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— Sovietų Sąjunga ir Kuba pasirašė naują preky-' 
iri apima virš 900 milijonų dolerių pasikeitimą per 
1959 metus Kuba daugiau prekiavo su savo kaimy- ‘ 
% Kubos prekybos buvo su JAV. Dabar, po komu-i 
ijos, Kuba apie 80% savo prekybos veda su komu- 
[stybėmis.. Likusį dalis tenka Japonija, Kanadai J 
anijai. šis pasikeitimas prekybos partneriuose pa- i 
ūbos didesnio prekybos laivyno. Laivai statomi ne 
lėse valstybėse: Lenkijoj, Rytų Vokietijoj, Sovietų 
ir vakaruose.

ia pranešė, kad jos 
rnas šiandien yra 
76,600 tonu, kada 
jis buvo 14 laivų 
[. Valdžia sieksian- 
100 laivų, trijų mi

■--■■■y

ų statyklose, kaž- 
jūroje, yra stato- 
5 tonų tanklaiviai, 
jus nuleistas į van- 
Kuba gauna iš sp- 

% savo suvartoja- 
Ją turi pristatyti 
. Pernai buvo Pa
lionių. Kiekvienas 
14,000 mylių. Atei- 
mgsis pati atsiga- 
gą naftą.

AVASHINGTONAS. — Sena
to teisingumo pakomitetis svars
to vyriausybės pasiūlymą duoti 
teisę balsuoti amerikiečiams nuo 
18 metų amžiaus: Sakoma, kad 
opozicija šiam pasiūlymui kylan
ti iš įvairių jaunimo neramumų l 
ir demonstracijų. Froponentai ■ 
sako, kad iš 7 milijonų studentų ! 
Amerikoje tik apie 2% laikytini 
radikalais, be to, 18 metų jau
nuolių tik pusė yra universite
tuose. ■

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų sekretorius U Thant veda 
akciją,' ieškodamas lėšų statyti 
Nepalyje didelę šventyklą Bu
dos garbei. Išlaidos numatytos!
5.6 milijonai dolerių, žemę Ne- Į iL7oko's7cialist77adą7loh^n- 
palio vyriausybė duoda dykai!
ten, kur Buda gimė, - Lumbini 
apylinkėse. , . ■

Arabu partizanu Jordane mokykloje grupė jaunuoliu baigė apmokymą ir bus siunčiami į kovą 
prieš 'Izraelį.

Cubai 30. Iaivu<il^ 
<uba j air atsiėmė, 
ž vej y bai,;ypač. va
lyti. Kubos^vejų 
ūkams gaudyti su- 
aivų. Dalis jų sta- 
je. Vėžiukus, (šrini] -5NEW YORKAS. 
ii eksportuoja. ■ . - 
gia statyti tris ne-

MADRIDAS. — Ispanija, no
rėdama pagerinti savo, santy
kius su Maroku, išdavė Maroko 

i vyriausybei politinį pabėgėlį,
i

čikagos 
teisėjo Hoffmano bausmės kal- 
tinamiesiems agitatoriams ir . jų 
advpįataihš :WLitefšmo':?pkhtekis‘ 

stengiasi tapti ne- nimą sukėlė demonstracijas New 
Yorke ir Berkeley, Kalifornijo
je. New Yorke kalbėjo dr. Ben
jamin Spock ir advokato Kunst- 
lerio duktė, ponia Goldman. Po
licija suėmė 14 riaušininkų.

ROMA. — Keturi New Yorko 
dvasiškiai: katalikų, protestan
tų, žydų ir rytų ortodoksų no
ri aplankyti amerikiečius belais
vius Šiaurės Vietname. Jie lan
kėsi pas Popiežių prašydami pa
dėti jiems gauti leidimą.

KARLSRUHE. — Vokietijos 
Aukščiausias Teismas atmetė po
nios Ama Anderson Mahaham 
ieškinį. Ji sakosi esanti didžio
ji kunigaikštienė Anastasija, ca
ro Nikaioj aus II-jo duktė. Visą 
gyvenimą ši moteris stegiasi 
įrodyti savo tapatybę, nes vaka
rų Europoje yra nemaži caro tur
tai, kurie jai tektų. Iki šiol vi
sos pastangos buvo nesėkmingos.

TOKIJO. — Hanojuje lankosi 
sovietų užsienio reikalų vicemi- 
nisteris Nikolai Firjubin.

GUAYAQUIL. — Ekvadoras 
paleido amerikiečių tūnos žvejų 
laivą, kai kapitonas sumokėjo 
49,650 dolerių baudą už žvejo
jimą Ekvadoro vandenyse.

AMSTERDAMAS. — Izraelio 
užsienio reikalų ministeris lan
kosi Olandijoje.

WERTHEIM. — Dešiniojo 
sparno NDP partijos suvažiavi
mas perrinko vadu Adolf von 
Thaddeną. Kairieji studentai 
suvažiavimą pikietavo.

LONDONAS. — Aviacijos 
maršalas lordas Dowding mirė 
sulaukęs 87 metų. Jis II-jo Pa
saulinio karo pradžioje vadovavo 
britu aviacijos naikintuvu ko-Į. ...... tau-

j . . ‘ ‘ imperialistiniu valstybių puoli-mandai ir gynė Britaniją nuo 
vokiečių bombonešių.

nuo svetimų laivy- 
salos reikalavimus 

; pačios laivai.

ų valdžia 
Iarbininkus
— Sovietu valdžia 
suvaržė savo dar

umą. Po ilgu straip- 
! pareiškimų ir po 
levo kalbos centro 
irinkimę, Leningra- 
sekretorius Gėorgi 
Pravdoje”, kad Le- 
griebtasi priemonių 
iarbininkus “lakū-

vadinami tokie 
kurie be leidimo 

s. Jie, nesirūpin- 
gerove ar tėvynės 

;, ieško geresnių 
jka senas darbovie- 
irbininkai, kurie pa- 
bą daugiau, kaip du 
;us, bus baudžiami, 
ažesnes algas, jie 
tik tam tikrose įmo- 

pakėlimų, bonusų, 
elių. Tokie “lakū- 
ikai negalės naujo- 
idirbti daugiau, ne
moję. Manoma, kad 
t aukštesnių uždar-

is bedarbiu €
OTONAS. — Prezi- 
lominis patarėjas 
iken pareiškė Kon- 
etui, jog vyriausy- 
kad bedarbių vidur- 
itais pasieks 4.3%. 
mėnesiais tas nuo- 
būti didesnis, kitais 
, Pernai, kaip žino- 
į nuošimtis per me- 
5%. šitas padidėji- 

kad apie 800,000 
neteks darbų.

WASH1NGTONAS. — Amerika nutarė nebekalt: 
piliečio Aleksandro Tichomirovo, 37 metų Jungtinių Ta 
kuris buvo suimtas Seattle, Wash., vasario 7 d. A 
aviacijos seržantas, kurio pavardė neskelbiama, prane; 
jis turi susitikti su Tichomirovu jau antrą kartą. So v 
jam jau davęs 300 dol. ir prašęs žinių apie JAV avis 
bos įrengimus ir raketų lizdus šiaurės vakarų Amerik 
mirovas buvo paleistas iki teismo už 75,000 dolerių u 
bar valstybės prokuroras John Mitchell paskelbė, ka 
atšaukimas padarytas prašant valstybės departameni

Įtariamas šnipas 
vas buvo paleistas su 
jis išvažiuos iš Am 
torijos. Terminas ja 
tas iki vakar. Užst 
000 dol. bus sugrąži 
ambasadai.

Valstybės departa 
dos direktorius Carl 
aiškino, jog sovietą: 
mažą nuosaikumą 
metais suimtų amt 
žvilgiu. Tas “nuosai 
sidėjęš 1966 metais 
amerikiečiai buvo i 
džiami už įvairiausi 
gimus. Dabar sovi 
prasižengusius ame 
ištremia. Todėl bin 
Tichomirovą tik išt: 
teisiant ir nebaudž

“Pravda” ramina

MASKVA. — Sovietų “Prav
doje” pasirodė straipsnis, para
šytas žinomo Kinijos reikalų ži
novo S. Tichvinski. Straipsny I 
Kinija raminama, jog sovietai 
neplanuoja prieš Kiniją karo 
veiksmų.

Straipsnio autorius buvo ar 
j ir tebėra sovietų delegacijos, ku-

MASKVA. — Įvairių gaminių1 ri veda derybas su Kinija, narys, 
trūkumas Sovietų Sąjungoje su-J Jis rašo, jog “visas pasaulis žf- 
daro geras sąlygas spekuliacijai.no”, kad Sovietų Sąjunga daro 
plisti. “Izvestija” praneša apie, viską, ką gali, kad santykiai su 
šešių asmenų bylą, kurioje pa-■ Kinija būtų pagrįsti gerais, kai- 
grindini vaidmenį turėjo “Vol-;myniniais, pagarbos ir suvere

ninės neliečiamybės dėsniais.
Autorius savo straipsnyje puo-

♦ Iš prakiurusio graikų tank
laivio išsiliejusi alyva užteršė 
Tampos įlankos pakrantes, žu
vo tūkstančiai paukščių, vasaro
tojams -.sugadintos ..atostogos. 
Floridos prokuroras laiko 619 
pėdu tanklaivi uoste, savmin-J; >■ . ..- ; . - .. XT .• -t -k i’- . i' 'njoje laimėjęs rusas nutarė ge- le New York Times redaktoriaussams pareikštas % milijonų dole- ■Vv-»c . . . -
riu ie^iinvs.

ga” automobilis.
Automobilį valstybinėje Jote-

riau savo prizą atsiimti pinigais į Harrison Salisbury neseniai iš-
i ir banke iškeitė loterijos bilietą leistą knygą “War between Rus-

♦ Kambodija. protestuodama j į 5,602 rublius. Jo banko dvi tar- šia and China”, šioje knygoje 
prieš a Amerikos Jėk^uvų puoli-_ nau to jos, ^pasi tarusios su vienos' rašoma apįę sovietų, pavojų Ki- ............ ...... ..
mus jos teritorijoje, atsiuntė į jų vyru, nutarė “uždirbti” ir lai- į nijai norint ‘suvesti Kiniją ir Jen miesįe- įeidžis

vokiečių sp
Vak.V yokietijoįe

med Ajar, kuris užsienyje gy
veno jau nuo 1963 metų. Ispa
nų milicininkai išėmė Ajarą iš 
kalėjimo, kur jis buvo paskuti
niu. metu laikomas^ ir pasodino 

..į Maroko-, lėktuvą, Skrendantį Į 
Časablancą.

Arabų kolonijoje šis ispanų! pasienį priešlėktuvinės gynybos 
žygis sukėlė nerimą." A j aro išda-j pulką. Lėktuvai, kaip žinoma, 
vimas lyginamas su Ben Bar- puola komunistus, kurie slapsto- 
kos,~ Alžiro pabėgėlio likimu si Kambodijos pusėje ir puldinė- 
Prancūzijoje, kur jis buvo Aiži- ja;iš ten amerikiečius "V ietname, 
ro saugumo policijos pagrobtas 
ir likviduotas. Ryšium su šiuo! 
įvykiu primenamas ir Kongo bu-j 
ves premjeras Tshombe, kuris 
lėktuvu buvo nugabentas į Alži- 
rą, kur jis ir mirė.

savo kariuomenės
Taip pat neleis siusti savo 
daliniu į Kinijos pasienius

VIENA (DP). — Rumunija 
vėl atmetė reikalavimą suben
drinti Varšuvos Pakto karinių 
jėgų vadovybę, kas reiškia visų 
satelitų karines pajėgas perleis
ti rusams vadovauti.

Prezidentas ir partijos vadas 
Ceaucescu pareiškė, kad tik ru
munai, tai yra partija, valdžia 
ir Rumunijos karinių pajėgų va
dovybė gali duoti įsakymus ir 
spręsti apie savo karinių pajė
gų panaudojimą. Kad nebūtų 
jokių abejonių, prezidentas dar 
pridūrė, jog tatai reiškia, kad 
Rumunijos valdžios įsakymai 
gali būti vykdomi tik pačios Ru
munijos teritorijoje.

Atsiliepdamas į gandus apie 
galimybę, kad' Varšuvos pakto 
kariuomenė bus panaudota So- 

i vietų Rusijos ir Kinijos konflik- 
j to atveju, Ceaucescu pareiškė, 
kad Varšuvos paktas buvo su
darytas tik atremti eventualų

♦ Eugene universitete, Ore
gone, kažkas padegė ROTC įs-

į taigą. Ugniagesiams gaisrą ge
sinant, studentai trukdė, kol po
licija juos išvaikė.

o Venecueloje lankosi Ame
rikos .astronautai: Conrad, Bean 
ir Gordon.

♦ Britanijoje sniego pūga su
stabdė susisiekimą. Nebeina ir 
traukiniai iš Kento į Londoną.

♦ V. Vokietijos specialus 
siuntinys vėl buvo susitikęs 
kar su sovietų pareigūnais. Sa
koma, kad vokiečių-sovietų de
rybos vyksta geriau, negu buvo 
tikėtasi.

♦ Izraelio premjerė Meir pa
reiškė parlamente, kad Izraelis 
sustabdys visus puolimus, kai 
tik Egiptas paskelbs, kad jis lai
kosi karo paliaubų.

pa-
va-

mą prieš socialistines valstybes 
Europos teritorijoje.

