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• BERNAS. — Šveicarijos vyriausybė paskelbė, kad ateityje 
bus į Šveicariją įsileidžiami tik tokie arabai, kurie bus svarbūs 
Šveicarijos interesams. Vizų išdavimas bus labai suvaržytas, kad 
neįvažiuotų “nepageidaujami elementai”. Tunisai, Alžyrui ir Ma
rokai pranešta, kad ateityje ir jų piliečiams reikės gauti pasus 
ir vizas, ko iki šiol vyriausybių susitarimu, nereikėdavo. Visi 
suvaržymai padaryti ryšium su šveicarų lėktuvo susprogdinimu,! 
dėl kurio įtariami arabų partizanai. Šveicarija, be to, šauks tarp- j 
tautinę konferenciją svarstyti aviacijos saugumo klausimų.

Šveicarijos policija ir aviaci
jos ekspertai nustatė, kad bom
ba buvo įdėta į oro pašto siun
tinį ir sujungta su barometru. 
Bomba turėjo sprogti, kai lėk
tuvas pakilo į 14,000 pėdų auk
štį. Panašiu būdu bomba iš
sprogdinta ir Austrijos lėktu- 
ve, kuriam po sprogimo pavyko 
laimingai nusileisti.

Pasaulyje dar nenurimo pa
smerkimai arabams po šveica
rų lėktuvo sprogimo, kuriame 
žuvo 47 asmenys, kai atėjo nau
ja žinia iš Izraelio okupuotos 
Jordano srities, kur partizanai 
apšaudė turistų-piligrimų į Šven
tąją žemę autobusą, čia žuvo 
31 metų moteris iš Michigano, 
du amerikiečiai ir vienas izrae
litas buvo sužeisti. Valstybės 
departamentas pareiškė, kad jis 
smerkia nekaltų civilių terori
zavimą. Tokie veiksmai tik ap
sunkina taikos ieškojimą Vidu
riniuose Rytuose, pareiškė Ro
bert Backer, valstybės departa
mento tarnautojas.

Izraelio premjerė Meir pas
merkė arabus ir arabų vyri&sy- 
bes^kurios ^daboją, pąjffiffiras. 
kurie “neturi jokios sąžinės ir 
visai negerbia žmonių gyvybių”.

Tarp žuvusių šveicarų lėktu
ve buvo Yale universiteto pro
fesorius dr. Weinerman.

Arabų vyriausybėms protes
tus pareiškė ir Austrijos vyriau
sybė.

Italija pastato

ROMA. — Italija savo greit
kelių programą vykdo taip in
tensyviai, kad šiuo metu pasta
to 125 mylių per metus. Euro
poje Italija yra po Vokietijos 
antroje vietoje savo greitkelių 
tįnklu ir apie 1971 metus bus 
jau pirmoje, vietoje. Pasaulio 
mastu italų keliąi bus atsilikę 
tik nuo Amerikos.

Greitkelių statyba susidomė
jo pirmas prieš 100 metų Giu
seppe Garibaldi. Vėliau Benito 
Mussolini irgi daug dėmesio sky
rė savo “autostradoms”, tačiau 
tik pokarinės vyriausybės ėmė
si rimto kelių statybos darbo. 
Italija turi jau 2,000 mylių pir
mos rūšies greitkelių, o dar 1,- 
000 mylių yra statoma.

Kelių statyba daug kainuoja, 
ypač, kad kai kuriose vietosekon- 
traktoriai turi mokėti duokles 
vietiniams Mafijos skyriams už 
“apsaugą”. Mafija kartais rei
kalauja priimti į darbus vieti
nius darbininkus, kurių kontrak- 
toriams visai nereikia. Mafijos 
nepaklausę kontraktoriai randa 
iš nakties susprogdintus trak
torius ar turi kitokių nuosto
lių.

DETROITAS. — Nuo vasa
rio 11 iki 20 dienos General Mo
tors, Fordo it Chryslerio ben
drovės pardavė mažiau automo
bilių, negu pernai per tą pati lai
kotarpį. Sumažėjimas iš eilės 
buvo: 23%, 6% ir 22%. Jau ant
ras mėnuo “trys didieji” skun
džiasi biznio sumažėjimu.

IŠ VISO PASAULIO

MASKVA.
Kinija neleido sovietų diploma
tams kariuomenės šventės pro
ga aplankyti žuvusių sovietų ka
rių kapų Port Arthure, Wuaane 
ir Harbine.

KAIRAS. — Jugoslavijos pre
zidentas Tito Egipte pasmerkė 
Izraelio vis didėjantį brutalios 
jėgos naudojimą. Tito kaltino: 
kraštus, kurie, turėdami atsako
mybę ir galėdami, nesuvaldo Iz
raelio. Tito ir Nasseris šauks 
neutralių valstybių konferenci
ją, kuri bandys išspręsti Viduri
niųjų Rytų konfliktą. Tur būt, 
Nasseris ir save laiko“neutra- 
liu”?

WASHINGTONAS. — Nors 
civilinės aviacijos lėktuvų skri
dimai išsiplėtė, pernai tik 158 
žmonės žuvo lėktuvų nelaimė
se. Tai žemiausias skaičius nuo 
1957 metu.

TOKUO. — Komunistinės 
nįjos -užsienio prekyba^-po -tl
jų metų nukritimo, pernai vėl 
padidėjo ir Kinija eksportavo 
prekių už du bilijonus dolerių.

MADRIDAS. — Bolivijos dele
gacija Ispanijoje tariasi su is-, 
panų vyriausybe, kuri siekia per
imti iš Bolivijos nacionalizuotų 
Amerikos Gulf bendrovės žibalo 
turtų valdymą.

LOUISVILLE. — Apie 24,000 
Kentucky ’mokytojų streikuoja, 
reikalaudami 600 dol. per 2 me
tus algų pakėlimų. Dėl streiko 
užsidarė 60% visų mokyklų.

LEOMINSTER, Mass. — Teis
mas nubaudė 19 metų jaunuolį 
metais kalėjimo už Amerikos vė
liavos paniekinimą. Jaunuolis 
prisisiuvo ant sėdynės'iš vėlia
vos lopą. Jis aiškinosi neturėjęs 
kitokios medžiagos kelnėms už
lopyti.

Jordane pasitraukė 
svarbus ministeris
BEIRUTAS. — (Paskelbus su

sitarimą tarp Jordano vyriausy
bės ir Palestinos partizanų gru
pių, iš pareigų pasitraukė Jor
dano vidaus reikalų ministeris 
generolas ai Kailani, buvęs Jor
dano saugumo viršininkas ir pa
tikimas karaliaus Husseino mi
nisteris. Nežinia, ar jo pasi
traukimo, kaip sąlygos, reika
lavo partizanų vadai, kurie anks 
Čiau jį dažnai kritikuodavo, ar 
jis pats atsistatydino, kai ka
ralius atšaukė jo paskelbtą de
kretą partizanų veiklai varžyti.

Laikinuoju vidaus ministeriu 
paskirtas miestų reikalų minis
teris Aboū Ragheb. Partizanų 
grupėms Jordane pavesta pa
čioms prižiūrėti savo narių 
drausmę. Karalius Husseinas 
pareiškė, kad padėtis buvo to
kia netvarkinga, kad vedė į 
chaosą ir tarpusavio kovas. Jo 
nuomone, krizė, tarp vyriausybės 
kariuomenės ir partizanų gru
pių yra baigta.

Komunistinė

Netoli Da Nango, Piety Vietname, grupė Amerikos marinu, atvykę helikopteriu, užima kaina, 
kuriame jie tyliai užsimaskavę sėdės ir pranešinės Į štabą apie pastebėtus priešo daliniu judė

jimus kalne apylinkėse.

SOVIETU MARŠALAS GREŠKO SAKO 
TURĮS NAUJŲ GYNYBOS RAKETŲ

MASKVA. — Sovietų Sąjungos gynybos ministeris maršalas 
Andrei Greško pasigyrė straipsnyje “Pravdoje”, kad sovietai turį 
raketų, kurios gali patikimai pataikyti ir numušti puolančias ra- 
Ketas bet kuriame aukštyje ir toli nuo ginamų taikinių. Greško 
pareiškė, kad dideli pasikeitimai įvyko gynybos jėgose. “Mes tu
rime raketų, kurios gali numušti bet kokius priešo lėktuvus ir 
raketas, nežiūrint jų greičio ar skridimo aukščio”, šis pareiškimas 
padarytas kariuomenės dienos proga. Tas pats'maršalas Greško 
1967 m. gyrėsi galįs sunaikinti tik lėktuvus ir “kai kurias ra
ketų r^šis”. Po to 1968 ir 1969 metais minister^ savo kalboje 

visai ridinėjo, o šiais getais išėjo su

Amerikos gynybos sekretorius 
Laird praėjusią savaitę pareiš
kė kongresui, kad sovietai dar 
šiais metais gali pralenkti Ame
riką savo raketomis. Sekretorius 
Laird ragino kongresą priimti 
prezidento pasiūlymą statyti 
daugiau gynybos raketų lizdų, 
ragino nemažinti gynybai skiria
mų lėšų. Jau dabar sovietai turi 
daugiau puolamųjų, tarpkonti- 
nentinių raketų — 1,100, kada 
Amerika jų turinti 1,054.

Sekretorius Laird nurodė, kad 
Amerikai mažinant gynybos iš
laidas, sovietai jų nemažina, jie 
stato naujas SS-9 raketas ir jų 
turi jau 275. Tos raketos esan
čios labai taiklios ir galingos. Už 
penkerių metų sovietai galį tu
rėti apie 800 povandeninių lai
vų raketų.

šiais kongreso rinkimų me
tais vyriausybei gali būti sun
ku pravesti naujų gynybos ra
ketų sumanymą. Net ir tokie 
gynybos reikalų rėmėjai, kaip 
sen. Pastore ir sen. Jackson, ku
rie kandidatuoja rinkimuose, 
abejoja ar jie galės kongrese 
stipriau paremti gynybos rake
tų planą. Iki šiol kongresas pri
tarė tik dviem gynybos raketų 
bazėm: Montanoje ir Pietinėje 
Dakotoje. Ir tai senato balsai 
buvo pasiskirstę beveik lygiai.

Siekia įsivesti • 
viena valiiita

PARYŽIUS. — Europos Rin
kos valstybių finansų ministe
rial svarsto visiško šešių vals
tybių finansinio integravimo 
klausimus. Savo planus patei
kė Belgijos ir Vokietijos dele
gatai. Manoma, kad keturiom 
fazėm, per 9 ar 10 metų rinkos 
valstybės sujungs savo finan
sines įstaigas ir jsives vieną va
liutą.

Visų valstybių centrinių ban
kų direktoriai sudarys bendrą

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
o

♦ Apie 1,500 žmonių minia 
demonstravo Čikagoje prie pran
cūzų konsulato, protestuodami 
prieš prezidento Pompidou vizi
tą Washingtone.

■* Senatas vakar nutarė duo
ti mokyklų vaikams priešpiečius 
be atlyginimo.

♦ Karinė vadovybė praneša 
apie didžiulius komunistų karo 
medžiagų konvojus šiaurės La
ose. Nežinia, ar ta medžiaga 
skirta Pietų Vietnamui ar Laoso 
kovoms.

♦ Prancūzijoje, prie Grenob
lio sniegas nuo kalno apgriovė 
viešbutį, žuvo 10 asmenų.

Vakar Washingtone prezi
dentas Nixonas ilgai kalbėjosi 
su Prancūzijos prezidentu Pom
pidou.

♦ Gynybos sekretorius Laird 
kongrese vakar reikalavo staty
ti dar vieną gynybos raketų ba
zę ir pasiruošti keturių naujų 
bazių statybai, šios bazės gali 
kainuoti apie 12 bilijonų dol.

♦ Senatorius Mansfieldas pa
siūlė padidinti karinėn tarnybon 
šaukiamų amžių arba sumažin
ti iki 18 m. balsavimo teisę tu
rinčių amžių. Jis sako, kad jau
nuolis neturėtų būti siunčiamas 
į kariuomenę, jei jis dar negali 
balsuoti.

♦ Indija pareikalavo, kad 
Amerika uždarytų penkiuose In
dijos miestuose savo informaci
jos agentūros bibliotekas.

♦ Izraelyje prasidėjo teismas, 
kur 13 arabų kaltinami teroro 
veiksmais.

tarybą, kuri darys visiems pri
valomus nutarimus, nustatys pa
stovias valiutos keitimo kainas 
ir prieis prie bendros valiutos 
nevėliau, kaip 1979 metų pabai
goje.

Nepritaria Čikagos 
teismo sprendimui
NEW YORKAS. — Buvęs vi

ceprezidentas Humphrey savo 
kalboje New Yorko Waldorf - 
Astoria viešbutyje pasmerkė Či
kagos teismo bausmes septy
niems agitatoriams ir jų advo
katams. Jis pranašavo, kad byla 
pasieks Aukščiausiąjį Teismą, 
kuris tuo reikalu turės pasaky
ti visuomenei ką nors svarbaus”.

, Buvęs viceprezidentas pareiš
kė, kad visa tauta nukentėjo nuo 
teisėjo Hoffmano šios bylos ve
dimo. Vieninteliai su garbe iš
ėję iš tos ginčus sukėlusios bylos 
buvo jury komisijos nariai, — 
pareiškė Humphrey.

