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NAUJA AKCIJA PRIEŠ VIETNAMO KARA 4r
WASHINGTONAS. — šią. savaitę į Washingtoną suvažiavo 

šimtai žinomų religinio, biznio ar politinio gyvenimo veikėjų pro
testuoti prieš karą Vietname ir reikalauti, kad tas karas būtų 
tuoj sustabdytas, šis suvažiavimas pavadintas “Lobby of Ame
ricans”. Jam vadovauja buvęs senatorius iš Aliaskos, pralaimėjęs 
rinkimus dėl savo kraštutinio nusiteikimo prieš Amerikos vaid
menį Pietryčių Azijoje, Ernest Gruening ir kitas panašus buvęs 
sen. Charles Goodel. Prie šių dviejų prisidėjo rinkimus pralai
mėję buvę sen. Joseph Clark ir Stephen Young.

Gruening pareiškė ant Kapi- 
toliaus laiptų, kad dabartinė vy
riausybės politika nesiekia ka
rą užbaigti, bet jį išplėsti. Buvęs 
tik Vietnamo karas dabar tapęs 
Indokinijos karu. Praktiškai šis 
judėjimas reikalauja karą už
baigti iki gruodžio 31 d.

Washingtone suvažiavusių tei
sininkų susirinkime kalbėjo sen. 
Ed Kennedy, Mark Hatfield, at
stovas’ Lucien Nedzi, Robert Dri- 
nan, buvęs šalpos sekr. John 
Gardner ir buvęs darbo sekr. 
Willard Wirtz.

r -Kitas susirinkimas Kapito- 
liaus bažnyčioje sutraukė apie 
1,000 protestantų,. katalikų ir 
žydų religinių vadų ir dvasiškių, 
čia irgi kalbėjo prieš karą nu
siteikę politikai. Visus tuos pro
testus ir spaudimą kongresui re
mia. kandidatas į prezidentus 
sen. George McGovern. Jis ir 
sen. Hatfield yra pasiūlę rezo
liuciją, raginančią Vietnamo ka
rui nebeskirti lėšų po šių metų 
gruodžio 31 d.

šita rezoliucija neturi pakan
kamai rėmėjų kongrese, šios sa
vaitės spaudimas ir yra nukreip
tas į tuos kongreso narius, kurių 
balsai nulemtų Vietnamo^ karo 
ateitį. Senate reikia patraukti 
į karo priešininkų pusę 13 se
natorių, oxAtstovų; Rūmuose 70 
-atstovų.Buvęs.- .sen. Goodel, 
•kreipdamasis į tuos trūkstamus, 
balsus* pareiškė, jog konstitucija 
uždeda-; kongreso nariams atsa- 

ckomybę pabaigti šį karą.. “Lob
by. <of Americans” atstovaujanti 
ir tų kongreso narių gyvento
jus, jų rinkėjus, .
...Senatas- slaptame posėdyje 
svarstė vyriausybės išlaidas re
miant Laoso vyriausybę.. Sako
ma, kad Amerika išleidžianti 
kelis šimtus milijonų dolerių 
samdyti savanorius ■ Tailandijo- 
je, kad jie kovotų prieš komu
nistusLaose. Sėh. Symirigtonas 
siūlo nustatyti Laoso išlaidų ri- 
'hą‘: —206 mfl? dol'. per metus. 
'"Amerikos politikams kalbant 
apie; karo' užbaigimą, iš fronto 
ateinančios žinios sako' apie ko- 
mūnistfr padidintą brbvimąsi į 
įh'etų Vietnamą per demilitari
zuotą' žorfą ir apie kelių taisymo 
darbus Laose, nežiūrint smar
kaus lietaus?

