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♦ Vakar Čikagoje viešėjo ir 
buvo labai šiltai sutikti trys Apo
llo 13 astronautai.

Kaina 10c

IS UIU KAMBODIJOJ
JROPOS SAUGUMO KONFERENCIJOJ

Ryšium su numatoma Europos saugumo konferencija Vyriau- 
5 Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirm. dr. J. K. Valiūnas ir 
tvos Diplomatinės Tarnybos šefas St. Lozoraitis š. m. balan- 
14 d. pasiuntė raštą JAV Prezidentui R. Nixonui.

žymėta, kad sovietams vyk- 
agresiją antrojo pasaulinio 
pradžioje, Lietuva, drauge 

5 kaimynais bei kitais rytų- 
io Europos kraštais, buvo 
pirmųjų tos agresijos au- 

\T u rodyt a Į 1939 m. Hitle- 
alino susitarimą, Europos 
inimą į dvi “įtakos sferas” 
brėžta, kad sovietams aiš- 
aažeidus tarptautinę teisę, 
tvos nusikaltimai pasmerk- 
ame pasaulyje ir Lietuvos 
įgimas nepripažįstamas J. 
ir kitų valstybių”. ■

te toliau teigiama, -kad 
šuo Potsdamo konferenci- 
•aslinko apie 25 metai, ta- 
ovietų Sąjungai priešinan- 
mumatoma Potsdame su- 
i taikos “ konferencija. 
:vai rūpi išlaikyti jos poli
ai karinį Įsigalėjimą rytų 
lurio Europoje, ir ji siekia, 
i progai atsiradus, tai iš- 
bi-naujiems jos ekspansi- 
ikarų kryptimi, tikslams”. •

etų Sąjungai nėra priim- 
nei Berlyno klausimo iš
imas, nei nepriklausomy- 
itatymas Baljajps kraštųo- 
tautų laisvas apsisprendi- 
ovietų užimtose Europos 
s. Tai ryškiai liudija Var- 

sutarties organizacijos 
įai, Čekoslovakijos invazi- 
inamoji Brežnevo sampra- 
Maskvos parama šiaurės 
inui.

otina taika — svarbiau- 
iV politikos tikslas. Tokia 
legalima, Europai esant 
.tai Į dvi dalis: laisvą ir 
tą. Dėl to toje Europos 
neišvengiama Įtampos pa- 
rai liudijo įvykiai, sukili- 
mkijoje, R. Vokietijoje, 
>je ir Ukrainoje, čękoslo- 
e.: Pabrėžta:' Europa ne- 
ti palikta jos likimui ir 
užmačioms. .

ikšdama, kad lietuvių 
giliai Įvertina JAV vy- 
ės politinę kryptį —• ne
iti Baltijos valstybių 
to Į Sovietų Sąjungą, 
metu Vienoje vykstą pa- 
ai strateginių ginklų ap- 
o klausimais galį sudary- 
ą Europos saugumo kon-’ 
ai. '
> raštas baigiamas pagei- 
, kad tai Saugumo konfe- 
ateity galint Įvykti,-Į jos 
irkę turėtų būti Įrašytas 
riklausomybės ir laisvės 
no Baltijos valstybėse — 
j e, Latvijoje ir Estijoje 
;imaš.‘ (E)

Kinijos bankas
HONG KONGAS. — Daug 

kam kyla klausimas, kodėl komu
nistinė Kinija nebando atsiimti
Hong Kongo teritorijos, kurią 
ji laiko savo žemių dalimi. Ka
da dėl Formozos Pekinas nuo
lat kelia didelį triukšmą, dėl 
Hong Kongo beveik nesigirdi rei
kalavimų.

Atsakymas glūdi tame, kad 
Kinija iš Hong Kongo uždirba 
daug svetimos valiutos, kuri jai 
reikalinga prekybai su Japonija, 
Vakarų Vokietija ir kitais lais
vojo pasaulio kraštais. Pernai 
Kinija importavo iš Hong Kon
go teritorijos prekių vos už 7 
milijonus dolerių, tuo tarpu, 
Hong Kongui pardavė prekių už 
400 milijonų dol. čia neįskaito
ma nelegali Kinijos prekyba opi
umu, kuris irgi patenka Į pa-

Į saidį 'per Hong Kongą.
inn-, Neseniai pasibaigusioje Kini

jos tarptautinėje prekybos paro
doje Kantone vėl buvo sudaryta 
visa eilė prekybos su užsieniais

liūtą, kurios pagalba kinai ga
lėjo padidinti prekybą su japo
nais net 14%.

Daugiau parduos 
prekių komunistams

WASHINGTONAS. — Ame
rikos vyriausybė paskelbė, kad 
nuo 222 pramonės gaminių nu
imti suvaržymai ir juos bus ga
lima parduoti komunistinėms 
šalims be valdžios leidimų, iš
skyrus keturias šalis: Kubą, Ki
niją, šiaurės Vietnamą ir š. Ko
rėją. ;

Paskelbtame sąraše tarp kitų 
prekių yra:- tekstilės gaminiai, 
chemikalai, geležies ir plieno ga
miniai, Įstaigų mašinos, telefo
no ir telegrafo . Įrengimai, žemės 
ūkio mašinos, elektros aparatai 
ir kt. - ' .

Prezidentas Nixonas, nusprendęs pasiusti Amerikoj kariuomenę j 

 

oficialiai "neutralią" Kambodiją, padarė svarbu ir i_ kingą žingsnį.

Stebėtojai tvirtina, kad jis bus. laikomas didvyriu, jei tas žygis pa
siseks. Tačiau, jei Kambodijoje bus įsivelta į ilgas ir nuostolingas 

kovas, prezidentas rizikuoja savo politine ateitimi.

PREZIDENTO SPRENDIMAS GA

ls komunistas
ržIUS. — Iš Graikijos 
► paleistas žinomas ma
lkos Theodorakis atvy- 
ryžių organizuoja rezis- 
prieš karinę valdžią ta- 
ors jis Graikijoje paliko 
jis sako, kad pasaulio 
b artimuosius apsaugos. 
:am nepažadėjęs tylėti 
ėsiąs.
orakis pareiškė priklau- 
unistų partijai jau nuo 
;tų. Jis pagarsėjo pa- 
tavo sukurta muzika fil- 
rba the Greek”.

Byla departamentui 
dėl DDT nuodų

WASHINGTONAS. — Prieš 
penkeris mėnesius trys federali
nės valdžios departamentai nu
tarė išimti DDT nuodus iš apy
vartos, nes buvo nustatyta, kad 
jie kenkia žuvims, paukščiams 
ir vandens augmenijai. Tačiau 
gamtos globos draugijos, surin
kusios duomenis, patyrė, kad 
DDT nuodai ir toliau plačiai 
naudojami vabalams naikinti. 
DDT prekyba beveik nesumažė
jo nuo federalinių agentūrų pa
skelbto nutarimo juos uždraus
ti.

Keturios gamtos mylėtojų gru
pės padavė į teismą žemės ūkio 
departamentą už nerangumą ir kėjo. 
neprižiūrėjimą, kad DDT nebū
tų pardavinėjami.

Blogiausia, kad DDT veikimas • tarnavimus Rytų Vokietijoje, 
nesibaigs ir pabaigus tuos nuo- į kur gyventojai gauna daug siun
dys naudoti DDT cheminė su-'tinių iš giminių vakaruose. Re- 
dėtis yra tokia, kad nuodai ilgai, paracijų klausimas irgi studijuo- 
išsilaiko žemėje, o iš ten ir to- , tinas, tačiau, jei Bona atlygin- 
liau patenka Į vandenis. i tų Ulbrichto režimui visa tai, ką

ULBRICHTO REŽIMAS STATO BONOS 
VALDŽIAI AUKŠTUS REIKALAVIMUS

BONA. — Derybose tarp Vakarų ir Rytų Vokietijų nemažą 
vaidmenį turi finansiniai klausimai, nes komunistu režimas rei
kalauja iš Bonos vyriausybės 100 milijardų markių. Tai buvo 
vienas pirmiausių klausimų, iškeltų Rytinės Vokietijos— prem- 
J«x>'WįiĮi Stopho. Jis tvirtino Erfurto-šusitak^&ė~ttr kancleriu 
Brandtu, kad jo vyriausybe turėjusi daug nuostolių prieš 1961 
metų rugpiūčio 13' d.,, kada buvo uždaryta siena tarp abiejų Vo
kietijų. Daug rytinės zonos technikų, mokytojų, inžinierių, pa
baigę mbkslus Rytinėje Vokietijoje, išbėgo ir dirba Vakarinėje. 
Šitie nuostoliai sudarę apie 33 milijardus markių, šalia to, 
Rytinė Vokietija sumokėjo Sovietų Sąjungai reparacijos už karo 
nuostolius — 66.4 milijardus dolerių. Ir tuos pinigus Bona pri
valanti grąžinti.

Kancleris Brandtas patarė se
kančiam susitikimui parengti 
abiejų vyriausybių išlaidų sta
tistiką.

Stebėtojai nurodo, kad tikrai, 
pabėgdami Į vakarus, Rytų Vo
kietijos piliečiai atnešė valdžiai 
daug nuostolių, tačiau juos sun
ku apskaičiuoti. Be to, rytinė 
markė ir vakarinė, nors oficia
liai jos lygios, juodoje rinkoje vi
sai kitaip traktuojamos. Už vie
ną vakarinę markę mokama ke
turios rytinės. Rinkos kainomis 
vakarai būtų . komunistų reži
mui skolingi daug mažesnę su
mą. Neįmanoma tiksliai apskai
čiuoti, kiek Rytinės Vokietijos 
valdžiai ir mokesčių mokėtojams 
kainavo pabėgusių Į vakarus 
švietimas ir mokslas. '

Daug nuostolių Rytinė Vokie
tija turėjusi iš šmugelio ir juo
dos rinkos prieš uždarant sieną. 
Daug rytų Berlyno vokiečių dirb
davo vakarinėje miesto dalyje 
prieš 1961-sius metus. Jie gau
davo algas vakarinėmis markė
mis ir prieš grįždami iš darbo 
namo, iškeisdavo jas Į rytines 
markes, gaudami keturis kart 
daugiau. Kiti eidami Į darbą, 
prisipirkdavo rytuose maisto 
produktų, juos pigiai parduoda
vo vakarų vokiečiams ir gautus 
pinigus vėl keisdavo į rytines 
markes, gaudami už produktus 
keturis kart daugiau, negu mo-

♦ Vakar buvęs prezidentas 
Johnsonas pasakė kalbą demo
kratų partijos bankete, Čikago
je-

♦ Senato užsienio reikalų ko
mitetas pakvietė prezidentą.Ni- 
xoną į komiteto posėdį. Tokio 
atsitikimo nebuvo jau nuo 1919 
metų, kada senato komitetas bu
vo pakvietęs prezidentą Wilsona. 
Senatoriai nori išsiaiškinti Kam
bodijos žygį.

♦ Universitetuose jau prasi
dėjo demonstracijos ir streikai 
prieš prezidento nutarimą pul
ti komunistus Kambodijoje. Stu
dentų sąjunga pareikalavo, kad 
prezidentas Nixonas būtų paša
lintas iš pareigų.

♦ Sovietų ambasadorius Jung
tinėse Tautose Malikas oficialiai 
pareiškė JT sekretoriui, kad so
vietų lakūnai neskraido su Egip 
to lėktuvais mūšiuose prieš Iz
raelio aviaciją.

♦ Maskvoje gegužės 1-mos pa
rade partijos vadas Brežnevas 
pasakė nuosaikią kalbą, kurioje 
ragino visą pasaulį laikytis tai
kos. Jis gyrė komunistų siste
mą, tačiau šį kartą nieko nekriti
kavo.

Bonos vyriausybė pripažįsta 
tik vieną skolą, tai už pašto pa

jis turėjo sumokėti sovietams, 
tai išeitu, kad Vakarinė Vokieti
ja viena sumokėjo visas repara
cijas už karo nuostolius, padary
tus visos Vokietijos. Visa at
skaitomybę apsunkina ir pabė
gėlių, kurie dabar gyvena vaka
ruose, paliktas rytuose turtas, 
kuri komunistai konfiskavo. Tą 
turtą irgi reikėtų apskaičiuoti ir 
Įvesti Į derybas dėl abiejų zonų 
nuostolių atlyginimo. Dėl to vi
so derybos gali trukti ilgesni 
laika. C

♦ Bostone streiką pradėjo 3,- 
500 viešųjų mokyklų mokytojų.

♦ Prancūzijos jūros tyrimų 
laivas rado dugne nemažą dalĮ 
prancūzų povandeninio laivo, ku
ris nuskendo pernai Viduržemio 
jūroje su 57 Įgulos nariais.

♦ Partizanai prie Jordano su
sprogdino Izraelio naftos vamz
džių liniją.

JERUZALE. — Izraelio už
sienio reikalų ministeris Abba 
Ebanas ragino spaudos konfe
rencijoje Ameriką ir kitas lais
vojo pasaulio valstybes “stip
riai pasmerkti” Sovietų Sąjungą 
už siuntimą savo lakūnu skrai
dyti Egipto lėktuvuose. Jis nu
rodė, kad Izraelis ateityje stip
riau reikalaus iš Amerikos nau
jų ginklų, tačiau pabrėžė, kad 
Izraelis “neprašė, neprašo ir ne
prašys kitų tautų personalo gin
ti Izraelio”.