Anketa apie riaušes
WASHINGTONAS. — Kon

greso švietimo komitetas buvo 
išsiuntęs anketas visų Amerikos 
viduriniųjų mokyklų direkto
riams su klausimais apie riau
šes ir protesto demonstracijas 
mokinių tarpe. Dabar skelbia
mi iš 29,000 mokyklų gauti at- 

! sakymai. Paaiškėjo, kad pra- 
= i ėjusiais mokslo metais įvairių 
’’ protestų buvo 18% mokyklų. Tik 

1% buvo pavadinta riaušėmis.
Šių mokslo metų laikotarpy 

; neramumų laukia 14% mokyk
lų. Iš atsakymų aišku, kad ne
ramumų buvo daugiau tokiose 
____ ____  kur pasikeitė rasi- 

14 pėdų virs normalaus lygio ir mokinių sudėtis. Daug nera- 
vanduo pradėjo grasinti paria-jmUmų įvyko dėl mokinių drabu- 
mento rūmams. Laivai sustojo g;u taisyklių. Didžiųjų miestų 
Reine, Moselle j, Neckare ir Lah. [ mokyklose net. 59% visų nera- 
ne- | mumų kilo iš rasinių problemų.

Greitkelis tarp Saarbruecke- į Visas trečdalis protestų ir riau- 
no ir Braunsveigo uždarytas. ’ šių Amerikoje kilo dėl rasinių 

. klausimų.
1111111111 iiiiliiiilliili mil Sužeidimų nebuvo 90% nera-
f - ' , ! mumų atvejuose ir tik 10% ne-

ramumų davė nuostolius virš 
100 dolerių.

Vokietijoj potvynis
BONA. — Vakarų Vokietijoje: 

staiga atšilus ir gerokai palijus, 
didžiosios upės išsiliejo iš kran
tų, Vanduo perkirto kelius, su
stabdė upių laivų susisiekimą ir 
atkirto kaimus. Buvo nuplau 
tas vienas tiltas.

Prie Bonos Reino upė pakilo mokvklose, 1-

Arabai susitarė
BEIRUTAS. — Jordane vėl 

skelbiama apie vyriausybės susi
tarimą su Palestinos arabų par
tizanų vadais. Jie patys priža
dėję vyriausybei prižiūrėti savo 

Į narių drausmę. Vyriausybė sie- 
i kia suvaržyti partizanų veiklą, 
I jų ginklų nešiojimą Jordano 
miestuose, kur neseniai 30 as
menų žuvo susikirtimuose tarp 
partizanų ir Jordano kareivių.

Amano radijas, pranešdamas 
apie kompromisą su partizanais, 
pareiškė, kad visi Jordane gy
veną arabai “stovi viename apka
se. siekdami laisvės, kovodami 
prieš Izraelio agresiją”.

_ ...................... ........................ I ♦ Turkijoje prasidėjo sovie-
kovo mėnesi lanky, Fiji salas Ra- tų-tlirkų derybos dėl Sienos pa
iniajame vandenyne. Salų policija keitimu. Manoma, kad derybos 
jau treniruojasi girnoms ceremo- tn]ks keHas

LAOSE BANDOMA NIXONO DOKTRINA
VIENTIANE. — šiaurės Vietnamo kariuomenė Laose, paė

musi Plain of Jars aukštumą, vėl pasistūmėjo 25 mylias į vaka
rus ir užėmė Nuong Soui miestą bei prie jo esantį aerodromą. Ko
munistų ofenzyva nesilpnėja, nežiūrint stiprių Amerikos aviacijos 
puolimų. Kai kurie stebėtojai bijo, kad Laoso sostinė atsidurs 
pavojuje. Prieš komunistus kovoja generolo Vang Pao vadovau
jami Meo genties daliniai, ginkluoti ir apmokyti amerikiečių. Pie
tų Vietname komunistui puolimams sumažėjus, jie padidėjo La
ose. Tas gali turėti didelės reikšmės Amerikos padėčiai ir politi
nei linijai Pietryčių Azijoje.

toliau nuo Kinijos
MASKVA. -— Sovietų spauda 

ir radijas skiria daug vietos nau
jam geležinkeliui Sibire. Tas 
geležinkelis bus to paties Toli
mųjų Rytų geležinkelio tąsa, tik 
eis toliau Į šiaurę iki Komsomols- 
ko miesto ant Amūro upės. Pa
rengiamieji darbai tai šakai jau 
seniai pradėti, tik dabai* tas ge
ležinkelis labiau garsinamas.

Stebėtojai įsitikinę, kad ge
ležinkelis turi ryšių su paskuti
niųjų metų nesusipratimais prie 
Kinijos sienos. Senoji Sibiro ge
ležinkelio šaka eina visai netoli 
kinų sienos. Karo atvejų kinai 
galėtų nesunkiai perkirsti tą vie
nintelį sovietų Rusijos ryšį su 
rytinėmis kolonijomis. Todėl 
statoma nauja šaka, 2,000 my-. 
lių ilgumo, einanti daug toliau 
nuo Kinijos sienos.

Prezidento Nixono doktrina, 
Vietnamo karo “vietnamizavi- 
mas” rado pritarimo Amerikoj. 
Klausimas, ar patys vietiniai gy
ventojai sugebės spirtis prieš ko
munistų agresiją, jei nebus ame
rikiečių kareivių. Laose jų nėra 
ir patirtis rodo, kad aviacijos 
ir artilerijos paramos negana, 
jei pėstininkai bėga nuo priešo. 
Ai- nebus panašiai ir Vietname, 
kai išvažiuos Amerikos kovos 
daliniai? Kol kas Laoso kovos 
rodo, kad amerikiečių paruošti 
vietiniai kareiviai negali per
imti iš amerikiečių kovos užda
vinių. Priešo nesustabdo ir lėk
tuvų bombos.

Amerikos kongresas mekad 
nesutiks, kad prezidentac riųstų 
kariuomenę dar ir į Laosą, kad 
jis virstų antru Vietnamu. To 
nenori ir pats prezidentas, pa
skelbęs savo “Nixono doktriną”. 
Jei tačiau komunistai toliau lau
žys Ženevos 1962 metų susitari
mus ir bandys užimti visą Lao
są, ką tada darys Amerika?

Abu konfliktai Vietnamo ir 
Laoso kyla iš to paties šaltinio 
— iš‘ Hanojaus. Amerika seniai 
galėjo laimėti karą su Hanojumi, 
jei jis būtų vedamas tik karo 
lauke ir tik karinėmis priemo
nėmis. Politiniai motyvai var
žo Amerikos rankas ir Amerika 
gali pralaimėti ne tik politinį, bet 
ir “karinį” karą.

Sniego aukos
RECKINGEN. — Šveicarijos 

šiaurės vakaruose, apie 20 my
lių nuo Brig miesto, sniego slin
kimas nuo kalnų sugriovė mūri
nes kareivines. Jose buvę karei
viai nukentėjo. Keturi žuvo, 18 
buvo sužeisti, o dar 28 yra din
gę, sniego nušluoti į kalno pa
pėdę. Pats pastatas buvo nu
stumtas 200 jardų. Kiti penki 
dviaukščiai namai buvo palai
doti sniege.

Pirmadienį Austrijoje sniego 
slinkimas užmušė 4 asmenis, o 
prieš dvi savaites Prancūzijoje 
žuvo 39 žmonės.

“Knygos vaidina labai svarbų 
vaidmenį komunistiškai auklė
jant” — pažymėjo Vilniuje įvy
kusiame “ideologinių darbuoto
jų” pasitarime sausio 20-21 d. 
Valstybinio spaudos komiteto 
pirmininkas F. Bieliauskas. Jis 
priminė, kad 1969 metais Lietu
voje išėjo 1258 leidiniai 23 mi
lijonu 99,000 egz. tiražu. Esą, 
knygų praėj. metais išleista net 
4 mil. egz. tiražo daugiau, kaip 
1968 m.

Bet... jis pridūrė, kad išleista, 
lietuvių kalba, jau 41-sis Lenino 
raštų tomas, be to, pernai išleis
ta 31 Lenino šiaip veikalai at
skirais pavadinimais ir tik ‘šių 
tiražas siekia 235.000 egz. O kur 
dar gausybė propagandos, agi
tacijos knygų, nes juk, anot Bie
liausko, “knygos padeda... skie
pyti darbo žmonėms, jaunajai 
kartai komunistinę pasaulėžiū
rą...” (E)
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perduodami naujai išrinktajai vadovybei

Vasario 18 d. išrinkus Liet. Skautų S-gos Tarybos Pirmininką 
v. s. Antaną Saulaitį, baigiami formuoti 1970—1972 metų kaden
cijos vadovaujamieji veiksniai — Pirmija, LS Brolijos LS Sese
rijos, ASS ir Rajonų vadijos. Aukšėiausiems organams perduo
dami Korespondencinio Suvažiavimo dokumentai ir drauge — 
atstovų pasisakymai, nuomonės ir- siūlymai, -cats Suvažiavimas 
iš pasisakymų sprendimų nedarė.

laukiančiu gausi y lankytoją suvnyrams ar dovanoms pasirinkti.

uz'mdami ne tik sa- 
keliolika kambarių pa

viljonam, kavinėm, valgyklom, 
ramogoms ir t. t., šiemet turi 

nirmąją staigmeną. Mugės ati
darymo pradžia paankstinta 
dviem valandom, ir lankytojai 
renkasi jau prieš 10 vai. ryto. 
Visi skautai-ės atvyksta prieš 
9:80 vai.

v. s. ANTANAS SAULAITIS, 
ligšiolinis Liet. Skauty S-gos Tarybos 
Pirmininkas, šiomis dienomis perrink

tas 1970-1972 metu kadencijai.

Nuomonės ir siūlymai yra ne 
tik Įdomūs, bet ir charakterizuo
ją atstovų veržlumą, siekiant 
naujų pagerinimų, patobulinimų 
organizacinėje struktūroje. Kiek 
tarime vietos, čia juos bandome 
susumuoti.

• Ar
Suvažiavime turėtų turėti tei

sę dalyvauti tik tie asmenys, ku
rie savo mokesčius tvarkingai 
susimokėjo per vienetus.

k andidatai i LSS Tarybą tu
rėtų būti tik aktyviai dirbę Są
rangoje per paskutinius trejus 

vn gt vis.
Atleisti nuo nario mokesčio 

visus skautininkus (pensinin- 
k s.-, "laukusius 60 metų am- 
; iaus. kurie aktyviai S-gos dar
buose reiškėsi iki to laiko.

Nutarti, kad artimoje ateity
je (ateinančią vasarą) būtų su
ruošta draugininkų ir tuntinin- 
kų lygio vadovų stovykla; kad 
ex officio Į Tarybą Įeitų ne tik 
Sąjungos, bet ir Brolijos, Sese
rijos ir Akad. Skautų Sąjūdžio 
dvasios vadovai.

Vienetams duoti daugiau re
prezentacijos suvažiavime. Kiek
viena draugovė turėtų turėti 
bent -po vieną balsą. Tik tie 
skautininkai turėtų -teisę balsuo
ti, kurie per praėjusią kadenci
ją ėjo kokias nors pareigas ar- 

a atliko koki nors darbą skau
tiškoje veikloje, žodžiu, palaikė 
kontaktą su jaunimu.

J S'-goje yra naudojami aukš
tesnieji vadovų laipsniai, kaip 
ps. s., v. s., Akademinis sąjū

dis turi junjorus, senjorus, tik
rus narius, filisterius ir t. t. Ar 
nebūtų teisingiau tik Brolijoje 
ir Seserijoje dirbančius vadovus 
kelti į skautininkų laipsnius? To 
išvadoje: a) turėtume daugiau 
dirbančiųjų vadovų Brolijoje ir 
Seserijoje, b) pakeltume skau
tininko, kaip vadovo, patyrimą, 
c) sumažintume tik sąrašuose 
egzistuojančius skautininkus.

Pasisakoma Sąjungos Įkūrėjo 
v. s. Petro Jurgėlos “Lietuviško
ji Skautija” knygos išleidimo 
reikalu. Prezidiumo žiniomis, 
minėtas rankraštis yra Pirmijos 
žinioje ir ruošiamas spaudai.

Dėti pastangas, kad Vokieti
jos visi skautiški vienetai apsi
jungtų į Vokietijos rajoną ir 
kad Anglijos ir Vokietijos rajo
nai sudarytų bendrą vadovybę 
Europos kontinente, rengiant va
saros stovyklas ar leidžiant skau
tiškus biuletenius.

Siūloma, kad būtų pravestas 
susirašinėjimas tarp lietuvių 
skautų-čių.

“Skautų Aidą” bei “Mūsų Vy-1 
ti” sujungti. Nors tai būtų vie
nas mūsų Sąjungos organas, bet 
čia galėtų atspindėti visų mūsų 
S-gos šakų veikla, čia galėtų 
tilpti visa tai, ko reikalauja skau- 
tiška-lietuviška ideologija. Daug 
kur lietuviškuose laikraščiuose 
yra skautų skyriai. Siūloma, 
kad tuose skyriuose daugiau 
bendradarbiautų vienetų vado
vai sesės ir broliai. Dabar gi kai 
kur skautų skyrių tenka vesti 
tik vienam .asmeniui.

Trūksta-daug uniformos ženk
lų (specialybių tautinio — tarp
tautinio ženklo), kurie paskatin
tų skautus-tų ženklų programo
mis domėtis ir stengtis juos įgi- 
ti. Pagaminti šiuos ženklus, o 
jei specialybių ženklų gamyba 
neapsimoka praplėsti, padaryti 
tuščius specialybių skydus ir 
leisti tėvams išsiuvinėti atitin
kamo ženklo siluetus.

