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AVIACIJOS PRAMONĖS DARBININKUS
Detroite mažėja automobilių gamyba

DETROITAS. — Amerikos automobilių pramonė paskelbė, 
kad per pirmus dvejis šių metų mėnesius buvo pagaminti 1,151,837 
nauji automobiliai. Pernai per tą patį laikotarpį pagaminta 1,557,- 
433 automobiliai. Pirmų dviejų mėnesių gamyba buvusi žemiausia 
nuo 1964 metų. Gamybos sumažėjimas artimiausių laiku atsilieps 
ir į kitas pramonės šakas. Vyriausybės priemonės kovoje su in
fliacija pradeda rodyti vaisius.

Seattle, Washington© valsti
joje yra didelės Boeing aviaci
jos dirbtuvės. Seattle gyvento
jai sako, kad iš penkių miesto 
darbininkų net keturi dirba tai 
įmonei. Daugiausia darbininkų 
Boeing fabrikai turėjo 1968 me
tų viduryje. Tų metų pabaigoje 
užsakymai ėmė mažėti ir įmonė 
atleido 33,000 darbininkų. Šie
met per du mėnesius jau atleis
ta 12,000. Iki metų galo žada
ma dar atleisti 10,000 darbinin
ku-

Stebėtojai sako, kad Seattle 
patyrimai greit pasirodys ir ki
tuose miestuose. Nors Boeing 
užsakymų tik vienas trečdalis 
ateina iš vyriausybės aviacijos 
ar erdvės tyrimų agentūrų, o du 
trečdaliai ateina iš privačių ben
drovių, įmonės planams daug pa
kenkė vyriausybės išlaidų gy
nybai sumažinimas.

Padidėjus bankų Imamiems 
nuošimčiams už paskolas, suma
žėjo ir privatūs užsakymai. Tas 
sumažėjimas savo kęliu atsilieps

—.-s0.= nuo Boeing vykdomų darbų. 
Sakoma, kad Boeing gamybos 
sumažėjimas palies kitas pra
monės šakas šitokia proporcija: 
nuo kiekvieno Boeing darbininko 
priklauso 2.7 kitų įmonių darbi
ninkų.

Seattle mieste sumažėjo nau
jų namų statyba net 35%. Nau
jų automobilių mieste perduoda
ma 50% mažiau negu 1968 me-, 
tų pradžioj. Daug automobilių 
pardavėjų bankrutavo. Suma
žėjo visų prekių pardavimas, su
mažėjo laikraščių skelbimų skai
čius, mažiau sumokama pajamų 
mokesčių. Daug darbininkų iš
važiavo iš miesto, mokyklose su
mažėjo mokinių skaičius, kai ku
rie švietimo rajonai nebeturi 
pinigų mokytojų algoms. Be
darbių skaičius Seattle mieste 
siekia 5.7%, žymiai daugiau, ne
gu visos Amerikos vidurkis.

Seattle miestas y*a pavyzdys, 
kas gali greit atsitikti visoje 
Amerikoje, jei vyriausybė ne
siims priemonių padėčiai patai
syti. Jei šalia studentų riaušių, 
negrų neramumų, šalia įvairių 
agitatorių prieš Vietnamo ka
rą veiklos, dar atsirastų žymes
nis nedarbas, Amerika gali atsi
durti tikrai sunkioje padėtyje, 
kurios tik ir laukia jos priešai.

SAIGONAS. — Komunistai 
Vietname numušė dar tris Ame
rikos helikopterius. Vienas ame
rikietis žuvo, 16 buvo sužeisti. 
Komunistams daug nuostolių 
padarė Pietų Korėjos daliniai 
prie Cam Ranh įlankos.

MANILA.—Policija Filipinuo
se sustabdė apie 2,000 žmonių, 
minią netoli JAV ambasados,' 
kurią demonstracijos dalyviai 
rengėsi pulti su gazolino pade
gamomis bombomis.

BONA. — Dvi moterys Vaka
rų Vokietijoje suimtos, kaltina
mos šnipinėjimu Rytinei Vokie
tijai. Viena jų dirbo Mokslo mi
nisterijoje, kurios žinioje yra 
Vokietijos atominės energijos 
tyrimo darbai.

VIENA. — Austrijoje rinki
mus laimėję socialistai pradėjo 
derybas su katalikų liaudies par
tija dėl koalicijos sudarymo. 
Kancleris Joseph Klaus įteikė 
savo pasitraukimo pareiškimą.

HOUSTONAS. — Dr. Timothy 
Leary, buv)s Harvardo profe
sorius, vadinamas Amerikos 
“marijuanos tėvu”, knygose ir 
spaudoje gyręs ir teisinęs mari
juanos vartojimą, buvo nuteis
tas Texas teisme 10 metų ka
lėjimo už marijuanos įvežimą iš 
Meksikos.

POZZOULI. — Valdžia Itali
joje įsakė iškraustyti 6,000 gy
ventojų iš miesto, esančio ne
toli Vezuvijaus ugniakalnio. čia 
žemės trūkinėjimas pradėjo 
grėsti namams. Daromi planai 
išgabenti visus 65,000 gyvento
ją

SANTA BARBARA. — Tau
tinė Gvardija, budėjusi prie Ka
lifornijos universiteto Santa Bar 
bara mieste, buvo išvežta.

h-

Perduodant vietnamiečiams didesnę Vietnamo kare naštą, Amerikos marinai moko vietnamie
čius kareivius naudoti Amerikos šautuvus.

MAŽIAU STUDENTU STOJA į R.O.T.C.
WASHINGTONAS. — Pentagonas skelbia, kad Amerikos 

universitetuose sumažėjo studentų, stojančių į R.O.T.C. (Reserve 
Officers Training Corps), skaičius, šiais metais net 25 nuošim
čiai mažiau studentų įstojo į korpusą, kuris paruošia per ketve- 
ris metus karininkus Amerikos kariuomenei. Dėl to sumažėjimo 
kaitinamos studentų radikalų nuotaikos prieš karą Vietname, 
prieš kariuomenę ir vyriausybės politiką. Daugely universitetų 
įvyko demonstracijos prieš R.O.T.C. Be to, prisidėjo ir nauji ka
rinės tarnybos nuostatai rekrutams. Daug studentų turi viltį 
visai išvengti karinės tarnybos.

Atsargos karininkų paruoši
me ROTC visada turėjo svarbų 
vaidmenį, šiais metais kariuo
menei reikės 57,700 karininkų. 
Iš to skaičiaus net 23,700 buvo 
laukiama iš ROTC. Kiti ateina 
iš karinių akademijų. Ateinan
tiems 1971 metams reikės 53,- 
600 kairininku, j u tarpe 23,300 
iš ROTC.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

NIXONAS IŠGELBĖJ
TARP AMERIKOS IR PRANCŪZIJOS

NEW YORKAS. — Prancūzijos prezidentas Pompidou baigė
savo vizitą, sukėlusį Amerikoje daug ginčų. Prancūzų spauda 
be išimties giria prezidentą Nixona, kurio gestas išgelbėjęs visą 
vizitą. Pompidou, po atsilankymo Čikagoje, jau norėjo nebeva
žiuoti į New Yorką, bet nutraukti kelionę ir grįžti namo. Ponia 
Pompidou atšaukė savo planus ir rengėsi viena skristi atgal į 
Paryžių. Apie tai išgirdęs prezidentas Nixxonas, naktį telefonu 
atsiprašė Pompidou ir pažadėjo pats atvykti į New Yorką, kuriame 
vietiniai žydai rengėsi didelėm demonstracijom prieš Pompidou. 
Prezidentas Nixonas dalyvavo kartu su dukterim. Patricia Pran
cūzijos prezidentui pagerbti pietuose.

Universitetų studentai, einą 
ROTO programą, per dvejis pa
skutinius metus gauna po 50 do
lerių į mėnesį stipendijas. Pen
tagonas siūlo padidinti tą stipen
diją iki 100 dolerių per mėnesį. 
Siūloma duoti daugiau studijų 
stipendijų, kurių dabar duoda
ma tik 5,500 studentų. Siūloma 
remti tuos universitetus ir ko
legijas, kurios turi ROTC studi
jas.

Amerika neuždaro 
konsulato

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas paskelbė, 
jog Amerika neplanuoja uždary
ti Rodezijoje esantį Amerikos 
konsulatą. Departamento var
du Robert McCloskey pridėjo, 
kad dar perahksti pasakyti, ko
kia įtaką turės Amerikos kon
sulatui Rodezijos parlamento 
paleidimas ir respublikos pa
skelbimas.

Britanijos užsienio reikalų 
ministeris Michael Stewart pri
pažino parlamente, kad Brita
nijos vyriausybė pakartotinai

Susirgo Johnsonas
SAN ANTONIO. — Buvęs pre

zidentas Johnsonas pirmadienį 
buvo skubiai paguldytas į ligo
ninę, nes jis kelias dienas jautė 
krūtinės skausmus. Gydytojai 
sako, kad jo sveikata yra ge
ra, tik širdies arterijos esančios 
kiek sukietėjusios ir širdis gau
nanti mažiau kraujo, iš ko atsi
radus skausmas.

Gydytojai nurodo, kad buvęs 
prezidentas turėjo sunkoką šir
dies ataką 1955 metais, kai jis 
buvo 46 metų amžiaus. Ta ata
ka dabar verčia gydytojus budė
ti. Prezidentas Nixonas pasiun
tė į San Antonio ligoninę tele
gramą, linkėdamas Johnsonui 
greit pasitaisyti, 
ko, kad tokiais 
ninėj tenka būti 
ir kelių savaičių.

LONDONAS. — Britų poli
cija susirūpinusi vis didėjančia 
nusikaltimų statistika. Pernai 
net 28 nuošimčiais pakilo užpuo
limų ir sužeidimų skaičiai. Visų 
nusikaltimų skaičius padidėjo

Palyginus su Amerika, Bri
tanijoje nusikaltimų yra žymiai 
mažiau, čia miestuose, net ir 
Londone, moterys gali naktimis 
vaikščioti gatvėmis, žmonės ne
bijo vakarais išeiti į parkus ir 
aikštes.

♦ Buvęs demokratų partijos 
pirmininkas Lawrence O’Brien, 
pakartotinai spaudžiamas, suti
ko vėl perimti pėstijos organi
zacijos vadovavimą.

♦ Pietų Karolinoj grupė baltų 
tėvų apdaužė du autobusus, ku
rie atgabeno negrus mokinius Į 
anksčiau buvusią vien baltų mo-' 
kyklą.

♦ Prezidentas numatęs naują 
ambasadorių Prancūzijoje — Ar
thur Watson, 50 metų, dabartinį 
IBM bendrovės tarptautinės di
vizijos direktorių. Jis gerai pa
žįsta Prancūziją yra gavęs jos 
Garbės Legiono ordiną.

♦ Prezidento žmona ponia Ni
xon lanko universitetus. Lexing-, 
tone, Kentucky studentai, suda
rę Studentų Mobilizacijos Ko
mitetą, organizuoja prieš ją de
monstracijas. Studentams va
dovauja 22 metų Edmund Jurė
nas.

♦ Britanijos lordas Salisbu
ry pasitraukė iš Anglo-Rodhe- 
sian draugijos, kuriai jis vado
vavo. Jis nepritaria Rodezijos 
pasitraukimui iš britų karalie
nės globos.

♦ Indonezija leido British Pe
troleum bendrovei ieškoti Indo
nezijoje žibalo už 35% gamybos 
pelno dalį.

Prezidentas dar 
nepadarė sprendimo

WASHINGTONAS. — Prieš 
mėnesį prezidentas Nixonas pa
reiškė, jog jis per 30 dienų pa
darys nutarimą ar patenkinti Iz
raelio prašymą parduoti jam 
daugiau lėktuvų, ar — ne. Pra
ėjus toms 30 dienų, vyriausybė

LONDONAS. — "Vakarų Vo- jokio nutarimo dar nepaskelbė 
kietijos kancleris Willy Brandt. 
lankosi Britanijoje, kurios įsto-! 
jimą į Europos Rinką jis remia. 
Savo kalboje per jo garbei su
rengtus premjero Wilsono pie
tus, Brandt ragino Britaniją į 
įsijungti į glaudesnius ryšius su; 
Europos valstybėmis, kurios ta
da galėtų išvystyti protingus 
santykius su Amerika.

Vakarų Vokietijos atstovai įa. Meir pernai rugsėjo mėnesi, 
tariasi Rytų Berlyne su komu-(Nežinia, kokių ginklų ji prašė, 
nistinio režimo atstovais apie, tačiau VVashingtone kalbama, 
kanclerio Brandto susitikimą su įa(j j j norėtu gauti dar 35 Phan- 
premjeru Stophu^Tuo^tarpu ko-‘tom lėktuvus ir apie 100 mažes- 

_ n .. -er--1..„pjg.esnjy “Skyhawk” lėk
tuvų.

Prezidento sprendimas vėluo
ja dėl to, kad nebaigtos Wash-

ir tas vėl sukėlė žydų tarpe di
delį susirūpinimą.

