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INDONEZIJA IEŠKO BŪDU UŽMEGZTI 
RYSIIJS SU KOMUNISTINE KINIJA
JAKARTA. — Indonezijos užsienio reikalų ministeris Adam 

Malik ateinantį mėnesi važiuoja į Rytų Europą, čia jis be kitų 
klausimų svarstys galimybes Indonezijai vėl užmegzti ryšius su 
komunistine Kinija. Tie ryšiai iki 1965 metų buvo labai draugiški. 
Buvęs prezidentas Sukarno dažnai susitikdavo su Kinijos vadais 
ir siuntinėdavo į Pekiną įvairias Indonezijos delegacijas. Azijoje 
diplomatai tuos santykius juokais vadindavo “Pekino-Jakartos 
ašimi”. Viskas pasibaigė, kai komunistai bandė pakeisti Indone
zijos valdžią ir jų sukilimas nepavyko. Nauja Indonezijos val
džia uždraudė komunistų partiją ir išgaudė visus sukilėlių vadus.

AUTOMOBILIŲ FABRIKAI GREITAI 
PRITRUKS PLIENO, KITŲ ŽALIAVŲ

WASHINGTONAS. — Geležinkelių streikas pademonstravo, 
kaip pamažu dirba laisvoje Amerikos šalyje demokratinis proce
sas. Streikas prasidėjo 6 vai. ryto. Po 5 vai. prezidentas kreipėsi 
į Kongresą, prašydamas įstatymo, kuris vėl išjudintų sustojusius 
traukinius. Atstovų Rūmų prekybos komiteto pirm. Harley 
Staggers greit pasiūlė svarstyti šitokį įstatymą, tačiau nepradėjo 
apklausinėjimų, kol valdžios spaustuvė neišspausdino įstatymo 
projekto. Senato darbo komitetas ėmė siūlyti įvairių papildymų, 
pradėjo ginčytis dėl laikinų algų pakėlimų signalų darbininkų

Indonezijos valdžia norėtų at
gaivinti santykius su Kinija dau
giausia dėl ekonominių sumeti
mų. Jau kelis kartus tuo rei
kalu buvo padarytos užuominos 
Kinijai, tačiau ši atmesdavo vi-
aus draugiškumo bandymus, pik
tai skelbdama, kad Jakartoje sė
di ‘Tašistų klika”.

Indonezija, prieš atgaivindama 
santykius su Kinija, norėtų tik 
kelių nuolaidų. Pirmiausia, Ki
nija turėtų- pripažinti prezidento 
Suharto vyriausybę, pažadėti ne
sikišti į Indonezijos, vidaus rei
kalus ir turėtų nutraukti savo 
radijo stoties transliacijas In
donezijos kalbomis. Kinija duo
da daug propagandinių radijo 
programų, kurios kiršina Indo
nezijos žmones.

Nors santykių tarp tų dviejų 
valstybių nėra, prekyba vyksta 
per Hong Kongą ir Singapūrą.
Kinija jau yra septinta didžiau
sia Indonezijos prekių pristaty
toja po Japonijos, Amerikos, Vo-_ 
kietijos, Singapūro, Olandijosijat:

-Jpormozos. .Prekės, ateinančios- pieno miltelių, kurie specialiu
per tarpininkus Hong Konge Ih- 

: idonezijai daugiau kainuoja. Hong 
' Kongui.-Indonezijos-Kinijos pre- 
v. -kybą -sudaro... beveik pusę visų 

.Hong Kongo eksportų. i
.^Indonezija, užsimindama apie 
santykių atnaujinimą, siūlo Ki
nijai savo gumą, kurios ji galin
ti parduoti apie 100,000 tonų per 
metus. Kinija ir dabar super
ka Indonezijos gumą, tačiau tai 

‘daro per Singapūro'urmo sandė
lius.' . •
... p0- nepasisekusių '■ komupistų 
sukilimo Indonezijoje, minia ki- 

c mečių sudegino Indonezijos am- 
T basadą Pekine.. Jakartos minia 

tuo pačių atsilygino kinų ąmba- 
t sadai Jakartoje., Anksčiau, Kam-

• ' - bodija, kol ją valdė princas Si- 
hanoukas, atstovavę Indonezijos

- reikalams Kinijoje.; Dabar Indo
nezija, jokios atstovybės neturi. 
Kinijos interesus Indonezijoje 
prižiūri Rumunijos ambasada.

'-J X • " —_7—..

Kalbėsis dėl 
3 jėgų sumažinimo

WASHINGTONAS. — Ame- 
" rikos vyriausybė atsiliepė į so- 

vietų komunistų vado Brežnevo 
pasiūlymą pradėti pasitarimus 
dėl kariuomenių sumažinimo Eu
ropos fronte. Brežnevas, kalbė
damas Tiflise, pareiškė, kad apie 
vyną negalima, spręsti iš jo spal
vos, reikia jį paragauti. Taip ir 
Amerika negalinti spręsti apie 
sovietų pasiūlymus, jų nesuži- 
no jusi. Todėl reikią pradėti pa- 

’kitarim'ūš. k -v ■
’ ’• ' Valstybės sekretorius Rogers, 
' 'pavedęs JAV ambasadoriui Mas

kvoje pasikalbėti su sovietų val- 
- -- džios atstovais, pareiškė, kad rei

kia patirti, koks tas vynas, sal
dus ar rūgštus.

Sovietų idėja apie jėgų su
mažinimą Centro Europoje yra 
labai nepalanki Amerikai. Kada 
amerikiečiams reiktų atsitrauk-
ti per visą Atlanto vandenyną,

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Aukš- 
čiausias Teismas patvirtino vais
tijų įstatymus, kurie reikalauja, 
kad vairuotojas užgavęs su au
tomobiliu žmogų ar nuosavybę, 
turi sustoti ir identifikuoti save 
nukentėjusiam. Kalifornijoj vie
nas kaltinamasis kreipėsi įteis
inus sakydamas, kad toks susto
jimas ir prisipažinimas yra ly
gus savęs apkaltinimui, kas prie 
šinga 5-tam konstitucijos papil- 
dymui. Aukščiausias Teismas JaL Paaiškėjo kad ketvirtadienį prasidėjus Egipto prezidento
sako, kad toks aiškinimas bū
tų “ekstravangantiškas privile
gijų praplėtimas”.

NEW YORKAS. — Pakista
nas pakeitė nuomonę ir jau pa
prašė tarptautinės paramos Ry
tų Pakistano gyventoj ams. Pa
kistanas norėtų gauti ne tik mai
sto produktų, bet ir laivų, kurie 
tą maistą išvežiotų. Pakistanas 
padėkojo Kinijai už dvi tonas 

lėktuvu buvo atsiųsti į Daccą.
ANNAPOLIS. — Jūrų laivy

no akademija išmetė tris pasku
tinės^ klasės kadetus už narkoti
kų naudojimą. Du išmestieji bu
vo labai geri studentai. Išmesti 
buvo ir penki-žemesnio kurso ka
riūnai.

BONA. — V. Vokietijos užsie
nio reikalų ministeris Scheel bu-, 
vo įveltas į automobilių nelai
mę. Jis liko nesužeistas, tačiau 
lengvai sužeista, jo žmona, o ki
to automobilio vairuotojas — 
užmuštas, o jo keleivis sunkiai 
sužeistas. .

.STOKHOLMAS. — Nukirti* 
mui pasmerkti 15 didelių medžių, 
laimėjo amnestiją, nes mies
to- taryba nutarė jų nebekirsti, 
kada studentai ėmė dėl medžių 
kariauti su policija. Medžius 
kasdien saugojo grupė, studentų.

Italų delegacija♦v i • T7* •• išvyko į Kinija
ROMA. — Didelė Italijos de

legacija, susidedanti iš 74 as
menų, vadovaujama užsienio 
prekybos ministerio Mario Ža
gari, išvyko į komunistinę Ki
niją tartis dėl prekybos išplėti
mo. Kartu italų delegacijos va
dai tikisi pasikalbėti su kinu va
dais ir apie politinius reikalus — 
Vietnamo taikos klausimus.

Jau keli mėnesiai vyko italų- 
kinų pasitarimai. Kinija nenori 
pirkti Italijos gamintų prekių, 
tačiau pareiškė susidomėjimą 
italų pramonės mašinomis ir 
ištisomis įmonėmis, kurios pa
statytos Kinijoje galėtų gamin
ti vartotojų prekes.

tai rusai pasitrauktų tik kelis 
šimtus mylių. Niekas negaran
tuoja, kad jie, amerikiečiams iš
vežus savo divizijas, vėl nesu-
grįžtų į buvusias bazes. dentūroje. tačiau jo žmona — žydė.

Venecijos kanaluose vis daugiau pasirodo motoriaiviy. Jų sukeltos bangos prisideda prie miesto 
pastatu ardymo.

EGIPTO PREZIDENTAS IZOUUOJA
KAIRĮJĮ ARABU SOCIALISTU SPARNĄ

KAIRAS. — Egipte buvo iš pareigų pašalinti, o kai kurie 
ir suimti, Arabų Balso, Kairo Radijo viršininkai ir jų tarnauto-

Sadato valymams, pasitraukus septyniems ministeriams, radijo 
stočių valdytojai atsisakė paskelbti Sadato atsiųstą per infor
macijos viceministerį žinią. Negana to, radijo stotys nutraukė 
normalias programas ir pradėjo transliuoti maršus ir kitą karinę 
muziką. Radijo ir televizijos vadovai kaltinami prisidėję prie 
sąmokslo prieš prezidentą. Jie susitarę paskelbti Egipte karo 
stovį.

Užsienio stebėtojai Egipte jau 
neabejoja, kad Sadato pradėtas 
valymas yra nukreiptas prieš 
kairįjį socialistų partijos spar
ną, kuriam vadovavo viceprezi
dentas Aly Sabry, vidaus reika
lų ministeris Gomaa ir partijos 
gen.- sekretorius Nur. Dar pre
zidentas .Nasseris buvo uždrau
dęs komunistų partijos veiklą 
Pogrindyje atsidūrę komunistų 
vadai, skatinami tūkstančių so
vietų agentų Egipte, pradėjo in
filtruoti vienintelę Egipte neuž
draustą Arabų socialistų Uniją. 
Nors tai unijai priklauso visi 
Egipto valdžios žmonės, apie 500 
narių daugiau laikytini komu
nistais, negu socialistais. Iš vi
so partijai priklauso apie 6 mi
lijonai egiptiečių.

Manoma, kad netrukus tų kai
riųjų valymai pasieks ir pla
tesnius partijos sluoksnius. Egip
tas turi 24 gubernatorius. Apie 
trečdalis jų laikomi kairiojo 
sparno žmonėmis. Būsią pa
keisti ir kai kurie ambasadoriai.

Į Egiptą pasitarti su Sadatu 
atvyko Libijos, Sirijos ir Suda
no viceprezidentai. Atvažiavo ir 
Palestinos Išlaisvinimo organi
zacijos vadas Yasir Arafat.

Kada mirė prezidentas Nasse
ris, Sadat tebuvo vienas iš kelių 
asmenų, minimų kandidatų už
imti prezidento vietai. Kiti ti
kėjosi, kad Nasserio vieta teks 
Sabriui, generolui Fawzi ar Go- 
maai. Sudarius naują vyriausy
bę, prezidetu tapo Sadatas, ta
čiau visi trys jo konkurentai li
ko labai stipriose pozicijose. Sa
bri turėjo didelę įtaką valdančio
je partijoje. Gomaa valdė visą 
saugumą ir policiją, o gen. Fawzi 
turėjo savo rankose kariuome
nę. Jie visi tikėjosi turėti di
desnį balsą Egipto valdyme, ta
čiau Sadatas pats ėmė, kaip ir 
Nasseris prieš jį, vienas daryti 
nutarimus ir vadovauti kraštui. 
Jo laimei, jo pusėje pasiliko ve
teranas valstybininkas, valdžios 
premjeras Mahmud Fawzi. Jis 
Sadatui padėjo išsilaikyti prezi-

Sovietai pardavė 
’ nemažai aukso

PARYŽIUS. — Belgijos tarp
tautinis bankas Kredietbank pa
skelbė, kad Sovietų Sąjunga šį 
pavasarį pardavė Londono bir
žoje apie 3.5 milijonus uncijų 
aukso. Sovietai paprastai par
duoda savo auksą, kada jo ver
tė vakarų Europoje pakyla, ar 
kada sovietams labai reikia už
sienio valiutos, kaip 1965 m., 
kada kviečių pirkimui reikalin
gi doleriai privertė Maskvą par
duoti Bazelyje, Šveicarijoj 550 
milijonų uncijų aukso.

Praėjusį penktadienį aukso 
vertė Londono rinkoje pakilo 
iki 41.20 dol. už unciją. Vakar 
auksas nukrito iki 40.70 dol.

Kada aukso kainos yra pasto
vios, sovietai prekiauja savo pla
tina ir deimantais. Praėjusių 
metų lapkričio mėn. Maskva su
sitarė su Pietų Afrikos deiman
tų bendrovė De Beers, kuri per 
savo agentus pardavinėja ir so
vietų deimantus. De Beers yra 
didžiausias pasaulio deimantų 
pirklys.

Izraelio arabas
- viceministeris

TEL AVIVAS. — Izraelio vy
riausybė paskelbė, kad Abdul 
Aziz el Zuabi, 45 metų, paskir
tas sveikatos viceministeriu. Iz
raelio istorijoje tai pirmas ara
bas, gavęs tokią aukštą vietą 
vyriausybėje. Zuabi yra kai
riosios Mapam partijos narys. 
Jo pusbrolis Seif Zuabi iki šiol 
yra buvęs įtakingiausias arabas 
Izraelyje, turįs parlamento vi
cepirmininko vietą. Jis priklau
so valdančiai darbo partijai.

