas sa
vo kalboje primindavo reikalą 
bandyti ar gaminti naujas ra
ketas, sovietų propaganda kel
davo triukšmą, sakydama, kad 
Amerika nežiūri rimtai į nusi
ginklavimą. -

Prezidentas Nixonas, atmes
damas tokio vienašališko nusi
ginklavimo mintį, nurodo, kad 
bus neįmanoma patikrinti aę, 
Amerikai sustabdžius savo gin- 

. .klų bandymus, tą patį padarė ir 
Sovietų Sąjunga.

Vokietijos kanclerio Brandto 
vizito metu Washingtone, jis ap
tarė su prezidentu'Nixonu artė
jančių derybų su sovietais rei
kalus. Kancleris ir prezidentas 
Nixonas abu sutiko, kad dery
bose su sovietais reikia turėti 
Stiprias pozicijas, nes sovietai 
su silpnais nesideri, bet tik sta
to jiems reikalavimus.

Saudi Arabijoje 
nepavyko sąmokslas

BEIRUTAS. — Lebario deši
niųjų laikraščio “An Nah ar” 
priedas “Arab Report” pranešė, 
kad Saudi Arabijoje pernai bu
vo surengtas nepavykęs pervers
mas, kuriame dalyvavę karinin
kai. Jie sudarė planą nužudyti 
karalių Faisalą ir jo brolius, kai 
jie keliavo iš sostinės Riyadhos 

. Į kalnuose esančią vasarvietę 
Taef. Karaliaus saugumas apie 
tą planą sužinojęs iš plepių mo
teriškių, sąmokslo dalyvių žmo
nų. Visi sąmokslo dalyviai buvo 
suimti.

Kas padaryta su suimtaisiais, 
nėra žinių. Vieni pranešimai sa
ko, kad jie buvo sušaudyti, kiti 
tvirtina,' kad sąmokslininkai lai
komi surakinti karališkų rūmų 
rūsiuose.

Po Šio nepavykusio perversmo

EUROPOS RINKOS MINISTERIAI 
SVARSTYS PREKYBĄ SU JAPONIJA
TOKIJO. — šį mėnesį Europos Bendrosios Rinkos valstybės 

nuspręs ar pradėti derybas su Japonija dėl prekybos. Europoje 
japonų prekės iki. šiol mažai pasirodė, nes atskiros valstybės, 
kaip Prancūzija ir Italija bijo japonų biznierių agresyvumo ir 
japonų prekių konkurencijos. Japonija daugiau prekiauja su 
Vakarų Vokietija, tačiau mažiau su .kitomis rinkos valstybėmis. 
Daug didesnė japonų prekybos vyksta su Amerika, Australija, 
Pietryčių Azijos šalimis. Europos rinkos valstybių užsienio rei
kalų ministerial neužilgo svarstys bendro rinkos susitarimo su 
Jąponija ^ėl .tarifų.jr- ipuitų klausimus:"'''x s ”

Japonijos prekės tuo pavojin- ========== 
gos Europos biznieriams, jos ne 
tik yra‘pigios, bet paskutiniu 
metu labai pagerėjo ir jų koky
bė. Japonų agentai-ir bendro
vių atstovai parodo nemažą ag
resyvumą savo prekes siūlyda
mi ir jas garsindami.' šių metų 
automobilių lenktynėse “Rytų 
Afrikos Safari” Japonijos au
tomobiliai laimėjo pirmą, antrą 
ir ketvirtą vietas, palikdami tre
čią vietą Prancūzijos “Peugeot” 
mašinoms. Prancūzų “Peugeot” 
automobiliai šias lenktynes, lai
mėdavo kasmet nuo 1965 metų, 
šis pralaimėjimas sukėlė Pran
cūzijoje nemažą rūpestį.

Japonijos premjeras Eisaku 
Šato, kalbėdamas Japonijos 
spaudos klube, iškėlė reikalą Ja
ponijai susirūpinti savo reputa
cija pasaulyje. Daug valstybių 
vyriausybių, negali pamiršti 
prieškarinės Japonijos, su jos 
agresyvia, militaristine. valdžia. 
Daug kur ...susirūpinimą kelia 
nau j as Japonijos energingumas 
ir jos ekonominis augimas, — 
kalbėjo Šato. Japonijai reikės 
parodyti pasauliui, kad ji gali 
daug kuo prisidėti prie pasaulio 
pastovumo, nors ir neturėdama 
galingos karinės jėgos. Japont 
ja gali savo įtaka parodyti vi
siems tokia politika, kuri nekel
tų pasaulyje susirūpinimo.

Premjeras išdėstė japonų lau
kiančias galimybes: prekybos 
ryšių liberalizavimas, palengvi
nimas užsienio kapitalui įeiti į 
Japonijos rinkas, užsienio para
mos davimas atsilikusioms- ša- 

prieš visas transporto bendro- į lims. Japonija turinti parodyti 
ves. Piketai išstatyti prie 800 
bendrovių.

liujų Barečių dalinių Pietų Viet
name vadas, pulk. Robert Rhe- 
ault savo kalboje Knights of 
Columbus susirinkime, pareiškė, 
kad Vietname amerikiečiai ka
reiviai naudoja marijuaną irkar- 
tais žiauriai elgiasi. Pulkinin-

žmonių, galvojančių, kad japo
nai, vokiečiai, rusai dažnai su-

— - - . ■ - .

rengia skerdynes, tačiau ameri
kiečiai — niekada, šitaip nėra, 
— pasakė Rhenault, — jauni, 
nepatyrę, išsigandę kareiviai 
kartais nesuvaldo savo jausmų 
ir nebežiūri į priešą, kaip į'žmo-

NEW YORKAS. — Spaustu
vės darbininkai neoficialiai strei
kuoja New Yorko laikraščių lei
dyklose ir gali išeiti Į pilną strei
ką, kuris paliestų ir tarptautinio 
garso “New York Times” bei tris 
kitus laikraščius.

PRADENTON. — Federalinis 
teismas Floridoje paskelbė gu
bernatoriui, kad jis už teismo 
sprendimų nevykdymą ir truk
dymą integruoti Manatee ap
skrities mokyklas bus kasdien 
baudžiamas ” po 10,000 dolerių, 
kol paklus teismui.

LANSING. — Michigano vals
tija uždraudė meškerioti savo 
St. Clair ežere ir to paties var
do upėje. Panašiai, kaip Kana
dos vyriausybės uždraudimas, 
šis suvaržymas padarytas todėl, 
kad vandenyje yra gyvojo si
dabro nuodų, kurie žuvis pada
ro pavojingas naudojimui.

MONTEVIDEO. — Du komu
nistų organizacijos nariai iš 
Urugvajaus į Braziliją pabėgo 
su 80,000 dolerių pinigų. Uru
gvajaus teroristų organizacija 
“Tupamaro” pasiuntė Į Brazili
ją ginkluotus vyrus, kurių už
davinys bus surasti ir nužudyti 
pabėgusius išdavikus.

Saudi Arabijoje režimas labai 
griežtas. Kraštas pavirtęs “po
licijos valstybe”, kur net ketu
rios žvalgybos organizacijos se
ka gyventojus ir šnipinėja prieš 
vieną kitą.

atsakingumo jausmą ir sugebė
jimą originaliai galvoti, kad pa
saulis nesirūpintų nauja Japoni
jos energija ir jos stiprėjimu.

Japonijos prekybos su Ame
rika neša Amerikai deficitą ir 

j vis dažniau pasigirsta pasiūly
mų taikyti Japonijai prekybos 

’ kvotas ir kitus suvaržymus.’

Perkūnas trenkė
Gary bažnyčion

GARY, Indiana. — Praeitą 
naktį nepaprastai smarkus per
kūnas trenkė j Gary, Indianos, 
lietuvių katalikų bažnyčią, su
keldamas didžiausią gaisrą.

Klebonas Ignas Urbonas, dide
lio trenkmo prabudintas ir iš
mestas iš lovos, tuojau prišoko 
prie lango ir pamatė liepsnojan-

Astronautas Swigert, vienin- 
i telis viengungis., šiame skridi
me, į kelionę buvo paskirtas vos 
kelios dienos prieš jai praside
dant, kai numatytas skristi as
tronautas Thomas Mattingly už
sikrėtė “german measles” bak
terijomis. Swigertas turėjo per 
kelias dienas pasirengti kelionei 
ir beskubėdamas pamiršo užpil
dyti ir išsiųsti savo pajamų mo
kesčių formas, kurių terminas 
baigiasi trečiadienį. Jis susirū
pinęs apie tai pranešė savo vir
šininkams Houstonp erdvės cen-

TALLAHASSEE. — Floridos 
gubernatorius Kirk teismui pa
skelbus, kad jis bus baudžiamas 
po 10,000 dol. už kiekvieną die
ną, jei jis priešinsis teismo nu
spręstai ■ mokyklą • integracijai, 
nusileido ir pažadėjo leisti Ma
natee apskrities švietimo parei
gūnams vykdyti ' integracijos 
planą. Jis pažadėjo ateityje ko
voti per teismus, tikėdamasis, 
kad Aukščiausias Teismas in
tegravimo planą atšauks.

Gubernatorius pasipriešino 
•Manatee apskrities planui, nes 
jis, siekdamas integruoti 17,000 
mokinių, verčia vežioti apie 2,- 
600 mokinių iš jų gyvenamų ra
jonų į toliau esančias mokyklas. 
Mokinių santykis būsiąs 78% 
baltų ir 22% juodų.

tuojau patelefonavo ugniagesiam 
ir paprašė greitos pagalbos. Jis 
taip pat pranešė Gary policijai.

Saigono miestą, užmušdami 4,1 Ugniagesiai tuojau atvyko 
sužeisdami 37 civilius. Viena ra-1 Prie lietuvių bažnytėlės ir pra- 
keta- nukrito netoli Amerikos dėi° 6esinti Perkūno sukeltąs

i liepsnas. Jiems teko sunkiai dirbr.
♦ Valstybės1 pasekrėtdriuš apgesino gaisrą^. - .'•■■■ 

Klebonas Urbonas apskaičia-Sisco tarėsi Egipte su preziden
tu Nasseriu ir su Egipto užsienio ' vo, kad lietuvių bažnyčiai’ pada- 
reikahj ministeriu. Iš Kairo ryti nepaprastai - dideli nuošto- 
Sisco važiuoja į Izraelį, vėliau liai. Ko neprarijo-liepsnos, tai 
aplankys Jordaną. ■ | sugadino ugniagesių paleisti di-

♦ . Graikijos valdžia paleido jdeli kiekiai vandens,
svarbų politinį kalinį ir leido -----------
jam išvykti į Prancūziją. Per tre- j t • j . . 
jus metus kalėjime jis gavo džio- • 12P3.811S pF8,(18JO
va. j

♦ Viet Congas pradėjo puoli
mą prieš dar vieną pasienio ba
zę Dak Pek, esančią netoli Lao- Į 
so sienos ir netoli apsupto Dak j kilmingai buvo pirmą kartą ofi- 
Seang. čia vėl buvo numušti du' cialiai paskraidytas pirmas Izra- 
JAV helikopteriai. [ elio planuotas ir gamintas lėk-

♦ Rytoj visoj Amerikoj Viet^tuvas “Arava”. Tai dviejų mo-
namo karo oponentai rengia de-. torų stiprus lėktuvas, galis pa- 
monstracijas ir protesto' žygius. ■ imti 20 keleivių, arba dvi tonas 
Protestai rengiami prie mokes-' prekių. Jam reikalingas tik 600 
čių įstaigų, pabrėžiant, kad Viet-' pėdų pakilimo takas. Jis gali 
namo karas apsunkina mokes-, nusileisti ant bet kokios lygios 
čių mokėtojus ir krašto, ekono- • vietos. Lėktuvo motorai gamin- 
miką. ? ! ti Kanados Pratt ir Whitney

♦ Izraelis vakar puolė dvi bendrovės, 
priešlėktuvinių raketų bazes ne-j 
toli Kairo.

60 dienų prailginimą, kaip esan
čiam “užsienyje”.I

Amerikiečiams skrendant Į 
mėnuli, Sovietų Sąjungoje bu- 

.vo paminėtas pirmasis žmogus, 
skraidęs erdvėje, Yuri Gagari
nas, padaręs tą pirmą skridimą 
prieš devyneris metus. Tuo me
tu Gagarinas buvo menkai žino
mas spviėtų; aviacijos karinin
kas.'-Jis pirmas skrido-su sovie
tų gamybos “Vostoku”. Gagari
nas žuvo aviacijos katastrofoje 
1968 m. kovo mėn.

