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AMERIKIEČIAI BELAISVIAI BUVO KANKINAMI
PREZIDENTAS ĮSAKĖ SUSTABDYTI

MĖSOS KAINŲ KILIMĄ
WASHINGTONAS. — šiandien Amerikoje prasideda šeimi

ninkių organizuojamas mėsos boikotas. Ketvirtadienį vakare pre
zidentas Nixonas paskelbė savo kalboje, kad jis įsakė sustabdyti 
mėsos kainų kilimą. Valdžios agentūros prižiūrės, kad mėsa: 
jautiena, kiauliena ir aviena nekiltų daugiau, kaip kainos, kurios 
buvo per praėjusį mėnesį, šeimininkės į tai atsako, kad per vėlai i 
ir per mažai prezidentas įsikišo. Jos norinčios ne užšaldyti aukš- Į 
tas mėsos kainas, bet jas gerokai numušti. Todėl boikotas neat
šaukiamas.

Čikagos organizacijų vardu 
Ethel Rosen, Moterų Karo prieš 
Kainas pirmininkė, paskelbė, kad 
šią savaitę šeimininkės turėtų 
visai nepirkti mėsos, o po to 
kiekvieną antradienį valgyti be 
mėsos. Pirmadienį grupė ruošia 
demonstraciją prie Civic Cen
tro. Moterys nepatenkintos pre
zidento įsikišimu. Sustabdyti 
kainų kilimą reikėję anksčiau, 
kai jos buvo žemos. Dabar šei-. 
mininkės tol nepasiduos, kol 
mėsos kainos nukris bent 20%.

Visoje Amerikoje moterys or
ganizuoja “vartotojų jėgą”. Kai 
kur mėsos kainos jau nukrito. 
Kitur moterys išeina ne tik prieš 
mėsos, bet ir prieš kitų maisto 
produktų kainų pakilimą. New 
Yorke urmininkai jau pajuto 
vartotojų boikotą ir didesnės 
skerdyklos ėmė paleisti darbinin
kų dalį ankstyvų atostogų.

Ūkininkų organizacijos nuta
rė sulaikyti galvijų, avių ir kiau
lių pardavimą. Nors prezidento 
paskelbtas mėsos kainų sustab
dymas gyvų gyvulių neliečia, 
ūkininkai bijo, kad ilgainiui mė
sos kainos ims kristi ir jų paja
mos sumažės. Prezidentas prašo 
kongresą atšaukti muitus ir 
kvotas mėsos ir miško medžia
gos importams. Atšaukimas pa
kenks ūkininkams.

Nors Amerikos ūkininkai ne
pripažįsta, kad jų gaunamos pro
duktų kainos pakilo, bet NYT 
reporteriai paskelbė, kad ūkinin
kai pergyvena auksines dienas. 
Jie gauna 44 c. už svarą jautie
nos, 30 c. už sv. kiaulienos, 1.93 
dol. už bušelį kviečių, 1.43 dol. 
už bušelį kukurūzų ir net 5.74 
dol. už sojų pupelių bušelį. Prieš 
metus tos pačios kainos buvo 
žymiai mažesnės: jautiena 35 
c. svaras kiauliena — 25 c., so
jos — 3.45 dol., kviečiai ir ku
kurūzai — 1.25 dol. už bušelį.

Prezidento užšaldymas nelie
čia kainų mažėjimo, tik kilimą, 
neliečia žuvies ar vištienos kai
nų. Užšaldynjas termino neturi 
ir galios, kol pasieks tikslą — 
kainų numušimą.

Airija sugavo 
laivą su ginklais

Dublinas. — Airijos respubli
kos karo laivai sučiupo jūroje 
vokiečių laivą su penkiomis to
nomis ginklų ir amunicijos, skir
tos šiaurės Airijos teroristams. 
Laivas “Claudia” pradėjo kelio
nę Kipro saloje ir plaukė su Ki
pro vėliava, nors jo savininkai 
vokiečiai. “Claudia” sustojo Tu
nise, Cadize Ir Gibraltare. Gin
klai ir amunicija yra sovietų ir 
kitų komunistinių šalių gamy
bos. Jie į laivą buvo pakrauti 
arabų uoste. Kai kurios dėžės 
turi užrašą — Tripolis.

Laive be įgulos buvo penki ai
riai, jų tarpe Joe Cahill, buvęs 
Belfasto airių respublikos armi
jos viršininkas. Airiai buvo su
imti, ginklai konfiskuoti. Airi-

K VISO PASHUU0

LOS ANGELES. — Ellsber- 
bergo ir Russo teisme dėl Pen- Į 
tagono dokumentų išvogimo ir 
paskelbimo liudininku buvo Ad
rian Fischer, buvęs JAV Ginklų 
Kontrolės ir Nusiginklavimo 
agentūros vicedirektorius. Jis 
pareiškė, kad telefono vielų pri
jungimas, mikrofonų įtaisymas 
•yra tarptautiniai vykdoma di
plomatinė priemonė. Visi tą da
ro ir visi žino, kad kiti tą da
ro. šioje bloje paaiškėjo, kad 
britų žvalgyba kartą 1968 m. 
klausėsi pasikalbėjimo tarp Ko
sygino, kuris lankėsi Londone 
ir Brežnevo Maskvoje.

WASHINGTONAS. — Gyny
bos sekretorius Richardsonas 
prašo kongreso lėšų B-52 lėktuv-'
nėšių remontui. Norima turėti tų pralaimėjimo prieš Indiją ir Rytinio Pakistano praradimo, 
penkias eskadriles tų didžiųjų Vyrįausybės paruoštą naujos konstitucijos prilėktą boikotuoja 
bombonešių, kurie aktyviai da-. opozicijos partijos. Praėjusią savaitę viename politiniame mitin- 
lyvavo Vietnamo kare. Naujų to ge buvo nušauti devyni žmonės. Valdžia suėmė kelis laikraščių 
tipo lėktuvų statyba pasibaigė 
1957 metais, šiuo metu Ameri
ka turi 425 B-52 lėktuvus ir 73 
FB-111 bombonešius. Visi jie 
gali skristi tolimus nuotolius ir 
laikomi strateginiais bombone
šiais.

prie-
Chinhai Liau-

Dviratis komunistinėje Kinijoje yra pagrindinė 
monė. Čia matoma parduotuvė Kiamgsu 

dies Komunoje.

PAKISTANE OPOZICIJOS PARTIJOS
BOIKOTUOJA NAUJĄ KONSTITUCIJĄ

RAWALPINDI. — PAKISTANO prezidento Zulfikar Ali 
Bhutto vyriausybė pergyvena krizę, kokios nebuvo nuo 1971 me-

redaktorius ir uždarė, jų laikraščius. Kitiems leidiniams, kurie 
neremia centro valdžios, vyriausybė neduoda popieriaus.

Blogiausia, kad opozicija Pa
kistane paremta ne tiek politi
niais, kiek teritoriniais, genčių 
principais. Iš keturių Pakista
no provincijų tik Sindas ir Pun- 
džiabas remia centrinę valdžią. 
Kitos dvi provincijos: Baluchis^ 
tanas ir šiaurėss-Vakarų Pasie-

ROMA. — Muitininkų strei
ką Italijoje pasmerkė ne tik vy
riausybė, bet ir trys darbo uni
jų federacijos. Džiaugiasi tik1 nis yra opozicijoje. Buvo lauk- 
kontrabandininkai ir narkotikų ta, kad karo prieš Indija pralai- 
pirkliai. Muitininkai žada strei- mėjimas suvienys Pakistano įvai- 
kuoti 12 dienų.

ATĖNAI. — Graikų saugumo 
policija suėmė prof. Tsatsos ir

rias gentis, kurios visos pripa
žįsta musulmonų tikėjimą ir vi
sos lygiai nekenčia Indijos. Ta- 

SM?otoW"wginta' T»udeLs,lČi?U.''ie,ning“maS Pakistane dar
labai tolima svajonė.

Neseniai prezidentas Bhutto 
pašalino dviejų provincijų gu-

buvusio graikų premjero dukte
rį.. Suimti šeši advokatai, kurie 
gynė teisme studentus.

Wounded Knee. — Apie 100 bernatorius ir paskyrė naujus, 
indėnų užimtame kaime nori pa- savo šalininkus. Tas sukėlė Ra- 
siduoti federaliniams agentams, luchistane ir kaimyninėje šiau- 
tačiau kiti jiems neleidžia ir gra
sina ginklais.

ZAMBOANGA. — Vienas Fi
lipinų karininkas pripažino ko
respondentui, kad valdžia ne- 
benaikina uodų Tawitawi salo
je, kur įsistiprino musulmonų 
sukilėliai. Tai esąs slaptas fili- į 
pinų ginklas. Uodai nugalėsią! 
sukilėlius, nes jie imsią sirgti 
malarija.

HONG KONGAS. — Komu
nistinėje Kinijoje baigėsi lau-' 
ko teniso varžybos. Ansčiau Ki- i 
nija kreivai žiūrėjo į tenisą, kaip 
į buržujų sportą, bet dabar ėmė 
ruošti naujus žaidėjus ir propa
guoti tenisą masėse.

rėš Vakarų provincijoje ginkluo
tus sukilimus. Teko į Baluchis- 
taną pasiųsti kareivius.

Tos provincijos turi įvairiomis 
kalbomis kalbančių genčių, ku
rios artimesnės savo etnine kil
me Afganistano ar Irano žmo- 

i nėms, negu Pundžiabui ar Sin- 
. dui. Prezidento konstitucijos 
projektas siekia sustiprinti cen- 

.trinę valdžią ir tas nepatinka 
'provincijų veikėjams, pripratu- 
įsiems prie platesnių autonomi- 
inių teisių. Tautinės Awami ly
gos vadas Khan Abdul "Wali 
Khan tvirtina, kad Bhutto sie
kia Pakistane įvesti vienos par- 

itijos diktatūrą. Jis įspėjo pre
zidentą, kad kariuomenės siunti
mas į Baluchistaną gali privestir------------

jos žvalgybai apie laivą prane- prie panašios padėties, kaip Ben- 
šė tarptautinė policijos organi-! galijoje, kur po karo gimė ne- 
zacija, kuri sekė laivą nuo patku,! o^kk 1 priklausoma valstybė. Kariuo-
Kipro salos. Airių laivams pri-'menės pasiuntimas gali visam 
artėjus prie kontrabandos laivo laikui palaidoti vieningo Pakis- 
įgula pradėjo mesti ginklus ir 
šovinius j vandenį, bet visų pa
skandinti nesuspėjo. Konfiskuo
ta 250 šautuvų, 250 revolverių, 
25,000 šovinių, 200 minų, 500

tano viltis. Awami lygą sudaro 
įvairios kairiųjų, jaunimo orga
nizacijų ir dvarininkų, didžiųjų 
žemvaldžių grupės.

Bhutto, pats kairysis socia-
svarų dželinito, 300 granatų irJistas, įrodinėja, kad Pakistanui 
kelios dėžės dinamito. lyra būtina stipri centrinė vai-

Pakistano moterys
prašo paramos

NEW YORKAS. — Iš Pakis
tano į Jungtines Tautas atvyko 
grupė pakistaniečiu moterų, ku
rios atstovauja šeimoms karo 
belaisviu, kuriu iki šiol Indija 
nepaleidžia. Moterys prašys 
Amerikos spaudos ir Jungtiniu 
Tautų vadovybės paramos. Iš 
Amerikos moterys, kurių tarpe 
yra belaisvių žmonų ir motinų, 
žada vykti į Londoną.

Grupės atstovės pareiškė New 
Yorko spaudai, kad jos džiau
giasi Amerikos karo belaisvių 
sugrįžimu iš Vietnamo ir Laoso, 
tačiau joms esą skaudu, kad pa
saulis taip šaltai žiūri į pakis
taniečių belaisvių tragediją. Jie 
jau 15 mėnesių laikomi Indijoje 
už spygliuotų vielų ir pasaulis 
juos užmiršo.

Indija tvirtina, kad Bengali
ja irgi turi teisę spręsti belais
vių klausimą, nes jie į nelaisvę 
pateko kariaudami prieš jungti
nę Indijos-Bengalijos kariuome
nę. Bengalija tol nesutiks be
laisvių paleisti, kol Pakistanas 
nepripažins Bengalijos vyriau
sybės. Tuo būdu, belaisviai ta
po politinio žaidimo auka.

STOKHOLMAS. — Premje
ras Palme paskelbė naujos Šve
dijos konstitucijos projektą, kur 
sumažinamos karąliaus teisės, 
leidžiama balsuoti nuo 18 me
tų ir piliečiams garantuojama 
teisė demonstruoti. Karaliaus 
teisės nebus keičiamos, kol bus 
gyvas karalius Gustavas, ku
riam jau 90 metų.

džia, kol jis atsigaus iš pralai
mėjimo, kurį patyrė 1971 m. 
gruodžio mėn. Konstitucija esan
ti reikalinga demokratiniam Pa
kistani įsteigti.