Bal Harbour, Floridoj, George ATĖNAI. — Graikijos vyriau- 
Meany, Amerikos darbo unijų sybė derisi su Prancūzija dėl lėk- 
federacijos prezidentas, išreiš- tuvų ir tankų pardavimo Grai
kė savo susirūpinimą vis didė
jančiais bedarbių skaičiais. Jo 
manymu, bedarbių nuošimtis 
šiais metais gali pasiekti 6%.

kijai. Pirmieji pasitarimai pra
sidėję jau pernai birželio mėn. 
Graikija norinti pirkti ir mažų 
karo laivų.

mėjusį bilietą pardavė grupei JAV į bendradarbiavimą, nekreip njs laikraštis “Stirr 
spekuliantų už 13,000 rublių, tą prieš sovietus,—aiškina Tich- hei^ 
Spekuliantai,. gerai pažindami vinski. Salisbury parašęs kny- ‘ 
sovietines sąlygas, nuvežė tą igą, spaudžiamas tų Amerikos jė- 
automobilį į Armėniją, kur au-į gų,-kurios bijo sovietų-kinų su- 
tomobilių dar mažiau yra, kaip. artėjimo.
Rusijoje, čia jie gavo už bilie-l Sovietų spaudoje pastaruoju 
tą 19,000 rublių. ’ : metu pasirodė visa eilė straips-

Kažkokiu būdu visa ta preky-; nių prieš Kinijos pasirengimus 
ba buvo išaiškinta ir visi šeši; karui. Kritikuojami ir naujai 
“kombinatoriai” gavo tarp 2 ir. pradėti Amerikos-Kinijos pasi

metu kalėjimo.4

Pažadai arabams
tarimai Varšuvoje.

Nė viena pusė oficialiai nepra
neša apie sovietų-kinų derybų 
eigą Pekine, bet Maskvos diplo
matiniuose sluoksniuose yra ži
nių, kad derybos nejuda iš vietos, 

j Ir minėtas delegacijos narys sa- 
(vo straipsny pakartoja, kad so- 
į vietų delegacija nemano sutikti 
su kinų tvirtinimais, jog dabar

tinės abiejų šalių sienos yra iš- 
j dava “neteisingų sutarčių”, pa
darytų dar praėjusiame šimtme
tyje.

Piety Vietname moteriškė iš valties 
pardavinėja krantinės darbininkams 

jos pačios virtą sriubą.

MASKVA. — Sovietų . žinių 
agentūra, komentuodama pas- i 
kurinius israelitų puolimus Egip- ’ 
te, pakartojo vyriausybės nu
sistatymą duoti arabams “visą 
reikalingą paramą” gintis nuo 
Izraelio.. Pareiškimas naudoja į 
Izraelio atžvilgiu labai piktus 
žodžius: “barbariška agresija”, 
“Jungtinių Tautų principų min
džiojimas”.

Sovietų spaudoje daug straip
snių lygina Izraelį su nacių Vo-i įvedė Kaire ir apylinkėse pilną 
kietija. Arabai parodomi, kaip 
savo teisių- ir saugumo gynėjai.
“Tasso” pareiškime nenurodoma, 
kokią paramą sovietai laiko “rei
kalinga”, tačiau spėliojama, kad 
Egiptas ir kiti kraštai gaus nau
jų sovietų Mig-23 lėktuvų.

KAIRAS. — Egipto valdžia

aptemdymą nakties metu. Nu
matytos šio įsakymo neklausan
tiems nemažos bausmės. Egip
tas ėmėsi toą priemonės po 5 sa
vaičių Izraelio aviacijos puoli
mu prie Kairo.

PALM BEACH. — Floridoje 
buvusios šaltesnės dienos labai 
pakenkė “vaikščiojančioms kat- 
žuvėms”, kurios grėsė užimti vi
sus Floridos gėluosius vandenis. 
Tūkstančiai katžuvių išgaišo 
nuo šalčių. Joms ir 10 laipsnių 
esą per šalta.

PRAGA. — Čekoslovakijoje, 
kaip ir kitose komunizmo pa
jungtose tautose, plačiai paplitę 
anekdotai, parodą gyventoju 
nuotaikas. -

Į Pragos policijos nuovadą 
atėjęs pilietis skundžiasi: “Du 
šveicarų kareiviai atėmė mano 
sovietinį laikrodį”. Budintis po
licininkas, nesupratęs paklau
sia: “Tu. tur būt, nori pasakyti, 
kad du sovietų kareiviai atėmė 
šveicarišką laikrodį?” 
linktėli galva: 
kad tu, o ne aš tai pasakiau”.

Kitas Pragos anekdotas kalba žįstu” — paaiškina čekas.

apie pilietį, apžiūrintį gatvėje 
du automobilius. Vienas britų 
“Kolis-Royce”. kįtas sovietų 
“Moskvich”. Praeivis klausia: 
“Kuris Tamstai, pilieti, geriau 
parinka?” “Moskvičius”. — at
sako paklaustasis. “Matosi, kad

Pilietis i Tamsta nepažįsti automobilių”. 
Tik atsimink, — sako praeivis. “Automobilius 

tai aš pažįstu, tik Tamstos nepa-

(Laisvės B: 
metų pabaigoje ir s 
džioje daug vietos 
tuvai, jos istorijos 
šviesti, be to, ir kit 
dienų, klausimams 
dviguboje, 1969 i 
gruodžio mėn. lai< 
tas ir šių metų sai 
do j e baigtas prof. 
gas straipsnis “N 
Lietuva, 1918—194 

Laikraštis kiekv 
skiriąs nemaža vie 
kraštų padėčiai m 
prof. Ivinskio stn 
ir Dr. P. Karvelio ; 
okup. Lietuvoje r 
vos nepriklausom^7 
natarą ir buv. Lieti 
tą. A. Stulginskį.

Nurodęs į St ui 
meni Lietuvoje, y 
ties metus Sibire b 
grįžimą į Lietuvą, 
mena, kad Stulgius 
nėję gyvendamas, 
m u ryžtu atmesd: 
vietų okupacinės 
promisinius pasiūl; 
tai nesutiko su pa 
leisti kraštą ir ] 
dukterį, gydytoją, 
vienam lietuviui S 
nepalaužiamos jo 
simbolis, tautos, 
pavargti, siekdarr 
vynei”.

Vokiečių laikra* 
nėtų straipsnių, d; 
apie naujojo Eu: 
vyskupo. A. Dek: 
mą ir trumpai p 
Bažnyčios padėtį 
voje. Laikraštis 
iliustracijas: A. 
vysk. A. Deksnio. 
Vasario 16 Gimn 
čios gimnazijos r 
to. Romuvoje nuo

♦ Izraelio lėktų 
lė Egipto taikiniui 
Kairo ir prie Suez<
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LIETUVOS LANGAS į PASAULĮ

Gyvas Klaipėdos uostas

Vasario 15 d. Jaunimo Centre 
įvyko Liet Skautų S-gos Sese
rijos ii’ Brolijos Vyriausių Skau
tininkų pasikeitimas pareigomis, 
dalyvaujant praeitos kadencijos 
Seserijos ir* Brolijos vadijoms, 
Chicagoje gyvenantiems LSS 
Tarybos nariams ir arti pustre
čio šimto skautininkų-kių, vado- 
vų-vių, akademiku-kiu, tėvu ir 
rėmėjų. .*

Šios ypatingos sueigos prezi
diumą sudarė pareigas perduoda 
Brolijos VSR s. Vytautas Na- 
mikas, VS v, s, Vladas Vijeikis, 
Seserijos VS v. s. Malvina Jo
nikienė, LSS dvasios vadovas v. 
s. kun. Juozas Vaišnys, S. J., ir 
naujai išrinktieji VS— s. Lilė 
MilukienėUr v. s. Petras Molis. 
Sueigai vadovavo buvusi Sese
rijos vadijos reikalų vedėjas v. 
s. Regina. Ęučienė. LSS dva
sios vadovas v. s. kun. J. Vaiš
nys, S. sukalbėjo invokaci- 
ją.

0 naujų jūrininki

bniji; m a 
mas i ja

pėdos atvadavime sukaktuvių sueigoje
įgai jaunimo veiklai vystyti yra būtina tėvų ir vyres- 
rialinė, o ypač moralinė parama. Nuoširdus atsiliepi- 
rmo kvietimus, dalyvavimas šventėse, atsilankymas 
oarengimuose kelia jaunųjų entuziazmą, žadina norą

‘augiau atlikti, geriau pasirodyti, šios nuotaikos ryškėjo ir va-, 
aro 8 d. Chicagos Jaunimo Centre įvykusioje Chicagos jūrų 
Lautų-čių iškilmingoje Klaipėdos atvadavimo sukakties minėji
mo sueigoje.

PASIILGĘ STOVYKLINIŲ DIENŲ, 
vartom, pernykščių nuotraukų albumą

Atsisveikina buvusieji
Pareigas perduodama, VS v. 

s. Malvina Jonikienė trumpai ap
žvelgė savo kadencijos įvykius, 
išreiškė padėką visiems, jai atsa-' 
kingose pareigose talkinusiems

.sii gaidomis (kartu su Brolija).
Aplankyta Atlanto rajone 10 

vienetų, Kanados — 7, Ramiojo 
Vandenyno — 1, Vidurio — 5. 
Vyriausios Skautininkės pava
duotoja v. s.’k. Kodaitienė ir ki
tos Vadijos narės, progai pasi
taikius,, vienur,, čia kitur nuva
žiuodavo. t • ' ,

Turėjau progas dalyvauti An- 
eMa°į'^t‘Tuvo' iTlTėj ir Vokietijos skaučių ben-

—— , droje stovykloje. Taip pat ap-
laužo,“ montaZ- lankyta Lietuvos atstovybės ir 

Konsulatai — Romoje, Londone,

Taip pat tenka pažymėti, kad 
Seserijos Vadija ir stovyklos va
dovybės kruopščiai paruošė 1968 
m. įvykusią V-tąją Tautinę Sto
vyklą,

Be stovyklų ir suvažiavimų, 
Seserija pravedė 1968 m. varžy
bas pavyzdingiausiam vienetui 
kiekvienoje vietovėje išrinkti. |

Atskirų vietovių vadovėms pa-

paruošti sueigų pavyzdžiai, pa
sirodymai prie L,. .
liai, medžiaga vyr. skaučių su- .
eigoms ir kr. Siųsta visur, iš kur Washington D C., Chieagoje, 
tik buvo gauta vienoki ar kiloki Toronte. Aplankytas karuinolas 
pageidavimai. | Samorejr,Va'ario 16-tosios gun-

' naziją, Vokietijoje.. 
, Užvesta Seserijos narių kar
toteka, pradedant pakeltosiomis 
į aukštesnius laipsnius ir apdo
vanotomis LSS garbės žyme
nimis.

Seserijos socialinis skyrius 
šelpė pagalbos reikalingas se
ses,pasiųsdamas joms siuntinius. 
Suteikta parama Vokietijoje ir 
Anglijoje esančioms skautėms ir 
jų stovykloms.

Su, kitų, tautybių, skautėmis 
ryšiai buvo palaikomi dalyvau
jant jų. sueigose.

Vienetai buvo gan tvarkingai 
aprūpinami skautiškomis reik- 
menėmis, literatūra ir LSS gar
bės žymenimis. Prieš kadenci
jos pabaigą tiekimo skyrius pa
pildytas kai kuriomis reikmenė- 
mis, kadi naujai Seserijos . vado
vybei būtų lengvesnė pradžia.

Rajonų vadeivės palaiko labai 
glaudų ryšį su rajonų vienetais 
bei jų vadovėmis. Atlanto ir 
Kanados rajonuose kartu su Bro
lija šaukiami rajoniniai suvažia- 

i rimai,' kuriuose labai aktyviai 
dalyvauja skautės. Atlanto ra
jonas išleido knygą “Tautiniai 
rūbai ir Juostų raštai”.

Buvusi vadeivė s.. L. Milukie- 
nė. leido informacinį biuletenį 
“Gairės”. Vidurio rajone Cleve- 
lande buvo suruošti draugininkių 
kursai. Vadeivės s. B. Končie
nės iniciatyva 1968 m. įvyko dai
nų konkursas apimąs zvisus ra
jonus.

Seserijos veikla gyva. Daugu
ma vadovių, kiek sąlygos leido, 
savo darbą atliko sėkmingai. Vi
soms joms mano nuoširdi padė
ka.

kasios automobilio nelaimės ne- 
į galėjo šventėje dalyvauti.

i Tolimesnė Seserijos ir visos Są
jungos ateitis priklausys nuo to, 
kaip ir kiek vadovės sugebės sa
ve tobulinti ir kaip atliks savo

ir rėmusiems. Linkėdama, kad 
visos lietuvaitės turėtų, progos 
išeiti skautiškąją mokyklą, su 
geriausiais linkėjimais perdavė 
valdžios simboli — auksinę VS 
švelpuko virvutę ir 2,000 narių 
Seserijos šeimą naujajai Vyriau
siai Skautininkei s. Lilei Milu- 
kienei. Bu v. Seserijos vadija s. 
Milukienę apdovanojo gražia 
geltonų rožių puokšte.

LS Brolijos Vyriausias Skau
tininkas v. s. Vladas,Vijeikis 
kvietė visus vadovus niekad ne
išleisti iš minčių, kad skautijos 
pagrindas yra skautas,-ė, į kurį,- 
kaip . pirminį narį, turi būti at-

•pareigas.
Antroje sueigos dalyje, prie 
improvizuoto ežerėlio su 
bures išskleidusiu burlaiviu, 
broliai ir sesės atliko įdo
mią pasirodymų programėlę.

‘"Meškiuką Rudnosiuką” su
vaidino. jurų skautės, algiman- 
tėnai padainavo dainą, akompo- 

. nuo  j ant gitarai ir, net kelių di-
Jono Apanavičiaus, Vikto-j ringentų vadovaujami, sudaina-- 
alašausko, Algio Pilecko,, vo Nemuno laivo bebrai. Sesėms 

į Ldvardo Račiūno, Ričardo Apa-! vadovaujant, bendrai sudainuo- 
į navič-aus, Dariaus Biliūno, Ed- i ta keletas dainų ir visų sušoktas i kreiptas didžiausias dėmesys. Iš 

Stepo Dainiaus,J suktinis. V
Malonu 

yra ne ti 
gerai susidainavusios. Būtų ge
ra, kad jos rastų progų daugiau 
visuomenei su savo dainomis 
pasirodyti.

Sueigai baigniantis, jūrų skau
čių mamytės visus dalyvius pa
vaišino karšta kava ir skaniais 
namų gamybos pyragais. Visų 
buvo maloniai pabendrauta, pa
sidalinta Įspūdžiais ir įvertinta 
pasišventusių vadovų nuoširdus 
darbas.