Ministeris Ebanas galvoja, 
kad stiprus Amerikos įsikišimas 
paveiktų sovietų vadus. Jeigu 
pasaulio reakcija bus neaiški ir 
negriežta, rezultatas bus toli
mesnis konflikto plėtimas, — pa
reiškė Ebanas.

Tuo tarpu, Maskvoje, užsienio 
reikalų ministerijos spaudos de
partamentas, paklaustas apie so
vietų pilotų dalyvavimą Egip
to kovose, atsakė: “Mes neturi
me laiko formaliems tokių kvai
lysčių paneigimams”.

SAIGONAS. — Amerikos pirmoji oro kavalerijos divizi 
dovaujama gen. Robert Shoemacherio, remiama artileri 
lėktuvų, peržengė Kambodijos sieną kartu su trim vorom 
Vietnamo kariuomenės, kurios Kambodijos puolime dal, 
apie 15,000. Viso Kambodijos žygyje dalyvauja apie 25,0 
reivių. Didieji B-52 lėktuvai puolė komunistų pozicijas 
bodijoje. Puolime dalyvavo 35 lėktuvai, numetę ant kom 
karo stovyklų daug tūkstančių svarų sprogmenų. Amerikoj 
bonešiai, karo helikopteriai ir artilerija žygiuoja su pietų i 
miečių grupėmis.

Pirmieji pranešimai iŠ fronto 
rodo, kad komunistai, matyt, ži
nojo apie ruošiamą puolimą ir 
iš savo bazių prie Vietnamo sie
nos pasitraukė. Puolimas gali 
trukti kelias savaites ar net ke
lis mėnesius, kol bus sunaikinti 
komunistų karo įrengimai, san
dėliai, belaisvių stovyklos ir šta
bų bei susižinojimo įrengimai. 
Pirmos puolime dienos davė ma
žai nuostolių, nes komunistai 
nespėjo užminuoti svarbesnių 
kelių, lyg puolimo visai nesitikė
dami. Svarbiausias -amerikiečių 
tiksiąs yra sunaikinti komunis
tu centrini štaba, iš kurio buvo 
diriguojama visa jų veikla Pietų 
Vietname.

Amerikos 
komunistus 
sienio gali
smūgį Paryžiaus taikos dery
boms, kurios jau seniai priėjo 
akligatvį. Komunistai gali pa
didinti puolimus Pietų Vietna
me, tačiau karininkų manymu, 
jie kovas-' išplėsti, galėtų tik 
trumpam laikui, nes tiekimui pa
sibaigus, užėjus lietingam orui, 
jiems bus sunku dalyvauti mū
šiuose be bazių Kambodijoje.

Prezidentas Nixonas savo kal
boje ketvirtadienį pareiškė, kad 
jis įsakė kariuomenės daliniams 
kartu su vietnamiečiais pulti 
Kambodiją ir kad daliniai bus 
atitraukti, kai komunistai bus 
išvalyti ir karo sandėliai sunai
kinti. Toks įsakymas buvęs rei
kalingas norint tęsti Amerikos 
kareivių atitraukimą iš Vietna
mo, norint . turėti mažesnius 
amerikiečių nuostolius ir sie
kiant baigti Vietnamo karą tei
singa taika.

Prezidentas pažadėjo, kad

nutarimas išvalyti 
iš P. Vietnamo pa- 
suduoti paskutinį

Amerika toliau ieškos keli 
rybose sutartą taiką. Jis 
šiaurės Vietnamą, kad jis 
vyriausias Amerikos kari 
nės vadas, neleis išstatyt 
kareivių Į pavojų ir griebs 
kalingų priemonių užtikrii 
reivių saugumui. Ameril 
duos Kambodijos vyria 
masinės paramos ginklai 
čiau duos smulkiųjų ginki 
kalingų Kambodijos gyny

Prezidento kalba sukėk 
gresę daug triukšmo. Dai 
natorių sako, kad Vietnan 
ras buvo išplėstas, tapo Ii 
nijos karu ir Amerikos n 
liai padidėsią. Sen, Barry 
water pasakė, kad jis Nixor 
toje pasielgtų kitaip. Jis 
kytų Hanojaus vadams: ‘ 
jūs per 15 dienų susitarki 
taikos, arba aš padarysiu is 
Haifono uosto paprastą bal;

Prezidentas Nixonas p 
kė žinąs, kad jo žygis Kan 
joje gąli turėti rimtų,po] 
pasekmių. Tačiau jis geria 
Šias vieno termino prezic 
negu Įeisiąs komunistams 
galėti ir pažeminti Amerikc 

i rines jėgas. Komunistai 
penkeris metus laužė Kam 
jos neutralumą. Laikas a 
jų prieglaudas ir draustini: 
ardyti.

Respublikonai susirūpinę 
prezidento sprendimas galį: 
kenkti respublikonų kandid 
ateinančiuose rinkimuose.

♦ Lenkijoje partijos vada 
mulka piktai puolė Ameriko 
gi Kambodijoje. Po tu jo ž< 
Amerikos ambasados pareig 
pasišalino iš parado tribūno;

Solisto Vaclovo Daunoro koncerto Čikagoje proga. Ameri 
Lietuvių Taryba jaučia pareigą pakartotinai atkreipti liet 
visuomenės dėmesį į Amerikos Lietuvių Kongreso praeitais mt 
priimtą nutarimą, įpareigojantį Amerikos lietuvius “apsiribot 
grynai privačiu bendravimu su pavergtais lietuviais”.

Už privačių ryšių ribų išeinan
ti santykiavimą su pavergtais 
lietuviais Taryba negali niekaip 
kitaip kvalifikuoti, kaip tik pa
stangomis įfiltruoti sovietinę

šiame žemėlapyje brūkšneliais pažymėti svarbiausi Kambodijos keliais, kuriuos komunistu jėgos 
bando perkirsti ir kontroliuoti. Kelią nr. 1 jau valo amerikiečiy oro kavalerijos divizija. Mū- 
šiai vyksta j Piety Vietnamą įsikišusiame "Papūgos snape", kurio smaigalys yra tik 35 mylios nuo

. > ■ Saigono.

propagandą, sudaryti klaid; 
įspūdį apie Rytų - Vakarų įt 
pos atslūgimą, nukreipti lai 
jo pasaulio dėmesį nuo Sov 
Rusijos pavergtų tautų lai: 
siekimų ir pačioms pavergt' 
tautoms sudaryti klaidingą įi 
dį, kad laisvasis pasaulis no 
palaiko bendravimą su joms 
vietų primestais režimais ir i 
jingas jų išsilaisvinimo pasi 
goms.

Pavienių asmenų ir susų 
pavimų pastangomis kviesti o 
puotos Lietuvos menininkus 
ruošti jų koncertus nesidei 
su didžiosios daugumos Am 
kos lietuvių visuomenės nusii 
tymu, aiškiai prieštarauja y 
laisvojo pasaulio lietuvių 
riausiųjų veiksnių sutartai 
litikai ir kenkia Lietuvos lai: 
nimo pastangoms.

Amerikos Lietuvių Tari 
Čikaga,

1970 m. balandžio 22 d.
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R.eikia pasakyti, kad politi
kai moka pobūvius organizuo
ti. 228 kuopos surengtas vaka
ras ilgai bus minimas ir plačiai 
komentuojamas. Jis bus nau
dingas ne vien Susivienijimui, 
tbet ir artėjančiais rinkimais su
fs: rūpinusiems politikams. Jie 
prieina Įsitikinimo, 1 
vig taip jau lengvai 
stumdyti. Jeigu nori 
laimėti, tai reikia su 
bendrą darbą dirbti. 
Stebėtojas

PASSBOOK AND CERT1RCATE SAYINGS INSURED TO $2C,OOC

fetSTBSf is compossided daily quarterly or aFt accounts, bandars Federal
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Keh of any 3M& ears from the first of feat month- Deferred iocome Certificates 
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aprašo, kaip sovietų tyrinėtojų 
grupė Pietų ašigalyje pastate 
Lenino stovyla prie savo Ant* 
arktikos stoties.

Nepaisydami sniego audru, 
sovietų poliariniai tyrinėtojai 
Lenino stabą atvilkę į vieta per 
pavojingas sniego ir ledo dyku
mas, pilnas plyšių ir kitokių 
sunkenybių.

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI £IAS LIETUVIŠKŲ 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:

Rinkinys heTuriškę !Uudt«i
y r* t?o* damos rr gaidos:

1. Tegu giri-a šlamščia, 
uiia, tr a-ta-ta

2 Sukimu I
J Suktum H
4 Kokierka
5, Pad ispanas
6 Venperk*
f. Klumįįckcz|ts

Su rinkinys kamucf<

visko aptarti, dienio 
dyje buvo pa-

ilk piniginė Ats 
sąmata. Nesulytas vteno as-- 
mens mokesti už pusryčius,? HE1 

, ibanketz. keliones autobusu,: LtTiE vakaneseje buvo ir su dan-s ... t - • - nrr,... * - ■^ti>ns.-smiRi- ■•»<• ir praišsosas., va© 1970, 44sehu olaciau kalbėjo IllmoisV .. “ .‘ .. Z i Rasta, kad r ^lracija atleis muštruota da.seimo atstovas r rauk Sanekasl... . _ ' iVJ-•540 asuennn. <»a£-o st±2s»su znMiua. Petras Simoneiis su 
šeima, George Jonikas, A. An- 
dersonas, AI Kilkus, adv. Char
les P. Kai veikėjas Kazys Ma
čiukas su šeima.

MIAMI ScACrt,-41. FtOZtoA
BLOKAS HUC »AJU&1G 

>>pfne ir Be^icje

B-^tT PASSBOOK 
ACCOUNT

PER ANNUM =====’

pasirūpinsi CEPEEHEECKIKIIKlIUemiUEESHEIlEEICi 
balandžio me. 15-ią dieną su- gam£ leidimą laikyti 

slsakęs, kad jis žemaitis nuo‘sžrinko svarai; u a Brinanršo stb Sijeraton viešbutyje.
Viekwiiu, pradėjo pasakoti sji-'mo

landos ce^ 
todėl Same

Demokratiška SLA Kuopa

e riMAratai .wirwke Frai^. S®*'irik
ir pra^j^ Kazv* P.

SLA 22^ ktšofim- Jkfe , X MaiMlŽK ESee^ i

slrirtkmiems apie 5^-A svarbą 
vis^jmeniniajne lietuvių gyve
nime ir apie ^os orgsnis^i jos 
atliktos dari>as. Jo kalba Įdė
sime skvrium-

riimtas. nes crzene^ 
i nacaivlas. į BieSs. & 
rgoje rėkia-?

makai, banki-4 reoa
■ainkai, daktarai ir šiaip žmo-:
nes. Iš to tik’masi surinkti - *5
ingę, kurie g'-jės padengti bent A
:daii seimo i i^iaida. Reklamą į ~ . - ,.- v. . .......................

T- i T^ikainos bus 1‘a 53. 35 ir 5 do-į 1^- *- -2Tn2S2?-'i >K<£KEEESEZZIESZX£ESE2ZaxXE£ZE£ZS£EEEStS2?

neatskiria-JCOS
-t.- — - i ‘Santieji Ims įrašomi paremti: senais amerikiečiais be-į ■* - - .. ». - , , - ? orgamzaoja. reklamuojant4naujai atw^asui? “Įprogramos kiysoje savo pre-

1 ; /|kybas, ofisiis. bankus, parapi-
Gj vai veikė baras, o po va-rias. J juos bus kreipiamasi ar- 

karienės buvo'dar gyvesni ŠG-|timu laiku, i 
kiai, kuriuos jaunimas labai j Bus nus amdytas didelis lai- 
mėgsta. Polkas ir modernius j vas^ kuriją-, seimo dalyviai 
šokius jau pramoko ir vidun-j plauks Midngan ežeru. Tail 
nio amžiaus vyrai su moteri-Įbus puijd, rami Jr romantiškai 
mis. - - ? pramoga, nuo 9 vai vakaro iki i

12 vai. naktife. Ją organizuojat 
L. Paukšta, i

Eockforsfe išgyraaj 48 metus,: 
•ūlrūo per 32 meuss ir-ašmą ima-J 
nėję Rockfūrc. Mark A Tocš Co., ■ 
Bsto geras fi-ri¥ninka.-% prEklau-Į 
sė Royal Order of Moose orga-: 

jai, bet E^uvią tarpe ma-t

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

BALZEKAS 3I0T0R SALES

St Molis n;;, naši seimo pro-.^J^ ženklu, .y 
gramas span - tinimu. J posė- iledaktoriai tie paiy 
di jis atsineš programos vir-ĮBudry&'dr. A. Garuns.