Siūlo pabėgėliams 
grįžti į namus

■ 'KARACHI. — Jungtinių Tau
tų pabėgėlių komisijos pirminin
kas, princas Sadruddin Khan at
vyko į Pakistaną pasitarti dėl 
bengalų pabėgėlių iš Rytų Pa- 
kistano bėgimo į Indiją. Jis siū
lo Pakistano vyriausybei pa
skelbti*;-kad visi- pabėgėliai gali 

-laisvaisugrįžti į namus* Jų su
grįžimas būtų geriausias problė- 
mos išsprendimas,pareiškė prin- 
cas7; er’idg ■:r"L?/

* ; Indijoje tuo tarpu vis didėja 
. choleros epidemijos aukų skai
čius. Skelbiama, kad mirusių 
-skaičius siekia jau 8,000. Indi
jos gyventojai patys labai var
gingai gyveno. Jie dabar ken
čia dar didesnį vargą. Daug kur

IŠ VISO PASAULIO

PAKELIAMU TILTU PRIŽIŪRĖTOJAI 
SUSTABDĖ NEW YORKE JUDĖJIMĄ

NEW YORKAS. — JAV armijos inžinieriai ir miesto tar
nautojai New Yorke vakar bandė užpildyti vietą, paliktą staiga 
sustreikavusių kilnojamų tiltų operatorių, šis streikas parodė, 
kaip keli šimtai svarbias vietas užimančių darbininkų gali supa- 
raližuoti milžinišką miestą, kaip New Yorką. Net ir New Yorke 
gyvenantieji daug kas nežino, kad miesto judėjimas daugelyje 
vietų priklauso nuo judomųjų tiltų, kurių iš viso yra 29. Pirma
dienį 27 tokie tiltai buvo pakelti, atidaryti, lyg didelio laivo pra- 
plaukimui. Aparatai, rankenos, kurios tuos tiltus pakelia, buvo 
išardyti, išimti, o darbininkai, kurie tiltus prižiūri, išėjo namo.

HELSINKIS. — Tarptautinio 
Spaudos Instituto konferencijo
je, Suomijoje, dalyvauja ir Sin
gapūro premjeras Lee Kuan 
Yew. Jis specialiai atvyko pa
aiškinti pasaulio laikraštinin
kams, kodėl jis turėjo uždary
ti kelis Singapūro laikraščius ir 
suimti jų leidėjus.

MADRIDAS. — Ispanijoj tris 
dienas viešėjo JAV kariuomenės 
jungtinio štabo pirmininkas 
adm. Thomas Moorer. Jis savo 
kalboje pagyrė ispanų kariuo
menę, kurios moralė ir discipli
na esanti labai aukšta. Admi
rolas dalyvavo ir kariuomenės 
parade švenčiant 32 metų su
kaktį nuo civilinio karo pabaigos.

HONG KONGAS. — šį šeš
tadienį į Rekiną atvyksta Kana
dos ambasadorius Ralph Collins. 
Jis yra Kinijoje gimęs ir gyve
nęs vaikystėje. Jo tėvas buvo 
misijonierium prieš karą ir mirė 
Kinijoje.
' BEIRUTAS. — Irako vyriau

sybė susitarė su užsienio žibalo 
Bendrovėmis dėl žibalo. Irakas 
pernai iš savo žibalo versmių tu
rėjo pajamų 549 mil. dol., o pa
gal naują sutartį ir pakeltas kai
nas šiais metais turės 990 dol. 
pajamų.

TEL AVIVAS. — Amerikos 
žydas Weyer Lansky gyvena su 
turisto viza Izraelyje. Jis Ame
rikoje buvo apkaltintas nelega
lių lošimų organizavimu. Ame
rika atšaukė, jo pasą. Dar neži
nia, kaip pasielgs Izraelio vy
riausybė: ar jį ištrems ar tiesiog 
atiduos Amerikos policijai.

ATĖNAI. — Iš Graikijos ka
lėjimo pabėgo 18 m. bausme nu
teistas Nicholas Zembelis, nū-, 
teistas už .pasikėsinimą prieš 
premjero gyvybę.