Seserijos Vadijos tiekimo sky
riui parūpinti geresnių medžia
gų skaučių uniformoms siūti. 
Uniformų medžiagos turėtų bū
ti lengvai plaunamos ir nesi- 
glamžančios, jų reikėtų paieš
koti “Perma Press” ar “Drip 
Dry” kvaliteto tarpe. Spalva ir
gi galėtų būti kiek malonesnė, 
negu ta pilkšvai žalia, kuri visą 
laiką atrodo purvina.

tralijos žemės paviršiaus sąly- 
i gos yra palankios skautavimui. 
Daugybė uoių ir ežerų duoda 

LAUŽO J skautams daug progų pažiuožti 
j ir iškylauti

šnekamės apie Australiją . . ... . ,r 1 į Australijoje yra apie dvyh-
Australija yra didelė ižemė, milijonų gyventojų. Iš jų 

kuri apima tris kvadratinius mi- 100,000 skautų.
lijonus mylių ir yra beveik to- Skautų skiltys pradėjo kurtis 
kio pat dydžio, kaip ir Jungti- Australijoje apie 1908 metus, 
nės Amerikos Valstybės. Aus- jas tikriausiai sukūrė berniu- 
—-- ---- -—-------------------------  kai, kurie atvyko iš Anglijos su

PRIE
LIEPSNOJANČIO

Skautų skiltys pradėjo kurtis

Eaziuko Mugę atidarys Ue- 
tuvos konsulas dr. Petras Dauž- 
vardis. Atidarymo apeigas ves 
Kernavės skaučių tuntas.

Įėjimas į Kaziuko Mugę ne
mokamas. ir, kaip kasmet, lau
kiama tūkstantinių bičiulių.

ĖitftttSžtVO if JH1
ūksią pasakė kun. dr. Pr. 

Po Mišių parapijos sa- 
įsiburta trumpai sueigai, 

tuose^ daugiau nebenešiojama, į Oficialiai daliai vadovavo ps. J. 
labai gerai tinka Australijos sau-. Karasiejus. Čia jaun. skaučių 
lėtam klimatui. Skautai nene-[įžodį davė D. Barakauskaitė, D. 
šioj a su savim skautiškų lazdų, Slapšytė, A. Paliulytė, D. Valiu- 
nes Australijoje yra daug me-ltaitė ir V. Valiukaitė — visos 
džių ir visada galima nusipiauti | “Rūtos” dr.vės. Joms kaklaraiš- 
sau lazdą, jei reikalinga. Vilkiu- čius užrišo viena pirmųjų To
kai nešioja žalias uniformas su Į ronte jaun. skaučių vadovių s. 
geltonais kraštais. Skautai ne
šioja khaki spalvos bliuzes ir 
kelnaites su skirtingų spalvų 

kaklaraiščiais. O kai skautai 
keliauja po kitus kraštus, jie ne
šioja tautinius žalios spalvos

S. Gotceitienė. Oficialioji dalis 
baigta Tautos himnu.

Improvizuoto laužo dalį tvar
kė ps. R. Gvildytė. Dainų ir skau
tiškų šūkių pynėje Mindaugo 
dr-vės skautai skudučiavo, ps. R. 

kaklaraiščius su Australijos žen- Augustinavičiūtė deklamavo, sk.

Australijos puslaukinių 
žmonią. Darbas su puslau
kiniais visai neblogai vyksta.

klu. ženklai, ir pareigų ženklai, 
yra tokie pat, kaip ir Anglijoje.

1957-58 metais buvo sureng
tos tautinės iškilmės paminėti 
skautavimo penkiasdešimtmetį. 
Skautų corroberee įvyko Bris-

S. Valiūnaitė paskambino kank
lėmis daineles, kurias pati šiam 
instrumentui pritaikė, sk. A. Ka
linauskas pasirodė su birbyne, 
broliai Alvydas ir aGilius Senke- 
vičiai pūtė iš Vilniaus gautas

NEĮSIVAIZDUOJI
kq mes būtume darę

Utamcos tunto vadija kantriai ir ištvermingai dirbo skautų 
: rdėiūro darbą ir tikrai parodė dideli susiklausymą, subrendimą 
:r pilna pareigos supratimą augančiam jaunimui.

"ano did iulė padėka priklauso Tėvams Jėzuitams, o ypa- 
ti iga; Ti—i ’. Borevičiui, kuris mus tėviškai globojo ir teikė 
; Liovėją ir šilumą sueigoms. Neįsivaizduoju, ką mes būtume 
d r; t e aun mo Centro ir jo direktoriaus.

Ta5' r?- norėčiau padėkoti tėvų komitetams, tėvams, kurie 
t-ek daug prisidėjo prie mūsų tunto egzistavimo, augimo ir stip
rėjimo. ’ ats būdamas tėvas* puikiai žinau, ką reiškia vežioti vai
kus po sueigas, mokyklą, pamokas ir t. t. Skautų vadovai ir tė- 
• ai parodė, kad j’ems ši jaunimo organizacija prie širdies ir vi- 
sokeriorai j-1 rėmė materialiai bei moraliai.

Tad, mieli broliai, budėkite ir dirbkite skautybės darbą.

Skautininkas Jonas Paronis.
buvęs Lituanico? Tunto Tuntinrrikss

NOW INSURED TO $20,000

insured

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Tarybos nariai turi aktyviai 
dalyvauti visuose Sąjungos rei
kaluose ir būti artimame kon
takte suf vienetais, šie pastarie
ji turėtų iš savo pusės tą ryšį 
vispusiškai palaikyti, kas būtų 
naudinga abiem pusėm. Taryba 
turi bent kartą per metus susi-

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas 
POVILO

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit.

dūdeles. F ynės pabaigoj e Ram- 
byno tunto dvasios vadas T. Au
gustinas, OFM, kalbėjo vaikams 
pritaikyta forma apie laisvę.

Sueigą baigiant, v. s. S. Kairio 
vadovaujama “Šatrijos” tunto 
kanklininkių grupė rimtin visus 
gausius dalyvius nukėlė dainų 
“Lietuva brangi” ir “Ateina nak
tis” akordais.

Australija, būdama Anglijos 
“Commonwealth of Nations” da
lis, didžiuojasi turėdama H. M. 
Karalienę Elizabetą II, kaip są
jungos patroną, ir sudaro da
lyte Anglų skautiškos šeimos 
per savo Vyriausią Skautininką, 
Sir Charles MacLean, kuris yra 
Australijos Generalinis Guber
natorius. Kiekvienos valstybės 
gubernatorius yra tos valstybės 
skautų vyriausias vadas. Aus
tralijos skautai nešioja standar
tinę skautų uniformą. Skautiš
koji fetra, kuri kituose kraš-

1920-30 metų laikotarpy Syd
ney, Melbourne ir Adelaide mies
tuose buvo surengtos stovyklos, | 
kuriose dalyvavo skautai iš vi-i 
sų valstybių. Šios stovyklos bu-j 
vo pavadintos “coroboree” var-s 
du. šis žodis paimtas iš Austra
lijos laukinių žmonių apeiginių 
šokių, kurie taip pat vadinosi. 
Buvo sukurta Tautinė Taryba, 
kuri koordinavo valstybių skau
tiškas programas daugiau kaip 
trisdešimt metu.

___ ________ ,__ _________ ____ ’ skaitomas 
LAURINAVIČIAUŠ?4M k puslapių romanas -

bane, vyresniųjų skautų kelio
nė Įvyko prie Canberra Sno
wy Mountains, Skautų Vyčių 
“Moot” Įvyko prie Melbourne ir 
lavinimo vieneto konferencija 
Įvyko Adelaidė mieste. Neseniai 
450 australų skautų dalyvavo 
Auckland, Naujosios Zelandijos 
“Pan-Pacific” Jamborėje.

Skiltis

savo tėvais. “Skautybė Berniu
kams” padarė didelį Įspūdį Ang
lų berniukams, ir greit paveikė 
Australus berniukus, kurie pra
dėjo kurti savo vienetus. Ba
den-Powell, skautybės kūrėjas, 
apsilankė Australijoje 1912 me- 

' taiss ir nuo to laiko skautavimas 
rinkti akivaizdiniam posėdžiui.' smarkiai pradėjo plisti po Aus

traliją. Maždaug tuo pačiu me
tu Įsikūrė Australijos Skautų 
Sąjunga.

Skautavimas paplito po 
Australiją su tokiu pat pa
sisekimu ir entuziazmu, 
kaip ir pačioje Anglijoje.

Tūkstančiai draugovių išdy
go visur-, kur tik pasisekė ras
ti vadovų ir juos išlavinti. “Wood 
Badge” arba Gilvelio kursai bu
vo suorganizuoti, ir kitos lavini
mo komandos pradėjo kiekvie
noje valstybėje mokyti ir lavin- 

pramato tik 4 ženklus skautams |ti skautininkus. Nuo tų laikų 
-skautėms ir 3 ženklus skauti-! Australijoje vadovų lavinimas 
ninkams 
vaikų skatinimo būdų, ir jų skai
čius turėtų būti didesnis. Pvz. 
galima būtų Įvesti pavyzdingo 
skauto-skautės žymenį, darbš
tumo žymenį, stovyklautojo žy
menį (už pvzd. dalyvavimą bent 
3-se stovyklose).

Skelbti kandidatų į LSS įvai
rius postus trumpas biografines 
žinias balsuotojams susipažinti 
(Tai buvo jau Įgyvendinta šia
me suvažiavime).

Įvesti skaučių asmens liudiji
mus, suvienodinti vienetų iždo 
knygas ir jų vedimą, suvieno
dinti rajonų vadijų iždus. Jie 
turėtų būti tvarkomi vienodai 
ir turėtų turėti pajamas iš vie
no šaltinio. Jeigu dabartiniai na
rio mokesčiai rajono išlaidų pa
dengti negali, turėtų būti pakel
ti skautininkų nario mokesčiai. 
Sklandesniam darbui mums rei
kia didesnio finansinio organi
zavimo.

Pertvarkyti LSS nario mo
kesčio struktūrą — sujungti jį 
su automatišku skautiškos spau
dos prenumeravimu, jo pakėli
mu ypač dirbantiems pilname
čiams Sąjungos nariams tiek, 
kad bent Sąjungos sąmatinių iš
laidų apmokėjimas būtų užtik
rintas. Koresp.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

Medaliai yra vienas Į yra pasi^gs aukšto lygio, net 
skautų vadovai iš kitų kraštų 
atvyksta dalyvauti šiuose kur
suose.

1954 metais Australijos Skau
tų Taryba tapo valstybiniu vie
netu, kuris pasiėmė visos tau
tos skautavimo atsakomybę ir 
tapo Tarptautinės Konferencijos 
nariu. Iki šiol kiekviena valsty
bė turėjo savo atskirą sąjungą 
ir priklausė Anglijos “Common
wealth” Skautų Sąjungai. 1959 
metais Australijos Skautų Są
junga priėmė naują konstituci
ją ir statutą su Tautiniu Buklu, 
kuris perėmė visą valdžią iš val
stybių, kurios tapo “Imperial 
Headquaters” šakomis.

Paskutiniu metu skautavi
mas yra paplitęs ir tarp

Jaunųjų vadovų-vių paruošimas 
turi būti nuolat vykdomas.

LSS Taryba — iFirmija turėtų 
turėtų paruošti reguliaminą, ku
ris padėtų arba primintų na
riams bent minimalinius etiško 
bendravimo reikalavimus, pvz.: 
korespondencijos nuorašij siun
timo visiems paliestiems, ko
mandos kelio išlaikymą, nesklei- 
dimą nepatikrintos arba ne spe
cifinės ar be šaltinio nurodymo 
informacijos ir pan.

LSS garbės ženklu nuostatai

Passbooks

5’/2%
Investment 
bonus plan 

5 IjOCO mtrrimum
Savings insured to $20,000. — Highest reserves.

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

NE VISIEMS MATOMI KAZIUKO 
MUGIŲ REZULTATAI: 

stovyklinis darbas ir džiaugsmas.
G. Plačo nuotr.

2 — NAUJIENOS, CMTCAGO «, ILL.— WEDNESJ, FEBRTARY 25, 1970

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $10,000. OR MORE,

2 YEAR MATURITY i
6%
PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 9 
OF $7,000. OR MORE.

1 YEAR MATURITY PER annum

51s
PER ANNUM

REGULAR PASSBOOK
ON SAVINGS CERTIFICATES ] 

OF S5.000. OR MORE, j 
6 MONTH MATURTTT i

ACCOUNT 
-Paid and 

Compounded ..
Quarterly peranum

Rate effective Apr. f, 1970

VAIZDELIS Iš PERNYKŠTĖS KAZIUKO MUGĖS 

iŠ daugelio davinių (Lifuanrcos) su atfrcmautų dekoracijom,



1

Puikiausia meninė programa

Kad gausus jaunimas šiaip 
taip ištvėrė, be pertraukos, ap
temdytoj salėj, tai buvo ir ypa
tinga priežastis.' Vieni jų turėjo 
atlikti meninę programą, o kiti 
norėjo savo sesutes ir trolius, 
savo simpatijas ir meilės sce
noje pamatyti, jiems paploti.

Pirmąja į sceną išėjo vokalinė 
grupė. Ju buvo netoli 70. Tai 
Stasio Sližio vedamas jaunimo 
mišrus choras, pagerintas ir ke
liais instrumentais. Muzikantai 
buvo šie: pianistė (akompania- 
torė, nadėjusi dirigentui) Regi
na Sližytė, pirmasis smuikas — 
Margareta Deltuvaitė. antrasis 
smuikas — Judita Deltuvaitė, 
čelo — Suzana Deltuvaitė, pa
mainom tai akordeonu, tai gita
ra grojusi Aldona Petrauskaitė 
ir akordeonistas Rimas Kaspu
tis. šių muzikantų palydimas, 
St. Sližio diriguojamas, choras 
atliko: A. Bražinsko “Nemunėli, 
Nemunėli”, K. Kavecko “Sutikt 
tave norėčiau”, St. Sližio harm. 
“Mergyte jaunoji”, J. švedo 
harm. “Subatėlė” ir St. Sližio 
“Pakelkim vėliavas”.

čia reikia pasakyti, kad po 
tiekos bebalsių metų, Detroito 
jaunimas dabar tikrai pragydo. 
Darniai, disciplinuotai, tempe
ramentingai. Tiesa, visada turė
jome lituanistinių mokyklų cho
relius, kartais ir visai gerai ati- 
dainuojančius Kalėdų eglučių bei 
mokslo metų pabaigos pobūviuo
se. Bet nei ten balsai, nei am
žius, nei paruošti yra laiko. Pa
galiau, atrodo, St. Sližiui pasise
kė pralaužti vidurinių mokyklų 
jaunimą. Nuo tokių balsų Lie
tuvoj, per gimnazijų chorų var- 

. žybas, langų stiklai sproginėda
vo. Betenka tik linkėti, jog ši-I

tas choras neiširtų, o be palio- 
vos tobulėtų ir didintų repertua- 

I dą. Tuomet ir Detroitas galėtų 
i nuvežti Clevelandui hr Torontui 
• tai, ką iš ten hnportuodavom...

Pabaigai pasirodė šilainės šo- 
į kėjai, Galinos Gobienės vadovau- 
I jami. Vėlgi, 20 gražiausių'jau- 
į nuolių. Beveik visas naujas sąs- 
I tatas nuo pernai metų, kai šven- 
1 tėme grupės dvidešimtmečio su
kaktį. Kadangi nenorėta choro 
du kartu scenoje rikiuoti ir atsi
sakyta abiejų grupių po du iš
ėjimus daryti, tai vietoj numaty
tu keturių, šilainės šokėjai su
šoko tris šokius: “Sveikinamąjį 
Jonkelį” (mišrų), “Abrūsėlį” 
(vien mergaitės) ir “žingsninį” 
(vėl mišrų).

Labai gerą įspūdį darė abiejų 
grupių grakščios, gražiabalsės 
pranešėjos: choro — Karolė Ve- 
selkaitė; ir šokėjų — Regina 
Marčiukaitytė. Abiejų grupių 
pasirodymus sekė audros ploji
mų ir didieji entuziastai, nors 
žinodami, kad nieko iš to nebus, 
šaukė “bis”. Girdėjau priekaiš
taujant, kam tokia disproporci
ja tarp kalbų ir meninės progra
mos laiko...

Altai Suaukota 3,300 dolerių
Jau šeštai valandai artėjant, 

minėjimas buvo užbaigtas Tau
tos himnu. Nors leidosi saulė ir 
daugelis skubėjo į namus, vis 
dėlto dar nemažas būrelis pasu
ko prie didžiųjų Mercy kolegijos 
vartų, prie W. Outer Drive bul
varo, norėdami pamatyti nulei
džiamas JAV ir mūsų tautinę 
vėliavas. Visokiais reikalais vi
sur užkliuvęs, prie vėliavų sku
bėdamas iš tolo bemačiau, kaip 
sparčiai jos leidosi žemyn.

Aukos Amerikos Lietuvių Ta
rybai buvo renkamos, kaip vi

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

1. Rinkinys lietuviškų liaudies daineliy ir šokių, 16 psl. Rinkinyje 
yra

3.
4.
5.

8. Aguonėlės
9. Vakar vakarėlį

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

tik $1.00.

šius daines Ir gaidos: f'

Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta 

Suktinis I 
Suktinis II 
Kokietka 
Padispanas

6. Vengerka
7. Klumpakojis
šis gaidy rinkinys kainuo|a

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

Šiuos gaidy ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiu
site čeki arba Money Orderi gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiysime jas paštu. Čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiųsti tokiu adresu:

mo-
mo-

Amerikiečiai mėgsta keliauti. Dažnai jie su savimi vežiojasi visus namus. Viriu į e, kairėje ma- 
tomi pionieriai, išvažinėje Amerika IS-tame iimt'netyje. Dešinėje — 1936 mėty automobilio 

traukiamas namas, o apačioje pats naujausias motorizuotas butas.

nelannėje si 
i<i u tas.

Mi
i tojas
LT jbiiK) 

i

ROCKFORD. ILL.
Liūdna nelaimė nomas. Pa- 

etų susidūrė 
stinas galvų 
ir krūtinę i 

Nuvežus i ligonine, 
Į Lietuvių Klubo tvarkytojas - Dr. Plioplys jam aptaisė veidų 
i valytojas sekmadienio vakare I 
(paragavęs ruginių ir miežinių! 
Irasos skundėsi, kad jam galva! 
sukasi ir kojos neremia ir pa
prašė Justiną, kad jj parvežtų 
namo. Justinas niekada nie
kam neatsisakė pagelbėti, ir

ūkęs į nurody 
u kita mašina 
įsimušė į lan 
aito ratą

kas, M. Gudelis,-Dr. St. Biežis, 
ir kiti.

Apskrities konferencija siūlo 
centrui nebesiuntinėti nariams Įn 
dividendų, o paskirti juos į Tau- j 
tinį arba Pašalpų fondus. Jei
gu kas nori atsiimti dividendus,

ir paleido namo. Laimė, kaulų 
nebuvo sulaužytų

šių žiemų daug panašių ne
laimių dėl blogų keliu su auto
mobiliais įvyksta. Lietuvių tar
pe tai, rodos, dar pirmas toks 
atsitikimas.

Justinas buvo prižadėjęs šj 
sekmadienį dirbti 
šventės parengime.

Lietuvos
Tikimės.

Į kad bus pilnai sveikas. Reiškiu 
mi užuojautą.

VARŠUVA. — Amerikos ir 
Kinijos diplomatų susitikimai 
vyksta pakaitomis kinų ir Ame-

tai tegu praneša centrui. Jam rikos ambasadose. Ilgą laiką jie

sada, j minėjimą žmonėms be- 
plūstant ir, iš dar paaukoti ne
spėjusių, pertraukos prieš me
ninę programą mptu. Nepaisant, 
jog Detroite ekonominė recesija 
jau yra kaip reikiant prasidėju
si ir daug tūkstančių žmonių, ne
teko darbų automobilių pramo
nėje, rinkliavos rezultatai buvo 
neįtikėtinai geri: buvo surinkta 
3,309 doleriai. Tai pusketvirto 
šimto daugiau, negu pernai ir

dar daugiau, negu užpernai. Bu
vo keletas aukotojų, ir tai la
bai stambiomis sumomis, ku
rie savo čekius atnešę prašė per
duoti kitiems veiksniams. Tie 
čekiai buvo vietoje aukotojams 
grąžinti, paaiškinant, jog Dlo- 
co vadovybė, šie minėjimo ren
gėja, aukas tepriima tik Altai ir 
apie tai iš anksto visada paskel
bia spaudoje.

(Pabaiga)

prie naujų darbo mašinų, tai 
laikraštis bus dar lengviau skai
tomas.

Sekretorius atsakė j visą eilę 
klausimų, kilusių dėl apdraudų 
ir naujų narių verbavimo. Klau
sinėjo K. P. Deveikis, K. Mačiu-

bus pasiųstas čekis, bet kitiems, 
kurie dividendų nereikalaus, tai 
ir nesiųsti. Praeitais metais to
kį pasiūlymą pirmoji padarė 
Emilija Markūnienė, o šiais me
tais jį priėmė visa konferencija.

Konferencijai pasibaigus, vi
si išgėrė po puodelį kavos ir už
kando specialiai kepto pyrago.

Reporteris

vyko Varšuvos Kultūros namuo
se, bet abi pusės patyrusios, kad 
iš tų namų specialūs įrengimai 
siųsdavo pasikalbėjimų eigą tie
siai į Maskvą.

NEW YORKAS. — Nuo he
roino mirė 19 metų Nestor Ore- 
llano. Tai jau 33-čias jaunuolis 
miręs šiais metais New Yorke 
nuo narkotikų.

!f CHICAGOS LIETUVIŲ OPERATAISOMAS SLA ATVAIZDAS
Praeitą sekmadienį, kovo 22 

d., Chicago Savings patalpose 
įvyko 6-tos SLA apskrities at
stovų konferencija, kurioje bu
vo gerokai pataisytas Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje (SLA) 
atvaizdas. Tikrumoje SLA yra 
pati didžiausioji ir stipriausioji 
užsienyje esančių lietuvių orga
nizacija. Ji turi daugiau narių, 
negu bet kuri kita lietuvių or
ganizacija. Ji turi daugiau vei
kiančių kuopų, negu kitos lietu
viškos organizacijos. Josios tur
tas yra didžiausias. O vis dėlto 
Amerikoje dar yra keli gaidu
kai, kurie išgarsėję ne darbais,

MARUOS AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS SALĖJE
Lithuanian Plaza — 6700 South California Avenue, Chicago

tis perskaitė, revizijos komisijos 
pasirašytą aktą ir pranešė, kad 
viskas rasta tvarkoje. Prie vie
no $6 išmokėjimo trūko sąskai
tos, bet reikalas buvo svarsty
tas praeitoje konferencijoje ir 
visų nutarta tą sąskaitą apmo
kėti, todėl taip ir buvo padary
ta.

Seniulienė pranešė, kad SLA 
134-oji Moterų kuopa ruošia žai
dimų popietę-ir kvietė vigus atei
ti, o tos pačios kuopos pirmi
ninkė Helen Čižąuskienė papasa
kojo apie Dr. Grigaičio pamink
lui ir Miko Vaidylos sveikatai 
taisyti suruoštą vakarą. Atsilan
kė didokas žmonių būrys ir pa
daryta pelno, kuris atiduotas pa

stato G. VERDI prologo ir 4 veiksmų operą

60629.

STASYS BARAS 
JONAS VAZNELIS 

JULIUS SAVRIMAS 
VYTAUTAS NAKAS

ALGIRDAS BRAZIS 
VLADAS BALTRUŠAITIS 
BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 

JUOZAS ALEKSIŪNAS

DANA STANKAITYTĖ
ROMA MASTIENĖ 

GENOVAITĖ MAŽEIKIENĖ 
VACLOVAS MOMKUS

Premjera
n Spektaklis:

HI Spektaklis:
IV Spektaklis:

1970 m. balandžio 18 d, 7:30 vai. vak.
1970 m. balandžio 19 d., 4 vai. popiet
1970 m. balandžio 25 d, 7:30 vai. vak.
1970 m. balandžio 26 d, 2:30 vai. popiet

BILIETAI GAUNAMI MARGINIUOSE, 2511 West 69th Street, Chicago, Illinois. — Tel. PR 8-4585
BILIETUS UŽSAKANT PAŠTU nurodyti datas ir kainas ir čeki siųsti: Mr. PRANAS NARIS, 6538 So. 

Washtenaw Avenue, Chicago, Illinois

Dirigentas — VYTAUTAS MARIJOŠIUS
Režisierius — PETTLVS MAŽELIS Dailininkas — JURGIS DAUGVILA

šią organizaciją nuvertinti.

ši SLA apskrities konferenci
ja buvo žymiai gausesnė, negu 
anksčiau buvusios. Daug padėjo 
ir SLA Centro sekretoriaus at
važiavimas ir duomenų suteiki
mas apie centre atliekamus dar
bus ir kitose .vietose organizuo
tų lietuvių vedamą veiklą.

Trumpą pranešimą padarė ap
skrities pirmininkė ir išvažiavi
mui ruošti komisijos narys Ka
zys Mačiukas. Daug platesnį 
pranešimą padarė praeitos kon
ferencijos rinkti ir pirmininkės 
skirti revizijos komisijos nariai.

Jonas Jokubonis, Vincas Mau
kus, Juoze Gulbinienė ir Pranas 
Kalvaitis tikrino visas praeitų 
metų pajamas ir išlaidas. Už 
kiekvieną gautą dolerį ir centą 
išduodamas pakvitavimas, o sąs
kaitos mokamos čekiais. Kalvai-

šiai kuopai konferencija gausiai 
paplojo.

Dar vieniems metams palikta 
ta pati SLA 6-tos apskrities val
dyba.

Vėliau sekė truputi ilgoka, bet 
gerai paruošta, gyva ir SLA vei
klai naudinga Dr. Algirdo Bud- 
reckio paskaita. Jis kalbėjo apie 
reikalą atitaisyti SLA atvaizdą 
Amerikos Lietuvių visuomenė
je. Susivienijimas Lietuvių Ame 
rikoje yra pati didžiausioji Ame 
rikos Lietuvių organizacija tu
ri 267 veikiančias kuopas ir veik 
devynis tūkstančius narių.

Mirus SLA spaustuvės darbi
ninkui, pereita prie ofseto. Da
bar “Tėvynė” daug aiškesnė ir 
paveikslai ryškesni. Netolimoje 
ateityje, kai darbininkai įpras

PREMJERAI VISI BILIETAI VIENU DOLERIU BRANGESNI.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
7.

19.

21.

$6.50, $5.00
$5.00, $3.00

1.
2.
3.
4.

. . ........

BILIETŲ KAINOS: Parteris $8.00,
Balkonas $7.00,

$1.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

5.
6.