Jūrų skautams-tėms. šiuo me
tu vadovauja — Nidos laivo va
dė ps. Aldona Jovarauskienė su 
padėjėja gintare kandidate Ži
vile Karaliūnaitė, Kunigaikščio 
Algimanto laivui — j. b. vyr. 
vai t; Jonas Jovarauskas ir Ne
muno laivui — j. ps. Ričardas 
Kuntsmanas, talkininkaujant 
jauniesiems jūrų budžiams Vy
tautui čekanavičiui, Gintarui Če
pėnui. Ervardui Leipui, Algiui 
Regiui ir Ramūnui Vidžiūnui. 
Sueigos vyksta kiekvieną sek
madienį, Jaunimo Centro patal
pose.

Norintieji Įstoti į jūrų skautų- 
čių eiles kreipiasi pvadovus, su
eigų metu. IR.

syvuose Seserijas darbuose

Buvusioji Vyr. Skautininke v. s. 
Malvina Jonikienė- apžvelgia 

trejij metų, veiklą
’IMonicm šypsenom pra
švito Nidos laivo jūrų skau- 
č ų ir ūdryčių veidai, aukš- 

kilo Nemuno laivo 
dvės ir tvirčiau sir 
EurJgaikščio Algi- 

laivo jūrų skautų 
daina, (

e ru

bijo įžodžio žodžiai tariami net 
aštuoniolikos Nemuno laivo be
bru 
ro

ariaus Biliūno, Ed-
• vardo Dirkio,
I Valdemaro DeringiO; Donato Si-!
Miūno, Dainiaus Vidžiūno, Aud- c> salta įžygiuojančius. . TT. . J* .... s raus vienužio. Edvardo Anana-ngu plojimu pasitiko j 

atsilankę gausūs tėvai, Į 
ikai-kės ir kiti svečiai.

Jauniesiems ypatingai buvo ma- 
1 >nu. kad Į jų iškilmingą sueigą 
atsisveikinti atvyko LS Seseri
jos Vyriausioji skautininke Mal
vina Jonikienė ir LS Brolijos Vy
riausias Skautininkas Vladas 
Vijeikis.

Sueigos iškilmingajai daliai 
vadovavo Kunigaikščio Algiman
tu laivo vadas j. b. vyr. valst.
/onas Jovarauskas, gi lauželiui i kienė, o broliams LS Brolijos 
jaunieji vadovai-vės. Vyriausias Skautininkas v. s. VI.

Oficialioji sueigos dalis pasi-j Vijeikis.
įžodį davusius sveikino ir

pastebėti, kad sesės
gražiabalsės, bet ir

venten . ! vičiaus, Lino Jučiaus, Jono Jakš- 
; to, Viktoro Kelmelio, Algio Ku- 
pcikevičiaus, Pauliaus Vienužio.

Kunigaikščio Algimanto laivo 
įgula padidėjo penkiais jūrų 
skautais įžodį davus Linui Mit
kui, Linui Lapinskui, Antanui. 
Lingiui, Rimui Siliūnui ir Linui 
Regiui.

Po įžodžio sesėms kaklaraiš
čius užrišo LS Seserijos Vyriau
sioji Skautininke v. s. M. Joni-

o drausmingumu ir skian-|
. Valonų Įspūdi kėlė aiš-l šventės prasmę savo žodžiuose 

kus ir visiems dalyviams girdi-j išryškino LS Seserijos vyriąu- 
vadovų raportavimas, sklan- • šioji skautininke v. s. M. Joni* 

dTs įsakymų skaitymai, darniai kienė, LS Brolijos vyriausias 
i pavesti įžodžiai, trumpi ir pra- skuatininkas v 
smingi vadovų sveikinimai.

VI. Vijeikis, 
Klaipėdos atvadavifo kovų da- 

sioje sueigoje įžodi davė sep-; lyvis Vidurio raj. vadas v. s. 
tvn’os Vdos laivo ūdrytės —vac. Tallat-Kelpša, Seserijos 
.Mena Bobelytė. Audra Jakštai-j jūrų skaučių skyriaus vedėjas s. 
t . :r ma Jasulaitytė. Aldona Na-j Z. Dudėnienė ir Lituanicos tun- 
v;ckaitė. Vilija Ba iūnaitė. Biru-j to tuntininkas s. Z. Jaunius. Vi- 
• ■ ?iav:ckaitė ir Vida Vizgir- si dalyviai pasigedo LS Brolijos 
(’aite. | jūrų skautų skyriaus vedėjo j.

Tvirtai ir griausmingai skam-j v. s. Br. Juodelio, kuris dėl ivy-

NERINGOS KOPŲ GY/ENTOJAI — BRIEDŽIAI

Kažin, ar dar daug įy bolikę, dabar?’

reiškęs padėką visiems, prista
tė naujai* išrinktąjį brolijos VS 
v. s. Petrą Šwlį, kuriam perdavė 
Vyriausiojo Skautininko ženklą. 
Už malonų bendradarbiavimą v. 
s. M. Jonikienei buvo įteikta 
raudonų rožių puokštė.

Vyriausiems skautininkams— 
pareigas perduodantiems ir jas 
perimantiems — sustojus prie 
Brolijos ir Seserijos vėliavų, bu
vo sugiedotas Lietuvos himnas.

Pareigas perima naujieji

S. Lilė Miluk’ienė, trumpame 
žodyje kvietė visas vadoves iš 
naujo save dedikuoti jaunimo 
vadovavimo darbui. Kvietė vi
sus nuoširdžiai bendradarbiau
jant dirbti ir stengtis, kad lietu
viškos skautybės rytdiena būti 
geresnė negu šiandien.

Naujasis Brolijos vyriausias 
skautininkas v. s. Petras Molis 
savo kalboje įsipareigojo visomis 
jėgomis dirbti, kad lietuviška 
skautybė žydėtų, kur tik yra lie
tuviu skautu ir kad bendrame’ 
darbe rištų lietuviška dvasia ir! 
lietuviškos skautiškos tradicijos.

Įvertindamas LSS vadovybės 
darbą. JAV LB Centro valdybos 
vardu, sveikinimo žodį tarė ps. 
kun. Jonas Borevičius, S. J., lin
kėdamas vykdyti savo misiją bu
dint, kad šiuo tautos bandymo 
metu, mūsų šeima ir jaunimas 
išliktų lietuviški ir visi vienin
gai siektų laisvės tėvynei.

Sueigos vedėja perskaitė Lie
tuvos šaulių Sąjungos ir LB Chi
cagos apygardos valdybos svei
kinimus.

19S6—1969 metų
Seserijos Vadija turėjo devynio
lika posėdžių. Toliau gyvenan
čios Vadijos narės beveik visos 
dalyvaudavo posėdžiuose raštu,- 
atsakydamos į svarbesniuosius: 
klausimus^'

šios kadencijos metu Seseri-- 
jos Vadijos rūpesčiu buvo su
šaukti šie suvažiavimai ir stovy
klos:

1967 m. gegužės 6-7 dienomis, 
vadovių suvažiavimas St. Catha
rines, Kanadoje. 1967 m. rug
pjūčio 19-27 dienomis vadovių 
vyklavietėje, Custer, Mich. 1969 
m. balandžio 19-20 dienomis su? 
šauktas kartu su Brolija vado
vių ir vadovų suvažiavimas Dai
navoje prie Detroito, Mich.

V. s. MALVINA JONIKIENĖ, 

buvusioji • Liet. Skaučių Sese r i jos 
Vyriausia Skautininke.

Kadencijos-metu buvo išleis
ta dešimt “Gabijos” numerių, 
“Religinė programa” (kartu su 
Brolija) ir “Jaunesnioji Skautė”, 
Ruošiama išleisti “Lietuvių 
Skaučių Seserija” ir dainorėlis

Nė visos Seserijos dienos bu
vo giedrios. Pasitaikė ir ūkanų, 
kurių, turint geros valios, galėjo 
ir nebūti.

Nuoširdžiausia mano padėka 
Seserijos, dvasios vadovams ir 
visoms vadijos narėms bei vado
vėms, kurios per visą kadencijos 
laiką visuose darbuose buvo su 
manimi ir palaikė draugiškus 
seseriškus-ryškius. .Dėkoju LSS 

Pirmininkui v. s. A. 
Saulaičiui ir Pirmi jos nariams, 
buv. -'LSB Vyriausiam Skauti
ninkui' s.,VL Vijeikiui ir va
dovams ^už/darnų bendradarbia
vimą, skaučių tėveliams ir vi
suomenei už paramą ir pasitikė
jimą skaučių vadovybe.

Linkiu Lietuvių- Skaučių Se
serijai, augti ir stiprėti’.

Budėkime!

v. s. Malvina Jonikienė.

buv. LS Seserijos 
Vyriausia Skautininke

Kuklios dovanėlės — 
mieliems atsiminimams

Praeitos kadencijos vadovybės 
darbą įvertindami ir naujajai 
linkėjimus reikšdami, sveikino 
ir dovanėles Įteikė — Chicagos 
Aušros Vartų skaučių tunto var
du — tuntininkė ps. Albina Ra
manauskienė, Kernavės skaučių 
tunto — tuntininkė ps. Dalia 
Dundzilienė, Nidos laivo jūrų 
skaučių vardu — laivo vadė ps. 
Aldona Joyarauskienė ir ginta
re kand. Živilė Karaliūnaitė. Ha-

nau lietuvių stovyklos skaučių 
tunto vardu kuriame skautišku 
keliu pradėjo žengti s. L. Milu- 
kienė sveikino buvusi vadovė v. 
s. Ona Abelkienė ir sesės vyr. 
skautės Danutė Balčienė ir Re
gina Petrauskienė. Asmeninę 
ps. Lionės Vilimienės iš Los .An
geles, Calif., dovaną tautinę juos
tą v. s. Malvinai Jonikienei per
davė ps. Aldona Palukaitienė. 
Buvusios Seserijos vadijos.var
du v. s. AL Jonikienei dovanėlę 
Įteikė v. s. Alė Namikienė.

Baigiant norisi paminėti, kad 
buvusios Seserijos vadijos na
rių vyrai (visi skautai) buvo 
įvertinti už kantrybę ir bendra
darbiavimą ir v. s. M. Jonikienės 
apdovanoti meniškomis medžio 
plokštėmis su gražiai išrašytais 
mūsų poetų poezijos posmais. 
Dovanos atsiimti nebeatėjo ne
seniai ( amžinybę iškeliavęs dr. 
V. Kožica, Vidurio raj. vadeivės 
s. Birutės vyras.

Sueigos dalyviai turėjo pro
gos apžiūrėti gausias meniškas 
dovanas, įteiktas buv. VS v. s. 
Vladui Vijeikiui, jam įvairiomis 
progomis lankant Brolijos viene
tus. Įdomi buvo ir turtinga nuo
traukų parodėlė bei žemėlapis, 
kuriame buvo atžymėtos visos 
praeitos kadencijos Brolijos Vy
riausio Skautininko kelionės.

Po iškilmių, nauji Vyriausi 
Skautininkai grįžo prie Atlanto 
į savąsias būstines (Brolijos — 
Bostone, Seserijos — New Ybr- 
ke). Sesė Gabija ■
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“and then T said;
No machine can do my job better!’*

Funny . . . Row fast some jobs can disap pean Totally. 
And permantnily! That's- progress. It brings problems. 
Bat it also brings opporiįiriities. A7w> jobs> new careers 
for those with the training ;to qualify.

You won'trget,tomorrow's Jobs-, 
with.yes ter day's skills.

Tomorrow’s jobs will be different. They’ll require dif- 
ferent skills. And you can get those skills by re-training.. 
So don’t.wait.for youi present job to be replaced. Get. 
the facts on re-training .now. Visit the local office of your 
State Employment Service.

Train now for tomorrow's jobs

Published a« a pah!M 
In cwperstlon with 
The ▲dvertutag CommU
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KODĖL TIK LIETUVIAI
Šv. Kazimiero lietuvių kapi-jgose bei lietuvių kalbų tautos 

nių sklypų savininkų draugijos!amžino poilsio vietoje — kapi- 
rengiamuose l _____________
(kaip ir š. m. sausio 25 d.) L. B.
Pasauliečių komiteto kapinėse ’šimtą, o gal ir daugiau metų 
tvarkai grąžinti pirmininkas;šio krašto gerovei tarpe kitų et- 
Aįgis Regis, kalbėdamas Į susi-jninių grupių, neretai sunkiose 
rinkusius tautiečius, vis prime- sąlygose, o taip pat kariavę ir 
na nepaliaunamus bažnytinės tebekariaują su gyvenamojo 
hierarchijos bei kapinių- adini. krašto priešu, lietuviai, nors 
nistracijos priekaištus, kad ne ir maža grupė, nenori likti be 
visi lietuviai, o tik maža nau- pėdsako šiame vakariniame že- 
jųjų ateivių grupė kovoja prieš mės pusrutulyje, dar nesenai 
naują laidojimo tvarką kapi- vadintame naujuoju pasauliu, 
nėse. Kiti, girdi, yra net paten- Be to, ir nesutinka, kad būtų 
kinti. Taip pat esą patenkintii panaikinti užrašai lietuvių kal- 
ir kitų tautybių katalikai. ba paminkluose bei kapinių pa-

Kad tai netiesa, mes gerai ži- vadinime.
nome — teigė A. Regis. Jis pats j Jeigu, kaip girdisi, kapinių 
kalbėjęsis su kitų tautybių administracija ir jos vyriausy- 
žmonėniis. Jie taip pat niršta bė kaltina tik mažą lietuvių 
dėl kapinių subiaurojimo ir gi- grupę, Įdomu būtų patirti, ar 
ria lietuvius už vedamą kovą:ir tada, kada~Hetuviai statė 
prieš tai išmintingais protestais naujas bažnyčias, vienuolynus, 
bei piketavimu ties Kardinolo steigė pai'apijas 
Cody rūmais.

Jeigu kitų tautų žmonėms'da jie laimino tik lietuvių vi- 
trūksta ryžto dvasios kovoti dėl suomenės vadovą, ar atstovų 
apsaugos savo tautybės pamin- grupelę — žmonių, sutinkan- 

tai taip nėra į čių su - hierarchijos žmonėmis 
šių vvkdomu darbu reikalais? 

negirdėjo ir žinoti 
lietuvių, 
visiems 
Matyti

MX U UK1J V J . '**»*^‘*1*'-' 
susirinkimuose ;nėse.