LINOSA. — žinomas Mafijos 
veįkėjas Sicilijoje Angelo La 
Barbero prašo valdžios iškelti jį 
iš Linosos salos, kurion jis bu
vo ištremtas, nes čia esą blo
giau kaip kalėjime.

PAGOSA SPRINGS. — Vie
nas cirko sunkvežimis sudužo 
Colorado valstijoje, netoli Wolf 
Creek. Vairuotojas užsimušė, 
bet dar blogiau iš sunkveži
mio į miškais apaugusius kalnus 
pabėgo du Afrikos liūtai, du kal
nų liūtai, jaguaras ir leopardas. 
Juos, migdančių vaistų kulko
mis apsiginklavę, medžioja Co
lorado valstijos girininkai.

YOKOSUKA. — Amerikos ka
reiviai susimušė Japonijos uoste, 
trys balti kareiviai buvo sužeis
ti. Vėl įvyko negrų muštynės 
su baltais.

pabėgėliai eina dirbti į ūkius už 
visai, žemus atlyginimus, tuo 
atimdami pragyvenimo šaltinį 
patiems indams.
. Indijos sveikatos ministeris 
paskelbė, kad valdžios stovyklose 
jau yra apie 3 milijonai Pakis
tano pabėgėlių, dar du milijo
nai gyvena be priežiūros pake
lėse. po medžiais.

McDonnell Douglas įmonėje, Kalifornijoje, jau statoma erdvės stotis, kurios pagrindinę dalį su 
darys Saturno raketos viena pakopa, čia erdvėje gyvens astronautai. Į šitą erdviu laboratoriją 

įėjimas eina per labai švaru, be dulkiy kambarį, matomą dešinėje.

MASKVA PASIŪLĖ MĖNULIO SUTARTI
NEW YORKAS. — Sovietu Sąjunga pasiūlė Jungtinėms Tau

toms “mėnulio sutarti”, kuri prašoma Įjungti į ateinančios JT 
; sesijos darbotvarkę. Sutartis apima mėnulio tyrinėjimų ir mė
nulio panaudojimo žemės tikslam klausimus. Sutarties tekstas 
uždraudžia mėnulyje naudoti smurtą ir jėgą, uždraudžia naudoti 
mėnulyje ginklus prieš žemę. Mėnulis turėtų, pagal šią sutartį, 
būti laisvas visoms žemės valstybėms, kurios pasirašys sutartį, 
naudoti taikingiems tikslams. Draudžiama ant mėnulio steigti 
karines bazes, pastatus, sustiprinimus, draudžiama mėnulyje 
bandyti visų tipų ginklus ar turėti karinius pratimus.

Sutartyje numatoma mėnulį 
tiriant laikytis visų saugumo 
priemonių, kad. jis nebūtų ap
terštas ar pakeista jo aplinka. 
Jokia valstybė neturi teisės sa
vintis. rųėnulio.ar reikšti į jį te
ritorinius reikalavimus.

Maskvos sutarties projekte vi
si pasirašiusieji pasižada gražiai 
sugyventi ir netrukdyti kitų val
stybių veiklos mėnulyje. Prie
šingai, visi pasižada padėti į bė
dą patekusiems asmenims, duo
dant jiems prieglaudą savo sto
tyse, pastatuose, įrengimuose.

•S,

Derybos dėl britų 
įstojimo į rinką

LIUKSEMBURGAS. — Brita
nijos derybose dėl įstojimo Į Eu
ropos Bendrąją Rinką, kaip skel
biama iš rinkos centro, padary
ta nemaža pažanga. Britanija 
sutiko reformuoti savo valiutą 
— svarą, kuris iki šiol, panašiai 
kaip doleris, buvo naudojamas 
centrinių bankų, kaip pagrindi
nė valiuta, pasaulyje pripažin
ta, kaip atsargos valiuta, nau
dojama aukso vietoje.