šiuo metu Izraelis gauna po 
kelis naujus Phamtom lėktuvus 
kas mėnesį, šie 50 lėktuvų bu
vo Izraeliui pažadėti dar* prezi
dento Johnsono. Dar neaišku, 
ką vyriausybė darys su paskuti

nių Izraelio pageidavimu, atvež- 
■ tu į Washingtoną premjerės Gol-

munistų spauda Rytų Vokietijo
je pradėjo piktą puolimą prieš 
Vokietijos socialdemokratų par
tiją. Stebėtojai nurodo, kad ko
munistams socialdemokratai yra 
pavojingas priešas, nes jie ati- ^onG pareigūnų studijos apie po- 

darbininkus, ^nę ir karinę padėtį Viduri
niuose Rytuose. Kai kurie eks
pertai tvirtina, kad Izraelis ir

traukia vokiečių
nuo komunizmo įtakos.

Leipcige prasidėjo tarptauti- ■ su turimais lėktuvais dar ilgą 
nė prekybos mugė, čia komu- laika išlaikys savo aviacijos per- 
nistų vadas Walter Ulbricht visą svarį. Prezidentui negalima už- 
valandą kalbėjosi su Vakarų V o- miršti ir arabų valstybių reakci

jos bei žibalo interesų padėties 
arabų kraštuose.

kietijos Prekybos Rūmų pirmi
ninku Wolff von Amerongen.

♦ Guatemalos prezidentą tu
rės išrinkti parlamentas, nes nė 
vienas kandidatas negavo reika
laujamos persvaros rinkimuose. 
Daugiausia balsų turi dešiniųjų 
atstovas pulkininkas Arana - 
Osorio.

Urugvajaus spaudoj
Montevideo, Urugvajuj, spau

da pastaruoju metu paskelbė ke
lis straipsnius apie sovietų neo- 
kolonializmą, Kremliaus impe
rialistinę politiką ir ta proga

♦ Bolivijoje sprogimai armi- paminėjo tris Baltijos kraštus, 
jos sandėliuose užmušė apie 20 
asmenų. Sugriauta daug namų 
ir daug žmonių sužeista.

Šgi;

Gydytojai sa- 
atvejais ligo- 
tarp 3 dienų

prašė Amerikos, kad ji uždary
tų savo konsulatą Rodezijoje, 
tačiau Amerika nesutikusi to 
padaryti. Britanija galvojusi, 
kad Amerikai užtarius konsula
tą, panašiai pasielgtų ir daug 
kitų valstybių.

Londone policija dirba savo
tiškai. Kiekvienas policininkas 
gauna vieną kvadratinę mylią 
miesto ploto savo gyvenamoje 
vietoje. Tą plotą jis ir prižiū
ri. Ilgiau ištarnavę policininkai 
savo rajone žino visus triukš
madarius, pažįsta girtuoklius ir 
vagišius, žino, kas muša žmoną, 
kas tingi dirbti. Apylinkės gy
ventojai pažįsta ir savo poli
cininką ir žino, kur kreiptis rei
kalui esant.

Pėrnai Britanijoje buvo 52 
žmožudystės, penkiom mažiau 
už 1968 metus. Nors mažesni 
nusikaltimai plinta, Londono po
licija gali dar džiaugtis, kad jai 
netenka dirbti New Yorke ar 
Čikagoje

BAGDONAS. — Irako radi
jas paskelbė, kad buvęs aukštas 
policijos valdininkas Muften Ja- 
rallah buvo specialaus karo teis
mo nuteistas mirties bausme ir 
buvo tuoj sušaudytas. Jis da
lyvavęs sąmoksle nuversti vy
riausybę sausio mėn. Sąmokslą 
išaiškinus, buvo sušaudyti ar pa
karti 42 asmenys. Jarallah iki 
šiol slapstėsi, bet buvo pagau-

Ta pačia proga teismas nutei
sė mirti dar tris žinomus irakie
čius buvusį premjerą, karinin
ką ir vieną civilį. Jie nuteisti už 
akių, nes, turimomis žiniomis, 
jie pabėgo į kaimyninį Iraną.

M
S

Hong Kongo miesto gatvėse judėji
mas reikalingas specialiu policininky 
pagalbos. Nedideliam* mieste gyve
na 4 milijonai žmonig, todėl gatvės 

visada užsikimėustos.

Montevideo dienraštis “La Ma
nana” š. m. sausio 24 d. įdėjo 
straipsnį apie J. Tautose Maltos 
delegacijos nario, J. Gauci, pa
sakytą kalbą apie naująjį so
vietų kolonializmą. Gauci, kaip 
savo metu jau buvo skelbta, pa
žymėjo, kad sovietinio imperia
lizmo aukomis buvo ne tik Ar
mėnija, Gruzija ir Azerbaidža
nas, bet ir Lietuva, Latvija ir 
Estija.

Tas pats Urugvajaus sostinės 
dienraštis sausio 10 d. plačiai 
nušvietė Kremliaus imperialis
tinę sampratą Europoje (ry
šium su Čekoslovakijos įvykiais 
1969 m.). Autorius sovietams 
prikiša dviveidiškumą ir teigia, 
kad sovietai neturi teisės, sava 
samprata, sekdami, toliau tęsti 
kolonializmo politiką Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Esą, ko- 
lonialinė sovietų politika yra 
virtusi “degančiu tarptautiniu 
klausimu”. Abiejų straipsnijų 
autorius yra C. Verax (K. Či
biras) , daugelio knygų apie Lie
tuvą, ispanų kalba, autorius ir

ĮCg- -----------S------------ --- ------------------------>
Neaišku, kas taip ’ supykino 

Prancūzijos prezidentą, kuris 
jau važiuodamas į Ameriką, ži
nojo, kad žydai rengia demons
tracijas prieš jį dėl jo vyriausy
bės nutarimo parduoti arabams 
lėktuvus. Sakoma, kad Čikagoje 
vienas demonstracijų dalyvis 
spiovęs į ponią Pompidou Pal
mer House viešbučio prieangy
je. Kiti žydai policijos buvo pri
leisti per arti įėjimo ir ponia 
Pompidou labai bijojusi, kad žy
dai gali apstumdyti. Kaž kas gir
dėjęs, kad demonstratoriai šau
kę prie viešbučio durų negražius, 
įžeidžiančius žodžius, ners kiti, 
ten buvę, sako nieko įžeidžiančio 
negirdėję.

Prezidento Nixono atvykimas 
į New Yorką nuramino Prancū
zijos svečius, nors nežinia, ką 
į tai pasakys Amerikos žydai. 
•Jų vadai jau prieš mėnesį susi
tarė su prancūzų ambasada ir 
gavo pažadą iš Pompidou, kad 
jis susitiks su žydų vadais Wal
dorf- Astoria viešbutyje. čia 
susirinkę jo laukė 15 svarbiau
sių Amerikos žydų organizacijų 
vadų. Nesulaukdami preziden
to .Pompidou žydų vadai iš radi
jo žinių išgirdo, kad prezidentas 
nutarė su žydais nesusitikti. Tik 
po pusvalandžio prancūzų kon
sulas New Yorke telefonu pain
formavo žydų veikėjus, kad 
prezidentas Pompidou su jais ne
susitiks.

Tas prezidento gestas labai 
supykino žydų veikėjus. Kai ku
rie jų atvyko į šį pasimatymą 
iš kitų Amerikos miestų.

Arabų-žydų konfliktas sukė
lė įvairių nuomonių skirtumų 
pačioje Prancūzijoje. Komu
nistų partija, kuri paprastai kri
tikuoja degolininkų vyriausybės 
veiksmus, šį kartą remia jos po
litiką arabų atžvilgiu. Tačiau 

yra įvairių trockistų ar maois- 
tų grupių, kurios pasisako prieš 
arabus, nes tų grupių tarpe yra 
nemažai žydų. Iš kitos pusės, 
daug prancūzų, ypač atsimenan
čių Alžiro karą ar 1956 metų 
prancūzų bendrą kovą su Izrae
liu prieš Egiptą, remia Izraelį 
ir kaltina vyriausybę, kad ši ne
lygiai traktuojanti abi kariau
jančias puses. Daug prancūzų, 
nors nemėgdami žydų, dar dau
giau nemėgsta arabų.

Prezidentas Pompidou, pakel
damas tostą į Nixoną, pareiš
kė: “Nežiūrint visko, mes drau
gai ir sąjungininkai!”

HADDONFIELD. — Daini
ninko Tiny Tim žmona pasigyrė 
laukianti kūdikio rugsėjo mė
nesį.

LOS ANGELES. — Dingusi 
bonkutė su smėliu, atvežtu iš mė
nulio, buvo atsiųsta j policijos 
įstaigą. Kas ją buvo pasisavi
nęs, nežinoma.

veiklus, nenuilstąs Lietuvos by
los kėlėjas Pietų Amerikos kraš
tų, ypač Urugvajaus, spaudoje.

(E)
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LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresą st 7120 S. Rockwell St.. Chicago, Ill. 6<M»2V

NR. 9 (269)

— sako Lile Milukienč, naujoji Vyriausia Skautininke;

Skautininke Birutė Kidolienė, “Skautų Pastogėje” redaktorė, 
buvo greičiausia: išrinkus naująją Liet. Skaučių Seserijos Vy
liausią Sknutininkę s. Lilę Milukienę, tuojau pat nuvyko pas ją 
ir gavo pirmąjį interview. Oficialiai Vyriausia Skautininke s. 
Lilė Milukienė pareigas perėmė iš buvusios VS v. s. Malvinos Jo
nikienės vasario 15 d. Chicagoje, o vasario 17 d. “Darbininko” 
laikraštis (Nr. 12) atspausdino “Skautų Pastogėje” Įdomų redak
torės ps. B. Kidolienės pasikalbėjimą.

naujasis Vy- 
de ši nėję sto-

KAI PETRAS MOLIS DAR NEBUVO VYRIAUSIAS SKAUTININKAS

Vaizdelis iš pernykštės Atlanto rajono stovyklos. Vidury v. s. fil. Petras Molis, dabartinis 
riausias Skautininkas 1970—1972 metams (tuo metu Trakai stovyklos viršininkas). Kairėje ir 

vykios viršininko padėjėjai — skautininkai R. Jakubauskas ir A. Gludas.
G. Peniko nuotr.

Skau'inir.kė 
= MILUKIEN

r.au'oji Liat. Skaučių Seserijos
Vyriausia Skautininke

— Perimu LSS-jos Vyr. Skau- 
tininkės pareigas su optimizmo 

SEKĖS® bei vilties nuotaika. Optimizmas, 
kad vyresniųjų vadovių vietas 
perima jaunosios vadovės, dau
gumoje jau čia gimę. Jos labai 
domisi ir sielojasi skaučių orga
nizacijos idealais, lavina 
bei nuoširdžiai ir Įdomiai panau
doja skautiškosios programos 
medžiagą. Ypač jos supranta 
jaunųjų skaučių galvoseną ir 
moka suprantamai pritaikyti.

j Tai rodo pernai Įvykusi stovyk
la, kur daugumoje vadovavo jau-

■ nos vadovės. Vadovaudamos na-
i i
' simoko iš klaidų, ir džiugu, kad 
; kristalizuojasi naujos vadovės. 
Į

Su viltimi, kad vyresniosios
■ vadovės pritaria ir nuoširdžiai
■ talkina jaunų vadovių lavinimo 
procese, seseriškai perduodame

■ žinias, tobulinamos pačios, nes 
! skautija kasdien keičiasi, kas- 
I dien auga. Tik princijai lieka
tie patys — augti Dievo, Tėvy
nės ir Artimo dvasioje.

save

NEPAŽADU NUVERSTI KALNŲ
Kviečiu į talką: bendros jėgos-naujiems darbams
įžengus Į Naujus 1970 metus, j Rūpindamasis skautybes atei- 

; atėjo nauji skautų vadovai. Esu ; ties sėkmingu veikimu, aš skir- 
vienas iš jų ir dėkoju visiems va-! siu daug dėmesio šioje kadenci- 
dovams už pareikštą pasitikėji- joje į jaunųjų vadovų paruoši
mą man, pavedant eiti LSB Vyr. mą ir esamųjų tolimesnį tobu- 
skautininko pareigas.

Nepažadu nuversti kalnų, bet 
bandysiu atlikti tiek, kiek tiktai 
galima. Prašysiu visų paramos 
ir su jūsų pagalba tikiu atsiek
ti gražių rezultatų.

linimąsi.
Kviečiu visus Į talką mūsų 

jauniesiems, nes nuo jų pri
klausys mūsų Lietuvių Skautų 
ateitis, o taip pat ir meilė Lie-i

tavai, kaip mes ją pajėgsime 
jiems perduoti.

Palaikysiu artimus ryšius su 
vadovais ir vienetais, kad musų 
darbas būtų kuo našesnis ir at
neštų geriausių rezultatų.

Dar kartą kviečiu visus Į tal
ką, kad bendromis jėgomis ir 
toliau judintume mūsų skautiš
ką organizaciją naujiems dar-

v. s. Petras Molis,
Liet. Skautų Brolijos 

Vyriausias Skautininkas

HK3 ciicm išriki uovi me- 
medžio narcizai, ramu- j 

rugių varpos, gražiai iš
lenktos tulpės. Kitam kampe, 
štai, sutūpusios baravykų šei
mynos, sakytum, Antano Ba
ranausko “Anykščių šilelio” iš- 

: karpa. Gi prie lango, ant varsto- 
i to — lenktų linijų vyčiai, kala
vijus iškėlę, skrieja. Ir jų vis 
daugiau ir daugiau čia viėns prie 
kito rikiuojasi!