$5.00 
$3.00 
$2.00

$12.00 
$4.00

$150

$3.00 
$5.00 
$2-00

$6.00
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00 

$10.00

. - ~0

PER ANNUMANNUM

1739 So. Halsted St, Chicago, m 60608

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Moteriškė sėdi viltyje ramioĮe Vietnamo upėĮa, prie Kambodlfot sie
nos. Netoli šios idiliškos vietos eina karo veiksmai, miršta žmonės.

> _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL — WEDXES., FEBRUARY 25, 1970

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILLINOIS

Dr. K. Grinius, ATSIMINIAAAI IR MINTYS II t, 336 psL 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. __________________ —
M. Zoscenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl....................
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE-

TUVA. 699 psl. __________ __ __ __ ________ _ 1
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.____
J. Augusta i tis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. ____ ________________________ __ _________
Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. _____  $2.00 ir
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Ui MIESTO, 356 psl.8. i

9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ______ _______L...
10. VI. Mingela, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas

ir darbai. _____________________________________
11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ................. ...........
12. Dn Antanas J. Gussen, 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. ‘ ~
17. 
ia

C. R. Jurgiu, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
Petronil® Orintaltė, KĄ LAUMES LEME. 236 psl........ ...
KiprM Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

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

angliukai _________________________________
Pranys AHonas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl. 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, lyrika, 152 psl.______
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 418 psl.______

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

orderiu, šiuo adresu:

Chicago Savings
and Loan Association

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

PER ANNUM

PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 13:30
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Subscription Rafes:
In Chicago $18.00 per year, $10.00 per 
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$8.50 per six months. $4.50 per 
three months; Canada $18.00 per year; 
other countries $21.00 per year.
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trims menesiams 
vienam mėnesiui

$4.50
$1.50

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams . ..... .........  $18.00
pusei metų ......-......—$10.00
trims mėnesiams .............  $5.50
vienam mėnesiui  $2.00

Kitose JAV vietose:
setams ...
pusei metų

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams______ _
pusei metų___
vienam mėnesiui

$18.00
$10.00
$2.00

$21.00
$11.00
$2.50

____ $16.00
 $8.50

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 sekmadieniu^ nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Nauji metai - nauji žmonės
Jau praeitais metais lietuvių spaudoje buvo paleista 

mintis, kad šie metai bus svarbesni negu praeitieji. Ko
dėl jie turėtų būti svarbesni — jokių rimtesnių argumen
tų nepateikta. Tvirtinimas be įrodymų paleistas praei
tais metais jau kartojamas, kaip “visiems suprantamas 
dalykas”. Mintį paleido vienas savaitraštis, įsikando ra
dijo komentatoriai, o dabar ją bando įbrauti ir į dienraš
čius lietuviško gyvenimo komentatoriai.

Visuomeniniame gyvenime pakaitos vyksta kiekvie
ną savaitę, o dažnai ir kiekvieną dieną. Nėra tos dienos, 
kuri būtų panaši į praeitą dieną. Kiekvieną dieną kas 
nors pasikeitė, atsirado kas nors naujo. Pas vienus gimė 
nauja mintis, kitur pasiūlytas naujas projektas, trečiur 
priimtas naujas įstatymas, o dar kitoje vietoje išaiškin
ta nauja gamtos paslaptis. Šie įvykiai gyvenimą keičia 
kiekviena diena. ir

Mintis, kad šie metai bus svarbesni už praeituosius, 
pas mus kartojama kitais išskaičiavimais. Prie minties 
apie naujuosius metus dabar prikergiama mintis, bū
tent, kad naujiems metams reikalingi nauji žmonės. O 
čia jau prasiveria labai platūs laukai, čia galima pasa
koti apie senas mūsų institucijas, apie senus politikus, 
apie nevykusius nutarimus ir rezultatų nedavusius posė
džius. Jeigu į senas institucijas pasodinsime naujus žmo
nes, tai tada viskas riedės visai kitokia sparta.. Jiems
i galvą neateina, kad reikalingos naujos mintys, o ne 
nauji žmonės.- Jeigu pastatytsi priešakin naujus žmones, 
kurie neatsineš naujų, geresnių, įtikinančių ir praktiš
kai įgyvendinti galimų idėjų, tai jokių pakeitimų nepa
darysi. Tas naujas mintis reikia viešai išdėstyti, pasiū
lyti ir įrodyti, kad jos bus geresnės.

Visi žinome, kad Chicagos Lietuvių Tarybai vado
vauja naujas žmogus. Daugelis džiaugėsi, kad tas nau
jas žmogus pagerins iki šio meto vartotus metodus ir 
atneš naujų idėjų, kurios bus daugumai suprantamos, 
priimtinos ir vykdomos. Bet tas naujas žmogus, nepa
sitaręs su kitais Chicagos Lietuvių Tarybos nariais (jei
gu būtų ėjęs žinomu visuomeninio gyvenimo keliu, tai 
šios klaidos būtų nepadaręs), pakvietė visai dar nesu- 
brendusį vaikėzą kalbėti iškilmingame minėjime. Pa
kviestasis gali atrodyti suaugęs, bet jis vis dar tebegal
voja vaikiškai. Vaikiškų niekų jis ir prikalbėjo. Laimė, 
kad minėjime buvę politikai lietuviškai nesupranta, o tai

LIETUVIŲ FONDO!
šeštadienį, vasario 28 d., lOlsusiaary 

i vai. ryto Sharkos restorane Į dovybės 
i įvyks Lietuvių Fondo narių su 
j važiavimas. Ryšium su juo f on 
do vadovybė sukvietė informa-Įį fondo i 
cinį spaudos priėmimą, kuria-(liestis ir 
me nušvietė fondo padėtį, tiks- paskirstymą: 
lūs ir planus. Kalbėjo: dr. K.|dar gan riix 
Ambrozaitis, dr. G. Batukas, H. ' ’
Daras, K. Girvilas, K. Grina, dr.
A. Razma, A. Rėklaitis, A. Šan- 
taras ir dr. V. Šimaitis.

Praėjusieji metai Lietuvių 
Fondui davė 93,612 dol. įnašų ir 
aukų ir pakėlė pagrindinį fon
do kapitalą iki 609,611 dol. Kai 
kurie fondo vadovybės nariai 
skundėsi, kad šitoks augimas 
esąs per lėtas, kad visuomenei 
trūksta vieningumo ir pasiry
žimo įgyvendinti vieno milijo
no dolerių sutaupymą. Kiti žiū
rėjo į padėtį linksmiau, nuro
dydami, kad LF paskirstė pel
no lietuvių švietimo, kultūros 
ir mokslo reikalams jau 100,000 
dolerių.

Iš pareiškimų galima buvo

VL. BAKŪNAS

Kadangi Kr. Plonai lis (su dabartiniu 
prof. Martynu Braku) jau nuo pirmųjų 
Klaipėdos laisvės dienų buvo žinomi kaip 
lietuviu jūrų skautų organizatoriai ir pas
kui Kr. Plonaitis tų skautų vadovas jūri
niame parengime, dėl to susidarė toks, anot

T\
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kaip sur 
itikinti 
į fondo i

Brity kariuomenė

rėš: Ona Malakauskas buvo Šv.

esta-
> LF

Brity kariuomenė turi mašiną, kuri tiesia kelius. Viena masina per kelias minutes nutiesia me 
falinio kelto juostą, 150 pėdy ilgio. Toks galas sveria tris tonas. Kelias yra 11 pėdy pločio

kalų begali-s, Kitas rup 
Pinigų kuo našiausias 
vintas. Metų pabai 
turtas buvo investuotas šitaip: 
bankų sąskaitose tebuvo 48.853 
dol. Amerikos iždo ir valstybi
nėse obligacijose buvo 95,312; 
trumpalaikėse komercinėse ob
ligacijose pinigų buvo 268,000 
korporacijų akcijose 195,872 ir 
kitaip investuota 34,729 dol.

Apie investavimą plačiau pa
aiškinęs H. Daras nurodė, kad 
1962 metais LF turėjo 44,000 
dol., o praėjusiais jau — 609, 
000 doL Taigi, kapitalas padi
dėjo 14 kartų. Tačiau padalin
tas pelnas pirmais metais siekė 
1,200 dol., o pernai padalinta 
jau 33,000. Taigi, pelnas padi-

jie būtų pečiais patraukę ir išėję, kad į tarybos šaukia
mus minėjimus niekad daugiau nebegrįžtų.

Tas veržlus nesubrendėlis, problemų rimčiau nestu
dijavęs, siūlė iš pagrindų pakeisti Amerikos Lietuvių 
Tarybos iki šio meto vedamą politiką ir ruoštis prie kitų 
svarbių pakaitų. Jis šitaip kalbėjo:

“Kokie uždaviniai laukia mūsų šiame septinta
me dešimtmetyje? Jų (matyt, tų uždavinių.) yra 
tiek daug, kad šiame ribotame laike neįmanoma jų 
aprėpti. Tačiau, norėdami, kad mūsų uždaviniai bū
tų sėkmingai įgyvendinami, turime Į vadovavimą 
skirti ypatingą dėmesį, šiame septintame dešimt
metyje turime... ”
Neužtenka vadovybėn paskirti naują, patyrimo ne

turintį ir tartis nenorintį žmogų. Vadovybėn reikia pa
skirti patį kalbėtoją, kuris nė tik visas problemas išspręs, 
bet apsitvarkys ir su naujai paskirtais neapdairiais žmo
nėmis. Tokia mintis prašyte prašosi iš kalbėtojo lie
jamų neapgalvotų minčių. Jam matyt, nedingtelėjo, kad 
jis prileistas prie mikrofono, parodė visišką savo nesu-

ir į brendimą. ' Chicagos upe turės dar daug" vandens nubėg
ti, kol panašūs kandidatai į vadovybę supras lietuvių 
tautos nelaimę ir pasiryžimą nepriklausomai tvarkytis.

Naujas kandidatas į vadovus Vasario minėjime pa
sakė: “Kokie uždaviniai laukia mūsų šiame septintame 
dešimtmetyje”. “Mūsų”, jis, matyt, turėjo galvoje save 
ir arti savęs esančius “naujuosius žmones”. Jeigu septin
tas dešimtmetis yra jo, kuriame jis su savo sėbrais pla
nuoja spręsti visiems lietuviams svarbius uždavinius, 
tai galime jam pasakyti, kad tų uždavinių jis jau neiš
spręs. Jis negalės jų išspręsti, nes jis jų neaprėpė ir ne
aprėps. Negalės išspręsti, nes septintas dvidešimtojo 
amžiaus dešimtmetis jau praėjo. Paskutinė praeitų metų 
diena buvo paskutinė septintojo dešimtmečio diena. Mes 
įžengėme į aštuntą dešimtmetį ir aštunto dešimtmečio 
problemas spręsime. Sakadolskiškoje aritmetikoje 8 ga
lima sukeisti 7 ir tikėtis “tikslių” rezultatų, bet tai ne
praktiška. Laimė, kad rimtas lietuviškas jaunimas nau
doja visiems žinomą aritmetiką.

dėjo ne 14 kartų, bet 28 kartus. 
Taip įvykę dėl to, kad iki 1967 
metų kapitalas buvo laikomas 
bankuose, kur už jį vidurkis 
buvo mokamas 4.8%. Atėmus 
menką 1% administracijos ir 
kitoms išlaidoms, padalinimui 
likdavo tik 3.8%. Pradėjus pi
nigus investuoti į pelningesnes 
akcijas ir obligacijas uždarbis 
pakilo 60% ir galėjo būti pa
keltos lietuvybės išlaikymui 
skiriamos sumos. Per pirmus 
6 metus pelno buvo 39,000, o 
per du paskutinius - jau 61,000 
dol.

LF vadovybė patikino, kad 
fondo kapitalas yra puikiai ap
draustas patikimose rankose, 
investavimą tvarko ir prižiūri 
specialistai. Visi patarnavimai 
kainuoja apie 0,4%. Kapita
las ėmė nešti ne 4.8%, kaip bu
vo fondo gyvavimo pradžioje, 
bet 1968 metais davė 8.9%, o 
1969 m. — 7.9. H. Darąs pareiš
kė, kad visi apskaičiavimai, 
grynai matematiški duomenys, 
rodo, kad Lietuvių Fondas mi
lijoną dolerių pasieks 1974 me
tais ir lietuviškiems reikalams 
bus duota jau 300,000 dolerių.

šiuo metu Lietuvių Fonde 
yra 2,600 narių. Fondo vajai 
gerai sekasi Detroite, New Yor
ke, Clevelande, Kenoshoje, 
Chicagoje ir dar keliose vieto
vėse. Kitur galėtų būti ir ge
riau.

Didelį- dėmesį LF vadovybė 
skiria Lituanistinės katedros 
įvedimui Čikagos universitete. 
Darbas čia prasidės jau šį ru
denį. Jei lietuviai parodys šia 
katedra susidomėjimą, univer
sitetas katedrą plės ir perims 
jos finansavimą. Fondas rū
pinasi, kaip patraukti jaunuo
lius į lituanistines studijas, kaip 
paruošti specialistų ateičiai. 
Visuomenė, studentai patys tu
rės įtikinti un-to vadovybę, kad 
jam tikrai reikia lituanistikos 
studijų departamento. Jei taip 
įvyktų, tos katedros finansavi
mo našta nuo LF pečių nukris
tu.

