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- -Jei-.Amerikos-' vyriausybės pa
jamas laikyti doleriu, tai 45 cen
tai ateina iš asmeninių pajamų 
mokesčių, 17 centų iš pramonės 
korporacijų mokesčių, 9 centai
— iš muito mokesčių, 24 c. iš 
socialinio draudimo mokesčių ir 
kitų pajamų.

Jei Amerikos biudžeto išlai
das laikyti doleriu, tai gynybai 
skiriama 36 c., o švietimui, šal
pai, sveikatai skiriama 41 cen-

MAUJIEMOS 
TU* l^tUa***** D**žv N*w»

WASHINGTON AS. — Prezidento paskelbtas naujas valsty
bės biudžetas 1971-miems metams gynybos reikalams numato 71.8 
bil. dol., kas yra mažiausia biudžeto dalis gynybai per 20 metų. 
Pernai gynybai buvo skirta 78.7 bil. dol. Prezidentas prašys kon
greso 4 bil. vandens teršimo sustabdymui. Atskiros valstijos, 
norėdamos gauti federalinių lėšų, turės parūpinti dar 6 bil.. dol. 
Biudžete numatyta 4.6 bil. dol. Amerikos vieškelių ir greitkelių 
statybai. Erdvės tyrimui skirtos sumos sumažintos, o kovai prieš 
nusikaltimus padidintos net 600 milijonų, palyginus su pernai 
metais. f

Nigerijoj* baltas šalpos darbininkas — gydytojas laiko Iš bado 
mirštantį iby genties vaik^.

WASHINGTONAS. — Pen
tagonas po ilgo laiko truputį 
atidengė slaptumo šydą* den
gianti karo laivyno naują ra
ketą, kuri buvo išbandyta jau 
ir kautynių sąlygose, Vietname. 
Kaip tik tas išbandymas ir pri
sidėjo prie visiškos tylos, nes 
raketa buvo panaudota prieš 
šiaurės Vietnamo lėktuvus jau 
tada, kai Paryžiuje buvo prasi
dėjusios taikos derybos. Rake
ta “Talos” vieną komunistų Mi- 
gą numušė 1968 metų gegužės 
mėnesi, o kitą — birželio mėnesį.

Apie raketą nieko nebuvo 
skelbiama, nes bijota, kad ko
munistai gali nutraukti taikos 
derybas, tvirtindami, kad Ame
rika panaudojo naujus ginklus 
tuo metu, kada sustabdė savo 
bombardavimus šiaurėje.

Pentagono šaltiniai atidengė, 
kad laivynas išbandė raketą

MANILA. — Filipinų vyriau
sybė uždarė vienai savaitei vi
sas mokyklas, nes paaiškėjo, kad 
praėjusiose riaušėse dalyvavo 
nemažai universiteto studentų. 
Tarp policijos užmuštų riauši
ninkų buvo keturi studentai, ku
rių laidotuvės gali sukelti naujų 
išsišokimų.

WASHINGTONAS. — Kovai 
prieš nusikaltimus sustiprinti 
vyriausybė paskyrė 112 mies
tų 32.8 milijonus dolerių, — 
pranešė valstybės prokuroras 
Mitchell.

ATLANTA. — Pietinėse vals
tijose vasario 1 d. turėjo būti 
integruotos viešosios mokyklos. 
Atrodo, kad jos nevisur šį teis
mo parėdymą išpildė. Vicepre
zidentas Agnew vadovaus spe
cialiai kabineto narių komisijai, 
kuri padės pietinių valstijų švie
timo rajonams pravesti pilną 
mokyklų integravimą.

CAIRO, UI. — šiame Illinois 
mieste jau seniai vyksta rasiniai 
neramumai. Negrų atstovai 
kreipėsi į gubernatorių Ogilvie, 
prašydami atsiųsti Tautinės 
Gvardijos dalinius negrų sau
goti, nes juos baltieji įpuola. 
Juodųjų rajone naktimis girdisi 
šūviai.

VIENTIANE. — Laoso prem
jeras pareiškė,, kad Laosas pa
sirengę žiūrėti pro pirštus į ko
munistų tiekimą per Laosą, bet 
šiaurės Vietnamas turėtų išga
benti savo 50,000 kareivių iš 
Laoso.

po jo sekę protestai tardy
mai pakenkė abiejų vyriausybių 
ryšiams.

Prancūzija deda daug pastan
gų pagerinti savo ryšius su Š. 
Afrikos valstybėmis; Tunisu, Li
bija, Alžiru ir Maroku. Kartu 
pagerėjo tų valstybių savitar
pio ryšiai. Alžiras ir Marokas 
baigė savo ginčus dėl sienų. Tu
nisas irgi susitarė su Alžiru. 
Prancūzija, norėdama išplėsti 
įtaką Viduržemio jūroje, turi 
palaikyti gerus santykius su 
kaimynystėje esančiomis šali
mis.
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MASKVA. — Sovietu laikraš
tis “Trud” paskelbė, kad vieno 
valdžios buto valdytojai parei
kalavo iš našlės čikirovos, kad 
ji mokėtų didesnę nuomą, nes 
jos bute gyvena ir jos šuo. Jo 
maistui virti reikią daugiau du
jų, be to, reikia kaitinti vande
nį jo plovimui. Laikraštis sa
ko, kad gerai, jog čikirovo šuo 
nemoka kalbėti, nes biurokratai 
pareikalautų daugiau pinigų už 
telefono naudojimą.

Filosofas Russell pasisakyda
vo įvairiais klausimais. Jo pa
sisakymai dažnai buvo priešta
raują vieni kitiems. Paskuti
niais dešimtmečiais jis kišdavo- 
si į tarptautinę politiką, raši
nėdavo laiškus prezidentams, ko
munistų vadams, karaliams.

Russellis pats sakėsi neken
čiąs ir komunizmo ir kapitaliz
mo, nes abiejose sistemose žmo
nėms esą daug kančių ir išnau
dojimo. Jo kišimasis į tarptau
tinius klausimus sukeldavo spau 
do j e nemažai puolimų. Kartą 
jis buvo pavadintas “išmintin
giausiu Anglijos kvailiu”.

Pats Russell rašė, kad Pir
masis Pasaulinis karas iš jo pa
darė politinį gyvį. Jis tapo pa
cifistu, rašė prieš karą ir buvo 
teismo už tai nubaustas 6 mėne
siams kalėjimo. Po karo Russe
llis lankėsi Maskvoje, kur susi
pažino Leniną, Trockį, Gorkį ir 
kitus tuometinius bolševikų va
dus. Po to jis savo autobiografi
joje rašė, kad sovietų visuome
nėje “žiaurumas, skurdas, įta
rinėjimai, teroras pripildo net 
ir orą, kurį -žmonės kvėpuoja. 
Įsivaizduota lygybė buvo hipo- 
kritiška, nors visi buvo vadina
mi “tovarišc”, vienu tonu tas 
žodis buvp tariamas kreipiantis 
į Leniną, o kitu, kreipiantis į 
tarną”. Russell rašė: “Aš bu
vau'priverstas atmesti bolševiz
mą dėl dviejų priežasčių: viena, 
kad kaina žmonijai už bolševiz
mo laimėjimą būtų buvusi per 
didelė, kita, aš netikėjau, kad 
žmonija, sumokėjusi tą kainą, 
būtų gavusi rezultatus, kurių 
bolševikų vadai sakėsi siekią”.

Sovietų vadai niekada Bert- 
randui Russelliui nedovanojo už 
tuos pareiškimus. Net kada filo
sofas išėjo kovoti prieš Vietna
mo karą ir amerikiečių vaidme
nį jame, komunistų spauda ne
parėmė jo šaukiamos Švedijos 
taikos konferencijos ir teismo 
karo nusikaltėliams. Russell dar 
būdamas 89 metų, sėdėjo 7 die
nas britų kalėjime.

Amerikos stebėtojai galvoja, 
jog ši kalba patvirtina tų eks
pertų spėliojimus, kurie sakė, 
kad po Ho Chi Minho mirties Ka
noj us gali pasidaryti nesukalba
mesnis. Komunistų vadas pa
reiškė. jog vietnamiečiai turi 
būti pasirengę kovoti dar ilgus 
metus, kol Amerikos jėgos bus 
priverstos išvažiuoti ir nutrauk
ti agresiją. Nors vietnamiečiai 
norį taikos, ta taika turinti bū
ti pagrįsta laisve ir nepriklau
somybe. Vietnamiečiai turi bū
ti pasirengę kovoti iki pilnos 
pergalės. — pareiškė Le Duan.

šioje kalboje komunistų va
das kelis kart paminėjo šiaurės 
Vietnamo gyventojų skaičių —

Tai yra trim mi
lijonais daugiau, negu 1960 me
tų skaičius. Pietų Vietname esą 
17 milijonų gyventojų. Abiejų 
Vietnamu gyventojų skaičius 
esąs 37 milijonai, arba 6 mil. 
daugiau, negu prieš dešimtį me-

prieš lėktuvus, kurie Amerikos 
laivų nepuolė. Vienas komunis
tų lėktuvas buvęs 65 mylios nuo 
raketą paleidusio kreiserio, o 
kitas net 78 mylios atstume. 
Tokie raketos nuotoliai nuste
bino net ir jos projektuotojus.
Komunistų lakūnai nežinojo, kas laimėje jau mirė 236 asmenys.' 
juos puolė. Policija suėmė signalininką. I

LAGOS. — Nigerijos vyriau
sybė ištrėmė amerikietį diplo
matą, pulkininką Eugene Dewey 
už tai, kad jis iš uždarytų Port 
Harcourto aerodrome užsienie
čių korespondentų priėmė laiš
ką ir jį išsiuntė į užsienį. Laiš
ke buvo korespondencija apie 
padėtį buvusioje Biafroje.

Kartu su Biafros pralaimė
jimu atsirado Afrikoje nauja 
pabėgėlių rūšis — buvę Biaf
ros pareigūnai ir valdininkai. 
Dramblio Kaulo Krante jų esą 
apie 1,000. Ibai pabėgėliai ži
no, kad civilinį karą jie pralai
mėjo ir joks ginkluotas pasiprie
šinimas nieko nepadės. Jie gal
voja, kad Nigerijos vyriausybė 
bus nepastovi ir keisis. Sovietų 
įtakai didėjant Nigerijoje, va
karų valstybės įsikiš ir gali vis
ko vykti. Ibų pabėgėlių viltys 
sudėtos politiniuose pasikeiti
muose Nigerijoje.

ŲPPSALA. — Švedijos seis
mologinis institutas penktadie
nį užregistravo požeminį sprogi- 

1 mą sovietų Sibire, Semipalatins- 
ko rajone.

KARACHI. — Vakarų Pakis
tane iš pareigų pasitraukė gu
bernatorius, nesugebėjęs su
stabdyti riaušių.

džiausią atsakomybę už įvykius 
Viduriniuose Rytuose, nes Ame
rika duodanti Izraeliui įrankius 20 milijonų 
jo vedamai teroro kampanijai.

Komunistinė Kinija pasiuntė
Egiptui laišką, kuriame pasmer- 

Jis ūkiama JAV parama Izraeliui ir 
išreiškiama Kinijos parama ara
bų kraštams.

Pagerėjo prancūzų 
ryšiai su Maroku 
PARYŽIUS. — Prancūzijoje 

lankosi Maroko karalius Hassa- 
nas II-sis, užėmęs Paryžiaus Cril- 
lon viešbutyje 90 kambarių sau 
ir savo palydovams. Karalius 
buvo priimtas prezidento Pom
pidou, nors karaliaus vizitas lai
komas privačiu. Eilę metų Maro
ko ir Prancūzijos santykiai ne
buvo geri ir 1966 metais abie
jų valstybių ambasadoriai buvo 
atšaukti. Jie sugrįžo j savo am
basadas tik praėjusį gruodžio 
mėnesį.

Santykiams pakenkė išgarsė
jusi Ben Barkos afera. Jis buvo 
Maroko opozicijos vadas, pabė
gęs į Prancūziją po nepavyku
sio sukilimo prieš karalių. Pran
cūzijoje jis buvo nužudytas Ma
roko agentų su prancūzų poli
cininkų pagalba. Tas įvykis ir

Arabams išeities 
nėra, tik - kariauti

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Nasseris pasakė kalbą tarp
tautinėje parlamentarų konfe
rencijoje, kurioje dalyvauja at
stovai iš 55 valstybių.. Svarbiau
sias jo kalbos punktas buvo pa
kartojimas seniau girdėtų žo
džių, kad karas su Izraeliu yra 
neišvengiamas, arabai kitaip ne
galį atsiimti savo prarastų že
mių.