Ir ši dirbtuvė pasižymi didele 
produkcija, gi dar didesniu dar
bo tempu: kai rankos įtemptai 
dirba ir visas dėmesys darbui 
įtemptas, nėra kada nei dulkė
mis aplipusio veido ranka per
braukti. Ims ir husprūs piūkio 
peilis nuo nubrėžtos linijos ar 
nulėks tekinamo išdidaus bara
vyko galvutė!

šiame tėvelių būry matai ir 
vienintelę mamą — medžio dar
bų menininkę p; Petkūnrenę, ne
išskiriamą šios talkos narę. Jos 
pieštos ir išpiaustytos žydinčios 
medžio gėlės, rodos, darželyje 
tik ką suskintos ir čia puokš- 
tėn sudėliotos.

drausmė čia griežta: 
sąžiningai darbo valandas “at- 
pyMis”, 10 vai. vakaro rūsio šei
mininkas nusiriša ilgą, drožlėm 
apkibusią prijuostę, suduoda į 
ranką dulkiną kepurę. Reiškia 
“šiam vakarui gana”!

Taip prabėgo daugel vakarų, 
daug savaičių, mėnesių...

Namų rūsiuose iki vidur
nakčių negeso šviesos.

Zirzė elektriniai ir rankiniai 
pjūkleliai, iš medžio gražiai iš
tekintos, kilo madonos, pražydo 
Vilniaus verbos, žaviai išvars- 

raštais puošėsi tautinės

Kaziuko Mugės vaizdai 
ir veidai

Visi šie žaibiški Įvykiai su
tampa su New Yorko miestu — 
naujosios Vyriausios Skautinin- 
kės būstine; čia gyvena ir re
daktorė ps. B. Kidolienė, čia lei
džiamas “Darbininkas”.

Dabar turime Ir mes progos 
vlačiau susipažinti su naująja 
išrinktąją Vyriausia Skautinin
ke s. Lile Milukiene, kaip ją pri
stato redaktorė B. Kidolienė 
straipsnyje “Pasikalbėjimas su 
nauja ja LSS-jos vyr. skautinin-

— Kokia bus Jūsų vadijos su
dėtis ir kur yra naujos vadijos 
narės, čia pat Atlanto Rajone, ar 
kviečiate ir toliau gyvenančias?

Nutilo elektrinių piūklų zyzi
mas, nusėdo dulkių kamuoliai 
ir tik pjuvenose Įmintos pėdos 
teliko liudininkės, kad čia, tam, 
anam ar.dar.kitam rūsy — iki 
išnaktų žibėjo šviesa, o darbš
čios rankos piovė dailiai me
dyje išlenktas'tulpes, stogų žir
gelių ornamentus, klijavo juos 
vieną prieJkito, dailino, dažė...

i įtemptas darbas, dabar tesima
to tik lentų atbrailos ir medžio 
drožlėmis apkibusios Įvairių for
mų ir stilių “darbo, uniformų” 
kepurės.

Mugės darbai baigti. Ir pati 
mugė jau praeityje, šimtai dai
liai pagamintų, visą talkininkų 
nagingumą ir išmonę liudijančių 
eksponatų jau puošia Kaziuko 
mugės lankytojų namus, rašti
nes, kabinetus. Chicagos skau
tai ir skautės, uždirbtus pinigė
lius suskaičiavę ir savo knygo
se įrašę', jau planuoja, kiek atei
nančios vasaros stovyklai pirks 
naujų palapinių, kiek naujų ka
tilų virtovėje Įsigys, kiek dole
rių reikės skirti iškyloms, au-

Užsivėrė rūsių durys. Ir ten,; tobusus: samdant. Skautas su- 
kur

Talkininkų būrelis čia nedi
delis, bet dirba jie mitriai. “Ma
šinų operatoriai” paskendę dul
kėse, šveitimo ir “dažymo spe
cialistės” (sesės ir mamos) nė 
galvos neatkelia — nuoširdus 
čia visų darbas. Nelengva įsi
traukusiems net kavos ar giros 
puoduką Įsiūlyti!

Šios dirbtuvės talkininkai re
guliariai renkasi ir dirba, lyg 
sau dirbtų. Apžvelgi susikaupu
sius veidus, palinkusias ties žva- 
kidėmis, rašalinėmis galvas ir 
džiaugiesi, kad yra, kas kėrna- 
vietėmis beskautaujant padeda- 
joms stiprų užnugarį savo glo- L

Atskiram kambarėly jauno
sios talkininkės, sesės kernavie- 
tės, aitriuose dažu kvapuose pa
skendusios, vikriai švysčioja tep-

. tytais 
lėlės.

Kai 
lauke 
ninkai 
tarnai 
troškimas toks pat:

— Kad tik mugė gerai pasi
sektų, kad viską spėtumėm lai
ku užbaigti!

Žiūri Į juos ir galvoji: laimin
gas mūsų jaunimas, turėdamas 
tokius tėvus ir vadovus, kurių 
rūpestis nesibaigia namųų ribo
se, kurie ir savo vienetams visu 
nuoširdumu talkina.

Ačiū Jums, Brangieji!
Kernavietė

vėlais vakarais, sniegui 
kąsniais dribant, talki- 
skubėjo prie neatpažįs- 
apsnigtų mašinų, visų

ilgamečio B'aLEO pirmininko, prelato J. B. Končiaus kny<<a
YTSIMLNLMAJ fe BALFO VEIKLOS

104 dideli puslapiai, dane nuotraukų.
Kieir viršeliai S4.00, rhinkšti — f3.00.

įdoiin kiekvienam lietuviui, ypač Genau-
dovana globėjui'. šiuniuSianf siuntinius į Vokietiją ir ki-

ias kremties vietas Knygą pasiusime adresatui, jei pasių
site ček| arba Money Orderį tokiu adresu:

I

I

s. Lilė Lukoševičiūtė-Miliukie- 
nė gimusi Kaune. į skautų or
ganizaciją įstojo Hanau — Vo
kietijoje. V. s. D. Kesiūnaitės 
paskirta, vadovavo “Mildos” 
d-vei, buvo tunto adjutante. III- 
Tautinėje Stovykloje davė 
vyr. skautės įžodį ir vadovavo 
vyr. skaučių būreliui. Vokieti
joje dalyvavo skiltininkių, drau- 
gininkių bei vadovių kursuose 
Fischene.

Atvykusi į JAV, įsijungė į 
Hartforde veikiantį vienetą ir 
vadovavo paukštyčių d-vei. Bu
vo pakelta į paskautininkės laip
snį 1954. Nuo 1966 ėjo Atlanto 
rajono seserijos vadei vės parei
gas. Vadovavo dviem skaučių 
stovyklom, viena iš jų buvo V-ji 
Tautinė stovykla. — ten ėjo Že
maitijos rajono vedėjos parei
gas.

Sesė ?dilukienė yra baigusi 
prekybos administracijos kursą 
i illyer kolegijoje. Hartforde.

misi vaikų psichologija ir daž- 
ua; lanko jaunimo diskusijų

Augina vieną 
skautą ir dvi skautes.

— Maždaug pusė mano Sese
rijos vadijos narių yra iš At
lanto rajono, o kitos yra iš Chi
cagos, Cleveland©, Kalifornijos, 
Hamiltono, Australijos, Angli-1 
jos: S-jos vadija stengsis pasi
naudot visų. vadovių gausiomis 
žiniomis, kad Seserijos vadija | 
reprezentuotų visą Skaučių Se-I 
serijos šeimą. Diskutuosime rū-1 
pimus 
naujų kelių efektingai progra-! 
moms 
kiekvieno vieneto ir kiekvienos 
narės laimėjimais.

klausimus, ieškosime Į

pravesti, džiaugsimės I

nu-

už-

— Kokias veiklos gaires 
matote Jūsų kadencijoje?

— Vienas iš svarbiausių
davinių yra vadovių lavinimas 
ir tobulinimas. Labai yra svar
būs tarprajoniniai suvažiavimai 
bei diskusiniai pasitarimai. Yra 
visa eilė kitų rūpimų klausimų, 
kurie turės būti išgvildenti va
dovių suvažiavimuose.V

— Ko tikitės iš sesių per atei
nančius 3 metus?

1739 So; Halsted Street.- Chicago, Illinois 6060&

—

prieš porą mėnesių virė įmanus ir darbštus — tam juk

1*

kasmet- ir tos didžiulės, mar
gaspalvės Kaziuko Mugės!

:■
I

VIENAS is RUSIU SU RUOŠIAMAIS DARBELIAIS 

Kernaviečiu mamytės talkina Kaziuko Mugei.

a Bond that's worth 
*25.00 in just 7 years.

So xhat can you do about it? 
5zst of all, maybe you 

should take a long, hard lock at

— Visoms sesėms linkiu to
bulėti, aktyviai dalyvauti vie
netų veikloje. Linkiu skautiškai 
pažinti gamtą ir jos Kūrėją ir 
mylėti savo artimą kaip patį sa
ve. Skautijai reikia kilnių va
dovių, Lietuvos laisvinimo dar
be reikia kilnių lietuvaičių, tad, j 
Mielos Sesės, į darbą!

MTr-kiencs pasisa- 
kvmai į redaxcijos pateiktus 
klausimus:

— Sese skautminke. koki Jū
sų jausmai, perimant Liet. Skau
čių seseriją ir su Vyr. Skautinin- 

' nere gėmis susijusius rūpes-

JOI

m

sMUBEIB
SESĖS KERNAVIETĖS PRIE SAVO DARBO MEDŽIO GĖLIŲ

Iš Scafffs Į dešinę: A. Miglinaltė, p. D. Pėtkūnienė, V. Petkūnaitė, Gr. 
VindaJiOtė; D. Petkūnaitė.

Bežiūrint i likusias pjuveno
se pėdas,

kaip gyvi stoja akyse anie 
Įtempto darbo vakarai,

kai po vieną ar mažais būre- 
! liais gerieji, mūsų talkininkai- 
tėveliai ir vadovai — kai kur 
jau nuo vidurvasario ėmė pieš
ti, piastinėti — ruoštis mugės 
darbams.

Noras aplankyti nuoširdžiai 
Įnikusius darban “Kernavės” 
tunto talkininkus traukte ištrau
kė iš nžttių.

— šalta Čia, ilgiau pabu
vus. bet kur tu rasi geresnę ir> 
svetingešilę aplinką? — apibū
dino dirbtuvės “šefas”, tėvų ko
miteto pirmininkas p. V. Pet
rauskas ši darbo “būklą” p. p. 
Rimavičių rūsyje. Kai vieną va
karą visi nutarė užsikurti kam
pe esantį kažkokią viduramžių 
pili primenančią dujų krosnį, iš 
jos blūktėlėjo tokia “liepsnelė”, 
kad vos antakių pirmininkui ne- 
nusvilinb. Lyg cheminėje la- 

. boratorijoje bandymų metu!

should look at our heahhy side as 
well as ouriHs.

. And maybe, just maybe, 
find we’re not ai! that bad.

Sure we have our problems.
And they’re not going to go away

But they might start to go away

cash. Through a Payroll 
Savings Plan where you 
work, or at your bant. 
That will give ybu

month you’d stash 
away quite a nest egg iSC 
for yourself

Your country would be economi-

some of the headaches we hare.

called freedom.

date. Until you lose it

high interest rate of 4J4%. And

way. Let’s say you fork over
interest 5% Freedotn'Shares L ’ 
in combination.
However you look at 
simply makes a lot of sense 
to invest in your country.
After all, it’s the only

Take stock in America

1759 Sol Halsted Street Chicago, fit 60608

2 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— WEDNESDAY, MARCH 4, 1970



mi Vytauto Vyganto, nutarė nu
piešti amerikiečiams naujojo iš
eivio tipą. Iš tikrųjų tai buvo 
bandymas parodyti, jog mes esa
me ateiviai ir Amerikai atnešėm 
daug gero. Aš pats tame kolek
tyve turėjau būti filosofu. Ta
čiau knyga nebuvo paruošta. 
Priežastis buvo ta, kad jau ta
da buvome “perdaug atėję”, t. 
y. prisitaikę prie amerikietiško 
gyvenimo, nes tam uždaviniui 
neatsirado laiko.

Dabar jau baigėsi antras mū
sų dešimtmetis Amerikoj. Trum
pu straipsneli# bandysiu išsi
pirkti iš anos nepasisekusios mi
sijos. Tačiau man šiandien nė
ra jau taip savaime aišku, jog 
atnešėm daug gero Amerikai.

Tad šiuos teigimus bandysiu 
pagrįsti savo susidarytomis išva
domis. Man regis, kad naujoji 
lietuvių išeivija, Amerikoje at
siradusi prieš 20 metų, dėl ma
žo imigrantų skaičiaus, atsidū
rė vakume. Tautinių grupių 
veikla Amerikoje buvo apmiru
si, dėl išgyvento karo buvo su 
nepasitikėjimu žiūrima į svetim
taučius, jau aiškiai buvo susifor
mavusi amerikiečių tauta. Se
noji mūsų imigrantų banga at
vyko Amerikon per didįjį imi
gracijos antplūdį. Ji išmoko ir 
panoro ginti savo tautinį indi
vidualumą, nuo kitų tautinių 
grupių ir nuo anglosaksiškumo. 
Naujoji imigrantų karta iš tik
rųjų pasuko nutautėjimo ir pri
sitaikymo kryptim. Savotiškai 
tragikomiškas buvo tų dviejų 
kartų susitikimas.