I Dr. G. Balukas, baigdama
I informacinį pasikalbėjimą, pą-iKryžiaus ligoninėje; Ana Sau- 
dėkojo radijo valandėlėms ir dargas savo namuose. Sakoma 

[ spaudos bendradarbiams už . ligonį aplankyti yra vienas iš| 
Lietuvių Fondo idėjų palaiky-’kelių gerųjų darbų. Nuvažia-| 
mą ir pareiškė, kad vadovybė Įvus aplankyti Mrs. Malakaus-I 
jau galvoja apie LF dešimtine-j kas, pasakė kad jau pasveiko 
čio, kuris įvyks 1972 metais pa- ir išvažiavo namo, o A. Sau- 
minėjimą. Kvietė -visus į solis- dargas, kuri buvo du kart susi- 
tės Lilijos Šukytės koncertą, žeidusi irgi jau pasveikusi ir 
kuris įvyks balandžio-5 d. Kon- apsidžiaugė, kad turi gerų drau- 
certo pelnas skiriamas lituanis- gų, kurie aplanko. Mums ją be- 
tikos katedros Čikagos univer- lankant atvyko dar viena lan- 
sitete finansavimui. Lietuvių.kytoja, kaimynė Matilda, kuri 
Fondo suvažiavimui linkėtina'pranešė, kad savo darbovietė- 
našaus darbo. A. P. 'je susižeidusi žinoma mūsą or-

-----------  Iganizacijų veikėja Mary Ra- 
džiukėnas, ir išvežta į ligoni
nę.

Aniios Saudargas jaukioj re-: 
zidencijoje pasivaišinę ‘'alijo
šium” pūgai siaučiant išvažia
vome. R. S.

K. Mažono, “mitas” — kad visi jaunieji 
Kristupą vadino kapitonu... Tokiu aš jį 
pavadinau ir kai rašiau apie laišką, pernai 
gautą iš Londono...

DĖL ŠVENTOS RAMYBĖS — 
MEA CULPA

Šia proga mielam K. Mažonui noriu pa
stebėti, kad Kr. Plonaitis man niekada ir 
niekada ir nei tame laiške nėra padaręs net 
užuominų, kad jis kada nors yra buvęs 
“Gulbės” kapitonu ar, sakykime, — vado
vu. .. Tas jo “krikštas" ar (kaip K. Mažonas

Karo metu Mažonų namuose Klaipėdoje įvykdavo dažni lietuviški pa
šnekesiai. Štai tokiu vieno dalyviai sode: stovi iš kairės į dešinę: VI. 
Bakūnas, K. Mažonas Sr., inž. Labanauskas, O. Bakūnienė, Mažonienė 
Sr., I. Bertulytė, muz. J. Bertulis. Sėdi: kairėje — Mažonienė Jr., de
šinėje — Labanauskienė. Jy tarpe: Mažonų Jr., Labanauskų, Bakūny 

ir Bertuliu vaikai.

“Dirvoje” primena) — “pakėlimas į kapi
tonus” — yra “mea culpa, mea maxima | 
culpa"". dėl ko aš visai nesigailiu, priešių- • 
gai — džiaugiuosi, kad mano žinutė (ku- ' 
rią K. Mažonas galėjo pataisyti vos keliais 
sakiniais — vietoj pagiežos ir įtarimų net 
per tris “Dirvos” numerius) iššaukė atitai
symą mūsų buriavimo sporto istorijoje, 
nes kitaip ta klaida būtų likusi istorine 
klaida. Reikia sutikti su Metternick’o teigi
mu, kad “ ... žmonės kurianitji istoriją, 
neturi laiko ją surašyti... ” Taip ir su K. 
Mažonų — jis sukūrė nemažą dalį nepri
klausomos Lietuvos buriavimo sporto isto
rijos, bet niekada pats išsamiai jos nesu
rašė. .. Tik dabar, kai kiti (sakysime, aš 
pats, V. B.) apybraižomis, svetimais davi
niais. primenu tos istorijos vieną ar kitą 
faklą, tai dabar iškyla nauji daviniai, da
tos, “diplomai”, didvyriškumas...

Lenkdamas galvą prieš K. Mažoną, 
dėto jį neatsiprašau už “įžeidimą”, kad Kr. 
Plonai ti pavadinau “Gulbės” kapitonu, ry
šium su laišku gautu iš Londono Karališko
jo Yacht Klubo. Čia K. Mažonas “Dirvoje” 
padarė labai klaidingas prielaidas (kaip 
Kr. Plonaitis reprezentavosi “Royal Tha
mes Yacht Club” Londone 1969 m.) ir pa
gal tas išvadas labai neteisingai suniekino 
puikius inažlietuvius, sumenkindamas juos 
iki vokiškų “gefreitorių”... Taip pat K. 
Mažono tirados dalis, net pati didžiausia^ 
adresuota man... (ryšium su mano pasta
bomis apie Kr. Plonaičio laišką iš Londo
no) nežiūrint, kad aš nesu tikras, jog

vis

Northside
Humbold Parko lietuvių 

klubo susirinkirųas įvyko tre
čiadieni, vasario 18 d. nuo 1 
vai. popiet. Susirinko daug 
klubo narių vyrų ir moterų. VL 
si draugiškai svarstė klubo rei
kalus ir gėrėjosi draugišku klu
bo narių sugyvenimu.

Į klubo susirinkimus atvyks
ta daug narių, kurie gyvena 
miesto pietinėje dalyje. Taip 
buvo ir šiame susirinkime.

Susirinkimas išreiškė pa
garbų neseniai mirusiam ilgus 
metus buvusiam šio klubo na
riui ir veikėjui Dr. Mon tvidui; 
taip- pat pareiškė apgailestavi
mų sergančiam nariui N. Matu
liui, kurs žiemos metu gyvena 
Hot Springs, Ariz. ir vėliausiai 
gauta žinia, kad ten randasi li
goninėje savo dukters priežiū
roje.

Užbaigus susirinkimą ir atli
kus visus reikalus buvo gau
sios vaišės, kurias pateikė po
nas Tarnas ir jo žmona ponia 
Tamienė, kavų gėrimui patei
kė ponas ir ponia Draugeliai, o 
lietuvišką sūrį paaukojo ponia 
Sudeikienė.

Pasivaišinę, draugiškai atsis
veikinę ■ skirstėsi namo.

K. Čepukas

Gaila, netinka
Besirengdama mirti žmona I 

pasišaukia prie lovos vyrą iri 
įkalbinėja, sakydama; “Jokūbe-f - B
Ii, kai aš būsiu mirusi, aš noriu | 
kad tu ilgai neliūdėtum. Susi-j 
rask ką nors kitą. Atiduok jail 
mano papuošalus. Atiduok jai f 
mano namus. Duok jai mano 
Paryžiuje pirktas sukneles.

“Aš to negaliu, mieloji, aš sta-i 
čiai' negaliu”, atsikalbinėjo Jo-| 
kubelis.

“Bet tu turi, tikrai turi”! įkal-į 
binėjo ligonė neatleisdama.

■ s ~ ■ 1

Vyrelis valandėlę patylėjęs,! 
vėl papurtė galvą: “Ne, aš ne-, 
galiu, mieloji, tikrai negaiu”.

“Kodėl negali?” norėjo žinoti 
ji.

“Tavo miera yra 16, o ji dėvif 
dešimto numerio”...

NAUJIENAS
€

į

tom sare
ir progas sužino tiktai per 

NAUJIENAS

LIGONIUS APLANKIUS
Serga kelios geros veikėjos 

—Našlių ir Našliukių klubo na-

" Bud zi o" įgula, kelionėje į Ronehamn (Švedijoje), vienos senos švedų 
bažnyčios bokšte. Iš kairės į dešinę stovi: inž. B. (Prtčkus) Guntinas, 
Bakšas, Gunga, Kr. Plonaitis (jūrų karininko uniformoje su skautiš
kais ženklais), studentas švedas rodęs mums žymesnes miesto vietas, 
J. Bagdonavičius, VI. Bakūnas. Sėdi: W. Guntinas, Grajauskas ir Ta- 

moševičius; nėra M. Brako — dariusio šia nuotrauką.

^0-- ?

last

“Dirvos” Nr. 79 K. Mažonas užsiminęs apie 
“ ... jauną žmogų, dirbusį vienoj Klaipė
dos laikraščių redakcijoj... ” būtų turėjęs 
galvoje mane, juo labiau, kad jis teigia tų 
laikraštininką esant pasiryžusį jam keršyti 
(dėl neatšaukimo K. Mažono pareiškimo, 
kad jis yra numatęs “Gulbės” kelionę Lon
donan — kas šeimoje sukėlę tam tikro ne
pasitenkinimo). Ta žinutė buvo paskelbta 
“Lietuvos Keleivyje”, kurio vyr. redakto
rium tada buvo dabartinis “Naujienų” re
dakcijos narys žurnalistas — veteranas, 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto na
rys Juozas Pronskus, kuris, pagal K. Ma-
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SI

žoną, nesutiko tos žinutės atšaukti, nes j 
buvo “first hand news” ir kaip vėliau ma 
tėme —ta žinutė buvo visu 100% tikra 
nes K. Mažonas su savo “Gulbe” ir pąsi 
rinkta įgula tikrai buvo Londone.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
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BEVERLY HILLS GftLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

liūdėjo valandc^e 
r vainikai, antka-

kapams gėlės.
R. PETRO (PUTRAMENTA5)
So. Kartom Avs. — 586-1228

G E L I N 1

iclvl

ginekologine
Cell end mIc for EDIE BURBULISMichaelį!

Medical Buildins).
PU 5-8486; I

Jei neat

TĖVAS IR SŪNUS

G
IN 8-1247;

a vo

Bromus Bartkus, 6919 So. Artesian 
Ave., telef. 476-0686. — Susirinki-

ju metų paty- 
Darbą atlieka 

eniskai paruo- 
albumus.

CANDID PHOTO S

CHIRURGU A
Rd. (Crawford
Tat LU 5-6446

DR. S. BIEŽ1S
Blaf.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

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

John AUjo-
CO «728;

Klubo koresp ozas Skeivys, - 
6601 So. Artesian, telef. PR 8-6536.
— Klubo susirinkimai buna kiek
vieno mėnesio trečią ketvirtadienį, 
7 vai. vak. parapijos svetainėj, 108

mą sekmadieni 2 vai. po pietų Club 
Maplewood svetainėj, 4256 So. Ma
plewood Ave.

ČIKAGOS LIETUVIŲ KĘSTUČIO PA
ŠALPOS KLUBO VALDYBA 1970

2719 West 43rd Stree 
Chicago, Illinois 

927-6288

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, 
cmtracL, penktadienį nuo 1—5, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVALKIE
ČIŲ DRAUGUOS VALDYBA 1970 ME
TAMS: Pirmininkas — Leonas Vasi- 

lievas, 7020 So. Rockwell St., telef. 
RE 7-5528; Vicepirm. — Jonas Jo
nikas, 7058 So. Fairfield Ave., tel 
RE 7-0017; Nutarimų raštininkė — 
Eugenija Strungys, 4253 So. Camp
bell Ave., teL CL 4-3828; Finansų 
rast. — Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PL, telef. 458-8870; Kasos globė^ 
ja ir korespondentė — Ona Švir- 
mickas, 6601 So. Whipple, telef. 
434-0290; Kasininkas
Gintneris, 3221 W. 61 St. — Susi-

Antanas

cius, 7313 So. Maplewood Ave.; 
Vicepirm. — Jonas Šulcą, 3933 So. 
Rockwell St; Sekretorius — Mečys 
Krasauskas, 2633 W. Montgomery 
Ave.; Iždininkas — Bruno Klemka, 
10040 So. Kilpatrick Ave., Oak 
Lawn; Finansų, rast. — Leonas Gi- 
niotis, 2222 W. 24th St., telefonas 
376-3980, — Klubo susirinkimai 
įvyksta kiekvieną pirmą menesio 
sekmadienį 1 vaL p. p. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Viso
kiais pašalpų reikalais prašoma 
kreiptis į finansų rast. Leoną Gi- 
nioti, virš nurodytu adresu.

Naujausias keleivinis lėktuve* L-1011 "Tristar" turės paveiksle ma
tom, nosį. Ji atskirai pagaminta, kad lakūnai galėty iš anksto su

sipažinti su įrengimais ir visais įrankiais.

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą peremė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2/vy W. 6ist bTREET

Tel.: GR 6-24UU
vxl. pagal susitarimą: Pirm.,, ketv. 
i—4, t—y, antrad., penkt. 10—4, ir

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

sesuo.. 10—2 vai.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS UAB.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

Rez. Gt 8-0873

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

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

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

SENOJO BRITANIJOS LIETUVIŲ 
KLUBO VALDYBA 1970 METAMS:

Pirmininkas — Pranas Rumšą, 43o9 
So. Maplewood Ave., tel. VI 7-2149; 
Iždininkas — Kazys Rožanskas, 3605 
W. 71st St, tel. 582-9627; Sekreto
rius — Juozas Kiburas, 4603 So. 
Talman Ave., tel. BI 7-4261; Val
dybos nariai — Kazys Valentinas, 
4604 So. Washtenaw Ave., telef. 
847-1679; Stasė Krasauskienė, 4602 
S. California Ave., tel. VI 7-3748; 
Revizijos komisija — Algirdas Pu
žauskas, 4404 So. Rockwell St, Sta
sys Matulis, 4335 So. Maplewood 
Ave., tel. VI 7-0577, Bronius Paliu
lis, 2426 W. 45th PL, tel. 847-2469.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U.R G A S 
2858 W. 63rd STREET

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

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, HL 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Apdraustas per kraustymas 
is įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tolu FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraucU 
ŽEMA KAINA 

— R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

PASKUTINĖ NAUJIENA: ;

19” TV H2495:

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 $♦ ST.