Dirbę sunkius darbus per Į

ir mokyklas, 
pagaliau ir kapines, — ar ir ta-

Gi nematė, 
nenorėjo tūkstančių 
sudėjushl" kapitalų

Midland Savings and Loan Association (4C4G So. Archer Ave., Chicago, III.) bank© prezidentas Frank Zogas įteikia 
$150 čekį Čiurlionio Galerijos Čarterio Direktoriato pirm. Z. Kolbai su tiksiu paremti a. a. Povilo Puzino meno kū
riniu fotografavimą monografijai išleisti. Šalia stovi Č. G. direktoriai: prof. A. Varnas ir dail. Tričys. Direk- 

toriatas reiškia nuJŠirdžią padėką.

W a ’

Aklumui išvengti Illinoj aus

klinio .palikimo, 
su lietuviais. Būdami seniau
sios pasaulyje tautos vaikai, jie 
iš amžių gelmių yra atsinešę ir 
išlaikę seniausią iš senųjų kal
bą, kuri negali būti nenusima-(šiems darbams atlikti, 
nančiųjų nutrinta ir dar šiame lietuvių visuomenė buvo ignor 
tūkstantmetyje išdildyta. ruojama,

Ilgų amžių slinktyje kieto nojo, kada kapinės veltui bu- 
darbo užgrūdinti, žengdami iš vo “parduotos” Arkidiocezijai. 
primityvaus gyvenimo į civili- O jei ir žinojo, tai žinoma, pa- 
zaciją, i aukštą dvasinę kultu- si tikėjo sielos ganytojų gera 
rą, įgiję narsos kovose už teisę valia bei ’ sąžiningumu nenu- 
laisvai gyventi, lietuviai išsi-i skriausti lietuvių, Įsteigusių pla- 
ugdė Įgimtą savigarbos dvasią, Į čios apimties kapines sau ir į 
kad ir pralaimėję kovose su;ateinančioms kartoms, kol tik! 
gausiais priešais, okupuoti ir;bus lietuvių Čikagoje. Kaip ta- 
pavergti būdami, nepristigo tos da, taip ir dabar lietuvių visuo- 
narsos ir iki šių dienų. Todėl menė tebėra gyva, 
ir negali nurimti, kažkam iš
pasalų ėmus naikinti tautinius;jei negali suprasti iškeltos by- 
lietuvių paminklus, Įsigyvenu- (los esmės, teisybės vardan tu
sius papročius laidojimo apei-irėtų lankytis sklypų savininkų

kad nė žinote neži-

šių dienų kapinių valdytojai,

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS 
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUT! ŠIAS LIETUVIŠKŲ 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:

L Rinkinys lietuvišky liaudies dainelių ir šokiy, 16 psl. Rinkiny!#

2. Stasio Šimkaus DAINOS, piano vienam balsui, 8 psl.

yra šios dainos ir gaidos:

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

2. Suktinis 1
3. Suktinis II
4. Kokietka
5. Padispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis

8. Aguonėlės
9. Vakar vakarėlį 

70. Augin tėvas
11. Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė 
IX Čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego

šis gaidy rinkinys kainuoja tik $1.00.

Šiuos gaidy ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE, 
site čeki arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus 
mo išlaidoms, tai pasiysime jas paštu. Čekius prašome 
NAUJIENOMS ir paslysti tokiu adresu:

*

Jei atsiy- 
persiunti- 

išrašyti

draugijos visuotiniuose susirin
kimuose, kad galėtų pažinti 
neeiline kovotojų dvasią, — 
dvasią išdidžios tautos, varto- 
jančios seniausią pasaulyje 
kalbą ir atskleidžiančią savo 
veidą savitu m'enu, kuris iš 
dalies paaiškės išleidus pamin
klų albumą. Tik reikia, kad 
lietuviai neužmirštų jo išleidi
mą paremti lėšomis, kaip drau
gijos valdybos susirinkime bu
vo prašoma.

Čia atsilankę buvusios tvar
kos kapinėse grąžinimo prieši
ninkai pamatytų, kaip pasigė
rėtinai dr. K. Bobelio yra veda
mas susirinkimas; kaip visi 
kalbėtojai ir pranešėjai sklan
džiai perteikia savo mintis ir 
samprotavimus net ir ilgiau 
kalbėdami, kaip, pvz. A. Regis, 
mokytojas Gulbinskas, valdy
bos nariai ir kiti; pamatytų, 
kaip ir rezoliucijas vienbalsiai 

j priėmus ir baigiamomis pasta- 
jbomis besidalinant, niekas ne
siskubina keltis iš vietos ir eiti 
lauk iš salės. Tik nuskambėjus 

| padėkai ir atsisveikinus vado
vybei, dalyviai susimąstę pa
sidalina įspūdžiais?' O komite
to pirmininkui prašant visiems 
dirbti be sustojimo, pasižada 
vienas kitam nenuleisti rankų 
iki kova bus laimėta. Pasiža
dėję išsiskirsto.

O. AAgminienė

PRANYS ALŠĖNAS, B.

(Jo mirties 65-tyju metiniy proga)

LITT.

’draugija praneša, kad ateinam ' 
Į čio kovo 7 dieną, šeštadienį tarp š
11:30 vai. priešpiet ir 1:30 vai.(Rašyti adresu: 
popiet Centriniu standartiniu i Blindness

■laiku įvyks dalinis saulės ūžte-i Chica. 
I mimas ir perspėja jokiu būdu' 
I nežiūrėti į “užtemusią” saulę ne Į 
i tik nuogomis akimis, bet ir per 
Į aprūkytus ar spalvotus stiklus, ■ 
nes iš saulės ateinantieji nema- 
tomi ir nejaučiami ultravioleti- ’ 
niai ir infra — raudonieji spin
duliai yra akims labai pavojingi, 
labai greit ir nejuntamai gali 
pradeginti retinos ląsteles, o ta
da pagydyti jau nebegalima. Ko
vo 7 d. užtemimas bus dalinis, 
apimąs 60'< saulės disko.

Per praeitą saulės užtemimą 
1933 metais 15 žmonių vien 11- 
linojuje visam amžiui sužalojo 
akis bežiūrėdami į saulę.

Geriausia ir tikriausia prie- $ 
monė žiūrėti į užtemstančią sau
lę yra tam tikra dėžė, vadinama 
“sunoskopu” (saulės žiūronu), 
kurią kiekvienas gali lengvai

pats pasidirbti iš kartono dėžės, 
’^aip tai padaryti, reikia papra
šyti, kad atsiųstų instrukciją.

“Prevention of 
20 South State St.,

.go, Illinois, 60004.

4

i
i *

■SKAITYKIASDO-

3 TtMYK SKILTIS

ir grogas sužmo tktai per

NAUJIENAS
1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILLINOIS

PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUM

Chicago Savings and Loan Assn

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE
- 6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

D1VIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

Chicago Savings
and Loan Association YOUR SAYINGS

INSURED

PER ANNUM

UP TO

PER ANNUM

John Rakei, Sr., President and Chairman of the Board

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

1970-tieji metai, be kitų įvai
rių sukakčių, atžymės ir gar
saus fantastinio rašytojo Jules 
Verne mirties 65 metų sukaktį. 
Šis prancūzų.rašytojas mirė 1905 
m.

Jules' Verne fantastinis roma
nas “Per 80 dienų aplink pa
saulį” šias eilutes rašančiam te
ko perskaityti labai seniai, dar 
mokyklinio amžiaus dienomis. 
Kiek tenai visiška tikrove at
mieštos fantazijos, kiek tenai 
jaudinimosi beskaitančiajam: 
kad tik, kad tik Fogus nepavė
luotų, kad kaip nors užbaigtų 
kelionę laiku, kurią jis pradėjo 
susilažinęs ir pasižadėjęs apva
žiuoti aplink pasaulį lygiai 
80 dienų...

Užvertęs minimo romano 
skutinįjį puslapį, pagaliau, 
miau atsidusti: visgi Fogus lai
mėjo...

Nežiūrint visų fantastinių ke
lionių aprašymų, pranašingų iš
radimų apibūdinimų ir kitokių 
plačiausios vaizduotės padari
nių, Jules Verne niekur fiziškai 
nekeliavo — sėdėjo namuose ir, 
jeigu jis buvo pavargęs, tik gal 
tik nuo labai intensyvaus kūry
binio darbo. Savo gana gražaus 
amžiaus laikotarpy (mirė turė- 
ramas 77 metus), Jules Verne 
grynai kūrybos darbui pašventė 
40 metų, per kiekvienus šešis mė
nesius parašydamas po knygą...

Tai būta žmogaus, kūrėjo, su 
labai ir labai plačia ir pranašin
ga vaizduote. Jules Verne sa
vo kūryboje numatė tuos lai
kus, kada žmonės galės naudo
tis televizija, jis gerokai anks
čiau išpranašavo žmones benau
dosiančius ne tik lėktuvus, bet 
ir helikopterius bei raketinius 
(nūdienoj vartojamus į mėnulį) 
oro laivus, taip lygiai — povan
deninius ir kitokius kitokiausius 
laivus ir susisiekimo priemones. 
Tai būta, galima sakyti, lyg ir 
fantastinio mokslinio išradėjo.

Jules Verne rašė apie rytdieną 
įvykstančius stebuklingus išradi
mus su tokia precišiška vaizduo
te, kad šiandien, kada tie visi iš
radimai tapo realybe, dauguma 
mokslininkų stebisi ano amžino 
atminimo rašytojo pranašingo
sios vaizduotės lakumu.

O jo raštų vaizdingumas ir 
įtikinamumas buvo toks didelis, 
kad po jo parašytos ir išleistos 
knygos apie kelionę į mėnulį, net 
500 žmonių siūlęsi savanoriais 
skristi į mėnulį, jeigu, esą, atei
ty dar vieno tokia ekspedicija 
būtų organizuojama. Vadinasi, 
knygoj aprašyta fantastinė ke
lionė — žmonių skaitytojų buvo 
įtikėta kaip tikrai įvykusi...

Vėlesniais laikais po Jules 
Verne knygų išleidimo, dauge
lis keliautojų bei išradėjų buvę 
dėkingi rašytojui už jo suteiktą 
jiems impulsą susidomėti to
kiais dalykais. Admirolas Byrd, 
grįžęs po pirmojo skridimo į 
šiaurės polių, buvęs itin dėkin
gas tik Jules Vernei, kuris, esą, i 
buvęs geriausias palydovas jo i

per

pa- 
ra-

kelionėje. (Povandeninių 
išradėjas Simon Lake savo au
tobiografijoj pirmuoju sakiniu 
šitaip rašė;

“Jules Verne mano gyvenime 
ir mano darbe buvo generalinis 
direktorius”. Augustinas Pic- 
cardas, balionistas ir jūrų gel
mių tyrinėtojas, Marconi ir ki
ti žymūs mokslininkai ir išradė
jai vėliau teigė, jog Jules Verne 
buvęs tas asmuo, kuris paskati
nęs juos galvoti jų pačių išradi
mų kryptimi ir tas galvojimas 
davęs gražių vaisių...

Jules Verne gimė 1828 m., 
Prancūzijoj, t. y. lygiai tuo me
tu, kada Napoleonas mirė, o pir
masis pasaulyje geležinkelis — 
tebuvo tik 5 metų amžiaus. Jo 
tėvas buvo advokatas. Norėjo 
jis sūnų advokatu išmokinti. Ju
liui turint 18 metų amžiaus, jis 
buvo pasiųstas Į Paryžių studi
juoti teisės mokslų. Deja, pasta
rajam teisė nebuvo prie širdies. 
Pradžioje jam 'daugiau rūpėjo 

■ rašymas eilėraščių ir siaures
nės apimties scenos veikalėlių.

Jules Verne, kaip rašytojo, 
karjerą nulėmęs šitoks atsiti
kimėlis. Kartą jis užsukęs Į vie
ną restoraną ir, labai skubėda
mas apytamsiu koridoriumi, su
sidūrė kakta Į kaktą su kažko
kiu asmenim. Nebežinodamas 
ką besakyti, vieton atsiprašymo, 
Julius tą nepažįstamąjį užklau
sė:

— Ar jūs jau pa valgėte pie
tus,, pone?...

— O, aš turėjau pietums ste
buklingai skanų omletą, paga
mintą Nantes stiliumi, — atsa
kė nepažįstamasis.

— Jeigu taip, — triumfavo 
Julius, — tai tikrai niekas Pa
ryžiuje negali pagaminti tokio 
omleto, kokį jį pagamina Nan
tes valgyklose...

— O jūs galėtumėte tokį om
letą. pagaminti? — užklausė pla
taus subudavojimo nepažįstama
sis.

— Kodėl ne Aš kaip tik esu 
kilimo iš Nantes, — džiugiai at
sakė Julius.

— Tai labai gerai. Ateinantį 
trečiadienį ateik pas mane pietų 
ir pagaminsi tokį omletą...

Tai buvo pradžia Jules Verne 
draugystės su “Trijų Muškieti
ninkų” autoriumi Aleksandru 
Durnu. Kai jie abu ėmė susiti
kinėti, tai ne omletą gamino, bet 
kalbėjosi kūrybiniais klausi
mais... Jie abu net parašė sce
nos veikalą, kuris turėjo sceno
je gana gerą pasisekimą. Paga
liau, jų kūrybiniai keliai išsisky
rė. A. Dumas kūrė istoriniais 
metmenimis ataustus kūrinius, 
o Verne — geografiniais, tačiau 
abu kūrė ir daug sukūrė.