Visi trys astronautai yra ge
rai susipažinę su mėnulio pa
viršiumi, kur dviem teks nusi
leisti ir išbūti pusantros dienos. 
Iš mėnulio fotografijų kariuo
menės topografai pagamino pa
didintą mėnulio reljefą, kuri as
tronautai Houstone yra gerai iš
studijavę. Reljefe nurodytas 
kalnų ir įdubimų aukštis ir gy
lis, kalnų šlaitų kampas, jų sie
nų sudėtis. Prieš nusileisdami 
astronautai galės atpažinti Hou
stone jau daug kartų matytus 
mėnulio paviršiaus vaizdus.

Izraelis tikisi nemažai tokių 
lėktuvų parduoti atsilikusiems 
kraštams. , ,

Izraelio aviacijos pramonė dar 
labai jauna, jos 12,000 darbinin
kų buvo pradėti samdyti tik nuo 
1967 metų. Izraelis jau stato pa
keistos konstrukcijos Amerikos 
“Commodore” sprausminius lėk
tuvus.

Nors pats Izraelis nesigiria ir 
neskelbia, prancūzų aviacijos 
žurnalas "L’Arche” sako, kad 
Izraelio lėktuvų dirbtuvėse yra 
statomas ir kovos lėktuvas, ku
ris eis naikintuvo, bombonešio ir 
transporto lėktuvo pareigas. Tai 
būsianti pagerinta prancūzų 
naikintuvo “Mirage” versija. 
Prototipas būsiąs baigtas kitų 
metų pavasarį, b po 18 mėnesių 
lėktuvas būsiąs pilnoje produk
cijoje. Izraelio inžinieriai nema
žai pagerinę “Mirage” lėktuvą, 
jį geriau apginklavę ir išbandę 
kovos sąlygose prieš sovietinius 
Migus.

Naujieji “Arava” lėktuvai bus 
pradėti gaminti 1971 metais, ka
da per mėnesį numatoma pasta
tyti po keturis lėktuvus.

Graikijoj nubaudė 
valdžios priešus .

ATĖNAI. — Graikijos karinis 
teismas baigė 34 perversmo or
ganizavimo kaltinamųjų bylą ir 
nuteisė svarbiausiąjį sąmokslo 
dalyvį prof. Dionyssios Karege- 
orgas, 37 metų, kalėjimu iki gy
vos galvos. Prokuroras jam rei
kalavo mirties bausmės. Pirmą 
kartą po karinio perversmo ka
rinis teismas davė mažesnes, ne
gu prokuratūros reikalautos, 
bausmes.

Septyni asmenys buvo ištei
sinti. Trys kaltinamieji gavo po 
18 metų kalėjimo. Vienas — 15 
metų. Penki — tarp 8 ir 10 me
tų, aštuoni — po 7 metus ir vie
nas 3 metus.

Teisme kaltinamieji savo pa
reiškimuose puolė karinį Grai
kijos režimą, kaltino policiją ir 
tardytojus žiaurumu, kalinių 
kankinimu. Graikų spaudoje ši
tokių pareiškimų nebuvo leidžia
ma spausdinti.

Kaltinamųjų grupės “Demo
kratijos gynybos” vadas buvo 
atsargos generolas George lor- 
danidis, 67 metų. Jį teismas nu
baudė 8 metus kalėjimo.
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už paruošimą vaisių ir už patal
pas susirinkimui. Johana ir. J. 
Kažemėkai ir ateityje pažadėjo 
paruošti SLA susirinkimui ka
vutę. Už tokį nuoširdumą. Jo
hanai ilgai plojo.

Grieš išsiunčiant šią kores
pondenciją rašantis gavo pąsi- 

SLA rėmėjų,.’ ,St. 
cathariniečių D. 'ir P. Dauginu, 
kurie sutiko it šiais metais pa
aukoti SLA laimėjimų premiją. 
Be to, D. ir.P..Dauginai gautus7 
SLA apdraudos .diyidentus pa
skyrė Našlių ir Našlaičių Fon
dui — padėti SLA nariams ir 
šeimoms, patekusioms- i medžia-

ON CERTIFICATES 
; OF $1000 k- 

ONE, YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

PER ANNUM ==

Paid and' 
Compounded 

Quarter]

.4. Aguoneiės
9. Vakar vakare1*

10 Augin levas
’t Meilei valsas
-2. Siuntė mane motinėlė
13. Čigonai
14. Peleda

5 Noriu miego

tik $1.00.

ANN«V£RS*RY

KANADOS ŽINIOS
- SLA”72 kuopos veikla.

HAMILTON, Ont. — Pra
eito kovo mėnesio la d. SLA 72 ; 
kuopos susirinkimas Johanos ir, 
Juozo Kąžemėkų namuose pra-J

ŽEMAIČIŲ vakaras
žemaičių kultūros ♦ Įdubo 

paskutiniam susirinkime, pri
ėjus prie dienotvarkės punkto: 
“Nauji sumanymai”, nutarta 
suruošti ankstyvą — pavasari
nį parengimą — šokių vakarą,

SKRENDU Į ARIZONĄ'

Ruošiantis kelionei iš Čika
gos sausio 17 d., 9 vai. tempe
ratūra .buvo 22°, drėgmės 80%, 
dangus niūrus, po truputi sni
go: šoninės gatvės gerokai ap
snigtos, slidžios. Ir Western 
Boulevard mažai kuo geresnis: 
nors sniegas išvažinėtas, ta
čiau slidumas greitį stabdė. Ne 
geresnis buvo ir Stevenson 
greitkelis. Kol buvo pasiektas

Ši kartą niano gyd.: Starkus 
konsultacijai? pasikvietė ■ prof, 
dr. R. įNemiėkąuį •-Abejų • pastan- 
gomis- naktinis smaugimas bu
vo pašalintas. Duodavo įvairių 
vaistų: , Amisec. . Tetracyclline, 
Prednison, naudojom respira
torių, inhaliatorių ir kitus. Iš 
ligoninės išleido tik po 19 gy
dymo dienų (1970. L 14). Be
veik neprašytas namo parvežė 
mielas bičiulis Leopoldas Mū
relis. Gyd: Starkus aprūpino re
ceptais. Gydytojams užsimi
niau, jog jau noriu-vykti.į Ari
zona. Jie sakė, kad stebuklo 
nesitikėčiau, tačiau išmėginti 
galima. Tadą, sausio 15 d. 
Ada Neveraūskienė nupirko 
American Airline bilietą lėktu
vu skristi į Phoenix, Arizoną. 
Sumokėjo $94.50. Sausio 17 
rvte E. Jankauskas su Neve- -
rauskiene mane nuvežė i O’Ha
re aerodromą.

p. Hollywood Inn svetainėje. 
Tarn reikalui yra išrinkta ko
misija: Rožė Didžgalvienė, 
Juozas Skeivys ir Jonas Didž- 
galyis; prie komisijos yra pri
skirtas ir pagelbinis persona
las, kuris susirinkusiai publi
kai maloniai patarnaus užkan
džiais ir gėrimais. Smagus 
Hanks ir Valiūno.orkestras ža
da linksmai nuteikti viąus šo
kėjus. taip pat veiks, kaip ir 
įprastai, laimės šulidys. Pas
kutiniu laiku Žemaičiai pradė
jo veikli, stipriau, gyvuoją ge
rai, turi apie 200 narių ir pini
gų pomirtinėm išmokėti: N’isi 
nariai yra pasižadėję d^lyvau- 
ti šiame parengime ir paremti 
klubo darbus. Tad tegyvuoja 
Žemaičiai ir Aukštaičiai. Visi 
•š-.vieene kaip broliai lietuviai.

’ koresp. J. Skeivys

baigiąs gydytis nuo astmos.
Ligoninėje švara ir tvarka, 

reikia pripažinti, pavyzdinga. 
Skyrių ar aukštų prižiūrėtojos 
seselės yięnuolėss. Jos su ligo
niais kalba angliškai, bet su 
lietuviais tarnautojais, medįc. 
slaugėmis lietuvaitėmis lietu
viškai, ,nėt dienraštį Draugą 
ar kitokį lietuvišką laikraštį, 
kurį tik gauna, duoda ligo
niams paskaityti.

Slaugių, kaip ir ligonių, yra 
Įvairių tautybių. Kartą, antroje 
lovoje, gulėjęs ligonis telefonu 
kalbėdamas pasakė, jog Ai li
goninė esanti lietuvių ir slau
ges lietuvaitės, labai paslau
gios ir malonios. Tuo pat mė-V 
tu mano- lovą tvarkė--slaugė 
voki etai t ė (ištekėjusi, turi- vai
kų).' Tą :< nugi r dusi-‘tyliai -ta-; 
rė: “Oh, not iaik-J lithua-’ 
nians”. Tas tiesa;: Yra vokie
taičių, anglių, čekių, > r lenkių,- 
prancūzių,, jamaifefėčių, .filipi
niečiu. Gal yra dar ir- kitokių 
tautybių, bet aš sutikau- tik iš
vardintas,. • ' ■ ; ■. A-‘4

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President - TeL 847-7747., *»'

Po lėktuvu- šaulės apšviesti 
debesys atrodė tartum milži
niškame plote- prisnigta ir su
pustytos7 didelės sniego pusnys. 
Debesų plyšiai, priminė- užša
lusias balas, tik stigo pačiūžų 
čiuožti. O lėktuvo greitis buvo 
lyg vežimui važiuotum- ark
liams. lėtu iOtgsniu žengiant. 
Ir taip visą isiką.

Dar po valandos, saulė šyie-. 
tė kampu, tariamos balos yięr 
to plyšiais, Vigrp kuriuos apa
čioje matėsLrųda, vietomis su 
juodais lopais žemė.: Neteko 
abejoti, jog. lai dykumos. Lo
pai galėjo būti miškeliai. . Kar
tais per tą rudumą pasirody
davo ilga, ilga juosta. Galėjo 
būti kelias ar geležinkelis, bet 
jokios sodybos. Nei ežero nei 
upės, tik kaikur matėsi žymės, 
jog vandens tekėta ir tie “Upe
liai’’ išdžiūvgį tik takus van
duo palikes, žemėje esantieji 
šešėliai rodė, jog vietos kal
nuotos, o ties pačia žeme, veik 
prigulę, skriejo debesėliai ir 
atrodė greičiau, negu mūsą 
lėktuvas. O “sniegynai” išdi
džiai laikėsi nejudėdami.

(Rus* daugiau)

Atsidūriau tame - pačiame 
e ir toje pačioje lovo- 

Pažįstamiems; je, kur buvau pirmą kartą, tai 
galėčiau 404 karab., 1-je lovoje. Buvo ir 
Ir šim-;tos pačios slaugės, tik antroje

Savo naminę vaistu' spintelę reikia 
nepajęastąj švariai -ir tvarkingai už- 
faiikytii kaip šiame' vaiždėlyįe 'parody
ta: išimtv visas bonkutesėir- nuplauti 
lentynas; • patikrinti visus: ,užrašus, 
kad neįvyktu* klaidu, /nes vaistu su
maišymas gali būti ■ fatališkas. Patik- 
.rintį, kokiu vaątp . trūksta ir Juos pa- 
pHdyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs. ' ”

Pq. valandos skridfino vąjz- 
das ėmė keistis, gal dėl to ir 
pietus - .pradėjo dalinti. Tadą 
jau. saulė ^švietė skaisčiai,ant 
lėktuvo sparųų prišalęs snie
gas ėmė tiršti, o ties langu sė
dinčiam ner'peršilta pasidarė, 
reikėjo švarkąTr megztuką atė 
sisegiofi. 'T,>TC _ v.:

Po visokių kapsulių, table
čių ir respiratoriaus vartoji
mo, pasijutau toks stiprus, kad 
lodos, šokti galėčiau, o gydy
tojas priešingai galvojo: sakė, 
mažiau kalbėk — tegul kiti 
kalba, o aš galiu tik klausyti. 
Prašiau leisti namo. Prižadė
jo, bet tik po kelių dienų. Pa
tarė įsigyti respiratorių, nes 
jis namuose bus reikalingas. 
Kagi geru patarimu reikia pa
sinaudoti.

Šiuos gaidy ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiy 
site čeki arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasilsime jas paštu. Čekius prašome išrašyk 
NAUJIENOMS ir paslysti tokiu adresu:

N A U J I E N O S
1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO 8, ILLINOIS

Kai kūno mašineriją pradeda šlubuoti
(Tęsinys)

ĮSAKYMAS SMARKUMO
NERODYTI

. OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 F.M.

- a ’ Thursday, 9 A.M. to H PJC -
Saturday, 9 A,4f. to 1 P.M,

„•m. NQW INSURED TO $20,000

1. Dr. K. Grinius, ATSIMiNI/AAi IR MINTYS II t„ 336 psi.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psi.......... .. .............. . ..........
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psi..................
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANI) ATEINA LIE

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

psl
7. Prof. V. Biržiška/ ŠĖNŲJŲ UET^

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl....................... $2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl.
9. $t. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl............ ........ ............

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai.................................... .....................