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
APŠVIETA VALDYBA 1970 ME
TAMS: Pirm. — Stella Kaulakis, 3247 

So. Emerald Ave., tel. 225-3016; Vi
cepirm. — Aldona Oiis, 3439 W. 
73 St, tel. 925-9546; Nutarimų rast 
— Rožė Didžgalvienė, 3808 So. 
Union AveL, tel. 927-8660; Finansų 
rast. 
Green St., tel. 842-7838; Iždo glo
bėja — Anna Guss, 912 W. 32 Pl., 
tel. 927-3891; Iždininkė — Anasta
zija Valančius, 2457 W. 46 St., — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 1:00 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

LIETUVIŲ FILATELISTU DRAUGI 
JOS VALDYBA 1970 METAMS: Pir

mininkas — Joseph Zygas; Vicepir
mininkai — Steve Ivanauskas ir Be
nedict Jurėnas; Sekretorius — Vin
cas Urbonas; Iždininkas — Vikto
ras Lesniauskas; Biuletenio redak
torius — Eugenijus Petrauskas; 
Trustees — Andrius Povilaitis, Juo
zas Uubinskas ir Jacob Levitan. — 
Draugijos susirinkimai vyksta kiek
vieno mėnesio paskutinį ketvirta
dienį Jaunimo Centre.

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY- 
GOS VALDYBA 1970/METAMS: Pirmi

ninkė — Marie Zolpienė, 3554 So. 
Halsted St., tel. YA 7-2576; Vicepirm. 
— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave.; Nutarimų, rast. — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, tel. 
434-4936; Finansų rast. *— Anna 
Guss, 912 West 32nd Place; Kasos 
Globėja — Stella Zigmont, 930 W. 
35th Pl.; Kasininkė — Rožė Didž
galvienė, 3808 So. Union Ave., tel. 
YA 7-8660: šeimininkė — Adella 
Čubrinskienė, 3227 So. Emerald 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio Lie
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted. Street 1 vai. po 
pietų.

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO- 
TERŲ KLUBO 1970 METŲ VALDY
BA: Pirmininkė — Mary Naberieza, 

5723 So. Richmond St., telefonas 
PR 8-5817; Vicepirm. — Julia Sa- 
causkas. 7222 So. Richmond Street, 
tel. HE 4-7174; Nutarimų rast. — 
Estella McNamee. 6151 Šo. Spaul
ding, tel. 434-4936; Finansų rast. 
— Bemice žemgulis, 2535 W. 42nd 
Place, tel. VI 7-2879; Kasos globėja 
— Anna Klimas. 7240 So. Fairfield, 
tel. 737-4888; Kasininkė — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 So. Talman 
Ave., tel. VI 7-6743; Koresponden
tė — Estella McNamee, 6151 So. 
Spaulding, tel. 434-4936. — Susirin
kimai įvyksta pirmą mėnesio ket
virtadieni Vengeliauskienės salėje, 
4500 So. Talman Avė. 8 vai. vak. į

— Paul Misilionis, 4636 So. Kea
ting Ave^ tel. 585-5611; Korespon
dentas — Estella McNamee, 6151 
So. Spaulding Ave., tel. 434-4936. 
— Susirinkimai įvyksta kas kiek
vieno mėnesio trečią sekmadienį 
1 vaL po pietų Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. Nariai yra 
priimami nuo 16 iki 55 metų.

LIETUVIŲ ŽAGARRS KLUBO VAL- 
DYBA 1970 METAMS; Pirmininkas

— Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave., teL 585-5611; Vicepirm. — 
John Didžgalvis, 3808 So. Union 
Avė., teL 927-8660; Nutarimų rast. 
— Joseph Keturakis, 4436 So. Cali
fornia Ave., tel. 523-3553; Finansų 
rast. .— Herman Danu, 4536 So. 
California Ave., tel. 847-2774; Kon
trolės rast. — Rožė Didžgalvienė, 
3808 So. Union Avė., tel. 927-8660; 
Iždininkė — Adella Šankus, 2520 
W. 68 St, tel. 476-6399; Korespon
dentas — Antanas Jusas, 2247 So. 
Oakley Ave., tei. 927-8989. — Klubo 
susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio ketvirtą sekmadienį 1 vaL po 
pietų Hollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd St Nariai priimami nuo 16 
iki 50 metų.

Iškraustė dėl gaisro
35 žmones

Didžiuliame 4725 - 54 apar- 
tamentiniame trobesyje įvyko 
gaisras, kurio nuostoliai sieks 
$20,000. Apie 35 trobesio įna
miai buvo gaisrininkų iš jų. bu
tų iškraustyti. Kiek žinoma, 
nė vienas to trobesio gyventojas 
nebuvo sužeistas. Gaisro prie
žastis neišaiškinta.

Joanna Zelvis, 3251 So.

Senų automobilių 
pardavimo raketas

Chicagoje ir jos priemies
čiuose raketieriai iš finansavi
mo bendrovių išgavo per šešis 
milijonus dolerių ir apgavo 
tūkstančius senų automobilių 
pirkėjus. Tokj pareiškimą pa
darė federalinės valdžios pro
kuroras Thomas Foran, kuris 
pradėjo tyrinėti gengsterių sin
dikato labai “pelningą biznį”.

Pasak prokuroro Forano, ra-

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL- 
DYBA 1970 METAMS: Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., teL 778-6536; Vicepirm. — Jo
seph Baiicai. 4047 So. Maplewood, 
tel. 847-4094; Nutarimų rašt. — 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave., tel. 927-8660; Finansų rašt.
— Bernice žemgulis, 2535 W. 42nd I ketieriai valdo penkiolika sė
st., tel. 847-2879; Iždo globėjas —i * u-i- j • ••• Dan Lukas, 7339 So. T&nan, tel.‘nii automobilių pardavinėjimo 
434-5126; Kasininkas — John Didž- punktų .(vietų, kur seni auto- 
&27-^K^8Mar^>lka' Julius ^.mobiliauyra parduodami). Jų 
mas, 5602 So. Nordica Avė., tel.. 
586-1592; Korespondentas — Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave., tel. 
778-6536. — Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie
nį 7:30 vai. vakare. Hollywood sve
tainėj, 241f W. 43rd St. Nariai pri
imami nuo 16 iki 58’ metų.

Laidotuvių Direktoriai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AfAŠIFraAfS VIETA

REpubfic 7-8601REpublic 7-8600

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

V. _____ ________—__________ ___ ;... ....... ....
- - - - -------------------- ----------------------- - — .........—- - - ■ ■

TRYS MODERNIŠKOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 1652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

I

Smokey’* ABCs: Always 
hold matches rill cold. Be sure 

to drova all campfires.

them again. Crush all 
smokes dead out.

Please! Only you can 
prevent forest fires

and all our wildlife depend on 
you to help prevent

DR. V. P. TUMASONIS 
C H I R*U R G A S 

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

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

ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1970 
METAMS: Pirmininkas — Benedik

tas Jurėnas, 4720 So. Hamlin Ave., 
tel. LA 3-8897; Vicepirmininkas — 
Antanas Jusas. 2247 So. Oakley 
Ave., tel. 927-8989: Nutarimų rast. 
— Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, telef. 434-4936; Finansų rast. 
— Bernice žemgulis, 2535 W. 42nd 
St., tel. 847-2879; Iždininkė — He
len Vengeliauskienė. 4500 So. Tal
man Ave., tel. VI 7-6743; Korespon
dentas — Antanas Jusas, 2247 So. 
Oakley Avė., tel. 927-8989. — Susi
rinkimai Įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadieni 8 vai. vak. Ven- 
gMiauskienės salėje, 4500 So. Tal
man Ave., Chicago. Ill. 60632.

AMERICAN LITHUANIAN CITIZENS’ 
AND BENW-CIAL CLUB VALDYBA 
1970 METAMS: Pirmininkė — Es‘el- 

la McNamee, 6151 So. Spa’dding 
teL 434-4935; Vicepirm. — Matt Po
vilaitis. 7050 So. Maplewood Ave., 
tel, 434-0267; Nutarimų rast. — Ro
žė Dįdžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave., tel. 927-8660; Finansų rast. — 
Berniee žemgulis. 2535 W. 42nd St., 
tel, 847-2879; Kontrolės rast. — Jo
sephine Masihonis. 4636 So. Kea
ting Ave., tel. 585-5611; Kasos glo
bėjas — Joseph Mikšis, 7251 So. 
Francisco Ave^ tel. 778-1740; Kasi
ninkas — John Didžgalvis, 3808 So. 
Union Avė., tel. 927-8660; Maršalka

operavimo aukos yra beturčiai. 
Jiems parduodami tiesiog be
verčiai automobiliai. Sakysime, 
visiškai sudėvėtas automobilis, 
kuris yra vertas gal kokius $75, 
parduodamas už 1,000 dolerių. 
Reikalaujama tik Įnešti 100 do
leriu. Visa finansavima sutvar
ko tų “biznio punktų’’ vedėjai, 

(kurie priklauso raketui. Jie iš

Laidotuviy direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

Vaikų choras 
koncertuos Europoje

Iš Chicagos vra siunčiamas. 
vaiku choras, kuris koncertuosifinansavimo bendrovių išgau- 

galimas *na Paskolas- Ir įgauna tas pa-

dvasiškis

Anglijoje, Danijoje ir 
daiktas. Vakarų Vokietijoje. 
Koncertai tam chorui bus su
rengti vasaros metu. Choras 
susideda iš jaunučių mokinių, 
kuriam vadovauja
Christopher Moore. Iniciaty
vos pasiųsti chorų i Europą 
ėmėsi First Unitarian Church 
(5650 S. Woodlawn Ave.) ir 
Urban Gateways. Kelionei fi
nansuoti jau baigta sukelti 
$15,000. Stambiausia auka bu
vo $1.000.

Įteiks Trohan’ui medali
Chicagos pavergtų tautų ko

mitetas nutarė paskirti Walter 
Trohan’ui Pavergtų Tautų Ei- 
senhowerio proklamacijos me
dalį už r< mimą pavergtų tautų 
vedamos akcijos.

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

skolas dėl to, kad tose bendro
vėse turi “savo žmones’’, kurie 
aprobuoja paskolas. Kiek jau 
patirta, keturios finansavimo 
bendrovės labai skaudžiai nu
kentėjo: iš jų prigavingu būdu 
buvo išgauta apie šeši milijo
nai doleriu.

Visam tam senu automobiliu 
raketui, kaip skelbia prokuro
ras Foran, vadovauja žinomas 
kriminalo sindikato šulas, Fe
lix (Milwaukee Phil) Alderiso.

Gaujų siautėjimas
Pietvakarinėje Chicagos da

lyje ivairūs biznieriai ir kont- 
raktoriai yra tiesiog organizuo
tų jaunuolių gaujų prievartau
jami. Biznieriai ir kontrakto-

Walter Trohan vra Chicagos riai >Ja verčiami mokėti nuka
itytą duoklę. Kurie atsisako <ai 
įdaryti, tai jų biznio Įstaigos 
j nukenčia: langai išdaužomi ar 
(kitokie nuostoliai padaromi. 
Nepasitenkinama ir tuo: gra
sinama pavartoti ir “fiziški 
veiksniai”.

Iš Dan Ryan greitkelio kont- 
raktorių buvę pareikalauta net 

($125,000 už “apsauga“.
Tų gaujų siautėjimas pasi- 

N«kentėjo 5 gaisrininkai LdarF '“ks pevoji.gas, kad kai 
kurie biznieriai uždaro biznius 

Hunt-Wesson* maisto pro-!ir išsikrausto kitur.
duktu jmonėje (4421 W. 31 St), 
centrinio apšildymo kambary
je įvyko ekspliozija. kurios 
pasekmėje kilo gaisras. Penki 
iš gaisrininkų nukentėjo nuo 
ugnies ir karštų gerų. Cook 
County ir St Anthony ligoni
nėse jiems buvo suteikta pir
moji pagalba. Po to visiems 
buvo leista vykti namo.

Tribune Washingtono korės 
pondentas. Prieš kelias dienas Į 
Naujienos persispausdino iš 
minėto laikraščio jo straipsni, 
parašytą ryšium su Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimu.

Medali Trohan’ui Įteiks Vik
toras Viknins. - Chicagos Paver
gtų Taut ; komiteto pirminin
kas.

•NAUJIENAS” SKAITO VISU 
SROVIŲ ŽMONES: DARRINTN 
KAI. BIZNIERIAI. PROFESIO
NALAI. DVASININKAI, VALS
TYBININKAI. MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS

ŽINIAS IR GERIAUSIUS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR N AKT J

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-7003

STEP

2424 WEST 69th
2314 WEST 23rd

C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

STREET 
PLACE

REpublic 7-1213
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

■903

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Astronautai Fred 
vartoti

Haise Jr. ir James Loveli treniruojasi Floridoje su įrankiais, kuriuos jiems teks 
menulyje, kur jie skrenda su Apcllo 13 erdvėlaiviu balandžio mėnesį.

policija, kuri, išk 
žo duris, ir surado 
brolius.

vra aiškus: broliai i ‘
j nuo smalkiu. Bet a
į nelaimingas atsitiki:Dviejų brolių tragedija

Paul Poras (25 melu) ir jojpa£.jų suplanuo 
misterija.brolis Anthony, (22 m.) buvo 

rasti negyvi garaže. Garažo du
rys buvo uždarytos. Kaip nu
statyta, automobilio motoras 
buvo užvestas, h 
nes buvo praėję c laiko.