Naujas sveikatos viceminisi- 
teris yra parlamento narys nuo 
1965 m. Jis yra musulmonas,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Valstybinė komisija mari- 
j u anos klausimui svarstyti ne
sutaria dėl klausimo, ar legali
zuoti marijuanos vartojimą. Vie
ni specialistai teigia, kad mari
juana pavojinga, kiti kad ne.

Komunistinė Kinija Hong 
Konge po 7 vaL paleido grupę 
britų kareivių, kurie netyčia 
perėjo sieną į Kiniją.

Sicilijos kaimo Saiit Al- 
fio gyventojai, pasiėmę iš baž
nyčios relikvijas, šventųjų Giri- 
no, Filadelfio ir Ąlfio kaulus, va
dovaujami kaimo seniūno ir kle
bono, meldėsi prie Etnos* ugnia- 
kalnio, kurio lava yra tik dvi 
mylios nuo kaimo. Specialistai 
tvirtina, kad ugniakalnis turėtų 
sustoti veikęs, nes spaudimas 
viduje jau sumažėjęs. Kaimie
čiai tikisi, kad šventųjų kaulai 
sustabdys lavą ir įvyks stebuk
las. . ; '

< Turkijoje teroristams pa
grobus Izraelio konsulą, ■ valdžia 
įspėjo teroristus, kad, jei konsu
las nebus paleistas, visiems te
roristų grupės nariams, kurie 
yra žinomi, gresia mirties baus
mė. Tą bausmę gaus ir jau lai
komi kalėjimuose “Turkijos Iš
laisvinimo Armijos” nariai.

♦ Pietų Korėjoje 31 ameri
kietis kareivis surengė demons
traciją prieš karą. Juos greit 
suėmė korėjiečių policija ir per
davė JAV karo policijai.

Japonijoje sustreikavo ne 
tik traukinių, bet ir autobusų 
darbininkai sustabdydami visą 
susisiekimą.

Vatikanas paskelbė, kad 
renkant Maskvoje naują . orto
doksų patriarchą, Vatikano at
stovas bus kardinolas Jan Wil
lebrands.

Senato daugumos vadas Mike Mans
field, kuris pasiūlė vyriausybei daug 
rūpesčiu sukėlusią rezoliuciją, reika
laujančią per pusą sumažinti JAV 

kariuomenės jėga* Europoje.

unijai, kuri tą streiką pradėjo.

Mirė naujas 
estų ministeris

LONDONAS. — šių metų ko
vo 20 dieną Londone mirė 80 
metų sulaukęs Estijos ministe
ris prie britų karalienės sosto 
p. Torma. Prieš kelis mėnesius 
jis Londone buvo palaidojęs se
natvės sulaukusią savo žmoną

Nauju estii ministeriu Angli
joje buvo pripažintas p. Ernes
tas Sarepera, ilgus ėjęs estų am
basados Londone reikalų vedėjo 
pareigas.

Britų užsienio reikalų minis
terija šių metų geg. 8 dieną pa
siuntė estų Charges d’affaires 
Sarepera oficialų raštą, kuriuo 
britų užsienio reikalų ministe
rija p. Sarepera pripažįsta Es
tijos ministeriu Didžiojoje Bri
tanijoje. Naujas estų ministe
ris Londone, gavęs oficialų pra
nešimą, tą pačią dieną gavo šir
dies smūgį ir mirė. ‘ 

. ^Ernestas Sarepera buvo.palai- 
dotas Londone šių metų geg. 12 
dieną. ( 

Žydų teismas 
Maskvoje baigiasi
MASKVA. — Antras Lenin

grado žydų teismas baigiasi. 
Valstybės prokurorė įneša Ka
tukova pareikalavo teismo baus
mių nuo 10 metų iki 1 metų ka
lėjimo. Didžiausių bausmių rei
kalaujama tiems keturiems žy-
dams, kurie ne tik prisidėjo prie 
lėktuvo pagrobimo organizavi
mo ir literatūros prieš sovietų 
valdžią skleidimo. Tuo buvo kal
tinami visi devyni kaltinamieji. 
Keturių- ..didžiausias nusikalti
mas buvo duplikavimo mašinos 
pavogimas iš valdžios įstaigos 
Kišineve. Su ta mašina kaltina
mieji spausdino prieš valdžią nu
kreiptus raštus. .

Sovietų piliečiams turėti spau
sdinimo mašiną, yra nemažesnis 
nusikaltimas už ginklo turėji
mą. Melu ir apgaule paremta 
sovietų sistema labai bijo tie
sos žodžių, ypač jei jie plačiai 
paskleidžiami spausdinta forma.

Lunochodui
šeši mėnesiai

MASKVA. — Automatinis so
vietų vežimas mėnulyje jau su
laukė šešių mėnesių, šia “Lu- 
nochodo” sukaktį plačiai pami
nėjo sovietų spauda. "Pravda” 
sako, kad patys konstruktoriai 
nesitikėjo, kad tas Lunochodas 
tiek ilgai išsilaikys nesugedęs.

Aštuonių ratų, 1,663 svarų ve
žimas, signalų iš žemės valdomas 
per 6 mėnesius atliko nemažai 
įvairių tirimų, tačiau rusai ne-
skelbia, kokias žinias jis at- bė. Tas užsienio specialistus 
siunčia iš mėnulio. Sakoma, kad verčia galvoti, kad tokių laimė- 
jis tiria mėnulio paviršių, per-Į j imu ir nebuvo.

Transporto sekretorius sena
to komitete įspėjo, kad kelių sa
vaičių streikas žymiai sumažins 
Amerikos visuminį gamybos pro
duktą.

Traukiniai Amerikoje vežioja 
apie 40% prekių, ypač žaliavų: 
anglį, geležies rūdą, chemika
lus. Federalinė prekybos,komi
sija ėmė greit išduoti leidimus 
sunkvežimių savininkams, kad 
jie galėtų įsijungti į prekių ve
žiojimą. Leidimai išduodami ir 
naujoms autobusų linijoms ke
leivių vežiojimui.

Pirmieji dėl streiko darbinin
kus ėmė atleisti automobiliu fa
brikai. General Motors Flinte 
pradėjo keturių valandų darbo 
pamainas. Darbai sumažėjo 
Chryslerio ir Fordo fabrikuose. 
Pittsburgho anglių bendrovė sa
vo angliai vakar teturėjo vago
nų 36 valandoms. Visas trans
portas iš anglių kasyklų sustos 
per 48 vai. Tada sustos ir plieno 
liejimas.

Streikas pakenkė ir vaistų 
transportui." Floridos apelsinai 
ir kiti vaisiai dar JcįJiauja 
traukiniais.

Pašto įstaigos priima antros 
trečios ir ketvirtos klasės siun
tas tik adresatams, esantiems 
netoliau kaip už 300 mylių. Ant
ra klasė susideda iš laikraščių, 
žurnalu. I tolimesnes vietas lai
kraščiai gali, ateiti -tik streikui 
pasibaigus. <

Mažėja premjero 
Palmes popularamas

STOCKHOLMAS. — Švedijos 
gyventojai vis daugiau nusivilia 
dabartinio premjero Palmes vy
riausybe. Net patys socialistai 
prinažista, kad Palme perėmė 
valdžią labai nelaimingu laiku. 
Vis nesiseka sustabdyti inflia
cijos, prekyba ir pramonė vos 
juda, o darbininkų unijos rei
kalauja vis didesnių algų.

Paskutiniai opinijos patikri
nimo apklausinėjimai parodė, 
kad švedai vis daugiau galvoja 
apie valdžios pakeitimą. Trys 
centro partijos: liberalai, kon
servatoriai ir liaudininkai ap
klausinėjimų rezultatuose geriau 
pasirodė, negu kada anksčiau.

Pats premjeras Palme žino 
savo padėtį ir tikisi, kad jo nau
dojamos nepopuliarios ekonomi
nės priemonės duos iki kitų rin
kimu vaisių ir gyventojų nuo
monė apie jo vyriausybę pasi
keis.

WASHINGTONAS. — Prezi
dento dukters Patricijos merg
vakarį birželio 1 d. organizuoja 
viceprezidento žmona ponia Ag
new.

siunčia fotografijas. Išsames
nio raporto apie Lunochodo lai
mėjimus sovietai dar nepaskel-
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NAUJAM CHICAGOS SKAUTININKUI ps. SIGITUI MIKNAIČIUI
žaliąjį kaklaraištį po įžodžio balandžio 18 d. užriša LSS Tarybos narys v. s. V. Tallat-Kelpša (kairėje), 

duryje stebi LSS Tarybos narys s. V. Na m i kas.

SKAUTI®
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Atiręs a s: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

Jei Įrodysfte, ką skoutybe duoda gyvenimui,AŠ JUMS DUOSIU VIENĄ MILIJONĄ
Įspūdžiai iš iškilmingas vakaronės sū 

Chicagos gHveflstais
Chicagos amerikiečių gilvelištų (Wood Badge Men) dr-vė, 

kuri ištikrųjų yra tik pasaulinės gilvelištų draugovės maža dalelė, 
du kartus per metus šankia savo iškilmingus susirinkimus, žmo
noms kartu dalyvaujant.

Papietaujama, ir čia suteikiami 
diplomai naujai baigusiems gil- 
velistams. Kartu dalyvauja ir 
aukščiausia BSA Chičagos va
dovybė su kalbėtojais ir atitin
kama programa. Kvietimai suin- 
čiami visiems BSA registruo
tiems gilvelistams, nors nariu 
būtum Įstojęs prieš 10 metų, nes 
gilvelio diplomas, kaklaraištis ir 
kauliukai reiškia nuolatini pri
klausymą (jei kartą registravai- 
si) pirmai pasaulinei skautinin
kų dr-vėi, kurios centras yra 
Londone, Gilwelio parke.

Nauji veidai
Naudinga ir įdomu bent kar

tą per metus dalyvauti tokioje 
gilvelištų šventėjė (reunion). 
Kartais čia susitinkame sū bro
liu v. s. V. Statkum, registruo
tu gUvelistu, tačiau pagal tra
dicinę daina : ’“einant senyn, ir 
silpnyn, ir baigiant lapiaūti ar. 
ėreliauti’'’ sunkiau darosi sttfas-, 
ti laiko šiam gilvelištų Vakarui. 
Sunkiau gal todėl, kad rėčiau 
čia begali sutikti savo kurso 
draugus ir dominuoja nauji Vei-. 
dai, šū kuriais tenka naujai su
sipažinti. Įdomu, kad tie nauji 
žmonės daugumoje praplikę ar 
pražilę, ir naujai gaunančių di
plomus amžiaus vidurkis suka
si apie 45 metus. Apskritai, 
daugumą amerikiečių skautų va
dovu sudaro vidutinio amžiaus, 
tėveliai. Retkarčiais pasitaiko 
ir dvidešimt metų amžiaus va
dovų, bet tokių nedaug yra Chi-. 
cagoje. To priežastis yra nihi
listinės nuotaikos paauglių bei. 
amerikiečių -studentijos tarpe ir 
rndividuahnno psichologija, at
metanti bet kokius organizaci
nius Varžtus. Amerikiečių skau- 
,tų vadovybė didmiesčiuose, labai, 
jaučia jaunesniųjų Vadovų trū
kumą ir deda pastangas tai tuš- 
ttfmai užpildyti. ’ šį vakarą ir 
btfvė paskelbta, kad šiais ine-. 
Įaiiš dhicagos gilvelio mokykla 
priims 18 metų jaunuolius, tu- 
fitfČius reikiamas kvalifikacijas, 
kai iki šiol bttvo priimami tik 
21 lilėtU amžiaus vadovai. Tokių 
buvo labai mažai praeityje ir 
vargu ar padaugės mažinant am
žiaus rėflcalavnnus.

Ką skautavimas duoda 
jaunuoliui?

150,000 jaunuolių kuriems yra 
reikalingi vadovai, greta vei
kiančių skautų vienetų, kuriuo
se yra 77,000 berniukų. Mr. 
Klein, labai vertindamas skau
tų organizacijos atliekamą jau
nimo ugdymo darbą, prisiminė 
vieną pokalbį su filantropu — 
milijonierium, kurio jis paprašė 
paaukoti skautams milijoną do
lerių.

— Gerai, — kalbėjo filantro
pas, — aš jums duosiu milijoną 
dolerių, jeigu jūs Įrodysite, ką 
skautavimas jaunimui duoda 
daugiau, negu kad Boys Clubs, 
YMCA, ar kurios kitos jaunimo 
organizacijos ?

— Aš jam iš širdies Įrodžiau, 
kad skautavimas duoda daugiau 
už kitas jaunimo organizacijas, 
patiekdamas mūsų nuostatus ir 
taisykles, — aiškino- Klein.

— Tai tik popierius, — atsa
kė filantropas. — -Parodykite;
kur visa tai Įvykdyta gyvenime, 
ir aš jums paklosiu milijoną.