Naujieji ateiviai mokė senuo
sius patriotizmo, nors patys pir
mučiausia domėjosi savo mate
rialiniu prasigyvenimu ir vaikų 
išmokslinimu pelningose profe

sijose.
Tad po 20 metų, ką šiandien

e

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

a g J f VM T X W X. XIII LAUj

| 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.
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Šis naujos imigracijos grei
tas nutautėjimas mano jau buvo 
paaiškintas suminėtomis prie
žastimis. Tačiau tas nutautėji
mas dar įgavo oportunistinę 
spalvą. Mūsų žmonės labai pa
sinešė į pinigą, gal dar dau
giau negu vietinis vidurkis. Ir 
čia atsirado dvasinė tuštuma, 
dėl kurios šiandien aš nesu lin
kęs sakyti, kad naujoji imigra
cija atnešė daug gero pačiai 
Amerikai. Kaip individai, gal 
ką nors ir atlikom, bet kaip ben
dra banga — tai labai mažai.

Beje, su mumis Amerikon at
vyko daug žydų. Jie labai daug 
čia padarė savo tautinei mažu
mai, sugyvino senas žydų insti
tucijas ir įsteigė naujas. Kiek
vienas naujas žydas Amerikoje 
stovi prieš uždavinį ne vien tik 
kaip praturtėti, bet ką atlikti 
savai bendruomenei, štai praei
tais metais Amerikos National 
Book Award laimėjo žydas Jer
zy Kosinski už savo romaną 
Laiptai, nors jis pats Į Ameriką 
atvyko tik prieš porą metų. Ta
čiau žydai mums nedavė pa
vyzdžio. Kad iš jų pasimokin- 
tumėm, turėjome domėtis kul
tūriniais reikalais ir tuomet juos 
būtumėm pastebėję ar pasekę. 
Bet tuo metu mes kalėm tik pi
nigus.

Šiandien imigracija į Ame
riką tebesitęsia. Savo kultūrinį 
aš rodo ne vien tik žydai nau
jieji ateiviai, bet ir graikai, ita
lai ir kt. Dabar kyla klausimas:

&

Solistui Stasiui Barui išvykstant Į Australiją gastrolėm s. m. vasario 21 d. O'Hare aerodrome jį išlydi ir linki 
sėkmės, iš kairės j dešiną: S. Lazauskienė, solistė D. Staikaitytė, E. Barienė, K. Skaisgirys, operos vald. pirm., 

D. Baraitė, St. Baras, R. Kisielienė • Baraitė, T. Kisielius, ir S. Džiugienė.

ar nutautėję lietuviai pajus dva
sinę tuštumą ir vėl atlietuvės?

Mano nuomone, reikalinga 
nauja pažiūra į mūsų buvimą 
Amerikoje. Turime suprasti, 
jog Amerika yra pluralistinė de
mokratija. Yra įvairios tauti
nės, rasinės, religinės grupės. 
Iš tų visų grupių yra ryškiau
sia amerikiečių tauta. Bet ji 
nepasidaro ir nepasidarė per 
naktį. Naujoji lietuvių imigra
cija nenutauto į amerikiečių tau
tą, bet tik į tos tautos šešėliš
kus bendrakeleivius. Mes turi
me skatinti jaunoje kartoje aiš
kų lietuviškumą.

Madinga kalbėti, ypač mano 
kartoje (30-40 metų amžiaus), 
apie dvigubą gyvenimą: vienas 
pas amerikiečius, kitas pas lie
tuvius. Bet tai yra kaip tik to 
oportunizmo išdava. Pas ame
rikiečius apsimetama amerikie
čiu, o pas lietuvius — lietuviu. 
Aišku nei vienoj plotmėj nėra 
tikrumo. O kaip tik galima bū
ti Amerikos lietuviu — garbin- 
ga sąvoka, sugalvota ir prakti
kuota senosios kartos atstovų.

Tas mano kartos netikrumas 
Urbai - -vaizdžiai, -parodomas var
dų išvertimu arba antrų versti
nių vardą naudojimu. Beje, se
noje kartoje daug kas turėjo su- 
amerikonintas pavardes ir ang
liškus vardus, bet tai dažniau
siai buvo Įvykę prieš Lietuvos 
Nepriklausomybę arba anglosak
siškų Įstaigų sauvaliavimą. O 
mano kartos bendraamžiai savo 
vardus gavo Lietuvoje, daug kas 
net buvo papuoštas kunigaikš
čių vardais, štai tas pats Vy
tautas Vygantas amerikiečių 

Vytautas Vardys yra V. Stanley 
Vardys, Rimvydas Šilbajoris 
yra Frank R. Šilbajoris, Tomas 
Remeikis yra Thomas Remeikis 
ir t. t. Kai Nobelio premija 
1968 metais buvo suteikta Ame
rikos švedui chemikui Lars On- 
sager, jis nepasidarė Larry. Su
minėti lietuviai yra aktyvūs lie
tuviškame gyvenime. Gaila tik, 
kad jie nepramato vardų keiti
mo bereikšmingumą Amerikos 
atžvilgiu ir aiškios skriaudos lie
tuvybei. Vardai tėra tik pavir
šius to, kas viduje dedasi. Aš 
manau, kad ypač lietuviai hu
manitarai, dėsią amerikiečių 
universitetuose, turi bereikalin
gą didelį mažybinį kompleksą. 
Tiktai jį pašalinus, galima tikė
tis iš jų dvasinio savarankišku
mo.

Įdomus yra Vytauto Kavolio 
atvejis. 1968 metais jis išleido 
knygą Artistic Expression, ku
rioje jis bando meninei kūrybai 
duoti socioliginius rėmus. Jis 
polemizuoja su marksistais. 
Knygoje tik viena išnaša apie 
lietuvius: labai neutralus užmi- 
nimas Pauliaus Galaunės Liau
dies Meno. Kai atrodytų, jog jo 
ilgametis Metmenų žurnalo re
dagavimas, bendras lietuviškų 
reikalų pažinimas ir mūsų tie
sioginė patirtis su socialiniu re
alizmu galėjo jam šioje knygoje 
tik pagelbėti, o ne pakenkti. Ta
čiau kažkokia vidinė baimė už
darė jį amerikietiškoje rolėje. 
Rezultate knyga liko užmiršta, 
neprasimušė Į pasaulį. Galų ga
le tai buvo ne pats Kavolis, bet 
tik jo manipuliacija kitų sąvo
komis ir išvadomis, o ne savo 
patirtimi.

Nuotrauka G. Bičiūnaitės

vo herojaus lūpomis sako, jog 
graikų kalba yra Olimpo dievų 
kalba. O Algis Avižienis, už
darydamas mokslininkų suva
žiavimą Chicagoje, atrado nau
jieną ir mums pranešė, jog lie
tuvių kalba tinka net moksli
nėms paskaitoms. Po jo sekęs 
Bendruomenės pirmininkas Bro
nius Nainys, užuot replikavęs 
Avižieniui, tepabėrė jam kom
plimentus. Jei gali užsitarnau
ti lietuvių bendruomenės pagar
bos už nutautėjimą, tuomet rei
kalai yra labai blogoje padėtyje.

Neužtenka apie lietuvybę kal
bėti, bet reikia konkrečių užda
vinių. Ypač priaugančiai kar
tai. Politinėje plotmėje New 
Yorke sžkmingai veikia Batu- 
nas, kuris į JT misijų lankymą 
Įtraukė daug vidurinės ir jau
nosios kartų atstovų. Kultūri
nėje plotmėje ypač užmiršta 
jaunoji karta. Nėra jokių lite
ratūrinių konkursų. Beje, atei
tininkai išleido jaunųjų autorių 
poezijos rinkinį Tiltai ir tune
liai. Bet ten tesidomėta daugiau 
ar mažiau tik ateitininkišku jau
nimu ir nepadaryta jokios at
rankos. Lietuvių Fondas pa
skirstė savo metinę paramą kul
tūriniams darbams, kurie bus 
atlikti daugumoje nei vieno ma
žiau 50 metų. Kur yra Lietuvių 
Bendruomenės veikla jaunimo 
tarpe? Atsakymas, tur būt, tai 
mokslininkų Įvykęs suvažiavi
mas. Gaila, kad jis neturėjo ve
dančios minties, nedavė nei vie
nos atmintinos paskaitos lietu
vybės atžvilgiu, buvo netvarkin
gai suorganizuotas.

Stovime ties lietuvių naujo
sios išeivijos išnykimo proble-

IS KANADOS
Vasario 16-tosios minėjimas

ST, CATHARINES, Ont. — 
Šiais metais 16-tosios minėji
mas net per <lu sykius j vyko sios 
bendruomenės rėmuose. Vasa- 

i rio 7 d. slovakų salėje buvo pra- 
i dėtas vėliavų įnešimu, kurias 
Į pagerbus, pirm. J. šarapnickas 
I energingu žodžiu atidarė minė- 
j jimą ir pakvietė vietos kleboną 
■ kun. B. Mikalauską sukalbėti 
invokaciją.

Įdomią ir jautrią paskaitą 
skaitė KLB krašto pirm. dr. S. 
Čepas, atvykęs iš Toronto. Me
ninę programą atliko Hamilto
no “Aukuro” aktoriai: E. Kuda
bienė, L. Virbickaitė, žilvitienė 
ir K. Bungarda, pavaizduodami 
karalių Mindaugą.

Toliau sekė pasilinksminimas 
— šokiai.

Sekmadienį, vasario 15, antro-

ma. Esmėje tai kultūrinės ir vi
suomeninės veiklos atgaivinimo 
reikalas. Tam reikia naujo įsi
tikinimo. Mano manymu, reikia' 
atgaivinti Amerikos lietuvio są
voką. Lietuvių Bendruomenės j 
organizacija turėtų tą atgaivi-' 
nimą pradėti. Sena valdyba 
tam uždaviniui negali būti pajė
gi, nes nieko reikšmingo nenu
dirbo. Ar lietuvių visuomenė' 
šiais metais pajėgs ir norės su-' 
rasti tinkamus Tarybos narius, i 
parodys ateitis. Tačiau nuošir- j 
džiu lietuviškų reikalų nagri
nėjimu padėsime sudaryti dva
sinę atmosferą, kuri įgalins pa
rinkti sąmoningesnius kandida
tus. . Geras uždarbis, diplomas, 
grupinis pripažinimas dar ne
laiduoja kandidato vertės. Įro
dytas darbštumas ir sąmoningu
mas lietuviškam gyvenimui tu
rėtų būti vienintelės kvalifikaci
jos. Juk nekalbame apie kokį 
klubą, bet apie lietuvių išeivijos ' 
ateitį Amerikoje.
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, pamaldomis lietuvių koplyčioje, 
• kurias atnašavo kun. Mikalaus- 
kas ir pašilk ė gražu tai progai 
pamokslą. Po pamaldų pranciš
konų vienuolyno sodely, kur yra 
pastatytas Rietuvos jubiliejinių 
metų paminklas, buvo padėtas 
vainikas žuvusioms už laisvę pa- 

I gerbti. Taip pat nuvyko ir prie 
į miesto karių paminklo ir čia 

buvo padėtas vainikas. Valdžios 
j atstovas pasakė kalbų.
j Ramovėnų veikla
i

Lietuvių veteranų sąjunga 
i “Ramovė” šiais metais išsirin- 
i ko naują valdybą, į kurią įeina 
i J. Vyšniauskas, pirm.; K. Gal
dikas, vicepirm.; Z. Jakubonis, 
sekr.; J. Kavalėiis, ižd.; J. Vens- 
kus ir A. Zosanas — nariai.

Naujoji valdyba, energingo 
pirm. Vyšniausko vadovaujama, 
paėmė labai teisingą ir garbin
gą kelią. To kaip tik ir reikėjo 
mūsų suskilusioje bendruome
nėje. Tuojau surengė pagerbi
mą savanoriams, kurių mes čia 
turime keturis — J. Radvilą, A. 
Šukį, S. Ulbiną ir Mačikūną.

Vasario 15 d. buvo suruošta 
šauni vakarienė savanorių gar
bei, kurios metu buvo apdovano
ti ypatingu “Ramovės” atžymė- 
jimu. Sugiedota ilgiausių metų 
ir palinkėta ilgo gyvenimo.

Koresp.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI
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dainelių ir šokių, 16 psl. Rinkinyje

8. Aguonėlės
9. Vakar vakarėli

10. Augin tėvas
11. Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė
13. čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego
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Viename varpininku suvažia
vime Anatolijus Kairys užsimi
nė apie mūsų literatų vaikymą
si svetimų vėjų, užmirštant sa
ve ir lietuviškai skaitančią vi
suomenę. Gavosi audra šaukš
te. Buvo sakyta, jog Kairys 
varžo kūrybos laisvę ir panašiai. 
Esmėje jis pasakė tiesą: atsi
sakęs savęs, niekuo kitu nebū
si. Kas nustatys, ar esi savimi 
pačiu ar ne? Jei esi daugiau 
panašus į kitą negu Į save, tuo
met ir paaiškėja atsakymas.

Tad naujoji lietuvių išeivija 
Amerikoje, gal būt, yra pasiekus 
net nutautėjimo rekordą. Savo 
nutautėjimui mes surandam 
įvairius pateisinimus. Vertina
me tik išėjimą iš savo tautinės 
bendruomenės, bet nevertina
me Amerikos lietuvio sąvokos. 
Galų gale, jos gal ir nepažįstam.