Nasseris nurodė, kad Izraelis 
jau paskelbė, jog Jeruzalės, Go- 
lano aukštumų, Gazos pakraš
čio ir Sharm ei Sheiko likimas 
esąs išspręstas ir dėl jų nėra 
ko derėtis. Taigi, kas jėga buvo 
pagrobta, turi būti jėga atsiim
ta, — pareiškė- Nasseris 
puolė Ameriką už paramą Iz 
raeliui. Amerika- nešanti di

. Paryžiuje kalbama, kad Nas
seris pirmiausia kreipėsi į sovie
tų ambasadorių Kaire Sergejų 
Vinogradova, reikalaudamas 
skubiai atsiųsti naujų lėktuvų. 
Kai šis negalėjo jo reikalavimų 
patenkinti, Nasseris pareikala
vęs. kad sovietai atsiųstų lėktu
vą, kuriuo jis slaptai išskrido į 
Maskvą, čia Nasseris nurodęs, 
kad Izraelio bombardavimai prie 
Kairo miesto rodo, kad Egiptas 
turi gauti naujų, didesnių nuo
tolių lėktuvų, kad būtų galima 
pulti Izraelyje esančius ta;kinius.

Nasseris spaudęs Maskvos va
dus, kad tie kreiptųsi į Ameri
ką ir “sutvarkytų” Izraelį. Izra
elitai tik tada ir pasitraukę iš 
Shadwano salos, kai Amerikos 
ambasadorius juos paspaudęs, 
reikalaujamas valstybės depar
tamento. Baltieji Rūmai panei
gė žinią, paskelbtą britų spau
doje, jog sovietų premjeras 
“karštu telefonu” kreipėsi į pre
zidentą Nixona, reikalaudamas 
paveikti žydus išeiti iš salos.

Prezidentas Nasseris sovietų 
vadams aiškinęs, kad Egiptas 
bus priverstas kreiptis į komu
nistinę Kiniją, jei sovietai ne
duos naujų lėktuvų. Jo vyriau
sybei esąs pavojus būti nuvers
tai, o tada sovietų įtaka arabų 
kraštuose sumažėsianti, nes 
Egipte gali valdžią laimėti pro- 
vakarietiškos vyriausybės, kaip 
Saudi Arabijos, Maroko ar Jor
dano.

Po Nasserio vizito Maskvoje 
ši tuoj paspaudė Sirijos valdžią, 
kad ji pradėtų puolimą prieš Iz
raelį ir tuo palengvinti] Egipto 
padėtį. Sirija Maskvos paklau
siusi ir iš to kilęs susikirtimas 
Golano aukštumoje.

Prezidentas Nixonas penkta
dienį pareiškė spaudai, kad jis 
per ateinančias 30 dienų nutars 
ar duoti Izraeliui prašomų gin
klų ar ne. Dabartinė sovietų pa
rama Egiptui gali prezidento 
sprendimą pagreitinti.

ITlJxtij Dll
LONDONAS. — Sulaukęs 97 metų Valijoje mirė 

fas, matematikas Ear! Russell. Jis laimėjo Nobelio literatūros 
premiją 1950 metais, profesoriavo Amerikos ir Anglijos univer
sitetuose ir išleido daug knygų. Jo paties tvirtinimu, jo gyveni
mą lydėjo meilės ilgesys, pažinimo troškimas ir užuojauta vargs
tančiai žmonijai. Daugelis jo padarytų pareiškimų nustatė prieš 
jį visuomenę Amerikoje ir Anglijoje. Dar 1940 metais New Yorko 
Aukščiausias Teismas nusprendė, kad Russell yra netinkamas 
dėstyti New Yorko miesto kolegijoje. Russellis yra apdovanotas, 
iš kitos pusės, aukštais britų karaliaus ordinais.

HANOJUS. — Šiaurės Viet
namo komunistų vadas Le Duan 
pasakė ilgą kalbą komunistų par
tijos 40 metų sukakties proga. 
Kalboje jis įspėjo vietnamiečius, 
jog karas su JAV bus dar il
gas ir pareikalaus daug aukų. 

Le Duan kalba įdomi tuo. kad 
po Ho Chi Minho mirties buvo 
neaišku, kas laimi varžybas dėl 
vyriausios vietos valdžioje. Da
bar atrodo, kad Le Duanas tas 
varžybas laimėjo. Le Duan pri
minė prezidento Nixono penkta
dienį pasakytą - spaudos konfe
rencijoje grasinimą, kad jei ko
munistai bandys padidinti karo 

, veiksmus, Amerika į tai atsa- 
Iždo sekretorių Kennedy ■ kys stipriomis karo jėgomis. Le 

pareiškė, kad greit gali suma- j Duan sak0, kad Nixonas kalba, 
žėti bankų nuošimčiai. Tas pa-: kaip piratas.
gyvino akcijų biržos veikimą, 
akcijos pakilo.

Rusų vaidinimas 
apie Rooseveltą

MASKVA. — Nors Sovietų 
Sąjungos istorikai paprastai 
JAV prezidentą Rooseveltą ver
tino palankiau už kitus preziden
tus už jo bendradarbiavimą su 
sovietais H-jo Pasaulinio karo 
metu, šiuo metu Maly teatre, 
Maskvoje einąs vaidinimas pa
rodo Rooseveltą, kaip ambicin
gą imperialistą, įsakiusi gamin
ti atominę bombą tam, kad jos 
pagalba Amerika galėtų užval
dyti visą pasaulį.

Vaidinime “Vyras ir pasau
lis” prezidentas Rooseveltas pa
rodomas ligotu, džiną nuolat ge
riančiu politiku, kuris žinojęs iš 
anksto, kad japonai puls Pearl 
Harborą ir laukęs to puolimo, 
nes jis sudarytų gerą progą 
Amerikai įstoti į karą ir užka
riauti visą pasaulį.

Vaidinime Rooseveltas kal
basi su savo valstybės sekreto
riumi ir sako jam laukiąs karo. 
Dramos herojus yra, kaip ir ten
ka laukti, rusas mokslininkas, 
kuris nors nekęsdamas karų ir 
bombų, pagamina sovietams 
atominę bombą, nes tokia esanti 
jo patriotinė pareiga. Vaidinime 
tas rusas turi kelis monologus 
apie taiką, jos reikalingumą ir 
karo beprasmiškumą.

MASKVA ĮSPĖJO: SUTVARKYKITE.
IZRAELĮ. MES EGIPTO NEAPLEISIME

PARYŽIUS. — Kaip vakar pranešta, sovietų ambasadorius 
Paryžiuje Valerian Zorin “skubiu ir svarbiu reikalu” aplankė 
prezidentą Pompidou, o tuo pačiu metu sovietų ambasadorius 
I-ondone Michail Smirnowski vizitavo premjerą Wilsona. Oficia
liai apie tuos pasikalbi-j mus nieko neskelbiama, tačiau prancūzų 
kanceliarijose kalbama, kad sovietai pranešė vakarų vyriausybėms, 
jog jie stipriai ginklais paremsią Egipto prezidentą Nasserį ir 
pareikalavo, kad britai ir prancūzai spaustų Izraelį, kad šis su
stabdytų savo puolimus Egipte, ši sovietų akcija kilo iš skubaus 
prezidento Nasserio apsilankymo Maskvoje praėjusią savaitę, 
kada izraelitai buvo okupavę Shadwano salą, kurią jie išlaikė 30 
valandų.

♦ Iš Nigerijos sugrįžtą dakta
rai ir misionieriai pasakoja apie 
badą, žmogžudystes ir kaniba
lizmą. Biafroje taip trūko mai
sto, kad žmonės gaudydavo nu
silpusius kareivius ir juos par
davinėdavo mėsai. Už gyvą bia- 
frietį kareivį buvo mokama 120 
doL, už negyvą — 12 dol. Nbawai 
mieste Biafros valdžia sušaudė 
10 žmonių už žmogienos parda
vinėjimą.

♦ Teamsterių buv. preziden
to Hoffos gynėjas teisme adv. 
Osbom buvo rastas negyvas sa
vo garaže.

♦ Izraelio tyrimai parodė, kad 
minų krovinio sprogimas Elato 
uoste, kur žuvo 19 asmenų, įvy
ko per apsileidimą. Iš arabų atim
tos minos nebuvo išmontuotos 
ir vežamos sunkvežimiu sprogo.

♦ Britanija atmetė Jungtinių 
Tautų siūlymą uždrausti vartoti 
kare CS dujas. Jos nežudo, tik 
laikinai kareivį paraližuoja.

♦ Pietų Vietnamas ketvirta
dienį pradės 24 vai. karo paliau
bas vietnamiečių Naujų Metų 
proga.

♦ Japonija vakar pasirašė 
branduolinių ginklų neplatinimo 
sutartį, stebint Amerikos ir so
vietu ambasadoriams.
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IŠ KRONIKOS
Chicagos skautininkai ir

siremia į ežerą su pievomis ir! komitetą, kuris rūpinasi ūkiš- 
gražiu paplūdymiu (1500 pėdų kais stovyklos reikalais. Pagal 
ežero pakrantės). Sumokėta “By-laws” stovyklos vadovybė-

U

vės statė mažesnius pastatus j 
vilkiukams ir paukštytėms po 
16 žmonių talpos. Dabar Romu-

skautams 
iv

skyrių ”Po atviru dangumi”, j 
• Toronte skautų vyčių ir kandi-1 

datų yra leidžiamas neperiodi-j 
nis laikraštėlis “Vingiuotais Ke
liais”. |

- ma
Mugė ^kuri ^avo tautybių veiklą at

pelnąs -kirais vienetais ir pažadėjo pa-

j amų
tovėje — Toronte
fkautorama, t. y. meniški pasi- ru Kanadą. 1969 metais lietu- 
rodymai. va’ 
zika. dainos.

■kurio spalvos, su- leistina. Juk pasitraukiu iš taip, 
— yra geltona, žalia ir į garbingų ir prasmingų pareigų.

.PSIRIKBIAS

Praneša skautininkas Kaiys Batūra
Kanados Rajone skautų-čių vienetai veikia 6 vietovėse: To

ronte — skautų-čių tuntai, Hamiltone — skautų-čių tuntai, Mon
realyje — skautų-čių tuntai, Niagara-St.Catherines — bendroji 
viėtimnkija, London, Oont. — bendroji vietininkija, Delhi — 
skaučių d-vė. Iš viso rajone yra apie 550 registruotų skautų-čių. ix/v«s L'et- Skautu Brolijos Vyriausias.

Skautininkas. «

Dar mes Į

ri- ■

, Kuriem
«Į matysimės
tose.,. Esu pasi adėjęs

Ui j sidėti prie Skautų Aido darbų, 
, kaip technini- redaktorius. Ži-| 
į noma, dąr mes susitiksime sto-! 
Į vykiose ir įvairiuose kituose mū- Į 
į sų skautų judėjimuose. Vieną j 
! kartą skautas — visą gyvenimą 
' skautas.

SAULIŲ DOVANA DETROITO SKAUTĖMS
LeonardŠulcas, Detroito S. Butkaus šauliy 
Įteiki3 kuopos sauliy auicą — 100 do L 

lion yt e i Detroito skautėms paremti.
K. Sragausko nuotr.

kuopos vicepirm., 
ps. Audronei Timu-

Sąskrydžiai

Rajone rengiami kas metai 
rudenį Vadovų - vių suvažiavi
mai. Jie turi bendrąją dalį! 
— skautiškos veiklos nagri
nėjimas, diskusijos ir antro
je dalyje — atskiros Seserijos 
ir Brolijos sueigos su specifi
niais klausimais. Kas metai yra 
daromas prešstovyklinis vado- 
vų--vių Nuvažiavimas, kutiame j 
aptariama būsimos stovyklos i 
gairės: programa, stovyklos -va-i 
dovybė. vienetų vadovai, ūkio j ^ajnamas 
reikalai ir kt.

eis mokyklos vedėjas pir- 
dienomis niekaip negalė- 
■asti prie mokinių triukš- 

i ebepakeldamas alaso vie
noje klasėje už sienos, jis įbėgo 

[ ir pamatęs, kad vienas už kitus 
dlds^TXXB UZ VIGILS garsiau kalba, 

j čiupęs už sprando, išvedė į kori-
■ dorių ir pastatė kampe.