BELAISVIAI KALBA APIE HANOJAUS 
| “HUMANIŠKUMĄ” J A V LAKŪNAMS

WASH1NGTONAS. — Iš nelaisvės sugrįžus visiems ameri
kiečiams, jiems buvo leista papasakoti savo pergyvenimus Ha
nojaus ir Viet Congo belaisvių stovyklose. Visoje Amerikoje 
spaudos konferencijose, radijo stotyse buvusieji belaisviai atiden- 

kalams Walter Stoessel Atsa-‘ne žmonišką komunizmo veidą, pasakodami apie Įvairiausius 
kvdanias i vieno ėekoslovaku kankinim» bMas- Ne vienas belaisvis pareiškė įsitikinimą, kad 
laikraščio atstovo klausimą: Ar, ldaug kankinimų ir nelaisvėje nusižudė. Ma-

i sakė, kad antras jo pabėgimas buvo kartu su majoru Adwinu At- 
terberry iš Dalias, šis niekada nebuvo įrašytas į Hanojaus be
laisvių sąrašus. Dramesi pranešė, kad Atterberry mirė nuo su
mušimų po to, kai komunistai jį pagavo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
+ Specialus Naujienų kores

pondentas pranešė telefonu iš 
Washington©: Ketvirtadienį spau 
dos konferencijoje kalbėjo vals
tybės pasekretorius Europos rei-

rvšium su Helsinkio konferenci? jo™s kuris d“ kart buv° “ "^laisvės pabėgęs, pa-
ja Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo klausimais, gaTuna 
būtų daryti išvadą, kad dabar
tinės Sovietų Sąjungos sienos 
bus pripažintos, kaip jos dabar 
yra? Ar toks pripažinimas ne
likviduotų Baltijos valstybių 
okupacijos klausimo ir kitų pa
našių klausimų?

Atsakymas Stoessel pareiškė: 
JAV ir Sovietų Sąjunga bei įvai-

Maskva vilioja 
britų vyriausybę
MASKVA. — Sovietu Sąjun- 

(ga paskutiniu metu pradėjo siun-
rios Rytų ir Vakarų Europos tinėti aiškius signalus į Londoną, 
šalys tariasi, konferenciją šau- Su kuriuo santykiai nėra labai 
kia ne tam, kad darkytų dabar geri. Nuo 1971 metu spalio mėn., 
esančias geografines Europos kada britu žvalgyba išaiškino 
sienas, bet tam, kad išskirtų at- sovietu šnipų organizaciją ir iš- 
skirus, pavienius klausimus, ku- trėmė 105 sovietų piliečius. Mas
tais susitarimas-yra galimas ir kvos ir Londono santykiai buvo 
Įmanomas bei tais klausimais su
sitarti. Palaipsniui didinant su- tvkiai su Paryžiumi, Bona 
sipratimą, saugumą, mokslinį,.Washingtonu.

šiais metais Kremliaus vadai
meninį, prekybos ir kitose srity- i 
se bendradarbiavimu ir, ypatin
gai, atidarant sienas tarpvals- kelis kart davė suprasti, kad jie 
tybiniam „keliavimui, „žmonių norėtų su Britanija geresnių ry- 
bendravimui ir jų judėjimui au-|®^‘ ^,ada Britanijos princesė 
gan t, ateityje, galimas dūktas,’ *^nne lankėsi Etiopijoje, ten uos-

Iki šiol buvę belaisviai tylėjo, 
nenorėdami pakenkti dar liku
siems belaisviams, tačiau dabar 
jie pradėjo kalbėti. Iš jų pasa
kojimų dvelkė rūstus pyktis lau
kiniams azijatams ir kartu Ame
rikos liberalams, kurie visomis 
progomis pabrėždavo Hanojaus 
komunistų “humaniškumą”.

Kaliniai buvo mušami, laiko
mi vienokėse, nuodijami vais
tais. Komanderis Richard Strat
ton pareiškė, kad jis re'kalaus 
iš valstybės departamento

daug šaltesni, negu Maskvos san- kaltinimo kai kuriems šiaurės 
ar Vietnamo vyriausybės nariams 

už jų karo nusikaltimus. Jis bu- 
i vo mušamas, laikomas vienukė- 
se 18 mėnesių, niekinamas, išsta
tomas viešam parodymui, visa 
tai yra priešinga tarptautiniams 
įstatymams.

Kapitonas Denton pranešė, zZ 'J* 7____• 1_______ *t_*_
kartų ir 4 metus laikė uždarytą 
narve. Tris dienas jis negavęs 
valgyti ar gerti, pasodintas ant 
žemos kėdutės surakintimis ran
komis, kol nejausdavo alkio ar 
troškulio. Kitą karta, paguldy
tas ant lentos, ant blauzdikau
lių uždėjus 10 pėdų sunkų ge
ležinį rastą, ant kurio vaikščio
davo jo kankintojai, kol netekda
vo sąmonės.

Kapitonas Milligan buvo pa
imtas į nelaisvę apdegęs. Jo 
žaizdos pūliavo, pradėjo pūti. Jis 
oats leidėjęs musėms tūpti ant 
žaizdų. Kirmėlės suėdusios jo 
sugedusią mėsą ir tada jis pats 
gydęsis šlapumu. Jokios medi
cinos pagalbos jis negavęs.

Visi karininkai aprašė kanki
nimo įrankius ir metodus. Jų 
tikslas buvo kalinius dvasiniai 
palaužti, kad jie prisidėtų prie 
komunistų propagandos. Daug 
buvo palaužti ir kalbėjo, ko ko
munistai reikalavo.

Pulkininkas Leo Thorsness 
nelaisvėje būdamas girdėjo apie 
ką kalba senatorius McGovern, 
kandidatavęs į prezidento vie
tą. šiaurės Vietnamas dažnai 
transliuodavęs McGovemo pa
reiškimus per belaisvių stovyk
los garsiakalbius. Thorsness ta
da padaręs nutarimą sugrįžęs iš
mesti McGoverną iš senato. Jis 
yra iš Pietinės Dakotos ir kan
didatuos į senatą prieš McGo
verną. Aviacijos pulkininkas 
Thorsness ypatingai pasipikti
nęs McGovemo pažadu važiuoti 
i Hanojų ir klauptis ant kelių 
prieš amerikiečių kankintojus 
komunistus, kad jie paleistų 
belaisvius. Joks amerikietis ne
turėtų klauptis prieš tokius žmo
nes, pareiškė aviacijos pulkinin
kas. pripažinęs, kad jis daug 
kartų pagalvojo apie nusižudy
mą.

išsivyslyrnaoji problemų spren- jte **?** sonetą karti lapj- jj įomunjst,i kankino
dimų metodai, kurie, galbūt, su- vas* Jo kapitonas gavo iš Mas- 
darvs galimybes išrišti klausi- ^vos isakymą pakviesti prince- 
mus, kuriais susitarimas iki šiol iaJnp*noJr kayiaro Priešpie- 
nebuvo galimas. čiams. Dabar vėl sovietų val

džia pakvietė princesė Anne ir
♦ Gynybos departamentas jos tėvą, princą Pilypą į Kijevą, 

pirmą kartą paskelbė, kad šiau- , kur rugsėjo mėn. įvyks tarp- 
rės Vietnamo vandenyse Ame-' tautinės jojimo varžybos. Ta 
rikos aviacija išmėtė nuo gegu-Į proga sovietai pasiūlė karališ- 
žės 8 d. 11,000 minų, iš jų 8,000 kos šeimos nariams pavažinėti 
buvo jūros pakraščiuose ir 3,000 jr po kitus sovietų miestus.
vidaus vandens keliuose. Ketvirtadienį Sovietskaja Ro-

Pietų Vietname Amerikos s’1 a išspausdino įtakingo Leoni- 
kariuomenės neliko, bet gvnv- do Zamijatino, Tass agentūros 
bos departamentas turi 7,209 direktoriaus straipsni, kuriame 
civilių tarnautojų, kurie perėmė J,s aiškiai sako, kad Sovietų Są- 
buvusio “Rytų Pentagono" tvar-' s' ’̂-ntų prekybos padi- 
kymą. Tie civiliai, daugiausia dinimą su Britanija ir jos kon- 
atsargos majorai ir pulkininkai, struktyvias pastangas užbaig- 
turi glaudų ryšį su generolu Viduriniųjų Rytų konfliktą. 
John Vogt, Septintosios Aviaci- į Zamijatinas, pabardamas kai ku- 
jos vadu Tailandijoje, Nakom rių britų laikraščių šaltojo ka- 
Phanom vietovėje.

♦ Kinija paskyrė savo “ryši- draugiško nusiteikimo sovietų 
ninku’ W ashingtone buvusį am- atžvilgiu ir padidinimas prekybos 
basadorių Paryžiuje. > ryšių būtų abiem šalim naudin-

---------- . .. ............... .  gas.
Balandžio viduryje į Maskvą 

turi atvykti Britanijos prekybos 
ir pramonės ministeris Peter 
Walker. Nuo jo vizito gali pra
sidėti glaudesnis Maskvos 
Londono bendradarbiavimas.

kariuomenės neliko, bet gyny-

, ro” politiką sovietų atžvilgiu, 
■ sako, kad Britanijoje yra daug

Automobilio vairuotojui Kansas City 
kilo galvosūkis . Privažiavęs prie au
tomobilio pastatymo vietos, šalia "mo
terie", čia pet jie pametė ir užraše, 

draudžiant) pasistatyti automobili.

Naujos Vatikano 
taisyklės

ROMA. — Vatikanas pakeitė 
i kai kurias komunijos sakramen
to taisykles. Ateityje kiekvienas 
vyskupas galės duoti teisę pa
sauliečiams dalinti bažnyčioje 
komunist. Tą galės atlikti ne 
tik vyrai, bet ir moterys. Anks
čiau pasauliečiams tokią teisę 
galėjo duoti tik Vatikanas, nors 
Amerikos vyskupai nuo 1971 me
tų irgi galėjo pasirinkti pasau

liečius dalinti komunijai.
I Naujos taisyklės leidžia ti- 
1 kintiesiems tam tikrose aplin
kybėse priimti komuniją du kart 
per dieną. Taisyklės leidžia prieš 
komuniją pasninkauti ne va
landą, bet tik 15 min„ tačiau tas

taikoma tik seniems ir sergan
tiems. Vatikanas pripažįsta ir 
kai kur įsigalėjusią praktiką, ku
rioje komunijos plotkelę pasiima 
pats tikintysis, nelaukdamas, 
kol kunigas jam ją įdės į burną.



SCENOJ STATO

ČIGONU BARONAS
BILIETAI GAUNAMI KASOJE

PRIE ĮĖJIMO SEKMADIENĮ

NUO 12 IKI 3 VAL.

VL. BARONAS

Pavergtoje Lietuvoje

1973 m. kovo mėn. 25 d

to viso

CHOOSE FROM

Phone 847-1140

YIELD INCREASES TO 6.18% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

2 Ye«.s Savings 
Certificate 

(Minimum >5.0001

VIEl A AUTOMORn.lAM.*

BILIETAI GAUNAMI “MARGINIUOSE

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI___ SATURDAY, MARCH 31, 1973

Režisierius - Dirigentas Muz. STEPHENS - STEPONAVIČIUS, su Simfoniniu orkestru

yearly

PASSBOOK SAVINGS
ADD TO OR WITHDRAW ANYTIME

yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$1,000 OR MORE-1 YEAR MATURITY

žadėjo ir visoje Amerikoje pa 
garsėjęs orkestro vadovas Law
rence Welk.

Deposits received by the 10th of the month, earn 
interest from the 1st, if the funds remain on deposit 
to the end of the interest period. Deposits after the 
10th of the month earn from date of receipt.
On Passbook Accounts, interest paid to day of • 
withdrawal.

MARIA HIGH SCHOOL AUDITORIJOJ. Visos vietos rezervuotos: PARTERIS 7, 6, 5, 4 Doleriai. BALKONAS 6, 5, 4 Doleriai

YIELD INCREASES TO 5.13% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY
PLUS:

Taip pat ir šaulių kuopa su
tilpo nedidžiausiame kambary
je. Tame susirinkime taip pat 
Įvyko staigmena: jos steigėjas 
ir pirmininkas-kap. Žadvydas, 
balsavimo keliu, pakeista? eili
niu šauliu K. Karuža.

mokama dviejų 
metįi certifi 

catams. 'Maliau 
*ia $5,000 
ar daugiai-

AL. BRAZIS 
KRISTINA MILERIŪTĖ, 
J. LAURUSONIS, 
ALVINA GIEDRAITIENĖ, 
AL. SNARSKIS, 
ELEONORA ZAPOLIENĖ, 
J. ALEKSIŪNAS, 
FILINA BRUNIENĖ, 
J. PANKA.

įdomiausias, tai taip vadinamų 
žurnalistų susirinkimas praėjęs- 
gana “triukšmingai” — Jurgio 
Gliaudo? ir Bronio Railos “dialo
gu”, kurio pasėkoje J. Gliaudą 
apleido susirinkimų.

Kitą dieną, kovo 25, sekma
dienį mėgstantiems susirinki
mus: SLA kuopos. Bendruome
nės apylinkės, šaulių kuopos ir 
C. Gedgaudo knygos pristaty
mas. Toks gausus, tą pačią die
ną, susirinkimų skaičius be abe
jo rodo organizacinį nesusiklau- 
symą.

Bendruomenė, kuri tariamai 
atstovauja visus lietuvius, taigi 
mažiausia 1,000 (taip sakykime) 
Los Angeles mieste sutilpo net 
lietuvių parapijos pradžios mo
kyklos viename kambaryje, su- 
susirinkime tedalyvavo vos apie

''ook Saving* 
All accounts com- 
oounded daily — 

oaid Quarterly

$3,881.25. ‘
šis modelis yra LIETUVOJE ir USSR labiausiai pa 

geidaujamas automobilis šeimos kelionėms, išvykoms, sto
vyklauti, apsipirkti ir t. t.