Įrodyti aš negalėjau, —\ 
•aiškino <Mr. Klein, tačiau me& 
turime visi tai Įrodyti, Įsijung
dami Į vienetų vadovavimą, kad 
tai, kas įrašyta popieriuje pa
virstų gyvenimo tikrove.
Gilwelis į Ameriką atėjo vėlai

Pagrindinis vakaro kalbėto
jas btfvb šėhas BSA profesiona
linis vadovas, dabar išėjęs Į pen
siją-po 25 metų tarnybos, visą 
laiką ruošęs gilvelistus Schiff 
•stovykloj e Atlanto rajone. Jis- 
priminė, kad per 20 metų ame- 

■ rikiečiat -skautų vadovai nesi- 
domėjo Gilvelio mokykla vien 

. dėl to, kad ji atėjo -iš Anglijos.
Tas liguistas nusistatymas 

prieš -anglus buvo palaužtas tik 
po II-jo pasaulinio karo, 1946 
m.-, kai pats Gilwelio Parko di
rektorius Thurman atvykęs į 
JAV pravedė bandomąją Gilwe- 
Ho mokyklą. 1948 m. buvo pra
dėti reguliarūs Gilwelio kursai 
7-tame regijone, kur dalyva-vo 
pirmieji čikagiečiai. Vienas iš jų 
dalyvavo ir šio vakaro susirinki
me. Vėliau kas vasarą buvo ruo
šiami Gilwelio kursai, ir juos 
iki šiol yra baigę apie 30 čikar

Šio pavasario gilvelištų susi
rinkime balandžio 27 d. Chica
go j e buvo įteikti 22 diplomai. 
Chicagos gilvelištų programos 
ditektorius Richard Sanders, ku- 
tis yla paskirtas šią Vasara va
dovauti BSA rėprezėritaciniam 
vienetui į>asaulinėje skautų 
Jamboree Japonijoje, įteikda
mas diplomus ir kaklaraiščius 
atsiprašė, kad kartu negali įteik
ti kauliukų ir kkklarhiščiū žie^ 
thj, kurie gstftrihfcrhi 'Gilwell 
Parke. AhgMjcfe pašto streikas, 
sutrukdė jų pei^tfritimą f Ge
neva ir Pasaulinis Skautų Biu
ras laiku nepersiuntė BSA cent
rui.

Viėnas iš vakaro kalbėtoju MiC 
Klein, ScOut Executive Chicago 
AWa Oounrii, kvietė Visuš gil- 
Velistuš Įsijungti į vienetų vado
vavimo darbą, horint pakelti 
skautavimo lygį ir Chicagoje į 
skautų organizaciją įtraukti

NIEKAD
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Neatsrrfemk i beržą
Ir kiti patarimui . 

gamtos mėgėjams
“Skautų Aide”, išeinančiame 

kas mėnesis, visada tenka rasti 
laiką atitinkančių patarimų, pa
mokymų, nurodymų, kaip elgtis 

| ar tvarkytis žinomomis ir nepa- 
! žįstamoįrris gamtos aplinkybė • 
mis. Tai būtina žinoti poilsiau
ti besiveržiantiems iš miestų, 
kur išimtinai susibūręs šių dieĮ 
nu amerikinis (ir lietuviškasis^ 
skautiškasis jaunimas.

Pavasariniame “Skautų Aide” 
(Nr. 4) ps. Romas Pakalnis ra
šo apie slampinėjančius (ar už
davinius^ vykdančius) vasaros 
miško aplinkoje. Patarimai yra 
visuotinai naudingi ir Įsidėmėti
ni.' Straipsnis pavadintas “Sto
vyklaujant Svarbu...”, bet tinka 
pasiskaityti visiems, ypač sa- 
vaiigaliais išvykstantiems į 
‘^Forest Preserve” miškelius ar 
net atostogų Į tolimus “laukinius 
vakarus”.

STOVYKLAUJANT SVARBU...
Tinkama aprartga stovyklau

jant miške'yra didelis palengvi
nimas. Svarbiausi yra batai, ku
rie'turi būti patogūs ir patvarūs. 
•Miško stovyklavimo drabužiai ir 
avalinė skiriasi nuokasdieninio 
apsirengimo: kas tinka mieste, 
tas miške: bus tik sunkumas;

Vaikščiojimas miške taip 
pat., skiriasi ;nuo vaikščioji

mo mieste šaligatviais.
' • ? i -t - ’ f * ! * :

šlapi lapai, sausi eglių ar pu
šų spygliai žvyras, gali būti la
bai slidūs. Jei tau reikia nusi
leisti žemyn nuo aukštesnio kal
nelio, visada eik zigzagais. Pir
miausia' tvirtai statyk kojų kul
nus ir eik kiek atsilošęs. ‘Nie-. 
kuomet- nuo .kalnelio žemyn ne
bėk, nes įsibėgėjęs gali kartais 
nebęsustoti. T^i ųęt nežinai, kas 
I
pai, smėlis ar žvyras Ą . 
*- ■*.* • . - -K*’*** »

Stenkis laikytis didesnio atstu- 
pio nuo vienas kito.

,Būk atsargus su supuvusiais 
medžiais, ypatingai beržais. Sto
vintis išpuvęs beržas gali tapti 
didelės nelaimės kaltininkas. Jo 
balta žievė — tošis gali būti la
bai apgaulinga, vos laikanti iš
puvusį kamieną. Atsirėmus į to
kį medį, jis labai lengvai gali 
lūžti virš tavo galvos.

Jei žygio metu prieisi plotą, 
priaugusį vijoklinių erškėčių, 
niekada • nebandyk eiti normaliu 
žingsneliu, vartodamas jėgą 
žingsni statant. Kelk kojas 
aukštai, spausdamas vijoklius 
žemyn. Tokiu būdu einant, su
taupysi daug jėgos ir drabužiai 
nebus suplėšyti!

Priėjus spygliuotos vielos tvo
rą, jeigu eini su-draugu -r- vie
nas turite padaryti ; skylę ( 

gali jaukti apačioje:, slidūs la-I ną spygliuotos vielos-liniją 
liant,'O apatinę spaudžiant

giečių vadovų. Tiesa, ši vakarą 
dalyvavo tik apie šimtas jaunes- 
kiti negafejd'arfea’ kaip ta daina 
sako: “jau paseno ir nusilpo”?
' 'Sutinkant *anksčiau 

ir susipažįstant su naujais, 
ko pastebėti, kad daugumas gil-. 
Velistų yra darbo žmonės, tik su 
viduriniu išsilavinimu ir tik ne
daug profesionalų, baigusių 
aukštąjį mokslą, čia, asmeniš
kai, buvo malonu prisiminti mį- 
sų Broliją, kur vadovų eilėse 
dirba žymiai didesnė dalis aukš
tąjį mokslą baigusių profesio
nalų, atėjusių iš AŠS bei tiesio
ginės pareigos vedami, kad išlai
kytų lietuvybę it skautybę mū
sų jaunojoje kartoje. J t:

CLEVELANDO SKAUTŲ IR SKAUČIŲ ORKESTRAS, 
visomis progomis gražiai pasirodęs lietuviškomis meliodiįomiš ir dainomis.

V. Bacevičiaus nuotr.

Darant žygį per mišką, sau
gokis, laisvų akmenų.

Atsistojęs ant tokio akmens, 
gali labai lengvai netekti lygsva
ros, griūti: ir užsigauti. Eidamas 
pirmas per -krūmotą vietą, visa
da atsimink užpakalyje einantį 
draugą. Paleistos • krūmų ša
kos veido aukštumoje gali būti'

L v. s. Br. Juodelis j labai skausmingas- nuotykis.

myn). Tada lysk pro padarytą 
spragą. Jei esi vienas, tai tik at
sigulęs ant nugaros ir keldamas 
vielą rankomis išlįsi kiton pu
sėn saugiai ir nesusiplėšęs dra
bužių. Jei tokią tvorą tau bus 
reikalas perlipti, visuomet lipk 
prie stulpo, jį naudojant kaip 
pasilaikymo priemonę.

Bet ir Čia reikia būti atsar
giam ir gerai apsižvalgyti prieš 
lipant. Tai gali būti tvora, kuri 
atitveria ganomus galvijus. Sta
tistikos žiniomis,

vienas pavojingiausių nami
nių gyvulių yra kaimenės 
bulius. Kartais ir senesnio 
amžiaus karvė, jei ji yra su 

veršiuku, gali užpulti.
Gali kartais priėti tvorą, ku

ria leidžiama elektros srovė. To
kia tvora paprastai būna vienos 
linijos apie 3 pėdas nuo žemės. 
Jos stulpeliai turi izoliatorius. 
Geriausia prie tokios tvoros ne- 
sHiesti, nes ja gali būti leidžia
ma elektros srovė.

Turėk galvoje: nors ta elekt
ras srovė ir nėra labai stipri, bet 
jeigu ji gali sulaikyti stambų 
gyvulį, ji užtektinai trinktelės 
ir tave. ps. Romas Pakalnis

t*
AKIMIRKA li*L$B VYRIAUSIO SKAUTININKO v. s. PETRO MOLIO LANKYMOSI CHICAGOJE 

Balandžio 18 d. įteikia j. ps. Richardui Kunsfmanui, Lituanicos tunto bebry laivo vadui, ordiną "Už Nuopelnus" 

Br. Juodelio nuotr.

LAUŽAS BUVO 
TIK 

MAŽIESIEMS
Bet džiaugėmės visi

Praeitą penktadienį saulutei 
leidžiantis, visais Chicagos Mar
quette parko keliais ir takeliais, 
į daubą prie Dariaus ir Girėno 
paminklo, traukė būriai jaunų 
ir vyresniųjų brolių ir sesių, 
skautininkų-kių, tėvų ir skautiš
kąją veikla besidominčių tautie
čių.

Dauboje, aplink sukrautą 
lauželį, krykštavo būriai vil
kiukų, paukštyčių, bebrų ir 
udryčių, susirinkusių į sa
vo tradicinį pavasario laužą.
Vieni žaidė, mezgė draugys

tes su kitų tuntų broliukais-se- 
sytėmis, kiti skubiai rengėsi į 
pasirodymams reikalingus kos
tiumus, grimavo veidus. Įdomu 
buvo stebėti vilkiukus: vieni su
sijaudinę kartojo pasirodymų 
“eilutes”, o kiti švaistėsi tarp 
paukštyčių. išdidžiai. demons
truodami savo kad ir išpaišy
tus ūsus.s. :■

Dalyvių būrys vis didėjo. Pa
galiau — švilpukas ir visi susi
spietė ratu aplink laužą.

Laužo programą pradėjo ps. 
Juozas Liusbinskas pakviesda

mas visų dalyvaujančių vienetų 
laužavedžius: Aušros Vartų tun
to _  vyr. sk. Laimą, Jauniūtę,
Kernavės tunto — vyr. sk. Rūtą 
Nainytę, Lituanicos tunto — 
skautą vytį Alvydą Joniką ir 
Nerijos — g. k. Violetą ščerbai- 
tę ir nepakeičiamą visų laužų 
talkininką ps. Algimantą Kezį, 
S. J. Laužą uždegė jaunieji tun
tų atstovai talkinami savovado- 
vų-

Pirmoms laužo liepsnelėms su
žibus, pasigirdo tėvo Kezio akor
deonas ir sesei Rūtai vadovau
jant, džiaugsmingai suskambo 
visų dainuojamas “Lauželis”. 
Po to vienas kitą sekė šūkiai, 
dainos pasirodymai.

Laužavedžiai puikiai suge
bėjo apjungti visus daly
vius. Nė nepasijutom, kaip 

praslinko dvi valandos.
Paskutinėms laužo žiežirboms 

spraksmt, visi sujungtomis ran
komis ratu sustojome vakarinei 
maldai ir iš visų lūpų suskam
bo ilgesiu perpinta “Lietuva 
brangi” , ir “Ateina naktis”./‘Iki 
pasimatymo” — spaudėme vie
ni' kitiems rankas. Gęso laužas, 

. danguje sužibo pirmosios žvaigž
dės ir paslaptingai ošė pražydę 
parko medžiai. Skirstėmės kar
todami: “Iki pasimatymo sto
vykloje...” Sesė Irena

V/ ''KERNAVĖS" TUNTO PAUKŠTYTĖS PO PRATYBŲ
Chicagos Marquette Parke. Nuotraukoje: Šešupės d-vė balandžio 

25 d. su savo vadovėmis vyr. sk. A. Pavilčiūte ir vyr. sk. K. 
Bukaveckaite.

SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne < 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELES 1
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS, :
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60808

IIKIIIKIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIKIIIIIKIIIT
POEZIJOS PAVASARIAI

Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų sieki —
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vintas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir vdrkii poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.<—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio forrbato, 157 psL $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai 112 Dsl

Kaina $1.00. *
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkv Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

psL Kama $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl $2 00
B. Anatolijbs Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eiles, 62 psl. $0,75

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 nsL S2 00
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psL $2.00
12. Nadas Rastenis, TRUŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Aiiykščių Šilelis", vertimas, 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $100
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lynka, 167 psl. $3.00
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl? $2.50
17. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- 

liai, 92 psL, $1.00.
18. Putras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl, $1 00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl $100
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl $3 00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas Knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį order}.

1739 So. Halsted St, Chicago, DI. 60608
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ISSn Kranas, komunos miestelio vaizdas. Mato;i bažnyčia ir namai, pačiy kolonisty pastatyti
1850 metais. Nuotr. Istorijos D-jos muziejus

KAS TINKA ART INSTITUTUI, NETINKA

Iš “Dailės" parodos

Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

CHICAGOS ISTORIJOS MUZIEJUJE ŠVEDŲ 
KOMUNOS PARODA

1846 metais Illinojaus valst., 
vadinamose “prerijose”, netoli 
Galvos miestelio įsikūrė švedų 
emigrantų kolonija, žinoma 
kaip Bishop Hill-Utopia, 11,000 
akrų plote, kuris buvo ir pasili
ko ramus kampelis — susibūrė 
švedai “didžiosios” imigracijos 
metais. Tenai jie vertėsi vien 
ūkių: augino gyvulius, sėjo ru-

gius, kviečius ir viską ,kas rei
kalinga pragyvenimui. Pasista
tė namus, net viešbutį, kur pa
keleiviai į vakarus keliaudami 
sustodavo pernakvoti ir arklius 
“diližanui” pakeisdavo.

Naujoji Švedija buvo užsida
riusi nuo kaimynų, galima sa
kyti ir nuo pasaulio, nes savo 
komunoje (bendruomenėje) pa

ATEINA BIRŽELIS.

Praėjusį šeštadienį Čiurlio
nio galerijoje buvo atidaryta 
jaunesnės kartos lietuvių dai
lininkų kolektyvo “Dailės” 
darbų paroda. Dalyvauja 17 
grupės narių su 55 meno dar
bais. Zitos Sodeikienės parodos 
katalogo viršelis — plunksnos 
piešinys.