Netrukus į vedėjo kabinetą 
j Įėjo keli mokiniai “delegatai” pa- 
; klausti, ar klasė gali eiti namo?

— Dėl ko namo nelaiku ? nu-
■ stebo vedėjas.

— Kad pamokos nebus, nes 
į mūsų mokytojas kampe stovi, 
atsakė mokiniai.

mėnesj Vietiniais papročiais gy- > 
menant, betgi, negalima stovy
klose kurti laužo. Per eilę metų - 
mūsų skautai ir skautės turėda-į 
vo pasukti galvas improvizuo
tiems laužams pasidaryti, šis 
Australijos draudimas kūrenti 
laužus yra susijęs su pavojum 
gaivališkų gaisrų, kurie Austra
lijos klimate yra labai siaubiu-

Išskirtiną padėkos žodį tariu 
Brolijos Vadijai, kuri trejus 
metus kantriai ir nuoširdžiai at
liko pavestas pareigas, žinau, 
kad ir jie toliau dirbs įvairius 
skautiškus darbus, kaip kad dir
bo praeityje. Broliškai spaudžiu 
jiems kairę.

po atsisveikinimo žodžiy
Kai šio straipsnelio gale pa

dėsiu tašką, tai pasibaigs ma
no Liet. Skautų Brolijos vado-! 
vavimo treji metai. Gražūs tai 
buvo metai, ir minėsiu juos su 
džiaugsmu ir pasididžiavimu.

°agal seną tradiciją nuo 1948 Džiaugiuosi, kad bent kuo ga-į 
leidžiama nešioti lajau prisidėti prie tų gražiųjų . 

’ką uniformą ir ženklus darbų, kurių taip gausu mūsų
i 'r ve;kti 1 etuvių tautybės vie- nuostabioje Brolijoje. Didžiuo- į 

veiklą Kanados juosi, kad galėjau stovėti prie-

Lendradarbiavimas su kitų 
tautybių skautais

Toronto Rambyno Tuntas yra Į 
registruotas Kanados Skautų 
■ąiungoje, kaip vienetas didžio-

’ jo Toronto Kanados skautų tun- 
Mokamas nario mokestis ir 

vieneto “charteris

f tovyklos į ’ie
■Kol nebuvo įsigyta Romuvos; 

stovyklavietė, buvo stovyklau-. ne 
‘ta įvairiose vietovėse. Dabar! 
jau 7 metai stovyklaujama I'.o- ■ 
muvoje lie os - rugpjūčio mėn. į 
Stovyklautojų skaičius siekia 
iki 3'0. Paskutines dvi vasaras 
rengiamos atskiros jaunesniųjų 
skau’ių-čių ir skautų-čių sto
vyklos. f tovyklose kas met da
lyvauja skautai-tės ir iš arti
mesnių U 'A vienetų, šiais me
tais dalyvavo abudu Detroito 
tanta1’ apie i00 skautų-čių. Per 

metas Romuvoje stovyklavo 
17?C skautų.
. Montrealio tuntai 
ja Montreaiio Baltijos stovykla
vietėje. kuri priklauso Bend
ruomenei, bet skautai aktyviai 
dalyvavo ją steigiant, statant ir 
dabar toliau tobulinant.

Parengimai

Visose vietose labai išpopu
liarėjusi Kaziuko 1 
duoda gražių pajamų.
laikomas įvairiai — Tėvų Komi
tetų arba tuntų ir draugovių ka
sose.

Tokią
nto vadovybė toleruoja, ir iki 

liol nebuvo jokio nesusipratimo, pasišventusių ir taurių lietuvių. į 
šiais melais daug mūsų vadovų Gal tai skamba bent kiek ir pa
buvo andovanoti ilgo vadovavi
mo medaliai 
tapimas 
raudona. Rambyno Tunto skau
tai dalyvauja kartu su kanadie- 
č'ais tradicinėje Obuolių dieno
je. -kur uniformuoti skautai vi-j 
są dieną pardavinėja gatvėse i 
obuolius. Tuntas iš to papildo j 
savo kasą‘8300.

1967.VI.27 Rajono Brolijos va-,

Treji metai prabėgo, kaip 
trys dienos. Pasiliko daug 
neįvykdytu sumanymu, 
daug svajonių. Tik kaip ge
ra, kad pareigas perima uo
lus. pareigingas, pilnas idė
jų ir užsidegimo ilgametis 
skautininkas v. s.. Petras

Skautininkas

VYTAUTAS NAMIKAS, 

buvęs LSB Vyr. Skautininko 
Pavadbototas.

kitais egzilų skautais: latviais, 
estais, ukrainiečiais, vengrais ir i

; lenkais. Kas mėnesį buvo da
romos tų . grupių vadovų kon
ferencijos. 1968 m. buvo su
sitikta su Kanados Vyriausiu 
Skautininku ir kitais aukštes- 

pareigūnais. Jie užgaran-

■šiais metais Sydnėjaus “Auš- 
I ros” tuntas savoje stovykloje su 
’ ugnimi surišo visus vardus. Sto- 
i vykią pavadino “Aukuro” var
du. Stovykloje buvo trys pasto- 
vyklės: “Liepsnos” — skaučių,

■ “Ugnies” — skautų ir “Kibirkš- 
! ties” — Ė.-rtin. skautu. Leido sto-
■ vyklinį iaikraštėlį — “Žarijos”.

Stovykla įvyko sausio 2-10 
dienomis nuosavoje “Aušros” 
stovyklavietėje prie" Sydnėjaus. 

Į Stovyklavo per 50 brolių ir se- 
i siu. Vadovavo skautas vytis v. 
si. St. Sankauskas.

W!
• *

Sjvo naminę valsty spintelę reikia 
tepaprastai švariai ir tvarkingai už* 
aikyti, lu-ip šiame vaizdelyje parody- 

•a išimti visas bonkutes ir išmazgoti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
Kač neįvyktu klaidu, nes vaistų su- 
maiš/mas gali būti fatališkas, patik- 
-inti, kekių vaistų trūksta ir tuos pa- 
□Hdyti kad būtum bet koki a.n nati-
ėfu.nui ruošės.

S4,000. Pinigai surinkti aukoto
jų iš karto. Pastatyta didžiulėj 
salė su virtuve talpinanti 250, prje gįų atsisveikinimo žodžių 
žmonių. Pastatas pastatytas l prisideda VS Pavaduotojas s. 
pirmoje kalno pakopoj su gra- i Vytautas Namikas. Toliau jį su- 
žia panorama į ežerą — kainavo j tiksime LSS Taryboje, į kurią jis 
S8,000. Vėliau atskiros vieto- į į>uvo išrinktas.

Budėkime!
v. s. Vladas Vijeikis, 

buvęs Liet. Skautų Brolijos 
Vyriausias Skautininkas

1967 metais visos tautybės tu-1 voje yra 12 pastatų: 8 gyvena-1 
Toronto vietovėje labai iš- rėjo savo “Jamboree”, kurios I moderniški tualetai, laivams ; 

garsėjęs rengiamas metinis ba- j metu lankėsi sostinėje Ottavo-1 laikyti pastatas, pirtis. Romu- į 
"aras, kuris duoda iki SI,000 pa-! je įr buvo priimtos Skautų še- v& turi keletą didesnių irklinių) 

Kas metai didesnėje vie-J f0, 0 1968 metais padarė ke- laivų, 12 “canoe”. Turto vertė 
rengiama Hon? apie 6,000 myliu i Vaka-' S40,000, — skolos nėra. _

Romuvai legalizuoti buvo jsJ ^kautininkės renkasi pirmajai 
‘k Skautinin- 

~ ~ - * - * - * j kų ir skautininkių Ramovė kvie-
ja užregistruota, neminint skau- Į čia visus narius ir nares į meti- 
tų vardo, norint apsisaugoti nuo 
pasaulinės įtakos. Organizaci
jos nariai yra skautai registruo
ti LSS ir tėvai rėmėjai. Romuvą 
valdo 16 žmonių Valdyba į ku
rią įeina ex-officio 5 tuntinin- 

vadeivos, Rajono Vadas. 3

-A- Sveikinimai Amerikos se-' 
sems ir broliams iš Australijos, j 
LSB Jūrų Skautų Skyriaus ve
dėjas j. v. s. Br. Juodelis sausio 
mėn. gavo laišką iš j. s. V. Vait
kaus su sveikinimu sesėms ir 
broliams Amerikoje, žengiant į 
veiklos dešimtmetį, visiems lin
kint gero vėjo. Sveikinimas 
siųstas sausio 9 d. iš “Džiugo” 
tunto stovyklos jūrų skautų pa- 
stovyklės, pasirašant j. s. Vyt. 
Vaitkui, j. s. A. Gabui, j. b. vlt. 
Rimantui Šarkiui — LSB Nidos 
laivo vadui ir LSS “Džiugo” tun
to stovyklos viršininkui (taip 
oficialiai pasirašoma), ir vie
nuolikai jūrų skautų — “Nidos” 
laivo įgulos narių. '

Labai malonu, kad nei dideli 
atstumai nesumažina Melburne 
gražiai veikiančio LSB jūrų 
skautu “Nidos” laivo nariu ir

Toronto mieste senoviška lempa ir . 
ja atsirėmęs jaunuolis sudaro siluetą 

apšviestame krautuvės lange.

nt4ALrJIENOS” KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knyga

176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina §2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knyga galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Rajono vienetuose švenčia
mas visos skautų metinės šven
tės. Tuntai važiuoja svečiuos- 
na i kito tunto šventę.

Spauda

viu skautai-tės važiavo i Wini- teigta organizacija Romuva, Inc. sieme^ne^ sueigai, 
pegą dalyvauti bendroje stovy- Surašyti įstatai ir organizaci-i 
kloję. (Ten skautų vienetų nė
ra). šį etninį skautų grupių ju
dėjimą finansiškai remia val
džios įstaigos, padengdamos pu
sę išlaidų.

Romuvos stovyklavietėje

1963 metais šiaurės Masho-Jkai
Rajono skautai-skautės turiikoj buvo nupirktas 49 akrų že-į Tėvų Komiteto pirmininkai ir 

savo skyrių plataus tiražo laik- mės sklypas prie Fox ežero. Uo- ■ 3 renkami skautai ir 2 rėmėjai, 
raštyje ‘"Tėviškės žiburiai”, pa- lėti kalnai su miško masyvu at-j Paskutinieji 5 sudaro stovyklos 
vadmtą “Skautų Veikla”, o -Mon- 
trealyje leidžiamams laikrašty
je “Nepriklausoma Lietuva”

ni susirinkimą, kuris įvyks va
sario 8 d., sekmadienį, 3:30 vai. 
po pietų Jaunimo Centre. Pašne
kesio tema. “Vasario 16 — skir
tingų amžiaus metų eigoje”.

Valdyba
* Australija pasiilgo ugnies. 

Australijos lietuvių skautų sto
vyklos paprastai vyksta sausio

GAUSOS SVEČIAI PAS CLEVELANDO SKAUTES 

į ykvsfoje tunto iškilmingoje sueigoje.
<J. Carlos nuotr.

j e yra 3r> registruotų LSS narių 
ir 2.-> rėmėjų.

Pagal tarpusavio susitarimą, 
stovykla laikoma I.SS turtu ir 
prieinama kiekvicnaln sąjun
gos vienetui — iš anksto susita
rus ir suderinus laiką. Stovyk- 

)s išlaikymas kainuoja §1,800 
metus, todėl po skautų stovyk

lavimo ji yra išnuomojama se
selėms, kurios globoja protiškai 
atsilikusius vaikus. Už nuomą 
gaunama 81.800 už tris savaites. 
Nuomojama kas metai.

Apskritai, Kanados rajone 
skautiška veikla kol kas yra pa
stovi. Kai kuriose vietovėse su
šlubuoja. Kiek sumažėjęs prie
auglis. Tikimės, kad išauginta 
jaunoji karta, dar kiek subren
dusi, tęs darbą toliau.

S. K. Batūra, 
Kanados Rajono Vadeiva

B f

Certifikatų sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti SI,000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

NARIAMS

• Vacation Club
• College Bonus Savings
• Home Mortgage Loans
• Home improvement Loans
• Christmas Club
• Insured Family Savings

Ant visų knygeliu 
sąskaity

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

TEIKIAMAS "MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

• Notary Public Service
• Free community rooms tor 

your organiz'd meetings 
pay all family bills with 
our specT money order 
checks.

•-Sell & redeem U. S.Bonds
• Two large free 'park'g lots
• Save-hy-Mail Kits
• nr^avėlers Checks
• Safe Deposit ' Boxes

John Pakel, *Sr., President ’ and Chairman ■ of ' the Boaru

6245 SO. WESTERN AVE. TH. GR 6 - 7575

S
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LAIKAS c

VASARIO 8 DIENĄ, 

SEKMAD1EN|, 

3 V AL. PO PIETŲ 

JAUNIMO CENTRE 

★

JONAS VAIČIŪNAS

VEIKS NUO 10 \ AL.

RYTO IR KLOUNO
PRIEŽIŪROJE

LAIMĖS ŠULINYS

VASARIO 16-0JI IR MŪSŲ PAREIGA
Kasmet minime Nepriklauso

mos Lietuvos atstatymo dieną, 
Vasario šešioliktąją. Kasmet 
renkamės į sales, išklausome 
kalbėtojų, pritaikytos meninės 
programos. Išeiname daugiau 
mažiau pasiryžę nenuleisti 
rankų, kol okupanto raudonas 
batas mindžioja žalią Lietuvos 
žemę.

šie metai mums atneša dar 
vieną liūdną sukaktį. Birželio 
penkioliktą, lygiai prieš tris
dešimt metų, “nešdamas laisvę” 
maskolių tankas peržengė Lie
tuvos sieną.

“Išlaisvino” ramius ūkininkus 
nuo žemės, valdininkus nuo tar
nybų, visus krašto gyventojus 
— nuo ramybės, šimtus tūks
tančių nekaltų lietuvių “iš
laisvino” nuo savo žemės, iš
siųsdami tolima j in Sibiran lė
tai mirčiai ir išnykimui.

“Išlaisvino” ir nuo brangiau
sio žmogaus turto — gyvybės.

Vengdami tokio “išlaisvini
mo”, dalis beturiu pasitraukė 
iš savo krašto. Pasitraukė, pa
siryžę parodyti laisvajam pa
sauliui visą to “išlaisvinimo” 
tiesą.

Daug jų jau iškeliavo amži
nybėn. Tačiau didžioji dabs dar 
gyva. Ta dabs yra tikras liudi
ninkas “išlaisvinimo” ir jo 
pasekmių.

Dėl to tai daliai tenka didelė 
atsakomybė- Atsakomybė prieš 
savo tautą.

Žymiai mažesnė atsakomybė 
krinta seniesiems ateiviams ir 
jų vaikams. Jų dauguma ne
matė Nepriklausomos-L-ietuvos,

nepergyveno “išlaisvintojų” įsi
brovimo. Jų gretos labiau retė
ja nei mūsų, bet jie visuomet 
stovėjo ir stovės už Nepriklau
somą Lietuvą, kaip stovėjo įpo 
Pirmojo Karo.

Jie rėmė atsikuriančią Lie
tuvą. Jie surinko milžiniškas 
sumas, kad tik Nepriklausoma 
Lietuva prisikėlusi geriau galė
tų tvarkytis. Jie atsiuntė Lais
vės Varpą, mums per dvide
šimt du metus skambinusį, kad 
tas laisvės nevertas, kas jos ne
gina.

Vasario šešioliktosios minė
jimus ruošia, kaip ir įprasta ir 
teisinga, Amerikos Lietuvių’ 
Taryba ar jos skyriai. Kur nėra 
skyrių, ta pareiga krinta Lie
tuvių Bendruomenės padali
niams ar susidariusiems orga
nizacijų komitetams. Pačiose 
mažose vietovėse ruošia visi, 
kas tik gali.

Niekam nėra paslaptis, kad 
praeitais metais įvyko susidūri
mų. Tie kivirčėliai kilo dėl 
grynai piniginių reikalų. Tų 
reikalų aiškinti netektų, nes 
visiems turėtų būti aišku, kad 
Vasario šešioliktosios minėji
muose surinktos aukos turėtų 
būti skiriamos tik tam vienam 
tikslui: Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Politinius laisvinimo 
reikalus atstovauja Amerikos 
Lietuvių Taryba. Ji remia Vy
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, kuriam juo toliau, 
juo daugiau reikalinga para
ma. Vliko sąmata ir taip jau 
juokingai maža. Taigi, juo 
daugiau skirsime Amerikos

Japonijoje Nauju Metu iškilmėse buna jvairty ceremonijy. Viena jy yra sudaužyti iš ryžiu pa
gamintą pyragą, kurio gab3lus paskui svečiai suvalgo.

rietuvių Tarybai, juo ir Vlikas 
^alės tikėtis daugiau paramos.

Labai aišku ir tikra, kad ki
tais mėnesiais kieno nors ren
kami pinigai priklauso rinkėjų 
reikalams. Prie jų Altą, atro
do, neturi ir neturės jokių pre
tenzijų.

Taigi, būtų labai džiugu, kad 
tuos piniginius vajus atskirtu
me. Kada vajus laisvinimo rei
kalams, kada Balfui, kada 
Bendruomenei, kada kam ki
tam.

Kada atskirsime, drąsiai ga
lėsime tarti, jog supratome vi
są lietuvišką eigą. Atsiprašau, 
nesakau, kad neskirtame, bet 
gali pasitaikyti išimčių. O išim
čių visuomet buvo ir bus.

Čikagoje Vasario šešiolikto
sios minėjimas ruošiamas, kaip

į ir įprasta, Marijos Aukštesniojo 
j e Mokykloje vasario 15 dieną. 
Juo rūpinasi Altos dalinys, či-

labai džiugu, 
kartos lietu- 
vadovaujan-

minėjime iš

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

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai §4.00, minkšti — §3.00.

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

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

kagos Lietuvių Taryba, šiais 
metais vadovaujama jaunosios 
kartos energingo vyro R. Sta- 
niūno. Tikrai.
matant jaunosios 
vius, užimančius 
čias vietas..

Kas dalvvaus
amerikonų, kas bus kalbėtojai, 
kas atliks meninę dali, jau bu
vo minėta. Pagrindinis impul
sas — kad būtų pilnutėlė salė, 
net kad į ją netilptume.

Ir kad nepamirštume tą ma
žą doleriuką,skirti už mus be
sirūpinantiems.

Gali būti idėja stipriausia, 
bet ji niekad nebus Įgyvendin
ta, jeigu nebus tų “žaliųjų”.

Leiskite paskutinį žodį. Jei
gu remsime Lietuvos Laisvini
mo Veiksnius; būsime jiems 
solidarūs, jiems bus lengviau 
dirbti, nes jie jaus mūsų užnu
garį, jiems visai pritariantį.

Vasaris - Amerikos širdies mėnuo

GERIAUSIA DOVANAKVIGa

$1.50

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psL

I

$1.00
19.

20.
21.

5.
6.

$12.00
$4.00

$4.00
S4.00
$2.50
$6.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00 

$10.00 
$3.00

$6.00
$3.00

$5.00
$3.00
$2.00

šitas knygas galite įsigyti “Naujieną” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS n t, 336 psL
2.
3.
4.

T 
s 
1

Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.
310 psl. .................      ,..........

Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl. 
angliškai .... x,..„ rJ-u.' ..g...__ r

Pranys Alšėnas', MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ*, lyrika, 152 psl. _____
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl....... .......

Juozas Liūdzius, RAŠTAI, 246 psl.......... -...............................
M. Zošcenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. _______
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS .ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ........________ __________________
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl...........
J. Augusta i t is, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl_____________Z_________________-..........-...........
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. .........  CL.CC
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. “

10.
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. s___________ __ _
VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir da rba i...... ......... ____________ ___________ ______
11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ...... ............. .
12. Dr. Antanas J. Gus sen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais --------------------------------- ----------
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ...»...... ........
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl............ ..... .......
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.......... . .......
16. C. R. Jurgele, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė^ KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___
18.

$2.00 ir $3.00
$5.00
$2-00

Nuo šio vasario 1 dienos per; 
visą mėnesį Amerikos širdies 
Draugija tęs rinkliavą širdies 
Fondui, iš kurio paskui yra ap
mokami įvairūs tyrimai ir nau
jų būdų kovai su širdies ligomis 
ieškojimai. Chicagos širdies 
Draugija yra užsibrėžusi šiemet 
sukelti SI.6 milijono, tai yra 
1,600,000 dolerių.

šios draugijos ir to fondo dė
ka per praeitus 10 metų išgel
bėta nuo mirties apie 30,000 
amerikiečių. Paskutiniais mir
čių nuo kardiovaskuliarinių (šir
dies ir kraujo apytakos) ligų su
mažėję 20 nuošimčių. Priemo
nės su šiomis fatališkomis ligo
mis kovoti yra širdies-plaučių 
mašinos, taktai (pacemakers), 

I dirbtiniai širdies vožtuvai ir in- 
j dai ir skiepai reumatiniam karš- 
1 čiui sustabdyti ir širdies paga- 
i dinimo išvengti.

Ryšium su širdies Mėnesiu, 
Amerikos širdies Draugija (Aso
ciacija) pateikia tos draugijos 
steigėjo ir buv. jos pirmininko, 
vieno žymiausių širdies specia
listų Dr. Paul Dudley White iš 
Bostono penkis patarimus, ku
riuos įsakmiai pataria visiems 
įsidėti ir laikytis:

1. Nusistatyk sau kasdieninę 
reguliarinės mankštos tvarką, 
tokią kuri tinka paties fizinėms 
sąlygoms;

2. Kur tik įmanoma, sumažink 
aukštą cholesterolo kiekį turin
čius maisto produktus ir gyvuli
nius riebalus, juos žymia dali
mi pakeisdamas augaliniais rie
balais ;

3. Po 22 metų amžiaus žiū
rėk, kad nė vienu svaru nebe- 
pąsunkėtum;

4. Nerūkyk cigarečių. Jei šiuo

Lenkai apie savo 
spaudą Lietuvoje 

Lenkai, kurių liežuviui visuo
met sunku yra ištarti žodis Lie
tuva, tą žodį mieliau net Sovie
tais pamaino... štai Chicagos len
kų dienraštis “Dz. Zwiazkowy” 
įsidėjo kažkokios (LWIL) agen
tūros informaciją apie lenkų 
spaudos padėtį dabartinėje Lie
tuvoje, tą informaciją užvar
dindamas “Prasa Polska w So- 
vvietach”, nors kaip iš turinio 
matyti, antraštė būtų turėjusi 
skambėti “...w Vilnie ar na Lit- 
wie”.

Rašoma, kad lapkričio pabai
goje baigėsi laikas Lietuvoje 
laikraščiams 1970 metams užsi
prenumeruoti. Paaiškėję, kad 
kai kurie administracinės val
džios atstovai nesistengia teisin
gai traktuoti “Czerwony Stand
ar”, vieninteli laikrašti lenku 
kalba. Taip, pavyzdžiui, Trakuo
se, kur ir toliau tebesąs “rimtas” 
lenkų gyventojų nuošimtis, vie
tinis komunistų veikėjas pa
reiškęs, kad vietos gimnazijoje 
“mokiniams patariami kiti laik
raščiai”. Nors žemutiniais Pa
neriais lenkai nesudarą tokios

jėgos, kad galėtu lietuviams; 
grėsti lenkinimu, vienok kai ku
rie vienetai vis dar noromis žiū
ri j lenkiškus laikraščius ir kny
gas.

Pasak Vilniaus Medicinos In
stituto darbuotoją Grycevičių, 
IJetuvoje lenku esą apie 220,000, 
Baltgudijoje 300,000, Ukraino
je apie pusė milijono. "Tai yra 
oficialūs skaičiai, kuriuos galima 
minėti be pavojaus Įtarimo tu
rint “nacionalistines tendenci
jas”. Lenku skaičius Lietuvoje 
(įskaitant okupuotąją Vilniaus 
vaivadijos dalį) reikia padidinti 
mažiausiai keliomis dešimtimis 
nuošimčių, skaičiai iš Baltgu- 
dijos reikalauja dar didesniu pa
taisų”, rašo Lvvil.

Bet Grycevičius turįs laiky
tis oficialių raštų. Patvirtinęs, 
kad “Czerwony Standar” turi 
daugiau 30 tūkstančių prenume
ratorių, jis nusiskundžiąs, kad 
tai per maža, kadangi didelis eg
zempliorių skaičius eina į Liau
dies Lenkiją. Tikrumoje, esą, 
galėtų būti 2-3 kartus daugiau.

"Nepamirškime, kad Vilniaus 
gyvenimu labai domisi lenkai iš 
artimos "bielorusiškos Lydos ar
ba Ašmenos, kai tuo tarpu Bras
tos arba Pinsko gyventojas re
tai teatvažiuoja į Vilnių apsipirk
ti arija Į teatrą. Jam tai jau 
per daug toli”.

Straipsnis baigiamas praneši
mu, kad Vilnius kasdien gaunąs 
tūkstančius egzempliorių laik
raščio “Žycie Warszawy”. Len
kai taip pat gali pirktis lenkiš
kas knygas, klausytis lenkiškų 
audicijų iš Įvairių kraštų ir t. t. 
"Taigi situacija visai nėra tra
giška”, ramina Lwil.

BĖGA NUO CIVILIZACIJOS
Vienas Toronto (Kanadoje) 

pirklys likvidavo savo biznį ir 
su šeima išsikėlė gyventi į ma
žą retai apgyventą salikę Karibų 
j ūrose.

"Tuo būdu tikiuosi apsaugoti 
savo sūnų nuo įpratimo varto
ti narkotikus”, pasiaiškino jis 
palydovams. Jo sūnus dar tik 3 
metų amžiaus.

Londono madų parodoje Henry Moss parodė naują kostiumą, kurį 
nešioti gali tik gerai susidraugavusi porelė.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki 520,000.

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERTiFIKATAMS

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

Žymusis kardiologas Dr. Paul Dudley 
White sveikina 6 mėty mergaitę Ka
ren Ann Bowers, kurios širdis buvo 
"sulopyta" ir gyvybė išgelbėta dėka 
technikos, ištobulintos iš Širdies Fon

do lėšų.

metu rūkai, tuojau mesk!
5. Nusistatyk, kad mažiausiai 

kartą metuose paprašysi dakta
ro padaryti fizinę egzaminaciją 
ir jei bus rastas aukštas krau
jo spausdimas, tuojau pradėk 
gydytis.

Dr. White sako, kad širdies ata 
kos ir smūgis yra atsakingi už 
daugiau kaip 770,000 kasmeti
nių mirimų Amerikoje, bet pas
tebi, kad sąžiningai bendradar
biaujant su savo daktaru ir vie
nų dalykų vengiant, kitų prisi
laikant galima širdies atakų iš
vengti arba bent atidėti.

GERESNeS sąlygos

— Girdėjau, draugas apsigy
venote geresnėse sąlygose, negu 
iki šiol?

— O taip Dabar turiu pen
kias minutes iki tavernos, de
šimtį minučių iki skaityklos ir 
vieną valandą ėjimo į darbą.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du didelius 
darbus. Pirma, jie padeda Jums pasiekti asmeniš
kus jūsų užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti ge
resnę apylinkės bendruomenę ir parūpina fondus na
mams įsigyti.

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

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

Įsteigta 1923 metais TeL HA 1-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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pasiremiant tuo, kad “geriau būti raudonam, negu 
negyvam”!!

Komentuodamas tą pareiškimą, ne be reikalo žino
mas Amerikos filosofas Sidney Hook pasakė, jog “kai la
bai pasižymėję žmonės padaro klaidą, tai jie padaro labai 
didelę klaidą”.

Subscription Rates:
In Chicago $18£0 per year, $10.00 per 
six month. $5.50 per 3 months. In 
other USA localities $16. per year. 
$8.50 per six months. $4.50 per 
three months; Canada $18.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims mėnesiams  $4.50
vienam mėnesiui — $1-50

Kanadoje:
metams ____ _______ ____ $18.00
pusei met^  $10.00
vienam mėnesiui - $2.00

“MES ESAME JŪSŲ GRANDIS”...

Ar kainos pakilo *
ar doleris krito?
Patarnavimų brangimas 
talkininkauja infliacijai

Į Nors Chicago* Tranzito Ad

ministracija (CTA) jau rami-

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicago  j e ir priemiesčiuose

metams ___________ $18.00
pusei metų ________ ___ __ $10.00
trims mėnesiams ________  $5.50

Kitose JAV vietose:
vienam mėnesiui ................... $2.00

ne t ams  —---------------- $16.00
ousei metų $8.50

Užsieniuose:
metams _____ -_________$21.00
pusei metų$11.00 
vienam mėnesiui  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Tautinių šokių grupės “Gran
dies” vakaras šeštadienį, Jau
nimo Centre buvo susirinkusių 
svečių džiaugsmo, jaunulio 
pasilinksminimo proga ir as
meninis Irenos Smieliauskie- 
nės triumfas. Vakarą organi
zavo žinomų visuomenininkų 
pavardėmis prisagstytas komi
tetas, todėl viskas praėjo sklan
džiai, su pakilimu ir vakaro 
tikslas: suorganizuoti šiek tiek 
lėšų “Grandies” šokėjams, pil
nai pasisekė.

Viščiutė, A. Simanavičiūtė, D. 
Overlingaitė, E. Jensenas, V. 
Miknai tis, A. Bužinskaitė.

Žinau, kad dviejų ar trijų 
šokėjų trūksta, tačiau tik tiek 
abu su V. Rupinsku sugebėjo
me atsiminti triukšmingoje 
salėje.

Šalutiniai šio baliaus atribu
tai buvo bufetai: puikus mais
tas ir skystasis, kuris dėl aukš
tų kainų ir dėl ypatingo svečių 
rimtumo didelio pasisekimo 
neturėjo. A. P.

Lordas Bertrand Russell
Šiaurinėje Valijoje mirė visame pasaulyje išgarsėjęs 

filosofas ir matematikas lordas Bertrand Russell. Mirė jis 
sulaukęs 97 metus. Buvo gimęs 1872 m. gegužės 18 d.

Bertrand Russell labiausiai išgarsėjo savo kraštuti
nėmis visuomeninėmis pažiūromis. Ir tai visai supranta-

Vakarų atidarė Jūratė Jasai
tyje, paklausdama: “Kas tai 
yra džiaugsmas?” Ji pati atsa- 

jkė į ši klausimą, kad džiaugs
imas, tai būti jaunam ir drau
giškai bendrauti su savo tautie
čiais lietuviškoje šokių grupė
je. Užbaigdama Jūratė ir metė 
šio rašinio viršuje matomą

LAUKIMŲ RIAUŠIŲ
DAUGIAU NENUMATO

Teisingumo departamento vi
suomeninių ryšių tarnybos 
Washingtone direktorius Ben
jamin Holman, negras, pareiš
kė Įsitikinimą, kad naujų pra-

gaištingų riaušių tikriausiai ne
bebūsią, nes juodieji nenorį 
savižudybės. ‘‘Juodžiai sako, 
kad smurtu mes negausime to, 
ko norime. Su daugiau vieny
bes, daugiau rasinės savigar
bos mes galime geriau padaryti. 
Aš labai stebėčiausi, jei mes 
dar turėtume tokias riaušes, 
kaip Watts ir Detroite”, pasakė 
Holman. Watts negrų riaušės 
1965 m. rugpiūčio mėnesi Los 
Angeles kaštavo 35 žmonių gy
vybes ir 35 milijonus dolerių 
nuostolių. Detroito riaušėse 
žuvo 43 asmenys ir pridaryta 
už $75,000,000 nuostolių. Kita 
priežastis, dėlko nebebus tokių 
riaušių esanti ta, kad juodžiai 
pasidarę baimingesni ir ... at
sargesni. “Juodžiai nenori šio
je šalyje savižudybės”, pridū
rė Holman.

iki 4u centų ir pagrasinimas kel
ti iki 50 c. ir New Yorke iš 20 
centų pakėlimas iki 30 centų pa
skatino Darbo departamentą pa
teikti skaičius ir faktus, kaip 
visose viešojo gyvenimo srity
se kainos pakilo.

šio departamento statistika 
rodo, kad per praeitus 5 metus 
pragyvenimo (mitybos) kainos 
bendrai pakilo 20 nuošimčių, ap
sigyvenimo (butų) 12%, baldų 
8%, bet patarnavimų (service) 
pakilo visais 28 nuošimčiais.

Kainų pakilimas pramonėje 
nėra tiek kenksmingas, kadan
gi fabrikantas pritaikydamas 
naujas moderniškas mašinas ga
li padidinti ir pągreitinti pro
dukciją ir kainas ne tik išlaiky
ti, bet neretai net sumažinti. 
Tačiau sunkvežimio šoferis už 
didesnę algą negali greičiau va
žiuoti, kirpėjas negali daugiau 
galvų nupirkti, daktaras daugiau 
pacientų priimti arba padaryti 
operacijų. Dėlto patarnavimo 
srityje kiekvienas atlyginimo 
pabranginimas užpila daugiau

Vizitas daktaro kabinete pa
brango 37.8%, automobilio ap
draudimas 38.1%, centrinio šil
dymo krosnių pataisymas 44.- 
3%, kambarių dažymas 50.4%, 
pusiau privatus kambarys ligo
ninėje 86 nuošimčiais...

Jau dabar daugiau žmonių 
verčiasi patarnavimais negu pro
dukcijos darbais. Numatoma, 
kad 1975 metais 60 nuošimčių 
visų dirbančių vyrų ir moterų 
bus užimti institucijose ir pri
vačiais patarnavimais.

Iš Darbo departamento pra
nešimo aiškėja, kad kiekvienas 
šioje srityje kilimas yra inflia
cinis, kadangi patarnavimai tuo- 
mi nepadauginami ir nepageri
nami, o tik daugiau pinigų Į 
rinką išmetama.

ma: jo parašytomis knygomis, kurios lietė filosofiją ir 
matematiką, domėjosi tik apribotas skaičius žmonių. Ta
čiau visai kitoks reikalas buvo su jo visuomeninėmis pa
žiūromis, susijusiomis su religija, šeimos auklėjimu, ka
ru ir visa eile kitų klausimų. Būdinga ir tai, kad jam No
belio premija buvo paskirta ne už pasižymėjimą filosofi
jos ir matematikos srityse, bet už literatūrą. Koks gi bu
vo jo Įnašas Į literatūrą?

Svarbiausias jo Įnašas buvo - tai nepaprastas sugebėji
mas sklandžiai, paprastai ir suprantamai savo mintis dės-

“mes Jūsų grandis”. Tie žo 
džiai, matant salėje daugiau
sia šokėjų tėvus, gimines ir 
di-augus skambėjo šiltai ir pra
našiškai. Kas gi kiti, jei ne jie, 
jaunieji lietuviukai, riša mus 
su nežinoma ateitimi?

Programos atlikėjai buvo 
patys “Grandies” šokėjai, gru
pėmis, pasimainydami, be 
pertraukos nupynę scenoje 
Įvairiaspalvių judėsiu pynę.

tyti. Pasižymėdamas nepaprastu intelektu, jis ir painiau
sias problemas pajėgė suprantamai ir aiškiai išdėstyti. 
Aiškiai, logiškai ir preciziškai.

Pirmojo pasaulinio karo metu Bertrand Russell buvo 
Įkalintas už pacifistinių idėjų skleidimą, atseit, už prieši
nimąsi karui. Ir vėliau jis pasiliko ištikimas pacifizmui, 
išėmus tik vieną kartą: nesipriešino karui, kuris buvo ve
damas prieš nacinę Vokietiją.

Russell bandė savo laimę ir politikoje. Dviem atve-
jais kandidatavo i parlamentą, bet nebuvo išrinktas. Sa
vo politinėmis pažiūromis jis buvo artimas Darbo parti
jai. Kai 1920 m. toji partija pasiuntė delegaciją Į Sovietų 
Rusiją, tai Į delegacijos sąstatą buvo Įtrauktas ir Russell. 
Grįžęs jis parašė knygą, pavadintą “Bolševizmas prakti
koje ir teorijoje”. Tai buvo lyg nutraukimas kaukės nuo 
bolševizmo ir parodymas jo tikroje šviesoje, būtent, kad 
jis yra pasinešęs valdyti kraštą pačiomis žiauriausiomis 
diktatūrinėmis priemonėmis.

Nepavargdami, pakilioje nuo
taikoje šokėjai atliko daug šo
kių, tačiau nespecialistui be 
programos sunku pasakyti, kas 
buvo išpildyta, kokie tų šokiu 
pavadinimai. Visa eilė grupa- 
vimų ir pynių atrodė nematyti. 
Šokis su juostomis primena 
vieną rusu šokĮ, o karta muzi
ka vien bernams šokant, irgi 
skambėjo slaviškais tonais.

Programai pasibaigus, žiū
rovai ilgai plojo šokėjams ir iš
šaukė grupės vadovę T. Smie- 
liauskiene, .kurią apdovanojo 
patys šokėjai, jų tėveliai ir va
kare dalyvavęs švedų tautinių 
šokių grupės vadovas Hugo 
Christensonas, primindamas se
nus, šiltus jo grupės ryšius su 
lietuviška “Grandimi”. Jis su

Atvykęs Į Ameriką, Russell “bolševizmą praktikoje” 
nušvietė debatuose su Scott Nearingu, kuris tuo laiku bu
vo susižavėjęs Lenino skelbiamomis idėjomis bei Įsitiki
nęs, kad Sovietų Rusijoje tikrai yra kuriamas rojus.

Kai antrasis pasaulinis karas pasibaigė ir prasidėjo 
ginklavimasis atominėmis bombomis, tai Bertrand Rus
sell, būdamas ištikimas pacifizmui, visais būdais ėmė 
priešintis Anglijos nusistatymui neatsilikti toje srityje. 
Vadinasi, neatsilikti nuo apsiginklavimo bombomis. Pa
vojus iš Kremliaus pusės jo nei kiek nejaudino. Būdingas 
jo pareiškimas, kad, girdi, geriau būti raudonam, negu 
negyvam. Vadinasi, geriau pasiduoti Maskvai ir išlikti 
gyvam, negu priešintis ir būti sunaikintam.

Kai buvo išaiškintas Chruščiovo užsimojimas Įsteigti 
Kuboje bazes atominiams ginklams ir Amerika pareika
lavo balistinius Įrengimus panaikinti, bei atvežtas raketas 
atsiimti, tai susidarė labai rimta krizė, kuri galėjo pri
vesti prie atominio karo.

Kas dėl tos krizės buvo kaltas, nėra reikalo daug kal
bėti. Tačiau Bertrand Russell, užuot pasmerkęs Kremlių, 
pasmerkė prezidentą Kennedy!

Prieš Vietnamo karą jis buvo griežčiausiai nusistatęs. 
1967 m. jis suorganizavo vadinamąjį tribunolą, kad pa
smerktų Ameriką už genocido vykdymą. Nei Šveicarija, 
nei Prancūzija nesutiko to tribunolo Įsileisti. Surado jis 
prieglaudą Švedijoje. Buvo surašyti kaltinimai ir Ameri
ka pasmerkta. Tačiau didelio Įspūdžio tai nepadarė, ypač 
dėl to, kad tribunolo nariais buvo parinkti aiškūs komu-

pavydu pasidžiaugė “Gran
dies” eilių nemažėjimu, bet 
didėjimu. Tėvų vardu rožes 
įteikė ir nuoširdų žodį tarė po
nia Irena Kriaučeliūnienė.

Ponia Smieliauskienė padė
kojo svečiams, tėvams, šokė
jams ir muzikantams, be ku
rių grupė negalėtų šokti. Do
vanų skirstymas irgi atnešė 
pajamų. Rėmėjai: Buršteinas, 

įO. Gradinskienė, L Smieliaus- 
kienė, J. Paštukas, J. Janušai- 

| tis, A. Lietuvininkas traukė lai- 
Įmingus bilietus.

Truputį pailsėję “Grandies” 
šokėjai dar padūko ir salės vi
duryje, eidami visokius rate
lius apie centre rimtai betan- 
guojančius “senius”. Matėsi 
daug trumpų sijonėlių ir plau
kuotų vyriokų^ “Grandies” šo- 
rkėjų grupėje buvo: J. Jasaity
je, Z. Bilaišytė, V* Sparkytė, R. 
ĮSparkis. R. Rupinskas, V. Ru- 
pinskas, V. Valaitis, J. šuopytė, 
G. Visockytė. J. Kupcikevičiūtė, 

Į A. Krutulis. J. Beliūnaitė. J. 
Įjakštytė. A. Markulis, V. Sa- 
[dauskas, M. Eivaitė, G. Aukš- 
įtuolis. G. Vindašiūtė, D. Vaiče- 
liūnaitė, J. Vaičeliūnaitė,A. Ba-

nistų simpatikai. Pats Russell tribunolo posėdžiuose dėl 
pašlijusios sveikatos nedalyvavo.

Savo pažiūras Bertrand Russell ne kartą keitė. Ir to 
jis nelaikė kokiu tai nusikaltimu. Girdi, kritikų yra ma
noma, jog jei laikaisi kokio nusistatymo, tai turi nuo jo 
nenukrypti, nežiūrint, kad aplinkybės yra pasikeitusios. 
Tai tikras absurdas. Asmuo, skelbiąs vienokias pažiūras

rauskas, J. Kriaučeliūnaitė, V. 
Kriaučeliūnaitė, A. Jasaitis, R. 
Butikaitė, V. Butikas, R. Masiu
lytė, V. Endriulaitis, J. Usevi- 
čiutė, L. Plačaitė, L. Raslavi- 
čius. 1). Bruškytė, R. Lakaitė, 
A. Valaitis. G. Aukštuolis. L. 
Martis*. J. šuopytė, D. Danilevi-

tam tikrose aplinkybėse, gali visiškai 
pakeisti, kai pasikeičia aplinkybės.

Ir jis iš tiesų savo pažiūras bei nusistatymą keitė ne j 
kartą. Kartais tas nusistatymo keitimas buvo pagristas ir j 
pateisinamas, o kartais ir klaidingas. Sakysime, kaippytė. o. čižikas,"Ė. Bružaitė 
galima pateisinti jo nusistatymą nesipriešinti Kremliui, Traškaitč, L. Rusteikytč,

savo nusistatymą č'ūtė, L. Danilevičiūtė, v. Pel
kiniai tė, L. Jauniutė„ M. Pet-

- - rauskaifė, G. Čepaitytė. N. Bal
trušaitytė, D. Gaižiūnaitė. V.

ĮBilaišytė. L. Plepytė, R. Masiu-

PER ANNUM

PER ANNUM

PER ANNUM

Interest Is compounded daily and paid quarterly on all accounts. Standard 
Federal pays the highest legal rate of interest on all savings. Deposits re
ceived by the 10th of any month earn from the first of that month. Deferred 
Income Certificates are available at rates of 6%, 5%%, and B%%.

PER ANNUM

PER ANNUM

PASSBOOK AND 
CERTIFICATE SAVINGS 

INSURED TO $28,000

Savings and Loan Association of Chicago . ' /
ASSETS OVER $141,000,000.00 RESERVES OVER $12,400,000.00 (more than twice legaLrequIrements) \ 
4192 Archer at Sacramento, Chicago, Illinois 60632, Phone: 847-1140
HOURS: Mon., Thurs. 9 a.m.-8 p.m. Tues., Fri, 9 a.m.-4 parr. Sat. 9 a.m.-12 noon Wed.- no business transacted
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AKIU, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLiS LIGOS

2S5S W. 63rd STRRRT
Ofiso Hief.; PRospoct 3-3229 

Bend, telef,; WAIbrook 5-5076 
Ka&Utm nuo 10 iki į9 ysi rvtn 

auo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryti 
Ligonius ppruina tik susitarus.

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 
ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEZIS
T<lef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
- 3148 WEST 63rd STREET

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

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

• Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
2709 W. 51st STREET 

Tel.: G R 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, '<—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873

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

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Te!, ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

C H F R U R G A S 
2858 W. 63rd STREET

Vai.: pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
antrad., penktad. 1—4 popiet.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, 111. 60618 Tel. 525-0952

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

Bit 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.

■ -t_ III lU

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

ML LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

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

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

«L P. STRIMAITIS~ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71št STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

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

koncertas

Programa nebuvo perkrauta: 
truko vos valandą ir 25 minutes. I 
Pradžioje akt. J. Kaributas pa
sveikino susirinkusius ir j pro-j 
gramos įvadą įpynė Vaičaičio 
“Yra šalis”. Jis šiame eilėraš
tyje šį kartą, kaip niekados, su
rado tylių sentimentų ir pasklei
dė į auditoriją, kuri į pabaigą 
šluostėsi ašaras. Tai retas įvy
kis, kad “Vaičaitis” pravirkdy
tų.

Apie solistę Korsak ir jos pla
čią balso skalę, jos įgudimą so
lo partijose sunku būtų ne mu-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
jrt ORTHOFEDAS-FRCTEZ1STAS 

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

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

12850 West 63rd Sh, Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect .6-5984

M 0 V I N G 
Apdraustas perkraustyraz* 

iš jvairip atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Plac« 
Tel.: E Rentier 6-1882

I MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Į2G4.7 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

19" TA7 SU STALELIU

TIK S1399^ r į 
IŠPARDAVIMAS 1 
2512 W. 47 ST. PR 6-1998 | 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! j

: 7-| 
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos is WOP A, 
1490 kil. A. M>

Lietuviu kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11J; 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 f y..
Tek: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD
CHICAGO, ILL. 60622

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Every tree, every shrub, 
and all oar 'wildlife depend oe 

you to help prevent 
forest fires. So please fofluv

Smokey’s ABCc Always 
hold marches till cold. Be sure 

to drown all campfires, 
stir the ashes, and drown 

them tgsin. Crash all

Please! Only you can
rfharrAj— e* £j* _v- £■•*>«»piCVCXiC TOiCH ures

Įsigalės ilgieji motery apsiaustai ar ne? Šis klausimas rūpi madas mėgstančiom merginom. 
Viena trumpu sijonėliu pasipuošusi mergina ieško krautuvėje tinkamo maxi-apsiausto.

zikui ką daugiau pasakyti. Bet 
ji jau kalba pati už save, jos 
vardas žinomas amerikiečiams 
ir plačiajai vietos visuomenei. 
Tai solistė, apie kurią buvo daug 
kartų rimtų kritikų teigiami pa
sisakyta. Po jos vieno rečitalio 
J. Gliaudą rašė — “rimta vag- 
nerinė solistė su labai stipriu 
mezosopranu užbūrė publiką”.

Taip ir šiame koncerte, ji bu
vo žavėtina tiek lietuviškuose 
kūriniuose, tiek operų arijose.

Solistė Stasė Pautienienė žavi 
lietuviškų dainų interpretacijo
je. Kaip džiugu, kad šiame kon
certe publika pastebėjo, kad ji 
padarė didelę pažangą. Tiek lie
tuvišku dainų subtilus perdavi
mas, tiek operų arijas atliko su 
profesionališku įsijautimu ir pa
jautimu. Tai džiugu ir, sveikin
tina.

Ilgesnį K. Binkio poemos iš
trauką su reikiamais aktoriš
kais gabumais atliko J. Karibu
tas. Čia publika, pirmą kartą 
tą poemą girdėdama, jautėsi vie
no žmogaus teatre. Džiugu, kad 
jis neskaitė poemos, kuri užtru
ko gal apie 20 minučių, kaip čia 
įprasta, bet laisvai vaidybiniai 
interpretuodamas nuo pat pra
džios publiką, kaip sakoma, tu
rėjo savo rankose. Pagirtina 
toks pasirinkimas.

Gaila, kad publikos nebuvo 
kiek turėtų būti, bet gal sekma
dienio gražus pavakarys suvi
liojo išvažiuoti į užmiestį. Jau
nimas taip pat patingėjo. Gai
la, o buvo vertas atsilankymo, 
nes publiką patenkino. Po kon
certo graži muzika linksmino se
nimą. N. Dv.

šioje Italijos mody parodoje matyto
je eilutėje sijonas dar trumpas, o 

viri jo — apsiaustas jau ilgas.