Derybos dar vyksta toliau. 
Europos šalys'siekia, kad Brita
nija. įstodama į rinką, įneštų į 
biudžetą nemaža sumą pinigų. 
Iškyla ir britų prekybos santy
kiai su Nauja Zelandija, iš ku
rios Britanija importuoja bė jo
kių muitų sviestą ir sūrį. Teks 
suderinti nuomones ir dėl žuvo- 
vimo teisių. Britanija, kartu su 
kitom dviem kandidatėm Airija 
ir Norvegija kovoja už savo 
žūklės teises. Rinkos valstybės 
gali gaudyti žuvį: visų narių te
ritoriniuose vandenyse. Brita
nija ir Norvegija tokių vandenų 
turi daugiau už kitas, todėl ko
voja už specialias *privilegijas.

— Vilniuje išleista,, iš 1970 
m. pradėtos leisti, Kazio Boru

tos raštų serijos, knyga — ro
manas “Mediniai stebuklai, arba 
dievdirbio Vinco Dovinės gyve
nimas ir darbai”. Knyga atspau
sdinta iš 1938 m. leidinio. (E)

Erdvės planai 
daug kamuoja

WASHINGTONAS. — Sovie
tų pasisekimas erdvėj įsteigiant 
pirmą erdvės stotį, sukėlė nau
jas kalbas Washingtone apie 
Amerikos erdvės planus. Ame
rika planuoja erdvės stotį iškel
ti 1973 metais. Daromi planai 
pastatyti lėktuvus, kurie galėtų 
skaidyti atmosferoje ir erdvėje 
už jos ribų. Blogiausia, kad to
kio lėktuvo konstrukcija kainuo
ja labai daug pinigų. Sakoma, 
kad pilna erdvės stočių ir su
sisiekimo su jomis programa 

galėtu kainuoti virš 10 bilijonu 
dol.

Kongresas vis daugiau linkęs 
taupyti pinigus kariniams ar 
erdvės projektams. Atstovai 
tvirtina, kad Amerikos lėšos tu
rėtų būti skiriamos kovai prieš 
ligas, prieš alkį ir prieš senus, 
apleistus miestų butus.

Naktį Etnos ugniakalnio veržiama deganti lava sudaro labai įspū
dinga vaizda. Ugniakalnis buvo nustojęs veikti, tačiau sekmadienį vėl 

pradėjo. Lava yra sutirpę nuo didelio karžžio akmenys ir žemė.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Iš Maskvos atėjo žinias, 

kad rašytojas Sinijavskis, atsė
dėjęs kalėjime 5 metus, buvo 
paleistas, sumažinant jam baus
mę 18 mėnesių už gerą elgesį.

0 New Yorke sustreikavo ir 
kanalizacijos darbininkai. Sru
tos iš 13 atmatų stočių, neva
lytos eina į apylinkės vandenis.

Čilėje banditų buvo nušau
tas buvęs krikščionių demokra
tų vyriausybės vidaus reikalų 
ministeris Perez, žinomas ko
munizmo priešas.

+ Turkijos premjeras Erim 
prašo konstitucinės tarybos su
griežtinti naujos konstitucijos 
paragrafus, duodant valdžiai 
daugiau galių kovoje prieš te
roristus.

Tel Avive įvyko didelės 
iš rytų kraštų kilusių žydų riau
šės. Po futbolo rungtynių, ku
riose jų komanda pralaimėjo, m-i 
nia ėmė daužyti langus, plėšti 
krautuves, apversti automobi
lius.

Pietų Korėjoje laivo kapi
tonas gavo tris metus kalėjimo, 
nes jo laivas pernai buvo per
krautas ir nuskendo su 322 as- 
nimis. Laivo savininkas gavo 
18 mėn.

Transporto departamentas 
paskelbė, kad pernai Amerikoje 
buvo užregistruoti 198 milijonai 
automobilių. Illinois valstija bu
vo šešta su 5.2 mil.