Yra pribrendęs laikas keisti 
taktiką. Savoje bendruomenė
je turime didžiuotis tik Ame
rikos lietuvio apsireiškimu. Jei 
kur nors koks nutautėjęs lietu
vis profesoriauja, tai dar jokia 
garbė lietuviams, nors taip gal 
ir būtų pranešta Draugo pasku
tiniame puslapyje. Jaunajai 
kartai lietuviškai ugdyti reikia 
kviesti tik tokius prelegentus, 
kurie turi lietuvišką nusistaty
mą. Daug kur reikia pakritikuo
ti ir atremti. Pavyzdžiui, Ame
rikos graikas rašytojas anglų 
kalba Harry Mark Petrakis sa-

PER ANNUM'0 PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

wen
^SAFETYOF^ 
YOUR SAVINGS

UP TO 
\$20,000.

CO^

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575

'0 PER ANNUM

H % PER ANNUM I K %% PER ANNUM 

V
OF $5000 OR MORE ON CERTIFICATES

ON CERTIFICATES OF $1000
2 YEAR MATURITY ONE YEAR MATURITY

3 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— WEDNESDAY, MARCH 4, 1970



THS LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc 
1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 1-6100

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

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

trims mėnesiams ...____ _ $4.50
vienam mėnesiui  $1.50

Kanadoje:
metams _ $18.00
pusei metų  $10.00 
vienam mėnesiui$2.00

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams _ _ ____ ____ $18.00
pusei metų ......   ... $10.00
trims mėnesiams. $5.50 
vienam mėnesiui„ $2.00

Kitose JAV vietose:
metams  $16.00 
pusei metų   ........... ... $8.50

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
£rovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
UI. 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Reikalinga patyrusi vadovybe
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra pati didžiau

sioji, turtingiausioj! ir patriotingiausioji užsienio lietu
vių organizacija. Visa eilė organizacijų — didesnių ir 
mažesnių, — išdygo, sužibėjo ir užgeso, tuo tarpu SLA 
jas visas pergyveno. Ne tik pergyveno, bet kiekvieną 
metą jis atsinaujina ir sustiprėja. Atsiradusios organi
zacijos turėjo gražius idealus ir pretendavo kalbėti visų 
lietuvių vardu, bet šiandien apie jas tekalba tiktai Ame
rikos lietuvių istorijos knygos. Tuo tarpu Susivieniji
mas, susikūręs praeitame šimtmetyje, šiandien yra pati 
gausiausia Amerikos lietuvių organizacija.

Reikia, kad ir ateityje ji tokia pasiliktų. Ji tokia pa
siliks, jeigu jos vadovybėn nariai išrinks Amerikos lie
tuvių visuomenini gyvenimą gerai pažįstančius asmenis. 
Sausio mėnesį, kaip žinome, buvo SLA Pildomosios Ta
rybos narių nominacijos, o kovo mėnesį vyks nominuotų 
asmenų rinkimai. Reikia išrinkti tokius žmones, kurie 
mokėtų teisingai ir gerai administruoti šios didelės or
ganizacijos kapitalus; galėtų tiksliai interpretuoti šios

Man sunkoka laisvai pasisa- 
Į kyti apie Meškauskienės atsė 
[minimus, nes apie mane ji ga- 
Ina šiltai atsiliepia, žinodama 
Įmano pažiūras rusiško “komu- 
i nizmo”, sovietinio “socializ- 
mo” ir vienos partijos “de
mokratijos” klausimais, ji bū
tų galėjusi mane purvais ap
drabstyti, kaip tai daro komu
nistai propagandistai, bet to
kiais papuošalais tuo tarpu 
manęs ji dar nepadabino.

Turiu pasakyti, kad tikslu
mu Mikasė niekad nepasižy
mėjo. Nepasirinkdavo ’ reika
lingų žodžių savo mintims 
tiksliai išdėstyti gimnazijoje, 
nepasirenka jų fr šiandien. 
Sudėtingiausias problemas ji 
spręsdavo jausmu, ne protu. 
Savo nuomonę ir įsitikinimus 
ji dažniausiai nusakydavo pir
mu pasitaikiusiu sakiniu, o ne 
apgalvotai parinktu tiksliu žo
džiu. Pagaliau, jai svarbiau 
buvo ne pats žodis, bet kaip 
tas žodis pasakytas.

Mane vienoje savo knygos 
išnašoje ji šitaip charakteri
zuoja:

“Gudelis Martynas — buvęs

organizacijos seimų nutarimus; suprastų paskirų vals
tijų apdraudos inspektorių nurodymus ir teisingai ap
tarnautų visus SLA narius.

Bet svarbiausia, reikia, kad šios didelės mūsų orga
nizacijos vadovybė galėtų susikalbėti ir-bendradarbiauti. 
Visi žinome, kad narių tarpe yra įvairiausių pažiūrų 
žmonių. Jie priklauso skirtingoms politinėms grupėms, 
yra skirtingų tikėjimų nariai, arba nepriklauso jokiai 
bažnyčiai. Taip pat žinome, kad šie skirtingų pažiūrų 
žmonės rūpinosi ir rūpinasi Lietuvos laisvės ir gyven
tojų gerbūvio reikalais. Visi žino, kad SLA, be frater- 
nalės apdraudos ir paramos, visą laiką rūpinosi ir Lie
tuvos laisve. Viską sudėjus, Susivienijimas yra daugiau 
prisidėjęs prie lietuvių kovos už laisvę, negu kitos orga
nizacijos. Lietuviškos kultūros ir švietimo srityje SLA 
taip pat yra išvaręs gilią vagą.

SLA narių tarpe atsiranda ir tokių, kurie mano, kad 
jie galėtų dar daugiau padaryti, jeigu tiktai jie prieitų

Tai mikasiškas tvirtinimas. 
I Kiekviename sakinyje netiks- 
. luinas, o dviejuose sakiniuose 
net po du. Pagrindiniai aušri- 

| ninku principai man atrodė 
Itikslūs jaunatvėje, nieko blogo 
juose neįžiūriu ir šiandien. 
Jeigu mano įsitikinimus ji no
rėjo charakterizuoti aušri
ninko” vardu, tai nebuvo jokio 
reikalo prie jo pridėti "‘buvęs”, 
nes niekur nepasisakiau prieš 
Lietuvoje kultūrinį darbą dir
busius aušrininkus. Nebuvo jo
kio reikalo. Meškauskienė ma
nęs į aušrininkų organizaciją 
neįrašė, nežinau kokiomis tei
sėmis ji naudojosi mane iš 
aušrininkų išbraukdama.

Išmetus iš aušrininkų, Meš- 
kaukienė mane įrašė į “kai
riuosius eserus”. Rusijoje su
skilus socialistų revoliucionie
rių partijai, atsirado ir “kai
riųjų eserų” partija, bet Lietu
voje tokiu pavadinimu jokios 
partijos nebuvo. Lietuvoje vei
kusieji socialistai revoliucio-

sišventusius SLA narius. Mes žinome, kad SLA šitokiais 
keliais neis.

SLA nariai pravedė laisvas ir demokratines nomi
nacijas. Kovo mėnesį SLA nariai kuopų susirinkimuose 
balsuos už tuos kandidatus, kurie jiems atrodo tinka
miausi SLA vadovybėn. Kiekvienas narys turi teisę bal
suoti už tokį nominacijas laimėjusį kandidatą, kuris 
jam atrodys geriausias šios organizacijos vadovybėn; 
kuris mokės dabartinę organizaciją stiprinti ir auginti.

Mums taip pat rūpi SLA gerovė ir jos ateitis. Mes 
norime, kad ši didžiausioji Amerikos lietuvių organiza
cija tarptų ir stiprėtų. Mes norime, kad vadovybė ne 
tarpusavius ginčus keltų, bet rūpintųsi organizacijos 
gerove ir lietuvių vienybe. Mes patariame SLA nariams 
į SLA Pildomąją Tarybą rinkti šiuos kandidatus:

1. Povilas P. Dargis — prezidento pareigoms
2. Aleksandras Čaplikas — viceprezidento pareigoms
3. Algirdas Budreckis — sekretoriaus pareigoms
4. Euphrosine Mikužiutė — iždininkės pareigoms
5. Steponas Briedis — iždo globėjo pareigoms
6. Josephine Mil'eriūtė — iždo globėjos pareigoms
7. Dr. Steponas Biežis — daktaro kvotėjo pareigoms.
Išrinkę čia suminėtus asmenis į SLA Pildomąją Ta

rybą, ne tik įtrauksime jaunesnių žmonių į šios organiza-
ei jos vadovybę, bet turėsime ir bendradarbiauti mokan
čią grupę, kuri užmiršusi partinius ginčus, bendrai dirbs

prie SLA vadovybės ir iždo. Jie nesako, ką ir kaip jie SLA gerovei. Šiame sąraše yra didelį patyrimą turinčių 
geriau padarytų, bet jie tiktai tvirtina, kad dabartinis SLA veikėjų. Jie nusimano apie investavimus, moka ad-
prezidentas negeras ir visa vadovybė atgyvenusi. Netu
rėdami nei konkrečių planų, nei daugumos priimtos pro
gramos, jie pradėjo šmeižti įtakingesnius ’ ir labiau pa-

ministruoti, pažįsta veikiančius įstatymus ir moka rasti 
bendrą kalbą. Juos išrinkę galėsime būti tikri, kad SLA 
bus ne tik stipriose, bet ir saugiose rankose.

Amerikos miestuose trūksta vaikams žaidi my aikštelių- Daug kur mokyklos dėl vandalizmo savo kiemus savaitę 
galiais uždaro. _ Kairėje: du "krepšininkai" žaidžia, improvizavę "krepšį" gaisriniu kopėčių paskutinėj pakopoįJį 
Viršuje vaikas žaidžia tarp sukrautu šiukšlių. Apačioje — mažas automobilis pradžiugino net keturis vaikus!

nieriai turėjo kelias organiza
cijas, bet “kairiaisiais” nei viena 
nesivadino.

Tuo pačiu plunksnos pa
braukimu M. Meškauskienė iš 
“kairiųjų eserų” mane įtrau
kia į “buržuazinių nacionalis
tų veiklų”. Tai komunishj nu
kaltas ir Meškauskienės pasi
rinktas terminas. Visi lietuviai, 
norį gimtiniam savo kraštūT 
laisvės ir gerbūvio, ir neprita
riu maskvinės politikos vin
giams, yra skelbiami naciona
listais, priduodant šiam žo
džiui grynai šovinistini atspal
vį. O jeigu kuris mūsų tautie
tis pasipriešina komunistų var
tojamiems metodams žmo
nėms į “socializmą varyti”, be 
“nacionalisto”, toki dar vadi
na “buržujum”, žmogus gali 
cento prie dūšios neturėti, bet 
jeigu jis atmeta kompartijos 
suktą ir kreivą politiką, tai jis 
— “buržuazinis nacionalistas”. 
Jokiam buržuaziniam nacio
nalistiniam judėjimui nepri
klausau. Tokio Amerikoje nė
ra. Bent man toks judėjimas 
napažįstamas ir net nežino
mas. Esu lietuvis ir kartu su 
didele Amerikos lietuvių dau
guma siekiu gimtiniam kraštui 
laisvės. Noriu kad Lietuva "bū
tų nepriklausoma, kad Lietu
voje būtų gerbiamos kiekvieno 
žmogaus pilietinės teisės, ir kad 
kraštas tvarkvtusi demokrati
niais principais.

Bet gražiausias yra paskuti
nis Meškauskienės tvirtinimas. 
Ji paskelbė mane “tarybų Lie
tuvos priešu”, šiuo reikalu no

rėčiau štai ką pasakyti: jeigu 
kada nors ką dariau ar darau, 
tai visuomet turėjau ir turiu 
galvoje pačios Lietuvos ir joje 
gyvenančių žmonių laisvę ir 
gerbūvį. Niekad nebuvau jo
kios Lietuvos priešu. Nebūda
mas jokios Lietuvos priešu, 
dar mažiau galėčiau būti “ta
rybų” Lietuvos priešu, nes to
kios Lietuvos niekad nebuvo ir 
nėra. 1919-20 metais rusai 
bandė raudonosios armijos pa
galba primesti lietuviams “ta
rybas”, bet tada jiems nepasi
sekė. Antrojo Pasaulinio karo 
pabaigoje jiems pasisekė.

Bet Meškauskienė labai ge
rai žino, kad jokių tarybų Lie
tuvoje nėra. Lietuvoje niekas 
tarybų niekad nerinko. Jų ne
rinko Lietuvos darbininkai, ne
turėjo progos jų rinkti Lietu
vos valstiečiai, niekad jų ne
rinko ir lietuviai kolchozinin- 
kai. Apie lietuvių karių rinki
mus į tarybas ir kalbos negali 
būti.

Lietuvoje yra rusų karo, ir 
policijos jėgų okupacija. Ge
rai ginkluoti rusų daliniai, iš- 
žudę tūkstančius nepriklauso
mo gyvenimo siekusius lietu
vius, primetė lietuviams “tar- 
bas”, ne tarybas. Esu Lietuvos 
okupanto priešas. Juo greičiau 
rusai atšauks “Savo karo jėgas 
iš Lietuvos, tuo bus geriau lie
tuviams.