BEVERLY SHORES, IND.
Beverly Shores klubas minės
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimą
Kiekviena tauta ar valstybė 

turi reikšmingų dienų, kurios 
metai po metų yra minimos. Ir 
minimos dėl to, kad tos dienos 
yra istoriškos ir labai reikšmin
gos. Lietuviams yra nepapras
tai svarbi ir reikšminga Vasario 
16. Svarbi ji yra štai kodėl: lie
tuviu tauta, išbuvusi rusu nrie- 
spaudoje nuo 1795 iki 1918 me
tų, tą dieną paskelbė pasauliui, 
jog ji pasiryžusi nepriklau
somai tvarkytis. Tas paskelbi
mas buvo padarytas Vilniuje, 
nebojant to, kad Lietuva tada 
buvo vokiečių okupuota ir kai
zeris buvo priešingas Lietuvos 
nepriklausomybei. Vokiečiai bu
vo pasinešę iš Lietuvos padary
ti savo provinciją.

Vokiečių planai subliūško, kai 
jie pralaimėjo karą. Lietuva at
gavo nepriklausomybę, kurią jie 
buvo praradę 1795 m., kai ją 
užkariavo rusai.

šių metų vasario 16 d. su
kaks 52 metai nuo Lietuvos ne
priklausomos valstybės atstaty
mo. Deja, savo nepriklausomu 
gyvenimu Lietuvai teko tik 22 
metus džiaugtis, šiandien ji yra 
vėl tų pačių rusų okupuota. Tau
ta. yra naikinama deportavimais 
į Sibirą ir tiesiog žudymais. Už
guiti, suvaryti į komunistinės 
valdžios kontroliuojamus kol
chozus lietuviai tėvynėje tik 
mintyse tegali prisiminti tą is
torišką Vasario 16-tą, kai patys 
Lietuvos gj’ventojai ryžosi sa
varankiškai tvarkytis.

Bet mes. lietuviai, kurie gy
vename demokratinėse valsty
bėse. privalome Vasario 16-tą 
kaip galima iškilmingiau pami
nėti bei pritraukti prie to mi
nėjimo ir jaunąją kartą. Parody
kime pasauliui, kad lietuvių tau
ta gyva, kad ji kovoja ir kovos 
už savo teises, kurios klasta, 
smurtu ir jėga buvo iš jų iš
plėštos, begėdiškai pažeidžiant 
visas pasirašytas sutartis.

Beverly Shores klubas Vasa- 
• rio 16-tos minėjimą rengia va-

Gyv. Brighton Parko apylinkėje
Mirė 1970 m. vasario mėn. 2 dieną, 7:10 vai. ryto, sulaukusi 76 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Tryškių miest.
Amerikoje išgyveno 61 metus.
Paliko nuliūdę: vyras John C., sūnus Adolph, jo žmona Anna, 5 

anūkai — Daniel, jo žmona Betty, Frederick, Rosemary, jos vyras 
Casey, J o-e ph. jo žmona Patricia ir Ann, jos vyras John, 7 proanūkai, 
3 seserėčios — Bernice Schack. Emma Bushma, Antoinette Norris su 
šeimomis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Darius - Girėnas Auxiliary Post No. 271.
Antradienį 2 vai. po pietų kūnas bus pašarvotas Eudeikio ko

plyčioje, 4330 So. California Avenue.
Ketviriadienį, vasario 5 dieną 10 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios Į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a a. Bemice Bogwill giminės, draugai ir pažįstami nuo

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas Daimid. 
Tel. LA 3 0440.

i ir i iii'iinni—imi u 

sario 15 d. Jonyno salėje. Pra
džia 2 vai. po pietų. Meninę 
programą atliks Beverly Shores 
lietuvių jaunimas. Pietūs 4 vai. 
Visus lietuvius ir jų draugus 
kviečiame skaitlingai dalyvauti. 
Pademonstruokime savo solida
rumą!
Beverly Shores Lietuvių Klubas

ŽEMĖ TIKRAI APSKRITA

Maskvoje pusbalsiu pasakoja
ma sekanti istorijėlė;

Sovietų tyrinėtojai rado ne- 
benuginčijamą įrodymą, kad že
mė tikrai yra apskrita, nes vi
si šmeižtai ir insinuacijos, ko
kias sovietai per metų metus 
svaidė į Vakarus, dabar jiems 
patiems grįžta iš Rytų.

KUR TAU BE SKAUSMO:
— Pons daktare, ar tamsta 

visuomet galite dantis ištrauk- 
į ti be skausmo ?

— Ale kur tau! Vakar be
traukdamas išsisukau ranką...

'’NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

I — SLA 134 Motery kuopos susirin
kimas įvyks vasario 5 dieną Holly
wood svetainėj, 2419 W. 43rd Street, 
7:30 va. vak. Visos narės prašomos 
dalyvauti, nes bus svarbių pranešimų. 
Kaip įprasta, po susirinkimo kavutė

Cor. O. B.

— Eržvilko Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyksta vasario 4 d., trečia
dienį, 8 vai. vak. Vengeliauskienės 
salėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
prašomi gausiai atsilankyti, nes bus 
labai įdomus ir svarbus susirinkimas. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rašt.

— Chicagos Lietuviu Brighton Par
ko Motery Klubo susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, vasario 5 d. Vengeliaus- 
kienės salėje, 4500 So. Talman Avė. 

i 8 vai. vak. Nares prašome atsilanky- 
»ti, nes bus svarbių reikalų aptarti, 
į Po susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rast.

— Upytės Draugiško Klubo susirin- 
jkimas ivyksQ'asario 6 d., penktadie
nį, 8 vai. vak. Vengeliauskienės salė
je. 4500 So. Talman Avė. Visi nariai 
kviečiami susirinkime dalyvauti, nes 
turime daug reikalų apsvarstyti. Po 
susirinkimo Įvyks narių draugiškas 
pobūvis su vaišėmis.

A. K., rašt.

I Linksmumo arba liūdesio valandoje 
! gražiausius gėles ir vainikai, antxa* 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

|[ GUŽAUSKŲ ]
BEVERLY HILLS GELINYčIA

GĖLES VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET

I Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 |
IV , - - - ~ ------- ---

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I
r .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidcfuviu direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

į AMBULANCE
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ
* 

TURIME 
KOPLYČIAS

> VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

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

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

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

’ji.a aaiBKaaekv a; ej.u,į r-- " ata v. jgssau.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITeS naujienose
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Britų aktorė Vanessa Redgrave su keturiy mėnesiu sūnumi Carlo. 
Ji atsisakė tekėti už vaiko tėvo ir vaikas nešioja įos pavardę. Gal, 

dėl to jis atrodo toks nepatenkintas.

ra i įvedė draudžiamąjį laiką, 
uždraudžianti baltiesiems pa
sirodyti tose dalvse.

HELP WANTED — FEMALE Į HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikta į Darbininkių Reikia

CICERO
Svarbus susirinkimas

Cicero Lietuvių Namų Savi
ninkų metinis susirinkimas 
šaukiamas vasario 10 d., 7 vai. 
vak., Liberty namuose, apati
nėje salėje. 1 tth St ir 19th Ct. 
Šis susirinkimas suvėluotas, 
bet visi namu savininkai, vvrai 
ir moterys, privalo jame daly
vauti.

29 <1. iškeliavo amžinybėn. Jis 
pašarvotas Jean Vance koply
čioje, bus laidojamas Wood
lawn kapinėse. Jau senokai jis 
išėjo pensijon, ilgai našliavo, 
o dabar mirė. Paskutiniu me
tu ji prižiūrėdavo trys dukros, 
nors jis beveik iki paskutiniu 
dienų parsinešdavo dar suvirš
kinamo maisto ir pats viskuo 
apsirūpindavo. Jis buvo geras 

i žmogus.
o

Draudžiamojo laiko įvedi
mas esąs vienintelė priemonė 
apsisaugoti, kadangi guberna
torius Ogilvie atsisakė mieste 
įvesti karo stovį., pareiškė to 
fronto direktorius Charles Ko- 
en-.

Policijos pranešimais, tą 
j naktį vyko šaudymai juodžių 
gyvenamoje srityje, ypač ap
linkui grynai negrų gyvenamą 
Pyramid Court daugiaaukštį 

į apartmentinį namą, bet šau
dymas nebuvęs toks smarkus, 
kaip kitais kartais.

Sekančią dieną arti šio pa
du’o buvo apšaudytas polies
ius automobilis, kuriame va
žiavo baltas ir juodas polici
ninkai. Suimti du juodi stu
dentai, abudu iš negrų Malcolm 
X kolegijos Chicagoje.

No age limit

FRONT OFFICE CASHIERS WITH NCR 2000 EXPERIENCE. 
OPENINGS IN VARIOUS DEPARTMENTS OF THE WORLD 

LARGEST HOTEL.
Full company benefits. We will be happy to discuss your 

employment opportunity.
PLEASE CAU. 922-4100, Ext 434

THE CONRAD HILTON HOTEL 
720 So. Michigan Avenue

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

NIGHT WATCHMEN
Reliable, steady emploiment.

5 P.M. TO 7 A.. M.
Must be able to speak and under

stand English, c
MALKOV LUMBER CO.

1201 So. CAMPBELL AVE.
Tel. 733-7900

CLERK TYPIST 
“2” DIVERSIFIED 
POSITIONS OPEN.

Each requiring inteligence, maturity, 
accuracy and dependability.

Flexible hours gives time opportunity 
to mother of school-aged children re

turning to business.
Full time or short hours daily. 

Good potential.

Praeitas susirinkimas neįvy
ko dėl labai nepalankaus oro ir 
kelių valdybos narių ligos. Bet 
dabar jis nebus atidėtas, nes 
privalome išrinkti 1970 metams 
valdybą ir komisijas. Turėsi
me aptarti ir pro Cicero projek
tuojamą greitkelį, šis reikalas 
paliečia kiekvieną namo savi
ninką, todėl visiems svarbu 
šaukiamame susirinkime daly
vauti. Bus paliesti taksų reika
lai.

Susirinkime dalyvaus ir p. 
Kimbarkas, visiems pažįstamas 
geras mūsų tautietis. Visiems 
bus Įdomu užgirsti šio įtakingo 
mūsų pareigūno mintis apie 
planjįpjamas Cicero naujoves. 
Turime būti vieningi ir kartu 
dirbti. Susirinkimas bus apati
nėje svetainėje, nereikės aukš
tai lipti. Kazys P. Deveikis 

o
Keliauja amžinybėn

— Silvestras Rutelionis, ilga
metis Cicero gyventojas, sausio

- . "..... ------ -----------
Federaliniu ir valstijos pajamų 

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
.....X*

Sausio 30 diena užgeso gvvv- 
jbė ir Onos švegždienės. Ji taip 
į pat pašarvota Vance koplyčio
je. Pirmadienį buvo nuvežta į 
šv. Antano parapijos bažnyčią, 
o vėliau palaidota kazimieri- 
nėse kapinėse. Ji buvo palaido
ta šalia josios vyro Leono Švėg
ždos, kuris sava laiku turėjo 
real estate bizni ir lietuviams c
paruošdavo įvairiausios rūšies 
dokumentus, juos apnotari- 
zuodavo ir sutvarkvdavo.

-

Visi atsimename, kad Švėg
žda buvo veiklus Raudono- 

įsios Rožės klubo nnarys. Jis 
I priklausė ir Cicero Lietuvių Ka
reivių Draugijai. Jeigu būda
vo ruošiami didesni parengi
amai, skelbiamas vajus, tai abu 
j Švėgždos daug darbo prie vis
ko pridėdavo. Paskutiniu me
tu niekur švegždienės nesima
tė, ji nepajėgdavo išeiti ir bu
vo priversta tūnoti savo pasto
gėje. Praeitą pirmadieni su šia 
gera moterimi atsisveikinome 
ir išlydėjome į amžinos ramy
bės vietą. K. P. Deveikis

...... ........ ... ......................■ ' - ■ ...............

IS C H i C A G O S IR į 
APYLINKIŲ
 

O
Cairo juodžiai patys 
įsivedė “karo stovi”

šio vasario 1 dieną Jungtinis 
Juodųjų Frontas tose Cairo, 11., 

‘miesto dalyse, kur gyvena neg-

j TRUMPAI
: _ _____ -.......- -

o
— Juozas Pučkorius, senas, 

| geras naujienietis, gyvenantis 
į New Buffalo, Mich., šiandien 
išvežamas i Memorial ligoninę 
Mich igan City antrai kojos ope
racijai daryti. Antra operacija 
turėjo būti padaryta jau prieš 
keletą savaičių, bet ligoninėje 
vis nebuvę vietos. Kojos kelio 
operacija Pučkoriui buvo pa
daryta dar praeitos vasaros 
pradžioje ir kelis mėnesius iš
buvo gipse. Deja, operacija 
pasirodė nenusisekusi ir žmo
gus turėjo tiek ilgai skausmus 
kęsti. Tikimasi, kad ši karta 
geriau pasiseks.

— Lietuvių šaulių s-gos trem
tyje centro valdybos posėdis 
įvyks vasario 8 d. 2 v. p. p., 
Jaunimo Centre, š. S. pirminin
ko, T. T. redaktoriaus, j. šau
lių, sporto ir jaunimo vadovų 
pranešimai. Be to, bus svars
tomi suvažiavimo ir organiza
ciniai reikalai. C. V-bos ir gar
bės nariai prašomi dalyvauti 
posėdyje.

— Liet. Teisininkų D-jos 
Chicagos skyriaus visuotinas 
susirinkimas įvyks vasario 22 
d. 3 v. pp. Jaunimo Centre. Bus 
renkama valdyba ir kiti orga- 

j nai. Dr. K. Šidlauskas skaitys 
į paskaitą “Baudžiamosios bylos 
eiga”. Vėliau pobūvis.

I — Mažosios Lietuvos Lietuviu 
~ .. v- ?

Draugijos ruošiamasis tradici
nis Užgavėnių Šiupinys bus š./ 
m. vasario 7 d., 7 vai. vakaro, 
Dariaus - Girėno posto didžio
joje salėje, 4416 S. Western

- -------------- -----------------—— ———------ -—---------
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

Savings Insured to S20,000.
BRIGHTON SAVINGS AND IOAN ASSOCIATION i

4071 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632
- ...——- - - - —- - - - - -- - - - - - .- - - - - - - - - - - -- - - - - ....- - - - - —••
ijIWWI iiiii-rrrmr-rr-li j, ii 1'’i' i ii 1.11 * 5

I SIUNTINIAI J LIETUVĄ
J COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MAR&UETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HL 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Helsted St., Chicago, III. 60608, — TeL 254-3320

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

Priimami užsakymai automobiliams — Moskovich ir Zaporozec.

j Vedėjas E. ž U K A U S K A S
— ~ ■■..J....... .u .
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Filmų artistė Ann-Margret turėjo il
gus, gražius plaukus, tačiau turėjo 
juos nusikirpti naujai statomam fil
mui "R. P. M." Ji čia vaidina moder

naus universiteto studentę.

Ave. Šiupinį verda ir pateikia 
prityrusios virėjos iš Klaipėdos 
laikų vadovaujamos Anelės 
Albrechtienės. Programą atliks 
mergaičių choro oktetas, tauti
nių šokių šokėjų grupė “Gran
dis” ir kiti. Veiks atskiras ba
ras ir bufetas, šokiams gros 
Nick Weiss orkestras

— Lietuvos valstybinės orpe- 
ros solistės Elzbietos Kardelienės 
dainų ir arijų plokštelė ką tik 
išleista John J. Ralis custom re
cording. Plokštelėje tilpo A. 
Kačanausko, St. Gailevičiaus,
J. Žilevičiaus, VI. Jakubėno, K. 
V. Banaičio, P. Olekos, A. Be- 
lazaro, W. A. Mozarto, R. Schu- 
mano, J. Massenet ir G. Verdi 
kūriniai. (Įdomus duetas su 
Kipru Petrausku “‘Pakelkime 
taurę”' iš operos “Traviata”. 
Akompanavo VI. Jakubėnas ir
K. Smilgevičius. Į magnetinę 

(juostą Įrašė J. Kardelis. Plokš
telės išleidimu rūpinosi ir ją 
platina Albinas Raciborskas — 
2119 So. 49th Avė., Cicero, III. 
60650, tel. OL 2-0306.

— Kieti viduriai — blogai, 
kieta galva — dar negeriau, 
289 Alvudo radijo paskaita šį 
ketvirtadieni, vasario 5 d., 10 
vai. r. Sophie Barčus Radijo 
šeimos valandoj.

— Žurnalo Lituanus Nr. 2, 
i 1969 m. išėjo iš spaudos. Turi
nyje rašoma apie du žymiuosius 
frontininkų veikėjus ir lietuvių' 
mąstytojus Antaną Maceiną ir 
Juozą Girnių. Talpinami jų 
straipsniai. Vyriausieji žurnalo 

(redaktoriai Antanas Klimas ir 
Į Ignas K. Skrupskelis. Adresas: 
iLituanus, P. Q. Box 9318, Chica
go, III. 6069ft, USA.

— Dr. Vytautas Daukšas, Vil
niaus valstybinio universiteto 
organinės chemijos profesorius, 
JAV mokslininkų pasikeitimo 
su Sovietų Sąjunga eilėje lan
kėsi Washingtone, Los Angeles, 
Chicagoje ir kituose Amerikos 
mokslo ir pramonės centruose. 
Susitiko ir su lietuviais moksli
ninkais bei lankė savo gimines.

— Encyklopedia Lituanica — 
lituanistinė enciklopedija an- 
ghi kalboje, 608 psl. su 273 ilius
tracijomis išėjo iš spaudos ir 
netrukus pradedama išsiunti
nėti užsimokėjusiems prenu
meratoriams. Išleido Juozo 
Kapočiaus leidykla — 361 W. 
Broadway , South Boston, Mass. 
02127, USA.

— Emilija Josen — 5526 W. 
Highland Ave., Phoenix, Arizo
na. 85031 — žymi Phoenix lie
tuvių kolonijos veikėja ir lie
tuviškos spaudos bendradarbė 
lankėsi Čikagoje. Čia susitiko 
su savo giminėmis, draugais ir 
pažįstamais.

— Mykolui Sleževičiui skir
tas žurnalo Sėjos Nr. 4 išėjo iš 
spaudos. Sėja eina 4 kartus per 
metus. Sekančiame numeryje 
tilps straipsnis apie Vakarų Vo
kietijos naująją politiką ir jos 
reikšmę Lietuvai, bus paminė
ta Steigiamojo Seimo sukaktis, 
prisimintas Dr. Kazys Grinius 
jo mirties 20 metų sukakties 
proga, pagerbtas Zigmas To
liušis 80-tojo gimtadienio pro-

Phone 236-8306
IEŠKOMA KOMPANUONĖ 

Gero charakterio senyva ir vieniša 
lietuvė moteris priims veltui gyventi 
moterį kaipo draugę gražioje St. 
Charles, UI., apylinkėje. Arti bažny
čia, krautuvės ir kita. Pasitarimui 

prašoma skambinti 
tel. LU 5-9073 po 3val.

REGISTERED
NURSE

An excellent opportunity with paid 
vacation, hospitalization, and other 

fine benefits.
Write, wire or call today 

815 — 338-1700 
WOODSTOCK RESIDENCE 

909 McHENRY AVE.

WOODSTOCK, ILL. 60698

WAITRESS
For pvt. club N.W. Side 

Lunches plus 2 or 3 eves, 
per week. Closed Monday.

Call TED at 
BE 5-0020

SECRETARY W. 
SHORTHAND & 

DICTAPHONE EXP.
Regional sales office of major 

publishing Co.
. 782-1400

---------------i---------------------------------
REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
bendrai namų ruošai. Atvažiuoti 5 
dienas savaitėje. Pastovus darbas. 4 
vaikai, 3 mokyklos amžiaus, 14-10-7 ir 
4 metų. Aukščiausia alga tinkamam 
asmeniui. Susikalbėti angliškai. Ge
ras susisiekimas Park Ridge apylin
kėje. Tet 692-2854 po 6 vai. vak.

TYPIST — IBM
$2.90 per hour plus. Must tvpe 65 
words per minute. Accurate & neat 
for small print shop. General typing 
and some reception work. Expanding 
in the MTST. computer field. Excel

lent benefits.
555 W. WASHINGTON 

Call 782-2116

ORDER TYPIST
PERMANENT 8-4:30

Paid hosoitalization. and Life insu
rance. Good transportation. Plea

sant woririną conditions 
STANSI SCIENTIFIC CO.

1231 No. HONORE 
772-3100

OFFICE WORK — light typing — 
posting etc. Small office of mfg. firm. 
Some light assembling work occasio

nally. Permanent position in 
VILTA PARK.

RLR MANUFACTURING CO.
325 W. STONE RD., 
VILLA PARK. ILL.

Tel. 2794770

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
T§ MODELINIU NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 So. WESTERN AVE.
TEL. GR 64421

ga ir kita. Sėjos redakcija — 
2523 West 69th Street, Chicago, 
Illinois, 60629. USA, tel. RE 7 - 
0039. • y

— — - . -»■
♦ Linksmą vakarą rengia Da

riaus - Girėno lit. mokykla va
sario 14 d., 7:30 vai. vak., Jau
nimo Centre. Programoje daly
vauja humoristas Vitalis Žu
kauskas, Čikagos Moterų Trio ir 
Korp! Neo-Lithuania grupė su 
linksmu literatūriniu montažu. 
Bilietai numeruoti ir gaunami 
Marginiuose. Studentams ir į 
vaikams už pusę kainos. (Pr). •

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

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAN’AUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia l-TiXl

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-60tb

...........................................Tini ....... ........................ ..... 'in r I

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

4-vr .■-•■•-g...-.-;;.’:— 
AGENTŪRA: 
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233 

________ , ... ..... , , ■ - -MU ■ ■ - -

-1.................. ..................... ........

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

BUKIM KAIMYNAI!
10 KAMBARIŲ MŪRINIS. 2 vo

nios, 2 virtuvės, 2 mašinų mūro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nūs priedai, gražesnis ir patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. $28,900.

5^ kamb. 8 metų modernus mū
ras arti Bogan. Apie 40 p. sklypas, 
1^ auto garažas. Greit susitarsite. 
$22,900.

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪRAS. 6 ir 
3 kamb.. garažas. Arti mūsų. $19,900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas. elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų. Marcuette Parke. $26.950.

7 KAMBARIU MŪRAS. 4 mi eg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas sazu, sausas įrengtas rūsys, mūro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. $21.800.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marouete Parke.

Valdis Real Estate
2458 w. 69th St. Tel. RE 7-720C

PERKAME. PARDUODAME. MAI- 
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūniname oaskola. visokeriopą ap- 
draudą. veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET 
PRospect 8-5454

LEO'S SINCLAIR SERVICE
Leonas FnsnckuSj Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

ir motorų remontas. — Towing.
5759 So. WESTERN AVE.

TeL: PR 4-9533
K______________

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

TeL CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
cAwbiu pirkimas - pardavimas to 
šioip knntorni* daromi ir liūdijami 
vertimai, užpildomi pilietvhps m-ašv- 
mai. income t?x įvairūs kitoM Blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

SU K a MR.
3 MTEGAMU.TU.

15 metu senumn mūro bunealow, arti 
72-ros ir ■Richmond Ave.

$2R OOO
Tel. PR 8-2236

A. T V E R A Š 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYRtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T*L: REpublte 7-1941

MŪRINIS 5 KAMB. BUNGALOW
2 mie<?.. an^Hdomu norčium ir pa

jamom rūsy. arf? ir Kedzie Avė.
$99 500

Tel. PR 8-2236

BUILDERS'AND CONTRACTORS
Namu St**vba r r Remontu

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
< _________ z

iiiifflujim'mriwi "'Bj.r >ii jwr1^ mes

ŠIĄ VASARĄ TRYS

EKSKURSIJOS

Į LIETUVA
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

HEATING CONTRACTOR
Irenmu naujus ir n^s+atau serus vi
su rūšin namo apšūdvmo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rin«s (gutters). Darbas atlie
kamas sąžiningą? ir garantuotai. 

Ansk^ū^mvimai nemokamai.
Turiu Ieid:mus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idpdame.

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

Skambinkit 
LA 1*6047 arba RO 2-8778 

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

DAŽYMAS
TE TUOS BIZNIERIUS.

KURIE GARSINASI
“NAUJIENOSE”

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050