Po metų pertraukos “Dailės” 
kolektyvas surengė parodą, 
kurioje dalyvauja Dalia Rekly- 
tė-Alekna, Petras Aleksa, Mari
ja Ambrazaitienė, Andrius Ba
tukas, Nijolė Banienė, Raminta 
Baukytė, Ona Baužienė, Henri
kas Blyskis, Irena Mitkutė, Jo
nas Neimanas, Viktoras Petri- 
konis, Valentinas Rainoms, Zi
ta Sodeikienė, Magdalena Biru
tė Stankūnienė, Kęstutis Tri
makas, Algirdas Trinkūnas, 
Dalia Barniutė-Zikienė.

įėjus, į akis krinta 
patiestas ilgas su- 
“tiltas’’, tai Jono 

vadinama “Kons-

Parodos vaizdas
Vos salėn 

ant grindų 
kaltų lentų 
Neimano
trukcija nr. 4”. Toliau vidury 
salės pastatyta, jau Art Institu
te matyta kita J. Neimano kon
strukcija nr. 7, tai storų balkių 
sunerti “rėmai”, o tarp jų įsuk
ta stora virvė, sugadina visą 
paradą. Šie dideli griozdai ne
siderina su bendru parodos 
vaizdu, — užstelbia ant sienų 
paveikslus ir Petro Aleksos 
skulptūras, kurios atrodo pa
stumtos į šalį. Be to, kas galima 
daryti Chicagos Meno institu
tui, tai mūsų publika gali pa
laikyti lankytojų įžeidimu. Pa
galiau atrodo, kad Čiurlionio

nė” ir “Portretas” verti dėme
sio. Zita Sodeikienė mums jau 
gerai žinoma humanistinių te
mų menininkė savo originalu- 
mu ir vaizdingumu pirmauja 
parodoje. Magdalena Birulė 
Stankūnienė išstatė du medžio 
raižinius ir vieną akriliką. Da
lia Barmutė-Zikienė padarė di
delę pažangą spal. grafikoje. 
Viktoro Petrikonio 4 darbai tu
ri stiprią savo brolio, dail. A. 
Petrikonio įtaką. Vai. Banionis 
surado būdą išgauti reliefinį 
efektą savo ai. tapyboje. Jo pa
veikslai švelnūs, realistiniai. 
Andriaus Baluko iš 4 abstrak
čių darbų, nr. 12 bus visapu
siškai nusisekęs.

Mūsų jaunam “avangardė- 
liui” linkėtina kasmet vis ge
riau ir gražiau rengti dailės 
parodas be išdaigų, kuriomis 
apgauti ir nustebinti negalima.

Paroda „ pasibaigs šj sekma
dienį, gegužės 23 d. Atdara 
kiekvieną vakarą ir savaitga
liais nuo 11 iki 9 v. v.

MARIA HIGH 
SKULPTŪROS 

PARODA

muziejuje, 4012 Archer Avė. 
gegužės 9 d. buvo atidaryta Ma
rijos Aukštesn. mokyklos mer
gaičių studenčių skulptūros

Salvia dombeyi yra pasauly (lapeliai maždaug 11 colių il- 
didžiausia iš visų gėlių. Ji au-Įguiuo.
ga Peru respublikoje. .liovėsj Pietinėje Peru daly, Andų 
inkų indėnų šventa & Žydi kalnuose, kur buvo prieš daug 
nuo lapkričio iki kovo .dmne— šimtmečių inkų sostinė Cuzco 
šio. Išąuga iki 1/ pėdų aukš-įir kaimeliuose (pueblos), gy- 
tumo. Salvijos žiedai panašūs ventojai mylėjo ir garbino sal- 
i jurginų žiedus; nepeprastai viją dombeyi. kaip šventą au- 
skaisčiai raudoni žiedai. Kai [galą ir jo žiedus.
saulė nušviečia, žiedo lapeliai I gražus ailf,aIas rctaj ran. 
keičia spalvą, o vėjo pajudin- dainas dykumose, todėl gy
ti spindi kaip rubinas. Žiedo. ventojai dar ir dabar augina 

prie savo namų, kaip šventą 
paveldėjimą iš savo protėvių. 

.Tačiau salvija, kaip nelaukinė* 
gėle, reikalinga priežiūros, 
todėl ją stropiai prižiūri jo
sios mylėtojai del jos nepap
rasta gražumo. Kai žydi, tai 
balti debesėliai Andų kalnuose 
atrodo dar baltesni.

šiandien vietos gyventojams 
yra geriau žinoma salvijos gi
minės (genus) “nucchu” gėlė, 
kurią indėnai taip pat laiko 
šventa gėle, ši gėlė nėra taip, 
kaip salvija žavinga. Ji auga 
Andų kalnuose ir laukuose. 
“Nucchu” žiedo lapeliai trum 
pi — tiktai apie vieno colio il
gumo. žydi nuo sausio iki ge
gužės mėnesio. Kai ji žydi, tai 
atrodo kaip ugnies kamuolys.

Inkų indėnų civilizacijos 
laikotarpy “nucchu” buvo in
dėnų diduomenės išminties ir 
galios simbolis. Religinių apei 
gų progomis indėnai papuoš
davo savo gyvenvietes gėlėmis, 
tikslu nuraminti piktuosius 
dievus, kad jie apsaugotų nuo 
žemės drebėjimo. M. Š.

iki šio mėn.

.stambesnių 
skulptūrinių

pa rodą, kuri tęsis 
pabaigos. ■

Yra iš daugelio 
ir smulkesnių
darbų ir gan gerų. Be įvairių 
konstrukcijų — vielų, “make
tų” ir geležies, yra keli mode
liuotų dimensijų darbai, atseit, 
Cathy Chupryna Kristaus gal
va, Dolores Wunder — sėdinti 
mergaitė su gėlėm ir Sandy 
Chaponis — metalinis katinas 
ir “piramidė”.

Šią parodėlę verta pamatyti. 
Lankymo valandos nuo 1 iki 
4:30 v. popiet.

— Vytauto K Jonyno 40 me
tų kūrybinio darbo apžvalginė 
paroda atidaroma gegužės 22 
d. Kultūros židiny New Yorke.

— Konstantinopolio vysku
pas Fotius atsiskyrė nuo Ro
mos katalikų bažnyčios ir įstei
gė graikų katalikų (pravosla
vų tikėjimą pradžioje 11-to 
šimtmečio.

Seniau mus žudė kulkomis, dabar 
— daina. Prel. J. Kučingis

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, mirusiems kankinių 
mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Vytautas Volertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas roma
nas, 273 psl., kaina 5 doT Jame aprašoma kaip bolševikai valdo ir 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol. «

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. ši knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
$1.00.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį’ gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psL $1,00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

laikė iš tėvynės atsivežtas tra
dicijas. Dar ir šiandien apie 200 
bendruomenės tebekalba šve
diškai ir palaiko 19-to šimtme
čio tradicijas. Jie sekė savo 
“pranašą” Erik Jansson, kuris 
mokė “tūkstantinio tobulumo” 
ir kuris savo pamokslais pri
vedė iki knygų deginimo ir re
liginio persekiojimo prieš sek
tą. Pasėkoje reikėjo bėgti ten, 
kur yra religijos laisvė bei ge
resnės ekonominės sąlygos — į 
Ameriką. Choleros epidemija 
jų komunoje numarino dau
giau kaip 100 švedų. Civilinis 
karas “Utopinės Švedijos” soli
daus komunos gyvenimo nesu
trukdė. Jie buvo nagingi ir 
praktiški žmonės. Gamino tra
dicinius baldus, turėjo gerai 
įrengtą kalvę. Tarp jų buvo 
vienas dailininkas, kuris tapo 
Amerikos istorijoj žinomas 
mėgėjas primityvistas Olov 
Krans. Krans gimė 1838 m. Šve
dijoje. 12 metų amžiaus būda
mas su tėvais išvyko Amerikon galerijoj vykdomas remontas, 
ir apsigyveno Bishop Hill šve
dų kolonijoje. Berniukas ganė 
jaučius, dirbo ūkio darbus. 
Tėvas norėjo, kad sūnus būtų 
kalvis. Nors išmoko kalvio ama 
to, bet užsiėmė dekoratoriaus 
ir iškabų rašymo darbu Gales- 
burge ir Galvoje, III. Jis tada 
dar nepradėjo menininko kar
jeros iki vėlesnio amžiaus. 
Nėra žinių, ar Krans mokėsi 
meno, bet jis turėjo gabumų 
bei spalvų skonį, bet jo piešti 
kolonijos narių portretai, tie
siog “baisūs”. Galimas dalykas, 
kad portretus jis piešė iš blogų 
fotografijų.

Kranso kūrinių paroda

Chicagos Istorijos d-jos mu
ziejuje, prie Clark ir North 
Ave. tebevyksta vienintelio Bi
shop Hill švedų emigrantų ko
munos dailininko Olov Krans 
meno darbų paroda. Be paveik
slų, gausu foto nuotraukų, tos 
kolonijos žmonių, gamtos, tro
besių bei žemėlapių ir to laiko 
“namie” gamintų baldų — 
lentinių sofų, spintelių, kėdžių 
ir kitų artifaktų.

Kaip pati Bishop Hill kolo
nija, taip ir dailininko mėgėjo 
Krans dailės darbai pasidarė 
istorinės reikšmės objektu. Jis 
pavaizdavo savo kolonijos žmo
nių gyvenimą šitaip: sėja javus 
bent tuzinas žmonių tam tik
ram atstume nuo viens kito; 
septyni vyrai dalgiais piauna 
kviečius, o vienuolika moterų 
kviečius suriša į “kulius” ir 
taip darbininkai sueiliuoti, kad 
eilė nusitęsia per visą lauką. 
Taip pat dailininkas pavaiz-

Ar tai menas? Jeigu norima ei
ti su “laiko dvasia”, tai reikia 
žinoti kaip ir kur. .

Palikime stalių ir jo “kilnias 
idėjas”. Ant sienų yra ir gan 
gerų meno darbų. Dalios Rėk- 
lytės-Aleknienės keturi spalvo
ti ofortai labai geri. Petro Ale
ksos mišrios medžiagos kolaži- 
nis globusas ir du erdvės-visa- 
tos žvaigždynai,' tikrai įdomūs. 
Jo “Alegorija” yra sumontuo
ta iš mūsų visuomenei žinomų 
žmonių veidų, o jų yra tūkstan
čiai. Parodos lankytojas gali ir 
save atrasti. H. Blyskio tik vie
nas ofortas. Maria Ambrazai
tienė davė 4 darbus. Iš jų “Pie-

—

minejimo proga dailės parodoje iurlionio galerijoje. Iš k. į d.: M. Šileikis, J. 
Pautienius ir A. Cooper'io autoportretas

Nuotr. Jurgio Kasakaičio

Jau išėjo seniai laukta
Juoze s Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

duoja ir artojus — tiek daug 
arklių traukia plūgus, atrodo, 
jog ariamas laukas permažas. 
Moterys dėvi tradicinius dra
bužius — su prijuostėm ir ska
relėmis galvas apsirišusios. 
Vienas žiemos vaizdelis paro
do, kaip du jaučiai, pakinkyti 
į roges, smarkiai bėga. Jo gam
tovaizdžiai — žali, plokšti lau
kai, kur daugumoje ir žmonių 
nemažai yra, sudaro įspūdingą 
vaizdą, nors tų žmonių figūros 
atrodo, kaip medinės.

Krans tapyba yra lygiai svar
bus istorinis dokumentas, nes 
tiksliai pavaizduoja to laiko 
švedų imigrantų Utopijos gy
venimą. Ne tik pirmieji primi
tyviški pastatai, bet ir komu
nos darbas laukuose ir kaime
lyje paliudija istorinį faktą. 
Jis padovanojo visą savo 100 
paveikslų Bishop Hill kolonijai 
1912 metais, kurie tapo Illino
is Department of Conservation 
ir kurie dabar būna kolonijos 
bažnyčioje, švedų Nacionalinė 
galerija restauravo 20 jo paveik
slų 1969 m. sutikus Illinois 
Arts Council. Kiti Krans darbai 
buvo rasti Kennedy galerijoj, 
New Yorke ir Chicagos Istori
jos Draugijos kolekcijose.

Švedų Utopijos kolonijos 
steigėjas Erik Jansson 1850 m. 
juvo nužudytas kivirčuose dėl 
vienos moters. Kolonija dabar 
vadinama: Bishop Hill State 
Memorial vietove. Senieji tro
besiai baigiami atremontuoti į 
pirmykštį jų būvį, kaip buvo 
prieš 125 metus.

ši istorinė paroda įdomi. Ji 
jus keliama ir į kitus miestus.

Raginkite savo apylinkę 
augti ~ taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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J BERT AŠIŲSBENDRADARBIAVIMO IR BENDRAVIMOPOKALBIS SU LIETUVOS “TARYBININKU”
(Tęsinys)

Tur būt, jums nėra žinomas 
faktas, kad bėgyje 1945—1955 
metų, kai Lietuvoje siautė par
tizanai ir Lietuvos saugumo or
ganai neįstengė jų sunaikinti ir

žiauriausiomis priemonėmis, Sta
linas buvo tiek Įsiutęs, kad buvo 
apsisprendęs visus lietuvius iš 
Lietuvos ištremti — perkelti. 
Tada J. Paleckis du kartus va
žiavo pas Staliną kalbėtis ir at
kalbėti nuo tokio žiauraus spren-

ninėms statyboms, kultūriniams poreikiams. Mūsų 
pasitenkinimui ir džiaugsmui, tokių pažiūrų nebeli
ko. Į palanges sugrįžo jurginai, žmonės veržte ver
žiasi į šiolaikines gyvenvietes, kuriose daugiau pa
togumų, arčiau mokyklos, kultūros židiniai. Žem
dirbiai dabar nesitaiksto su vienpusiškais vadovais, 
besirūpinančiais vien centneriais ir tonomis”. (Tie
sa, 1971 m. balandžio 14 d., 2 psl.).
Galima būtų patikėti ir Mogilevcevu, jeigu jis, rašy

damas apie sugrįžusius jurginus, rašytų teisybę. Džiugu, 
kad žemdirbiai nesitaiksto su vienpusiškais valdovais, 
nes žemdirbiams nėra jokio reikalo taikstytis. Bet netei
sybė, kad Mogilevcevas bando sudaryti įspūdį, kad ne
sitaiksto dėl jų susirūpinimo vien centneriais ir tonomis. 
Susirūpinimas centneriais nebūtų toks blogas dalykas, 
jeigu valdovai žemdirbių išaugintus centnerius ir tonas 
neskubėtų išvežti Rusijon. Žemdirbių išauginti centne
riai turėtų būti palikti patiems žemdirbiams, bet neišve- 
žami rusams.

Bet Mogilevcevas per akis meluoja, kai pasakoja, 
kad Lietuvos žemdirbys buvo užsienio propagandos klai
dinamas. Kada ir kokiu būdu ta užsienio propaganda ga
lėjo pasiekti tą okupuotos Lietuvos žemdirbį? Kas gi tą 
propagandą žemdirbiui suprantama kalba siunčia? Nie
kam ne paslaptis, kad raudonoji armija ir policija pasta
tė stropiai saugomą sieną. Ją saugo akylus raudonarmie
čiai, specialiai treniruoti šunys ir spygliuoti elektros lai
dai. Visu pasieniu iškastos grabės ir iškirstas miškas. 
Pasienyje pastatytos iškeltos būdos, iš kurių galima sekti 
kiekvieną žmogaus ar galvijo judesį. •

Lietuvos žemdirbys dar stropiau saugojamas, nes 
pati Lietuva yra už dviejų ir net trijų sovietinių sienų. 
Pirmąją sieną sudaro Rytų Vokietijos ir Vakarų Vokie
tijos komunistų stropiai saugojama siena, o antrąją sie
ną sudaro Rytų Vokietijos ir Vakarų Lietuvos siena. Dvi 
koiHunistų sienos yra ir Lenkijos pasienyje. Nei iš komu
nistinės Vokietijos, nei iš komunistinės Lenkijos jokia 
užsienio propaganda negali eiti. Laiškais jokios propa
gandos siųsti negalima. Jeigu kas ir drįstų į laišką įdėti 
kokį lapelį, tai Vilniaus pašte sėdintieji' 300 cenzorių 
viską išimtų. Dabar jie išima dolerius, skepetaites ir ki
tus vertingesnius dalykus, perskaito ir nusifotografuo
ja kiekvieną rimtesnį laišką, tai ką jau bekalbėti apie ke
ikią propagandą žemdirbiams.

Lietuvos žemdirbiams niekas jokios propagandos 
nesiunčia radijo bangomis. Nėra tokių stočių, kurios 
žemdirbiais rūpintųsi. Pagaliau iš žemdirbių atimti visi ■ 
radijo aparatai, kuriais užsienio stotis galėtų klausyti. 
Jeigu kada pasitaiko kokia bendro pobūdžio įdomi žinia, 
tai tokios žinios perdavimui rusų specialios stotys trukdo. 
Lietuvoje tiktai vienas kitas komunistas gali pasiklau
syti užsienio stočių, bet ne žemdirbys. Meluoja Mogilev
cevas apie propagandą žemdirbiams, negalima patikėti

Rašo, kad i palanges sugrįžo jurginai
Grigorijus Mogilevcevas, “tarybinės” Lietuvos Tra

kų rajono komunistų partijos pirmasis sekretorius, ko
munistų partijos centro komiteto Vilniuje leidžiamoje 
“Pravdoje” rašo, kad iki šio meto Trakų apylinkėje pa
langėmis buvo sodinamos bulvės, o dabar jau į tas palan
ges sugrįžo jurginai.

Gražiau būtų atrodę, jeigu apie atgijusias gėles būtų 
rašęs koks Živcevas arba Voskresenskas, o ne Mogilevce
vas. Visi žinome, kad okupuotoje Lietuvoje rusai atida
rė daug naujų kapinynų. Gal Mogilevcevas buvo vienas 
tų, kuris tuos kapinynus planavo ir kapus pripildė. Jei
gu jis Lietuvoje atsirado tiktai karo pabaigoje, kai į Lie
tuvą antrą kartą įsiveržė sovietų tankai, tai jis gali ir 
nežinoti, kur prieš karą jurginai žydėjo. Lietuviams 
lengviau būtų buvę patikėti, jeigu apie jurginus Lietuvo
je rašytų lietuvis, tuos jurginus matęs prieš karą ir 
šiandien.

Bet lengviausia būtų patikėti,, jeigu į palanges su- 
grįžusieji jurginai būtų parodyti šią vasarą į okupuotą 
Lietuvą važiuojantiems Amerikos lietuviams. Visi žino
me, kad šio mėnesio pabaigoje ir ateinančio pradžioje 
į Vilnių išvažiuos grupė Amerikos lietuvių. Jie sutiko su 
visomis okupanto sąlygomis — gyventi okupanto nurody
tose vietose ir apžiūrinėti okupanto parinktas ir' nurody
tas vietas. Būtų labai gražu, jeigu okupantas, Vilnitm 
nuvežtiems Amerikos lietuviams leistų nuvažiuoti į kai
mus ir pamatyti, kaip tie jurginai žydi palangėse. Mogi- 
levcevo pasakojimu daugelis suabejos, nes jis teisybės 
nerašo. Bet jeigu Vilniun nuvažiavusiems Amerikos lie
tuviams būtų leista savo gimines pamatyti nė- Vien 
niaus viešbutyje, bet būtų leista nuvažiuoti į gimtinį kai
mą ir pamatyti jų pačių sodintus Jūr’giiitfe, tai jau būtų 
kitas dalykas. ;

ištai ką Gregorijus Mogilevcevas rašo apie Į palanges 
sugrįžusius jurginus:

“Prisimenu laikus, kai žemdirbį reikėjo įtikinė
ti, kad kolūkio turtas, bendrai išaugintas brandes
nis javas — jo gėrybių ir geresnio gyvenimo šaltinis, 
kad darbininkas privalo būti griežčiausiu kontrolie
rium, artimiausiu vadovo pagalbininku ir patarėju. 
Kurį laiką kaimo žmogus, klaidinamas užsienio pro
pagandos, nepatikliai žiūrėjo į kolektyvinį ūkį, pa
langėje vietoj gėlių sodino bulves, prieštaravo ūkio - . x x . 
vadovams, norintiems paskirti didesnę dalį visuome- jo tvirtinimu apie sugrįžusius jurginus.

dimo. Antrą kartą Stalinas bu
vęs įtikintas, kai jam buvo pa
žadėta imtis visų f^iemonių par
tizanams likviduoti. Jų likvidavi
mui buvo griebtasi žiauriausių 
ir apgaulingiausių priemonių. 
Partizanų likvidavimas išgelbėjo 
visos tautos ištrėmimą, kuris, 
žinoma, būtų pagreitinęs lietu
vių tautos sunaikinimą. Ar Šis 
J. Paleckio žygfe galima bus pri
skirti ateityje prie jo nuopel
nų, — tik laikas padarys savo' 
sprendimą.

Jūs savo spaudoje ir susirin
kimuose akcentuokite ir reika
laukite Lietuvai tik pilnos nepri
klausomybės ir nedarykite jokių 
kompromisų. Laikui bėgant, gal 
mums pasiseks palenkti Maskvą, 
kad Lietuvai suteiktų satelitinės 
valstybės teisės. Tada, jau mums 
būtų kiek geriau ir galėtume 
kiek savarankiškiau tvarkytis 
ir rusifikacijai spirtis.

Toliau. Kadangi dabar iš 
Amerikos atvažiavusiems lei
džiama lankytis tik Vilniuje, 
Kaune, Trakuose ir Druskinin
kuose ir už kiekvieną parą rei
kia mokėti po $30,00 už nakvy
nę, tai jums reikia visai nutrauk
ti važiavimą ir daug verčiau 
kviesti saviškius atvažiuoti pas 
jus Amerikon. Tada Maskva, ne- 

. begaudama dolerių, kurių su
renka per metus iš ekskursan
tų apie 20 milijonų, turės da
ryti pakeitimų ir leisti lankytis 
gimtose vietovėse. Toks jūsų 
tvirtas nusistatymas turėtų dar 
ir kitą naudą. Iš Lietuvos at
važiavusieji ir pamatę laisvo
jo pasaulio gyvenimą,- pamatę 
jūsų medžiaginę padėtį, jūsų 
gerbūvį, pavažinėję po miestus, 
atsilankę jūsų universalinėse 
krautvėse, kurių pačiam nema
čius negalima sau įsivaizduoti^ jnai prieš jį kovoja, pirmoje ei

NEREMKLME KOMUNISTU
Perspėjimas ir patarimas Liberty salės serimnkams

Cicero lietuvių kolonija 
ne geriausiai yra įsitvirtinusi 
vietinėje valdžioje. Jau 30 me
tų mieste savi valdybė n yra iš
renkamas, ir vis aukštesnėms 
pareigoms p. Kimbarkas, mo
kyk hj tarybon Genės-, parkų dis 
trik tau Masiliūnas ir k.- šie 
miesto pareigūnai priklauso 
visai eilei lietuviškų organiža-

torijos šert. Jtirgjs BrervŠ> ir 
žinomo visuomenės- vei
kėjo Kario P. Deveifcto pade
damas, iš senųjų ėmė stfpšėki- 
Aėti Liberty Šėras. Iškart *pa- 
žangiejr su BreiVė jokios kal
bos nenorėjo tarė#, bet šis 
.misisamdė advokatą ir p*gra- 
sirto totemu i* naujiesiems I

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

H-oji dalis
10

KELIONĖ MOTORLAIVIU Iš LABGUVOS 
Į NEMUNYNĄ

Apie 1926 — 1927 metus Pranciškus Šorys (vokiš
kai rašoma Schories) tarnavo Labguvos mieste ir iš to 
laikotarpio jis yra parašęs Įdomius atsiminimus apie 
kelionę motorlaiviu iš Labguvos Į Nemunyną. Savo 
atsiminimuose jis rašo:

“Vieną popietę mano šefas man pranešė, jog ry
tojaus dieną 
Pelkės (vok.
nyną,

turėsiu vesti laivą į Didžiosios Samanų 
Grosses Moosbruch) rajoną — i Nmu-

Į kelionę reikėjo išsileisti sekančios dienos rytą. 
Saulei tekant aš jau buvau ant kojų, suvalgiau sočius 
pusryčius, susipakavau savo kelionės maišą ir patrau
kiau link uosto. Pirmieji saulės spinduliai jau maudė 
miesto namų stogų viršūnes, jam dar tik bebundant iš 
po nakties miego. Bet paukštelių čiulbėjimas jau skar
deno rytmetinio dangaus skliautus ir oras buvo perpil
dytas žydinčių gėlių ir medžių kvapais. Nuotaika buvo 
pakili ir Įsukęs Į Karaliaučiiaus gatvę aš prie vieno na
mo švilptelėjau ten gyvenančiam draugui sutartą žen
klą, jog jau esu kely ir laukiu jo pasirodant Į mano 
signalą atsiliepdamas jis iškišo galvą pro atvirą langą 
ir pamojavo man rankoje laikytu sumuštiniu, jog ir jis 
jau baigia savo pusryčius ir tuoj prisijungs prie manęs. 
Kaimynystėje tarpduryje stovėjęs mėsinės savininkas-, 
pastebėjęs tą sceną, paleido kandžią repliką; kad rrta- 
no draugas bus pasimatymą pramiegojęs. Tuo metu ir 
mano bendrakeleivis pasiekė gatvę. Praėję pro’ ręsto“
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Situacinis Ubfluvot apskrities planas
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ve- taruSečiams.
Cicero lietuviai, Benorėda

mi priklausyti nuo katalikų 
kunigų, arba’ nuo' Aien'o nors 
kito malonės, prieš 56 mėtų 
pasistatė Liberty namus. Nors 
šių namų tik apie trečdalis šė- 
rininkų sudaro “pažangiuo
sius” arba jiems prijaučian
čius, bet jie sugebėjo Į savo 
rankas paimti visą Šių namų 
tvarkymą. Direktoriai, kurių 
yra 15, būdavo renkami Aė šė- 
rininkų, bet “pažangiųjĄ”' su
sirinkimuose Mildos — Vilnies 
namuose Bridgeporte, o Cice
ro lietuvių namų 
metiniuose susirinkimuose tu
rėdavo tik 
paploti už sąrašą kandidatę, 
kurių būdavo surašoma lygiai 
tiek, kiek reikia išrinkti — 15. 
Lygiai, kaip sovietų vąldomuo 
se kraštuose. Tokia tvarka nuo 
šių naftių atbaidė naujuosius 
ateivius.

Prieš kelis metus šių namų 
padėtimi susirūpino JIB labora-

šerminfcai

pakeiti rankas rr

listai, pasisavinę didelius Kini
jos žemių plotus, tai šiandien 
MaskV^kuri' kitįf tautų- impe
rializmą labai smelkia ir mena-

grįžę Lietuvon savo artimiesiems 
(žinoma, atsargiai}' apie tai pa
sakos.

Be to, bandykite Amerikon 
kviesti daugiau iš jaunimo gre
tų. Jaunimas yra kiek drąsesnis, 
o, be to, jaunimas jaunimuiTa- 
biau pasitiki. Neužmirškime, 
kad mūsų tautos likimas yra 
jaunimo rankose.

Savo radijo transliacijose 
taipgi daugiau dėmesio 'skirki
te jaunimui. Kalbėkite į jauni
mą, bet ne į senimą. 5 įįU

Dar štai ką noriu pažymėti: 
mes Lietuvoje galvojame, bet 
nekalbame, kad karas tarp Mas
kvos ir Pekino yra neišvengia-, 
mas. Kinijos gyventojų prie
augliui didėjant, jai yra reika^ 
liūgą didesnė teritorija. O juk 
kiekvienam kinui yra žinbtila, 
kad rusų carų laikais buvo dideli ’ 
.Kinijos žemių plotai užkariauti 
ir nuo Kinijos atplėšti. Todėl 

, Šiandien visų kinų akys savai
me krypsta į jų buvusias že
mės. Pati logika diktuoja, kad 
jeigu rusų carai buvo imperia-

Įėję turi rusų carų padarytą Ki
nijos apiplėšimą atitaisyti ir už
kariautas žemes grąžinti. Jeigu 
Maskva geruoju su Kinija tuo 
reikalu nesusitars ir žeinių nė- , 
grąžins,- tai, mūsų manymu-,• ka
ras yra neišvengiamas ir Kini
ja jau dabar tam ruošiasi.

Daugelis mūsų mano, jog jūs,- 
radijo bangomis kalbėdami Į 

Lietuvos' j atiminą, turite pral 
dėti jiems skiepyti mintį, kad 
tokio karo- atveju- jie už- Mask
vos imperializmo išlaikymą be
kariautų, jo negintų. Jaunimui 
reikia aiškinti, kad Kinijos tau
tos sūnų yra šventa patriotinė' 
pareiga kariauti už savo žemių 
atsiėmimą, jų valdymą ir tų Že
mių vertybių naudojimą.

Reikia geraį atsiminti, kad to
kio- karo atveju į pirmąsias ug
nies linijas griis ffė ftTšų tauty
bės kairėivius. Nereikia užmirš
ti, kad ir įvedant savo kariuo
menę Į Čekoslovakiją' pirttttiše 
linijose buvo beveik išimtinai ne 

. rusai. Jų tarpe buvo nemaža » 
lietuvių. (B-. d.)‘

I

I

I

save kandidatas if juos, p^gal I 
ba&ų daugbmą, išrinkti difek- I 
feriais. Tada ‘’pažęngieji” iš f 
■asire — lišrrivės? sąraše du | 
'kafftffd’a'tais. ŠfrctokaiTį ir Mi-1 
Činfį Įsitraukė į savo sąrašą ir I 
tuo laimėjo balsus kai kuriui 
organizacijų ir turinčių šėrusj 
pavienių asmenų.

Lietuviai turėtų susiprasti ir 
nebalsuoti už tuos kandidatus, 
kurie eina vienam# sąraše su 
“pažangiaisiais”. Jų sąrašas 
M. Butwell,. F. Lukas, B. F. Ku-| 
bilius, J. K-. Stalioraitiš,'A. Doč * 
kienė, V. Mičiulis, AL Simokai- 
.tis, F. Walaitis, A. Grigas, S. J. | 
Jokubta, N. Černiauskienė, J. | 
įGrigien’ė, B. GėTgbtas, P. But- į 
kis ir H. Žebraitis. Jie surink- | 
tris balsus padalina lygiai vi-| 
siems numatytiems išrinkti | 
kėndidatams, kurių tarpe, 
kaip matome, yra 106% “pa
žangiųjų, o Simokaitis su Mi- 
čiuliū perėję iš Breivės sąrašo.
I. Metinis Liberty' namą Šėri- 
ninką susirinkimas įvyks $e- 
gnžės 22 d. i vaL po .piėt savuo 
•še namuose. Šėrininkai, gyve
nantieji Ciceroje arba kaimy
nystėje, turėtų šiame susirin
kime dalyvauti ir atiduoti sa
vo balsus ne už tuos, kurie 
eina’ bendrame sąraše su ko
munistais bet už tinkamą kan
didatą Į direktorius iš antrojo 
— Breivės sąrašo, kuriame 
kandidatuoja:- J. F. Kimbark, 
K. P. Dėvėikiš, V. Mofušis, S. 

‘Paulauskas, A.- Virkutis, A. Ke 
reli’s, A. Jūškėvičiūs, Df. K* §id 
Tauskas, B. Dutida, J. Butkus,
J. Katinas, J. Baltitis, J. Purtu- 
lis,-R. Grigaliūnas ir J. J. Brėi- 
Ve. CF tie ktiriė yra iš Cicėro iš 
vykęt* arba negalės susirinki
me’ dalyvauti,- Įgaliavimus — 
proxy siųsti ne' Liberty Hali, 
bet Naujienų atstovo Cicercrje, 
Kazio- P*. De veikių adresu: 
1425 Sor. 49tif Avė. Cicero, fil. 
60650.

Susirinkime’ tarp kitko, bus 
švarštoftiaš klausimas ar šiuos 
■namas parduoti svetimtau
čiams ar jtios ir toliati’ Laukyti ■ 
EetUVių’ fankosė, nės Giedro ; 
Rietuvių kolonija dar yra labai g 
stipri. Būtų' gerai jei Šiubs 
jiamuš nupirktų kokia peltto 
nesiekianti lietuvių organiža- 
cira. Sehds ^ėfifiinkaS'

t ■
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raną, mes su juo pasukome i Turgaus aikštę,- kurios 
centre Buvo gėlėmis apsodintas darželis. Airt1 žolynė
lių' ir gėlelių dar tebevirpėjo tirštos naktinės rasos la
šeliai. NuO čia mes patraukėme Į Pylimo gatvę, kur 
susitikome su dar dviem kitais mūsų būsimos kelionės 

i draugais. Visi cfratige pasiekėme vandens kėlių ins
pekcijos ūostą paupėje, kur pasisvėikinomė su mus 
pasitikusiu panaktiniu uosto sargu, palinkėjusiu 
mums laimingos kelionės.

KURSAS — NEMUNYNO ŽIOTYS

Pagaliau mes jau susikraustėme ir Į mūsų motor- 
.laivj. Dar kelios minutės ir laivas buvo paruoštas ke
lionei. Numetus trosus, kuriais motorlaivis buvo pri
tvirtintas prie krantinės, mes išvairavome Į atvims 
Deimenos upės vandenis. Prieš akis išniro impozan
tiškas tiltas^ juosiąs Deimenos upės srovę. Plaukdami 
pavandeniui, mes greit prašliaužėme ir po jo papilve. 
iAnt kairiojo upės kranto pro mus praslydo Bellevue 
viešbutis. Ten nesimatė jokio judėjimo, matyt, nieks 
dar nebuvo pakirdę iš po nakties miego. Metėme 
žvilgsni Į vieną Deimenos atšaką, norėdami pasitkirntą 
ar iš ten nnmis priešpriešais neatplaukia koks laivas. 

.Ta<y pačiu tikslu apžvelgėme ir dešiniijĮ upės šoną. Jo
kių pavojų nesimatė, kelias buvo laisvas ir mes netru
kus atsidūrėme santakoje, kur Į Deimeną Įsilieja Dei

Tiltas per Deimenos upę prieš į ją įsiliejanf DidžTeSioš Pričkaįrabes IcaHaltH 

mentis prikasąs ir Didžiosios Pričk-agrabės kanato 
vandenys.

Deimenos perkase mafčrtle ant inkaro stovintį vii-1 
kitą su baržomis. Tėti jmr buvo prisidėjęs įtidčjimjfc, 
mtityt, buvo- ruošiamasi tolimtisnėn kelionėn:. Mūšų 
tikslas buvo kelionė tolyn pavandeniui, link Deimenos 
žibčių. Pro šalį slinko plačios pievos ant abiejų f>ei- 
menos upės- krantų.- Pravažiavę pro Peldžių (vok. Pel-1 
dszen) kaimą mes pasiekėme Deimenos upės žiotis, iš 
kur atsivėrė atviras vaizdus Į Rui^ilį marias. Į marias ' 
įplaukus, kfek toliau- i kairę pamary, užpakalyje ft- 
.kosi Labagynų kaimas ir Rendė su švyturio bokštu. į 
Pasiekę niaritise butijij, atžymėtą pirmuoju numerių, į 
mes pasukome šiaurryčių link, kryptimi, vedančiu 
tiėsfog į Nemunyno upės žiotis-. Po maždaug vienos vU- į 
landos kelionės mes pagaliau- priartėjome prie Nemti-1 
nyno upės žiočių. Aplenktam signalą uosto molo gale 
ir Įplaukiame Į Nemunyno upės vagą. Nemunyno upės 
žiotys \Ta labai plačioš — tikra įlanka, tačiau pagl-1 
tintas feivains praplaukti kanalas čia yra labai siauras.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE ffi PLATINKITE
DIENRAŠTI -NAUJIENAS”
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OR. ANNA BAUUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 
IR GERKLĖS LIGOS 
pritaiko akinius 

2858 W. 63rd STREET 
falafu PRospact 8-3229 

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

juo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospact 8-1717

DR. S; BIEZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 
tiktai antradieniais ir penktadieni
Trečiad. ir sekmad. ofisas nedaryta,

Rezu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

7-3

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
>b ; . . < Ofisas: HEmlock 4-5849 

- Rezid.: 388-2233
.. . OFISO VALANDOS:

' Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

Rtt. GI 84873

DR. W. M. E1SIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Avev WA 5-2670

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

Dr. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

CICERO
Lietuvių Namų Savininkų 

klubo veikla
Klubas savo narių susirinki

mą turėjo šio mėn. 11 <L, 1500 
So. 49th Avė., svetainėje, kuri 
iš senų laikų buvo kaip ir už
miršta. Nauji savininkai P. P. 
Pečkiai, svetingi žmonės, dėl 
to ir vėl pradeda čia būti susi
rinkimai ir kiti subuvimai, nes 
vieta patogi ir iš seno žinoma, 
Namų savininkai kadaise bu
vo veiklūs, bet senieji sunega
lavo, tai ir 
darė reti.

Prisidėjus 
ateivių, jie 
nųjų vietas, 
ir gražiai moka kalbėti, tik vi
sa bėda kad tingi. Retkarčiais 
parašo “Drauge” žinutę iš klu
bo, o “Naujienose’’ nieko.

Tai netvarka. Namų savi
ninkai skaito ir Naujienas ir 
jas mėgsta, tai valdybos pa
reiga žiūrėti, kad nebūtų vien 
pusiškumo ir neapykantos. Aš 
sakiau ir sakau — vienybė ga
lybė, taip ir turi būti!

Klubo pirmininkas P. Kim- 
barkas sako, kad lietuviai tu
rime laikytis iš vieno. Tai pa
vyzdys kitataučiams. Mūsų 
visa apylinkė ir jos švara pri
klauso nuo namų savininkų, 
tad to ir laikykimės, vienas 
kitam duokime ranką. Neapy 
kanta, kerštas šalin 1

Cicero D. ■

susirinkimai pasi-

naujų žmonių^ iš 
turėtų užimti se
nes yra raštingi

A

Kaip organizacijoje susidariusi maža klika 
gali suardyti nariy tarpe santaiką ir damą

Liuo — v«ddyi*K> pirmininkas, 
K. Leknickas — kultūrinių rei
kalų vadovas ir J. Litvinas —

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef,: G Arden 3-7278 MINSKAS

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7Tst STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; ąntrad. ir ketvirtai 
nuo 9. iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta- 

-■■■ dienį nuo 9 iki 12 vaL
Trečiadieniais uždaryta.: .

y DR, FRANK PLKKAS
. .... OPTOMETRfSTAS. . J 

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

’Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

• PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL-vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas Yėz. tfefef.: 448-5545

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

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

Valandas: 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 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

1454 WEST 71st STREET 
Ofiso telefz HEmlock 4-2123 
Rezid. tele... Gibson 8-619S

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

P. SILEWIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTE  ŽĮSTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai Speciali pagalba ka|om^ 
(Arch Sepports) ir t t

2850 West 63rd St., Chtea0o, III. 60629 
T«lef<: P R et pert 6-5034

r progas wrr» tirtai per 

NAUJIENAS

MAGNETOFONAI
(CASSETTE PLAYERS)

TIK $17.95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS L1ĖTUVJI

u

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
' ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

r-----------

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Tek HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 60629

■ —■

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti i Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones i Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpjūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms- 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

FORESTS CANT
FIGHT FIRES

--------- SMfTTinttO----------

NAUJIENAS]
------- o mm SULTIS—---------

(Tęsinys)
Stongvilų išmetimo istorija
Tas Mockaus savotiškas pali

kimas tuometinės klubo valdy
bos buvo priimtas ir visuotino 
narių susirinkimo patvirtintas. 
Stongvilos ta privilegija naudo
josi iki 1970 metų vasaros, kol 
klubo valdyba ir dirdrtoriai be 
visuotinio narių susirinkimo ži
nios nutarė tą privilegiją nu
traukti. Bet toks nutarimas ne
buvo užprotokoluotas ir visuoti
no susirinkimo patvirtintas.

Stongvilos mėgino šį reikalą 
kartkartėmis iškelti visuotinia
me susirinkime, tačiau pirminin
kas šio klausimo neleido svars
tyti. Taip tęsėsi per kelis mė
nesius. Stongvilos pritrūkę kan
trybės užvedė teisme bylą. Dėl 
pasirinkto advokato nesugebėji
mo, ieškinys tvarkomajam posė
dyje negavo eigos — kaip sako
ma: “byla buvo išmesta”. Mat, 
buvo reikalaujama priteisti iš 
klubo tuos du bilietus. Aišku, 
tai nesudarė civilinio ieškinio 
teisinio objekto.

Klubo vadovybei susidarė pro
ga Stongvilais visiškai nusikra
tyti, ką ji ir padarė savo 1970 
m. rugsėjo 30 d. suruoštu ope
retiniu “kengūrų teismu” ir iš
mesdama iš klubo narių patį A. 
Stongvilą, jo žmoną ir juos už
sistojusį A. D. Kaulakį.

Stongvila vėl norėjo visą rei
kalą nukreipti į visuotiną narių 
susirinkimą ir tų pačių metu 
gruodžio 1 d. parašė klubo val
dybai. išsamų raštą, prašydamas 
klubo valdybą ir direktorius jo 
raštą pateikti, perskaityti arti
miausiame klube narių susirin
kime, ko nei direktoriai, nei val
dyba niekuomet nepadarė.

Kaip jau anksčiau yra rašyta, 
ta klubo “teismą” sudarė direk
torių neviešai sudarytas “spe
cialus komitetas” iš penkių na
rių — John Savulionis, Anton 
Kadsel, Albinas Shmagoris, An
thony Sobol ir Anthony Ado
maitis. Ta komisija ar kas ki
tas,. be parašo, Stongvilams ir 
Kaulakiui paštu atsiuntė rašte
lį, kviečianti rugsėjo 30 d. įvyks
tantį “specialų mitingą”, nes 
“yra keletas prieš. jus kaltini
mų, kuriuos galėsite šiame mi
tinge išgirsti”.
“Kengūrų teismas” Stongvilai 

ir Kaulakiui

klubo pašalinti nėra klubo 
rių susirinkimo patvirtintas bei 
aptartas.

Stongvilai ir jo žmonai iš klu
bo narių pašalinti direktoriai 
surado dar tokią priežastį, kad 
klubo narių mokesčių knygose 
nebuvo įrašyta, kad jiedu būtų 
mokėję nario mokestį. Tą prie
kabę Stongvila savo rašte pa
aiškina sekančiai:

“Kad neteisingai pašalino ma
ne ir mano žmoną iš klubo, pa
aiškinu daugiau. Kai aš ir ma
no žmona įstojome į šį klubą, 
sumokėjome įstojimo ir nario 
mokesčius. Vėliau klubo val
dyba iš mūsų nario mokesčio ne
beėmė, sakė, kad mums, kaip 
Mockaus įpėdiniams, nereikia 
mokėti, leido dalyvauti visuose 
klubo narių susirinkimuose ir 
juose balsuoti kaipo klubo na
riams. Kai aš nesutikau, kai 
direktoriai reikalavo mane atsi
sakyti bilietų, mums Mockaus 
išpirktų į klubo parengimus ir 
dar kėliau klausimą, kad kiekvie
nais metais Mockaus gimtadie
nio proga klubas duotų nemoka
mai pietus nariams, kaip klu
bas buvo prižadėjęs, klubo val
dyba, ypač Krauza ir direkto
riai, išskyrus Kaulakį, nusista
tė prieš mane. Pirma neteisin
gai ir neteisėtai pašalino ma
ne iš direktorių, būk rinkimų 
metu aš nebuvęs klubo nariu, 
vėliau paminėto neteisiško, vie
našališko komiteto pagalba pa
šalino ir iš klubo narių. Ala
no žmoną pašalino iš klubo, kad 
nemokėjusi nario mokesčio. Bet 
ar ji kalta, kad valdyba neėmė 
iš jos mokesčio, o sakė, kad ne
reikia mokėti. Narys

(B. d.)

na-
Iškilmingos eglių krikštynos 

ir jų palaistymas nyks Š. m. bir
želio mėn. 20 d. International 
Friendship Garden.

ž$sys panoro 
globoti avižas

Illinois Medicinos draugija 
šeštadienį svarstė pasiūlymą 
steigti daktarų globojamas 
draudimo grupes, vadinamas 
“Foundations for Medical Ca
re”, trumpai F. M. C. Pacien
tai, priklausą tokiai draudi
mo grupei, mokėtų kas mėnesį 
nustatytą pinigų sumą, o susir 
gę galėtų naudotis grupės dak
tarų, ligoninių, klinikų, vais
tinių patarnavimais. FMCT su
mokėtų visas sąskaitas ir žiū
rėtų pati, kad honorarai ir kai 
nos būtų normalios, neišpūs- 
tos. Pacientams nieko daugiau 
nereikėtų mokėti.

Šitokios daktarų draudimo 
grupės jau veikia Kalifornijo
je. Ten draudimas kainuoja 24 
dol. per mėnesį. Gydytojai pa 

grupės ne 
daro drau 
tik siektų 

patarna-

brėžia, kad šitokios 
žiūrėtų pelnų, kaip 
dimo bendrovės ir 
geresnio medicinos 
vimo visuoomenei.

STACK ANOVIETIS
— Ne katinų kniaukimas, ne 

kaukimas vėjo — kankino ne
miga pernakt be atvangos. Ta
čiau ryte žvalus Į darbą ėjo — 
žinodamas, kad ten ramiai išsi
miegos. (šluota)

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

f

Only you 
can prevent 
forest fires I

CAREFUL!

PLEASE

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

z

PETK
IEVAS ir sūnus

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

t
1 

t

j

Laidotuvių Direktoriai

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

<845 SO. WESTERN AVE.

i 
i £

MAŠINOMS VIETA

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

TRYS MODERNIŠKOS
ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8600 RE p uoli c 7-8601

Šalia Pirmo Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos eglės 
buvo pasodintos dar dvi eglai
tės: prezidentų Aleksandro Stul
ginskio ir Dr. Kazio Griniaus. 
Eglaitės pasodintos 1971 m. ge
gužės mėn. 13 d. Michigan City, 
Indiana, International Friend
ship “Garden”.

Egles pasodino L. V. S. “Ra
movė” Chicagos skyriaus val
dybos nariai: Andrius Juškevi-

— Žemaičių Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
gegužio 19 d. 7:30 vai. yak. Hollywood 
svetainėj, 
kviečiami 
reikalus.

2417 W. 43rd St. Nariai 
atsilankyti ir aptarti klubo

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuvių Klube 
mėnesinis nariu susirinkimas Įvyks 
trečiadieni, gegužio 19 d. Pradžia 
12:30 vai. popiet Almera Simons par
kelio svetainėje, pirmame aukšte, 103 
kambaryje, 1640 Drake Ave. Nariai 
ir narės prašomi skaitlingai dalyvauti 
ir atsivesti naujų kandidatų įstojimui 
i mūsų klubą. Turėsime išrinkti ko
misiją pikniko surengimui, nes po 
šio susirinkimo turėsime 3 mėnesius 
atostogų. Po susirinkimo Įvyks kuk
lios vaišės motinų pagerbimui.

W. Mankus, sekr.

£
IEUDEIKI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS F. 0AlMiDDOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 -1742

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

I

Po poros dienų A. Stongvila 
ir A. Kaulakis 1970 m. spalio 
1 d. gavo to komiteto pirminin
ko A. M. Kedsel pasirašytus to 
paties turinio angliškai rašytus 
pranešimus, kad jiedu yra “ne
pageidaujami nariai (undesi
rable members) ir dėl to, einant 
klubo įstatų III straipsniu, tą 
pačią dieną, rugsėjo 30 d. yra iš 
klubo išvaromi (expelled). To 
straipsnio 5 pastraipa nusako, 
kad kaip nepageidaujamas (as 
undesirable) narys iš klubo išva
romas jei jis “priklauso Orga
nizacijai, kuri simpatizuoja 
Jungtinių Valstybių perversmui 
arba giria komunizmą ir jo va
dus. arba pajuokia (ridicules) 
Jungtines Valstybes, jų vėliavą 
ar bet kuriuos jų simbolius”...

Kaulakis j visą tą “teismą” ir 
jo “sprendimą” numojo ranka, 
bet Stongvila bandė per klubo 
valdybą ir jos direktorius tei
sybės ieškoti.

Savo rašte klubo valdybai ir 
direktoriams Stongvila pareiš
kė su tokiu jų nutarimu nesu
tinkąs, kadangi: 1) tas komi
tetas yra neteisiškas, nes nežino
ma, kaip jis buvo sudarytas; 2) 
komitetas yra vienašališkas, su
darytas prieš mane jau anks
čiau nusistačiusių ir ne iš neu
tralų žmonių; 3) komitetas pa
darė sprendimą man už akių, 
laiku legaliai man nepranešęs; 
4) komitetas man pritaikė klu
bo statuto III paragrafą, Club’s 
By-Laws, Article III. AŠ nesu 
toks, kaip tame paragrafe pasa
kyta, 5) nei to komiteto suda
rymas nei jo nutarimas mane iš

PRANCIŠKA VANAGAS - BRONSKYTE
Pagal pirmą vyrą Olšauskienė

Gyv. 1901 So. 51 Ave., Cicero, Ill.
v Mirė 1971 m. gegužės 18 dieną, 11 vai. ryto, sulaukusi 46 metų 

amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Tauragės apskr^ Kaltinėnų par.
Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Alytė Danielaitis, žentas Petras, anūkė 

Aušrytė, du sūnūs — Edmundas Olšauskas ir Šarūnas Vanagas, bro
lis Pranas Bronskis, jo žmona Sally ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Priklausė Lietuvos šaulių Sąjungai Tremtyje.
Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 So. 50 Ave., 

Cicero, niinois.
Penktadieni, gegužės 21 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į Sv. Antano parapijos bažnyčią o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Franciskos Vanagas giminės, draugai ir pažistatni nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Duktė, sūnūs, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis - Butkus. Tel. OL 24003.

WALTER B. TRUSK
Gyv. Brighton Parko apylinkėje

Mirė 1971 m. gegužės 17 dieną. 7:30 vai. vakaro, sulaukęs 82 me
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Šiaulių apskr., Kriukų mieste.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Lietuviu piliečių klubui, Lietuvių Suvalkiečiu draugi

jai, Utenos draugiškam klubui, Našlių ir Našliukių klubui, Chicagos 
Lietuvių Demokratų klubui, Joniškio ir Žagarės klubams.

Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So. Califor
nia Avenue.

Ketvirtadienį, gegužės 20 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Walter B. Trusk giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami .dalyvauti . laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
tarnavimti ir^atMsveikinlmą.: ‘ >

Nuliūdę lieka:

Giminės, draugai ir pažįstami.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas if Geraldas F. Daimid. 
Tel. LA 3-0440.

F

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 

IR NAKT]

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos

• Lietuviųv 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALS TED STREET Phone: YArds 7-l9«l

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2428 
649 EAST 162nd ST. Phone COirmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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Geriausia praėjusiu mėty filmy aktorė Glenda Jackson, Londone 
apžiūri iš Hollywood© atsiystą "Oskarą".

Paaiškėjo. kad jis buvo iš važia- elektros inĮinięrių. kuris nu
šovė kariniu šautuvu savo 18 
m. žmoną ir 26 metų sūnų. 
Prieš trejis metus jis buvo du 
mėnesius gydomas Elgino be
pročių ligoninėje.

vęs į kareivines žinioms papil
dyti. K. Oksas yra JAV artile
rijos pulkininkas. Kiekvieną 
metą jis yra kviečiamas kelioms 
savaitėms žinioms papildyti. 
Turėjo išvykti ir šį pavasari. 
Kazimiero Okso telegramą su
sirinkusiems perskaitė jo žmo
na Joan Oksas.

žada griauti viešbuti
Sekmadienį Holy Angels ka-

j Banketo programą sklandžiai talik¥ parapijos klebonas Ge- 
pradėjo vicepirmininkas Juozasj°rge Clements pagrasino mies 
Bacevičius. Jam padėjo vice-įlo valdybai, kad jis su savo 
pirmininkas Bruno Klemka, se- parapijos žmonėmis pats nu- 
kretorius Bruno Gramontas ir griaus apleistą Woods Hotel, 
iždininkas Adolfas Baliunas.

Labai gražiai ________
iždininkas Adolfas Baliūnas. r>«2 E. Oakwood gatvėje, jei

Labai gražiai Amerikos iri miestas to nepadarys. Dar dau 
‘Lietuvos himnus sugiedojo Al- giau, parapija nuneš visą lau- 
!girdas Brazis. Svečiai buvo pa- ž.ą i miesto rotušę ir ten paliks. 
• vaišinti skania jautiena, bulvė- 
! mis ir salotomis, o vėliau Al
girdas Brazis nepaprastai jau- 
; triai sudainavo “Užmiršai tėvų 
'kapus”, “Kur bakūžė samano- 
I ta” ir nepaprastai gyvą lietuviš
kų dainų pynę. Jis dainavo 
“Kur tas šaltinėlis”, “Kur ban
guoja Nemunėlis”, o vėliau, 
įtraukęs visus svečius į dainos 
nuotaikas, užtraukė “šėriau 
žirgelį”, “Du broliukai kuni
gai”, o baigė “Kai aš turėjau 
kaime mergelę ...”

Dr. J. Valaitis susirinkusius

Kunigas ClemenLs nusiskun
dė, kad jo apylinkėje pilna vi
sokių apleistų pastatų, kuriuo
se prisiglaudžia boinai, katės 
ir žiurkės.

LIETUVIŲ
PREKYBOS RŪMŲ 

BANKETAS
Praeito sekmadienio, gegužio 

16 d. vakarą, Beverly Country 
Club patalpose įvyko metinis 
Illinois Lietuvių Prekybos Ru
anu banketas.
I Salė buvo pilna žmonių. Visi 
stalai buvo užimti cocktail kam
baryje, o vėliau banketo salė 
taip pat buvo pilnutėlė. Salėje 
matėsi didokas skaičius Preky-

LAKESIDE VILOS KVIETIMAS
Valdžiai įjungiant į steigiamąjį Nacionalinį Kopkalnių Parką dalį 

Beverly Shores paežerių, žinomoji lietuviška vasarvietė Lakeside 
Villa šiemet veikia paskutiniuosius metus. Sezonui pasibaigus, Lake
side Villa likviduojama ir įjungiama į parką.