Jules Verne, nepaklausęs tė
vo nurodymo ruoštis teisininko 
karjerai, kurį laiką buvo jo už
mirštas ir gyveno labai sunkiai. 
Kai jis parašė pirmąją knygą 
“Penkios savaitės balione” ir siū
lė ją net 15 leidėjų išleisti, deja, 
nė vienas nesutiko. Tuo metu jis

laivų

jau buvo vedęs. Parėjęs namo 
iš 15-to leidėjo, buvo besviedžiąs 
knygos rankraštį i ugnį, žmo- Į 
na sulaikė ir rankraštį išgelbėjo, j 
Ji pati pasiūlė tai išleisti dar še-1 
šioliktam leidėjui ir šis sutiko.' 
Išleistoji knyga skaitytojų tar-j 
pe susilaukė didžiausio pasise-'Į 
kimo ir ji buvo išversta į visas I 
civilizuoto pasaulio kalbas. 1862 
m., turėdamas vos 34 m. amžiaus, 
Jules Verne jau buvo stebuklin-j 
go garso rašytojas ne tik Pran-į 
cūzijoj, bet ir visam pasauly, j

Antroji jo knyga buvo: “Ke
lionė į žemės centrą”. Po to se-! 
kė visa eilė kitų, jų tarpe — ir “NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
“Per 80 dienų aplink pasaulį”, j SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ- 
kuri taip pat turėjo ypatingą Į KAI. BIZNIERIAI. PROFESTO- 
pasisekimą tarp skaitytojų. !

■ Paliktieji Jules Verne kūri
niai — nepasenę ir šiandien. 
Priešingai, po to, kada žmonių 
kojos jau mindė mėnulio pavir
šių, jo kūriniai, sakyčiau, gal 
net atjaunėję...

SAVO DAR3O SAULĖS ŽIŪRONAS

Artėjančiam saulės užtemimui kovo 
7 diena žiūrėti kiekvienas gelt pasi- 
d’rbti čia matomą "sunoskopą" arba 
saulės žiūroną. Viename kartono dė
žės gale yra padaryta skylutė, prie
šingame gale iš vidaus pritaisytas 
veidrodėlis? Dėžę užsimovus ant gal
vos, reikia atsistoti nugara prieš sau
le ir pasisukinėti, kol saulė oro sky
lutę atsimuš veidrodyje. Veidrodyje 
bus matoma saulė tau be kenksmingu 
akims spinduliu. Tik jokiu būdu ne
žiūrėti stačiai Į saulę, nes gali nebe
pataisomai akis pagadinti, perspėja 
{Ilinojaus draugija aklumui išvengti.

į NALAL DVASININKAI. VALS
TYBININKAI. MOKSLININKAI 
JIE ŽINO. KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

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

KNYGA

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderi arba čeki t<>kiu adresu.

Jau galima Įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

1.
2.
3.
4.

n t.. 336 psl.Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl.
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199
Liudas Mikšys, 

TUVA. <
Juozas Kapačinskas, ^SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl
J. Augustaitis, * ----- -

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

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl.................. S2.00 ir
8- Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl...................................

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

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS!
12. Dr. Antanas J. Guss^n, 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 ŽALČIU KARALIENĖ
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. !
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 p>l
18. Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

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

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

šitas knygas galite Įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
pastų, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

orderiu, šiuo adresu:

5.
6.

7.

Dsl
, IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA 
699 psl............................... ’..........----------------- . t

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA

$5.00
$3.00
$2.00

LIE-
....... $12.00

$4.00

$1.50

$3.00
S5.00
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

t

psl.
$1.00 I

$4.00 1
$4.00 i
$2.50 1
$6.00 I

17.39 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608
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tai buvo teisingas priekaištas, o 
gal ir ne.

Bet štai kaip dabar išeina. 
Dedant ir atimant ir spaudą 
sekant per pastaruosius metus 
Bendruomenės klausimus lie
čiančių straipsnių, sakyčiau 
eilės tvarka pagal skaičių, dau
giausia prirašė J. Vaičiūnas, J. 
Jasaitis ir Vyt. Volertas. Taigi 
pirmieji du jau bent laikomi 
opozicijos atstovais. Ar ne pa
radoksas—.opozicija pozityviai 
kelia Bendruomenės reikalus. 
O ką rašė pozicija?

Rašė, kaipgi ne. Panašiai ši- 
taip: pirmininkas pasidžiaugė 
skautų stovykla, pirmininkas 
kalbės per radiją ir po to, pir
mininkas kalbėjo per radiją, 
pirmininkas pakviestas daly
vauti Alto suvažiavime ir po 
to, pirmininkas dalyvavo Alto 
suvažiavime ir t. t.

Dar geriau. Lietuvių Char- 
tos dvidešimtmetį pirmoji pri
siminė Aldona Anyta Naujie
nose, po to J. Jasaitis ilgesniu 
straipsniu Drauge, paskui pa
sirodė Drauge vedamasis ir vė
liausia, jau bene trims mėne-

Jeigu daugiau įsigilintume į 
Bendruomenės dabartinės val
dybos pareiškimus, tai ne vie
nam atrodytų, kad Bendruo
menės vežimas taip greitai rie
da, kad bendruomenininkams 
neliko kas veikti ir užtat reikia 
užimti kitų darbus. Tarsi jėgų 
turėtų su taupu.

Taigi jau anksčiau buvo mi
nėta, kad iš prieš tris metus 
skelbto dialogo su jaunimu LB 
Centro valdybos pirmininkui 
teišėjo priešrinkiminis muilo 
burbulas. Praėjus rinkimams, 
burbulas subliūško. Net jauni
mo reikalams atstovė, neatro
dė, kad kalnus veikloje būtų 
vertųsi, iš valdybos dingo.

NEPRANAŠYSTĖ, BET 
TAIP BUS

Taigi va, į atmintį ateina 
prieš praėjusius LB Tarybos 
rinkinius dabartinio LB Centro 
valdybos pirmininko drąsiai iš
sakytas kaltinimas tuolaikinei 
Centro valdybai čikagiškės 
apygardos suvažiavime. Būk 
tai Centro valdyba per mažai 
parūpina straipsnių spaudai 
Bendruomenės ideologiniais iri 
informaciniais reikalais. Gal’siams nuo sukakties praslin-

Klausimas be atsakymo
Didokas Amerikos lietuvių skaičius atidžiai sekė kun. 

K. P. Geisčiūno paleistas nevalytas strėles Į prelatą Ladą 
Tuiabą. Kun. Geisčiūnas yra New Yorke dabar gyvenan
tis Balfo reikalų vedėjas, o prel. Tulaba yra Lietuvių ka
talikų kunigų seminarijos rektorius Romoje ir aukštų 
Vatikano sluoksnių patarėjas.

Prel. Tulaba praeitų metų pabaigoje grįždamas iš 
Chieagos i Romą, buvo sustojęs New Yorke, kur gruo
džio 21 d. vakarą sukviesos vietos atetininkams sendrau
giams skaitė paskaitą apie šiandieninės bažnyčios aktu
alijas. Kun. Geisčiūnas tą paskaitą atpasakojo ir joje iš
keltas mintis komentavo š. m. sausio 9 ir 13 d. d. Darbinin
ke. Savotiškas kun. Geisčiūno atpasakojimas ir komen
tarai sukėlė didoką audrą lietuvių katalikų tarpe, o kilu
sia kontroversija susidomėjo lietuviai katalikai ir neka- 
talikai. Žmonės negalėjo suprasti, kuriais sumetimais 
kun. Geisčiūnas, būdamas Bendro Amerikos Fondo rei
kalų vedėjas, Įsivėlė Į labai jau mažos politinės grupelės 
polemiką. Juos stebino tos polemikos tonas ir tikslai. 
Tarp dvasiškių kilusieji nuomonių skirtumai paprastai 
būdavo išrišami, arba bent būdavo bandoma juos rišti, 
prie uždarų durų, o čia tokios rūšies išpuolis padarytas 
viešai, katalikų spaudoje, pasirašius tikrą pavardę.

Prel. Tulabos galvoseną žinantieji žmonės tuojau su
prato, kad reikalas yra daug gilesnis, negu laikraštyje 
parašyta. Paskaitoje išdėstytos mintys buvo “išvirkščiai 
išverstos”, o atsakymai Į klausimus su “nesąžiningom 
intencijom” buvo atpasakoti. Pagaliau, nereikėjo prel. 
Tulabos ir arčiau pažinti, kad žinotum, jog prelatas ne
galėjo tokių minčių skelbti, kokios Darbininke Į jo lūpas!tų agentai pradėjo spaudimą prieš prelatą? Neatrodo, 
buvo Įdėtos. Naujienos atsisakė dėti Darbininke paskelb
tas prel. Tulabos “erezijas” ir iš tų “erezijų” ištekančias 
išvadas, su visomis rezoliucijomis, reikalavimais ir pa
smerkimais. Mums atrodė, kad prel. Tulaba buvo kala
mas prie svetimo kryžiaus ir už svetimus griekus. At
sispyrėme stipriam spaudimui, nes žinojome, kad prel. 
Tulaba yra ne tik nuoširdus krikščionis, bet ir geras lie
tuvis. Buvome tikri, kad jam arti prie širdies tiesa ir 
teisėtumas.

Nesigailime taip pasielgę, nes šių metų vasario 6 d. 
Darbininkas paskelbė prel. Tulabos “Atsakymą” Į “Klau
simą be atsakymo”. Iš atsakymo aiškėja, kad prelato 
mintys buvo netiksliai atpasakotos, o vietomis toms min
tims duota visai kitokia prasmė, negu kad prelatas buvo

išdėstęs. Dėl to prelatas gavęs daug laiškų ir protestų. 
Protestavo prieš pareiškimus, kurių prelatas nebuvo pa
daręs. Be to, prelatas patyrė, kad net ir tarp lietuvių 
kunigų jis turi nedraugų, bet kad jis taip pat dar turi 
labai daug gerų draugų. Prelatas apgailestauja, kad jam 
gerai pažįstamas Pranukas iki šio meto dar neišaugo i 
Praną; kad jis net ir paskaitos klausydamas ir vėliau ją 
komentuodamas, vis dar vadovaujasi jausmais, o ne pro
tu. Jausmai tinka poezijai, bet ne reportažams.

Prelatas labai džentelmeniškai atsakė Pranukui. 
Po dešimties metų, jei Pranukas taps Pranu, tai prel. 
Tulabos atsakymą jis dar labiau vertins. 0 jeigu Pranu
kui dar nesupranėjus prelatas akis užmerktų, tai Pranas ' 
graudžiom ašarom verks už pražiopsojimą progos atsi
prašyti ir už brangią pamoką padėkoti.

Prel. Tulaba atsakė i kun. Geisčiūno pageidaujamus 
klausimus, bet platesnei lietuvių visuomenei vis dar lieka 
neatsakytas labai svarbus klausimas. Jis yra toks: Kodėl 
kun. Geisčiūnas pasirinko ši momentą prel. Tulabai yiešai 
nuvertinti ? Ai- tiktai todėl, kad tokia mintis dabar už
ėjo jam ant seilės, ar todėl, kad dabartiniu mėtų ir sovie-

kad kun. Geisčiūnas būtų norėjęs parodyti savo gilesni 
eucharistinės paskirties supratimą, bet tas rašinys gali 
padėti paruošti nuotaikas nušalinti prelatą iš rektoriaus 
pareigų.

Kun. Geisčiūnas ne pirmas pradėjo protingesnių ir 
šviesesnių katalikų vadų nuvertinimą. Lietuvių gyveni
mą stebintieji žmonės žino, kad ši problema turi gilesnes 
šaknis. Lietuvoje buvo specialus frontas sudarytas pre
latui Krupavičiui nuvertinti. Cieeroje buvo sudaryta spe
ciali šutvė L. šimučio vestam darbui niekinti . Ar sen
draugiai nemato, kad šutvininkai naują frontą atidarė 
ir vamzdžius atsuko Į kitą toliau matantį ir daugiau su
prantanti jų narį? Platesniems lietuvių sluoksniams bū
tų Įdomu patirti, kodėl šitoks procesas toleruojamas?

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
MOKYTOJAS IR JO DARBO 

APLINKYBĖS 
(Iš 1969 metų užrašų)

kojos nešė, kur akys vedė. Bėgo paskutinę 
i minutę, vis dar tikėdamiesi nežinia ko...

Ir Mokytojas sako, kad mokytojai “bū- į

L. VAIČIŪNIENĖ
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riais patraukė nežinion”. Dabar to bėgimo 
nepasiruošus į nežinią neleidžia užmiršti 
bėgusiųjų ir atbėgusiųjų parašyti atsimi
nimai ir t. t.

Nehnanoma pritarti nė Mokytojo teigi
mui, kad “Mokytojas atliko uždavinį”... 
nors būtų ir vienas išauginęs daug šviesių 
žmonių ir išeivijoje gerai įsikūrusių. Iš vi
so, ar tai toks buvo Lietuvos mokytojo už
davinys?

Tiesa, jog buvo vykstančių paskirų retų 
asmenų išeivijon ir iš nepr. Lietuvos, bet 
man nėra pasitaikę nugirsti, kad juos išei
vijai paruošti ar išauginti būtų buvęs mo
kytojų uždavinys! Jeigu kas iš mokytojų 
tokį uždavinį vykdė, tai aš ne, nes nesi
rengiau nei pati iš nepr. Lietuvos vykti iš
eivijon gerai įsikurti, nerengiau nei moki
nių. . . žinau, jog kai kuriuose išeivijos 
kraštuose, kur buvo konsulatai. Lietuvos 
vyriausybė buvo pastačiusi mokyklų, iš
leidus mokytojų ir mokėjusi jiems algas. 
Svarbiausia dėl to, kad išeivijos prieauglis 
nenutrūktų nuo savo tautos. Anais išei
viais ar ne tik rūpinosi Pasaulio Lietuviu 
draugija su jos pirmininku R. Skipičiu.

Paskutinis 1911 metų nepaprastas bėgi
mas visų pripažinta ir patirta, liejosi be 
jokio “išauginimo” ir pasiruošimo. Bėgo. 
kaip kas išmanė ar neišmanė. Bėgo, kur

Reikia sutikti, kad Lietuvoje mokytojų 
skleistas bendras šviesumas (toliau profe
sorių ir kitų specialistų) prisidėjo ir prie 
vienmarškinių atblokštų svetur ne blogo 
įsikūrimo. Matyte matome, kad nepr. Lie
tuvos šviesuoliai kur kas greičiau ir geriau 
išeivijoje įsikūrė, negu ankstesnieji, ne 
tokie šviesūs. Tai labai gerai.