Gaunami tik TIESIOG iš vienintelės
V O VNESHPOSYLTORG’o įgaliotos firmos

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M« ARCHER AVENUE 
CHICAGO, rU-INOt# MC32 

PHONE: 254-4470

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
<r ateityje
Sąskaitos apdraustos iki 

<20.000

Kaip ir kitur pasauly, taip ir pavergtoje Lietuvoje, šiandien visi nori automobiliu. Bet jie kainuoja iki 10,000 
rublių, o mėnesinis atlyginimas yra maždaug po 80 rublių. Bet jei kas ir turi tuos dešimt tūkstančių, automo
biliams reikia laukti 8—10 metų. Juodoji rinka mašinas pristato greičiau, bet reikia mokėti 20,000 rublių ir 
daugiau. Tad arklys dar nėra išėjęs iš mados, kaip ši Vilniaus užmiesty praeitą vasarą imta fotografija parodo.

•Gliaudą, pasakęs knygos prista
tymo pagrindinę kalbą (tik da
bar pamačiau, kaip talentingas 
rašytojas gali būti blogu kalbė
toju. V. B.). “Krikštynų“ liu
dininkų — apie 100, kurie gal 
ir nevisi susimokėjo po 2 dole
riu įžangos mokesčio.

Tos popietės programą atida
romuoju žodžiu pradėjo Tautinės 
Sąjungos ir Bendruomenės vei
kėjas inž. A. Mažeika, perduo
damas jos tąsą Tautinės S-gos 
vietinio skyriaus pirmininkui 
Petroniu!, kuris pristatė rašyto
ją Jurgį Gliaudą, o pastarasis — 
naujagimį istorijos literatūrinė
je šeimoje “Mūsų Praeities Be
ieškant”. Po to sekė aktorių 
Mironų duo, solistės čekanaus- 
kienės dainelės (akompanuojant 
Br. Budriūnui) ir priedui— Dra
mos Sambūrio nario V. Gilio de
klamacija. Pabaigai 
“renginio” kaltininkas, knygos 
autorius Česlovas Gedgaudas su 
savo padėka Jurgiui Gliaudai, 
pristatymo rengėjams, progra
mos dalyviams, publikai mece
natams, prenumeratoriams ir il
goku nupasakojimu apie me
džiagos knygai rinkimą ir jos 
paskirtį. Užbaiga — kavutė.

Apie pačią knygą, nežiūrint, 
kad jos dar beveik niekas nėra 
perskaitęs, komentarų girdėjo
si visokių — daugiausia neįpras
tų naujo veikalo pasirodymo 
proga. Tai, dalinai, galima pa
teisinti ir ta aplinkybe, kad kny
ga spausdinta Meksikoje. (Ti
ražas; 1,000) ir dėlto nestebė
tina, kad savo išorine išvaizda 
— kiek tai liečia spaudos dar
bą — labai skiriasi nuo tų mū
sų knygų, kurios išleidžiamos 
lietuviškose leidyklose Ameri
koje ar Europoje. Knyga “Mūsų 
Praeities Beieškant” pardavinė
jama po 15 dolerių ir gal jau 
vien dėlto, tos knygos praeities 
reikės pasidairyti jos ateityje. 
Ne be to. dar ir dėlto, kad kaip 
pats autorius savo kalboje pa
žymėjo — ta knyga nėra skirta 
“piemenėliams”, bet “lietuviškos 
inteligentijos viršūnėms...”

CHICAGOS LIETUVIŲ CHORAS “PIRMYN
JOHANN STRAUSS’O TRIJŲ VEIKSMŲ OPERETE

fJfSTftNDflRD 
KKK FEDERAL

s/Mngs
AND LOAN ASSOCIATION 

4192 Archer Avenue at Sacramento / Chicago, Illinois 60632

yearly

CERTIFICATE ACCOUNTS
$5,000 OR MORE-2 YEAR MATURITY

SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 

MĖN. 1 DIENĄ 3 VAL. POPIET

PODAROGIFTS, Ine.
249 FIFTH AVE. (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, 

N. Y. 10001
TEL.: (212) 685-4537

SKUBĖKITE SU UŽSAKYMAIS KOL NEIŠDUOTAS KONTINGENTAS

"Grandinėlės" 
pasisekimas

Šių metų balandžio mėn. 29 d. 
Ia)s Angeles mieste (Wilshire 
Ebell Theatre) rengiamas Cle
veland© “Grandinėlės” pasirody
mas, atrodo, jau iš anksto “nu
teistas” puikiam pasisekimui — 
bilietai jau beveik išparduoti ir 
jokių piniginių problemų nebū
sią. Taip, man besiteiraujant 
informacijų, paaiškino vienas 
pagrindinių asmenų, besirūpi
nančių šia “Grandinėlės” išvy
ka, uoliausias bilietų platinto
jas A. Adomėnas. Wilshire Ebell 
Theatre didžioji salė talpina 
1400 žmonių ir iš tokio skaičiaus 
bilietų tesą likę vos keliolika ir 
tai tik po 25 dolerius. Visi kiti 
bilietai esą išparduota (kainos: 
5, 8, 10 ir 25 doleriai). Esu tik
ras, kad greitai neliks net ir tų 
brangiųjų bilietų. Mudviem su 
A. Adomėnu, besikalbant, pri
ėjo jauno amžiaus vyras, Ado
mėną pasiteiravo apie bilietus. 
Sužinojęs, kad belikę tik po 25 
dolerių — visai nedvejodamas 
čia pat nupirko du bilietus už 
50 dolerių. Tai neįprastas reiš
kinys lietuviškus parengimus 
rengiant — mokėti po 25 dole
rius už bilietą. Betgi šita aplin
kybė rodo “Grandinėlės” gerą 
vardą ir kaip labai ji laukiama 
čia Pacifiko krantuose.

“Grandinėlės” pasirodymas 
čia bus retas lietuviškas paren
gimas ir kitu atveju: jo garbės 
svečių eilėse matysime žymių 
amerikiečių iš meno ir biznio pa 
šaulio. Be kitų dalyvauti pasi-

Puikiausia dovana jūsų giminėms 
Lietuvoje ir USSR

Naujausias FĮJRGON (STATION-WAGON) modelis
VAZ-2102-60 MP — 5 vietos — 5 durys 

TIK KĄ GAVOME LABAI RIBOTĄ

STATION -WAGONU 
kontingentą ir siūlome juos savo klijentams.

Pirmas atėjęs — Pirmas aptarnaujamas tvarka

15 d duoda dividendus, už visa menesi 
Dividendai mokami music ir liepos 31 d. 

craiom» aplankyti naou muvy narna.

vai AM' is 1‘inii.id ti M-ivirt. 9:00 ryto — 8.du vak., 
Anirad ir penktadieni 9 00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta 
dieniai* 9 00 ryt. '2 no dienos Trečiadieniais ui

Praeities ateityje 
beieškant

i abai ankstyva reklama gero
kai šgarsino knygą — istoriniai 
— mokslinį (tur būt) veikalą 
“? ūsų praeities beieškant”. Au
torius - Česlovas Gedgaudas, 
dabar (nežinau kaip senai) gy- 
ven s Santa Monica, Pacifiko 
krante, Kalifornijoje. Knyga iš-

Oft 

•ceoufv

YIELD INCREASES TO 5.92% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

51% CERTIFICATE ACCOUNTS
A ' V $1,000 OR MORE-3 MONTHS TO 

LESS THAN 1 YEAR MATURITY
YIELD INCREASES TO 5.39% 
on interest accumulated for 1 year 
INTEREST COMPOUNDED DAILY

vydo dienos šviesą — reikia 
krikštynų, kurios buvo pareng
tos “knygos pristatymo” formo
je. “Kūmai”—pristatymo rengė
jai buvo Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyrius ir Santa Moni
kos Lietuvių Klubas. Vieta — 
Los Angeles Tautiniai Namai, 
data
“Jonas krikštytojas” rašytojas 
— daugeriopas laureatas Jurgis

on your 
savings

are you 
earning



MANO DU MOKYTOJAI
(Tęsinys)

drąsos ir sumanumo kovoje

vado-
gas.

ERWIN J,

MICHAELS

Mūsų atstovaujama partija Partijos KomitetasHIGH RATES
PERDAUG VALGO

PER ANNUM

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

476-75756245 South Western

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

Toliau pranešame, kad Cice- 
roje besiskelbianti kita respubli
konų lietuvių organizacija jokių 
ryšių su mumis neturi ir kad 
mūsų atstovaujamas respubliko
nų vienetas jokiai Lygai nepri
klauso.

PASSBOOK 
ACCOUNTS

žinoma, vis

• Kiekvienas turi savo ilgesį, 
Hauptmano “Audėjai’’

organizacija neturi teisės 
dintis.

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILI___ SATURDAY, MARCH 31, 1073

Taupymas yra šeimos pareiga. 
Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

• Idėjos, jei didžios, nemirš
ta kaip žmonės. Maironis

Dėl savo taiklaus šaudymo.

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

— Ledys ir džentelmenai! — 
šaukia gatvės artistas. — Tuoj 
pamatysite, kaip aš valgau ak
menis, vinis ir anglį. Todėl nepa
gailėkite kelių penų duonos kąs-

------
— Ką, tu šitiek suvalgysi ir 

dabar būsi alkanas’ — sušuko 
kažkas iš minios.

meniu buvo suimtas ir dešimtį 
metų kalintas Vorkutoje, ligi 
1956 m. pavasario. Kad supras
ti kokiose nežmoniškose sąly
gose jis ten išvargo 10 metų, aš 
specialiai perskaičiau atsimi
nimų knygą apie Vorkutos sto
vyklą ten buvusio asmens ir 
paruošiau atitinkamą rašinį.

Grįžęs negalėjo gauti jokio 
darbo, todėl per pažįstamus iš
sirūpino pastogę Ilguvos inva
lidų prieglaudoje. Ten staiga 
mirė ir palaidotas A. Panemu
nėj 1960. 1. 26 Buvo gimęs 1888. 
1. 31. šia proga tikrai tinka jo

CICERO LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ 
PARTIJOS PAREIŠKIMAS

90 Day 
Passbook 
Accounts

Regular 
Passbook 
Account

pasirašę: Cicero Reguliarios 
Respublikonų Organizacijos va
das J. F. Kimbarkas, J. Breivė, 
E. Šumanas, B. Motušienė, A. 
Brusokienė. Tokiu būdu Cicero 
Lietuvių Respublikonų Partija 
veikia Ciceroje kaip legali orga- 

Čarteriui gauti yrainizacija ir jos vardu jokia kita

VELTUI 
JŪSŲ namu 

ĮVERTINIMAS

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

Cicero Lietuvių Respublikonų 
Partija šiuo informuoja spaudą 
ir visuomenę, kad Cicero, Ilk, 

mane labai gerai nuo mažens, tokiu vardu veikia tik viena 
kaip asmenį save pajėgomis respublikonų organizacija, kuri 
___________________________ turi Illinois valstijos išduotą 

£arĮerj jr yra įregistruota Cook 
County, Ill

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS. *

Iš tikrųjų tik retkarčiais ją 
aplankydavo Ranciškės kaime, 
nes jam patiko gyventi netolie
se, Rudaminoj, mano tėviškėj.

Vėliau 1926 m. paskirtas Pe- 
čiulionis artilerijos tiekimo vir
šininku 1930 m. ginklavimo 
valdybos viršininku. Jis įstei
gė ginklavimo dirbtuves. 1936 
m. iš prancūzų gavo garbės le
giono ordiną, o lietuvių buvo 
apdovanotas dviem Vyčio Kry
žiais su kardais. Nuolat bato 
aule turėdavo atsistatydinimo 
prašymą ir jei reikėdavo , iš
kilus ginčui, tuoj bandydavo jį 
įteikti krašto apsaugos minis- 
tėriui. Tas kaip tiktai rodė jo 
nesavanaudiškumą, tiesingu- 
mą, kristalinę dorą, be jokios 
klastos, labai pareigingas. To
dėl savo valdinių buvo mėgia
mas ir gerbiamas.

Kai 1943 m. pavasarį Kauno 
Karo muziejuje buvo sušauk
tas žymesnių inteligentų susi
rinkimas dėl pritarimo vokie
čių sumanytai Lietuvos jauni
mo mobilizacijai, Pečiulionis 
atvirai viešai pareiškė: “Tik 
vieną galvą turiu ir ją tik už 
Lietuvą padėsiu, nes aš daug 
dirbau, kentėjau ir kovojau 
dėl Lietuvos laisvės ir atsisakyti 
nuo Lietuvos nepriklausomy
bės man yra sunku, aš nega
liu”... Ir iš susirinkimo išėjo.

Kai atėjo antroji sovietinė 
okupacija, jis pasitraukė į Že
maitiją pas ten susispietusius 
lietuvių partizanus. Partizanų 
kovose jo vardas legendiškai 
garsėjo. Besislapstydamas pie-

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

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

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

Žiūriu — skelbimas, kad uni
versitetui reikia buhalterio. Ei
nu pas rektorių Čepinskį. Įstai
goj nėr. Einu į butą. Rektorius 
aiškina, kad maža vilties, nes,

priklauso tik Amerikos Respu
blikonų Reguliariai organizaci
jai Cicero, III., Lietuvių Respub
likonų Federacijai, kurios pir
mininku yra dr. J. Genys ir Et
ninių Grupių Respublikonų or
ganizacijai, kurios pirmininku 
yra Laszlo Pasztor.