Abu broliai buvo Vietnamo 
iro veteranai. Dirbo iie plie-

no liejykloje

ro direktorius Theodore F. 01- 
son paskelbė, jog tam biurui 
vra reikalingi tarnautojai ry
šium su surašymu gyventojų. 
Tas biuras turi kel 
kur aplikantai gal

HELP WANTED — MALS
Oarbininky Reikto

HtLP WANTID _  FE
Dartoikikiy Stoiku

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

JiV.',-1155

SCREW MACHINE

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

and others multiple spindel 
ecpiip.nents.

Overtime jnd benefits.
MARBACH SCREW PRODUCTS 

135 WEST FAY
ADDISOX ILLINOIS 

JACK SCHANLEY 
543-1455

nas. a
tai te

Nukirpo plaukus
Cook apskrities kalėjimo virj 
linkas Moore įsakė šešiems *•
•’sentvniu" nuteistąjį! agita-1 

įkus. “Susi- 
nesipriešino

skyrius, 
kreiptis, 

štai kai kurių to biuro skyrių 
adresai: 103 St.; 2353-
7G W. 63 St.; 22(5 W. Jackson; 
1 si!) W. Pershing; 1401 S. 49 

j C t., v Cicero.

Finishing Room Help in Woodworking 
Plart for 

SPRAYERS FILLERS 
AND SANDERS

Will train. 50 įours week. Paid hol- 
days, vacations and other benefits.

GLOBE CABINET CO.
315 No. RACINE AVE.

Phone TA 94045

who

GENERAL OFFICE
i We have immediate openings for 2 
I alert young girls who have knowledge 
I of general office duties. Must have 
i good typing skills & some shorthand.
Prefer girls between ages of 21 to 

Į 36. Salary commensurate with ex- 
perience. Good working conditions 

& many company benefits.

297-3550
CALL MR. GRESS

BUSINESS PRODUCTS

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

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

PATIKIMA NAMU ŠEIMININKE. 
Paprastas virimas. 5 dienos savaitėje. 
Privatus kambarys su vonia ir TV. 
Mėgstami vaikai 16—12 ir 5 metų. 
Sunkesniam darbui yra samdomi kiti. 
Susikalbėti angliškai. Geri namai ir 
alga tinkamam asmeniui. Skambinti 

skelbėjo sąskaiton vakarais 
Tel. (312) 835-1759.

‘ GENERAL OFFICE
For Dress Manufacturer. Good typist. I 
High School graduate. Will train! 
dictaphone and switchboard. Varied, 

duties. Insurance. Benefits. 
37^ hours week.

HERBERT LEVY. INC
325 W. JACKSON

ParHi

REAL ESTATE FOR SALE
N«. .i. Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS 1

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSK4S, prezidentas

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

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.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

DRAUGUŽI NESVAJOK!
PRIE FORD CITY 5% kamb. 8 m. 

modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas. 1^4 auto garažas. 'S22.900.

LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklypas. S45?000.

10 KAMBARIU 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 musu. $19,900.

VERTINGAS MŪRAS, nauias sto
gas. elektra ir garažas, tain pat gazu 
šildymas. 4 nuomoę pelmnmi paja
mų. Marquette Parke. S26.950.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ki, Marouete Parke

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

DIESEL MECHANIC 
ALSO

MECHANICS HELPER, 
know truck servicing. Steady 

w’ork. Good starting salary.
Apply in person 

See DOX BRATT 
ALL AMERICA X TRANSPORT

3260 So. DAMEN AVE.

— THEATRICAL AGENCY 
SECRETARY

5-Day Week — 9:30-5:30 
Typing Skill Important 

Agency For Performing Arts 
664-7703

žada sumokėti nuostolius 
Northwestern universiteto 

vado'swbe paskelbė planą, pa- 
liai" perdaug nesipriešino. kuri nukentėjusiems biz
nus Abie Hoffmaną, kuris Į uieriams bus sumokėti nuosto- 

nukirpimasiI,ai išdaužytus langus, duris 
j bei prekių sunaikinimą. Tie 
[nuostoliai buvo padaryti kai 
[studentai sukėlė riaušes po gy- 
nusio “septynis” kaltinamuo
sius advokato Kunstlerio kai-j 
'bos. Nuostolių, kaip apskai-į 
[ čiuojama“

susekta' P’^Sai būsią
ir mokomojo štabo rink-

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050
Daužvardis, palygindamas 
Lietuvą su perz. Lincolno gy
venimu. Prof. Edwin Drain 
kalbėjo apie Pabaltijo valsty
bių problemas — Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Vėliau buvo vai
šės. Dalyvavo apie 80 narių; ir 

Į svečiu.
I

padaryta už §20,(XX). — Balfo Marquette Parko
a u k ų rinkėjų pagerbimo vaka
rienė Įvyko LL patalpose, 2618 
W. 71 St., vasario 12 d. Dalyva
vo apie 25 svečiai. Vaišes pa
ruošė vajaus ir apskr. pirm. V. 
Šimkus savo lėšomis. Kalbėjo 
Ad. Ūselis, V. Šimkus ir kiti 
rinkėjai bei talkininkai. Pažy
mėjo, kad daįbas buvo atlik
tas gerai, surinkta pakenčia
ma suma pinigų. Galvota apie 
sėkmingesni kartotekos suda
rymą ir visų lietuvių įjungimą 
i kitu metu rudens darbus. Vai
šių surengimu aukų rinkėjai 
patenkinti. Iš Balfo direkt. da
lyvavo : Jz. Mackevičius, A. 
Gintneris ir V. Šimkus.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimaiskundėsi

plaukų “sugadinsiąs” jo karje
rą patekti i Hollywood^. Jam 

.važiuo- huvo atsakyta, jog jis visada 
. Išigaiėsias pasinaudoti panikų.

la-
Jie

Pasak tėvų, broliai buvę 
bai tvarkingi ir pareigingi, 
dažnai savaitgaliais js-—’ 
davo ir sustodavę pas tetą, 
pradžių todėl niekas ir neban-į 
dė patirti, kur jie yra. Bet kai j
paaiškėjo, jog jie pas tetą ne-j Lassa karštligė 
buvo sustoję, tai tėxas pašaukei Afrikos Nigerijoje susekta 

~ keli susirgimai vadinamąja 
VLassa karštlige, kuri vra labai °

jpavojinga. Iš ta liga susirgusiu
. Įtik apie 50 nuošimčių tepasvei
ksta. Tad viešosios sveikatos

I’pareigūnai nuodugniai tiria vi- 
jisus iš Nigerijos atskrendančius 

i lėktuvus i O’Hare aerodromą, 
kad nebūtų atgabenti tos ligos 

i virusai.

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi aute motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

■ valstijos pajamų 
apskaičiavimas 
ME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas *
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PERKAME. PARDUODAME. MAI- 
NOME įvairaus, dvdžio namus visur. 
Parūpiname naskola. visokeriopą ap- 
araudą, veikia notariatas.

mokesčiu
i N C C

Draudimo informacijos
I N S U R A N C E

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

Nusikaltimai vis didėja
Didieji nusikaltimai Chica- 

goje per praeitus metus padi
dėjo septyniais su viršum nuo
šimčiais, palyginus su 1968 
metais. Viso stambesnių nusi
kaltimu užrekorduota 128.436. 
Toi
vo 119,723. 
didėjo net dešimt su 
nuošimčių, 
trikte nusikaltimai 
beveik puspenkto nuošimčio.

KAMBARYS SU VIRTUVES PRIVI- 
"■ LEGUOMIS.

6620 So. MOZART AVE.
Tel. WA 5-8824

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

Meras Daley bus užimtas 
šeštadienį į Chicagą atvyks 

Prancūzijos prezidentas Geor
ge Pompidou. Tą garbingą sve
čią oficialiai meras Daley ne
galėsiąs sutikti, nes-jis tuo lai
ku'būsiąs užimtas.

nusikaltimų 1968 m. bu- 
žmogžudystės pa

viršiun 
Tik Marquette dis- 
-12___ 1 sumažėjo

būti išrinkti metiniuose šauliu 
susirinkimuose. Iš Chicagos 
žada vykti apie 20 atstovu ke
turiomis lengvomis mašino
mis. Naujoji šauliu Sąjungos 
centro valdyba bus renkama 
trejiems metams.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicagc, Illinois 60629

Didelis pasirinkimas įvairiu pn 
kiv. Automobiliai, ~šaldytuva 

-maistas, pinigai.

HEAL 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

PNOS” KILKVIENO
ŽMOGAUS 

AS TR BIČIULIS

Cenzo biurui 
reikalingi darbininkai

Kaip žinia , balandžio mėne
sį bus pravestas Amerikos gy
ventojų surašymas. Cenzo biu-

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tei. 254-3320

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

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

— Sol. Birutė Kemežaitė, va
sario 2 6d. vėl išvyksta i Italiją 
toliau siekti užsibrėžto tikslo 
dainos srityje. Pakeliui keletą 
dienų žada paviešėti Vokietijo
je inž. J. Sabo šeimoje, Goep- 
pingene, netoli Stuttgarto. Po 
to ilgesni laiką apsistos Romo
je.

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

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygąLIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS
17.39 So. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. 60608

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

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

— Proį. L. Lįaugminas, vasa
rio 27 d., penktadienio vakare, 
7.30 vai. Jaunimo centre, kal
bės LR Chicagos apygardos 
ruošiamoje ciklo paskaitų se
rijoje. Tema: “šių dienų šei
mos problemos". Po paskaitos 
bus paklausimai ir diskusijos. 
Visuomenė kviečiama skaitlin
gai dalyvauti.

— Leonas Vasilevas, gyvenąs 
Marquette Parko lietuvių ko
lonijoje. yra išrinktas Lietu
vių Suvalkiečių Dr-jos pirmi
ninku. Jis yra kybartietis, pats 
nukentėjęs karo metu Drezde
ne bombardavimo metu ir pra
radęs sūnų bei dukteri, kurie 
žuvo geležinkelio stotyje.

— Naujos knygos “Lietuva 
caro ir kaizerio naguose” pa
sirodymo laukia keli šimtai 
prenumeratorių. Ji jau surink
ta spaustuvėje. Turės apie 500 
puslapių ir daug nuotraukų. 
Jos paruošimas kiek užtruko, 
nes buvo Įvestas naujas sky
rius, pavadintas “I Pas. karas 
ir JAV lietuviai”. Dabar visos 
kliūtys nugalėtos. Knyga bus 
Įdomi.

— LŠST suvažiavimas Įvyk
sta Detroite balandžio 25 _ 26 
dienomis. Kuopų atstovai turi

— Aleksandras Montautas 
yra šaulių S-gos garbės narys. 
Jis rašo Įvadą į perspausdina
mus Vlado Putvio raštu II ir 
III tomus. Jei neatsiras kliū
čių, knygas bus jau galima' 
gauti balandžio mėn. 25 
d. per šaulių Sąjungos 
žiavimą Detroite.

Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
sawbin mūkimas - pardavimas. Be to 
štota knntornie daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairus kiloki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BUILDERS AND CONTRACTOR
Namu Statyba ir Remontas

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— W’EDXES., FEBRUARY 25, 1970

ir
šuva-

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
narių susirinkimas įvyko vasa
rio 11 d. Lietuvos neprikl. 
šventės ženkle. Jį atidarė pirm. 
K. Oksas. seku. Rr. Gramontas.

X

Sol. Grigo, akom, akord. Stel
mokui. buvo sugiedoti himnai, 
o kun. A. Kezvs sukalbėjo mal
dą. Buvo pristatyti naujai iš
rinkti direktoriai. Kalbą pasa
kė Lietuvos gen. konsulas dr. P.

>£&w:

Jacqueline Onassis ■čiuožia Rockefel- 
lerio Centro, New Yorke čiuožykloje.

— Lietuvos Karaliaus 
daugo šaulių kuopa Montrea- 
lyje, Kanadoje prasiplėtė. Prie 
jos Įsisteigė jūrų šaulių sky
rius, kuriam vadovauja Juo
zas Zavys.

— Lietuvių Rašytojų Drau
gijos valdyba vasario 14 d. New 
Yorke taip pasiskirstė pareigo
mis: Leonardas Andriekus — 
pirmininkas, Algirdas Lands
bergis — vicepirmininkas, Pau_, 
liūs Jurkus — sekretorius,. Jur
gis Jankus — iždininkas, Nelė 
Mazalaitė — valdybos narys.

Jfzn-

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).

PRANEŠIMAS
Rūksta dūmai iš virtuvės, 
Spirga dešros ant keptuvės. 
Jau iš tolo tortai šviečia, 
Į Kaziuko Mugę kviečia!

Jau tik 4-rios dienos liko iki 
Kaziuko Mugės. Nesigailėsite 
atvykę! Atidarymas š. m. kovo 
mėn. 1 d., 10 vai, ryto, Jaunimo 
Centre. (Pr).

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acheią

Chicago, III. 60632. Tei. YA 7-5980
l_________— - - 1 J

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

i katos ir, biznio.
Patogios išsimokė 

i i mo sąlygos,
J. BACEVIČIUS

5455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir wrsfatau senus vi
su rūsiu namo apšildvmo pečius ir 
•ur-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stora rinas (gutters). Darbas atlie
kamas sreit. sąžiningai ir garantuotai. 

Anskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYR43 
Pardavime Ir Taisymai 

2446 WEST 69th STREET 
TeL: REpyblte 7-1941

SIlOOimOOSOSK

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

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

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 

AMERICAN.
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Are. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8
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HEATING & SHEET METAL 
4444 So. Western Ave.. 
CHICAGO. ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metu
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinki)
LA 1-6047 arba RO 2-8778 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

I - I-I—t-L .- ? t -l

’NAUJIKUOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS.IR BIČIULIS