. .. sėlio vroitkiz Vienbalsiai tas L auras, atsakinga red. d 
savo laiku *' * ' '* ~ "

: trumpai bet labai gyvas ko-jP’^fW ' 
» .. .- \ - . jsraziai. me:5 respoiMfencsjas rasinėjusi Ln-|'- '

Jeille šotas su šeima, čižaus-Į 
žkai. Austonai. Tomr Petraitis sul 1 ' *
į gražiai Buaiignsja auktemnn 
J Pamela, josios motina Ema iri 
į visa eilė kitą jaunu ir vyres-T 
: nięju. Reikia pas 
šiame pobūdyje bu 

į skaičius jaunimo ir 
imai su i , ^įmaišančių
1 tremtinių.

ir Ježgn įas iie
*s2£%7rink’33e ^na'^rjfervs wkefti Mcise

i:. ne% priima namučiai tą p^»ti oE padaryti ir
i žffMmesu-ti vyrai. Jie kvietė rrrm 

_ fxsriais ir btUi
-< --mm

nerišliai ad-J Reikia pripažinti, kad
derido iš Pifid#!ir^>. Pa_ kad.vyrn kuop^ss veikla lalala 
salėtij dalvvasti *k»ie vakarie-iskdMRėjo zaolerss sese , —

.. . _ >„ . . .. , ' . ■". . ', trumpa karna, kalbėjo neveskrazia kaJtia.i* akanes-'-je urvo zs-miaa ana- , 'n^j- ■
į - . ' ' T - pusvalandi. Pradžioje pastei-prezidentas-gia” n»>!er*jj nesu vrrs. Jeigu f. . _ . .. - t/-. ; I '- * - Amo pareigūnas ir visa vaiXi-rajsę- prezs-jbtrt^ neapsrrmota vsen vyrais,-

Gum^, Dr.Iiai kuopos kelios motery:
1 Būtą išrašiusios.
SLA prezidentas Povii 

kitą. Buvoi Dargis, prižadėjęs pas

yą toks dhdelMi ynffiatr kra, dežafakraias
jie tokią sakariesę ir pripae por&wicz ir visa e

takojo tokšv įdocatMĮ dadyką^-
kad žxo*»*> ts» kefixns savai-.

Prasi tan^-'.posėdyje buvo! 
pasiūlyti asmenys seimo rengi- < 
mo funkcijdhs'attikti, j ši po-j 
sėdi visi pasiūlytieji atvyko Įrj 
rūpestingai Bnčsi darbo. Nėraj 

' pavydėtinos'?• pareigos seimo! 
rengimo pirimninko A. Brazio! 
ir jo pagelfišpinkės L. Mače-| 
konylčs. Juodu turi visus iš-! 
klausyti, visiems patarti, grei
tai daryti teisingus sprendimus. 
Be jau paminėtu asmenų, po
sėdyje dar buvo: I. Sankutė, E. 
Zimmer, L Rakaitytė, E. Pa
kalniškienė, -Ė. Rogers, V. Pa- 
iiulionis. X ir D. Yukniai, J. 
Zakarkienč, A. Petraitis, Mo
lienė ir E. Pins.

I posėdi ią Kenoshos buvo at
vykęs Illinois — Indiana apy
gardos dvasios vadas kun. J.

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 AJ(. to 4 P.M.

Thunday, 9 A.M. to S PJJ.
Saturday, 9 A.M. to 1 PJ4.

a. „ W^^., Now |NSURED To $20,000

Pdflw ntdia- 
j Hdeną, sfiey Tfco- 
sessfį tjigsį ir keletą 

^V3S jau senckai jm

res aptarnavo liutero- 
ios kunigas Ruasd An- 
Jairtofjf Stillman Vai* 
1:0 KapEoėee. Žinoma, 
;anizarija daug prisi- 
aingian išlaidoti savo
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CR ANE SAVINGS and Loan Association

sw

Sag;

investment 
account

vyzdys nepasiekia, 
protas nepajėgs**.
(Ad. Mickevičius)

mokama vieny 
metu certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

UP TO 
$20,000.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF S5,000. OR MORE,
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

PIRKITE JAY TAUPYMO BONUS

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINI

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

kaip tikrą pinigą, jo maida te
būnie pakaitalas geriausių lin
kėjimų tuo atveju, kada astro
nautai pradėjo kovą tarp gyvy
bės ir mirties!

6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. L1EPONIS

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

Jei ištik rų jų astronautams 
reikėjo žmonių pagalbos maldų 
formoje, grįžtant žemės linkui, 
kodėl to viso nereikėjo jiems at- 
siplėšiant nuo žemės? Gal Die
vas juos tada laimino ir be mal
dų, o tik vėliau, pakeitęs savo 
nuomonę, leido erdvėlaivyje at
sirasti 5x7 pėdų dydžio skylei, 
kad žmonija šoktųsi prie mal
dos ir šiuo vieninteliu įrankiu 
gelbėtų į bėdą patekusius drą
suolius?, šiuo būdu vaizduojant 
žmogaus santykius su Dievu, bū
tų grįžimas į primityvią religi
jos formą. Panašia teologija bei 
filosofija buvo ir tebėra pagrįs
tos visos pagonų ir stabmeldžių 
religijos. Bet tačiau, kas yra 
malda, ko ji verta ir ko iš tikrų
jų praktiško ir naudingo iš jos 
galima tikėtis ?

Paprastai sakoma, kad malda 
yra kreipimasis mintimis ar žo
džiais į dievybę arba, kitais žo
džiais tariant, malda yra minties 
pakėlimas į Dievą arba sielos 
pasikalbėjimas su Juo, norint 
Jį pagarbinti, Jam padėkoti, at
siteisti ir paprašyti Jo pagalbos. 
Vadinasi, maldos metu žmogus 
nori užmegzti ryšius su Dievu; 
nori santykiauti su dvasiniu, 
viršgamtiniu pasauliu. Taip žiū
rint i maldą, gaunasi Įspūdis, kad 
žmogaus santykiai su Dievu yra 
vienašališki: visos pastangos de
damos iš žmogaus pusės, neži
nant kokia ausimi Dievas klauso 
jo širdies skundo ir jo lūpų 
šnabždesio. Kadangi niekas aiš
kiai iki šiol negali apibrėžti Die
vo santykiavimo su žmogumi, to
dėl neaišku kiek iš tikrųjų Jis 
kreipia dėmesio į maldą ir kiek 
Jo tvarinys žmogus gali pakreip
ti savo Sutvėrėjo valią? Tode. 
istorijos eigoje buvo daug atve
jų, kada prašomoji malda buvo 
paneigiama, laikoma bereikalin
gą .ir netobula; taip-bent supra
to didysis filosofas I. Kantas 
(1724—1804). Tačiau jei ir ne
kreiptume dėmesio Į šio moksli
ninko nuomonę, pats šventraštis 
sau prieštarauja šiuo-klausimu. 
Pavyzdžiui, Naujajame Testa
mente skaitome: “Duok mums 
šiandien kasdieninės duonos” 
(Luk. 11, 3). Tuo tarpu Dievo 
įkvėptas Mozė sako r “Savo vei
do prakaitu tu valgysi duoną...” 
(Prad. 3,19). Jei Dievo potvar
kiu žmogus turi dirbti, kurti gy
venimą ir pelnytis sau duoną, 
kuriems galams jis turi prašyti 
tos duonos iš kur nors kitur? Jei

erdvės tyrimams 3.6 milijardai 
dolerių. Kai už tą sumą, prakai
tuodamas žmogus pasigamins 
naujas raketas, naujus erdvėlai
vius, jis skris ne tik į mėnulį, bet 
į Marsą ir kitas žvaigždes.

Šatrija
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dos praktiška nauda ir galybė?
Rišant šį klausimą, nemėgina

ma neigti dievybę ir viršgamti- 
nį pasaulį, nesikėsinama griauti 
bet kurią religiją, bet norisi at
viromis akimis pažvelgti į san
tykius tarp Dievo ir žmogaus. 
Jei šiandien tuštėja Dievo Na
mai arba .bažnyčios, nereiškia, 
kad žmonės prarado tikėjimą. į 
Dievą ir dvasinį pasaulį, reiškia 
tai, kad žmonės alksta tiesos ir 
senos tikėjimo formulės ir aiški
nimai nebepasotina žmogaus šir
dies ir jo troškimų kaip seniau.

Jei sakoma, kad pasaulis mal
davo dangaus pagalbos pavojuje 
atsidūrusiems astronautams, tei
singiau reiktų sakyti visas pa
saulis linkėjo jiems viso geriau
sio sugrįžti žemėn, nes tie, ku
rie netiki į maldos pagalbą, ne
simeldė. Tačiau kaip vienais lin
kėjimais be darbų negalima at
nešti žmogui pagalbos, taip ir 
maldos žodžiai yra tik tuščias 
religinių formulių kartojimas. 
Bet jei tikintysis priima maldą

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk

vas nesižavi net Jo garbei pasta
tytomis bažnyčiomis ir kitokiais 
maldų namais, nes kada užeina 
audros, žaibai neaplenkia nei 
Dievo Namų. Tie patys šventieji 
Namai nėra saugūs prieš potvy
nius, gaisrus, žemės drebėjimus 
ir kitokias žemiškas nelaimes.

šia proga norisi sustoti ir ties 
mūsų lietuvių religinga Tauta, 
tačiau tuo būdu nenorima, kad 
Ji viskuo tikėtų užmerktomis 
akimis. Reikia ir gera yra šalia 
medžiaginio gyvenimo pripažin
ti dvasinį pasaulį. Mūsų santy
kius su dievybe su kitu pasauliu 
geriausiai apibrėžia šv. Povilas, 
sakydamas: “Mes esame Die- 
vuje ir Jis mumyse”. Jer jau 
taip yra, reiškia mes viską turi
me viename junginyje: laimę ir 
nelaimę, džiaugsmą ir liūdesį, 
gyvybę ir mirtį ir 1.1., todėl pra
šomoji malda Čia nieko negali nei 
pridėti, nei atimti. Tad nestebė
tina, jei 1934 metais, Eucharis
tinio Kongreso proga, Kaune, 
kada lietuvių Tauta pasiauka
vo Dievui, prašydama Jo saugo
ti Tautos laisvę, surinkti vienu- 
mon svetur išsiblaškusius mū
sų tautiečius, visos tos maldos 
liko tuščiais žodžiais, viskas nu
ėjo priešinga ir gana žiauria 
kryptimi. Net pati naujai stato
moji Prisikėlimo paminklinė baž
nyčia Kaune, kurioje turėjo bū
ti kasdieną vakarinės iškilmin
gos pamaldos, reiškiant Dievui 
padėką už Tautos Laisvę ir pra
šant ją globoti, ateityje, rusams 
okupavus Lietuvą, liko konfis
kuota ir joje šiuo metu yra įreng
tas televizijos aparatų fabrikas.

Kaip norima pripažinti virš- 
gamtinį pasaulį, panašiai norė
tųsi tikėti ir į maldos galybę, ta
čiau gyvenimo patirtis kitaip liu
dija. Todėl, jei ir astronautai 
tik per plauką išsigelbėjo, rei
kia dėkoti atsitiktinumui, kurio 
pagrinde glūdi žinomos ar ne
ištirtos fizinės aplinkybės. Ne
pasisekus Apollo 13 kelionei, 
Amerika nenusimeną:: žmogus 
nelaukia, kad Dievas jam pa
gamintų kitą, naują Apollo 14, 
bet pats imasi iš naujo darbo ir 
prakaituoja. Jau yra skiriama

Į Anglijos jūrininkų mokyklą 
atvažiavo vienas vizituojantis 
admirolas ir apklausinėdamas 
kadetus vieno paklausė: — Ar 
gali man pasakyti du didžius vy
rus Britanijos jūrininkystės 
istorijoje?

— Nelsonas... ir... atsiprašau 
labai, aš neišgirdau jūsų pavar
dės, pone admirole... atsakė šis.

“Dievas sutvėrė žmogų pagal sa
vo paveikslą” (Prad. 1, 27), tuo 
pačiu Jis jį viskuo apdovanojo, 
leisdamas savistoviai viską kur
ti gyvenime, ką tik gero, naudin
go ir įdomaus žmogus gali įsi
manyti, net skristi į žvaigždes, 
įsirausti į žemės gelmes ir pasi
nerti į jūros dugną... Todėl ang
lų kalba posakis neveltui sako: 
“God helps those who help them
selves”. Panašiai ir lietuviai iš- 
sireiškia, sakydami; “Dievas sa
ko: žmogau, dirbk ir aš tau pa
dėsiu !”