Tačiau iki šiol žinojome, kad medžia
ginėmis kultūromis geras įsikūrimas nėra 
buvęs švietimo Ministerijos uždavinys, tai
gi nė ne bendroj šivetimo mokytojų. Bet 
buvo uždavinys kitų ministerijų ir jose dir
busių atitinkamų specialistų — agronomų, 
miškininku, inžinierių, teisininku — eko- 
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noniistu. finansininką, prekybininku, ko
operatininku. visokią verslininką, amati
ninku... Tada neblogas šviesių žmonią 
medžiaginis įsikūrimas ir išeivijoje rodo 
šių sričių specialistų atliktą uždavinį, ne 
mokytojų!

O pirmieji išeivijoje gerai Įsikūrė kaip 
tik tie. kurie čia paminėtų darbų mokėjo, 
šviesumas galėjo padėti lokių darbų ne
mokantiems išmokti: namus pristatyti, 
mūryti, kalti, dažyti... Moterims, nebu
vusioms siuvėjoms. .. padėjo išmokti siūti, 
megzti ir kitų nemokėtų, nedirbtų dar-

Anglas Roy Saxon yra vienas nedaugelio skulptorių, kurie dirba su stiklui Jo įrankiai paprasti: 
liepsna ir stiklo lazdelė, iš kuriy jis padaro įvairius stiklinius papuošalus. Šio meno įis išmoko 
iš savo senelio, kuris kartą pagaminęs iš stiklo staltiesę, kurią nupirko Kinijos imperatorius.

Ot ir 
apie

me-

JUODIS PABALO
James Finiev 33 metų am

žiaus iš Clevelando yra nepap
rastai retas atsitikimas, kur 
juodo žmogaus oda pabalo ke
lių savaičių bėgyje.

Finley buvo Veteraną ligoni
nėje užrašų klerkas. Vieną 1964 
metų vasaros dieną jam besė
dint ofise pradėjo niežtėti ran-

Valdyba šiaip taip sulipdyta. 
Negalima sakyti, kad išrinkta, 
nes balsavimų nebuvo. Tebu
vo tik paplota sutikusiems į 
valdybą Įeiti.

Bet šitokia padėtis ar tik vie
noje apylinkėje? Deja, deja, 
tokia padėtis beveik visose 
Bendruomenės apylinkėse (tai 
matyti iš spaudos). Taigi ar LB 
Centro valdyba jau neturi ką 
veikti, kad veržiasi į kilų orga-

kus, prisiminė ir Pasaulio Lie
tuvis. . •

Artėja LB Tarybos rinkimai 
ir pamatysime, kiek daug ra
šančiųjų atsiras, kiek daug bus 
išminties paskleista vis iš kaų- 
didatų, vis iš norinčių būti iš
rinktais, taip, kad nuolatos ra
šantieji turės pasislėpti, 
turėsime daug rašinių 
Bendruomenę...

Beje, bent praėjusiais
tais pavadintais švietimo ir šei
mos, tais klausimais daugiau
sia straipsnių pasirodė Naujie
nose. Taigi, gerbiamieji ben- 
druomenininkai, ar verta ieš
koti, kad ir nevykusios rezoliu
cijos forma Naujienoms papei
kimo?

O KAIP SU. DARBAIS?
Nesidairant per toli, štai di

džiosios apylinkės susirinkimo 
vaizdas. Apie šešiasdešimts su- nizacijų dirbamų darbi] sritį? 
sirinkusiųjų. Dauguma pensi
ninkai arba jų amžiui artimi 
kandidatai. Valdybos veikla — 
daugiau dangstymasis sveti
momis plunksnomis. O tai ge
riausia pavaizduoja skaičiai. 
Pateiktame pranešime rašo, 
kad apylinkėje yra 1285 regis
truoti nariai, o solidarumo mo
kesčio tesurinkta tik 483.00 dol. 
Tai kaip gi čia išeina, o juk so
lidarumo mokesčio moka as
muo, rodos, po du doleriu me
tams. Dar prieš porą metų so
lidarumo mokesčio buvo su
renkama virš tūkstančio dol. 
Kai šitaip dirbama, nenuosta
bu, kad kėsinamasi Į Alto pi
nigus.

Nenoromis prisimena Gogo
lio Mirusios sielos.

bų... (žinau, kad ir pati bėda visko išmo
ko).

Iš visa ko ir iš paskutinio Mokytojo tei-
’ ginio išeina (žinoma jeigu Mokytojas yra 
i pradžios mokyklos ir apskritai liendro 

švietimo), kad jis savo uždavinio gerai ne- 
\nojo nei nepr. Lietuvoje, nežino nei išei
vijoje.

Man rodos, geriausiai atliktas Lietuvo
je mokytojo uždavinys, jei jis, mokytojas, 
tuo labiau vienas, išaugino, ar daug išau- 
ginime lėmė, tokią šviesių žmonių, kurie 
išeivijoje seka jo pėdomis: * dirba lietuviš
kose mokyklose, organizacijose, kuria lie
tuviškas šeimas, namus, tą oazę, iš visur 
renka (išeivijoje) leidžiamą lietuviškumą, 
jį didina, talentų neužkasa į svetimą žemę. 
Ir visaip spyriuojasi dėl realios lietuvybės 
išlaikymo su “realybe”, prisitaikymu, ne
pasiduoda guldomas į “Prokrusto
Bendros šviesos išeivijoje augantis gauna iš 
gyvenamo krašto tiek, kiek kraštas duo
da. ir turi gaunamasis tiek, kiek pats ima, 
arba tai šviesai atsiveria.

Ar tik pakvipo Lietuvos laisvi
nimui sudedami pinigai? Ką 
padarysi, jeigu patys nesugeba 
pinigų veiklai sukelti. :

Dar vienas dalykėlis. Būtų 
gerai, kad LB Centro valdybos 
iždininkas spaudoje paskelbtų, 
kiek kuri apylinkė solidarumo 
mokesčių prisiuntė Centro val
dybai ir, kiek- apylinkės iš viso 
sueCentro valdyba atsiskaito, 
šito prašyti galima; nes viešai 
spaudoje buvo parašyta, kad 
apylinkės atsiskaitytų. Taigi, 
koki rezultatai?

Ir kyla mintis, kad Centro 
valdyba, vietoj ieškojusi kivir
čų ir kitų darbų nuvertinimo, 
daugiau padirbėtų Bendruo
menės organizacijai.

B. Majoriškis

; doje juoda ant balto “uždokumentuoti”, 
tai mokytojui atpildas su kaupu...

O tokio ir taip suprantamo mokytojo 
uždavinio, kaip aš čia nušnekėjau, moky
tojas kol gyvas neturėtų laikyti išeivijoje 
atliktu...

Galvok dabar žmogus ką galvojęs, anot 
Brazdžionio, mylėdamas Lietuvą iš tolo, 
apie tokį tamsą kraštą, vadinamą Lietuva! 
Kuriame kyšojo kažin kokie urapatriotai; 
kuriame tautai metai nebuvo sunkūs, kuria
me daug žmonių gerai įsikūrusių... Tik 
mokytojai pravardžiuojami liktarnomis, 
mokytojėliais ir pan.; gauna žemą kate
goriją atlyginimą; nestato didelių reikala
vimų; dirba ir užkampiuose; kantriai ne
ša ant pečių užverstą, tik jam vienam tin
kamą nepelningą kultūrinę naštą; išaugi
na daug šviesių žmonių gerai įsikurti išei- 

Pirmojo bolševikinio antplūdžio
metu • pagiedoję tautos himną (apie tai 
baigiamajame skyriuje), atėjus tautai sun
kiems metams, artėjant vėl raudonajam 
tvanui “būriais patraukia nežinion”... 
Nežinioje, dabar jau žinioje, laisva valia 
dirba tą patį buvusį užverstą kultūrinį dar
bą. Savo išaugintiems išeivijoje neblogai 
įsikūrus, pasimato Lietuvoje uždavinį 
atlikę.

Kas tas nepr. Lietuvos mokytojas? Jeigu 
ne “Pirmyn vergai nužemintieji“, arba ne 
apgailėtinas žemos kategorijos samdinys, 
tai ar nepanašu į senąją laiką šviesuolius 
graikus mokytojus, kurie užkarivusioje 
Romos imperijoje priverstinai turėjo būti

lovą”, vijoje...

Jeigu Lietuvos mokytojo būtą buvęs 
net ne vienas iš uždaviniu, bet uždavinys 
paruošti daug šviesią žmonią ir išeivijoje 
neblogai įsikūrusią, tai Mokytojas ra
šo tiesą, kad lietuvis, mokytojas savo 

j uždavinį atlikęs. Gerai įsikūrusiems ne tik 
Į lietuvis mokytojas nereikalingas, bet ne- 
• reikalingas nė jo išaugintiems, gerai Įsi- 
i kūrusiems. Jei dar kas iš tu gerai įsikūru- 
' šių mokytoją pakvies paburti pas save 
1 puotose, jas nufotografuoti ar^ąštu spau-
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ka. Jis pasikasė pasikasęs ir 
norėjo pamiršti, bet tas niežtė
jimas buvo nepaprastas ir dėl 
to Finley nuėjo pas daktarą. 
Daktaras nutarė, kad nuo karš
čio ir kad po dienos, kitos pra
eis. Bet nepraėjo, o pradėjo 
niežtėti įvairiose kūno vietose. 
Jam prirašė rožių, vandenį- su 
glicerinu, bet niekam negelbs- 
tint Finley buvo paguldytas li
goninėje, kur jam pradėjo 
smukti galvos plaukai, net 
antakiai ir blakstienos, o kai 
plaukai pradėjo vėl atželti, jie 
buvo nebe juodi, o kaip balta 
vilna. .Ir kūno oda pradėjo pa
laipsniui kisti iš tamsiai rudos 
į baltą.

Finley visiškai pasveiko, 
pasidarė baltas juodis, bet sa
vo tarnybą ligoninėje turėjo 
mesti, nes jautėsi “nė savo kai
lyje”. Jis perėjo tarnauti į drau
dimo Įstaigą ir apskundė dist- 
rikto teismui ligoninę, reika
laudamas $500,00 atlyginimo 
už tai, kad esą daktarai per 
neapsižiūrėjimąji gydę vaistu, 
vadinamu Doriden, kurs taria
mai sunaikinęs jo odos pigmen
taciją.

SKAITYK "ATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI
N A U J I E N AS

mokytojais ir čia iškrauti graikų aukštos 
; kultūros atvežtus vežimėlius!

Ar neatrodo, kad ir kantriausi nepr. 
Lietuvos mokytojai .taip “diskriminuoja
mi”, turėjo dairytis. kokio pagalbininko 
naštai palengvinti, arba kas pakeltą bent į 
aukštesnę kategoriją? !

Ar jie dairėsi?
10. KĄ MOKYTOJAI DARĖ PIRMĄ. 

KARTĄ BOLŠEVIKAMS OKUPAVUS 
LIETUVĄ?

“Atėjo sunkūs metai mūsą tautai. Artė
jant antrajam raudonajam tvanui, būriai 
mokytoją patraukė nežinion, užuot puvus 
bolševiką kalėjimuose” — teisingai rašo 
Mokytojas.

“Atėjus sunkiems metams mūsą tautai” 
Mokytojas pamatė, kad iki šiol metai tau
tai nėra buvę sunkūs.,. Jeigu Mokytojas ir 
mokytojus laikė ta pačia tauta, tai ir jiertns 
metai nėra buvę sunkūs! Tada gerai!su
prantama, kodėl, artėjant raudonajam 
tvanui, ją toks aukštas procentas patraukė 
net nežinion... Jeigu mokytojai buvo taip 
žeminami ir niekinami ir tokiais jautėsi, 
kas juos patraukė nežinion! ? Juk raudo
nasis tvanas kaip tik atplaukė prigirdyti 
liaudie priešą, o išgelbėti pažemintąją, 
paniekintąją alkaną minią. Mokytojus 
kaip tik pripažino paniekintos alkanos mi
nios dalimi, reikalingos tuojau alginę ka
tegoriją paaukštinti. Be to, dat' apipylė 
“garantijomis”, kad bus jiems teikiamas 
jų darbą atitinkąs “respektas”. (B. d.)
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OR. ANNA BALIONAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
z .Ofiso telef.: PRospect 84229 

Rezid. telef.: WAIbrook .5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 val. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius ppriima tik susitarus,

Rez. tel. 239-1683

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

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Kodėl mes tave kviečiame j Lietuviu Fondo 
pietus — koncertą?

TUef.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 14; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. pfisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 
/ ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Tek: GR 6-2400 ! ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.
Pirm., ketv. 2850 West: 63rd St., Chicago, III; 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Tur būt, visi jau žinote, kad 
1970 m. vasario mėn. 22 d. (sek
madienį), 12:30 vai. Lietuvių 
Namuose Lietuvių Fondo De
troito vajaus komitetas ruošia 
pietus-koncertą. Pietų metu kal
bės iš Čikagos atvažiavęs Lie
tuvių Fondo Tarybos pirminin
kas dr. Gediminas Dalukas, o 
meninę programą išpildys solistė 
Roma Mastienė, akompanuojant 
Alvydui Vasaičiui.

Paskutiniu metu gana intensy
viai Lietuvių Fondo įgaliotiniai 
ir mums talkininkaują Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apylin
kės seniūnai lanko detroitiečius, 
o visi Lietuvių Fondo Detroito 
vajaus komiteto nariai jiems 
net pakartotinai skambina tele
fonais. Kodėl? Prieš atsakyda
mas į šios korespondencijos ant- 
galvinį klausimą, pirmiausia no- 

, riu atsakyti, kodėl mes dirbame 
į Lietuvių Fondui?

, p. Šileikis, o. p.i ORTHOPEDAS-PRCTEZ1STAS
► Aparatai - Protezai, Med. Ban

dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t;

vai. pagal susitarimą: 
1—4, 7—9, antrad., p

šeštad. 10—2 vai. —

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS j 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS f| 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA j| 
6132 So. Kedzie Aye., WA 5-2670 j| 

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

ir

Apdraustas per kraustymu 
iŠ į va iriy, atstumu.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

Tel.: FRontier 8-1882
EB

DR. A. JEMKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: /

Kasdien nuo 1-^4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad/uždaryta

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

■ I ■■■■■!»>
PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

? R..Š E R Ė N AS
[2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

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

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A S

4 f 2858 W; 63rd STREET r ’
Vai.: • pirmad., ketvirtad.' 5-8 vai. vak., 
/ .antrad.; penktad. 1—4 popiet.