Siūlo nuomoti ■ 
užimtas žemes

WASHINGTONAS. — Ko
respondentai patyrė, kad Egip
tas padarė naujų nuolaidų ir jas 
perdavė Amerikos atstovui 
Egipte Donaldui Bergui, kuris 
Amerikai neturint su Egiptu di
plomatinių ryšių, dirba prisi
glaudęs su savo štabu Ispanijos 
ambasadoje Kaire. Bergus, slap
ta susitikęs su prezidentu Sada- 
tu ir užsienio reikalu ministeriu 
Riadu, išskubėjo į Paryžių, kur 
lankėsi valstybės sekretorius Ro
gers ir jam perdavė Egipto vy
riausybės pareiškimus. Sakoma, 
kad nauji Egipto pasiūlymai yra 
lankstesni ir yra vilties, kad pa
vyks susitarti ir atidaryti Sue- 
zo kanalą.

Įdomų pasiūlymą Washing
tone padarė Čikagos kongres- 
manas Roman Pucinski. Jis siū-, 
lo Izraeliui ■ “nuomoti” iš arabų 
per‘ karą atimtas arabų žemes. 
Tų žemių išlaikymas Izraelio 
rankose garantuotų Izraeliui 
saugumą. Kartu ąrabai tūrė
tų gražių pajamų. Izraeliui ne
sunku būtų rasti nuomai pinigų, 
nes būtų sumažintas karinis 
biudžetas. Tuos pinigus, ku
riuos Izraelis' išleidžia ginklams, 
jis galėtų mokėti arabams kaip 
nuomą už dalį Jeruzalės, už Go- 
lano aukštumas ar Sharm EI 
Shaiko pusiasalį, Sinajaus dyku
mos gale.

Atstovas Pucinski nurodo, kad 
prieš karą Izraelis negalėjo dirb
ti savo ūkiuose prie Golano aukš
tumų,. nes Sirija juos apšaudy
davo. Dabar tie ūkiai pagami- 
na'30% viso Izraelio maisto pro
duktų. Nuoma už okupuotas že
mes' atneštų taiką ir patenkintų 
arabų jausmus, nes jii žemės 
būtų ne okupuotos, atimtos, bet 
išnuomotos. Izraeliui ta nuoma 
kainuotų žymiai mažiau, negu 
kainuoja ginklavimasis.

£ r

Atstovas Pucinski nurodė, kad 
Amerika irgi nuomoja iš Kubos 
Guantanamo laivyno bazę. Abu 
didieji kanalai: Panamos ir Sue- 
zo irgi buvo pastatyti ant išnuo
motos žemės.

1 Castro atmeta 
kaltinimus

HAVANA. — Kubos diktato
rius Fidel Castro savo kalboje 
piktai paneigė pasaulio spaudos 
kaltinimus, kad jo saugumas, 
tardydamas labai kankino žino
mą rašytoją poetą Herberto 
Padilia ir privertė jį pasirašyti 
pareiškimą, kuriame jis prisi
pažino ir apgailestavo savo ank
styvesnį nusistatymą prieš Cas
tro ir jo režimą.

Poetui paskelbus savo “pri
sipažinimą”, apie 60 pasaulio ra
šytojų, jų tarpe žinomų libera-

Gatvėse prie tiltų tuoj prisi
rinko šimtai tūkstančių auto
mobilių, kurių eilės nusitiesė my
lių mylias. Motorai pradėjo kais
ti, kai vidurdienio saulė tempe
ratūrą pakėlė ki 93 laipsnių. Į 
miestą važiuojantieji negalėjo 
pervažiuoti tiltų, iš miesto iš
važiuojantieji irgi turėjo lauk
ti. Meras Lindsay pagrasino 
šauksiąs Tautinę Gvardiją, ta
čiau po ilgesnių pastangų, pavy
ko svarbesnius tiltus nuleisti.