Laikydamies kai kurių moks
lininkų nuomonės, nors ir neig
tume maldos, reikalingumą, vis 
dėlto ji laiko ir erdvės atžvil
giu yra visuotinė. Tačiau ši ap
linkybė neįrodo maldos reika
lingumo. Klaidos irgi dažnai yra 
ir buvo visuotinai priimamos ir 
išpažįstamos! Pavyzdžiui, se
niau visų buvo tikima, kad žemė 
yra plokščia, kad saulė keliauja 
apie žemę, o ne priešingai; šian
dien tai aišku, kad tai buvo ne
sąmonė. Tas maldos visuotinu
mas eina iš įgimto žmogaus silp
numo, baimės ir nežinios jaus
mo. Žmogus iš pat kūdikystės 
dienų reikalingas pagalbos, o su
augęs, reikalui esant, tos pagal
bos irgi laukia iš šalies, o kada 
jos nesulaukia, anot patarlės, 
“Skęsdamas ir už šiaudo grie
biasi”. Būnant beviltiškoje pa
dėtyje, pagalbos laukimo jaus
mas nemiršta, bet gal net stip
rėja ir stumia žomgų vaizduotė
je, lyg sapne, pinti savo išgelbė
toją. Šitokią įtampą vykusiai 
apibūdindavo senovės romėnai 
sakydami; “Speramus contra 
spem” (Tikimės prieš viltį). Pa
našią įtampą pergyveno Apollo 
13 astronautai, panašiai jautė 
ir viso pasaulio žmonija, linkė
dama drąsuoliams laimingai 
grįžti žemėn. Tie, kurie meldė
si ta intencija, irgi nuoširdžiai 
ieškojo priemonių astronautams 
padėti, bet visa tai reiškė kaip 
miražas, kada ištroškęs ir su
vargęs Saharos keleivis pradeda 
regėti netikrą oazės vaizdą. Jei 
astronautai laimingai, nors ir 
sužalotu erdvėlaiviu, grįžo že
mėn, nėra tai maldų nuopelnas. 
Tai atsitiktinumas, kad nedau
giau erdvėlaivis buvo, sugadin
tas. Laivas Titanic irgi nebū
tų nuskendęs 1912 metais At
lanto vandenyne, jei tuo metu 
nebūtų pasidarius jame per di
delė skylė. Anų metų aprašy
muose sakoma, kad laivo kapi
tonas nekreipė pakankamai dė
mesio į gautas žinias apie plau
kiojančius ledkalnius pakelėje ir 
tyčia leido laivą plaukti visu 
smarkumu. Tad ne Dievas tą 
laivą nuskandino, bet žmogus. 
Panašiai ne Dievas sužalojo Apo
llo 13 ir ne Jis išgelbėjo ant be
dugnės krašto atsidūrusius: Lo
veli, Swigert ir Haise. Jie gali 
šiandien džiaugtis, kad jų erd
vėlaivis nebuvo tiek sužalotas, 
kiek laivas Titanic! -Pagaliau 
prileidžiant, kad maldingieji sa
vo prašymais į Dievą visą astro
nautų nesėkmę pakreipė į gerą
ją pusę, tad kodėl Kristaus, tik
rojo Dievo Sūnaus, malda nebu
vo išklausyta, kada Jis maldavo 
savo Tėvą, kad nereiktų kentėti 
ir mirti prikaltam prie kryžiaus. 
Ar nebuvo kitokio kelio žmoniją 
išganyti? Tas pat Dievo Sūnus 
meldėsi ir už savo įkurtos Baž
nyčios vienybę, ir šiuo atveju 
Jo malda jau beveik 2,000 metų 
nėra pilnai sėkminga. Jau pir
maisiais krikščionybės amžiais 
Bažnyčia ėmė skaldytis ir iki šiol 
kiek šimtų ar tūkstančių viso
kių sektų ir sektelių prisiskal- 
dė! Jei jau Kristaus malda šiais 
atvejais liko neišklausyta, ką 
norėti, kad visų kitų jos būtų 
vertingos, mielai Dievo priima
mos, išklausytos ir kad tuo bū
du mes galėtume aukščiausią 
Būtybę valdyti ir kontroliuoti. 
Tiesa, daugelio maldų žodžiai ir 
turinys yra patrauklūs, o gies
mių melodijos yra gražios, o 
taipgi intencijos kuo geriausios, 
tačiau vis dėlto nesame tikri, 
kad Dievas tuo žavėtųsi ir vi
sa tai priimtų kaip brangiausią 
dovaną. Vieton to, praktiškame 
gyvenime dažnai matome prie
šingus vaisius. Atrodo, kad Die-1

; J SAVINGS & LOANASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

MOKAME NUO 1966 METŲ SPALIO 1 DIENOS
Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visa mėnesi.

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
* Prašome ^aplankyti naują musų namą. į

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.
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200 Franklin Avenue
288 Main Street

960 S. Atlantic Blvd.
509 Congress Avenue

698 Sanford Ave.
176 A^arket Street

99 Main Street
1214 N. 5th Street

1307 E. Carson Street
94115, 2076 Sutter Street 

905 Bank Street
169 Millbury Street

309 W. Federal Street

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

Chicago Savings
__ and Loan Association

AL 4-5456 
CH 3-2583 

647-6576 
eV 4-4952 
LI 2-1767 

268-0068 
TL 6-2.674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
I.: 374-6446 

GL 8-2256 
11333 Jos. Campau Avenue 365-5255 

2.46-9738 
FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
GR 2,6387 

274-6400 
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1-2750 
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CORP. |
Licensee by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai | 
ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant Įį

DOVANAS • SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ,
UKRAINĄ IR T. T. |

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

PRISTATYMAS. g
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukš- g 

tos kokybės prekių prieinamomis kainomis. i
Cosmos Parcels Express Corporation | 

Affiliated with PODAROGIFTS, INC.
priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, AUTOMO- | 
BILIAMS ~ ZAPOROZEC ZAZ 966, — ribotame skaičiuje I 
— šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transistoriams, I 
magnetofonams (tape recorders) ir daug kitiems dalykams, g 
taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, gyvenau- 1 
tiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje ištaigoje ir visuose mūsų skyriuose. |

Cosmos Parcels Express Corporation I

Chicago Savings and Loan Assn.
John Palcel, Sr., Chairman of'the Board 

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

Apollo 13 kelionė į mėnulį | bendrai kalbant, kokia yra mal 
nors nebuvo sėkminga, tačiau 
tiek džiugu, kad ji nepasibaigė 
tragedija. Visai nedaug trūko, 
kad erdvėlaivis, įvykus jo de
guonies tanke sprogimui, galė
jo tapti amžinai klajojančiu 
karstu beribėje erdvėje su trijų 
astronautų palaikais... Arba erd
vėlaivis, kaip savotiškas meteo
ras, būtų galėjęs dideliu greičiu 
atsimušti kada nors į nežinomą 
planetą, sudužti į menkiausius 
šipulius ir be žinios išnykti iš 
žmonijos tarpo... Jei to viso ne
atsitiko, anot tam tikros žmo
nijos dalies, reikią dėkoti Dievui, 
kad Jis, išklausęs žmonių mal
dų, ir leidęs erdvėlaiviui, lyg pa
šautam arui, laimingai nutūpti 
Ramiajame Vandenyne. Taip ti
kėti ir maldauti dangaus pagal
bos, kur yra sąžinės laisvė, nie
kam nėra draudžiama, tačiau 
yra klausimas kiek šiuo atveju 
besimeldžiantieji galėjo Dievą 
pakreipti į savo pusę, kiek jų 
maldos prisidėjo, kad astronau
tai išsigelbėjo nuo pražūties ir,

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

£*aS IttUS *auPom* jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
Pe padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- 
nėšio pirmos.

Tel: 212 — 245-7905
SKYRIAI:

• 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.
• WATERBURY, Mass.,
• WORCESTER, Mass. 01610.
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503,
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JAV Lietuvių Bendruome
nės Chicagos Apygardos atsto
vų suvažiavimas, įvykęs šių

komiteto vedu .ią darbų ir ko
vų už tikinčiu ą lietuvių teises 

fkazimierinėst kapinėse ir vi
soje kataliku bažnyčios sant
varkoje, tai plojimams nebuvo 
pertraukos. Subrinkusieji bu
vo labai patenkinti dideliu Re- 

igio taktu ir pasiryžimu kovoti 
į už lietuvio teises. Apygardos 
Į suvažiavimui padarytas toks 
pranešimas:

JAV LB Chicagos apygardos 
atstovų metinis suvažiavimas, 
įvykęs 1967 i actais, įpareigojo 
Algį Regį, 'sukurti Bendruo
menės Komi irtų Pasauliečių 
Teisėms Apsaugoti Šv. Kazi
miero Lietuviu Kapinėse, ka
da paaiškėjo, kad lietuvių ti
kinčiųjų nesibaigiantiems skun 
dams ir jautriems dvasiniams 
išgyvenimamas parapijų kle
bonai nerodo jokio dėmesio.

Quebeco provincijos rinkimai
Susidomėjimas Quebeco (Kvebeko) provincijos rin

kimais buvo labai didelis ne tik pačioje Kanadoje, bet 
taip pat ir Amerikoje. Tiek daug apie Quebeca buvo ra
šoma tik prieš kelis metus, kai jį aplankė Prancūzijos 
prezidentas Charles de Gaulle ir padarė savo rūšies iššūkį 
Kanados konfederacijai. Kalbėdamas miniai žmonių, jis 
savo kalbą baigė žodžiais: “Tegyvuoja laisvas Quebecas!”

metų balandžio 26 d. Jaunimo 
Centro didžiojoje salėje vien
balsiai ir entuziastingai nutarė 
remti Algio Regio ir jo vado
vaujamo komiteto darba kazi- 
miėrinių sklypų savininkų tei
sėms atgauti. Kai Algis Regis 
papasakojo susirinkusiems ben 
druomenės atstovams apie šv. 
Kazimiero Lietuvių Kapinių

šiais laikais, kai net Ekume
ninis Bažnyčios Suvažiavimas 
Vatikane pabrėžė pasauliečių 
teises Bažnyčioje ii- primygti
nai pakvietė pasauliečius įsi
jungti-giliau i bažnytini gyve
nimą ir Bažnyčios santvarkų, 
mūsų gražiai gyvenantys, bet 
nuo žmonių reikalų nutolę kle
bonai dar vis norėtų, kad lie-

Tai buvo lyg raginimas, lyg kurstymas Quebeco 
prancūzų, kad jie atsimestą nuo Kanados konfederacijos 
ir sukurtų laisvą ir nepriklausomą Quebeco valstybę.

Tai buvo tiesiog skandalingas de Gaulle’o kišimasis į 
svetimos valstybės reikalus. Aišku, Ottawos valdžia ne
galėjo Į tai pro pirštus žiūrėti. Ji reagavo: priminė eti
keto taisykles, kurios yra privalomos svečiams. Būtent, 
kad svečiui nedera kištis į “namų reikalus”.

De Gaulle, kuris tada jautėsi lyg nekarūnuotas val
dovas, pasijuto Įžeistas, atsisakė nuo pakvietimo aplan
kyti Ottavą ir iš Montrealyje tada vykusios parodos iš
vyko namo.

Apie tą įvykį tada buvo labai daug rašoma. Kiek de 
Gaulle savo “Tegyvuoja laisvas Quebecas” prisidėjo prie 
sukurstymo prancūzų reikalauti nepriklausomybės, ži
noma, nėra įmanoma tikrai pasakyti. Laisvo Quebeco 
sąjūdis veikė ir prieš de Gaulle’o atsilankymą. Tiesa, jis 
buvo labai silpnas, labai mažai šalininkų teturėjo. Ta
čiau triukšmo jis vis dėlto nemažai sukeldavo.

Po de Gaulle atsilankymo vadinamųjų separatistų 
(laisvo Quebeco) sąjūdis pradėjo labiau reikštis. Reiškė
si jis daugiausia triukšmingais mitingais,. kurie sutrauk
davo nemažai jaunuolių. 1968 m., iš Liberalų partijos 
pasitraukęs Rene Levesque įsteigė separatistų Quebeco 
partiją ,kurios tikslas yra “išlaisvinti” Quebeca, atskir
ti jį nuo likusios Kanados. Vesdamas rinkiminę kampa
niją, Levesque tai primygtinai pabrėžė. Girdi, per pas
kutinius trisdešimt metų susikūrė 62 naujos valstybės. 
Tik kelios jų gali prilygti Quebecui gyventojų subrendi
mu ir gamtos turtais. Ir jeigu tos valstybės gali savaran
kiškai tvarkytis, tai kodėl mes to negalime daryti?

Tas “kodėl mes negalime daryti” sužavėjo tūkstan
čius Quebeco prancūzų, kurie rinkiminės kampanijos 
metu kėlė separatistų vadui Levesque didžiausias ovaci
jas. Susidarė įspūdis, kad separatistų sąjūdis nepapras
tai sustiprėjo ir jam pasiseks į provincijos parlamentą

pravesti labai daug atstovų. Laikraščių (daugiausia 
prancūzų laikraščių) apklausinėjimai rodė, kad separa
tistai gali pravesti tiek jau atstovų kaip ir liberalai.

Išgąstingas žinias bei pranašavimus skelbė ir anglų 
kalba leidžiami laikraščiai. Jie taip pat numatė didelį se
paratistų laimėjimą.

Ir štai triukšminga rinkiminė kampanija baigėsi. 
Trečiadienį įvyko rinkimai, kurie ir vėl pabrėžė tą gerai 
žinomą tiesą, jog kartais iŠ didelio debesio mažai lietaus 
tėra.

Tokiu “mažai lietaus” teturinčiu, debesiu pasirodė 
ir separatistų Quebeco partija, kuri tesurinko tik pusę 
tiek balsų, kiek surinko liberalai. Pats jos vadas Leves
que turėjo prisipažinti, kad siekimas nepriklausomo Que
beco buvęs per ankstyvas.. Nemažą kartumėlį jam sutei
kė ir tas faktas, kad jis pats rinkimus pralaimėjo ir ne
buvo į parlamentą išrinktas.

Rinkimus laimėjo liberalų partija, tiesiog sutriuškin
dama Nacionalinę vienybės partiją, kuri per paskutinius 
keturius metus valdė Quebeca. Liberalai, .kuriems vado
vauja jaunas ir labai energingas Robert’Bourassa, tu
rės parlamente pusėtiną daugumą. Dar balsai nebuvo pil
nai suskaityti, o liberalų jau buvo išrinkta 56 (parlamen
tas turi 108 atstovus).

Separatistai rinkiminės kampanijos? metu pasižy
mėjo įžūlumu ir naudojo demagogiškus metodus, kurie 
patraukė triukšmadarius, bet sukėlė didžiausį pasipikti
nimą tarp tautinių mažumų. Pats jų vadas Levesque kaip 
tik ir pralaimėjo dėl to, kad visos tautinės, grupės pasi
sakė prieš jį kaipo netolerancijos ir šovinizmo skelbėją.

Quebeco rinkimai užkirto kelią Kanados konfedera
cijos suskaldymui. Jei separatistai būtų pasirodę labiau 
pajėgūs, tai nėra abejonės, kad jie būtų pradėję labiau 
raustis po konfederacijos pamatais. 0 tai būtų, labai at
siliepę į Amerikos santykius su Kanada.

tuviai pasauliečiai ir toliau pa
siliktų kaip negyvos celės Baž
nyčios organizme. Jie tik au
kų davimo vaidmenį pripažįsta, 
bet pasauliečių net ir atsargiai 
pareikštas balsas mūsų tautos 
esminiuose reikaluose pasilie
ka paniekintas.

Algis Regis, kitų komiteto 
narių padedamas, palietė visų 
tikinčiųjų širdis ir sukėlė di
džiausių entuziazmą nuskriau
stiems ir tebeskriaudžiamiems 
lietuviams tikintiesiems ginti.

Pietvakarių Chicago j e ko
mitetas, negalėjo rasti sa
lių ar erdvių patalpų to
kioms didelėms žmonių mi
nioms sutalpinti. Porą susirin
kimų teko šaukti Ford City Pa
rodų salėse, kad visi norintieji 
dalyvauti protesto mitinguo
se, galėtų sutilpti.

A. Regio vadovaujamas ko
mitetas išvystė nuostabią veik
lą. Be masinių tikinenijų susi
rinkimų, lietuvių ir anglų spau
doje pasirodė šimtai straipsnių 
apie lietuviams taikomą dvasi
ne prievartą jų pačių įstaigose, 
išpirktose ir išaugintose kapi
nėse. Komiteto veikla pasireiš
kė šiose ; visuomeninio mūsų 
gyvenimo/ srityse: susirinki
mai, posėdžiai, specialios1 pa
maldos bažnyčiose, kapinių 
kūrėjų pagerbimas pačiose ka
pinėse ir vakarienės.' Vasaros 
metu neužmiršta surengti net 
ir piknikai kapines pamilu- 
siems. žmonėms. Be to, įsteig
ta šv. Kazimiero Lietuvių Ka
pinių Sklypų, Savininkų Drau
gija, atgaivintos Vėlinių iškil
mės kapinėse ir išvystyta plati 
komunikacija šiais reikalais 
su daugeliu Įstaigų, neaplen
kiant nei Vatikano. Pagaliau 
pačios Arkidiocezijos Kapinių 
Administracija suėjo Į konfe
rencijas. su lietuvių atstovais,

bet šie posėdžiai nebuvo vai
singi, kai Katalikų Federaci
jos atstovas, vietoj kad užta
ręs lietuvius tikinčiuosius, ėmė 
pataikauti Archidiocezijos ai
riams ir stengėsi tik sumenkin
ti bendruomenės pasauliečių 
reprezentaciją. ..

Čia buvo išgyventas pats 
skaudžiausias nusivylimas or
ganizacija, kuri nuveikus daug 
reikšmingų darbų praeityje, 
dabar susmuko į tokią pasibai
sėtiną stagnaciją giliausiuose 
mūsų tautos-Teikaluose. Tik 
tokio Katalikų Federacijos el
gesio išdavoje reikėjo dar la
biau sustiprinti Bendruomenės 
Komiteto akciją. Neliko kito 
kelio, kaip išeiti į piketus prie 
pat kardinolo Cody įstaigos., 
šie piketai susilaukė nepapras
to atgarsio. Miesto televizijos 
stotys perdavė ne. tik pačius pi
ketus, bet ir jų dalyvių inter
view per visas žinių progra
mas. Daugelis radijo stočių 
ir visa didžioji spauda anglų 
kalba patiekė nuotraukas ir 
aprašymus. Čia ir bm’o pats 
stipriausias pasauliečių argu
mentas, pareikštas Amerikos 
civilizacijos: įprastomis: prie
monėmis. Nežiūrint pastangų 
jį sustabdyti, piketai vyko tris 
savaitgalius. Jie buvo praves
ti su,pasigėrėtinu tvarkingu
mu, kad policija, pripratusi 
prie kudlotų piketų ir langų 
daužymų, šiuo piketu tik gėrė
josi i r, p agaliau, visai atsisakė 
siųsti net ir apsaugos priemo
nių. Archidiocezijąė pabūgusi, 
kad ir kitose apylinkėse pasi
reiškė labai didelis .pritarimas 
lietuvių iniciatyvai, pagaliau 
padarė keletą nusileidimų, leis
dama kai kuriuos pakeitimus 
pasauliečių reikalavimui link
me. Leido kiek atkrikščioninti 
krikščionių laidojimą, nepa

miršdama padaryti ir gerą biz
nį iš to: pakėlė pagarbų žmo
gaus laidojimą 50% ekstra mo
kesčiais.

Iš Bendruomenės Komiteto 
pirmininko A. Regio praneši
mo išryškėjo, kad šie baisūs 
lietuvio krikščionio išprievar
tavimai kapinėse buvo sušvel
ninti ne Bažnyčios ekumeninė
je dvasioje, kuri ypač gra
žiai nusako Bažnyčios ir tikin
čiųjų problemų sprendimą, bet 
apmaldinimo tikslais, kad su
žlugdytų pasauliečių balsą, rei
kalaujantį garbės Dievui ir pa
garbos krikščioniui. Iš ilgų po
sėdžių patirties su Archidiocezi
jos Kapinių Administracija, nie
kuomet neišryškėjo pagarba lie
tuvių katalikų skaudięms dva
siniams: išgyvenimams dėl pa
niekinimo šeimos artimųjų ka
pinėse, bet visuomet trj’ško kaip 
fontanas pinigų ir biznio inte
resas. .

(B. d.)
Reporteris

VLADAS CIVINSKASKnyga apie prarastą praeiti
KRITIŠKOS PASTABOS APIE M.
MEŠKAUSKIENĖS NESUPRASTUS 
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Pagal katalikiška švietimo Ministeri
jos programą tikybos dėsAmas Realinėje 
gimnazijoje taip pat buvo privalomas, 
priešingu atveju gimnazija galėjo būti už
daryta. Ir gimnazija stengėsi laikytis pro
gramos, kvietėsi religijos pamokoms ku
nigus. bet šie labai anksti apsižiūrėjo, kad 
jiems ėia nėra kas veikti. Mieste buvo ap
stu paskalų, kad ši gimnazija biaurių be
dievių ir komunistų lizdas, bet žmonės 
maža dėmesio kreipė i paskata-, ir gimna
zijai mokinių netrūko. Medžiagos krikš
čionių demokratų valdžios priekabėms 
duodavo ir mokiniai, tai isiveidami i ko
kias demonstracijas, tai j kokius minėji
mus. tai pagaliau į kokios organizacijos 
nelegalia veiklą už gimnazijos r ibų, dėl ko 
policija buvo nuolatinis intcrvi alus įr ben
drabutyje. ir pačioje gimn; / Buvo 
karo stovis, krikščionys demokraHii kraštą 
valdė ir pernelyg katalikiško . ir stipria 
ranka, ir nebuvo abejonių, k A uksciau 
ar vėliau ši gimnazija bus uz<i.: \ ta. Vis 
dėlto ji išsilaikė iki 1925 metu p • -orio.

Ar buvo pagrindo gimnazij šmeižti 
komunistų lizdu ir tuo pagrindu / l’kvi-

< duoti, tebėra labai didelis kažin. Iš mokv- i 
į tojų tiKtai vienas dr. St. Matulaitis buvo
I komunistas, nors ir' atsargiai, bet bandęs j 
j mokiniams skiepyti savo idėjas. Kitas iš : 
i mokytojų, J. Žiugžda, anot Mikalinos Meš- 
į kauskienės, draugas Juozas, tuo metu bu

vo kietas eseras, antikomunistas ir anti- 
! marksistas, ir jis ne tik nepalaikė jokių 
j ryšių su komunistais, bet netgi mokinius 
aušrininkus aprūpindavo atikomunistine i

' literatūra. Tik vėliau, jau liaudininkų ir 
j socialdemokratų valdžios metu jis pirmą 
kartą keitė kailį, tapo socialdekratu ir dir
bo “Lietuvos” redakcijoje, o vėliau moky
tojavo Kauno gimnazijose. 1940 m. vasarą 
bolševikams užplūdus Lietuvą, jis dar 
kartą pakeitė kailį ir tapo jau bolševikų 
patikėtiniu, tuo labiausiai nustebindamas 
buvusius savo Realinės gimnazijos auklė
tinius. Tas pat pasakytina ir apie adv. An
drių Bulotą, labai populiarų Marijampolė
je kairiųjų pažiūrų žmogų. Ne tik Realinės 
gimnazijos veiklos metu, bet ir vėliau nie- 

; kas jo bolševiku nelaikė, ir su bolševikais 
j jis jokių ryšių neturėjo. Priešingai, vi- 
i siems, kas tik norėjo, buvo atvira paslap- 
j lis, kad jis iš Rusijos pasitraukė, šalinda- 
j masis nuo. komunistų, o su Stalinu turėjo 

ir asmeniškų sąskaitų. Bolševikams oku-
I pavus Lietuvą, 1940 pi. vasarą jis tapo ju- 
i riskonsultu Justo Paleckio prezidentūroje, 
; o sekančių metų vasarą abu su žmona buvo 
' lietuvių partizanų sušaudyti Vilniuje, net

gi nepasiklausus, kodėl jie su bolševikais
' nepasitraukė į rytus.

■ O moksleiviai? Visuomenininkų mark- į 
sistų būrelis, tegul ir globojamas dr. St 
Matulaičio, buvo negausus ir nerodė dides
nės gyvybės. 19-10 m. bolševikams okupa
vus Lietuvą, šios gimnazijos auklėtinių 
vaidmuo “socialistinėje statyboje” buvo 
visiškai nežymus. Permetę akimis Mikali
nos Meškauskienės knygoje minimų aktin
gųjų mokinių pavardes ir peržiūrėję bolše
vikų dokumentinę knygą “Tarybų Val
džios atkūrimas Lietuvoje 1940 — 41 me
tais”, tik vieno Pijaus Glovackio pavardė 
yra abiem knygom bendra. Tiesa, taip ir 
būtume užmiršę pačią Mikaliną Meškaus
kienę, bet ji šioje gimnazijoje tebuvo auš
rininke, vėliau ---- - socialiste revoliucio
nierė, o komunistinį šlifą gavo tik tauti
ninkų kalėjimuose. . ,

Mikalinai Meškauskienei buvo kur kas 
geriau praeiti pro šią gimnaziją atsargiai, 
neieškant joje Įdomesnių istorijų. Nes jau 
vienas faktas, taip stipriai užakcentuotas 
šioje knygoje, kad tokia bedieviška ir ko
munistiška gimnaziją galėjusi veikti di
džiausios krikščionių demokratų galybės 
metu, yra pakankamai nemalonus bolše
vikų propagandai, parodantis, kad vis 
dėlto “juodoji reakcija” nebuvo tokia bai
si, kokia ją skelbia komunistai. Meškaus
kienė pavyzdžiui, rašo:

“Mūsų gimnazijoje: su tais kunigais “ne
sisekė”. Vyresnieji pasakojo, kad anks
čiau buvo atsiųstas toks “labai mandras” 
tikybos dėstytojas. Gal jis tikėjosi vienu 
ypu atversti bedievius į “dorybių kelią”,
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todėl, Įėjęs į klasę, tuoj puldavo ant kelių 
ir užtraukdavo giesmę. Niekas tam giedos i 
jimui nepritarė, o kunigas supyko ir pali
ko šias neklusnias avis. Po to buvo dar vie
nas. Artėjant Velykoms, jis visiems moki
niams išdalijo “velykines korteles”, griež
tai įsakęs padaryti sąžinės perkratymą ir 
atlikti išpažintį. Bet vyresnieji mokiniai, 
kiekviena klasė' atskirai, gražiai sudėjo į. 
vokus tas korteles ir su- žodžiais “mes jo
mis nepasinaudosime” grąžino kunigui. 
Pastarasis, kaip Įgeltas, išbėgo ir daugiau 
negrįžo.” (162 psl.)

“Taip ir liko mūsų gimnazija be jokio 
“dvasiško tėvo”. Nežinau, kaip reagavo 
Mokytojų taryba, bet mes džiūgavome* — 
jau per daug buvo suįžūlėję visi valdančios 
partijos apaštalai ir jų pakalikai”. (163 psl.)

Toks mokinių pasielgimas mus nestebi
na. kunigo situacija, tiesa, nemaloni, bet 
reikia suprasti ir tuos, kuriems kunigo pa
tarnavimai jau nereikalingi. Vis dėlto šio
je vietoje būtų Įdomu paklausti Mikaliną 
Meškauskienę, tokią išdidžią šiais Reali
nės gimnazijos mokinių laimėjimais, o. kas 
atsitiktų dabar bet kurioje Lietuvos gim
nazijoje, jei, sakysim, marksizmo - leni
nizmo apaštalas ar jo pakalikas užtrauktų 
klasėje giesmę apie Leniną, o mokiniai de
monstratyviai jį ignoruotų? Kas atsitiktų, 
jei mokiniams būtų įsakyta organizuotai 
dalyvauti Gegužės Pirmosios ar Spalio mi
nėjimuose, o jie choru atsakytų — “ačiū, 
mes tai jau nedalyvausime”? Ar-jau tokia 
gimnazija taip ir liktų be marksizmo - leni-
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nizmo “katedros” ir ar mokiniams ilgai 
: būtų. leidžiama džiūgauti laimėjimu?

Arba dar: Realinėje gimnazijoje auš- 
rrininkai susiorganizavo dr. J. Kairiūkščio 
paskaitą pasaulėžiūros klausimais ir po jos 
diskusijas, į kurias pasikvietė “Žiburio” 
gimnazijos ateitininkų lyderius Dielinin- 
kaitį, šapalą ir kitus, kurie atsivedė porą 
kunigų. Kietuose ir karštuo'se diskusijose 
aušrininkai nugalėję atęitininkus, perėjo 
prie dienos aktualijų ir svečiams išliejo vi
są kartėlį, kurio būva prisirinkę per ištisus 
metus. Pagal Meškauskienės atsiminimus, 
įtūžę ateitininkai ir jų kunigai pasitraukė 
iš kovos lauko, o likę realistai dar ilgai 
džiūgavo laimėjimu. (164,165 psl.)

.Šioje vietoje vėl knieti paklausti autorę, 
ir po. keturiasdešimt metų nerodančią krik
ščionims demokratams jokio atlaidumo, 
ar yra sąlygų panašioms' diskusijoms šian- 

. dieninėse Lietuvos, gimnazijose, universi
tetuose ar kitose šyietimo Įstaigose? Kas 
atsitiktų, jei, sakysim, kurios nors;gimna
zijos moksleivių grupė pasikviestų Į susi
rinkimą. komjaunimo lyderius, dėl drąsos 
pasiėmusius porą teoretikų komunistų* ir 
imtų Įrodinėti marksizmo — leninizmo ne- 
moksliškumą, kaltinti komunistus dėl vi
sų Lietuvos ūkio negalavimų, dėl asmens 
laisvių varžymo, dėl konstitucijos neger
iamo, dėt milicijos-ir. saugumo sauvaliavi
mu, dėl masinių žudynių ir trėmimų į Si- 

.birą?
(Bus daugiau)



DR. ANNA BALIONAS
aUSV, ROSI t i

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tofef.: PRospect 8-3229
Rszid. tutef.t WAfbrook 5-5076

Kasdien nuo W iki 12 vai, ryto, 
uuo 7 iki a vai. vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius ppruma tik susitarus.

Rez. teL 239-4683

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

Medical Building). Tel. LU 5-6448 
Priima ligoniu^ pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BiEZiS
felefj PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 4-3; vak. 7-8 
Ūktai antradieniais ir penktadieniais 
1‘rečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

A R GENI iNOJ c

P. Barauskas Argentinos Lie
tuvių Balse recenzuodamas su 
trūkumais išleistą “Laiko” 1970 
metų kalendorių-žinyną, patei
kia žymios dalies Argentinoje 
praktikuojančių lietuvių dakta
rų ir kt. sąrašą, pav.;

Gydytojai daktarai
A. Adaminas, A. Aleksandra

vičius, A. Babelis, St. Babelis, A. 
Baronas, A. Baubinaitė, A. Bra- 
zaitytė- Motola, P. Černiauskas, 
E. čikštaitė-Mayorga, A. Domy- 
nas, S. Gintylaitė-Zaleski, V. Ja
kimavičius (rašosi Ekima Vk

Macevičius

dyt ’-Kavaliauskie / I <¥***>? 1-1» at Li |

i * * 3

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9,1 
anu-au., penktadienį duo 1—5, tree. į 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CiARA
W. 5tst ^TRSCT

TeL: GR 6-2400
741. pagal susitarimą: Pirmu, ketv. 
—4, 7—y, antrad., penkt. 1( 

šestaeL 10—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIN ■ EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ L i VOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-0u01.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: .

VaL: 9—-4 ir 6—8. šeštadiemais 9—1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St, Chicago, til. 60629 
Telefu PRocpect 6-5084

MOVING 
Apdraustas perkraustymat 

iš įvairlv atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tel.: FRontier <-1812

I I— — Illi—M—

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. i E R t N A S

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063
V

GRADINSKAS-

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Rebld. telef.: G Arden 3-7278

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO

$15™ ;
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 ]
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! j

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

DR. A. MACIŪNAS

Valandos:

CHIRURGAS
Priima tik susitarus“.' 

)s: pirmad., ketyirtąčL, 
antrad. 2—4.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta._____

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2618 W. 7Ist St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis, Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai, 
ir pcnkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso tetaf.: HEmlock 4-2-123 
Rezrd. telef.: Gibson 8-6195

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

L. Markevičius, A-jį 
1XUO.W1C1UB, a. Poli tyko, O. Po- 
nelaitė-Fast, A. PoČesiūnas, 
Edm. Ramanauskas, Ant. Sai- 
kauskas, P. Staneika, J. J. Si-- 
manauskas, Aldo šlepetis, Ad
riana Vasiūnaitė, Edv. Zabulio
nis (rašosi Zabulanes); P. Stan
kevičius, M. Pečelis, Grucė, P. 
Leipus, L. Petronis, J. Volunta, 
M. Žagrakalis, M. Zubauskaitė, 
E. Mackevičius, R. Pinkevičius, 
A. Toločka, — taigi suminėtos 39 
lietuvių gydytojų Argentinoje 
pavardės. Visiškai neminimas 
Kaune gimusis Argentinoje 
mokslą baigusis universiteto 
profesorius Vilčinskas, buvusia 
Argentinos Sveikatos departa
mento vicedirektorius, kaip ly
giai neminima jo sesuo archi- . 
tektė Birutė, tos mokslo srities 
žurnalo redaktorė, daktarė Užo- 
linskaitė, dr. Jospaitienė ir eilė 
kitų.

Buenos Aires universitete me
dicinos fakultetą baigusios gy
dytojos dr. Danutė Ginterytė, dr. 
Rosa židelytė, dr. Lesniauskas 
— dabar praktikuoja JAV, kaip 
lygiai iš Argentinos į JAV išsi
kėlę Europoje diplomuoti lietu
viai medicinos gydytojai: Dr.

Pr. Neverauskas ir kt. čia mi
nimame žinyne jie gali būti ir 
neminimi, bet Argentinoje prak
tikuojančių gydytojų visgi yra 
daugiau.

Su dantų gydytojais lietuviais, 
dirbančiais Argentinoje, jau čia 
pat mūsų skelbiamos pavardės 
prašoka 50. štai dantų gydyto- 
jai-daktarai: Violeta Deveikytė, 
Eva Endriulaitytė-Mayo, Mari
ja Maminskaitė, A. Matačiūnas, 
Ona Miškūnaitė (dantų gydyto
ja ir universiteto profesorė), R. 
Stulgis, Valentinėlis, M. Zubaus-t OUUgIS 
kaitė.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629 '
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Carpenter 
Contractors 

CUSTOM 
CRAFTSMANSHIP 

AT MODERATE PRICES 
"We do the

• Additions
• Attics
• Siding
• Porches
• Cabinetry

"All Kids
"FREE EST. — INSURED 

BROWN & BLOME 
736-6333 358-4807

work ourselves" 
•Rec. Rooms
• Dormers
• Kitchen's
• Garages
• Bath Rooms, 

of Repair Work"

RUSTIC FENCING
DIRECT FROM CEDAR MUX FARM. 
STOCKADE, RAIL, PICKET & CEDAR 

WEAVE FENCES.
Farm phone KE 2-6752.

Chicago HI 5-0327.

1970 M. NAUJANYBĖ 

Geriausia dovana i Lietuvą v 

SPECIALUS 
PAŽYMĖJIMAS 

RUBLIAMS
Didžiai vertingas, bet pigus.

Jūsų giminės galės išsirinkti 
įvairių geros kokybės prekių iš 
Vneshposyltorg’o Svetimos Va
liutos Krautuvių už pusę kainos 
ar net pigiau.
Reikalaukite mūsų nemokamo 

katalogo.

INTERTRADE
Express Corp.

125 EAST 23rd STREET 
Second Floor

New York, N. Y. 10010
Svarbi naufiena! Priimame už

sakymus automobiliams ir 
butams.

1 II1 --I1J1 I 1 I - n I ..........

riokv-f 
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mažieji maloniai kviečia * mi
nėjime dalyvauti. Visi daly
viai bus pavaišinti kavute.

Iš Buenos Aires persikėlus an- 
tron La ‘Platos upės pusėn ran
dame praktikuojančius lietuvius 
gydytojus-daktarus: Vyt. Ba- 
gurską, A. Baranauskaite-Be- 
briuk, Adolfą širvį, Praną Ta
mošiūną, Alfredą Veži, — be
veik visi gimę Urugvajuje. Dan
tų gydytoj ai-daktarai Urugva
juje; Nijolė Stanevičiūtė-Her- 
nandez, Alfredas Stanevičius, 
Enrikas Vaitkevičius.

Ezopo pasakas 
paraše negras

Turbūt Bėra to vaiko, 
nebūto skaitęs ar girdėjęs 
po pasakų, bet mažai kas 
iš kur jos parėjo ir kaip 
yra.

Ezopo pasakos yra pustrečio 
tūkstančio metų senumo ir šian
dien tebeskaitomos kaip “nau
jos”. Jų autorius buvo negras 
vergas, ganęs Frigijoje, Mažo
joj Azijoj ir apie jį rašė tokie 
senovės vyrai, kaip Herodotas, 
Plutarchas, Planudes ir Jean de 
la Fontaine. Ezopas (Aesop) bu
vęs plokščianosis, storalūpis juo
daodis ir jo vardas iš graikiško 
“Esop” reiškia “Etiopietis”, o jo 
tikras vardas liko nežinomas.

Dėl jo nepaprasto mokėjimo 
pasakoti gražias pasakas, prie
žodžius ir aforizmus, Ezopą sa
vo vergu pasididžiuodami turė
jo bent keli žymiausi jo laikų 
vyrai, pavyzdžiui garsus Lydi- 
jos filosofas Kantus ir turtuolis 
pirklys Idamonas. Pagaliau ga
vęs laisvę Ezopas pasidarė di
džiojo ir turtingojo Lydijos ka
raliaus Krezo pasiuntinys ir am
basadorius. Jis savo atvirumu 
ir griežtu teisingumu tiek Įsiu
tino Delfų piliečius, jog šie nu
žudė jį nustumdami nuo aukštos 
uolos.

bkotų kapinėse Dundee para
pijoje yra toks antkapio įrašas:

“Čia ilsisi Tom McWirthy, 
kurs savo darbingame amžiuje 
buvo šešis kartus vedęs. Dievas 
jį išlaisvino iš visų kentėjimų.

kurs
Ezo- 
žino, 

senos

— Penktosios Tautinės sto
vyklos garsinis ir spalvotas fil
mas bus dar kartą parodytas 
Čikagoje. Jaunimo Centre ge
gužės 1 0d. 7:30 vai. vak. Tai 
pirmasis lietuviškas dokumen
tinis filmas, pagamintas Lie
tuvių Foto Archyvo studijoje. 
Šiuo metu yra 
du lietuviški 
filmai, kurių
numatomos, šį rudeni.

gaminami kiti 
dokumentiniai 
premjeros yra

GEEININKAS 
(PUTKAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai įr sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT RAM E NT AS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1221

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GELBS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
< .............. ..............

SMOKEY

| SMCSEY

^jaiįįjįjnĮ!

Susirinkimu ir parengimų

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Kitokį profesionalai
Lietuvaičių biochemikių eilė

je dirba Argentinos universite
tuose -diplomuotos B. Rukšėnai- 
tė, L. Gasevičiūtė, R. Sabulytė, 
Bendinskaitė ir kt.

Yra keliolika inžinierių, dau
giau šimto mokytojų ir daug ži
nyne nesuminėtų intelektualų. 
Iš advokatų pažymėtini; Dr. R. 
L. Ivoškus, A. Kuraitis, Radžiū
nas, Žulpa, E. Deveikytė-Mora, 
notarė H. Mikėnaitė, E. šlape- 
lytė ir kt.

Profesionalų tarpe Įrašyta de- 
sėtkas kunigų. (Metusieji tas 
pareigas neminimi). Telefonų 
sąrašuose klaidingai paskelbtas 
B. Survilos, A. Bandinio ir visa 
eilė kitų telefonų bei adresu.

Melrose Parkas
A. L. B. -nės Melrose Parko 

ir apylinkės narių visuotinis 
susirinkimas šaukiamas š/m
gegužės mėn. 3 d. 3 vai. po pie
tų, švenčiausios širdies (Sac
red Heart) parapijos senos 
mokyklos salėje. Tai paskuti
nis prieš vasaros atostogas ben
druomenės susirinkimas, ku
riame bus aptarti šie svarbes
nieji reikalai: a) Veiklos pla
no ir sąmatos 1970 metams pri
ėmimas; b) Koncerto —- ba
liaus reikalai; c) Atstovų pra
nešimas iš Apygardos suvažia
vimo; d) Kiti einamieji reika
lai. Visuomenė kviečiama su
sirinkime dalyvauti.

Motinų pagerbimas
Tuojau po susirinkimo įvyks 

motinų pagerbimas. Motinų 
pagerbimą ruošia Melrose Par
ko Uluanistinė mokykla. 
Trumpą, nuotaikingą, tai die
nai pritaikintą programų išpil
dys Lituanistines mokyklos

KIEK ILGAI TRUKS?

Viename miestelyje pas plau- 
kakirpj veik kasdien vis tuo pa
čiu laiku pradėjo užeiti vienas 
klientas, kiekvieną kartą pa
klausdamas,,'kiek dar ilgai teks 
laukti eilės, ir vis gavęs atsaky
mą, kad palaukti teks apie va
landą laiko, klientas pasakydavo 
užeisiąs vėliau ir išeidavo.

Kirpėjas pagaliau sumanė pa
sekti, kur tas klientas kiekvie
ną kartą eina, kad tą pačią die
ną nebegrįžta. Jis pasiuntė sa
vo gizeli pasekti.

— Na, susekei, kur tas klien
tas nuėjo? kirpėjas paklausė grį
žusio gizelio.

Gizelis atsakė:
. —Jis nuėjo stačiai Į tamstos 

namus... <

8 VENGRŲ FILMAI CHICAGO!
Chicago International Film 

Festival praneša, kad nuo gegu
žės 7 iki 10 d. imtinai Munde
lein College auditorijoje, 6340 
North Sheridan rd., bus rodomi 
sekantieji astuoni iš Vengrijos 
gauti filmai: Vasara ant kalno, 
"šaltos dienos, Mergaitė, Srovė, 
Konfrontacija, Verbų sekmadie
nis, Fatališkas šūvis ir Ponia iš 
Konstantinopolio.

Filmai kasdien rodomi po du 
— 7 ir 10 vai. vakaro. Kaina po 
SI i kiekvieną filmą.

ŠKOTO KARVĖ

vaikas

— Eržvilko Draugiškas Klubas ren
gia linksmą šokių vakarą Šeštadienį, 
gegužės 2^dieną Vengeliauskienės 
svetainėje, 4500 So. Talman Avė. šo
kiams gros Antano Valiūno orkestras. 
Bus įvairių gėrimų ir užkandžių ir 
gražių dovanų. Pradžia 7 vai. vak. 
Kviečia visus svečius atsilankyti

Valdyba ir Komisija*

— Lietuvių Moterų Draugijos "Ap- 
švietos" pirmas pavasarinis piknikas 
įvyks sekmadienį, gegužės 3 d.. Bruz- 
gulienės sode. 8274 So. Kean Avenue, 
Willow Springs, UI. Pradžia 12 vai. 
dieną. Visuomenė kviečiama atsilan- 
kuti į šį pirmą pavasarinį parengimą, 
kur galėsite gražiai praleisti dienelę 
tyrame ore. šeimininkės pagamins 
skanų valgių, bus gardžių gėrimų. At
silankiusieji paremsite Apšvietos 
draugiją, nes pelnas bus labdarybės 
reikalams. .Taip pat bus ir gera mu
zika, galėsite pasišokti. Kviečia

Komisija ir Valdyba

— Tampos Lietuviu Klubas rengia 
Motinos Dienos minėjimą gegužės 2 d., 
East Point Civic klubo salėje. Pietūs 
bus 12 vai., be ^mokesčio visiems na
riams ir narėms. Kviečiami ir sve
čiai atsilankyti, maloniai praleisti lai
ką su tampiškiais. Bus dovanos, šo
kiai, atsigaivinimo šaltinis ir kitokie 
paįvairinimai. Kviečia

Komisija ir Valdyba

— Chicagos Lietuviu "Kęstučio" Pa
šaipos Klubo mėnesinis narių susirin
kimas Įvyks sekmadieni, gegužės mėn. 
3 dieną, 1 vai. p. p., Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Vaidyba

— Lietuviu Motery Piliečiu Lygos 
susirinkimas įvyksta sekmadieni, ge
gužės 3 d. Lietuvių Auditorijos ma
žojoj salėj, 1 vai. p. p. punktualiai 
Po susirinkimo bus pietūs — pager
bimas visų motinų. Kiekviena narė 
močiutė gaus mažą dovanėlę veltui. 
Nares prašome dalyvauti.

f E. McNamee, nut. rast.

— Tėte! Tėte! rėkia 
tėvui: — Mūsų kieme McTreviso 
karvė!

Tėvas (ramiai): —Nerėkauk, 
eik tuojau ir išmilšk!

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros Klubo eilinis susirinkimas įvyks 
antradienį, gegužės 5 dieną, 8:00 vai. 
vak. Vengeliauskienės salėje, 4500 S. 
Talman Avė. Nariai kviečiami atsi
lankyt, Aptarsime klubo bėgančius 
reikalus. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys, rast.

ANNA LAUCIUS - GIRAITĖ
Gyv. 6836 So. Talman Avė.

Mirė 1970 m. balandžio 30 d., 2:30 vai. popiet, sulaukusi pusės 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: brolis Felix Gikas, gyv. Toronto m., Kanadoje, sū

nėnai — Alfred Maskoliūnas, jo žmona Genovieve, Joseph Gikas, jo 
žmona Helen, William Gikas. jo žmona Mary ir Irene Maskoliūnas 
mirusio sūnėno Edmund žmona bęi kiti giminės, draugai bei pažį
stami. ,

Priklausė šv. Kazimiero Seselių Rėmėjams.
šeštad enį 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette ko

plyčioje, 2533 W. 71st Street.
Pirmadienį, gegužės 4 dieną 8:30 vai, ryto bus lydima iš koply

čios į šv. P. Marijos Gimiino parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Anna Laucius giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami daįrvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. /

Nuliūdę fieka:
Brolis, sūnėnai, giminės.

Laido4uvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345.

— Krakiškiu Draugiško Klubo su
sirinkimas Įvyks sekmadienį, gegužės 
3 d., Club Maplewood svetainėje, 4256 
So. Maplewood Ave. 2 vai. po pietų. 
Nariai prašomi susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys. nut. rast.

EUDEIKISI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA ! |

Laidotuvių direktoriai: >. ’ 1 i
DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID į

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Associacijos

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

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

GEORGE F. RUDJUNAS Į
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERLkl
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Negavęs viešbutyje 
kambario

aplaužė, apie 3000 namų be 
šviesos paliko ir mažiausiai 9 
žmones sužeidė.

Chicagos 12 wardo alderma
na Donald T. Swinarski visiš
kai neteisingai apkaltino, kad 
jis ir Miss Sally I). Moore iš 
Fort Lauderdale turėję neleis
tinus santykius Key West, Fla., 
viešame paplūdimyje.

Aid. Swinarski sakėsi 
nai keliaująs i Key West, kur 
turįs real estate interesų ir

daž

Federaliniy ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY
2737 V/. 43rd STREET 

C L 4-2390

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, HI. S0632. Tel. YA 7-5980

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
I. RUDIS Tel. CL 4-1050

i praeitą sekmadieni turėjęs su
tartą pasimatymą su vienos 
nuosavybės savininku. Iš Chi
cagos jis išskridęs į Miami šeš
tadienio naktį, susitaręs su 
Miss Moore, kuri esanti jo šei- 

įmos draugė, kad ji sekmadie- 
|nio rytą 1:30 valandą pasiliks 
Miami aerodrome ir nuveš i 
Key West v f

Atvažiavus į Key West apieĮMafijos šeimos bosas Joseph 
6:30 vai. ryto pasirodę, kad Colombo su 
Ambasador motelis nerezervay 
ves užsakyto kambario, o Miss? 
Moore turėjusi greitai grįžti į 
Fort I^auderdale. Motelis kam-į 

j barį pažadėjęs duoti 9 vai. ryto- 
;ir motelio vedėias davęs du; 
iblanketus, kad iki to laiko jie-! 
du galėtų pabūti paplūdimyje.

Apie pusvalandį pabuvus, 
maždaug 8:30 vai. ryto priėjęs 
policininkas juos areštavęs.

.Jiedu ant vieno blanketo sėdė
ję, antruoju buvę apkloję ko
jas.

Nuovadoje policija , nepai
sant Swinarskio reikalavimo, 
neištvrė kvapo, nustatvti, kad 
jis nėra alkoholio gėręs; taip 
pat nepatenkino prašymo, kad 
daktaras patikrintų Miss Mo
ore. Jiedu buvo paleisti kiek
vienas už $250 užstatą ir turės 
stoti į teismą gegužės 8 d.

Swinarski iš patikimu šalti
nių patyręs, kad tas policinin- 
ikas, kurs juodu suėmė, praei
tą mėnesį padaręs daug areštų 
panašiais kaltinimais.

Ir gengsteriai piketuoja
Tai atsitiko New Yorke, bet 

reikia tikėti kad ir Chicago® 
Gosa Nostra “šeima” paseks 
pavyzdį. Garsusis Brooklyn©

40 tos “šeinjos” 
nariais pradėjo piketuoti FBI 
vyriausią būstinę, marguoda
mi aplink būstinės namus ir 
•protestuodami” prieš taria

mai italo - amerikiečių perse
kiojimą. FBI mat suėmė Co
lombo sūnų Joseph Colombo 
Jr. už lai, kad jis su dar dviem 
kompanionais bandė sutirpyti 

j pusę milijono vertės sidabri- 
jnių pinigų ir paskui tą sidabrą 
I parduoti brangesne kaina.

.j Mafia arba “Juodarankiai” 
lyra pati apsukriausioji italų 
jgengsterių organizacija, kuri 
j verčiasi ir tarpsta visų rūšių 

i didžiausiais nusikaltimais.

“Geraširdžiai” banditai 
pagirdė suraišiotą žmogų 
Du šilkinėmis kojinėmis už

simaskavę banditai naktį į 
penktadienį per 3 valandas su 
viršum darbavosi Hermano 
Goldbergo, 82, ir jo žmonos 
kambarių rezidencijoje, 
akrų parke prie Golf Rd. ir 
linois plento 59, pasiimdami
$100,000 vertybių pinigais, bo- 
nais, kailiais, brangenybėmis 
ir kt Savininkus jiedu surai
šioję laikė uždarytus miega
majame, bet kadangi Goldber- 
gas serga širdies liga, tai ban
ditai du kart jam atnešė jo 
vaistus ir užsigerti vandens.

12

Ii-
ii ž

TORNADIšKA AUDRA

HELP WANTED MALE
Darbininku Reikia

HELP WANTED — F EMA L g
Darbininkių RetkU

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano^ 
visoms progoms

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4650

SIUNTINIAI

Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629

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

maistas, pinigai.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
! nsmų, automobi-
f Ąlių, gyvybės, svei-
f katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
__ X jimo sąlygos.

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

........  .....b Į

Ką tik praėjusiam balandžio 
mėnesiui būtų galima pritai
kinti kai kurių kai kada kovui 
taikomą posakį, kad “atėjo 
kaip ėriukas mekendamas, o 
išėjo kaip liūtas baubdamas.” 
Nieku geru nepasižymėjęs šių 
metų balandis baigėsi nepap
rastai triukšmingai.

Naktį į balandžio paskutinę 
dieną siautusi audra su liūti
mis, perkūnija, ir tornadų 
straubliais viršum kelių už
miesčių, pasikartojo ir pasku
tinę dieną, balandžio 30 d. die
nos metu. Ypatingai nukentė
jo Chicagos miesto šiaurvaka
rinė dalis, kur tornado smar
kumo vėjas nusiaubė rėžį per 
North, Harlem, Oak Park, 
Naragansett Armitage, Shu
bert, Central, Diversey, Irving 
Park ir Kostner gatves. Daug 
langu vėjas išmušė, kelis ga
ražus nunešė, daug kur išvers
tais medžiais, automobilius

— Al vado Vaikų Teatras 
(dir. akt. Alfas Brinką, pad. 
Aldona Sobieskienė) perduo
da Onos Algrhinienės radijo 
vaizdeli “Motinos Meilė šį pir
madienį, gegužės 4 d. Ifr v. r. 
Sophie Barčus Radijo šeimos 
valandoj. Mėnesinėj — 91 va
landėlėj dalyvauja A. Brinką, 
Jonė Bružienė ir Anelės Kir- 
vaitytės vadovaujamos kankli
ninkės.

I HIGH RATES
KC7.

PAID

Passbooks $5,000 minimum
2 year certificate

Investment 
bonus plan 

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

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

$1,000 minimum
1 year certificate

— Antrosios viešosios Jair 
nųjų Lietuvių Mokslininkų pa
rodos atidarymas įvyksta šį 
sekmadienį, t. y. gegužės 3-čią 
dieną, 10 vai. ryto. Jaunimo 
Centre, antrame aukšte. Pa
rodą ruošia Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjunga, Chi- 
cagos skyrius. Parodoje daly
vauja Aukštesniųjų (High) ir 
pradžios mokyklą baigiantieji 
lietuviai mokiniai, kurie išsta- 
tys savo sukurtus modelius 
apimančius įvairias mokslo ša
kas.

GARDEN TYPE 
APARTMENT COMPLEX 
Has two position s available for

1) RESIDENT ASSISTANT JANITOR
2) JANITOR’S HELFER

Apartment available for assistant

GIRL FRIDAY FOR PR 
PUBLICITY OFTICE 

Steady Work for a Sharp, mature wo-’ 
man with patience, ingenuity and* 
initiative. Typing and driving skills 
necesary. Good telephone voice and 
pleasant appearance. Pleasant sur
rounding, Full time only. North-! 
brook area company. Call 272-5101.

REAL ESTATE
PRINCE CHARLES
APARTMENTS

2415 So. GOEBBERT RD. 
ARLINGTON HEIGHTS, ILL.

Call 43 7-1926

MAINTENANCE - HANDYMAN 
Yard work. Must be sober and 
reliable for work in Maternity 

Home. Steady work.
Salary open.
Call 829-1446

OPERATING

Area Plant needs 
OPERATING ENGINEER 

for coal fired boi’ers. Must have 
city licenses. Steady work and 

many Company benefits.

Call for Appointment ~

MI 6-1331

JANITORIAL WORK
Live in or go.

Must lie able to speak some 
English. T cf erences.

HEAD

Exr>erienced in structural steel fabri
cation. 5 years/minimum experience.

CHICAGO HTS. STEEL
Div. of Allied Products Corp.

1632 WENTWORTH
CHICAGO HTS., ILL.

Call FRANK THIESFELD
312-757-5400

An equal opportunity employer.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Perdavimai

PARDUODAMA — SKUBIAI IR NE
BRANGIAI BATU TAISYMO DIRB
TUVĖ. Gerai einantis biznis. Nemo

kanti amato išmokysiu.
‘Tel. 376-7081

WANTED TO RENT
Ieško butų

REIKALINGAS 4 ARBA 5 KAMBA
RIU BUTAS su 2 miegamais Mar
quette Parko apylinkėje, arti krautu

vių, dviems suaugusiems.
Tel. 776-5306

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sages ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2616 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tveną.

<► Panevėžiečiu pobūvis šian
dien 7 vai. vak. B. Pakšto salė
je. Kvietimai prie Įėjimo. Lau
kiami visi. (Pr).

CODING CLERKS
MUST BE capable of working accu
rately with details. For congenial of 
market research Co. No experience 

necessary. Loop location.
Full company benefits. 

Call 939-1500

SWITCHBOARD
RECEPTIONIST - TYPIST % to work 
in congenial office. Must type 50 
w.p.m. & h^ve pleasant personality.

CALL
Mrs. JENKINS 

738-2220

HOUSEMOTHER
FOR MATERNITY HOME

Part time hours. Some light cooking. 
Responsible person. Salary open.

Afternoon, evening and weekend 
hours. Pleasant environment.

Call 829-1446

GENERAL OFFICE
Good typing. Some bookkeeping.

5 day week. Salary open. 
Good transportation.

' Call 829-1446

DVIEM DIENOM savaitėje namų ruo
šos darbui reikalinga moteris, retkar
čiais turės prižiūrėti dvi 6 ir 8 metų 
mergaites. .Gaus privatų kambarį, 
maistą ir nedidelį atlyginimą. Rei
kalingas truputis anglų kalbos. Tele
fonuos 256-3676 vakarais, o sekma

dieniais nuo 10 vai. ryto.

m muj .. umil » r........... rr—

j SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by XTvESHPOSYLTORG)
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

— Dr. Petras Vileišis, JAV 
LB Tarybos prezidiumo pir
mininkas atvyko i Chicagą. Ši 
vakarą kalbės Lietuvių Radijo 
Forumo programoje aktualiai
siais Bendruomenės klausi
mais.

E
f

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

—'

“Lietuviai Televizijoj” ban
ketas įvyksta šį sekmadienį, ge
gužės 3 d.. 5 vai. p. p. West 
Lane Ballroom. 5350 So. Kedzie 
Avenue. :

BiliehĮ bus galima gauti ir 
prie įėjimo.

Visus kviečia
L. T. V. Finansų K-tas 

(Pr)

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

404 dideli puslapiai, daug nuotrauką. 
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekj arba Money Orderj tokiu adresu: 

NAUJIENOS,

6 _ NAUJIENOS. CHICAGO 8, ILL,— SATURDAY, MAY 2, 1970

♦ Reikalingas lietuvis vyras 
su žmona klubo priežiūrai ir 
atskiriems jo patarnavimams. 
Geras atlyginimas, žmonai ge
ros sakios užsidirbti vietoje, 
pa či os veda m o j c užkandi nėję. 
Butas vietoje — prie ežero. 
Skambinti po 6 vai. vakaro tek 
927-8961. (Sk).

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Kviečiame į talką! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
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. Ma
loniai kviečiame į talką ją užsi
prenumeruojant. sį '

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų, Draugo, Bar- 
caus. Margučio. Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską 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. 
Tel.: leidyklos (617) 268-7730,

Namų (617)^282-2759.
(Pr).

2212

paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokejimais

DEL Visu INFORMACLJU, KREJPKI’TĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

*12 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė —- Pardavimui

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. ul, Žemė •— Perdavimui

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

2735 WEST

REAL

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

CLERK TYPIST
Trade Association needs mature girl 
for varied duties. 60 W.P.M. electric. 
Good figure aptitude —.figure tyning. 
Full benefits No. Michigan Ave.

467-1778
PERSONNEL.

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

MŪRO BUNGALOW. 6 kambariai, 
švarus įrengtas skiepas. 60-ta ir 

j Francisco. -
MŪRINIS 2 po 5. Centrinis šildy- 

* Jinas, mademios vonios, gerai įreng
tas skiepas, geriausia Brighton Parko 
vietai"

ŠIMAITIS REALTY
2737 VM 43rd STREET

CL 4-2390

DICTAPHONE OPERATOR
Immediate opening for dictaphone 
tvpist to transcribe interesting sales
letters with Export-Import firm. Loop t drauda, veikia notariatas.

ŽAVINGI PERLAI
APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ, 4 butų, 

3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas.

4 BUTŲ MORAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43.300.

DIDELIS 2-jų aukštų 2x6 mūras 
Marquette Parke. Gazo šilima, gara
žas. $32.300.

TVIRTAS 7 kamb. patogus mūras 
prie Maria HS. Mūro garažas. S21,000.

77 IR PULASKI. 10 mt modemus 
5%. kamb. mūras. Anie 38 pėdų skly
pas. šalia garažas. $22.500/

PELNINGAS MŪRO NAMAS. Šva-
PERKAME, PARDUODAME, MAI-: 

NOME Įvairaus dydžio namus visur.> 
Parūpiname paskolą., visokeriopą ap-1^, Vž'kSiiSriai "2%’vonios.

location. 37 hours week, good salary 
& benefits, nrofit sharing.

MARSHALL INTERNATIONAL 
170 W. WASHINGTON 

726-8746 / -

LPN^S BY EDUCATION
FOB 3 TO 11 AND
11 TO 7 SHIFTS,

• ALSO
NURSES AIDS 

and maintenance help.
CALL 465-7751

New Northside nursing home.

Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko. Marauette Parke. $21.800.

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

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauia 
gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 
Laisvas — užimkite. $19,400.

5’k^bTDašJi*4Vr^ie ! Valdis Real EstateV AXlLLlM. CipaULUJ, Tt V11OU.JC, Į ..•; L

abu su 2 miegamais. 3300 W. 63 PL. 7051 sį~Washtenaw Avė. RE 7-7200

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

1% AUKŠTO MODERNUS KAMPINIS 
MŪRAS. 1

10 BUTU DVIEJŲ AUKŠTU mūro 
namas Marquette Parke. Teirautis 

pas savininka 1—5 vai. popiet. 
Tel. PR 8-7082

REIK A T .TNG A •_______ -
. PATIKIMA MOTERIS _ _ . MŪRINIS 6 METU. 2 butai po 5% 

dIai,.T,’ra”.rHosaJ F ^kambario Marquette Parke. Namas 
mm 3 dirbančiųjų šeimoje. 5 dienas. — - - - - - - - -
savaitėje. Gera alsa ir sąlygos tin-j 
kamam asmeniui. Netoli c^^tro. šiau

rine. Susikalbėti angliškai.
Skambinti darbo dienomis 
9:30—5:30 vai. 744-2026.

geras. Tinka 2 šeimoms pirkti, 
Tel. 778-6916

BEAUTICIAN
FULL OR PART TIME 

635 TAFT AVE. 
HILLSIDE

449-8787

RENTING IN GENERAL 
Nuomas

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS SU 
BALDAIS ir visais patogumais vien

gungiui. Kreiptu 919 W. 35 St^x 
CHICAGO. ELL., I aukštas.

, MARQUETTE PARKE. 12 metu mo
dernus mūro pastatas, 2 butai, 2 biz- 

Jniui patalpos, garažas ir autams pa- 
i statyti kiemas. Idealus pirkinys pro- 

•I fesionalui. biznieriui ar investmentui.
Taipgi priimsim rezidenciją arba skly
pą žemės mainais. Savininko tel.

|PR 6-3140.
MARQUETTE PARKE, 7 butai ir 

bizniui krautuvė. Pajamų S845 i mė
nesi. Kaina prašoma $77,000. Nuomą 
galima pakelti.

MARQUETTE PARKE, 3 atskiros - 
biznio patalpos ir 1 butas. Nereikia

’ duoti šilimos. Pajamų $5640 į metus. 
Kaina tik $53,000. Pelningas invest
ments. ‘

Kreiptis 4:
K. J. MACKE- MAČIUKAS^ 

f 2549'' W. 71št/4STREET 
Tel. PR 6-3140

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 kontoroie daromi Ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairus kitokį blan-

SKLYPAS dviems butams pastatyt! 
gražioje Mamuette Parko vietoje. 

Skambinti 737-6440 
nuo 6 iki 9 vak.

BEVEIK NAUJAS' 2 BUTU MŪRAS 
R^rwyne. 25-tos ir Gunderson anyhn- 
kėįe. 5% ir 4% kambariai, karštu 
om šildymas. 2 masinu mūro garažas, 
160 dol. pajamų. Nebrangus — tik 

$38.900.
SVOBOD4. 2134 So. 61st Ct. Cieern 
BI 2-2162 Jei neatsako — LA 1-7038

IŠNUOMOJAA1AS 4 KAMB. BUTAS 
angliškame rūsyje, Marauette Parke, 

suaugusiems. Tel. 778-3959.

PIGIAI IŠNUOMOJAMAS ŠVARUS 
KAMBARYS su virtuvės naudojimu 

^suaugusiam ar pensininkui.
Tel. 847-4318

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

VIEŠA PADĖKA
Reiškiu nuoširdžia nndėka už labai ?e- 

natamavima Nekilnoiamo tuHo 
bunkeriui n. Albertui J. Svnhodai, 
3739 w. 26th St. ir 2134 So. 61st Ct, 
Cicero. Dėl mano amžiaus man buvo 
šunini gaut! paskolą. Ponas Svoboda 
ja išrūpino.

MTNOS C. NIKON, z 
3309 So. Wisconsin, Berwyn

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu'Statyba Tr Remontas

A. & L. INSURANCE & REALTY
ŠIĄ VASARĄ TRYS

EKSKURSUOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
Į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBEI 
Pardavimai ir Taisymu 

1W WEST 4Wi STREET 
TeL: Republic 7-lM!

«■■■■■■■■■■■■■■■■■**

HEATING CONTRACTOR
Trenkiu naujus ir perstatai senus vi
su rūšių namo apšildymo - pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu tinas (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

Tel: VI 7-3447

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238*9787-8

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolla 
»M% W. 95fh Sf.

GA 4-8654

SKAITYK ’’NAUJIENAS” V- Ąia’e Uit i CasujKv

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS
BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 
PASISEKIMĄ BIZNYJE

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute

kamuosius vanadžius sutaisome arba 
nauius įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-0047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