DR. ED; MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
x 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

dieni nuo 9 iki 12, vai. , 
Trečiadieniais uždaryta.

IRADTNSKAS!
19" TV SU STALELIU

TIK $13995:

2512 W. 47 ST. — F R 6-1998
LIETUVI/. EIK PAS LIETUVI!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Vises programos iš WOP a.
1490 kiL A.5L.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

~ER. IE0HA5 SEIBUT1S
' INKSTU, PCSLĖS. IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

OFISAS 2454 WEST 71 st ST. 
Vat: antrad. nuo 2—5 po pietų, 

ketvirtai, nuo 6—8 vak.
Ofiso telef.: 776-2880 

Naujės - rez. telef.: 448-5545

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

£ ryto.
Vakaruškos: Pirmadieniais 7 <• v 

Tel.:. HEmiock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD A”*

CHICAGO, ILL 60621

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

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

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

uždaryta.
Rez. tei.: WA 5-3099

EVERY TREE-
IS A FAMILY TREE

Lietuvių Fondui dirbame to
dėl, kad tikime, jog Lietuvių 
Fondas yra gyvybiniai reikalin
gas palaikyti lietuvių kultūri-! 
niam gyvenimui išeivijoje. Juk 
Lietuvių Fondas dar yra tik au
gimo ar brendimo stadijoje, nes 
dar visai neseniai peržengė 600,- 
000 dol. sumą. Jam dar tik aš- 
tuoneri metai amžiaus, tačiau iš 
gauto pelno jis jau supylė į lie
tuviškus aruodus virš 100,000 
dol. Tik pastaraisiais dvejais 
metais paskyrė lietuviškiems 
reikalams virš 60,000 dol. Tos 
paramos dėka paruošta daug va
dovėlių lietuviškoms mokykloms, 
paskirtos stipendijos jaunimui 
lituanistiką studijuoti, pagelbė
ta mokytojų studijų savaitėms, 
ypač stipriai paremta JAV Lie
tuvių 'Bendruomenės švietimo 
Taryba, paremta — Jaunimo 
Kongresas, Vasario 16 gimna
zija, Lituanus, mūsų sportuo
jantis jaunimas, Pedagoginis Li
tuanistikos Institutas, LAV LB 
Kultūros fondas, Lietuvių rašy
tojų sąjunga, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba ir t. t. 
O pastaruoju metu' paskirtos 
stipendijos prof. Zenonui Ivins- 
skiiii, įgalinant jį paruošti trijų 
tomų Lietuvos istoriją, (viso 16,- 
500 dol.), prof. Jonui Puzinui, 
paruošimui Lietuvos proistori- 
jos apžvalgos (viso 4,800 dol.) ir 
dr. Juozui Girniui, parašymui 
Lietuvių filosofijos istorijos 
(irgi. 4,800 dol.). Pagaliau litu
anistikos skyriui prie Čikagos 
universiteto Įsteigti ir paremti 
Lietuvių Fondo taryba garanta
vo trims mokslo metams po 5,000 
dol., viso 15,000 dol.

Visi šie pinigai gauti iš pel
no tų gyvų ir mirusių geraširdžių 
lietuvių, kupė į Lietuvių Fondo 
gretas jau įsijungė. Tiems pi
nigams gauti nereikėjo daryti 
rinkliavų, nereikėjo nei JAV LB 
Centro valdybai, nei kitoms or
ganizacijoms gaišti laiką , ir nau
doti savo energiją tiems pini
gams sukrapštyti. Todėl ir ta
ve,- mielas detroitieti(e), kvie- 

Hčiame Įsijungti Į Lietuvių Fon
dą ir jau šiandien padėti visus 

Į tuos kilnius darbus Įgyvendinti.
Jei tavo finansiniai ištekliai 

* dar neleidžia tau šiandien įsi
jungti į garbingas Lietuvių Fon
do narių eiles, tai yra į. gretas 
tų didžiųjų lietuvybės išlaiky
mo mecenatų, kviečiame nors už
siregistruoti ir ateiti Į Lietuvių 
Fondo Detroito vajaus komite
to ruošiamus pietus-koncertą. 
Registruotis pas L. F. Detroito 
vajaus komiteto iždininką Juo
zą Racevičių, telef. WE 5-8362.

Baigdamas dar kartą kviečiu 
nelaukti, kol tau paskambins 
Lietuvių; Fondo Detroito vajaus 
komiteto narys, ar kol pabels į 
tavo duris Lietuvių Fondo Įga
liotinis ar mums talkininkaująs 
Bendruomenės seniūnas, bet 
pats junkis Į Lietuvių Fondo 
gretas ar bent, ateik į Lietuvių 
Fondo pietus-koncertą ir tuomi 
parodyk pritarimą dirbantie
siems. Neapvilkime Lietuvių 
Fondo organizatorių, kurie įver
tindami mūsų kolonijos veiklą 
paskyrė mums 100,000 dol. kvo
tą, o mes jos dar tik nepilną 
trečdalį surinkome;

Tad tikiuosi su tavimi pasi
matyti Lietuvių Fondo pietuo
se - koncerte. V. Katkus

DR. VYT. TAURAS
-GYDYTOJASIR CHIRURGAS

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

Tek: PR 8-12232
OFISOWAL.: pirm., antrad?, trečiad., 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Our trees and forests 
provide your family 'With many 

f happy hours of recreation. 
That’s why it’s important to protect 

them from forest fires by 
following Smokey’s ABCs: 

Always hold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires, 

stir the ashes, and drown 
them again. Crush all 

smokes dead out.

Please! Only you can 
prevent forest firesDR. V. P. TUMASONIS 

C H I R U R G A S 
. 2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

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

NAUGATUCK, CONN.
Lietuviu diena 

G

Lietuvių Bendruomenės, Con
necticut Apygardos, Jaunimo, 
skyrius rengia Lietuvių Dieną 
kovo 7 dieną (nuo 9 vai. iki 5 
vai.) Mohawk kalnuose, ši vie
ta yra prie 4 kelio Cornwall Con
necticut, tarp Rt. 7 ir Rt. 8, apie 
40 minučių į šiaurę nuo Water- 
burio.

‘ šiuo parengimu mes ne vien 
tik supažindiname amerikonus 
su lietuviška veikla, bet ir susi
tinkame senai matytus draugus 
ir susipažįstame su daugeliu ki-

f
/

(PUTRAMENTAS)

Call and ask for EDIE BURBULIS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

TĖVAS IR SŪNUS

GRoovehill 6-2345-6

Telef.:

j

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

m
Molokai, Havajuose vietovėje įrengtas vandens rezervuaras, kurio 
sienos yra. pagarbintos iš gumos ir nailono. Rezervuaras laikys apie 
bilijoną galony vandens, kurio gylis sieks 50 pėdu. Nors rezervuaro 

sienos plonos, nauja medžiaga atlaikys vandens spaudimą.

Willi

PHOTOGRAPHER
Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame • vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S

„1

CT.— . ■ - 1

Clevelandas piktadarybėmis 
pralenkė net Washington^

Praeitais 1969 metais nusi
kaltimai CIevelande padaugė
jo 54 nuošimčiais, tuo būdu 
keliais % pralenkiant net Wa
shington?. Viename ir antra
me mieste merai yra negrai.

Clevelando meru negras C. 
Stokes išrinktas 1967 metais. 
Tai buvo pirmas negras išrink- 

kur gy-

tų, lietuvių gyvenančiais Atlan
to pakraštyje.

šios dienos programoje be sli
dinėjimo yra numatyta: Tauti
niai šokiai, lietuviška muzika ir 
dainos, taip pat liaudies meno 
parodėlė.

Šią dieną baigsime su linksma- 
vakarių Waterburyje, 7 vai., 103 
Green Street1 Lietuviu Klubo sa
lėje.

Kviečiame visus dalyvauti šio
je “Lietuviu. Dienoje.

Zina Cerkienė tas meru didmiesčio, 
(203-729-1957) vent°jU' daugumą sudaro bal- 

j tieji. Neseniai jis buvo perrink- 
!tas naujai kadencijai.
Į Stokes neturi laimės su savo 
i miesto policija ir per tą jo tar- 
’nybos laiką jau keturi policijos 
j komendantai pasikeitė.

Popularus Clevelando dien-1Į 
rastis “Plain Dealer”, kurs rė-lj 
mė Stokes kandidatūrą perrin- 
kimui, šiomis dienomis įsidėjo j 
paties vyr. redaktoriaus Vail 
straipsni, kuriame šis perspėja 
merą Stokes, kad “Clevelando I 
gyventojai ilgiau nebepakęs to
kio fiasko viešojo saugumo sri
tyje”.

CICERO
Mirė Ranks, serga Virkutis i

Cicero, III. — Buvome sveiki 
ir stiprūs, bet šiais metais pra
dėjo mus kankinti įvairios li
gos ir lankyti mirtys.

Leo Ranks buvo stiprus, 
linksmo būdo visuomet sku
bantis vyras. "Prieš kur j laika 
mirė jo žmona', ir atrodo, kad 
jos mirtis palaužė ir jo sveika
tą. Kurį laiką jis dar laikėsi, 
atlikdavo visus įsipareigoji
mus ir pavestus darbus, bet 
šių metų vasario 1 2dieną užge
so ir jo gyvybė. Jis buvo pašar
votas Vasaičio — Butkaus kop
lyčioje, o vas. 14 nulydėjome 
jį į vietos bažnyčią, o iš ten į 
kazimierines. Ten jis buvo pa
guldytas šalia buvusios žmo
nos.

Laidotuvės buvo gražios. Ne 
vien į koplyčią, bet ir į laido
tuves susirinko didokas būrys 
jo pažįstamų ir draugų, sutei
kė jam paskutinį patarnavimą 
karsto nešėjai, o laidotuvių iš
kilmes pravedė P. Butkus. Ve- 
Įionies podukra ir josios vyras 
John parodė tikrą meile, su
ruošė gražias ir pavyzdingas 
laidotuves. Bažnyčioje patar
navo net trys kunigai, o kapuo
se taip pat buvo graži tvarka. 
Vėliau visi buvo užprašyti į 
Įgražią ir švarią valgyklą.

Visi gražiai prisiminė mirusį 
Leo. Mirti niekas nenori, bei 
kiekvienas žino, kad išsipirki
mo nėra. Tebūna jam lengva 
Amerikos žemelė.

Barbora činikienė sveiksta 
ligoninėje. Ji tikisi netrukus 
grįžti namo, vyro globon. Ją 
taip pat prižiūrės ir dukra. Vi
si džiaugiasi, kad činikienė ne
trukus pasveiks ir galės vaikš
čioti.

Antanas Virkutis visuomet 
buvo žvalus ir gerai nusiteikęs 
vyras. Jis turi biznį ir nuolat 
jam reikia judėti. Atrodė svei
kas ir stiprus. Jis buvo sveikas, 
bet jį ištiko nelaimė. Paslydo 
ant ledo ir nusilaužo kojos kau
lą. Gydytojai tvirtina, kad jo* 
koja pasitaisys, jis ir vėl galės 
vaikščioti, bet dar gerokai už
truks, kol praeis skausmai ir 
atsistos ant kojų. Linkime jam 
sustiprėti ir u ledais atsargiai 
vaikščioti. K. P. Deveikis

Susirinkimu ir parengimų

— Žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas ivyks trečiadienį, vasa
rio 18 diena 7:30 vai. vak„ Hollywood 
svetainėj, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti. Aptarsime klu
bo bėgančius reikalus, kurių yra daug.

Rožė Dicžgalvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis susirinkimas Įvyks trečia
dienį, vasario 18 d. naujoje vietoje, 
būtent Amera Simons parkelio svetai
nėje. 1640 N. Drake Ave., pirmame 
aukšte. Kambario nr. 103. Yra trum
pas blokas irytus nuo N. Central 
Park Ave. ir pusė bloko N. nuo W. 
North Ave. Pradžia 1:00 vai. po pietų. 
Nariai ir narės, malonėkite atvykda
mi i susirinkimą atsivesti naujų kan
didatu įstojimui Į klubą.

W. Mankus, nut. rast.

MILLER

Grove Ave., 
Springs, 111.

m. vasario 16 d., 
sulaukęs senatvės.

Cak
CHARLES F.

Gyv. Rt. 1,
Willow

Mirė 1970 
10 vai. ryto.
Gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Emily, 

gim. Tomašauskas, pagal pirmą 
vyrą Shinouskas: posūniai — 
John Shinouskas, jo žmona Ma
bel ir Charles Shinouskas, jo 
žmona Virginia su šeimomis bei 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 So. Cali
fornia Ave.

Ketvirtadienį, vasario 19 die
ną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios Į Šv, P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Lietuvių §v. Ka
zimiero kapinėse. ?

Visi a. a. Charles F. Miller i 
giminės, draugai ir pažįstami I 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 3 
laidotuvėse ir suteikti jam pas- | 
kutini patarnavimą ir atsisvei- B 
kinimą. E

Nuliūdę lieka: |
Žmona ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras S 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572. '

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.:

1410 So. 50th Avė., Cicero
TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

IEUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoria

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID

Tel: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

V

įiVVl

.k a
AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HAKSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOS I
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Hie

įvyks vasario 28 d. Prieš suvažiavimą sukviestame fondo vadovybės pasikalbėjime 
bininkais dalyvavo: dr. K. Abrozaitis, H. Daras, A. Rėklaitis, dr. A. Razma, kun.I

K. Girvilas, A. Siutas, K. Grina, I

Lietuviu Fondo suvažiavimas 
su iietuviu spaudos ir radijo d
J. Prunskis, dr. G. Batukas. Stovi: V. Butėnas, A. Santa-as, V. Kasniūnas Sr.,

A. Pužauskas, dr. V. Šimaitis, P. Pet utis, F. Dapkus ir Jurgis Janušaitis.
Foto: V. Noreikos

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

ATACO STEEL PRODUCTS
! IN GRAFTON, WISCONSIN HAVE IMMEDIATE NEED OF

PUNCH PRESS OPERATORS, 
ARC WELDERS, SPOT WELDERS 

1-st and 2-nd shift openings. Liberal overtime and fringe 
benefits. 5* -

TOP WAGES AND PROFIT-SHARING PLAN. •
! These are permanent positions. We are now working 58 hours per week. 