Cicero Lietuvių Respublikonų

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

PER ANNUM 

$5000 or mor» 
certificates 

2 year min.

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas dabar 
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki $20,000,000.

vardo evangelisto Mato, žo
džiai 6:21: “Kristus visą laiką 
mokė: Dievo karalystė yra 
jumyse, jūsų viduje, sieloje”. 
Pečiulionis nekreipė dėmesio 
į smulkmenas, smerkė intrigas, 
provokacijas, partines ir asme
niškas rietenas, melą, jis pa
kildavo virš viso, kas žmogų 
žemina, tikra to žodžio pras
me, buvo riteris, džentelme
nas, vien lietuvių tautos gyvy
binių reikalų žiūrėjo ir jais sie
lojosi ir už juos kovojo.

(Pabaiga)

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificate* 
1 year min.

sevikais užimant Kurklius,, Sa
laką ir Zarasus; sti bermonti
ninkais užimant Radviliškį ir 
su lenkais prie Varėnos, Bo
dimės ir Lentvario.

1923 metais, pu 5 metų mo
kytojo darbo, panorėjau baig-

pats atlikdavo žvalgymą. Ten 
kur Pečeliūnas pasirodydavo 
su savo 4 baterija, priešas tu
rėjo bėgti arba būdavo sutriuš
kintas.

4637 So. ARCHER AVĖ. (prie 47-tos) 

254-8500

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieką di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jurhš pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir paiūpina fondus namams įsigyti.

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

esą. gauta labai < . - lig ,'įsy,H
ir prityrusių buhalterių prašy- S - •/; .iįė''
mų. Aš buvau tik porą metų 1 'ĮsĮmSII ES jįįįįįj MS . ; '
dirbę" Suvienyta'!) Banke. Vii- •■ffiĮgjįĮĮ pĮm -Bagį? --------- . _ ..
niaus ir Orlc skyriuose. '■ M ' ■"' j

Klausia, kas mane pažįsta. H MB
kas rekomenduotų. Daug ne-
galvojęs, paminėjau Pečiulio- -MJ’
nį. Čepinskis net p. . %a8ĮI "
ko: “Tas geras,atnešk”. Einu pas .
Pečiulionį. Tuo metu jis gyve-

i no pas karininką Zubrį. Pake- HI _ 'JT M
liui sutinku juos abu einančius H ,^-4^
į pirtį. Pečiulionis supratęs lim
reikalą salrn Zubriui- “Pik aš Atkurtos Cicero Lietuviu Respublikonų Partijos Komiteto nariai lankosi Į 60 metu ir vėl atkurtą 1971 m., veikėją. Viduryje sėdi J. F. Kimbarkas.

‘ ’ P« Cicero miesto sekretorių J. F. Kimbarką, šio komiteto prezidentą ir Į Iš kairės stovi: J. Breivė, dr. B. Motušienė, V. Motušis, E. Šumanas ir A.
vėliau ateisiu į pirtį . Su ma- vieną pirmųjų Cicero lietuvių Respublikonų Partijos, įsisteigusios prieš! Brusokienė. Nuotrauka iš “Cicero Life” 3. 25. 73.
nim grįžta atgal į namus.

Kas taip padarys? Dažniau
siai visi pasakytų — užeik vė
liau kai grįšiu iš pirties. Bet 
ne Pečiulionis. Ir kad parašė 
karštais žodžiais man palankią 
^rekomendaciją! Esą, pažįstąs

tinkamai prasimušantį gyveni
me. Pečiulionio rekomendaci
ja gelbėjo. Universitete Sena
tas sutiko išbandyti mane vie
ną mėnesį.

Aišku, daug lėmė ir prof. 
Purenąs tuo laiku universiteto 

-senato tarybos sekretorius, jo 
' studentavimo laikų draugas. 
Pečiulions man sakė, jog juo
du Petrapilyje gyveno viena
me kambary, oi 918 m. grįžęs 
iš Rusijos po I karo, jis kiek pa
dirbėjęs Vilniuje socialdemo
kratų Darbo balso redakcijoje, 
prieš Kalėdas atsisakė, esą čia 
jam ne vieta, suprask, kad jo 
karo būdą nenuslopintų ruti
nos, ir pėsčias išėjo į Dzūkiją 
pas mamą?

Apie Pečiulionio drąsą kain 
kariuomenėje taip ir visuome
nėje buvo pasklidę daug pasa
kojimų, tiesiog legendų. Visi 
ties pasakojimai generolą Pe
čiulionį charakterizavo kaip 
drąsų ir sumanų karininką. 
Šaudė labai gerai ir taikliai, nes

MES JUS LAIKOME SVARBIU ASMENIU
Su pagarba ERWIN J. MICHAELS

priešu, jisai buvo pramintas 
“Perkūno dieduku”. Jisai tai 
žinojo, bet nepyko, 
vaudatnas baterijai , o vėliau 
3 artilerijos pulkui, pats su 
aparatu įsilipo į medį priešo 
panosėj ir iš ten komanduoda-

Todėl, žinoma, vis su di
džiausiu pasisekimu. Karei
viams liepdavo gult, slėptis į 
apkasus, o pats tiek pripratęs, 
kad stovėdamas ir klausar nu
jausdamas kulkos kryptį, tarsi 
šikšnosparnis, lenkėsi vienon 
tai antron pusėn nuolat stebė
damas priešą. Pečiulionis žy
mesnes kautynes turėjo su bol-

Lietuvos laisvės kovų metu 
Pečiulionis suorganizavo ir va
dovavo 4-tai baterijai Alytuj. 
Kaip tiktai ir aš buvau paskir
tas mokytųjų Alytuje. Aplan
kyti jį tęn buvo malonu. Kaip 
tiktai radau pas ji tarnyboj ka
rininką Barauską, kuris buvo 
mano seminarijos klasės drau-

ti ir universitetą, todėl persi
kėliau į Kauną ir pradėjau pir
miausia ieškoti darbu. Vieną 
dieną pietus valgiau Dagilienės 
valgykloje ir iš nuobodulio skai
čiau kitą pusę laikraščio, kurį 
turėjo nepažįstamas valgyklos 
lankytojas, atsisėdęs prie to 
pačio staliuko.Komunistams Lietuvą oku

pavus; kapitoną Barauską iš
gabeno ir nužudė visiškai kaip 
ir kitus be pagrindo ir be rei
kalo.
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Kur tokiais keliais nuves?
Amerikos Lietuvių Bendruomenė turėtų būti visų 

lietuvių organizacija. Josios priešakyje turėtų būti žmo
nės, kurie galėtų atstovauti visus Amerikos lietuvius. 
Bendruomenės vadai patys turėtų būti geri lietuviai, 
dideli tolerantai ir sugebantieji išsiblaškiusius lietuvius 
vienyti. Tuo tarpu šiandieniniai mūsų bendruomenės va
dai tokių savybių neturi. Bendruomenės priešakiu atsis
tojusieji frontininkai ją nususino, įvairiausiomis priemo
nėmis nuo bendruomenės atstūmė didoką skaičių dirbti 
mokėjusių žmonių.

Prieš kelis metus jie buvo taip paruošę “rinkimines” 
taisykles, kad apie išrinkimą frontininkams nepriimti
nų žmonių ir kalbos negalėjo būti. Naujienos tada nuro
dė pačias silpniausias tokių “rinkiminių” taisyklių vie
tas. To meto vadovai nerado jokio pasiteisinimo, rinki
mus atidėjo ir paruošė naujas “rinkimines” taisykles.

Dabar panašiai ir vėl einama prie rinkimų. Šiandien 
paskutinė diena kandidatams statyti. Jeigu norintieji 
kandidatuoti į Amerikos bendruomenės tarybą arba net į 
Lietuvių Pasaulio Bendruomenės seimą iki šios dienos 
neįteikė reikalingų pareiškimų, tai jie negalės kandida
tuoti. Turi būti įteikti ne vien kandidatų vardai ir pa
vardės, bet reikia nurodyti jų amžius ir adresai. Reikia 
pristatyti dešimties žmonių liudijimą, kad toki žmonės 
yra lietuviai ir kad jie nori būti kandidatais į bendruo
menės atsakingus organus.

Kandidatai į JAV Lietuvių Bendruomenės tarybą ir 
į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimą turi būti pasiū
lyti iki kovo 31 dienos, o pranešimas apie kandidatų siū
lymo tvarką paskelbtas tiktai kovo 28 dieną, Jeigu čia 
nėra dabartinės bendruomenės vadovybės gudrybė ap
gauti kitaip galvojančius bendruomenės narius, tai kaip 
tokį žingsnį galima pavadinti. Bendruomenės vadovy
bė žinojo, kad šiais metais turės pravesti rinkimus į ta
rybą.. Bendruomenės vadovybė žinojo, kad rinkimines 
taisykles reikia paskelbti iš anksto, duoti progos visiems 
su jomis susipažinti, pasitarti ir pasiruošti kandidatų 
sąrašams. Tokiais atvejais reikėjo duoti bent 30 dienų, 
kad žmonės galėtų pasitarti ir pasvarstyti, kas daryti? 
Bet šitokiam žingsniui frontininkai nebuvo pasiruošę. 
Jeigu jie būtų davę daugiau laiko kandidatams pasiūlyti, 
tai vienas kitas būtų galėjęs susigundyti ir kandidatuoti. 
Savo kandidatus frontininkai paruošė, jų sąrašai bus 
įteikti laiku, o kiti laiku kandidatų neįteiks. Jeigu kan
didatų vardai ir būtų įteikti, tai jie nebus pridėję amžiaus

ar užsiėmimo. Be vieno arba be kito, komisija teisėtai 
galės tokį kandidatą atmesti. Paskelbs, kad jis laiku ne
įteikė reikalingo pareiškimo ir baigtas reikalas Panašiom 
gudrybėm frontininkai valdė bendruomenę iki šio meto, 
reikia manyti, kad savo metodų jie nekeis ir dabartinių 
rinkimų metu.

Bet frontininkai sauvaliauja ne tiktai su kandidatų 
sąrašų sudarymu. Jie daro, ką jie nori ir su pačiais ta
rybos nariais į JAV Lietuvių Bendruomenės taryba tu
rėtų būti vyriausias Amerikos bendruomenės organas. Ji 
skiria JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininką, kuris 
sudaro valdybą ir vykdo tarybos nutarimus. Pirmininku 
taryba išrinko V. Volertą, o pastarasis! pasirinko arti
miausius savo bendradarbius. Taryba patvirtino Volerto 
pasirinktus vicepimininkus ir įvairių reikalų tvarkyto
jus. Taryba taip pat išsirinko ir politinę komosiją, kuri 
;urėjo nurodinėti Volertui ir jo pasirinktiems valdybos 
nariams, kuria kryptimi bendruomenė turi vairuoti. Po- 
itinės komisijos pirmininku buvo paskirtas Dr. Jonas 

Vileišis. :(
Dr. Vileišis nebuvo frontininkas, bet frontininkams 

jis nesudarė pavojaus. Visi žinojo, kad Dr. Vileišis yra 
geras lietuvis. Jis buvo sukalbamas. Jeigu jam atrodė, 
cad frontininkai dirba lietuviams naudingą darbą, tai jis 
3uvo pasiryžęs žingsniuoti kartu su jais. Bet kai Dr. Vi- 
eišis pajuto, kad jie krypsta iš lietuviško kelio, kad jiems 

Rumšiškės svarbiau, negu Amerikos lietuvių lituanisti
nės mokyklos, tai Dr. Vileišis pradėjo būti atsargesnis, 
i frontininkams to užteko, kad jie Dr. Vileišį eliminuotų. 
Dr. Vileišis buvo bendruomeėns tarybos politinės komi
sijos pirmininkas, o nuo Naujų Metų vyriausiu politiniu 
patarėju tapo Algis Gečys, niekad tarybon nerinktas.

Algį Gečį Volertui primetė aukštoji frontininkų va
dovybė. Jis buvo paskirtas vyriausiu JAV bendruomenės 
centro valdybos visuomeninių reikalų tvarkytoju. Jis 
davė toną arogantiškai JAV bendruomenės politikai. Jis 
oradėjo skelbti, kad visa tai, kas lietuvių buvo daroma 
iki šio meto — vieni niekai. Lietuvių politinės partijos 
j au yra atgyvenusios, Amerikos Lietuvių Taryba niekam 
netinka, todėl jo vadovaujamas komitetas turįs viską 
perimti. Jis važinėjo po kraštą ir įtikinėjo lietuvius, kad 
jie nieko nenusimano, o apie politiką nieko nežino. Pasi
klausius jo kalbos, susidarydavo įspūdis, kad jis vienas 
turi teisę pasirašinėti leidimus politinėms partijoms steig
ti ir uždarinėti. Skelbė jis visuomeniniam lietuvių gyveni
me seniai atgyventas mintis.

Didesnėse lietuvių konferencijose Gečo pasiūlymai 
būdavo atmetami, jo tezės sukritikuotos, bet frontinin
kai ir toliau naudojosi jo patarnavimais. Jie nušalino Dr. 
Vileišį, o jo vieton paskyrė Algį Gečą. Jie likvidavo ta
rybos rinktą politinę komisiją, o jos vieton paskyrė net 
tarybo neišrinktą žmogų. Jeigu bendruomenininkai ir 
toliau leis frontininkams šitaip bendruomeiiėje sauva
liauti, tai iš tokios organizacijos lietuviams nebus jokios 
naudos. Bendruomenė turi išmokti dirbti kartu su kitom 
lietuviškom organzacijom. Ji turi prisilaikyti kultūrin
giems žmonėms priimtų dėsniu.

nę. Su pareikštomis mintimis 
supažindiname ir plačiųjų lie
tuvių visuomenę.

— Ar žinia tikra, kad kele
tas asmenų, veikiančių Balfo 
100 skyr. vardu. New Yorke, 
iškėlė prieš Balfų teisme byli 
ir koks buvo pagrindas bylinė
tis?

— Žinia tikra. Bylą iškėlė 
New Yorko 100 skyriaus vardu 
Eugenijus Noakas, Jonas Jan
kus ir Antanas Kaunas. Kaltini
mas įteiktas man, kaip pirmi
ninkei. Motyvai: kad pr. me
tais rudenį įvykęs Detroite sei
mas neteisėtas ir kad visi sei
mo nutarimai esą neteisėti. To
dėl ir buvusioji Balfo cv atsisa
ko kooperuoti su nauja valdy
ba bei nenori centro perkelti 
Chicagon. Tikroji gi priežastis, 
manau, slepiasi kitur, kurios 
skundėjai, deja, nenori atvi
rai atidengti. Bylinėtis nėra jo
kio pagrindo, o tik keletos as
menų ambicijų klausimas.

— Ar byla nepakenks Balfo 
veiklai ateityje?

— Bet koks nesutarimas ken
kia bet kuriam darbui. Savai
me aišku ir Balfas gali nuo to 
kentėti. Komunistai visada puo
lė Balfą, gi dabar iš džiaugsmo 
trina rankas. Tačiau aš jau da
bar atkreipiu tauriųjų lietuvių 
dėmesį, kad tokiems reiški
niams plintant, mes turime dar 
daugiau suglausti gretas bend
ram darbui ir nepatikėti bet ko
kių žmonių išpuoliams.

— Jūs esate Balfo didelis 
ramstis. Ar nesijaučiate užgau
ta mestu Jums, kaip pirminin
kei, kaltinimu?

— Su mažomis pertraukomis 
aš ir mano vyras Antanas Balfe 
dirbame nuo jo įsteigimo die
nos, eidami įvairias pareigas, 
drauge būdami visą laiką jo 
uolūs rėmėjai. Tad jei sakoma, 
kad ųž gerą blogiu atsimokama, 
tai dabar tų patyrėme iš šimtojo 
ialfo skyriaus New Yorke.

— Ar tai Jūsų neatbaugins 
nuo kilnių darbų?

— Ne, neatbaidys. Nežiū
rint į tai, kad kai kuęių asmenų 
imčiau ir akmenimis apmėtyta, 
piktais žodžiais palydėta, bet 
mylėti artimą, jam stengtis da
ryti gerą, ypatingai broliui lietu
viui, nei aš nei mano vyras nei 
mano šeima nesustosime. Į Bal
fą įsijungiau ne dėl to, kad su 
kuo nors vaidyčiaus ar griau
čiau šios labai kilnios organiza
cijos idėją, bet kad galėčiau jam 
padėti. Mano manymu, yra klai
dinga galvoti, kad Balfe yra 
aukštų postų, kad jų siekiant 
reikia kovoti. Priešingai, Balfe 
dirbant reikia daug darbo ir pa
siaukojimo.

— Kada buvo iškilęs klausi
mas Balfo centrą iš New Yorko 
perkelti j Chicagą ir kaip tas 
klausimas sprendėsi?

— Balfo centro perkėlimo į

Chicagą istorija sena. Tai ilgų 
metų Balfo seimuose keliama 
mintis, ilgus metus tą klausimą 
svarstė ir Balfo direktoriai. Ir 
ne chicagiečiai tą klausimą pir
mieji iškėlė ir ne diicagiečiai 
darė žygių jį iš New Yorko iš
kelti į Chicagą.

Priešingai, aš pakartotinai 
kėliau ir Detroito seime Balfo 
centro perkėlimo klausimą ati
dėti tolimesniems Balfo direk
torių suvažiavimams. Kitas 
chicagietis siūlė tą klausimų iš
imti iš seimo darbotvarkės. Bet 
seimas nutarė šį klausimą spręs
ti. Balsuojant, dauguma seimo 
narių pasisakė už Balfo centro 
perkėlimą į Chicagą. Taigi sei
mo sprendimas turėtų būti visų 
respektuojamas, vykdomas.

— Tuo pačiu ir naujoji Balfo 
centro valdyba buvo išrinkta?

— Taip. Aš seime vienbal
siai direktorių posėdyje buvau 
išrinkta centro valdybos pirmi- 
ninke.

— Ar naujoji centro valdyba 
darbą pradėjo?

— Taip. Alto būstinėje išnuo- 
muotos patalpos, turime reikia
mus baldus. Centro valdyba 
jau turėjo visą eilę posėdžių, 
sprendė daug svarbių bėgamų 
klausimų. Tačiau bylos užve
dimas teisme darbą trukdo ir 
negalime sėkmingai veikti. 
Daug laiko sugaištame apta
riant susidariusią padėtį.

— O kas padengs teismo iš
laidas?

— Bylai vesti reikia advokato. 
O tai, savaime aišku, kaštuos. 
Išlaidas ir kitus nuostolius tu
rės dengti skundėjai.

— Ar jau buvo byla sprendžia
mą. Koks likimas?

— Byla buvo sprendžiama 
du kartu. Federalinis teismas 
patiektus kaltinimus atmetė. 
Tačiau skundėjai užvedė bylą 
New Yorko valstijos teisme. 
Tad byla tebėra eigoje.

— Jūs, pone pirmininke, pati 
žinote įstatymus, ar bylos ne
galėjote vesti? *.

— Teismuose bylas ve^a ad
vokatai. Ačiū Dievui, ilgus me
ns buvau skaučių vadove, mo
kytoja, įmonės ekzekutyve, 
dek jėgos leidžia dirbu visuo- 
męųinį darbą, žinau įstatymus, 
, ų reikšmę, jų laikausi, bet kad 
Jatekčiau į teismą, kad būčiau 
kaltinama ir dar savo mięlų bro- 
ių lietuvių, kuriuos labai gerbiu 
ir myliu vien už tai, kad Balfo 
direktorių vienbalsiai buvau iš
rinkta pirmininke, niekados nei 
sapnuoti negalėjau. Tikiu, kad 
tiek Nepriklausomoje Lietuvo- 
, e, tiek ir Amerikos išeivijos is
torijoje šalpos organizacijų veš* 
rime tokio atsitikimo nebuvo.

— Ar manote, kad bylinėji
masis yra noras sąmoningai 
lenkti Balfo veiklai?

— Tokių ir panašių išpuolių 
gali būti ir daugiau. Bet tiek aš,

tiek valdyba, direktoriai, balti
ninkai ir patriotingai nusiteikusi 
Visuomenė jų nepabūgs, bet dar 
labiau susijungs tam didžiuliam 
šalpos darbui, tikram artimo 
meilės išpažinimui.

— Ar pramatote kokią kitą 
išeitį ginčams spręsti?

— Gali nuomonės skirtis, bet 
dėl to eiti- į teismus, daugiau ąe- 
kad nesusipratimas. Eikvoti lai
ką, lėšas tuštiems ginčams — 
tikras nusikaltimas. Reikia ge
ros valios, nuoširdaus pokalbio 
ir visos sunkiausios problemos 
būtų išspręstos ir nebūtų progos 
iš mūsų juoktis svetimiesiems. 
Tad ar gali žmogus dabar tikėti 
tokių žmonių skelbiamiems žo
džiams: “Mylėkime savo arti
mą”. O aš ir dabar dar tikiu anų 
žmonių gera valia. O gal gi ap
sigalvos ir ras garbingą kelią 
sugrįžti į bendrą darbą.

Paukščių skridimo greitis
Grupė mokslininkų, lėktuvais 

skraidydami, nustatinėjo paukš
čių skridimo greitį. Paukščių 
skridimo greitį matavo lėktu
vams greičiui matuoti instru
mentais. Mokslininkai nustatė, 
kad, pagal visus gautus davi
nius, greičiausiai skrenda Ka
lifornijos karvelius gaudąs va
nagas. Jis skrido į valandą 2$5 
kilometrus.

Buvo manyta, kad greičiausiai 
skrenda erelis. Tikrinant nu
statyta, kad ereliui daug mažesnį 
skridimo greitį išvysto už pami
nėtą vanagą. Be to, dar tie pa
tys mokslininkai nustatė, kad 
krankliai — varnai skrenda vos 
31-50 km. į vai., varnėnai — 
61-79 km., sakalai 64-77 km., o 
antys 71-95 km. į vai.

Bendrai patirta, kad paukš
čiai, staigiai pabaidyti, išvysto 
dvigubai greitesnį skridimo 
greitį. Bet tas jų greitas skri
dimas galimas tik trumpuose at
stumuose. s. j.

• Naktį iš gruodžio 16 į 17, 
peęvęnsmui skirtą valandą, 2-sis 
pėst. pulkas buvo aliarmu pri
keltas ir išvestas iš kareivinių. 
Kareiviams, o taipogi ir kari
ninkams, kurių daugumas pa
slapties nežinojo, buvo praneš
ta, kad bolševikai nori paimti 
valdžią į savo rankas, tam rei
kia pasipriešinti.

Numatytos kuopos nužygia
vo į miestą apsupti “ir apginti” 
prezidentūros, Seimo ir kitų 
reikalingų punktų. Viskas ėjo 
sklandžiai. Ypač uoliai talkinin
kavo studentai ateitininkai ir 
neolituanai, kurie prieš tai ga
vo įsakymą susirinkti savo kor
poracijų būstinėse, kur jie bu
vo tinkamai vadų nuteikti.

Perversmas įvyko pagal planą.
K. Žukas

(iš žvilgsnis į praeitį)

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis 
II — dalis

19* '
Turėdamas omenyje, kad 

aš stojau į direktoriją tik su sąlyga baigti su 
Reizgio direktorijos žygiais, as siūlau, jei
gu bus priimtas gubernatoriaus pasiūly
mas. čia vietoje priimti mano direktorijos 
atsistatydinimą. Naują pobtinę kryptį 
pravedant, ponąs Navakas turi pasirinkti 
ir naują direktoriją”.

Brūvelaičiui pabaigus. pirmininkas 
Tūbelis prašė ministerį Lozoraitį pareikšti 
savo nuomonę apie tarptautinę Lietuvos 
politinę padėtį. Nepermatoma ir nesijau
dinančia mina Lozoraitis pareiškė: “Signa
tarai iki šiol nepareiškė savo pasitenkini
mo Klaipėdos krašto politikos atžvilgiu. 
Jie be pertraukos yra spaudžiami Berlyno 
vyriausybės paveikti į Lietuvos vyriausy
bę atstatyti Klaipėdos krašte konstitucinę 
padėtį. Lietuva iki šiol pa raudojo visus 
juridinius argumentus išaiškinti, kad poli
tinė padėtis visgi atitinka statuto nustaty
tai tvarkai ir kad padėtis yra įtempta dėl 
nuolatinio vokiečių vyriausybės kišimosi į 
vidinius Lietuvos reikalus. Bet šitie visi ar
gumentai nepajėgė signatarų įtikinti. Iš

Vokietijos kylantį nacionalsocialistinį pa
vojų pasauliui jie mažiau įvertina negu 
mes. Kaip visiems žinoma, yra padaryta 
eilė atskirų ir bendrų demaršų. Mūsų už
duotis yra privesti kraštą prie politinio nu
siraminimo. Aštresnis kursas, mano nuo
mone, neįmanomas. Be to, mes turime 
viską daryti, kad liktų dabartinė direkto
rija, kurios ramus elgesys ir pamažu 
vykdomas senosios padėties atstatymas 
duoda mums galimybės signatarams aiš
kinti, jog einama pamažu bet konsekven
tiškai prie pageidaujamos statutinės tvar
kos atstatymo. Nauja direktorijos Krizė 
tuojau naujai iškeltų visus politinius klau
simus ir mus tuojau priverstų eiti prie sta
tus quo ante atstatymo.

Pirmininkas davė žodį vidaus reikalų 
ininisteriui, kuris taip prabilo: “Iš guber
natoriaus žodžių paaiškėjo, jog Klaipėdos 
kova eina prie galo. Didelė dalis triukšma
darių kartu^su jų vadu Neumanu sėdi už 
grotų ir laukia greito ir teisingo teismo 
sprendinio. Reikia likviduoti likusius skan
dalistus. Pilnai palaikau gubernatoriaus 
prašymą galutinai išvalyti Klaipėdą ir tam 
tikslui pasiekti siūlau gubernatoriui padėti 
visais mano kompetencijoje esančiais or
ganais. Ilgai netrukus mes visus hitleri
ninkus suvarysime į ožio ragą ir reikalas 
bus baigtas. Tegu tuomet ateina signa
tarai”.

Prašo žodžio mažasis, pasišiaušusia 
barzda teisingumo ministeris šilingas:

“Signatarų nėra ko bijoti. Jie pataikauja 
tik ainiams anų teutonų, kurie šimtmečius 
naikino Lietuvą ir dabar per Klaipėdą 
skverbiasi vėl į mūsų kraštą. Reikia pa
naudoti visus juridinius argumentus sig
natarams įtikinti. Iš teisingumo ministeri
jos daroma kas reikalinga, kad galimai 
greičiau būtų pravedama Jjieumano byla ir 
kad jos rezultatas atbaidytų visus triukš
madarius pataikauti svetiniai vyriausybei 
ir priešintis savo valstybės tvarkai.”

Po kelių kitų mažiau reikšmingų pa
reiškimų, kurie ir buvo atsargūs, nes neži
nojo, kokią poziciją paims pats pirminin
kas, žodį tarė Tūbelis, kuęis visą laiką su
smukęs sėdėjo pirmininko kcaėje:

“Man atrodo, jog negalima pritarti p. 
Navako pasiūlymui. Griežtesnės politinės 
linijos pravedimas neįmanomas. Tokia 
kryptis dar daugiau įtemptų mūsų politinę 
padėtį ir paliestų net valstybes gyvybinius 
interesus. Ekonominis karas su Vokietija 
mūsų žemės ūkį ir finansus stipriai palietė. 
Vokietijos rinka mums visiškai užsidarė. 
Mes kovojame Anglijoje dėl mūsų rinkos 
praplėtimo, o mūsų ūkiniukija kovoja su 
“Maistu” dėl didesnio kiaulių paėmimo. 
Klaipėdos krašto ūkininkų tvartai yra pil
ni kiaulių ir gyvulių. Ląbai sunku mums 
išgauti didesnių kontingentų, kai visas pa
saulis yra pilnas žemės ūkio produktų. To 
įima važma į Angliją ir žemos pasaulinės 
rinkos kainos baisiai numušė kainas. Už
sienio valiuta įplaukia tik pamažu. Vals

tybinės pajamos nepaprastai sumažėjo, o 
valstybės prievolės auga. Ir Lietuvos Ban
kas buvo priverstas stipriai sumažinti kre
ditus, kad palaikyti lito valiutą. Didesnių 
virš sąmatos sumų Klaipėdos kr aš Į o reika
lams skirti neįmanoma. Klaipėdos krašto 
autonominė vyriausybė taip pat turi išgy
venti savo lėšomis.

Iš Klaipėdos krašto politikos nėra ko
laukti jokių stebuklų. Paskutinieji seime
lio posėdžiai aiškiai pąroJė, įcad nėra vil
ties sulaukti pasitikėjimo Brūvelaicio arba 
panašiai direktorijai. Gubernatoriaus Na
vako daryti pažadai Klaipėdos kraito po
litiniais reikalais neišsipildė. Reikia pasa
kyti, kad paskutiniuose seimelio posė
džiuose ir jo autoritetas smarkiai nukrito.

Valstybės prezidentas irgi yra nuomo
nės, kad turime eiti prie Klaipėdos krašto 
politikos sunormalizavimo. Visus iki šiol 
darytus žygius tvardyti Klaipėdos krašto 
reikalus reikia skaityti nevykusiais. Todėl 
nėra jokio tikslo šitą politiką toliau vesti. 
Su gubernatoriaus naujais pasiūlymais su
tikti negalima. Rolens volens dar šiais me
lais turime eiti prie naujo seimelio rinkimo 
ir iš jų daryti reikalingas politines išvadas.

Jeigu ponas gubernatorius Navakas yra 
kitos nuoiqoqės ir mąno, kad kraštą ir atei
tyje galima tvarkyti tik jo pasiūlytais me
todais, tuomet turime eiti, pagal pono 
valstybės prezidento nuomonę, net ir prie 
gubernatoriaus asmens pakeitimo. Vyriau
sybei suprantama, kad gubernatoriaus pa
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dėtis Klaipėdos krašte yra labai sunki. Ta
tai kainuoja daug nervų ir sveikatos. To
dėl yyriausybė mano, jog būtų labai nau
dinga, jeigu ponas Navakas vyktų kokiam - 
ląikui į pžsienį sveikatai pataisyti. Per tą 
laiką daug dalykų paaiškėtų. Išvykimo 
laikui nustatyti palieku ponui Navakui”.

Raudonu veidu, suerzintas kaip širšė, 
pakilo Navakas.

“Kaip, pone pirmininke, Tamstos žo
džius turiu suprasti, jis klausė Tūbelio”. 
Aš gana aiškiai pasakiau”, lyg stenėdamas 
pasakė užklaustasis ir kelioms sekundėms 
visiškai susmuko didelėje, oda pamuštoje 
kėdėje.

Kelioms minutėms užviešpatavo tyla 
tamsokoje posėdžio salėje. Posėdžio pasi
sukimas šiton pusėn prieš patį gubernato
rių. ininisterių daugumos buvo nelauktas, 
peš ministeriai reikalą pažino tik tiek, kiek 
jie savo ministerijose tiesioginiai susibur
davo su Klaipėdos reikalais. Išgirdę tokį 
aiškų Tūbelio nusistatymą, kurie einant 
Tūbelio žodžiais, buvo palaikomas ir pa
ties valstybės prezidento, dauguma jam 
tyliai pritarė. Tūbelio autoritetas buvo di
delis ir ministeriai nebuvo pratę jam opo
nuoti ir savo priešingą nuomonę reikšti.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”



TEL. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ. VMIU 
IK GBRKLBS LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

Rwi ML 239-4683

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
•449 So. Pulaski RA (Crawford 

Medical Buildins). Tel. LU 5-444* 
Priima ligoniu* pagal susitarimą.

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Vetef^ PRoapoct 8-1717

Nori eiti nuo akistatos prie derybųMAISTO PAKETAI

40 sv. kvietinių miltų
40 sv. cukraus---------
40 sv. ryžių________

SPECIALUS I
10 sv. bekono taukų, 

kvietinių miltų, 10 sv. 
10 sv. cukraus.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8148 WEST 63rd STREET 

raL: kas diena po pietų 1-3: rak. 7-8 
tiktai antradieniai* ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez. 3241 WEST 64th PLACE 
Phono: REpublic 7-786*

558.00
$60.00
$66.00

$68 JO
10 sv. 
ryžių,

EKONOMIJOS SIUNTINYS 
$40.70

7 sv. kvietinių miltų, 4% sv. 
ryžių, 4^ sv. cukraus. 2¥a sv. 
makaronų, 1 sv. įvairių vaisių.

SPECIALUS 5 $43.56
5 sv. bekono taukų, 5 sv. ry

žių, 5 sv. cukraus. 5 sv. kvietinių 
miltų.

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolei. 6954533 

Pox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

SPECIALUS 6
20 sv. kvietinių miltų, 

ryžių, 10 sv. cukraus.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 
UU WEST 71 st STREET 

Ofisas- HEmledr 4-5849 
RoxM.: 388-2233

ofiso vAijtNnns- 
nrmadieniais ir ketvirtad 1—7 val.. 
oitrad . nenktadieni nuo 1—5. treč. 

ir čefctad tiktai anaitnrna

SPECIALUS 3
20 sv. bekono tauku, 

cukraus. 10 sv. ryžių.

561A0
10 sv.

$77.00
10 sv.

Raz.: GI 8487}

DR. W EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTFOII LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

*132 So. Kadžio Ava., WA 5-2670 
balandos pagal ansitarima -T“’ neat

siliepia skambinti Ml 44001

OR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUčELIŪNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
4l» So. KEDZIE AVĖ. 

Telef./WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

Yra ir daugiau specialių pa
ketų su vertingais daiktais.

Reikalaukite mūšy nauju 
iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR.
užsakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23-rd Street

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL 982-1530

Mes turime 23 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų

Ofiso tat: HĘ 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMĖTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai vak. • 

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

AM-F M Radijas, Magietofonas

| Atid. 9—6; pirm, ir ketu. 12—9. 
Treč. ir sekm. uždaryta.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tek; 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.; WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

• Washington, D. C. — Prezi
dentas Niksonas nuo akistatos 
užsienio politikoj nori eiti prie 
pasitarimų ir net derybų,^— 
telefonu iš Washipgtono pra
nešė Antanas Vaivada, Nau- leris laikysis dabartinėje aukš- 
jienų atstovas sostinėje. Ket
virtadienį prasidėjo Valstybės 
Departamento rūmuose spau
dos konferencija, kurioje atsa
kingi valstybės pareigūnai in
formuoja apie svarbiausias šios 
valstybės užsienio ir vidaus po
litikos problemas ir reikalus.

,| Turėjo kalbą pasakyti vals
tybės sekretorius William Ro
gers, bet jis buvo užimtas ki
tais darbais, tai susirinkusius 
spaudos atstovus informavo 
Kenneth Rush, sekretoriaus 
pavaduotojas. Jis pirmon eilėn 
pabrėžė, kad Amerikos pre
zidentas stengiasi nuo konfron
tacijos politikos pereiti į pasi
tarimų politiką. Jis ryžosi ban
dyti vietoj spręsti mažesnes 
problemas, jei negalima iš kar
to išspręsti pačių svarbiausių
jų. Krašto prezidentas ir sek
retorius ban(įo tartis. Jeigu 
pasitarimų metu aiškėja, kad 
galima kurią problemą išspręs
ti ir susitarti, tai ji ir spren
džiama, paliekant kitas pro
blemas ateičiai spręsti.

Kenneth Rush pasakė, kad 
prekybos sekretorius taip pat 
tarėsi su sovietų valdžios at
stovais įvairiais prekybos rei
kalais. Jis palietė ir žydų išva
žiavimo reikalą. Maskvoje vyku
sių pasitarimų metu buvo pa
liestas ir žydų išleidimas iš So
vietų Sąjungos. Rush tvirtina, 
kad dabar kiekvieną mėnesį iš 
Sovietų Sąjungos išvažiuoja 
apie 3,500 žydų.

Į Rush pasakė, kad tokiomis 
pačiomis teisėmis gali išvažiuo
ti lietuviai ir latviai. Galima 
suprasti, kad rusai neversda- 
mi mokėti išpirkimo mokesčių, 
leidžia ir lietuviams išvažiuoti, 
kaip šiandien išvažiuoja žydai 
iš Sovietų Sąjungos.

Referatą susirinkusiems spau 
dos ir radijo atstovams skaitė 
sekretoriaus Rogers pavaduo-

1 tojas p. Cisco. Jis plačiau pa
lietė arabų ir Izraelio konflik
tą. Valstybės Departamentas

i stengiasi ir čia laikytis tos pa
čios problemos. Bando spręsti 
taikos klausimą, bet jeigu da
bartiniu metu šis klausimas dar 
negalima išspręsti, tai bandys 
bent atidaryti Suezp kanalą.

Be arabų ir Izraelio klausi- 
, mo, Cisco palietė ir gazolino 
klausimą. Jis tvirtina, kad prie 
dabartinės padėties JAV ener
gijos problema priklauso nuo 
užsienio. Tokia padėtis nesvei
ka ir negali ilgai tęstis. Cisco 
žino, kad šis klausimas bus tei
giamai išspręstas. Už kokių 
penkerių metų JAV turės pa
kankamai savo aliejaus ir geso, 
reikalingo pramonei ir trans
portui.

Sydney Weintraub pasakė

- (PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlė* ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

GUDAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

FERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R.IERGNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063b._______________  -

MOVING 
Apdraustas perkraustytnas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 PUca 
Tel.: FRontfor 6-1882

24 Mėty Mirties Sukaktis

FRANCES JONIKAS

¥. Tumasonis, M. D., S. C 
C H VI U R G A S

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso folef.: HEmlock 4-2123 
Rezld. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

VaL: B—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, lit. 60629

Telef.: P R ©spec t 6-5064

BIZN1KK1AL KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSr’. — TURI GERIAUSIĄ 

PASTSKKTMA BIZNY JA

r?----------------------------------------------- -- —7-------------------------------- ę

jSOPHĮE BARČUS į 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 

j ryto.

Talaf.: HEmlock 4-241)

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

H t ART FUNC” 
nelp y o u r H E A H i

Gyv. 7017 S. Artesian Avo.

S

Mirė 1949 metų balandžio 
mėn. 1 dieną, sulaukusi 32 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

aPlaidota Lietuvių šv. Kazi
miero kapinėse.

Paliko nuliūdę: vyras Jonas, 
sūnus Jurgis, duktė Stephanie 
Simonėlis. jos Vyras Petras. 6 
anūkai, ir daug kitų giminių, 
draugj ir pažįstamų.

Mūsų brangiausiajai pagerbti 
bus atlaikytos šv. Mišios SL 
Adrians bažnyčioje, balandžio 
5 dieną 1:3d vai. ryto.

Mes Tavęs. Mūsų Brangiau
sioji. niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jatųnebestigriši. bet 
mes anksčiau ar vėliau pas Tave 
nueisime. Tebūnie Tau lengva 
ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, duktė, 

anūkai ir Irt.

kalbą apie dolerio nuvertini
mą. Paskutinės krizės metu 
vokiečių markė pakilo 4$%, o 
japoniškoji jena pakilo 35%. 
Vyrauja įsitikinimas, kad do- 

tu moję. Jis apgailestavo, kad 
dolerio nuvertinimas pakelia 
maisto kainas, bet jis pareiškė 
įsitikinimą, kad šios kainos sta
bilizuosis. Prekyba su Rusija 
ir kitais kraštais pataisys JAV 
užsienio prekybos balansu. Ati
traukimas Amerikos karo jėgų 
iš Vietnamo taip pat atsilieps į 
krašto ūkį. Javų pardavimas 
rusams taiso užsienio prekybos 
balansų.

Ilgesnę kalbą pasakė Walter 
Stoessel, sekretoriaus pava
duotojas Europos klausimais. 
Jis pareiškė įsitikinimą, kad 
prezidento Niksono ryžtas pra
dėti pasitarimus jau davė gerų 
vaisių. Vietname pasirašytos 
paliaubos, o šiandien jau pas
kutinis karo belaisvis palei
džiamas. Iš Vietnamo išva
žiuoja Amerikos kariai.

Valstybės Departamento 
spaudos atstovų pasitarime, be 
p. Vaivados, padariusio šį pra
nešimą, dar dalyvavo p. Gus- 
taitytė Krivickienė, Amerikos 
Balso atstovas K. Jurgėla ir lie
tuvė ponia Thiel.

Konferencija dar nepasibai
gė. Kalbės kiti pranešėjai įvai
riais užsienio politikos klausi
mais.

G Jaunas kompozitorius, mies
to teatro pianistas Saugūnas po 
vedybų apsigyveno su savo žmo
na dailininke miesto pakraštyje, 
mažoje trobelėje. Aplinkiniai 
jaunosios poros kaimynai dau
gumoje buvo darbininkų ar 
smulkių tarnautojų šeimos. Bo
bų rietenos, girtų vyrų peštynės 
buvo dažnas priemiesčio vaiz
das. Kaimyniškų, tikra žodžio 
prasme, ryšių palaikyti nebuvo 
su kuo. Didžiulis dvasinis skir
tumas atidalino jaunąją meni
ninkų porą nuo juos supančių 
žmonių.

Balys Gražulis
(iš Brydė rugiuose)

• Ateitį žino tik dievai ir di
plomatai. Milovaa Djilas

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

— SLA 134-tos Motery kuopos žai
dimų ir Bunco Party įvyks balandžio 
1 d., sekmadienį. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Bus daug vertingų 
dovanų ir vaišės. Pradžia 2:30 vaL 
popiet. Malonėkite dalyvauti.

A. Halik, nut rast

— Liotuviy Motery Piliečiu Lygos 
susirinkimas įvyks balandžio 1 d., 1:00 
vaL p. p. Laučienės bute, 714 W. 31st 
St. Narės prašomos gausiai dalyvauti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti ir Įvai
rių pranešimų išklausyti. Po susirin
kimo bus vaišės.

E. AL AAcNamee

— Eržvilko Draugiško klubo susi
rinkimas įvyks balandžio 4 dieną 8 v. 
vak. Hollywood Inn salėje. Visi na
riai prašomi dalyvauti, užsimokėti na
rio mokestį, išgirsite įvairius praneši
mus ir aptarsite svarbius reikalus. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E. M. McNamee

-’T

JONAS TEKORYS
Gyv. Marquette Parko apylinkėj, Chicagoje

Mirė 1973 m. kovo mėn. 30 d., 2:35 vaL ryto, sulaukęs 68 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Mateikiškių kaime, Ukmergės aps.

Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Stasė, pagal tėvus Stosiūnaitė, sūnus Al

vydas, dūkte Nijolė S., anūkė Kristina ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami ’ , ' r ’

Lietuvoje liko brolis Stasys.
Australijoj liko žmonos dėdė Bronius Kavaliauskas ir pusbrolis 

Kostas Makūnas. ■ ’
Priklausė Vyt. Didž. šaulių kuopai.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western

Avenue. A '
Pirmadienį, kovo 2 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į 

šv. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Š9. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Jono Tekorio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
h* Atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
* Žmona, sūnus, duktė, anūkė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.

■■""I—_—
A. t A.

HELEN ŽEMAITIS 
Pagal tėvus Rogers 

Ilgų metų Roselando gyventoja
Mirė 1973 m. kovo mėn. 29 dieną, 9:55 vai. vakaro, sulaukusi 83 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 64 metus.
Paliko nuliūdę: dukterys — Phyllis Fandell, jos vyras Edward, ir 

Alice Zadylak, jos vyras Milton, sūnus George Žemaitis, Jr., jo žmona 
Helen, 8 anūkai — April Novak, jos vyras Ronald, Arlene Dobra, jos 
vyras William, Robert, Janice, Michael, Alan, Daniel Zadylak, Joseph 
Žukauskas, jo žmona Nancy, 3 proanfikai, pusseserė Uršulė Pinkauskas 
ir jos šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo ir brolis.
Velionė buvo našlė mirusio George Žemaičio, Sr.
Priklausė LRKSA 33 kuopai.
Kūnas pašarvotas Lukas koplyčioje, 1333 W. 127th Street.
Pirmadienį, balandžio 2 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Helen žemaitis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnus, anūkai, giminės.

Dėl informacijų skambinti telef. FU 8-1800.

PADĖKA
Mūsų mylimai Mamytei

A. + Ą.
ONAI MAŽICĮNIENEI

kovo 6 d. tragiškai mirus, palaidotai kovo 9 d. iš šv. Panelė* Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios, šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse, nuošir
džią padėką reiškiame:'
’ Gerbian.am klebonui A Zakarauskui, kun. J. Kuzinskui, kun. Z. 
Gelažiui už maldas ir pareikštą užuojautą koplyčioje.

Ypatingą padėką reiškiame kun. V. Mažrimui už sukalbėtą šv. 
rožančių ir Sv>. Mišių auką. kun. A Jauniui, kun. J. šeštokui. St. 
Adrian Bažnyčia* klebonui Rev. J. Jordan, kun. G. Kijauskui, JS., kun. 
K. Kuzminskui už atsilankymą ir maldas koplyčioje.

Širdingai dėkojame kan. V. Zakarauskui už pamaldas bažnyčioje 
ir palydėjimą i amžiną poilsio vietą.

Taip pat dėkojame vargonininkui V. Baltrušaičiui už giedojimą pa
maldų metu. * • • ’■

Dėkojame visiems atsiuntusiems gėles, aukavusiems šv. Mišioms. 
pareiŠkusiems užuojautą spaudoje. Gili padėka Laidotuvių Direktoriui 
D. Petitui už rūpestingą patarnavimą. • . . >

Ir visiems visiems, kuriems negalėjome asmeniškai padėkoti, 
atsilankiusiems koplyčioje ir dalyvavusiems laidotuvėse ar kitokiu 
būdu pagerbusiems mūsų brangią Velionę a. a. Mamytę.

Nuliūdę:
Sūnus, dukterys, žantai, anūkai ir praanūkai.

saoNiui
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI
Budėkite ir melskitės, kad nejpultumėt j pagundymus. AAork. 14:38.

Kokios rūšies gali būti tie gundymai, mes negalėsime aiškiai permaty
ti, kol jie neateis ant mūsų; nes jeigu iš anksto žinotumėm viską apie juos, 
jie būtų tik lengvi gundymai. Todėl apsisaugokime ir melskimės visada; 
nes būti pasirengusiais yra vienintelis saugiausias būdas; kadangi jūsų prie
šas velnias, ieško kurį jis galėtų praryti. Jis žino jūsų silpnąsias vietas ir 
yra pasirengęs iš jų pasinaudoti. Kiekvienas reikalaujame malonės dvasios 
savo širdžiai, o lygiai taip reikalaujame Dievo “malonės, kuri mums pagel
bėtų reikalui atėjus”, jei norime pergalėti.

"Apsisaugok tu, mano siela, 
Dešimts tūkstančių kariauja prieš tave;

Didi pulkai nuodėmių ant tavęs puola
Stengias nukreipti nuo laimėjimo tave”.

įga tikroji Kria-kiekvienam aišku, kuri yra ________ _________ _
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei

8V. KASTO TYRINCTOJAI

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
\»l»/ 2533 W. 71st Street

to Telef.: GRovehill 6-2345-6

* Y 1^1® So* 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

J Laidotavių Direktoriai

Lt MAŽEIKAsEVANS

EUDEIKIS
gSNUUąią IK DUBIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MĮD
U.l . - — -- - > ‘--v- - .

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

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

' lj r ’ e t s ft ■ . - ;

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
U^ąvių 
Laidotuvių 
Direktorių
AasocĮacŲos

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ-

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
da'lyse.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
la ♦■'"-6 .< j* f > f! G* i,

3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 W EST 69th STREET REpublic 7.1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Lietuviai mokslo 
pasaulyje

I HELP WANTED — MjXE FEMALE | HELP WANTED — MALE-FEMALE 

Reikia Darbininky <r Darbininkių Reikia Darbininku ir Darbininkių
HELP WANTED — MALE 

Darbininku Reikia
HELP WANTED — MALE 

Darbininky Reikia

R. Bakaitis iš Boston College, 
Boston, Mass., yra bendraauto
rius straipsnio apie gynybą, su- 
žeistamumą ir bendradarbiavi
mą sumaišytų motyvų grupėje, 
kuris yra paskelbtas leidinyje 
Journal of Personality and So
cial Psychology, tomas 25, nr. 
3, 1973 m. kovo mėnesį.

V, Sniečkus iš Dept, og Che
mistry, University of Waterloo, 
Waterloo, Ontario yra bendra
autorius straipsnio apie Witti- 
go reakciją tarp indolo — 2 — 
metiltrifenilfosfoniumo jodilo ir
4 — piperidono aromatinių al
dehidų junginių, kuris yra iš
spausdintas leidinyje Canadian 
Journal of Chemistry, tomas 51, 
nr. 5, 1973 m. kovo mėn. 1 d.

C. S. Tumosa iš Dept, of Che
mistry, Virginia Polytechnic. 
Institute and State University, 
Blacksburg, Virginia yra ben
draautorius straipsnio apie po- 
sitronų sunaikinimą hidrocar- 
bonuose ir halogenuotuose hidro- 
carbonuose, sutrauktuose ant si- 
likos mosties, kuris yra išpaus- 
dintas leidinyje The Journal of 
Chemical Physics, tomas 58, nr.
5 1973 kovo mėnesį.

Saulius šimoliūnas

• Daugelis valstiečių pasida
rę. ponais (vaitais, teismo lo- 
vininkais), galima sakyti, gau
davo tam tikrą proto ligą, kuri, 
rodos, psichiatrų dar nėra ap
rašyta. Tiems ponams, iš mu
žiko (iš Jono) perėjus į poną, 
tuojau apsisukdavo galva; rusai 
apie juos sako, kad jiems šlapi
mai muša į galvą. Kitaip tariant, 
jie pradeda visai kitaip elgtis 
negu pirmiau, kai būdavo pa
prasti valstiečiai (mužikai). — 
Visur jie atrodo besibiją, kad 
“unaro” nenustotų, riečia nosį

AL. IR IGNAS
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas,

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

... „ ,/

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

LAUNDRY WORKERS
F O R

HOSPITAL LAUNDRY SERVICE AT
11 11 WEST CHICAGO AVE.

Hospital Laundry Services Has IMMEDIATE OPENINGS 
For LAUNDRY WORKERS — Available in its BRAND NEW

PLANT At - 4111 W. CHICAGO AVE.

Operate a variety of machine tools such as Drills, Grinders, Lathes and 
Milling Machines. Perform all operations necessary to repair, modify tool

holders. Use precision measuring instruments to inspect parts.
Brand new facility; Good starting salary. Full company benefits as well 

as excellent working conditions. Saturday appointment available.
Call or apply in person.

394-1212
GENERĄL

SARBOLOY SYSTEMS DEPARTMENT 
1500 HICKS RD. — ROLLING MEADOWS 

An Equal Opportunity Employer

ELECTRIC

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

Prefer previous Laundry Exjierienee, but will consider Appli
cants without Laundry Experience if references and past work 
history is satisfactory. Excellent Working Conditions, inclu-i 
ding Aireonditioned laundry Rooms, Employee lounges anti!.. „ ._ „” 1 ‘ į MARQUETTE PARKE išnuomojamas
New Cafeteria. Competetive Salarv PLUS Pension and Health miegamas kambarys su visais patogu- 
, n - 1 1 1 n • I t T'i z- mais Padoriam vyresnio amžiaus vy-Insurance Provided and Paid for By 1 lie Company — other į ruj arba moteriai. Tel. WA 5-6742.
Benefits include Vacations, Illness, Saving Bond Program, FREE
Employment Physical, PLUS .20 Minute Morning Coffee Break.

If YOU want to work in the most Modern Efficient Laundry 
Plant in the Midwest — APPLY IN PERSON between 7:30 A. M. 

to 2:30 P. M. FOR AN INTERVIEW. AT

4141 WEST CHICAGO AVE.
An equal opportunity employer

aukštyn, nepakelia svetimų pa
tarimų, ypač peikimų, kritika
vimo, opozicijai jie darosi kerš- Immediate openings for North 
tingi, persekioja nepatinkamus 
žmones; giriasi savo galybe ir 
reikalauja ir geidžia pagyrimų 
ir nesamų jų nuopelnų pripažini
mo. Dr. Kazys Grinius

iš Atsiminimai ir mintys)

— Sol. Audronės Simonaitytės 
dailiai išmokyti grandiečiai dai
nuos lietuviškas vestuvines dai
nas Grandies “Lietuviškų ves
tuvių’’ pastatyme. Jame yra apie 
tuziną įvairių šokių. Scenovaiz
džius bei dekoracijas padarė pa
tys grandiečiai, vadovaujami ir 
nurodomi dail. Jurgio Daugvi- 
los. Toje lietuviškos buities ap
linkoje akt. Juozo Valentino re
žisuojami vestuvininkai bus įdo
mūs pamatyti ir išgirsti visiems. 
Vestuvės bus šį sekmadienį Jau
nimo centre. Jų kvieslys ir 
grandiečiai kviečia visus.

— Vyt. Eidukevičius, Rich
mond Hill. NY., atsiuntė vajui 
15 dol. auką. Ta proga jis rašo: 
“O visgi Naujienos yra didžiau
sios lietuvių demokratinės dau
gumos laikraštis. Tai ypatingai 
ryšku pasidarė dabar ir kiek-

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
. KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tomo yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai 
Abu tomai minkštuose viriai i uos# parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, Jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608
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KEYPUNCH OPERATORS 
EXPERIENCED ONLY 
UNIV AC 129, 5496. 029

and 
Northwest suburbs, must drive or live 
within area. Many Loop assignments 

also available. Dav and night.
VACATION AND HOLIDAY PAY 

WE ARE CHICAGO’S 
TOP PAYING AGENCY 
CALL LOIS, 641-1255 

Revell Data Placement. 
A Temporary Service Bureau 

Specializing in Keypunch Operators

vienas turėtų tai pastebėti. Ve
damieji ir straipsniai gali nepa
tikti tik bolševikams ir jų pa
keleiviams bei sėbrams ar siau
rų pažiūrų diktatoriams. Lin
kiu geriausios sėkmės”.

— Juozas Baltušis iš St. Char
les, Ilk, pratęsdamas prenume
ratą atsiuntė vajui 5 dol. Vajaus 
komisija nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams, visus skaity
tojus prašo remti Naujienas ir 
daryti pastangų surasti bent po 
vieną naują skaitytoją. Visi lie
tuviai yra kviečiami užsisakyti

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

' kitokį blankai
i 9

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava.

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis . ^_..x
3208Va W. 95th St. db

GA 4-8654 MltltMI

de fww fire ard Cawaitv C

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3247 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

. .................................
A. & L. INSURANCE A REALTY

A. LAURAITIS
INCOME IAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 34775

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

PRIIMSIU RIMTĄ VYRA gyventi kar
tu 4 kambariu bute.

4717 So. MAPLEWOOD.
Skambinti VIKTOR 376-8495.

TOOL & DIE MAKER
Perfect set-up for a craftsman who 
likes to work in a one man air cond. 
tool room environment. Make repair 
punch die sets, assembly die and 
fixtures for growing electronics firm. 
Steady, overtime with top wages.
Excellent hospitalization insurance. 

Apply CORCOM. INC.
2857 No. HALSTED ST., 327-6566

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMU VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

Rišu rūšių Draudiko agentūra ]

AUTOMOBILES—TRUCKS 
Automobiliai — Sunkvežimiai

PARDUODAMA LENGVA MAŠINA 
Buick, gerai užlaikyta ir gerame sto
vyje. Teirautis šeštadieni ir sekma

dieni, 6351 So. Maplewood Ave. 
Tel. HE 4-8431.

Naujienas. Jos užsitarnavo vi
sų dėmesį ir paramą.

— Ramintos Lampsatytės pia
nino koncertas įvyks šį šešta
dienį, kovo 31 d. 7 vai. vak. Tė
viškės bažnyčioje, 6641 So. Troy 
St. Visi kviečiami dalyvauti. 
Įėjimas laisvas ir nemokamas.

♦ Skaniausiai pavalysite nau
jame “RŪTOS” restorane, 6812 
So. Western Ave. Nauji šeimi
ninkai. Didelis valgių pasirin
kimas. Atidarytas kasdien iki 
7 vai. vak. Sekmadieniais už
daryta. (Pr).

♦ Chicagos Lietuvių Taryba 
š. m. balandžio mėn. 15 dieną, 
sekmadienį, 3 vai. popiet, Chi
cago Savings and Loan salėje, 
6245 So. Western Ave., šaukia 
metinę KONFERENCIJĄ.

Visos organizacijos, sudaran
čios Chicagos Lietuvių Tarybą, 
prašomos atsiųsti savo atstovus. 
Taip pat, visi lietuviai, kurie in
teresuojasi ALTOs veikla, mie
lai prašomi į konferenciją atsi
lankyti.

Atskirai kvietimai nebus siun
tinėjami.

Laukiame visų atsilankant!
Chicagos Lietuviu Tarvba 

‘ (Pr).

ČEPULIS NOTARY PUBLIC 
Income Tax Service

3548 SOUTH EMERALD AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60609

Tel. LA 3-1387
(Pasimatymui skambinti po 6 vai. vak.)

Pensijos ir kompensacijos iš Vokie
tijos. pilietybės popieriai, ivairių val
stybės formų pildymas. Interesantu 
reikalais lankosi valdžios ir savival
dybės ištaigose bei konsulatuose. Pa
deda sutvarkyti pensijos ir bedarbių 
pašalpos bei kitus panašius reikalus. 
Sutvarko Medicare ir kitas sąskaitas. 
Padeda neturtingiems gauti iš WEL
FARE ir kitų ištaigų įvairias pašal
pas: buto, nemokamo gydvmo. nemo
kamo maisto korteles ir kitką. Taip 
nat naruošia imigracinius dokumentus 
ir iškvietimus i Ameriką. Sudaromi 
testamentai ir asmenų paieškojimai.

Kreiptis asmeniškai arba laiškais.

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO. ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

NIGHT JANITOR 
MAINTENANCE 

MEN 
Apply in person. 

NOW!!
OLYMPIA FIELDS COUNTRY CLUB 

(Office)
203rd & WESTERN AVE. 

OLYMPIA FIELD, ILL.

WOODWORKERS
Exper. or semi-exper. mach, opera
tors, assemblers, sanders, + finish 
patchers. Steady work 4- overtime. 
Free life lnsur.. hosp., paid holidays.

CHURCHILL CABINET CO.
2119 W. CHURCHILL

(1800 N, 2100 W.)
PRODUCTION

Type solderer and welder. Vacation 
pay and many Company Fringe bene

fits. Pay based on skill.
Call for interview and test. 

THERMAL CARE
Div. MIDWESCO Enterurises 
1650 N. ELSTON, CHICAGO 

489-5800

LATHES TURRET LATHE 
Experienced operators needed for our 
night shift. Must read prints and fol
low process sheets. Top pay plus 

10% night premium.
PIONEER ASTRO INDUSTRIES 

DIV. OF. GOLCONDA CORP. 
7401 W. LAWRENCE, CHICAGO 
An equal opportunity employer

REIKALINGAS 
BARTE NDERIS 

PRIEMIESTYJE. 
Tel. 422-3535

TOOL AND DIE REPAIR 
(PROGRESSIVE DIES) 

4:00 P.M. to 2:00 A.M. plus half 
day Saturday or part time. 
R. OLSON MFG. CO., INC. 

1820 W. Grand Ave.

TOOL AND DIE MAKER
MACHINIST OR EXPERIENCED 

APPRENTICE
Full or P’rt timp

CEE KAY PRODUCTS
7124 WEST’ totthy AVE.

647-7799

LATHE HAND 
Mažiausiai 50 vai. savaitėje. 
$4.50 iki $5.50 per valanda.

ACE MOLD CO. 
4516 W. THOMAS ST. 

342-0848

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY — SALES
Dynamic company has need of a sa
les secretary. Interesting and exci
ting and non-routine work. With 
onoortunities for advancement We 
offer a salarv comensurafe with abi
lities and a liberal benefits package.

Interview on the phone
TONY ZACK 297-3145

An Equal Opportunity Employer

POWER SEWING 
MACHINE OPERATORS

Experienced. Good pay. Steady, 
cond. plant. Good fringe benefits.

WHEELER COMPANY 
224 W. HURON ST. 

Tel. SU 7-1156

Air

REIKALINGA MOTERIS šeiminin
kauti ligotai moteriai. Kambarys, 
maistas ir atlyginimas. Brighton 
Parko apylinkė. Skambinti vakarais. 

Tel. LA 3-7073.

SECRETARY 
STENO - TYPIST

Near North. Vicinity Grand - Ash
land. Good area. Many benefits, 

including profit sharing.
You will like it here. 

Call TA 9-1400 
Ext. 248

PERSONAL 
Asmenų laiko

PROGA PENSININKUI 
APSIGYVENTI MIAMI BEACH 

REZORTE. FLORIDOJE 
Reikalinga pensininkų pora prižiūrėti 
namą Miami Beach. Siūloma 200 dol. 
mėnesiui ir erdvus butas. 2 blokai nuo 

jūros. Teirautis telef. Chicagoje 
927-9548 

arba rašyti: 
NAUJIENOS. 

BOX 184 
1739 S. HALSTED ST.. 
CHICAGO. ILL. 60608

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave, PRospect 8-2233
2 BUTŲ BARCENAS

Dviejų butų patrauklus namas po 5 
kambarius kiekviename bute su 3 pa
togiais miegamaisiais taip pat uždaro
mis kiemo verandomis ir naudingu pil-

i BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS
I DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR-TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

nu beismantu. Dvi šildymo sistemos I BUD’S REAL ESTATE 
gazu karsto vandens šildomi kiekvię-|
nam butui atskirai. Labai gerame sto
vyje 2 mašinų garažas. Netoli 44-ta ir 
California Ave. Labai žema kaina tik 

$26,900. Vardan savosios laimės 
skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

4369 ARCHER AVE., CHICAGO 
TEL. — 254-5554

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga- 
j ražas. Gage Parke. $33,500.
‘ GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras.

1 ’__ . ‘ . Naujas
gazu šildymas. Alum, langai. Gara
žas. Arti mūsų. $22,900.

T į AUKŠTAS 6 BUTŲ MŪRAS. Gage 
i Parke. Alum, langai. Gazu šildymas. 
I Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 
garažas. Apie $7,000 pajamų. Rin- 

air, kos kaina.

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa- Moderni kabinetu birtuvė.
gamų namas Marquette Parke. Po 6 — --

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

2

EVERGREEN PARK
3 BEDROOM BRICK 

baths, basement, central 
garage.

BY OWNER 
422-2722

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
514 ir 414 kambarių. Karpetai. Alum.

„„„ . „ __ _______ .____ „ langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy-
VISAS MŪRINIS 2 METU mas. Garažas $18,800.

6 kambarių namas su 3 miegamai- , „ .siais. Ąžuolinės durys ir medis, kiet- — I?. BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
čiaio. rycuuillics UUIVS ir 111CU1S. MCI- -- j_. - _____ * —•: HEAAA 

medžio grindys. 114 vonios, imontuo- Kedzie ir Parko Apie $15^00 paga
tos krosnys, centrinis oro vėsinimas.. m’į_^imagauh už $70,000 
Aluminijaus langai ir sieteliai. 2 nia- ^RpS DEŠIMTmetų, pnes Mar- 
šinu garažas, 51-mos ir California apyl. Parka, statytas

----------  M ; pajamų namas. 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

614 KAMBARIŲ didelis Georgian.
114 VONIOS-. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23,000.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras. 114 vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

776-6032

SAVININKAS PARDUODA gerą 
mūrini pajamų namą. 2 po 4. 2 po 
5 ir beismante 2 butai po 2 kamba
rius. 2 masinu mūrinis garažas. 65-ta 
ir Talman. Tel. 737-5676.

6
BY OWNER ,

room brick with 3 bedrooms and 
2 car garage on 32’ lot.

Call 476-5520 after 6 P. M.

BY OWNER
MARQUETTE PARK

3 bedrooms. 2 baths. Paneled family 
room. Basement. 2 car garage.

Hubbard High School.
Must see to appreciate.

476-3753
BUILDERS AND CONTRACTORS 

Namu Statyba ir Remontas

PIRKITE DVI AR TRYS ŠEIMOS nau
ja 8 butų namą po 3 ir 414 kamb. 
$15.500 pajamų. Marquette Parke.

Mainys i mažesni. Tel. HE 4-2323.

5 ROOM BUNGALOW H. W. heat.
61stLot 30x125. $17.900. Near

and California. 
TAMBORN. — FR 6-4848.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, DI. 60609. Tel.: VI 7-3447

BRIGHTON PARKO 
GRAŽUOLIS

Patrauklus ir geresnis už naują 514 
kambarių mūrinis su 2 pilnomis Hol
lywood stiliaus voniomis, geriausia 
apsauga nuo potvynio patraukliu pil
nu beismantu ir 2 mašinų garažu. Sa
vininkas išvyksta i Califomiją ir isakė 
greitai parduoti prašydamas tik 
$26.900. Gera Nekalto Prasidėjimo 
parapijos apvlinkė. Jūsų galimybė ir 
svaionė gauti puikų bargena atėjo 
dabar. Skambinkit*- stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar.
Kalbame lietuviškai.

254-8500

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tol. 436-7878
St.

PARDUODAMAS
25 VIENETU LIETUVIŠKAS 

MOTELIS 
Phoenix’© mieste. Arizonoje.

informacijų kreiytis į:
ANGELA MOTEL

M. DAMBRAUSKAS
2114 W. BUCKEYE RD.
PHOENIX. ARLZ 85009

TEL. 602 — 252 1265

Dėl

"NAUJIENOS* KIEKVIENO

LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi aute motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. 6. AUT8 RtBUILBERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų Kai

nos nebrangios.
' 3518-14 W. 63 rd Street, Chicago III 

TEI------  776-5888
Anketas Garbočlauskas, sav.