Jeigu kada ateityje būtų 
ruošiama Meškauskienės kny
gos antroji laida, tai vertėtų 
padaryti čia paminėtus patiks
linimus. Vietoj “Tarybų Lie

tuvos priešas”, galima drąsiai! 
įrašyti “Lietuvos okupanto! 
priešas”.

(B. d.)
M. Gudelis

Dešiniųjų grupės Į 
laimi Guatemaloje j 
GVATEMALA. — Dar nevisi-Į 

balsai suskaičiuoti Guatemalosl I rinkimuose, tačiau atrodo, kadi 
juos laimėjo dešiniųjų partijų | 
atstovas pulkininkas Arana I 
Osorio. Jis nugalėjo dabartinės! 
valdžios atstovą ir krikščioniui 
demokratų partijos kandidatą | 
didesniuose miestuose, iš kaimų I 
ateiną balsai dar gali jo persva
rą sumažinti.

Jei nė vienas kandidatas ne
gaus aiškios persvaros, tada 
kongresas nuspręs, kas turi bū
ti prezidentu iš dviejų stipriau
sių kandidatų. Kongrese per
svarą turi valdanti partija, 
tačiau jos kandidatas prieš rin
kimus kalbėjo neįeisiąs, kad jį J 
išrinktų kongresas, o nė balsuo- | 
tojai. Reikia manyti, kad jis | 
po rinkimų savo pažiūras pakeis, j

“NAUJIENAS” SKAITO VISųI 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ- į 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO- Į 
NALA1, DVASININKAI, VATS- į 
TYBININKA1, MOKSLININKAI I 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS”! 
PADUODA TEISINGIAUSIAS^

ŽINIAS IR GERLaUSIUS 
RAŠTUS.
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I ? A UIC 3 ; 31R C:
APIE ENCIKLOPEDINIUS LEIDINIUS

IR LIETUVIŠKĄ ENCIKLOPEDIJĄ
4 ' : __>q-

“Lietuvių Enciklopediją pavarčius” j 
Autorius — J. Slagys. Tai, galima tarti, i 
kaltinamasis aktas L. Enciklopedijai, o i 
tos Enciklopedijos XV-tam tomui ypatin- į 
gai.

Tame “akte” pateikti kaltinimai gan j 
Įtikinantys. Jų visų Įvardyti nėra prasmės ■ 
ir reikalo. Užteks keleto kaltinimų punk
tu: C

“Jeigu kai kas dar anksčiau, leidimo 
eigoje, abejojo ar susilaikė, nenorėdami 
pakenkti, nuo kaltinimo ar griežtesnės ; 
kritikos, tai to pasėkoje, su XV tomu — 1 
Lietuva, L. E. pasiekė tendencingumo kul
minacinį tašką. Rašant L. E. nebuvo išti
sai laikytasi mokslinio objektyvumo, isto
rinės tiesos, kuo vadovaujasi pasaulinės Į 
enciklopedijų leidyklos”, nes “...mažai 
suklysime teigdami, kad beveik visi straip
sniai, turį bet koki ryši su katalikybe, yra j 
nušviesti tendencingai, pagal R. K. Bažny- > 
ėios mokymą ir todėl nemoksliški ir neob
jektyvūs. .. ” Ir čia pat Įvardijami konkre- į 
lūs prasilenkimai su tiesa:

“Skyrius “B. Bažnyčia” susideda iš 2-jų ' 
poskyrių:

a) “Katalikų Bažnyčia Lietuvoje”, ku- j 
rios aprašymui pavesta 35 psl. ir

b) “Evangelikų Bažnyčios Lietuvoje”, 
kuriai paskirta 14 psl.

Bet ir čia (tuose skyriuose) neapsieita 
be vaikiškumo: “Katalikų Bažnyčia” rašo
ma didžiąja raide, o “evangelikų bažny
čios” — mažąja.”

“Poskyryje “Ev. Bažnyčios Lietuvoje” 
yra plačiau aprašyta Liuteronų Bažnyčios 
istorija, įterpiant jame ir tariamų “kalvi
nų” Bažnyčios trumpą istoriją. Iš tokie 
straipsnio redakcijos susidaro įspūdis, kad 
tariami kalvinai, tai tik sekta išsivysčiusi 
iš liuteronizmo, bet ne savistovi Bažny- 
čia...

“Apie kitas Lietuvoje egzistavusias re
ligijas, jų istorijas, be paminėtų anksčiau, 
nė vienu žodžiu neužsiminta. Juk visi sky
riaus “B. Bažnyčia” autoriai gyveno Lie
tuvoje ir gerai žinojo, kad be tų trijų, 
šališkai .aprašytų, dar buvo baptistų, me
todistų, adventistų, sekministų, stačiati
kių, unitų, izraelitų, islamo ir kt. religi
jų...”

“Minimame skyriuje, — matomai no
rint priduoti R. Kat. Bažnyčiai tautinį at
spalvi — netiksliai rašoma: “Katalikų 
Bažnyčia”. Tokios Bažnyčios Lietuvoje 
visai nebuvo. Egzistavo tik Romos Katali
kų Bažnyčia, tiesiogiai priklausiusi Vati
kano valstybės jurisdikcijai ir veikusi, kaip 
atskira Vatikano provincija Lietuvos val
stybėje — “Lithuanorum Gentie” — pagal 
sudarytą Lietuvos su Vatikanu konkorda
tą...”

“Šiame skyriuje Kryžiuočių ordinas 
rašomas ne tikruoju vardu, o prava- 
dintu —. “Vokiečių Riterių Ordinas”. 
Taip katalikų apologetų sugalvota, kad

lengviau būtų apginti popiežijos autoritetą 
ir neklaidingumą... ”

“.Atrodo, kad katalikybės gynėjams bu
vo sunkiai pakeliamas, lyg kokia rakštis 
akyje, žodis “reformatas” ir jie, kiek pa
jėgdami, vengė reformatus tikruoju vardu 
vadinti. Visuose LE tomuose, anksčiau 
išleistuose, išskyrus XV t., dar galima už
tikti tikrąjį pavadinimą — reformatas. Bet 
didžiumoje, vieton to, reformatus pra
vardžiavo: vieni — kitai tikiais, krei 
vatikiais; kiti — atskalūnais, kalvinais, 
naujatikiais ir pn. Po tokių variacijų, ga
lų gale, LE XV t (kad nevadinti reforma
tų tikruoju vardu) surado išeitį — refor
matai pavadinti “kalvinais”, o jų Bažny
čia — “ev. kalvinų bažnyčia”.

“ ... juk visi gerai žinome, kad Lietu
voje nei “kalvinų”, nei kalviu, bažnyčios 
nebuvo. Lietuvoje gyveno ir tebegyvena 
lietuviai reformatai... turėję ir tebeturi 
reformatų parapijas ir jų Bažnyčia vadi
nasi: Lietuvos Evangelikų Reformatą 
Bažnyčia. Taipgi ir tremtyje gyvenantieji 
lietuviai reformatai vadinasi reformatais 
ir tuo pačiu vardu turi veikiančią savo 
Bažnyčią... Ne kitokiu, o tikruoju vardu 
Lietuvos teisenoje buvo įrašyta ir Lietu
vos įstatymais pripažinta ir užtvirtinta... ”

Dėl šių LE esančių netikslumų yra iš
sitarę ir kiti lietuviški laikraščiai. Pvz.. 
1969 m. gruodžio mėn. 19 d. Dirvos Nr. 100 
patalpinta (“laiškai Dirvai” skyriuje) 
Martyno Kavolio kone trij skilčių raši
nys, vardu: “Kalbėkime objektyviai re
liginiais ir pasaulėžiūriniais klausimais”, 
kuriame apie Reformaciją rašiusiam lie- 

—- --- ----- - ■*»

tuviui istorikui prof. Z. Iviskiui (Jo stu- tika, jos išvadą suglaudus bendru aptari-^ 
dija, apimanti 39. puslapius, pavadinimu mu, sako, kad sakytieji keturi straipsniai j
— “Die Entwicklung der Reformation id 
Litauen bis zum Erscheinen der Jesuiten 
1569” — “Reformacijos vystymasis Lietu
voje iki jėzuitų pasirodymo 1569 m”, at
spausdinta 1967 m. Rytų Europos Institu
to prie laisvojo universiteto Berlyne, stu
dijoje XII tome J.) ir autoriams, rašiu
siems LE apie Reformaciją ir apie evnage- 
likus, paduodama priešingo požiūrio — 
evang. — reformatų kritikinė išvada:

jų paskelbtąja esme ir forma išrikiuoti vi-į 
duramzių dvasios linkme, kuri praeityje^ 
netoleravo svetimų religijos ir pasaulėžiū~i 
ros pasireiškimų ir dabar sudaro prieš pro-į 
tcsLanlinę propagandą, kuri nesuderina-f 

į m.a su dvidešimtojo amžiaus tolerancijos!
L. Enciklopedijoje esamų netolerantiš-| 

' kų straipsnių vaizdas mano buvo pavaiz-| 
Į duotas anksčiau keliomis ištraukomis iri 
j keliais pavyzdžiais paimtais iš tų rašinių.!

“Diskusijos protestantizmo reikalu gali Į Apie Zenono Ivinskio anksčiau minėtą stu-į 
būti pavaizduotos sekančiais rašiniais: 7 diją kritiški balsai taria:

1. Zenono Ivinskio (pasaulinės istori
jos specialisto, rinkusio medžiagą Lietu
vos istorijai Romos požiūriu Vatikano ar
chyve, gavusio visuomenės lėšų sakytam 
veikalui parašyti) viename R. Europos 
politinių studijų žurnale paskelbtu straips
niu “Die Entwicklung der Reformation in 
Litauen”;

2. Lietuvos Enciklopedijoš straipsniais 
— “Reformacija” (XXV, 56), “Klaipėdos 
Krašto protestantų bažnyčia” (XII, 38) ir 
“Evangelikų Bažnyčia Lietuvoje” (XV, 
166) ir

3. dviem aukščiau nurodytus keturis 
straipsnius kritikuojančiais straipsniais — 
“Lietuvos Reformacijos tema” ir “Lietu
vos Enciklopediją pavarčius”, kuriuodu 
yra paskelbti Lietuvos evangelikų refor
matų pusmetiniame žurnale “Mūsų Spar
nai” 1969 m. birželio mėn., pusi. 53 - 68. 
Yra dar LE leidyklai pasiųstų kritikos 
laiškų.

Sakytų dviejų straipsnių išreikštoji kri-

* • w“Kiekvienas nustebs susipažinęs su tuoj 
rašiniu, nes ten neras absoliučiai niekol 
naujo; pakartota kas anksčiau buvo ra-| 
šyta lietuvių, ypač katalikų, raštijoje. Tai 
tik kompiliacija ankstyvesnių autorių neg 
tik minčių, bet ir stiliaus požiūriu. Pasi-į 
rodo, kad nei II Pasaulinis karas, su jot 
padariniais, nei atomo suskaldymas, nei 
erdvių užkariavimas, nei milžiniška moks-l 
lo ir technologijos pažanga, nei, paga-| 
liau, mūsų amžiaus dramatinė istorijosl 
raida, nesukrėtė nusistovėjusio prof. ZJ 
Ivinskio konservatizmo. Prof. Ivinskis ne-l 
sudaro čia kokios nors išimties iš bendros! 
taisyklės. Su tokiu reiškiniu mes susidu-j 
name veik kiekviename “Liet. Enciklope-I 
dijos” puslapyje... ” (V. Karosas “M Spar-Į 
nai” nr. 26, 1969 m.)

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “N a u j i e n a s”
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akušerija ir moterų ligos 
ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

kurio vienokiu 
r kitokiu būdu prisidėjo prie i 
linėjimo pasisekimo, didžiausias | 
čiū. žvalgas

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

Jei neateiti vpia, saamninu 374-dul2 I

DR. S. BIEZ1S
PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
Ireėiad. ir sekinad. ofisas nydarytas

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET

dien& (vasario 22) pasitaikė la-į 
bai graZl IT Saulėta. sS&UlUtė | 
švietė nuo pat ryto. Orus paly- J 
ginti buvo nešaltas. Pirmiausia 
lietuvių bažnyčioje buvo atlai
kytos mišios už žuvusius kovo
tojus, — kovotojus už Lietuvos 
laisvę.

Pats minėjimas j vyko Lietu
vių klubo patalpose. Jaudinantį 
įspūdį darė, kai pradėjo rinktis 
mūsų senosios kartos baltaplau
kiai vyrai ir moterys, o kartu 
su jais ir naujos kartos vyrai 
ir moterys bei jų vaikai. Atro
dė, jog naujieji lietuviai neuž
miršo jiems žiauraus maskolio 
padarytos skriaudos. Neužmiršo

,, p. Šileikis, o. p.
įK orthopeoas-protezistas

Aparatai - Protezai, Med. Ban-
1 dažai Speciali pagalba kolonu

(Arch Supports) ir t t
4 jj g_ 3. Rested n .ai s 9—L

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 Wort 63rd St., Chicago, 111. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

Taigi, prisirinko pilnutė salėj 
žmonių, — senučių, senų, jaunų Į 
ir paauglių. Minėjimo programa 
prasidėjo 2:30 vai. po pietų. 
Altos pirmininkas (Petras šer
nas pasveikino susirinkusius, pa
žymėdamas, jog minima Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo 52 metų sukaktis. Po to jis 
pakvietė Kazį Rutkauską progra
mai vesti. Atsistojimu buvo pa
gerbti mirusieji. Maldą turėjo 
sukalbėti vietos klebonas Lau
kus, tačiau dėl ligos jis negalėjo 
atvykti. Programos vedėjas pa
kvietė “aidutes” iš Chicagos su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą perskaitė Vincas 
Keršys. Rezoliucijas Washing- 
tonui ir Illinois gubernatoriui

WAUKEGAN. ILL
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas
Lietuvių B-nė Lietuvos Ne

priklausomybės minėjimą pra
dėjo iškilmingomis pamaldomis 
už Lietuvą šv. Baltramiejaus 
bažnyčioje vasario 22 d., 10:15 
vai. ryto. Mišių metu giedojo 
solistė Janina šalnienė.