APPLY IN PERSON FROM 8 A. M. TO 5 P. M.

1040 —9th AVENUE
(-114) 377-3000 GRAFTON, WISCONSIN

■^‘greičiausia reiksią išleisti nau- 
£ h ją įstatymą ir gauti iš Illino- 

|| jaus ir federal, valdžios subsi- 
dijŲ-

3^

į TRUMPA

Ekspertai siūlo Chicagai 
metropolinę transportaciją

Chicagos tranzito ir geležin
kelių ekspertai praeitą savait
gali pasitarime pritarė įsteigi
mui visai plačiajai Chicagos 
sričiai — metropolijai vieną 
bendrą transportacijos admi
nistraciją — CATA, kuri apim
tų ne tik autobusus ir miesto 
traukinėlius (L), bet ir į prie
miesčius važinėjančius trauki-į kiškoje valgykloje 4800 N. Wes-j 
nius. k. a. Northwestern gele-įtern Avė. indu plovejių už-j 
žinkelį. Panaši konsolidacija į dirbdamas po ŠUO per savaitę; 
labai sėkmingai jau veikia New;ir didesnę dali uždarbio tvar-l 
Yorke, Bostone ir Phiiadelphi-jkingai siuntė namo. Jis dirbo 
joje. Tačiau Chicagos CTA bo-!naktimis nuo 9 vai. vakaro iki 
sas George Dement pareiškęs, 6 vai. ryto.
kad Įgyvendinti visai Chicagos sekinadienio rytą

i ALiSpo! tacųą j anks{j j;s išgirdo restorano rū- 
Perleis- i - *\ syje bildesį ir nubėgo pažiūrė

ti. Netrukus restorano virėjas 
. , pamatė Gusą krauju paplūdusį 

usl^si grįžtantį iš rūsio. “Juodas žmo- 
! gus mane nudūrė..
Gus Kostes sudribo draugo 
rėjo rankose.

— Kun. Baras-Barauskas. 
buv. Draugo redakt., ši penk
tadieni vasario 20 d. 7:00 vai. 
vakaro Jaunimo centre, kalbės

i

Naujo ateivio dalia
Prieš 3 mėnesius iš Graikijos
Chicagą atvyko naujas. 20;LB Chicagos apygardos valdy- 

metų amžiaus imigrantas Gus j bos rengiamame paskaitų cikle. 
Kostes, tikėdamas čia rasti ge-j Teina: “Lietuviškos spaudos

Iresnį gyvenimą sau ir padedi * įnašas tautinei gyvybei išlaiky- 
isavo Graikijoje pasilikusiai ti’ 
;gausiai, bet labai neturtingai ir 
i šeimai — tėvams ir trims bro-‘ kviečiama dalyvauti.
liams su dviem seserimis.

Gus gavo darbą vienoje grai-

sričiai bendrą 
“dar truks ilgą laiką’ 
ti vienam autoritetui ir tranzi
tą ir priemiestinius geležinke-! 
liūs (commuter rail) 
Herkuhškas darbas, 
būt būsią galima įgyvendinti 
palaipsniui per ilgą laiką". Tam

ištaręs
vi-

SCREW MACHINE

EXPERIENCED
SCREW MACHINE OPERATORS 

to set-up and run Davenport 
Machines.

Overtime,' bonus and benefits.

MARBACH SCREW PRODUCTS 
135 WEST FAY 

ADDISON, ILLINOIS 
JACK SCHANLEY

TRUCK BODY REPAIRMEN
Experienced in truck and trailer re

pair work. 
Union scale.

T. H. RYAN CARTAGE
1501 No. 25 AVENUE 

MELROSE PARK

MEDŽIO DARBININKAI

Gali

Garantuotai pastovus darbas kiekvie
nais metais.

NĖRA ATLEIDBIŲ 
NEMAŽINAMAS

VALANDŲ SKAIČIUS
Nauji ateiviai yra pageidaujami,
nekalbėti angliškai. Mes čia turime 
žmones, kurie jums išvers. 5 dienos 
savaitėje. Labai geros darbo sąlygos 
vienintelėje visoje Amerikoje karpų 

dirbtuvėje.
Kreiptis asmeniškai i

Mr. KRAS1CKI '

LYON - HEALY
HARP FACTORY

1423 W. LAKE ST.

Po paskaitos bus diskusijos 
paklausimai. Visuomenė

STOCK ROOM CLERK
For Marking Room in Department 
Store.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Some experience necessary.
Will train.

CALL

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — pardavimui

RZAL ESTATE FOR SALE
Nai. -i. Žemė — Pardavimui
—~—r ~~~~~~~~~ ----

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKRJIMA1S

DEL VISŲ LNFORMACLJŲ, KREIPKITĖS 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentą#

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS —. VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄ^

J. BACEVIČIUS-
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

j REALTY.

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

S-T-R-E-T-C-H YOUR DOLLARS

Call: Frank Zapolis 
320814 Wį 95th St.

GA 4-8654

S:ate Farm Mutual

j — Andrius Juškevičius, 
j Chicagos apyg. pirm., vasario 
5 20 d., 7:30 vai vak Jaunimo 
f centre, atidarys paskaitų ciklą, 
j Tuo norima stipriau paryškin
ti švietimo ir šeimos metu už
baigimą.

LB

— LB Chicagos Apygardos 
valdybos posėdis Įvyko vasa
rio 12 d. Jaunimo centre. Buvo 
nutarta surengti paskaitų cik
lą aktualiomis šių dienų temo
mis, pakviesti tinkamus pas
kaitininkus. pasirengti kovo 
15 d. pobūviui, pagyvinti litu
anistinėms mokykloms vajų 
nuo kovo 1 d. ir aptarta daug 
kitokių organizacinių reikalų.

Young men wanted to learn metal wor
king trade. Will train High School 
graduates with mechanical aptitude to 
operate Davenport Screw Machines 

and others multiple spindel . 
equipments.

Overtime and benefits.
MARBACH SCREW PRODUCTS 

135 WEST FAY
ADDISON. ILLINOIS 

JACK SCHANLEY 
543-4455

RIDE YOUR TRAIN TO OUR 
DOOR - STEP.

120 So. RIVERSIDE PLAZA__
Across from Union & N. W. stations. 
National Businformation firm has 
immediate opening for Sales Sec., 

Typists opportunity
also available — 37*£ hr. week. 

Pleasant working condition. -

CALL

RA 6-9100

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL ČL 4-1050

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

tune-ups ir t. f.
4624 So. CALIFORNIA AVE, 

CHICAGO, ILL. . TEL. VI 7-9327

DRAUGUŽI NESVAJOK!
r PRIE FORD CITY 5% kamb. 8 m. 
modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas, auto garažas. $22,900.

LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High... Naujas gazu šildymas, alų- 
minijaus landai, mūro garažas, platus- 
sklypas. $45,000.

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.

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

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

PIGUS TŪTAS dviem butam staty
ti, Marauete Parke

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

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

Finishing Room Help in Woodworking 
Plant for 

SPRAYERS. FILLERS 
AND SANDERS

Win train. 50 hours week. Paid hol
idays, vacations and other benefits 

GLOBE CABINET CO 
315 No. RACINE AVE.

Phone TA 94045
Federalinio ir valstijos pajamų 

mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas ■ 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 

I N S U R A N C E 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

Sunkvežimių šoferiai 
siekia didesnių algų 

įpie 12,000 sunkvežimių 
g transporto tarnautojų priklau- 
I sančių Teamsters 710 lokalui. 
|;užgyrė naujo kontrakto sąlv- 

įgas, reikalaujant per ateinan- 
jčius 3 metus pakelti jų algas 
j dar po §3.06 valandai ir dar 
žymiai padidinti įmokėjimus i 
jų pensijų, sveikatos ir gero
vės fondus. Be to, jie dar rei
kalauja pagerinti atostogų pro
gramą.

Dabar algos gauna: dokinin
kai §3.87 per valandą, mėsos 
vežikai §1.00 ir ofisu tarnauto- l *•
iai nuo $3.05 iki $4.07 valandai.

— LB Gage Parko Apylinkės 
metinis susirinkimas įvyko va
sario 8 d. Jaunimo centre. Jį 
atidarė pirm. St. Gečas, prave
dė P. šalčius ir sekr. Ir. Šalčiu
vienė. Buvo padaryti praneši
mai ir patvirtinta apyskaita. Iš
rinkti nauji valdomieji orga
nai bei atstovai į suvažiavimą.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimu!

40 AKRU MODERNI FARMA prie 54 
greitkelio, netoli New London.

JOE DISHNO,
Rt. 3. NEW LONDON., WISC. 

Tel. 982-4965

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS OARCFLS EXPRESS CORP.

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

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauje 
mu prekių labai prieinamomis žemesnėmis negu kitur kainomis

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

— Vida Urbonaitė vaidins 
:vadovaujančią rolę muzikali
ojo “Mv Fair Lady’* veikalo, 

j kurį stato Kelly aukšt. mokyk
la. Brighton Parke kovo 20 ir 
21 d. Vaidinime dalyvaus ir 
Aldona Pikelytė

— Jauni Amerikiečiai ui lai
svę, prieškomunistinė studen
tų organizacija, turinti virš 
500 skvriu įvairiuose universi- 
totuose bei kolegijose, išleido 
27 minučių 16 mm dokumen-

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

TAVERNA IR RESTORANAS 

su 4 moderniu kambarių butu piet
vakarių industrijos rajone. Pelninga 

vieta, parduodama dėl ligos.

Skambinti 
Tel. VI 7-9508 

po 2 vai. po pietų.

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

RENTING IN GENERAL
M u.o m o s

BRIGHTON PARKE 4 kamb. butas, 
2-ram aukšte, suaugusiems. 

2540 WEST 39 PLACE 
Tel. LA 3-3797

2022 W. 69 ST. CHICACxO. ILL. 60636. TeL WA S-9209
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HIGH RATES PAID QUARTERLY

Passbooks S5..000 minimum 
2 year certificate

5«%
$1,000 minimum

1 year certificate

Investment 
bonus plan 

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

BRiGHTON SAVINGS AMD LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

<- ----------------- - . ...... ._ji r...........
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Petersburgo gražuolė Janet Mal
loy atvykusi iš Floridos j Čikagą, pir
ma kartą savo gyvenime pamatė snie
gą. Ji ir čia, ant Michigan© kranto 
pozuodama, tvirtina, kad šaltis jai — 

niekis.

St.

luotą filmą apie -komunizmą, 
pavadintą “Tironija”. Filmo 
bazė yra šios organizacijos su
ruoštas 1968 m. komunizmo 
teismas ir pavaizduoja kaip 26 
tautos apie vienas bilijonas 
žmonių - pateko sovietinės 
sistemos vergijon ir nurodo jų 
paspęstus spąstus laisviesiems, 
šią filmą galima įsigyti už $100 
arba išnuomoti už $10 iš Young 
Americans for Freedom, 1221 
Massachusetts St. NW, Washin
gton, DC 2005. įPr.)

37^ HR. WEEK.
Good typing skills — Record keeping, 

♦lite filing & other diversified duties.
Must have own transportations. Ex
cellent Company benefits, including 

profit-sharing.
Modern working facilities.

CALL 
Mrs. GUZICK-ALLEN

AIRCRAFT RADIO
ELK GROVE WILLAGE

437-9300

LOOP
IBM Executive and Standard.

Statistical, report and preparation for 
photo. Knowledge of IBM composer 

helpful or will train. 
Phone RA 6-7480

GENERAL OFFICE
Woman 25—40, typing, light book
keeping, filing, 4 girl office, 32V? hr. 

week. Salary open. Near Loop.

Call TA 9-1844,

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629 •
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

I" . 111, ■ — ■ <

SIUNTINIAI Į LIETUVA
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980
*

------------------ AGENTŪRA:

namų, automobi
lių, gyvybės, svei* 

į katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233
SECRETARY

SALES DEPARTMENT I —--------------------------------------------
Experienced above average shorthand IIIIIIIcmilllllBVI 
and typing. Salary open. Hours 9 to 5. 
Good fringe benefits. Convenient to 

Kennedy expressway.
PRICE BROTHERS, INC. 

Tel. 337-0700

SECRETARY
Secretary needed in our Loop office, 
It. shorthand and typing nec.. exc. 

starting salary, fringe benefits.
37 hr. week. 
Mr. VISSER 
236-8477

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYRtS 
Pardavimai ir Taisymas 

2646 WEST 6Wi STREET 
Tai.: Republic 7-1941

PRANEŠIMAS

Brangenybe*, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

Iškaišytos mūsų lėlės,
Medžio kryžiai, verbos, gėlės,
Medauninkų, baravykų.
Verks, kas Mugėn neatvyko!

(Fa. Ri.)
Taigi, kad nereikėtų gailėtis, 

visus kviečiame kovo mėn. 1 d. 
į skautų-čių ruošiamą Kaziuko Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie- 
Mugę. Atidarymas 10 vai. ryto, 
Jaunimo Centre. (Pr).

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSUOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiučio 31

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

-PRospect 8-5454

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

Tel. CL 4-7450
Greigs ir tvarkingas visokiausiu nuo- 

Tvrkimas - uardavima* to 
5io^ kontomie daromi ir liūdiiami 
vertimai, užuildomi pHietvhes n^v- 
mai. mrnme tax Įvairus kitokį Blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Trenriu naujus ir nersMau senus vi
su rūsiu namo apšildvmo pečius ir 
mr-conditiomng i nanins ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose..

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

♦ Lietuvių Fondas praneša, 
kad New Yorko Metropolitan 
sol. Lilijai šukytei susirgus flu, 
koncertas, turėjęs įvykti Čika
goje Orchestra Hali š. m. kovo 
1 d., nukeliamas į balandžio 5 
dieną. Visi nupirkti bilietai ga
lioja koncerto naujai datai.

(Pr).

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
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DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS