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! .......
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl.,

viršeliais S2.00, kietais ................. 1..... .
13. Juozas Švaistas, PETRAS Š1RVOKĄS, 228 psl. .
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČiAi, 239 psl. ..
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ
16. C. R. Jurgele, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMe. 236 psl........ .
18. Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl................... ........ ..........................................
19. Dr. J. 8. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai................ .............. . ... ............. ..........................
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.............
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.............

šitas knygas galite įsigyti “Naujieną*’ ofise arba gauti 
pastų, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

orderiu, šiuo adresu:

NAUJIENOSE'' GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKU 
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

Rinkinys lietuvišku.; liaudies dainelių 
yra šios dainos ir gaidos:

1. Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta

2. Suktinis !
3. Suktinis H
4. Kckietka
5. Padispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis <
Šis gaidy rinkinys kainuoja

į į PER

piniginiai čekiai pasiųsti SLA 
z. Puiia-ri centrui.' SLA Narys

nauskas ir St. Bokšys pažadėjo 
pasirūpinti gauti po vieną pre
miją iš verslininkų.

SLA 72 kuopos gegužinę nu
tarta ruošti ir šiais metais A. 
Podoiskio sodyboje Paris, Ont. 
Gegužinės data bus pranešta vė
liau. Kuopos pirm. J. Sarapnkh 
kas baigus susirinkimo darbo
tvarkę visiems dalyvavusiems, 
išreiškė padėką už nuoširdžiai 
svarstymą kuopos reikalų ir pa
kvietė visus pasilikti prie kavos. 
J. ir J. Kažemėkai pakvietė sės
ti prie stalų apdėtų įvairiausiais 
skanėsiais valgiais.

Kuopos sekr.'S*. Pilipavičius Ir 
vicep. V. Bagdonas susėdus prie 
stalų -pasakė kalbas, priminda
mi, kad ta yra artimiausia Juo
zų vardadienio data ir ta proga 
E. Triponienė. prisegė po gėlę 
Juozams: Bajoraičiui, Kažemė- 
kui ir šarapnickui.
. Vaišių metu reikšmingą kal
bą pasakė Ig. Varnas, kas .tai 
yra SLA: “Turiu apdraudą dar
bovietėje, turiu pašalinę ąpdrąu-

O’Hare ąeiodromas, truko 
apie pųrą va.'midų.

Aerodromo aplinkoje ir par 
štatuose buvo didelis judl'jįr 
mąs. Dėl migloto oro vėlavoąi 
lėktuvų nusileidimas ir pakili
mas.. ; Be pertraukos mašiną^ 
mik nuo: .aikštės jr takų buvo, 
valomas sniegas. - . ■ :

Į Phoenix, Arizoną American 
Airlines lėktuvas tūrėjo išskris- 
rti 12.valandą, bet tuo metu jis‘ 
.dar buvo fore, žemės nematė; 
laukė progos: nusileisti. Net į 
lėktuvą įėjimas iš K - 7 variui 
buvo pakeiktas į K &. Nįors 
vėlavimas* buvo pažymėtas ’40 
minučių, tačiau -lėktuvą inuo 
r-ampbs , -d&štūmė p, pakiiinia 
aikštę'Jfik-^ vai. 15 minučių/ 
Lėktuvas- kilti pradėjo 13 -vėl 
32 nimj-hr SSrš debesų ne ką Jgė- 
riau' būvot-' saulė'^švietė pro 

’miglas/debesys kažkaip - mąi- 
Šėsi.' -I'' "'O;-;: •

apdrauda yra prie širdies todėl, 
kad ši org-ja rūpinasi ir lietuviš
ka tautine veikla”,- pasakė jis. .•

Be to, apie SLA veiklą ir reikš- 
‘mę pasakė kalbas: J. Kažemė- 
kas, J. Bajoraitis, Z. Pulianaus- 
kas ir kiti. ’ ’ ’ ~

Kuopos pirm, išreiškė, padėką 
, Renkant SLA Vykdomąją Ta-j Johanai ir Juozui Kažemėkams 
rybą;balsavįmąi vyko labai drau
giškoj ę .nuotaikoję. Apie senuo
sius Vykdomosios. Tarybos as
menis, taip pat ir naujai kandi
datuojančius buvo.:atsiliepta pa
lankiai. Visi. dalyvavę .susirin
kime balsavo,., kiekvienas pagal 
savo . nuožiūrą, įsitikindamas, 
kad išrinktasis;bus tinkamas; ei-A žadėjimą 
įi pareigas.. y ■ ■
, Delegatą ..į SLA 56-tą seimą 
išrinko J, -šąrąpnicką?
.. .Susirinkime buvo nutarta ruo- 
Slant tradicinę SLA gegužinę 
pravesti laimėjimus; ir, iš. gauto 
pelno, slįirti - Kanados ■ Lietuvių 
Fondui ,100 -dolerių. ■ /. 7-: •.

■ Susirinkime SLA -veikėjas Jg- r gihiuš sunkumus. Jų pasirašyti 
Varnas. .. parėmė . SLĄ laimėj i 
manas, skirdamas ^15;

Išėjęs iš ligoninės tikrai vis
ką vykdžiau, kas tik buvo gy
dytojo įsakyta. Net saulėje ma
žai kaitinausi — pavėsis vilio
jo. Rugsėjį, spali ir iki pabai
gos lapkritį praleidau mažu 
rūpesčiu, bet lapkrityje kvėpa
vimas pasunkėjo, o gruodyje 
jau apie vidunaktį pradėjo be 
pasigailėjimo smaugti. Kasdien 
vis dažniau tas kartojasi. Prieš 
Kalėdas naktimis net po kelis 

Dieną kosulys kankin- 
šaukiausi gydytojo pa- 
Gydytojas Starkus nu- 

prendė vėl siųsti į ligoninę.
Pa- Kalėdų antrą dieną (XII. 26) 

jog gale- įžengiau į šv. Kryžiaus ligoni- 
o nė. Net gėda pasidarė, kad toks 

lie-i niekam tikęs pasidariau.

TOS PAČIOS SLAUGĖS 
KITAS KAIMYNAS

Chicago Savings and Loan
John Pakel, Sr.A Chairman of the Board

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

sti nesidžiaugčiau. Jie 
teisūs.

Pasidariau klusnus, 
sulėtinau, kiek tik buvo įma
noma, bet Čikagos sutra ir 

I dažni lietūs nekaip veikė ma
no organizmą. Vaistai ir respi
ratorius pagelbėdavo, bet per- 
dažnai teko jais naudotis. Iš
važiavau į Union Pier, Mich. 
Vos pusantros savaitės galėjau 

Į ten pavasaroti. Grįžau į Čika- 
:gą, ir vėl VIII. 4 gydytojas 
, pasiuntė į ligoninę. Nors šį 
;kartą liga buvo kiek švelnesnė, 
bet 12 dienų reikėjo ligoninėje 
išbūti.

Po kelių dienų gyd. Starkus 
pasakė, kad birželio 30 dieną 
galėsiu ligonine apleisti, ta
čiau su sąlyga: jokio smarku
mo nerodyti, daug nekalbėti, 
sunkesnio fizinio darbo ne
dirbti Galima skaityti, rašyti, 
nes liga chroniška, tai empby- 
zema su astminiais reiškiniais 
ir bronchitas. Čikagos oras 
tokiems ligoniams blogas, ver
ta išbandyti Arizonos orą.

Pasigyriau Valerijonui šim- kartus 
kui, kad jau esu sveikas ir VI. dayo, 
3'1 galėsiu grįžti namo. Jis sa- galbos 
kr, kad tą dieną jo ligoninėje 
palaukčiau, tai jis parveš 
dėkoju, bet sakiau, 
siu ir autobusu parvažiuoti 
jis buvo kitos nuomonės— 
pė nesmarkauti ir daryti taip 
kaip jis sako. Paklausiau.

UNION PIER NEPADĖJO
Namie pasijutau esąs kaip’kambaryj 

naujai atgimęs 
gyriausi, jog bevelk 
grįžti į darbą fabrike. Ir šim-jtos pačios slaugės, 
kus ir kiti pažįstami sakė, kad: lovoje kaimynas« buvo kitas, 
vistik apsiraminčiau ir perank; lenkas, sakėsi Frank esąs, bę-
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A. PUŽAUSKAS

ŽVILGSNIS J BENDRUOMENĖS VEIKLĄ
(Tęsinys)

Šiais metais, Centro Valdybai 
gerokai pasidarbavus, Vasario 
minėjimų aukos buvo.dalijamos 
jau į kelias kasas. Bendruome
nei, Vlikui, Altui, Rezoliucijų 
komitetui, Balfui, mokykloms, 
Batunui ir t t. Nereikia daug 
aiškinimų dėl tokio nedidelių su
mų skaldymo pragaištingumo. 
Ateityje tokiu keliu einant, kan
didatų toms aukoms gali atsi
rasti dar daugiau — Šimtai.

Derybos dėl aukų
šiais metais PLB inciatyva, 

pasaulinei valdybai žinant, kad 
vėl vasario mėnesį kils velnia
va dėl tų aukų, buvo sušauktas 
Alto ir Bendruomenės vadų pa
sitarimas. Dalyvavo ir Vliko vi
cepirmininkas. Bendruomenė pa
siūlė bendrai rinkti vasario mė
nesio aukas ir vėliau jas dalin
tis. Dar sugalvojus 1968 m. 
Jungtinį Fondą, Centro Valdy
ba jau 1967 metų rudenį išsiun
tinėjo savo padaliniams bend- 
raraštį, kuriame buvo prašoma 
vesti Lėšų Telkimo vajų. Lė
šos būtų skirstomos taip. “50% 
gauna Bendruomenė ir 50% Lie
tuvos laisvinimo veiksniai. LB 
solidarumo įnašai ir kitos stan
dartinės LB apylinkių pajamos 
į šią kategoriją neįeina. Už jas 
apylinkių valdybos su centro 
valdyba atsiskaito pagal įsta
tus’’

Pasitarimas tarp Bendruome- 
menės ir Alto vadų nieko neat
nešė sau j o. Pasirodė, kad Ben
druomenė panoro dalinti tik Al
to pajamas, o Bendruomenės pa
jamos iš Lietuvių Fondo ir kiti} 
šaltinių turėjo likti nedalijamos, 
šitoks pasiūlymas primena anek
dotą apie vieną Lietuvos maža- 
žežnį; kurį vienas žydelis bandė 
įvilioti Į komunistų partiją, žy
dais aiškina, kas tas komuniz
mas: .

— Sakykime, tu turi dn ark
lius, o aš neturiu. Tu duodi man 

% vieną arklį, tada turime ^poW^. 
•> giai, ot tai ir yra komunizmas.

—Arba, turi dvi karves, duo
di vieną man — komunizmas. 
Turi dvi vištas, viena man, ki
ta—tau.

—- Nu, ne, to tai nebus, — at
kerta valstietis.Vištos tai jau 
tu .negausi.

— Kodėl, — nustemba žyde
lis. Tu davei arklį ir karvę, o 

'' nenori-vištos dubti?

— Aš, matai, neturiu, nei ark
lio nei karvės, ale, turiu dvi viš
tas, — paaiškino kaimietis.

Panašiai ir Bendruomenės va
dai, — žadėjo dalintis visokio
mis savo pajamomis, kurios ne
egzistuoja, tačiau nesutiko da
lintis tikromis pajamomis.

Priėjus prie palyginimų, esu 
tikras Bendruomenės CV vadai 
nesupyks, jei juos palyginsiu su 
Rytų Vokietijos Ulbrichtu. Jis 
sutinka derėtis ir tartis tik dėl

— Vakarų Berlyno. Rytinė 
miesto dalis, jo atitverta sau, į 
jokių derybų darbotvarkę neį
eina. Ir Bendruomenė laikėsi pa
našios taktikos: kas mano — 
man, o kas tavo — galime de
rėtis, Taip pasielgė CV dery
bose su Altu dėl Vasario aukų. 
Negalima kaltinti Alto vadų, kad 
jie tokią vienapusišką dalybų 
sampratą atmetė. Atsiminda
mas nelaimingą Jungtinio Fon
do patirtį 1968 metais, tą bendro 
fondo idėją atmetė ir Vliko at
stovas. O buvo džiaugsmo įvai
riems veiksnių priešams, o kryk
štavo Alto ir Vliko oponentai! 
Dėl pinigėlių susibarė! “Vaduo
tojai” dėl dolerio mušasi!

Opozicija Altui

šioje vietoje tektų ilgiau su
stoti prie opozicijos Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kuri, kad ir 
negausi, pasižymi savo rėksmin- 
gumu. Ta opoziciją yra sudary
ta iš labai margaspalvės grupės. 
Tai, nelyginti, didelis rėksnių 
choras, kuris kad ir ne kartu, be 
dirigento, bet Įvairiais balsais 
rėkia iš visų šalių, sudarydamas 
daug nereikalingo triukšmo.

Pirmą grupę sudaro šiame 
chore, žinoma, komunistai. Ne
tenka nagrinėti jų motyvų, jie 
visiems aiškūs: uždarykime bur
nas visiems “vaduotojams”; ta
da išeivija, kaip avys, dainuos 
ir šoks, kaip mes padiktuosime, 
skaitys mūsų knygas, vaikus 
mokys iš mūsų vadovėlių ir visi 
kartu garbinsime partiją ir jos 
darbus. Komunistai,. kovodami 
prieš Altą, neskiria ir kitų “va
duotojų”. Jiems visai vistiek, 
kas rinks kokias aukas, kad tik 
niekas jų negautų. Prieš Vasa
rio 16 “Vilnis” aiškiai pasakė: 
“Ir Altas ir Bendruomenė — abu 
labu tokiu”.

Kita Alto opozicijos grupė su
daryta iš politikavimo, aplamai, 
priešų. Jie turi gražių argumen
tų: partijų be savos valstybės

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Meney Orderį arba čeki tokiu adresu.

iiiiaiimiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii

1970 Plymouth-Diister

K AI N A .nuo $1.995-*>
25 mylias su vtenu galionu. Garantija 5 matai arba 50.000 mylių. 

Pigus leidimas.

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

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

KADA SKAITOMA MIRUSIU

^ik

Frank Zogas, President

visi įsijungia i vieningo,

(Bus daugiau)

susirgę, kai kurie 
dar ir šiandien ne- 
“bendruomenės Če
slovos. Atmesdami 
vienybės ir sugy-

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

BOSTON, MASS.
Sibiro diena Bostone

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

sąraše nesimato A. Pautieniaus. 
kuris dėl tos rezoliucijos nema
žiau dirbo už kitus.

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

AND LOAN ASSOCIATION

«40 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS S5S22

1 PHONE: 254-4475

KAITYK PATS lb PARAGINK
KITUS SKAITYTI

S A u J 1 s.' N A S

Elektrinis automobilis
Washingtone prieš kapitoli 

senatoriams ir kongresnia- 
nams dalyvaujant, buvo pa
demonstruotas 20 švino — ko
balto baterijomis varomas gry-

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

nalistų. Mus .tremtinius, bro
liai vilniečiai pastebėjo tik kele- 
ri metai atgal. Ta$ jų “nusilei
dimas”1 atidarė naujas duris ir 
įvairaus plauko ryšininkams, 
davė naujų vilčių skaldymo ir 
griovimo mėgėjams, savimi pa
sitikintiems bolševizmo imperi
jos trupinto jam s ir lietuviškai 
skaityti-rašyti, bet ne galvoti iš
mokusiems . diletantams.

negali būti. Kultūrinė veikla yra 
svarbesnė už .visus politikavi
mus, taigi kultūrėkime, siekime 
mokslo, lavinkimės, užimkime 
aukštas vietas svetimuose kraš
tuose, o ten būdami galėsime pa
daryti daug gero ir savo Tėvy
nei. Šitokį politinių darbų at
jungimą nuo visuomeninio gy
venimo pataria ir Vilniaus Kul
tūriniams Ryšiams su Užsienio 
lietuviais komitetas. Nepoliti
kuojančiai išeivijai, nesiekiančiai 
lietuvių tautai savarankiškumo 
ir savos valstybės pritartų ir ko
munistai.

Dar kitą Alto priešų grupę 
sudaro politikos šalininkai, bet’ 
tik su kitais vadais. Jie nepei
kia politinių darbų ar jiems ren
kamų aukų, bet siekia, kad jos 
suplauktų tik saviems, šiai gru
pei priklauso Lietuvių Fronto Bi
čiulių organizacija, su jos va
dais dabartinėje Bendruomenės 
Taryboje.

šalia tų pagrindinių Alto prie
šų dar yra Įvairių atskalų. “Vie
nybės” laikraštis dažnai Altą 
pakedena, bet pats prieš Lietu
vos Nepriklausomybę nepasisa
ko. Jos redaktorių tarpe dar ir 
šiandien yra Alto darbą dirban
čių, pas amerikiečius pareigūnus 
su proklamacijomis žygiuojan
čių. Altas tame laikraštyje puo
lamas dėl, vadinamo, “nugaros 
atsukimo į krašto lietuvius”, dėl 
atsisakymo bendarbiauti su Vil
niaus Įstaigomis ir pareigūnais. 
Dėl tos pačios priežasties Altą 
puola ir jaunesniųjų leidžiami 
“Akiračiai”, šio žurnalo redak
cijoje yra keli stambūs jau ge
rokai aprimusio politinio sąjū
džio LRS (Lietuvos Rezistenci
nės Santarvės) vadai. Daug me
tų ši santarvė kovojo prieš po
litines mūsų grupes, prieš Vli- 
ką, prieš Altą. Daug rašalo pa
liejo B. Raila, V. Rastenis, K. 
Drunga. H. žemelis, Kada kitos 
rezistentų grupės sugrįžo j Vil
ką, ši santarvė dar ilgai nepa
sidavė ir dabar “Akiračiuose” 
vis dar bando mūsų “politikams” 
Įkąsti. Prie tų senųjų “kovoto
jų” prisidėjo dėl minėto “ben
dravimo su kraštu” nuo Alto li
nijos atskilę jaunesnės kartos 
žmonės ir sudarė vieną bendrą 
frontą prieš veiksnius ir jų pa
reiškimus Klevelande ar kitur. 
“Akiračiai” patogiai užmiršta; 
kad ir Bendruomenė buvo Kle- 
velando suvažiavime ir pasirašė 
bendrą komunikatą bendravimo 
reikalu. Bendruomenės “Akira
čiai” nepuola, priešingai, galima 
sakyti, kad tas žurnalas pasida
rė šios Centro Valdybos organu, 
oficiozu. '

Rezistentams “ryšys su kraš
tu” ilgą laiką buvo svarbus pa
triotinio pajodinėj imo arkliu
kas. Savo leistos “Santarvės” 
pirmame numeryje, lyg didelę 
literatūrinę ir politinę dovaną, 
leidėjai įsidėjo Vilniaus ar, ne
pamenu, Kauno telefonų abo
nentų sąrašo pirmą puslapį nuo, 
tur būt, Abrašimdvo iki Apulen- 
kos. Tada, aišku, Vilniaus par
tijos vadai su Niunkos komitetu 
priešakyje, dar nebuvo sugal
voję, kad kaž kur, išeivijoje gy
vena broliai lietuviai. Tada Ame
rikoje ir kitur, jų akimis, tebu
vo vien “pažangieji” bimbinin- 
kai ir saujelė buržuazinių nacio-

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

{steigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Atsiųsta paminėti
Švietimo Gairės. Lietuviškojo 

ugdymo žurnalas Nr. 1 (5). Lei
džia ALB švietimo Taryba. Či
kaga, 1969 lietuviško švietimo 
ir šeimos metais. Petras Makiei- 
kis —- redaktorius; A. Rinkūnas, 
Vaclovas Čižiūnas, Gintarė Ivaš- 
kienė ir Stasė Petersonienė — 
rediikcijos nariai. Administra
torius Juozas Tamulis. Sąsiuvi
nio formato, su apianka 100 
puslapių. Prenumerata metams 
2 doL, pavienis Nr. 1 dol.

Tekste yra 19 bendradarbių 
straipsniai lietuviško auklėjimo, 
švietimo, mokyklų ir lietuvių 
kalbos klausimais ir priedams 
6 puslapiai pedagoginių aktu
alijų.

Frontininkų- hga

Dideliame prieš Altą giedan
čių chore visą sparną užima Lie
tuvių Fronto Bičiuliai. Savo lei
džiamam “Į Laisvę” žurnale pra
ėjusį rudenį, po Amerikos Lietu
vių Kongreso Detroite, šis Va
liuko, pagarsėjusio su savo Re-. 
zoliucijų Komitetu, redaguoja- 

,mas laikraštis paskelbė, kad Al
tas bankrutuoja. Jokių vilčių ne-- 
są, kad Amerikos Lietuvių Ta-; 
ryba Lietuvą kada išvaduotų, ta-: 
čiau užtektų tik aukas nuo Alto 
nukreipti Į Valiuko kasą, tai, ne-^ 
abejotinai, laisvės dienos tuoj 
priartėtų, žodis “Bendruome
nė” frontininkams labai patiko 
jau seniai. Dar 1941 metų lie
pos 3 d. fronto tada leistas žur
nalas “Į Laisvę” nr. 9, paplauš- 
kęs tada madingų niekų apie 
Naująją Europą, apie lietuvių 
tautos “apsisprendimą” žygiuo
ti kartu su “šauniaisiais” kai
mynais, rašo: “Inteligentas ir 
prasčiokas ūkininkas ir darbi
ninkas, moksleivis ir ’tarnauto
jas 
atkaklaus, nepaliaujamo darbo 
bendruomenę”. “Lietuvių tau
ta tampa viena darbo bendruo
mene, vienu darniai veikiančiu 
organizmu, viena didingais mos
tais besisukančia kūrybine jė
ga”. Toliau: “...lietuvių tauta 
susitelkė į vieną bendruomenę, 
susijungė, susicementavo Į vie
ną visai naują politinę jėgą, ana
loginę Naujosios Europos ku- 
riančiosioms jėgoms”. Toliau: 
“Vieningas visu lietuvių susitel
kimas Į nepalaužiamą darbo ben
druomenę vaizdžiai rodo tas poli
tines tendencijas, kurių pasek
mėje laisvoji lietuvių tauta en
tuziastingai Įsijungia Į Naujo
sios Europos kūrimo darbą”.

Jau tada 
frontininkai 
pagijo nuo 
mentavimo” 
tolerencijos, 
venimo kelią, jie siekia prievar
ta suvaryti visus Amerikos iš
eivius “inteligentus ir prasčio
kus...” į vieną tik jų vadovauja
mą “bendruomenę”, nesiskaity
dami nei su priemonėmis, nei, 
pagaliau, su paprasta išmintimi. 
Jų statoma “bendruomenė” te
gali būti čia, Amerikoje tik men
ka jos dalis, mažai apimanti, ma
žai tegalinti.

Kalbant apie frontininkų cho
rą, reikia prisiminti jau, tur būt, 
mirusio Rezoliucijų Komiteto pa
skelbtą “Senate rezoliuciją pri
ėmus” didžiųjų to komiteto dar
bininkų sąrašą. Paskutinieji 
“spaudimo” vykdytojai ir or- 
ganizatoriai Illinois valstijoje 
tebuvę keturi: kun. Pr. Garšva, 
dr. P. Kisielius, Br. Nainys ir 
dr. A. Razma. Taip tada pra
nešė pats komitetas. Ohio vals
tijoje buvę 11 vykdytojų, tačiau

Perkeliant širdį iš vieno žmo
gaus krūtinės i kito, svarbiau
sia. nustatyti, kada pirmasai mi
rė. Pr. Alšėnas (TŽ. 8.1.70) ši
taip aiškina:

Pušų gydytojai nustatė, kad 
žmogus miršta laisvas, nes ne
reikia klausti partijos leidimo. 
Amerikiečiai mirusiu laiko žmo
gų, neturintį sąskaitos banke. 
Anglai — kai žmogui Įdedami 
dirbtiniai dantys. Lietuviškoji 
išeivijos medicina nustatė, kad 
mirusiu reikia laikyti kiekvieną 
lietuvi, kuris nebesilanko jokiuo
se parengimuose ir kurio pavar
dės nebėra jokiame aukų sąraše.

gūžės 2 d. vakare, o Bostone, 
Thomas Park aukšt. mokyklos 
didžiojoj auditorijoj, Bubulis ir 
Dundulis bus vaidinamas gegu
žės 3 d. 3 vai. po pietų.

Vaidinimui Į Bostoną pakvie
sti iniciatyvos ėmėsi Kult, su- 
batvakarių rengėjai.

Bostono ir apylinkių lietuviai 
iš anksto maloniai kviečiami 
gegužės 3d. popietę skirti Anta
no Rūko Bubuliui ir Dunduliui.

Bubulis ir Dundulis 
atvyksta į Bostoną

Neseniai mirusio rašytojo 
Antano Rūko komedinio pobū
džio veikalas iš lietuviško kai
mo buities “Bubulis ir Dundu
lis” praėjusiais metais su pasise
kimu buvo vaidinamas Chicago- 
je, III. Dabar, susitarus su New 
Yorko Lietuviu Moterų Klubu 
Federacija minimo veikalo vai
dintojai pakviesti į Bostoną.

Veikalo statymu Chicagoj pa
sirūpino Scenos Darbuotojų 
S-ga, o jį statė bei režisavo akt. 
Algimantas Dikinis. New Yorke 
vaidinimas rengiamas š/ m. ge-

Vienas fotografas Wiseonsine pagavo "vagi". Jauna stirnelė atėjo naktj apžiūrėti, kas padėta 
paukščiu lesykloje.

Ją ruošia Bostono lituanisti
nės mokyklos tėvų komitetas 
balandžio 19 d. 2 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
III a. salėje.

Programoje — Sibiro kanki
nės, knygos “Vergijos kryžke- 
liuose” autorės Stefanijos Ro
kienės paskaita, o po jos trumpa 
meninė programa.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
visus atsilankyti, išklausyti lie
tuvių tragiškojo likimo liudi
ninkės žodį ir drauge paremti 
lituanistine mokvkla.

.......W-

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

Pas mus tauPomi pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 

BOT druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.
1 '^■■1 BBf Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš

mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- Z nėšio pirmos.

nai elektrinis automobilis, ku
ri pagamino Copper Develop
ment asociacija. Autonmbiiiu 
pasivažinėjo visa eilė dalyviu. 
Nutarta, kad bus geras kaip ant
rasis automobilis šeimoms. 
Po greitis po 40 mylių per va
landą ir galima važiuoti po 150 
mylių vienu baterijų pakrovi
mu.

Kaip dar vienas prieš oro 
teršimą žingsnis IIlinojuj išleis- 

į tas potvarkis,, kad visi laivai 
ir valtys kurui turi vartoti ga
zoliną, kuriame visiškai nebū
tų švino. Stambiosios naftos 
kompanijos sutinkančios ga
minti tiek nušvininto gazolino, 
kiek tik publika reikalaus.
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“Ir kas svarbu Šiandien pabrėžą kad liaudies 
šokis šiandien iš karto tapo kovotoju už socialistinę 
Lietuvą*”. (“Tiesa”, kovo 28 d. 2 psL).
Aiškus daiktas, kad ne “liaudies šokis” tapo kovo

toju už “socialistinę” Lietuvą, bet “liaudies šokėjas” Lin
gys tapo kovotojas už vadinmą “socialistinę” Lietuvą, 
kurioje socializmo su žiburiu, nerastum. Lingys, neno
rėdamas pasigirti toje “socialistinėje” * kovoje atliktais 
žygdarbiais, į kovą įtraukė pačius šokius.

Kaip lietuviai žiūri į “liaudies” šokėjo Juozo Lingio 
ir jam panašių kovotojų — šokėjų už “socialistinę” Lie
tuvą, tas pats Lingys aiškiai pasakė tos pačios “Tiesos” 
tame pačiame paragrafe. Lingys, atsakinėdamas į anke
toje iškeltą klausimą, taip aiškina: Jį.

“Tiek ansamblio gastrolės po respubliką, tiek 
prasidėjęs masinis saviveiklos sąjūdis šokį neša į pa
čią įvykių tirštumą. Neretai steigiamasis kolūkio 
susirinkimas, derliaus šventė, 'rinkimai buvo paly
dimi dainų ir Šokių, ne vieną šio meno propaguotoją 
pakirto nacionalisto kulka. '('“Tiesa”, ten pat).
Lingio minima “įvykių tirštuma” buvo tokia: oku

pantas rusas atėmė iš lietuvio ūkininko žemę, namus, 
galvijus, žemės ūkio padargus, santaupas ir kiekvieną 
sunkiu prakaitu uždirbtą vertingesnį dalyką; tūkstan
čius lietuvių ištrėmė į Sibirą, o kitus suvarė į kolchozus 
ir padarė naujos išnaudojimo sistemos rergais. Tą su
prato kiekvienas, lietuvis ir rusas. Tuo metu Lingio or
ganizuojami “liaudies šokėjai” buvo siuntinėjami į kol
chozus pašokti. Aiškus daiktas, kad tokius šokėjus lietu-

Praeitų- metų pabaigoje okupacinė sovietų valdžia 
specialiai misijai Amerikon buvo atsiuntusi Juozą Lingį, 
jau 1960 metais iš tos pačios valdžios gavusį “liaudies” 
artisto vardą, šių metų kovo mėnesį jam buvo suteiktas 
“garbingas liaudies artisto vardas”. Palyginus šiuos du 
“garbės pažymėjimus” susidaro įspūdis, kad sovietinė
je Lietuvoje yra “garbingi” “liaudies artistai” ir “ne
garbingi”, arba “ne tokie jau garbingi”. 0 gal 1960 me
tais tam pačiam Lingiui duotas “negarbingas” liaudies 
artisto pažymėjimas, o dabar jau paruoštas “garbingas” ? 
Apie garbingus ir negarbingus darbus verta kelis žo
džius tarti.

Honanas Zimanas, norėdamas prašmatniau pami
nėti Lenino gimimo sukaktį, suruošė “jubiliejinę anketą” 
ir jau apklausinėje kelis sovietinėje Lietuvoje labiau pa
sižymėjusius lietuvius, šokėjas' Juozas Lingys, gavęs iš 
sovietų premjero M. šumausko “garbingo liaudies artisto 
vardą” ir pagirtas už nepaprastai gerai užsienyje atliktą 
misiją, “Tiesos” redaktorių taip pat buvo apklausinėtas. 
Šia proga priminti visi svarbesnieji darbai, kuriuos Juo
zas Lingys nuo pirmos sovietų okupacijos dienos rusams 
yra padaręs. Pasirodo, kad Šakiuose 1919 metais gimęs vjaj negalėjo pasitikti išskėstom rankom.-

k ioi mas, kaip tai dabar įpras- 
ta ipių ir hipių komunose.

Į 400 vietų salę suėjo per du 
šimtu žmonių. Pusė jų buvo 
tie perdėm raudonieji, sukūrę 
savo komunas J ūkai po s prie
miestyje ir prie San Francisco. 
Jie suvažiavo čia su labai senų 
žmonių labai juokingu entuzi
azmu, kaip-kokios nors lietu
viškos Užbalių parapijos da
vatkos į atlaidus. O “tautiečiai” 
buvo iš vieno šono perkaršę se
nukai iš Jukaipos, iš kitos pusės 
gerai nuaugęs jaunas vyras, so
vietinis solistas.

— Tas vyras visai ameri- 
kanskai-pasirėdęs, — švepleno 
jukaipietis. — Ir čeverykai ir, 
lygi nęktaiza, viskas, kaip 
Amerike. O tie fašistai sakė, 
kad tai balševikasf

Iš tikrųjų, solistas “pasiren
gęs” perdėm, kaip “Amerike”. 
Juk tai “buvaunas” vyrukas, 
ne koks nors “Raudonojo Spa
lio” kolūkio vergas. Juk, ka
da Lietuvos Operos solistas ir 
pažiba Kučingis vyko į Sibirą 
“atgailauti”, Daunoras vyko 
Italijon “balso pastatyti”. O 
“dialoge su tautiečiais” tezė 
yra tokia: jeigu lietuvis, tai 
jau Jr brolis. Atseit, liks “bro
lis” ir Antanas Venclova, su 
kuriuo “dialogą” ir barnius 
teko vesti net pačiai poniai Rai
lienei. Todėl “dialogo” pilny
be einant, tenka laukti, kad 
Antanui Venclovai atsilankius 
su savo eilių rečitaliu j mūsų 
padangę, ponas Raila lygiai 
entuziastingai, kaip ir dabar, 
kibs i Venclovos parengimo

.organizavimų. Juk negali gi t vėjo ir plojo kunigas Kasponis, 
skirtis plepalai nuo gyvenimo čian įvilktas ateiti,mokų veikė- 
praktikos. ■

Vaclovas Daunoras turi bal-lve
sų, kurį galima drąsiai lyginti ^savo laiku vadino amerikiečių 
su dvasiniu šio koncerto rėmė- spauda lietuvių bažnyčios sta- 
ju, vietinės visuomenės atsto- tybę šiame mieste? Trys dole- 
vu.

’Prie koncerto durų matėsi 
pareigu nas, kuris “privatumo 
vardu”, vaikė norėjusius foto
grafuoti smalsuolius koncerto 
rėmėjus. Piketų nebuvo, bet 
nebuvo jų dėl to, kad jie ne
būtų parengti, bet dėl to, kad 
paskutinę valandų prieš kon
certų, kažkokios “jėgos” nu
sprendė, nekelti triukšmo, kad 
amerikiečių spauda, neimtų 
rišti koncerto su lietuvių kolo
nijos vardu. Tada, pasipiltų 
pavadinimai: pinkies, com
mies, crypto-commies ir kt. 
Piketu nutraukimas laiku bu
vo visuomenės brandumo ženk
las . Tačiau, ar taip bus ir kitų 
kartų? Beje, koncerto salėj 
organizatoriai neleido fotogra
fuoti publikos, kaip Los. Ange
les koncertuose įprasta.

Daunoras pasirodė, kaip 
sovietinis Perri Como. Buvo ir 
balso drebučiai, kada minėjo 
samanotų bakūžę, buvo ir aša
rėlė balse ir akyse. Lenino 
šlovei dainos buvo išbrauk
tos, nors ir laukė karšin
čiai iš Jukaipos. Programa bu
vo taikoma buvusių dypukų 
vaikučiams, kurie ieško “dia
logo” su okupuota Lietuva. ,

Pirmoje eilėje, kada buvo 
“standing ovations”, oriai sto-

jo Juodelės. Gal būt tai ir bu- 
“atsakymas Stalinui”, kaip

riai atiteko Daunoro aferai iš 
aukų - bažnyčiai. Kaip žinia, 
bažnyčios Lietuvoje Daunorą 
globojančio režimo verčiamos 
sandėliais, o Rusijoje ir vie
šomis išvietėmis. -Ar apie tai 
jaunas kunigėlis pagalvojo, 
kai peržengė tokio koncerto 
salės slenksti?

Didelj smūgj Daunoro afe
rai suteikė muziko Kučiūno 
importas iš tolimo miesto. Pa
sirodo, kad Lietuvių Operos 
pažiba yra geras komersantas, 
ir . jo sąskaita sutriuškino , 
“koncerto” aukas. Biudžetas, 
kol nepapils “aukų” entuzias
tai ir savanoriai dialogininkai, 
atsidūrė in red. Ir stebėtis ne
tenka: buvo red ir liko red. 
Pasirodo ir kita medalio pusė. 
Už doler| kai kurie mūsų mu
zikai darosi trumparegiai gy- 
vybiniems išeivijos reikalams. 
Liūdnas faktas. Ar ne laikas 
jau pradėti mokintis ir visokių 
“šlovių” giesmių akompani
mento? Rublių niekad nestigs.

Z. N.

BANGKOKAS. — Tailandijos 
aviacijos bazėje bandęs nusileis
ti komunistų pašautas ameri
kiečių lėktuvas atsimušė j ka
rininkų barakus. Trys ameri
kiečiai žuvo, 30 buvo sužeistu.

Lingys jau 19-54 metais yra gavęs “nusipelniusio meno 
veikėjo” vardą. Iš paprasto šokėjo jis nepaprastai greiti - ;
kilo. Kilo jis ne vien raudonosios armijos tarnyboje, betituvos derli1> suvarė gurguoles ir Jiepė_viską vežti j Rusi- 
ir meno srityje. 1950 metais jis jau gavo viena .meno! palikdami ki aštą be duonos ir pašaro, umgio suoi- 
premiją, o 1952 ir 1953 gavo kitas’. Galima sakyti, kad>nizu^; ™zikąnįi> rodydami didelf apvagiamų Lie- 
nepraėjo nei vieni metai, kad šis jaunas choreografas 
negautų kokio nors pagyrimo arba kokios nors lengva
tos iš okupanto. 1967 metais jis buvo paskirtas meninio 
lavinimo katedros dėstytojas ir tais pačiais metais vy
riausias visos okupuotos Lietuvos šokiu vadovas.

Visi suprantame, kad okupantas pagyrimo lakštų ir 
specialių privilegijų veltui nedalinėja. Jeigu rusai rado 
reikalo išskirti Juozą Lingį iš kelių šimtų kitų šokėjų: 
tarpo, jeigu jam leidžia važiuoti, kur jis nori ir kada nori, 
kaip jis pats yra Amerikoje pasigyręs, tai tokiom privi-į 
legijom duoti rusai turi turėti pagrindo. Ne rusai, - bet 
pats Lingys visą reikalą aiškiai “Tiesoje” pasako. Zi
mano suorganizuotoje anketoje Juozas Lingys, kalbėda
mas apie jo vedamą darbą ir ypatingai apie liaudies šo
kius, šitaip pasakė:

Pirmais okupacijos metais rusai susikrovė visą Lie-

tuvos ūkininkų “džiaugsmą”, grojo gurguolių priešaky
je. Panašiai jie elgėsi, kai okupantas, pastatęs vieną 
kandidatą, “rinkimus” laimėdavo, šiandien niekas ne
sistebi tokiom lietuvių nuotaikom ir tokiu Lingio vado
vaujamų “liaudies” šokėjų priėmimu. Nesistebi ir pats 
Lingys.

Žinome, kaip pačioje Lietuvoje lietuviai priėmė šo
kėją Lingį ir jo vadovaujamus šokėjus. 0 kaip pasielgė 
keli Amerikos lietuviai, kai tas pats “kovotojas už socia
lizmą” atvažiavo į šią laisvą šalį? Nuo sovietų okupaci
jos bėgusieji ir kovą už gimtinio krašto laisvę užmiršu- 
sieji mūsų šokių vadovai ne tik duris pradarė, bet į vidų 
pakvietė ir nakvynei paprašė. Ką apie visą šitą reikalą 
pasakys Lingį nušvilpusieji ir toliau tyčiotis neleidusieji 
okupuotos Lietuvos lietuviai? .... Vandenynu dugnas vis daugiau patraukia žmonių dėmes}, šalia erdvės tyrimų, Amerika pradėjo 

ir plačią jūros dugno tyrimų programą.

B. KRISTOPAITIS

Sveikinu Maroko! Jeigu kiti kraštai taip 
elgtųsi, tai sumažėtų kūtvėlų banda pa
saulyje.

Netrukus laivas palikes krantinę, išplau
kia i Gibraltaro sąsiaurį Užnugaryje pa
silieka uostas kairėje pusėj, 6 mylių at
stume nuo Gibraltaro tvirtovės.. Atrodo, 
kad visai arti jos slenkame. Aukštosios uo
los prie vandens klaidina nuotolį. Kadaise 
Didžiosios Britanijos galingasis liūtas iš
didžiai staugė drebindamas visą žemės ru
tuli. Dabar pasenęs, už sumenkėjusių Bri
tanijos ribų dar tik Gibraltaro oloj palie
gęs tiso ir žvilgčioja į sąsiauriu praplau
kiančius laivus.. Susimąstęs nei nepastebė
jau kai Afrikos krantai ėmė ryškėti. Anks
tyvoje jaunystėje nuotykių knygose Afri
kos džiunglėse esu klaidžiojęs, medžiojęs, 
šiandien įžengiu i Afrika, bet dar nesiek- 
siu josios džiunglių.

TANGERO ARABAI

1171 m. portugalai užėmė Maroką. Vė
liau jie anglams ji perleido kaip kraitį. 
Maurai anglus išvijo. Nuo 16<S4 metų tapo 
piratų žymia landyne. Viduržemio jūroje 
iki 1830 m. buvo pavojinga plaukioti, nes iš 
Afrikos krantų siautėjo žiaurūs piratai. 
Dabartinis Tangeras susideda iš seno ir 
naujo modernaus miesto. Iš kelionės su
sitvarkęs ir pailsėjęs išėjau į senąjį miestą.

Senasis išvedžiotas siauromis, kreivomis i 
gatvelėmis ir arabų apgyventas. Pilnos gat- Į 
vės baltais turbanais ir baltais aprėdalais 
prekiaujančių arabų. Yra dar ir dengtais 
veidais moterų, kurių tesimato tamsios 
blizgančios akys. Prekiautojai šūkauja, 
siūlo turistams savo prekes: maisto ir 
Įvairius vietos gaminius. Visur maišosi 
šunes ir katės. Tūkstančiai musių skraido 
apie vaisius ir maistą.

Vieni arabai su beždžionėmis minią 
linksmina, kiti su gyvatėmis šposus išda
rinėja. Darydamas nuotrauką ir aš vieną 
didelį šliužą apie kaklą buvau apsivynio
jęs-

Tangeras buvo tolimiausias mano ap
lankytas miestas pietuose. Išbuvęs tris die
nas ir patikrinęs savo kišenę radau, kad 
pats laikas grįžti pas tetą į Wiesbadeną, 
kur lagamine buvo atsarginė “travellers” 
čekių knygutė.

VĖL AVIESBADENE-
Kilos dienos rytą su savo valiza jau bu

vau laive, kuris mane nešė atgal į šiaurę, į 
Algecirą. Ten susiradęs traukinį išvykau 
į Madridą. Iš Madrido, pervažiavęs Pire- 
nėjų kalnus, važiavau tiesiai į Paryžių. 
Paryžiuje jau antrą kartą keliomą valan
doms sustojau. Galvojau, jog nebus tai 
paskutinis atsilankymas. Bet mano kišenė 
smarkiai tuštėja, štai jau ir traukinyje, 
kuris skubiai mane veža j Wiesbadcnu. 
Wiesbadenc išlipu vakare apie 10-val. Esu 
alkanas ir autobusui trūksta tų smulkiųjų. 
Teta gyvena už 5 — 6 blokų ir aš, turėda- >

mas ilgas žirkles, netrukus jau spaudžiau 
tetos durų skambutį. Teta mane išvydusi 
labai nudžiugo. Aš — taip pat, jausdamas 
josios nuoširdų sutikimą ir jaukią namų 
šilumą. Teta turėjusi svečių, kuriuos ne
senai išleidusi. Tad sėdęs prie vaišių stalo, 
gerai pasivaišinau.

Gerokai pas tetą pasisvečiavus ir pasil
sėjus, mano noras keliauti tvirtėjo. Susi
daręs naują planą, tetai sakau: — Su sa
vim imu kuo mažiausiai, tik pačius, reika
lingiausius daiktus. Likusius daiktus, būk 
gerute, išsiųsk i Chicagą.

Teta bando sulaikyti:

— Dabar tik rugpjūčio pradžia. Iki spa
lio ir tavo mokslo metų pradžios daug lai
ko. Spėsi pakeliauti ir grįžti į Wiesbade- 
ną. Tada gražiai susidėjęs daiktus galėsi 
važiuoti į Chicagą. įdomu, kur nori keliau
ti?

Jai sakiau, kad vyksiu į Paryžių, Ko
penhagą, Stockholmą bei stabtelsiu ma
žesniuose miestuose. Nutyliu apie kelionę, 
kurią savo širdyje brandinu.

ATSISVEIKINIMAS

Atsisveikinant ji matė, kaip visus savo 
čekius pasiėmiau. Nustebusi ji paklausė:

— Kam visus imu kelyje gali kas pa
vogti. Palik kokius porą ./šimtų dolerių. 
Grįžęs rasi. Atsisveikindama ji tik kraipė 
galvą. Vėliau tėvams rašė, kad atostogau
tojas dalį daiktų pasiėmęs, kitus'liepęs iš
siųsti į Chicagą. Pinigus paėmęs visus, ku
rių dalį lengvai galėjęs palikti iki, grįžimo.

Atsisveikindamas su teta buvau įsitiki

nęs, kad atsisveikinu ir~su Wiesbadenu. 
Gal tik po daugelio metų bepamatysiu te
tą ir jos miestą. Apie miestą galiu pasaky
ti, kad jis gražus, švarus ir darbščių vokie
čių sumaniai tvarkomas.

Prancūzijos pasienyje išlipau St. Wen- 
del miestuke, kur buvo draugas Tomas. 
Su juo buvau sutaręs pasimatyti Romoj. 
Dabar jis pas savo seserį atostogauja. Pra
leidęs dieną su juo, tęsiau kelionę į Par\T- 
žių.

NUOSTABUS PARYŽIUS
Kai pirmą kartą trumpam atvažiavau į 

Paryžių, kažkoks nepaprastas jausmas nu
siaubė mane. Trečią kartą apleisdamas Pa
ryžių tą patį įspūdį išsivežiau, kad tai 
nuostabus miestų miestas. Kur važinėjau, 
kokius miestus mažiau, jis man liko pir
maujantis. ftį'Y;

Daug Įdomybių Paryžiuje. Tad turėjau 
gerokai pabėgioti, kad galėčiau pamatyti 
lankytinas vietas. Ne per dieną atsiranda 
miestai. Paryžius metų metais augo, gra
žėjo. Ne vien prancūzai ugdė, gražino 
miestą. Mano protėviai irgi statė Paryžių. 
Mūsų tautos kilmingieji sekė lenkus, iškei
tę gražiąsias lietuviškas pavardes į lenkiš
kai šnipščiančias ir sužėrę baudžiauninkų 
prakaitą į lagaminus, važiavo į Paryžių. 
Nepasiduodami lenkams lėbavo, panie
kiate baudžiauninko ašaras žarstė. Mies
tas turtėjo; gražėjo, lietuvis — baudžiau
ninkas ašakų duoną kramtė.

Daug nerašysiu apie Paryžių, nes apie 
jį ir jo grožį mūsų keliautojų dažnai rašo-

, ma. Visi žinome, kad abipu< Sėinės upės 
Paryžius yra išsistatęs. Gal būt, ne visiems 
žinoma, kad miestą, jungia 32 tiltai. Iš jų 
seniausias (1500 m. statytas) ir garsiausias 
yra Pont Notre Dąme.

Vieni Eifelio bokštą iš viršaus, kiti, iš 
apačios aprašinėja ir t t Nekartosiu tų vi
sų aprašinėjimų. Aplankiau viską, ką ga
lima skubinant per keturias dienas aplan
kyti. Nuo ryto iki vėlaus vakaro vis kitur 
buvau. Dar daug kur buvau numatęs ke
liauti, Bet dienos tirpsta, bėga ir mokslo 
metų pradžia ne Už jūrių - marių, tad lai
kas mane jau gena. Sėdęs į traukinį vėlai 
vakare giliai užmigau. Traukinys apleidęs 
Paryžių, skubėjo į šiaurę.

VOKIEČIŲ PATYRIMAI LIETUVOJE

Traukinyje supamas, gerai išsimiego
jęs, pajutau alkį. Susitvarkęs įžengiau į 
restoraną — vagoną. Suradęs laisvą stalą, 
sėdau prie, lango ir pro jį stebėjau greit 
prabėganžius, jau Vokietijos gamtovaiz
džius.

. • (Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“N A U J I E’N A S" 

Jos visad rašo
TFTSYBE
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIU, AUSŲ, NOSIU 
IR GERKLtS LIGOS 
PRTTAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofi*. PRupwt 84229
Rezid. M«<t WAibrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius ppriima tik susitarus.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA iR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 3748012

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

Tolefu Aspect 6-5084

PERKRAUSTYMAI

rUeE: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 

z tiktai antradieniais ir penktadieniais.
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CiARA
27U9 W. 51st STREET

Tol.: GR 6-2400
„ ■ ' l'P y“ -'A S ,.k ■

/jlL pagal susitarimą: PimL$ ketv. 
a—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vak

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Re b i d. telef.: GArden 3-7278

Tek ©fisc: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
BI Priima tik susitarus

antrad.

DR. ID. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETR1STAS

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEI8UTIS 
INKSTU, f*?SLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

Val.r antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

antrad, penktadienį nuo 1—5, tree, 
ir šeštad. tiktai susitarus.

Leidimai — Pilna apdraud* 
2EMA KAINA 

R. i E R E N A S 
2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

įįS ORTHOPEDAS-PROTEZiSTAS
Aparatai * Protezai, Med Ban

1 dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

IŠKILMINGAS KONCERTAS MONTREALY
Montrealis, Kvebek, Kanada, 1970 m. balandžio 7 d.

Neateina pavasaris . Montrea- 
lį! Praėjo jau ir Velykos. Per 
resurekciją Aušros Vartų baž
nyčioje choras iškilmingai su- ros lietuviškos gražios dainos, 
giedojo nemirštamą Hendelio

S:
B
t

gaižių kvartetas. Tik gaila, kad 
vis dar nesurandamos joms tik-

Visą šaltą žiemą murksojęs 
■Montrealis, galima sakyti be jo
kiu

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

Tinksmumn arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės. -

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

REpubSc 7-8600

PHOTOGRAPHER
Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai

patyrė fotografai. Meniškai paruo
šiame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S

Cai! and ask for EDDIE BURBULYS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 lr PR 8-0834

Anglas Denis Wickham nutarė su 1872 mėty modelio dviračiu nuvažiuoti iš Londono į Brisbane, 
Australijoj. Jam teks pervažiuoti 11 valstybių ir padaryti 9,000 myliy kelią. Iš Londono dvira

tininką išlydėjo būrys vaiky.
TĖVAS IR SUNOS

Aleliuja. Sugrįžo paukščiai iš 
šiltų kraštų, o pas mus rado pil
na sniego, šaltą vėją ir vis dar 

•iš dangaus byra sniegas ir galo 
jam nėra.

Janinos šalnienės koncertas

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tą 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

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

PLEASE!, 
(My you can į 
PREVENT 

FORESTFIRES

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

. 2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6185

I, J I I > I I t

*NAUJIENOS" KIEKVIENC
DARBO ŽMOGAUS

UKAVaiS fR BIČIULIS 
■ # . • ‘ - * -7 - - * . -

o pasitenkinama lengvojo žanro 
dainelėmis, kurios visai iškrinta 
iš bendrojo Gintaro stiliaus. Ir 
užbaigai “Subatėlė”, kurią išpil
dė visas ansamblis.

Šokėjai šoko, kvartetas su vi
su ansambliu dainavo, o muzi
kantai linksmai grojo aukštai 
iškeldami savo tošinius ilgus tri
mitus. Publika ir svečiai iš To-

parengimų, visgi suskato ronto, kurių buvo pilna didžioji 
ruošti koncertus, kad ir dar šal- auditorija, entuziastingai plojo 
ta,-kad ir sunku bristi per snie- ir šaukė mūsų šauniam Gintarui 
gą, kad ir mašimų ratai klimpa. ■ ir j,ų vadovams valio'.

Buvo iškviesti Į sceną vadovai 
Z. Lapinas, J. Kliučiuvienė, H. 
Lapinienė ir bendradarbiai H. 
Nagys, M. Jonynienė, Jaugelis 
ir kiti. Vadovai apdovanoti gė
lėmis ir padėkota visiems už di
delį darbą, kantrybę, pasišven
timą repetuojant ir važinėjant 
gastrolių į kitus miestus. Per 
tuos metus buvo koncertuota 
Washingtone. Ottavoje, Toron
te, Hamiltone ir daug kartų 
Montrealyje.
“Birbynės” svečiai iš Toronto

Antroje dalyje koncertą tęsė 
mūsų mieli svečiai iš Toronto.

Ansamblis “Birbynė” su sa
vo vadove D. Skrinskaitė-Viskon- 
tienė, Ir vėl matome 80 gra
žiausių lietuvaičių ir lietuviukų 
puošniai, šventiškai pasirėdžiu
sių. Jie tvarkingai stovėjo ir sė-

Pirmą koncertą kovo 7 d. su
ruošė mūsų vienuolių- seselių 
rėmėjai, pasikviesdami iš Čika
gos dainininkę Janiną šalnienę. 
Pirmą kartą išgirsti solistę pri
sirinko A. V. parapijos salėn gan 
daug publikos.

JI šalnienė davė labai gerą ir 
labai sunkią programą. Prade
dant Vanagaičio “Dobilėlį” ir 
baigiant sunkiomis operų ari
jomis iš op. Lakinė, Rigoleto ir 
-Hofmano pasakos. -

Mūsų publikai labai patiko to
kia rimta programa ir J. šalnie
nės dainavimas; buvo daug plo
ta ir šaukta dar daugiau dainuo
ti.
“Gintaro” jubiliejinis koncertas

Balandžio T d. metinį jubilie
jinį koncertą suruošė tik per
nai pakrikštytas mūsų jaunimo 
ansamblis “Gintaras”, dalyvau
jant iš Toronto Ansambliui “Bir
bynė”. A. Vartų parap. salė ne
begalėjo sutalpinti nei dalyvių 
scenoje, nei publikos salėje ir 
todėl koncertas vyko didelėje, 
gražioje “Verdun High school” 
auditorijoje.

Pradžioje pasirodė Gintaras. 
Koncertą pradėjo kanklininkė 
Rasa Lukoševičiutė, išėjusi iš 
uždaros scenos, per mikrofoną 
puikia lietuviška tarena dideliu 
įsijautimu ir išraiška deklama
vo Putino prologą “Gedimino 
Sapnas”.

Atsidarius scenai, pamatėm 
žavingą vaizdą!

50 mūsų gražių gintariečių, 
margaspalviais lietuviškais dra
bužiais pasipuųšusius gražiai su
sėdusius didelėje scenoje.

(Daug įspūdingesnis būtų 
“Gedimino Sapnas” deklamuoja
mas šio vaizdo fone).

Gintaras pasirodė su naujai 
papildyta instrumentų muzikos, 
dainos, šokio ir deklamacijos 
programa.

Svarbiausioji ir stipriausioji 
Gintaro dalis tai liaudies instru
mentų muzika, čia padaryta di
delė pažanga naujai įvesti ilgi 
tošiniai trimitai.

Praplėstos deklamacijos labai 
paįvairina ir pagyvina progra
mą. Tarp dainų ir šokių de
klamavo Rasa Lukoševičiutė H. 
Nagio “Apie Lietuvą” ir Dana 
Blauzdžiūnaitė taipgi labai įspū
dingai Miškinio “Daina apie 
Lietuvą”. Malonų įspūdį pada
rė jumoristinis H. Nagio ansam
blio kelių dalyvių pasikalbėji
mas. Grakščiai šoko šokėjai ir

dėlę dėžę saldainių. Vadovei D. 
Viskontienei Gintaras įteikė pui
kių rožių puokštę.

Dabar visi kviečiami į A. V. 
salę vaišėms ir šokiams. Atėję 
į salę (kurion visi nesutapome), 
radome ją labai gražiai išpuoštą 
ir paruoštus stalus vaišėms. Vai
šės buvo labai skanios. Didelį 
furorą sukėlė degančios “romo 
bobos” ant kurių p. P. Lukoše
vičius pilstė liepsnojantį romą.

Buvo duota valia patiems kon- 
certantams pasikviesti šokiams 
orkestrą. Mūsų parapijos salė 
dar tokio triukšmingo, tokio 
griausmingo orkestro niekad ne
girdėjo. Publika stačiai pabėgo 
iš salės, negalėdama išlaikyti to 
griausmingo laukinės muzikas 
triukšmo, bet už tai jaunimas, 
kurio buvo apie 200, entuziastin
gai, dideliu ūpu, šoko iki vėly
vos nakties.

Reikia dar labai padėkoti ir 
Gintaro tėvams, kurie labai daug 
pasidarbavo, surengdami tokias 
puikias vaišes, pasirūpindami 
svečių torontiškių priėmimu ir 
kad mes galėjome džiaugtis ir 
gėrėtis lietuviško jaunimo suži
bėjimu Montrealyje.

E. Kardelienė

Susirinkimu ir parengimu

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, balandžio 15 d., 1:00 vai. po 
pietų Almera Simons svetainėje, 
1640 N. Drake Ave., pirmame aukšte, 
103 kamb. Nariai ir narės prašomi 
atvykti ir kandidatų įstojimui į klu
bą atsivesti.

W. Mankys, rast.

— Žemaičiu Kultūros Klubo eilinis
dėjo priešakyje su kanklininkė- susirinkimas įvyks trečiadienį balan-

7 . , , . . dzio m diena 7:30 vai. vak.
mis. ir lauke; savo vadoves mos- svetainėje, 2417 w. 43rd St. 
to, kada rradėti dainuoti dai- malonėkite atsilankyti ir aptarti klu- 
nas: Gaideliai gieda, Kas ber
nelio paini šlyta, čiuto, Oi, lau
kiau, Gėriai alutį (berniukai), 
Plaukia pyielė (mergaitės), Pa
sisėjau žalią rūtą, ir Apynėlis. 
Vien iš dainų pavadinimo gali
ma matyti, kad visos dainos bu
vo tokios, kokias ir tinka dai
nuoti lietuviškam ansambliui.

Reikia tik stebėtis iš vadovės 
D. Viskontienės, kad būdama 
tokia jauna, muzikos mokslus 
ėjusi Kanadoje, šitaip teisingai 
ir giliai supranta ir atjaučia tik
rą lietuvišk i dainų grožį ir taip 
mokamai perteikia jį savo jau
niems daininkams. Ji labai gra
žiai diriguo. a ir tas jaunas cho
ras žavėjo mus subtyliu išpil
dymu, įsijautimu į dainuojamas 
dainas, dikcija ir disciplina.

Nepaprasta elegancija, labai 
išraslingomis figūromis, gražiai, 
labai spalvingai išsipuošę šokė
jai, akorde >no palydimi, šoko 
liaudies šokius.

Montreal eČiai buvo nuošir
džiai sužavėti “Birbynės” an
samblio koncertu. Triukšmingai 
ir daug plojo, šaukė valio ir bra
vo ir reikalavo tęsti toliau kon
certą. Gaila, kad nebuvo spaus
dintų programų ir negalima da
bar paminėti nei pavardžių, nei 
šokių, kur; os svečiai taip gra
žiai šoko. >et atėjo galas ir to
kiam iškilr ingam koncertui.

Buvo iškviesti Gintaro vado
vai, kuriuos svečiai apdovanojo 
ir pasveiki; darni vienų metų vai
kelį Gintarą, kad jam geriau 
augtų dan' ikai, padovanojo di-

džio 15 dieną 7 £30 vai. vak.Hollywood
. Nariai

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE automobiliams pastatyti

5845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA 

REpnbBc 7-8601

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuviy direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuviu £
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

3354 So. HALSTED STREET

A FOREST'S BUTUKE
IS IN YOUR HANDS

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

Smokey’s ABCj: Alwsyx 
Hold matches till cold- Be sure 

to drown all campfires,

them again. Crush &I1 
amom dead oos.

bo reikalus, kurių yra daug.
Rožė Didžgalvienė, rast.

irxd ill cor -wildlife depend on 
yna » help prevens

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

-KAI i IK "NAUJIENAS’

JOS TF1K1A Wl^LSiAS 

teiftngiausiąs žinias

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

i

I

I
Please! Only you out 

prevent forest fires Phone: YArds 7-1911 r

J

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITeS naujienose
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2735 WEST 71st STREET

popiet Ciciv Center
planet

ZOjC.

is jaumi-

GENERAL OFFICE

kuriuose bus aiškinami gyvy- vainiojan^ų

kaip ko] yįsi vairuotojai bus patik-

HOME INSURANCE

State Farm Fire and Casualty Company

W>O-

rinti. Po to tikrinimas prasi
dės iš naujo.

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th Št.

GA 4-8654

W ANTED TO RENT 
ieško butų

T ’ _____________

4ELP wanted’— male-female 
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

No experience needed. . Light typing 
helpful. Full time Monday —Friday.

Diena”

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050
r. W X? _A1- <f V. « .

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

IEŠKAU NUOMOTI: 2-3 KAMBARIUS 
pietų Čikagoje. Dirbu York Tawn.

ir bandė
Banditai vienu šū- 

mirtinai peršovė, o 
Thomson^ sužeidė i

hj. 
skaičiai yra alarmuojantys 
pasakė Conlisk.

DAUGELIS NEŠIOJA

DIRBTINIUS DANTIS 
BE JOKIO RŪPESČIO

Pabarstykite trapu t į FASTEETH 
ant jūsų plokštelių. FASTEETH laį 
ko plokšteles stipriau ir patogiau. Da
ro valgymą lengvesnių Gerai tinkan
čios plokštelės yra būtinos sveikatai. 
Lankykite reguliariai savo dantų gy
dytoją. Įsigykite FASTEETH bet ku
rioje vaistinėje.

Amerikos Lietuviu Aero Klubas šį sekmadienį, balandžio 
19 dieną, Jaunimo Centre minės Lietuvos Aviacijos 50 
metu sukaktį. Programa bus pradėta lygiai 3 vai. po 
pietų. Meninę dalį išpildys Fausto Strolios vadovauja
mas Vyčiu Choras. Bus prisiminti svarbesnieji Lietu
vos aviacijos lakūnai, lakūno Gustaičio ir kily pirmūnų 

darbai.

3 PLEASANT WAITRESSES 
Days. . Stead work. 

Good starting s;dary. Also 
MALE. COOK 

RAMADA INN 
300 SO. FRONTAGE RD. 

HINSDALF. ILL.

Vėliausiomis^ žiniomis, Leono 
Kveco sveikata esanti kritiška
me stovyje*

Bridge partietis

ūntenance man. 
tment free.
-IL ė/;;

r. SH. KPE
&41-55O

1............... " 11,11 T—%
APDRAUDŲ AGENTŪRA:

namų, automobi
lių, gyvybės; svei
katos ir biznio. '

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

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

i - fi.1^

SmalF congenial office, filing, 
typing and telephone.. ; Good 

opportunity for right girl. 

722-0330

CLERKS 
$2.16 per hour.

Full time Monday — Friday. 
No evening work.

Loop location.
' ST 2-2970

Jauni žmogžudžiai 
nejuokauja

John Dumi, 21. i 
fieldo, Oh:<>, atvažiavęs i Chi- 
cagą su draugu David Thomp
son, 27 m., apie 3 vai. ryto eida
mas 87 gatve ties Prairie Ave
ne dviem jauniems penkiolika
mečiams juodukams, pareika
lavusiems pinigų, įj 
turbūt juokaujate*’ 
eiti tolyn, 
viu Dunn 
kitu Šūviu

Tik viena diena beliko
R v toj, t reciad i c n i, balan

džio 15 d., yra paskutinė die
na federaliniams ir Illinojaus 
valstybiniams ’mokesčiams for
mas išpildyti ir išsiųsti.

Kadangi Illinojaus mokesčių 
formos IL 1040 yra gana sun
kios užpildyti, tai labai daug 
žmonių suvėlino ir, kaip Illi
nojaus mokesčių direktorius 

sakė, iki praeito savait- 
dar 2 milijonai tebebuvo 
mokesčių formų neužpil-

galio 
savo 
dę.

Paskutinė data formoms iš
siųsti yra šio balandžio 15 d. 
11.59 vai. vakaro.

čikagiečiai ginkluojasi
Policijos superintendentas 

James Conlisk sako, kad vis 
didėjantis čikagiečių skaičius 
pradeda nešioti ginklus kiše
nėse arba automobiliuose. Sy
kiu su tuo didėja žmogžudys-' 
čių skaičiai pavartojant gink-

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

f I I I Passbooks

I Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

£

Įstatymų saugotojams tie ject. Help Stop Pollution, 
(Campaign Against Pollution ir 
IL

Chcagos Žemės Dienos ma
sinis milingas įvyks baL. 22 d.

Pla-

14,900 vairuotoju 
neteko leidimu

Illinojuj pradėjus automo
bilių patikrinimo programų, 
per praeitus metus 14,(MM) vai
ruotojų neteko leidimų vairuo- 

pradedant piadžiosjĮj antomibj]j. \uo metų 
j sausio 1 d. patikrinta 495,966

“Planetos žemės
Žmonių suterštoji 

Žemė pradeda įsigyti 
giau draugų, šį kartą
jų tarpo. Wisconsin^ senato
riui Gaylord Nelsonui paskel
bus visoje Amerikoje žemės 
Dienos švente kita trečiadieni, 
balandžio 22 d., nepaprastai 
gv’vai atsiliepė visų mokyklų 
mokiniai, 
mokyklomis baigiant' kolegijo
mis. fą dieną \įsame kiaštei vairuotojai arba 8 nuošimčiai 
rengiami masiniai mitingai. |vjsu illinojaus automobilius

’ i. Viso Illinojuj 
leidimus turinčių yra 6,576,898 
vairuotojai. Truksią 9 metus.

bei pavojai nuo smarkiai didė
jančio aplinkos užteršimo ir 
aptariamos priemonės, 
apsišvarinti savo vandeni ir 
orą.

Žemės Diena nutęsiama iki 
pat balandžio mėnesio pabai
gos. švaros programos pra
vesti veikia Illinojaus Tuber
kuliozės Instituto suorganizuo
tos kovai su teršimu grupės, 
tokios, kaip Open Lands Pro-

PAID QUARTERLY

$5.000 minimum
2 year certificate

HELP WAHTED - MALE 
Darbininke keikia

PIPING DJ >IGNER 
Boiler House 1 xperience.

Excellent Hilary.
All Com pa m benefits.

G. McDFJ MO1T
48,aŠ8oO

JANITOR V ANTED -

[deal job for retired i 
Light Mijork. Ap

DISPATt HER ’ - 
\ir freight compan <eeks top-noteh 

city dispatcher ft 0‘Hare area. 
Must have air freigr or related dis
patch experience su i as cab. mess, 

or sen es. 
992-11 1

Lietuvos Gen. Konsulas dr. 
P. Daužvardis ir Ponia Daužvar- 
dienė maloniai sutiko dalyvauti 
kaipo garbės svečiai Lietuvių 
Fondo vakarienėje. Konsulas 
sveikins vakarienės dalyvius ir 

j Įteiks Lietuvių Fondo nario žen- 
įklelius visiems, kurie šios vaka
rienės proga Įsijungė į LF na
rius. Vakarienė pyksta š.. m. 
balandžio mėn. 19 d.. 3 vai. p. p. 
Personality Lodge salėje, 4740 
So. Cicero Ave. Vakarienei re
gistracija ir staliukų užsakymas 
— LF būstinė, 3643 So. Maple
wood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
telef. 778-2858. (.Pr).

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reiki*

We need a giri who types 45-50 WPM 
accurately and who has some general 
office experience. Shorthand desir

able but not necessary.
We offer a good starting salary and 
full range of company paid benefits.

Call 8 AM to 4:30 P.M.
Monday thru Friday

JOHN MEAGHER BR 8-2100

CHICAGO RAWHIDE 
MFG. CO.

2720 N. GREENVIEW
An Equal Opportunity Employer

REIKAUNGA VIRĖJA 
Dviem dienom savaitėje, 

šeštadieniais ir Sekmadieniais, 
Kreiptis:

8258 So. KEAN AVE. 
WHITK STAR INN 

WILLOW SPRINGS, ILL. 
839-5118

CLERK TYPIST (2)
Peterson Ave. location. We need 
people with accurate typing and 

figure ability .Hours 8—4:45. 
Good salary and benefits.

LANSING B. WARNER, INC.
736-1400

Excellent working conditions 
and salary.

Congenial company worker.

Call VI 2-6386

GIRL FRIDAY 
Light office, Light typing. 
Must be good at figures. 

Age no requirement.
For appointment, Call 

489-4840

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai.J, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai. Žarna —- Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

DtL VISŲ INFORMACLJŲ, KRKIPKITtS | 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS 

*

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS
VERTIMAI

INCOME TAX SERVICE
Ledzie(S?e. — PRospect 8-2233

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS f4
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX, 
•*- ' - ■ *■ -■*■-‘7 x_ft . i-’’s,:" • . .E

<4V

:’v?.

• TEL. 925-6015

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangus' namai.

A. & U INSURANCE & REALTY

II II%

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

— Kūrėjas - savanoris Juozas 
Juozapavičius guli šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Jam reikia 5 pain
ėm (puslitrių) kraujo, kad ga
lėtų atsigauti. Bet kurios rūšies 
kraujas tinka, nes ligoninė gali 
ji iškeisti. Ligoniui kraują ga
lima duoti antrame ligoninės 
aukšte, pasakius- kuriam tikslui 
auka daroma. (Pr).

— Chicagos Senasis Britanijos 
Lietuvių Klubas. Įvertindamas

o 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—8 vai., antrad., 
tree., penkt. ir šestad. 9—6 vai., 
sekm. 10—1 vai. Bilietų kainos: 
Parteris — SS.OO. S6.50, $5.00;

Mfg. firm seeks experienced tyoist 
for letter-writing and general office 
work. Free hosp.. profit sharing, and 

9 paid holidays.
Apnlv 2525 N. ELSTON AVE.

276-6400

REIKALINGA
PATIKIMA MOTERIS-

Bendrai namų ruošai 5 dienas — 30 
vai. savaitėje. Nuolatinis darbas, ge
ras atlyginimas, patogus susisiekimas.

IR 8-2568 arba 677-5694

s?

P 
i

I
I I

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

Įvairių prekių pasirinkimas, automobiliai, motociklai, šaldytuvai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

I I
i 
5
k________________________

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Dgu metu patyrimas.

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

II

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

I Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

I
Knygoje 

vos kraštas, 
ir kit

t
Romaną

Prašome

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St.. Chicago, Illinois 60608.
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'INCOME TAX
4645 So. ASHLAND ĄVE^
' LA 3-8775

. ,'C’jrrer.cy Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

Lietuviškos Enciklopedijos An-j Balkonas — S7.00, $5.00, $3.00. 
glų kalboje svarbą, užprenume- Premjerai bilietai vienu doleriu 
ravo visus 6 tomus ir paskyrė į brangesni. Spektakliai vyksta 
Londono Universitetui Anglijo- Marijos A. M. auditorijoje, 6700 

imas žinias šiame So. California Ave., Chicagoje.
Premjerai S9.00 vertės bilie

tai išparduoti.
Spektakliai prasidės punktu

aliai. Prašome publiką atvykti 
laiku. (Pr).

je. Pagal t 
Universitete yra dėstoma ir lie
tuviu kalba. V

— Lifuanus žurnalas išstaty
tas Tarptautinėje Periodinių 
Leidinių Parodoje, kuri vyksta 
Chicagoje. Conrad Hilton vieš
butyje. balandžio 13—17 d .d. 
Čia susiburia virš 3.000 univer
sitetų knygų viršininkai, kurie 
vis daugiau Įsitikina, kad perio
diniu leidiniu galima greičiau ir 
efektingiau — palyginus su kny
ga — paskleisti kultūrines ir! 
mokslines žinias. ..Paroda tvar
ko A. P. Wales Organization iš 
Londono. Malonu, kad Litua- 
mis žurnalui skiriamas priderąs 
dėmesvs.

AUTOMATING 
SIUVIMO MASINU 

OPERATORIAI ‘
Patyrė dirbti su sunkia medžiaga. Ge
ras atlyginimas, pastovus darbas. Oru 

vėsinama dirbtuvė. 6-tam aukšte. 
WHEELER CO.

224 W. HURON ST. 
SU 7-1156

Pigiau grybų: — Už $1.50 
galėsite pasišokti, pasilinksmin
ti ir pabendrauti su L. Vyčių 
choru, š. m. balandžio 18 d., 

j Vyčių salėje, Campbell ir 47tos 
j gatvių sankryžoje. Pradžia 7:30 
v. vak. Gros Ramanausko pui
kus orkestras, veiks bufetas, 
virtuvė. Rus trumpa programa 
ir galėsite Įsijungti į bendras 
dainas, kurias praves Faustas 
S troba. (Pr).

Lietuvių Fondo vakarienė
je menine programą išpildys so
listė Alvina Giedraitienė, muzi- 

T.eonas kas Petras Armonas ir pianistas 
neseniai grįžęs iš Eu-|Manięirdas Motekaiiis. Vaka

rienė Įvyksta š. m. balandžio 19 
d.. 3 vai. popiet Personality Lod
ge banketų salėje, -4740 So. Ci
cero Avė. Vakarienei reikia už
siregistruoti iki š. m. balandžio

— Beonas Kuečas sunkiai 
s ergą. Nd u į i e n u sk ai ty tojams 
iš raštų gerai pažįstamas uolus 
spaudos bendradarbis 
Kvecas.
ropos, kur ilgiau išgyveno Ju
goslavijoje. vėl apsigyvenęs 
Chicagoje pradėjo nesveikau- 
ti ir paskutiniu laiku visai rim
tai susirgo. Praeitą penktadie
nį. balandžio 10 d., patalpin
tas Cook anskrities ligoninėje.
kur juo rūpinasi draugai ir i pas vietos LF komitetus bei jga- 
Liefuvos Dukterų Draugija.*lietinius. (Pr).

LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYBtS
Pardavimu ir Taisymu 

2646 WIST 69th STREET 
T»Ij REpoblfc 7-1W

PELNINGAS MŪRO NAMAS. , Šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. $21,800.

BEVEIK NAUJAS, apie 12 metu 5% 
kamb. mūras, 2 auto garažas, arti . Na
bisco. $27,000. C. '

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauja 
gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 
Laisvas — užimkite. $19.400.^

9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
S20.400. ’

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 
Marouefte Parke. $20.000.

LUXUS 4 BUTŲ MORAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildvmas. alh- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvnas. S45 000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke... ? L .

Valdjs Real Estate
7051 S. Washtenaw-Ave. RE 7-7200

■/■■ ■ -------- Ji —---------- b—i r--------i—».

NOME Įvairaus dvužio namus, visur. 
Parūpiname paskolą. visokeriopa ap- 
drauda, veikia notiriatas. - ? ; '

• - • . -• ■

REAL ESTATE AND BUILDERS
2658 WEST ’ 59th STREET ’

PRospect 8-5454 _

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

Tel. CL-4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo 
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroje daromi ir Rūdijami 
vertimai, užpildomi pilietybes prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan-

DFT, IŠVYKIMO IŠ ČIKAGOS PAR
ADUODAMAS 2 butu po 5 kambarius 
(medinis namas. Kabinetinės virtuvės, 
plytelių vonios. 5411 So. Hovne Avė.

Tel. 776-3721 arba 476-8430.
• •« ; - ū .• ■

2

piewood Ave., tel. 778-2858 arba

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

’'NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS’*

butu mūro namu. Palikimas, 
Parduoda įpėdiniai.

3153 W. 47 STREET

DĖL LIGOS 
PARDUODAMA TAVERNA 

IR RESTORANAS 
GEORGE’S CAFE 

kartu su mūro namu. 7 kamb. butas 
viršuje. Gerai einantis biznis fabrikų 

rajone.
- Tel. YA 7-3471

TAVERNA, gerai Įrengta ir pelninga 
su

BEGINNING
OF A FRANCHISE

For rent or lease Bakery business, 
est 40 years. Fully equipped, air con
ditioned throughout. Good location, 
Ashland and Irving Park bus line. 

See to appreciate. 
Contact Mr. MARTOLINI, 

929-1992

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU-' 
TAS Brighton Parke. Apšildomas, vi

dutinio amžiaus porai.
Tel. 847-5292

Bnmgenybta, Laikrodžiai, Dovines 
visoms progom#

3237 WEST Ord ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose. -

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

W.: VI 7-3447

Įkurta pneš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

•NAUJIENOS• KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAIKAS IR BIČIULIS