Pats minėjimas ir meninės 
programos dalis buvo atlikta 3 
vai. po pietų Lietuvių Auditori
joje.

Valdybos pirm. Pr. Petroliū- 
nas minėjimo atidarymo proga 
pasakė trumpą žodį, o po to vy
ko JAV himnas, kurį solo giedo-

Daley ir Ogilvie nuomonės*1.
Prezidentui Nixonui atsi-Į 

prašius Prancūzijos preziden-1 
tą Pompidou dėl prieš jį Chi- 
cagoje sukeltos demonstraci
jos, Chicagos meras Daley ir 
{Ilinojaus gubernatorius Ogil
vie pasirodė priešingų nuomo
nių.

Gub. Ogilvie pareiškė, kad 
prezidento atsiprašymas buvo 
“vietoje”, kadangi svečias 
Chicagoje pasijuto demonstra
cijų užgautas, bet meras Da
ley atsakė, kad toks atsiprašy
mas buvęs nereikalingas ir ne
vietoje. Ta proga jis dar kartą 
pagyrė Chicagos policiją. Keli 
žydų tautybės Chicagos alder- 
inanai taip pat pasisakė prieš 
atsiprašymą.

PHOTOGRAPHER

vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
kreipkitės i mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO’S
2719 West 43rd Street

Chicago, Illinois
927-6288

Call and ask for EDDIE BURBULYS

GELININK AS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY IL PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Hariom Ave. — 5S6-122S

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GtLINYČIA

G£US VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84»33 ir PR 8-0834L .__ ______ ___ —

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Susirinkimų ir parengimų
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

ž*irma(L, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
rtniraa., penktadienį nuo 1—5, treč.

- ir Šeatad- Ūktai susitarus__

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
w. Sist blRhnT 

Tel.: GR 6-Z4U0
v ji. pagal susitarimą: Firm., ketv. 
i—4, i—aiiuau., penkt. lu—4, ir 

sestacL lu—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

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

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Placo
Tel.: FRontier 6-1882

'________ ■__________ _

Valandos pagal susitarimą. Jei neat-' 
siiiepia, sKamoinii Mi 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

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

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

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

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 

H500
2512 W. 47 ST. — PR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! a

DR. iD. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue 
Chicago, 111. 60618 Tel. 525-0952

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta. .....

Visos programos iš W0PA,
1490 kil. A. M.

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL, 60629

SKAITYK PATS Ih PARAGINI KITUb SKAITYT’.
DR. LEONAS SEIBUTIS

INKSTŲ, PCSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

OFISAS 2454 WEST 71 st 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 71 st St. 
Tel. 925-8296

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

. uždaryta.
Rez, tel.; WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.; pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 68 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

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

A FORESTS FUTURK
IS IN YCJOR HANDS

Bvery tree, erery shrub, 
and aH oar vQdlife depend on 

you to help prevent 
forest fires. So please follow 

Smoke/! ABCs: Always 
hold matches till cold. Be sure 

to drown all campfires, 
stir the ashes, and drown 

them again. Crush all 
smokes dead cm.

angliškai perskaitė Antanas Do
meika. Susirinkimas vienbal
siai rezoliucijas priėmė.

Buvo pakviestas kalbėti iš Chi
cagos atvykęs svečias, agrono
mas Jonas Bertašius, augalotas 
žemaitis. Jo kalba visiems pati
ko. Vadovavosi jis tik faktais. 
Nurodė atėjūnų daromas skriau
das Lietuvos žmonėms. Ragino 
laikytis vienybėje ir vieningai 
veikti, auklėti vaikus lietuviško
je dvasioje: namuose su jais 
lietuviškai kalbėti bei leisti juos 
į lituanistines mokyklas. Primi
nė, kaip lietuviai, kurie važiuo
ja į Lietuvą, yra maskolių išnau
dojami. Nuvažiavusiems leidžia
ma tik Vilniuje kelias dienas pra
leisti, iš ten jie nekur negali iš
važiuoti, negali aplankyti tų vie
tovių, kur gimė ir užaugo. Iš vi
so tos kelionės į Lietuvą yra 
maskolių paverčiamos priemo
ne doleriams gaudyti.

Ragino nuoširdžiai priimti lie
tuvius? kurie atvažiuoja iš Lie
tuvos pas gimines pasisvečiuoti. 
Tegul jie susipažįsta su mūsų 
gyvenimu ir pamato, ką mes tu
rime.

Prisiminė ir apie Amerikos 
lietuvių dovaną, kuri buvo pa
siųsta Lietuvai. Būtent, Lais
vės varpą su užrašu: “Skambink 
per amžius vaikams Lietuvos; 
tas nevertas laisvės, kas negina 
JOS .

Baigė jis savo kalbą Lietuvos • 
himno žodžiais: “Vardan tos Lie
tuvos vienybė težydi”.

Pertraukos metu buvo renka
mos aukos. Nors mūsų Rockfor- 
do lietuvių ąžuolas jau daug ša
kų prarado, daug mūsiškių jau 
nubyrėjo, bet vis dėlto pats ąžuo
las neblogai dar laikosi. Tai liu
dija ir surinktos aukos. O jų 
surinkta apie tūkstantis dolerių. 
Palyginus su kitomis lietuvių 
kolonijomis, tai visai neblogai.

Meninę programą atliko Alice 
Stepanavičienės vadovaujamos 
“Aldutės”. Tos jaunos daininin
kės savo, dainomis žavėjo klau
sytojus. Jos buvo tautiniais rū
bais apsirengusios.

Reikia pasakyti, jog jauno
sios “aidutės” tikrai šauniai yra 
išlavintos ir turi gražius balsus. 
Atrodo, kad visos tos dvylika 
dainininkių gali solo dainuoti. 
Kai viena mažo ūgio “aidutė” 
užtraukė stipriu sopranu Sta
sio Šimkaus “Oi, greičiau, grei
čiau”, tai salėje pasigirdo di
džiausios ovacijos. Tikrai tai. di 
delis muzikės ir mokytojos Alice 
Steponavičienės nuopelnas, kad 
ji sugebėjo taip šauniai paruoš
ti aidutes.

Minėjimo rengėjai yra dikin- 
gi agronomui Bertašiui, kuris 
atvyko pavaduodamas dr. Kriau- 
Čeliūną, nes pastarasis turėjo 
vykti į Washingtoną. Padėka 
priklauso ir čikagiečiui Jasai
čiui, kuris dėjo pastangas, kad 
ant greitųjų būtų galima suras
ti kitą kalbėtoją, kai pasižadė- 
jusis negalėjo atvykti. Mieloms 
Aidutėms, žinoma, didžiausias 
ačiū. , .

Buvo susirūpinta dėl virtuvės. 
Tačiau p. "Savickienė, nors ir iš
vargusi, padėjo ponioms šemie- 
nei ir Bubelienei paruošti vai
šes svečiams'. Bufetą tvarkė jau-

jo Florence Butkus. Invokaciją 
atkalbėjo kun. Z. Ramanauskas. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo sve
čias prof. Gediminas Galva, ku
ris savo kalboje nušvietė Lietu
vos praeitį, dabartį ir nurodė 
kelius, kada ir kaip Lietuva iš
sivaduos iš okupanto priespau
dos ir vėl taps nepriklausoma 
valstybe. Tas gali užtrukti il
gesnį laiką, bet Lietuva bus lais
va. *

Jo kalba buvo labai įdomi, to
li pramatanti ateitį. Publika jam 
audringai ploja. Racino šv. Ka
zimiero moterų choras, talkina
mas Idos Tamulionienės, padai
navo: Šlama šilko vėjas, Mano 
gimtinė, Dobilai, Laisvės varpas, 
Laisvės daina, Lietuva brangi, 
Šiaurės pašvaistė ir užbaigai 
Ramuvėnų maršą. Chorui diri
gavo muz. Juozas Grimskis. Pi
ano skambino Bronė Pliuraitė. 
Moterų kvartetas, pritariant gi
taroms, atliko tris liet, liaudies 
dainas: Aš noriu miego, Tu neuž
miršk, ir Pražydo jazminai. Pu
blika audringai ploja. Tautinių 
šokių grupė “Bijūnas”, vado
vaujamas Stasio Milašiaus, at
liko Kepurinę, Ketvirtainį, Dzū
kų polką ir Blezdinginį Jonkelį. 
Meninę programos dalį pravedė 
Janina šalnienė.

Minėjimas., užbaigtas visiems 
sugiedojus Lietuvos himną. Po 
minėjimo vaišės žemutinėje sa
lėje. Minėjimą reikia laikyti nu-

— Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 226 kuopos bertaininis susirin
kimas įvyks trečiadienį, kovo mėn. 4 
d., 7:30 vai. vakaro, 3600 W. North 
Ave. svetainėje. Visi nariai ir narės 
kviečiami būtinai atvykti, nes turėsi
me balsuoti už kandidatus į SLA Pil
domąją Tarybą.

W. V. Mankus, rast.

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadieni, kovo 4 
d. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
31 33 So. Halsted St., 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai kviečiami į susirinkimą, 
nes bus balsavimas už Pildomąją Ta
rybą ir taipgi rinkimas delegatų į 
Seimą, kuns bus New Yorke birželio 
mėnesį.

A. Kaulakis, rast.

— Eržvilko Draugiško klubo specia
lus susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 4 dieną Vengeliauskienės salėje, 
4500 So. Talman Avė., 8 vai. vak. Na
riai yra šaukiami per atvirutes, nes 
yra labai svarbių reikalų aptarti ir lai
kas jau yra trumpas.

E. McNamee, nut. rast.

— Chicagos Lietuvių Brighton Par
ko Motery Klubo susirinkimas įvyks 
kovo 5 d., ketvirtadienį, Vengeliaus- 
kienės salėje, 4500 So. Talman Avė., 
8 vaL vak. Nares prašome atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus užkandžių.

E. McNamee, nut. rast.

— Upytės Draugiško klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, kovo 
6 dieną, 8:00 vai. vak, Vengeliauskie
nės salėje, 4500 So. Talman Avė. Na
riai kviečiami atsilankyti. Aptarsime 
klubo bėgančius reikalus, kurių yra 
daug.

Antoinette Ralys, nut. rast.

— SLA 134-os Motery kuopos narių 
susirinkimas įvyks šių metų kovo 
5 dieną 7:30 vai. vak., Hollywood sve
tainėje. Rinksime SLA Pildomąją 
Tarybą. Kviečiame visas nares gau
siai dalyvauti.

Elena čižauskienė, pirmininkė

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1970 m. kovo 1 die
ną, 11:03 vai. ryto staigiai mirė

PRANAS KELMAS
Gyveno 6632 So. Francisco Ave.

Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 15 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje duktė Violeta Helmai- 
2 sūnūs: Alfredas ir Algis su šeimomis ir podukra Valerija sutė, 2 sūnūs: Alfredas ir Algis su šeimomis ir podukra Valerija su 

šeima, ir kiti giminės.

— Priklausė L. Fondui ir Liths klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

ryto

lyvauti

Laidotuvės įvyks ke 
bus nulydėtas į Lit

Nuoširdžiai kviečiau 
uti šiose laidotuvėse.
Laidotuvių Dirėktori

ketvirtadieni, kovo 5 d. iš koplyčios 10:30 
į Lietuvių Tautines kapines.

visus: gimines, draugus ir pažįstamus

Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

ANTON
Gyv. 7145 So.

BLĖDIS
Homan Avenue

vai.

da

Mirė 1970 m. kovo mėn. 3 dieną, 3:15 vai. ryto. Giinęs Lietuvoje, 
Grinkiškio parapijoj, Kubiliūnų kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: du posūniai — Anthony Jancinsky, John Janis ir 

jo žmona Adei, dvi seserys — Ona Gudaitienė su šeima ir Elzbieta 
Butvilas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Paulina Dalaiigauskienė ir brolis Nikode
mas Blėdis su šeimomis.

Trečiadieni, 1 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Petkaus Marquette 
koplyčioje, 2533 W. 71st Street.

Penktadienį, kovo 6 dieną 10 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Lietuvių §v. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Anton Blėdis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Posūniai, seserys ir giminės.

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

Laidotuvių direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktoriųt
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ
☆

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITŲANICA 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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Conn, tęsia 
organ izuci it

nksteu 
is, šie-

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MAINTENANCE

HELP WANTED — Fl
Darbinirtidg įteiki

terų 
veik 
gani

.njcaeoje

“Mes norime 
jos finansus 
kius ir ryši 
nedraugingomis 
skaičių ir taktiką 
siekiant”, p; 
inų vidaus 
pirmininkas 
Ichord. šis ko: 
darbus pradėjo 
spalio mėnesio, 
negrų organ iz 
Oaklande, Kaliffornijoje 
m. spalio mėnesį 
rinti 22 miestuose 
Narių skaičiaus neskelbia, 
spėjama, kad turi tarp 800 ir j 
4,000.