Vilos savininkai maloniai kviečia savo gausius prietelius ir 
buvusius vasarotojus bei lankytojus per veserą pasinaudoti šia jau
kia ir patogia lietuviška. vasarviete. J Į '

ST. 1 ČĖSNAI ir
T. A. MILDAŽIAI ' \

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME 
LOANS

bos Rūmų veteranų. Už stalo Pasveikino Alto vardu, o Dr. F. 
sėdėjo pirmasis Chicagos Lietu-' Kaunas — Lietuvių Fondo var- 
vių Vaizbos buto pirmininkas du.
Justinas Mackevičius su ponia, j Kiekvieną metą Prekybos Rū- 
John Pakel su ponia ir bendra- mai skiria stipendijų mokytis 
darbiais, sen. Frank Savickas, 
Walter Rask, Petras Kazanaus- 
kas, Balzekų šeimos, Barney’R. 
Pietkiewicz, sūnus ir šeimos, 
John Evans, Teodora Kuzas ir 
daugelis kitų.

Buvo didokas skaičius veiklių 
biznierių, bet nebuvo paties rū- 
mų pirmininko Kazimiero Okso.; kas paskyrė stambiausią 

pendiją Putinui Baltrušaičiui. 
Kiekvienas stipendija tas gražiai 
padėkojo ir pasižadėjo būti nau
dingas' ne tiktai sau, bet ir lie
tuviams.~

Buvusiam Prekybos Rūmų 
pirmininkui Barney B'. Pietkie
wicz buvo įteiktas pažymėjimas 
už pavyzdingą pareigų ėjimą ir 
atliktų darbų įvertinimą.- šia 
proga trumpą kalbą pasakė Ba
cevičius ir padėkojo pats Bar- 
ney Pietkiewicz...

Kaip vakarienės, metu, taip ir 
šokiams švelniai grojo Jono 
Byansko vadovaujamas orkest
ras. Jaunimas ir vyresnieji gra
žiai šoko iki vėlyvos nakties.

. . , Dalyvis

norintiems, bet ekonominių 
sunkumų turintiems studen
tams. Ir šiais metais stipendi
jas gavo trys jauni vyrai. Pa
tys Prekybos Rūmai paskyrė 
stipendiją Arnoldui Braziui Jr., 
Metropolitain Bankas paskyrė 
stipendiją Motiejui A. Urnie
žiui, o senatorius Frank Savic- 

i sti-

Užsidarė seniausias 
Čikagos teatras

Antradieni užsidarė, senas 
Čikagos teatras McVickers 
Theatre, pirmą kartą pastaty
tas 1857 m. Po trijų gaisrų, te
atras vis būdavo atstatomas, 
paskutinis, dabartinis pastatas 
kainavo 2 mil. dol. ir buvo 
baigtas 1922 m.

Puošniai Įrengtame teatre 
seniau būdavo statomos ope
ros, vaidinimai, koncertai, 
paskutiniu metu teatre tebuvo 
seksualinių temų filmai. McVi 
ckers teatras buvo seniausias 
Čikagoje ir, trečias visoje Ame
rikoje. Jo daugiau nebus.

šunės per paštą
Montgomery Ward bendro

vė be kitų prekių pardavinė
davo per paštą ir gyvus šunis, 
tačiau gamtos globos organi
zacijoms ėmus reikšti protes
tus, ta prekyba nuo irugsėjo 
mėn. bus nutraukta. Įmonės 
kataloguose rudens ir žiemos 
sezonui šunų garsinimą jau 
nebebus.

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.|^ 

CHICAGO, ILLINOIS 60432 — TEL.: LA SLS24S

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA _ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

E. ŽUKAUSKAS

Amerikos centras 
Illinois lauke

Pats Amerikos vidurys pagal 
gyventojų skaičių pasistūmėjo 
Pietiniame Illinojuj Į vakarus 
ir dabar yra apie 30 mylių nuo 
Missisippi upės.

I Prekybos sekretorius Mauri
ce Stans dalyvavo ceremonijo
se,

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.
S AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
>________________ _____ . ... t

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608,
- - • - ----- :r----—*

kuriose naujas centras bu
vo atžymėtas. Jis yra ūkinin
ko Lawrence Freidericho ūky
je, sojos pupelių lauke. Vos 

i už penkių mylių nuo to lauko 
yra Mascoutah miestelis su 
5,045 gyventojais.

Amerikos gyventojų centras 
anksčiau buvo netoli Centra
lia, Ui., o dabar po paskutinio 
gyventojų surašymo, jis pa

siliko 27 mylias i pietų vaka
rus. Prekybos sekretorius pa
aiškino, ką tas centras reiškia. 
Žmogus stovėdamas tame cen 
tre nežiūrint Į kurią pusę pasi
suktų. visur rastų vienodą gy
ventojų skaičių — šiaurėje, 
pietuose,, vakaruose, todėl ir 
centras keičiasi. Dar 1790 me
tais centras buvo toli rytuose, 
netoli Baltimorės.

Ūkininkas Freiderich pareiš 
kė spaudai, kad nuo centro 
perkėlimo į jo sojos pupų lau
ką, jis sugaišo daug darbo va
landų kalbėdamas su Įvairiais 
svečiais ir lankytojais.

Matyt, nepavijo
Glenview policija sekmadie

nį suėmė 52 metų Clinton Goss, garda.

LB Waterbury apylinkė 
suruošė- ‘‘Grandinėlės” koncer 
tą, kuris-praėjo su dideliu pa
sisekimu. Dr. P. Vileišio pra
nešimu'ši veikli apylinkė JAV 
LB Centro Valdybai paskyrė 
$700. ■

— Sveika mityba — senelio 
vargu šalinimas, — 322 Alvųdo 
radijo paskaita ši ketvirtadie
ni, gegužės 20 d., 11 v. r. So
phie Barčus Radijo šeimos va
landoj.

— JAV LB Centro Valdybos 
rengiamam simpoziume, Či
kagoje, gegužės mėn. 29 die
ną, pranešimus padarys : dr. 
Kazys Ambrozaitis .— Lietuvių 
Fondo centro valdybos pirmi
ninkas; dr. Juozas Girnius — 
“Aidų” žurnalo redaktorius; 
Jonas Kavaliūnas — JAV LB 
Švietimo Tarybos pirminin
kas; ir dr. Vytautas Kavolis — 
“Metmenų” žurnalo redakto
rius. šis LB simpoziumas, te
ma “Išeivijos Kultūrinė Politi
ka’’, vyks Lituanistikos Insti
tuto suvažiavimo metu. Sim
poziumą moderuos dr. Kęstutis 
Keblys, JAV LB VI-sios Ta
rybos narys. Simpoziumo or
ganizavimu rūpinasi Aleksas 
Vaškelis, LB Centro Valdybos 
vicepirmininkas kultūriniams 
klausimams.

— Chicagos Lietuvių Taryba 
susitarus su LB Chicagos apy
garda, rengia iškilmingą Bir
želio baisiųjų įvykių ir 30 m. 
sukilimo sukakties minėjimą 
1971 m. birž. 13id. šv. Kryžiaus 
parapijos salėje.

— Iškilmingos pamaldos už 
Lietuvos išvežtuosius, bei žu
vusius spontaniškame 1941 m. 
tautos sukilime bus atlaikytos 
šv. Kryžiaus bažnyčioje birž. 
13 d. 10 vai. ryto. Pamaldas 
organizuoja Chicagos Lietuvių 
Taryba ir LB Chicagos apy-
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HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnkiy Reikia

SECRETARY
SECRETARY TO DISTRIBUTION 
MANAGER FOR INDIVIDUAL 
WHO HAS TYPLNG AND SHORT
HAND SKITJ-S. IF YOU HAVE 
TRAFFIC EXPERIENCE THIS IS 
DESIRABLE. EXCELLENT STAR
TING SALARY AND FRINGE BEN
EFITS. YOU WILL BE WORKING

FOR ONE OF THE TOP 500 
COMPANIES.

CALL PERSONNEL, 378-2579

LEAF BRANDS DIV.
W. R. GRACE CO.

1111 N. Cicero Ave., Chicago
CTA TO OUR DOOR

YOUNG WOMAN
Age 20—30. Experienced. Genera 
housework, some laundry. Beautifu 
large room, T. V., private bath, other 
help. No child care, 1 yr. minimum, 
top wages, paid vacation. Lovely

Northshore residence.
Call 4464056 after 7 P. M. 

t 527-3090 days.

GAL FRIDAY
Responsible position, one girl office, 

typing, light posting work.
Interesting position with rapidly 

growing company. 
Call Mr. STAHLBER 

SA 2-3617

COOK

St. Lawrence Monastery 
77th & Central.

Call 
GL 8-6900

CLERK — TYPIST
Varied but interesting duties in sales 
department. Filing, light typing and 
tracing of shipments. Excellent com
pany benefits. 5 day wk. Must have 

own transportation.
Please call Mrs. CANNON 

THE CONROTH CO.
Elk, G. O., Ill. Tel. 439-2333

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
TS MODELINIU NAMU BALDAI 

t0% iki 50% nuolaida. Galima pirkt’ 
’alimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

— Sigutė Mikutaitytė, San
dy Mickaitė, Bronius Levanas, 
Vilius Rokaitis ir Darius Siliū- 
nas, Brighton Parko apylin
kės pradžios mokyklos moki
niai, laimėjo Įvairiose grupė
se plaukymo varžybas, kurias 
suorganizavo ir globojo 12-to 
wardo Demokratų partijos or
ganizacija ir Chicagos pietva
karių YMCA.

— Alfonsas Mikulskis, Čiur
lionio ansamblio vadovas ir 
dirigentas, palaiko ryšius su 
to ansamblio koncerto Chica- 
goje rengėjų komitetu, kuriam 
pimininkauja Anatolijus La
kas. Jis yra ir ta proga išlei
džiamo leidinio redaktorius. 
Koncertai Įvyks birželio 5 ir 6 
d. Marijos aukšt. mokykloje.

— Komp. Juozo Strolios mo
nografijos išleidimui Įvairią 
medžiagą — straipsnius, atsimi
nimus, laiškus — prašoma siųs
ti šiuo adresu: Stasė Peterso
nienė, 2534 W. 40th St., Chica
go, Ill. 60632.

— L. V. S- 'Ramovė Chicagos 
skyriaus valdyba rengia vaka
rienę skyriaus vyr. amžiaus 
tol. ramovėnams pagerbti ir 
nori sudaryti progą visiems 
skyriaus nariams maloniai ir 
nuotaikingai praleisti vakarą. 
Vakarienė Įvyks 1971 m. gegu
žės mėn. 22 d. 6 vai. Tautinių 
Namų būstinėje, 7108 So. 
Rockwell Ave. Marquette Par
ke. Skyriaus valdyba malo
niai prašo visus skyriaus kol. 
ramovėnus su poniomis ir sve
čiais dalyvauti. Skyr. Valdyba

♦ Mūsų iškiliosios solistės D. 
Stankaitytės dainų ir arijų reči
talis Įvyks š. m. birželio 12 die
ną, 8 vai. 30 min. vakaro Or
chestra Hali.

Akompanuoja muzikas A. 
Vasaitis. Bilietai gaunami J. 
Vaznelio prekyboje: 2624 W. 
59 St., Chicago, Ill. 60629. Bi- 
ietų kainos: 4, 5 ir 6 doleriai.

Rengimo Komitetas
(Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
LR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMAI2

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, 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
SKUBIAI parduodamas mūrinis na; 

mas: maisto krautuvė ir du butai 
Brighton Parke.

2 BUTAI ir šalia tuščias sklypas 
Brighton Parke.

BIZNIO PATALPA ir 3 butai. Gra
žiai atrodantis mūrinis namas Mar
quette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

SAVININKAS PARDUODA 9 didelių 
kambarių namą ant 50 pėdų sklypo 
su mūro garažų ir šoniniu įvažiavimu 

Marquette Parko apylinkėje. 
TeL 925-6870

ALSIP, ILL.. Delux 18 apartment 
building fully rented.

Phone 424-7796 
after 6 P. M.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

PAVASARIO PLANAS
GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
STILINGA mūro rezidencija. 10 

kambarių pajamom ar sau gyventi. 
Mūro garažas. Arti Marquette Parko 
ir Kedzie. $24,500.

KAIP SALDAINIS gražus, šviesus 
apartamentinis mūras ir mūro gara
žas. 2 blokai nuo Marquette Parko. 
Virš $7.000 pajamų. Jei suspėsite — 
tik $47,700.

AR 14,000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat 
vėj. Kaina $19.000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambarių mūras. 2 vonios, naujas 
garažas, prieš žaliąjį Marauette Parką.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29,500.

TVIRTI 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virš $16,000 paiamų metams. Su nuo- 
'aida už S51.000.

4 BUTU MŪRAS, nauias gazu šildv- 
mas. gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44.000.

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

HOME INSURANT’®
Call: Frank Zapolh

GA 4-8654 INSVRAI

Apdraustas perkraustymas 
iš jvairiy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.t FRontier 6-1882

AUKŠTO 12 įBAtu mūrinis., ši; 
Įima sazu. centrinis vėsinimas, eražiai 

i Įrengtas rūsvs. 2 auto garažas beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37500

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima sa- 
zu, aluminnaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28.900

3 MIEGAMU apvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminilaus langai, centri
nis vėsinimas., 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Trov apylinkėje. $29.000.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis. Karšto 
vandens šilima gazu. 2 auto garažas, 

(Marauette Parke. $23.500.
i 12 BUTU 4 metu, mūras. Radiant 
šilima gazu. aluminijaus langai. 12 
automobiliu oastatvti vieta. Platus 
sklvpas. Virš $24.000 pajamų me
tams. Pietvakariu priemiestyje, r— 
$175.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

A. TV E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublk 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

Wr v lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

, rLfn.~ , ilslmokė-
limo sąlygos.

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

_ - - ..... - ' ■ ...r

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551

1339 State St., Lemont, III. __
TEL. — 257-5542

MARQUETTE PARKE, netoli mokvk- 
los ir bažnyčios. 2 butų po 5 kamba

rius su 3 miegamais.
USKUS. 434-8786.

5 KAMBARIU beveik naujas bunga
low geroie pietvakarių apylinkėje, 

įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengia naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 1 nauius ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

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

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE, 

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

< I < « » « * t-t-

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS’