Komiteto studijos 
kad “panteros” turi ryšius suima* Xra 
raudonomis įstaigomis komu
nistinėje Kinijoje, Kuboje ir 
Alžyre, o čia JAV-bėse su stu
dentų S. D. S. organizacija ir 
kompartija.

FBI direktorius Hoover apie

EXPERIENCED IN REFRIGERATION, WELDING 
'EAM BOILERS. OVERALL GOOD 

MECHANICAL ABILITY. 
FILL FRINGE BENEFITS.

APPLY IN PERSON
INTERSTATE BRANDS, CORP. 

1471 West Webster 
An equal opportunity employer

We have immediate openings for 2 
alert young girls who have knowledge, 
of general office duties. Must have) 
good typing skills & some shorthand. s 
Prefer girls between ages of 21 to, or-A. eod cai e36. Salary commensurate with ex-1 R-At ESTATE FOR SALE
perience. Good working conditions ___ Nar. J, tamo — Pardavimui

& many company benefits. 
297-3550

CALL MR. GRESS

BUSINESS PRODUCTS

I

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žema — Pardavimui

kurie madų kūrėjai bando sugrą 
praėjusiame šimtmetyje buvu 

sius išpūstus sijonus.

()

Pagerintas 
Planetariumas

HOUSEMEN 
MAINTENANCE MEN 

COOKS
Steady work. Good starting salary. 

Congenial surroundings. 
RAMADA INN.

300 So. FRONTAGE RD. 
HINSDALE, ILL.

^avo tikslus!
Atstovų rū- | 

saugumo komiteto 
•ep. Richard *ai 
įlietas tyrimo 

nuo praeito) 
ši smurtinga!

iciju, įsteigtai panteras” pasakė: “lai yra 
196(ii^kras ir paprastas gengsteriz- 

airiasi tu-ilnas- rekrutuoja žinomus
ius. 'kriminalistus ir valkatas ban-Ivritą dangaus 
bet’ditus, drąsindami juos griebtis 

plačios teroro taktikos ir kito- 
Ikių kriminalinių veiksmų, aiš- 

nustatėj kindami jiems, esą tokie veiks- 
revoliuciniai” ir dėl

to pateisinami”.

Adierio planetariumas Chica
go susilaukė iš Vokietijos nau-

Karl Zeiss projektoriaus,*
ištavusio S21(),(K’O. Dabar j
licagos miestas turėsiąs ge- dirbti pieno miltelių gamyboje, 

ras atlyginimas ir nuolatinis darbas.
J Darbovietė randasi Chicagos pietinėje 
■ dalyje. Dėl apointmento skambinti 

nuo 5 vai. vakaro —
WA 5-3682 

ir prašyti STANLEY.

SKUBIAI REIKALINGAS VYRAS
Ge-

STENO — 
SWITCHBOARD 

OPER.
Must Know Shorthand. 

Par time — 3 Days Week. 
Will teach Switchboard.

BR 8-7440
EXPERIENCE

3g'4US

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiučio 31
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

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

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, 111. 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

Projektorius vaizduos į aps-Į 
skliaustą pana-j 

šiame salės kupole 9,(MM) žvaigž
džių, visas planetas, saulę, mė
nulį, kometas, meteoritus, mete
orus ir visą eilę žmonių darbo 
satelitu.

Demonstracijos planetariume j 30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
daromos kasdien nuo 2 vai. po
piet, o savaitgaliais ir šventadie
niais nuo 11 vai. ryto, 12:30 ir 
3:30 vai. popiet. Be to, antra
dieniais ir penktadieniais 
7:30 vai. vakaro.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 
lietuviai.

SOUTHWEST FURNITURE CO.
TEL. GR 6-4421

6200 So. WESTERN AVE.

KEY PUNCH
OPERATORS

FULL TIME.
1st, 2nd and 3rd shifts.
Near 51st & Western.

Call Mrs. KOLAR

436-6060

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Bandė “pasiskolinti
$1,000,000

Pirmadienį Chicagos 
centre, naujajame 60 
First National Bank pastate po 
poros valandų “apgulos stovio” 
policija suėmė tūla James Ma- r ., 40 x v v i Todilu, tulpiu, krokusu,lasanos, 42 metu amžiaus, kurs, r 1 , v azaleių,i banka atsmeses įtartina cemo-i . •’
\ w i • { \ • iriausiudaneli, nasake banko viceprezi-1 
j x ; j , . ė • i krūmu,dentui, kad tai vra bomba ir i i -• -ji įtenkinti parodos metu kasdienkad jis reikalauja jam pasko-jK į__  _
linti” vieną milijoną dolerių, j 
arba jis susprogdins banką, s 
“Derybos” su banditu prasidėjo

miesto aukštu

nuo i -
(drąsą ir sumanumą viename 
\ ietnamo jžygyje. Jame sgt. 
Daukus su 8 vyrų patruliu nu
galėjo 20 vietkongiečių dalinį, 
paimdamas svarbius doku
mentus ir 15 belaisvių. Jo tė
vai gyvena Čikagos pietvaka
rių apylinkėje.

PATYRUSI ŠEIMININKĖ - VIRĖJA 
senyvos poros namuose. Gyventi šio
je darbovietėje, naudotis mašina. 85 
dol. į savaitę. Reikalingos rekomen
dacijos. Susikalbėti angliškai. Geri 
namai tinkamam asmeniui. Skambinti

PHONE FO 9-8002

Gelių paroda
Nuo šio šeštadienio Chicagos 

amfiteatre prasideda 12-ji meti
nė gėlių, daržų ir sodų paroda, 
kuri tęsis iki kovo 15 d. imtinai. 
Bus ištisi darželiai žydinčių da- 

rožių, 
rododen tranu ir i vai-1 .v .. v,v. . nems operacijoms zvdmciu medžiu bei; : 4 f r~ \ . imams transportoNegana to, publikai pa-!p T

I bus duodama po du koncertus, 
Į dalyvaujant bent 20 chorų.

GIRL FRIDAY
Challenging job in CPA office. 

Typing and aptitude for figures 
essential.

4670 ELSTON ST.
MU 5-8171

APDRAUDŲ

TOUR;
Jssjrana i

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. I

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

modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas, IVi auto garažas. S22.900.

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

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 mūsų. $19,900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas. elektra ir garažas, tain pat gazu 

4 nuomos pelningu paja- 
.^Marauette Parke. $26.950.

I PIGUS LOTAS dviem butam staty- 
į j ti,~ Marquete Parke

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

PR 8-2233 i pūdymas.

Federaliniu ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turte pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

— Juru leitenantas Anthony 
S. V ado palas tarnauja kari-

ir išsikėli- 
laive USS 

Denver, I-me Pacifiko laivyne, 
šis laivas yra aprūpintas pa
čiomis moderniausiomis prie
monėmis. Ltn. Vadopalo tėvai 
gyvena Čikagos Brighton Pk. 
apylinkėje.

KATALIKU PARAPIJOS KLEBONI
JAI šiaurės vakaruose yra reikalinga 
patikima moteris bendrai namų ruo
šai. 3 kunigai. Privačios patalpos, 
gera alga ir geri namai tinkamam as
meniui. Susikalbėti angliškai. Skam

binti PE 6-6060 arba rašyti:
AF Box 273

225 W. WASHINGTON 
CHICAGO, ILL. 60606

Į PERKAME, PARDUODAME, MAI- 
j NOME įvairaus didžio namus visur. 
BarūninamA naskola. visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

MAIDS REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

i :30 vai. popiet ir baigėsi 4 vai. chicagos piliečių kova
prieš Edison kompaniją

Bom- šiandien, trečiadienį, 7:30 vai. 
jokia vakaro Illinojaus universiteto 

metu buvo Mokslų ir inžinerijos name, 
evakuoti to banko šeši aukštai, 244 W. Taylor St., įvyksta ke- žiūroje, 
pradedant 6 ir baigiant 11 auk

po piet. kai Malasanos bandė su 
savo “bomba” ir $350,000 jam 
duotų pinigų pasprukti, 
ba” pasirodė nebuvusi 
bomba. “Derybų"NAUJIENOSw KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 
TH BTC

Passbooks

1 year certificate

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to S20,000. — Highest reserves.

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

— Vladas Skripkus po sėk
mingos operacijos sveiksta šv. 
Kryžiaus ligoninėje dr. Kava
liausko ir dr. Tumasonio prie- 

Brolis Kazimieras ti- 
llių organizacijų šaukiamas su- kiši greitai sulaukti jį namuose 
sirinkimas pasipriešinti Com
monwealth Edison kompanijai 
prieš jos kėslą pakelti elektros 
kainą 6 nuošimčiais bent tol, kol

COOKS
Steady work. Good starting salary. 

Congenial surroundings.
RAMADA’ W.

300 So. FRONTAGE RD. SIUNTINIAI I LIETUVA

minimum
2 year certificate

— St. Rita aukšt. mokykla, 
esanti Marquette Pk. apylin
kėje, paskelbė pirmo semest- 

v., ... . . iro garbės mokinių sąrašą. Ja-
si kompanija neįrengs prietaisus 
savo fabrikų dūmams valyti ir 
nesumažins oro teršimo.

me yra gausiai lietuvių stu
dentų: Danielius Pilipauskas, 
Algirdas ir Vytautas Bindokai,, 

Juodikis, Gediminas 
Romualdas Rudokas,

“Pirmą kartą šio miesto is- Petras 
torijoje stambios pajėgos prieš Plėnys, 
aplinkos teršimą susijungia ben- Matthew Urnežis, Steve Oželis 
drai kovai su Edisono kompani- ir Richard Shimkus. 
ja”, pareiškė tos kovos organiza
torius John Kirkwood iš Tuber
kuliozės instituto.

GENERAL
OFFICE WORK

Switchboard, Typing, Filing, etc. 
Salary open. Good transportation.

FI 6-7434
AMERICAN TRANSIT LANES

221 No. LA SALLE

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD A VENUE 

Tel. CL 4-7450

A. & L. INSURANCE & REALTY

TYPIST CLERK

Excellent working conditions. 
S2-00 per hour, Congenial co
worker. Good transportation.

HU 3-3800

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

Greigs ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
«awbiu rnrkimas - nardavimas Be to 
šioip kontoroje daromi ir liūdiiami 
vertimai, užpildomi piHetvbės nrašv- 
mai. income tax ir Įvairus kitoki Blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 irt5—8.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP*
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608. — T©L 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

o

— Seržantas Ričardas Dali
klis yra apdovanotas bronzinės 
žvaigždės medaliu ir pristaty
tas pakėlimui

• TRUMPAI

L. M. Ansamblis “Dainava*5 
duos religinės muzikos koncer
tą kovo mėn. 15 d. 3 vai. p. p. 
šv. Kryžiaus bažnyčioje, 46th ir 
Wood Street.

Ansamblis tuo koncertu pra
deda savo 25 metų sukakties 
minėjimą.

Kvietimai gaunami “Margi
niuose” ir koncerto dieną prie to G. Verdi prologo ir 4 v. opera 

laipsnyje už‘bažnyčios. Auka— $2.00. (Pr).

DICTAPHONE TYPIST 
Permanent position in modern office - 

of progressive local manufacturer. 
Good starting salary, excellent fringe- 
benefits, including profit sharing and 

hospitalization. For Appt. Call 
OFFICE MANAGER 277-8000 
WESTERN FELT WORKS 

4115 W. OGDEN AVE.
(An equal opportunity employer)

♦ Chicagos Lietuviu Opera sta-

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

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

HEATING CONTRACTOR
Iren^u naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus 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 7-3447LAIKRODŽIAI IR BRANGFXYB6S 
Pardavimai ir Taisymai 

2644 WEST 69th STREET 
T«l.: REpubHe 7-1941“Likimo galia55. Premjera — 

1970 m. balandžio 18 d., 7:30 v. 
vak. Kiti spektakliai: 1970. 4. 
19 d., 4 vai. popiet, 1970. 4. 25 
d., 7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 
d., 2:30 vai. popiet. Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 West 69 
St., Chicago. Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9—8 vai., antraad., 
tree., penkt. ir šeštad. 9—6 vai., 
sekm. 10—1 vai. Bilietus užsa
kant paštu siųsti čekį, nurodant 
datas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, Ill. 60629. Bilietų kainos: 
Parteris — S8.00, $6.50, $5.00; į 

Balkonas — $7.00, S5.00, $3.00. Į 
Premjerai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyksta 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 
So. California Ave., Chicago j e. I

(Pr). I

I

I

galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.Romaną

siųsti čeki arba Money Orderį tokiu adresu:Prašome

Kieti viršeliai — S4.00, minkšti — S3.50. 404 puslapiai.

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

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miestiečių. kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit.

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

’NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
Trejopo ilgio suknelė: mini, maxi ir midi. Tą pačią suknelę gali
ma nesunkiai pakeisti į pageidaujamą ilgį. Priekinis iškirpimas, ta

čiau, lieka visu vienodas.

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

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

f < I t t f t t

•NAUJIENOS* KIEKVIENO

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairip pre- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai. •

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
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