New Yorke yra gan daug įvai
rių upių. Svarbiausia Harlemo 
upė turi septynis judomus tiltus. 
Per Gawanus kanalą eina 5 til
tai, per Newtown Creek — 5 til
tai, du per Dutch Kills — viso 
29 tiltai, iš kurių 28 buvo pa
kelti. Tiltų prižiūrėtojų unija 
reikalauja ankstyvesnių ir dides
nių pensijų, kartu su jais strei
kuoja ir vandens departamento 
darbininkai, kurių prižiūri hyd- 
rantus ir kitus vandentiekio 
įrengimus. Karštam orui atėjus, 
new jęrkiečiai pradėjo atidaryti 
hydrantus, o darbininkams strei
kuojant ir nesant kam jų užda
ryti, vandens spaudimas mies
te pavojingai nukrito.

Tiltų prižiūrėtojų yra apie 
300, jie priklauso 27-tam skyriui 
tymsterių unijos," kuriai- vado
vauja Victor Gotbaum, vienu me
tu gyvenęs Čikagoje ir buvęs de
mokratų aldermanu Evanstone. 
New Yorke jis labai sustiprino 
miesto savivaldybės darbininkų 
unijas, pakėlė jų narių skaičių 
ir dabar pareiškė mielai eisiąs 
į kalėjimą, bet heapleisiąs savo 
unijos žmonių. Teismas uždrau
dė šį tiltų prižiūrėtojų ir vanden
tiekio darbininkų streiką, ta
čiau unija draudimo nepaisė.-

Nežinia, kiek ilgai teks New 
Yorko miestui verstis Armijos 
inžinierių pagalba, nes darbinin
kų pensijos planas buvo miesto 
patvirtintas, bet atmestas res
publikonų dominuojamos valsti
jos legislatures. Meras Lindsay 
dar nereikalavo Tautinės Gvar
dijos, tačiau pareiškė, kad mies
tas netoleruos streiko, kuris į pa- 
vojų išstato gyventoją, sveika
tą ir gerbūvį.

— Vilniuje išleista kalbininko 
Juozo Pikčilingio -knyga “Kas 
yra stilius”. Tai esąs savotiš
kas pašnekėsys su skaitytoju 
apie stilių. (E)

— IJetuvis muzikas V. Bar
kauskas veišėjo Bulgarijoje ir 
susipažino su Bulgaru muzika.

... (E)

lų, kaip Jean-Paul Sartre, Susan 
Son tag ir kt. pasirašė viešą laiš
ką Kubos valdžiai. Laiške smer
kiami Stalino metodai ir poeto 
teisių laužymas. Fidel Castro 
savo kalboje atmeta kaltinimus 
ir pareiškia Kubos žmonių “pa
sišlykštėjimą ir pasipiktinimą 
tokiais vargšelių grupės” tvir
tinimais.
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LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Hl- 60629

V UI-JI METAI ' NR. 23 (327)

VadoyŲ mokyklos — stovyklos:

GAIVI UGNIS ATEIČIAI
Ar suspėsime įsiregistruoti ligi birželio 15?

Nenutrūkstamas rūpinimasis vadovų prieaugliu (ir vadovų 
paruošimas) yra kiekvienos organizacijos gyvybės, gajumo ir ki
limo ženklas. Tai laiduoja ir organizacijos tęstinumą.

Ačiū Dievui, per penkiasdešimt 
lietuviškosios skautijos metų 
atėjusios ir ateinančios naujo
sios kartos, skautybėje augusios 
ir brendusios, išlaikė visą or
ganizaciją vienalytišką, stiprią 
ir, nuostabiausia, šiuo metu di
dėjančią grėsmingomis riulietu- 
vėjimo sąlygomis. Statistiniai 
duomenys nerodo narių skai
čiaus mažėjimo, priešingai — 
lietuviškosios skautybės sąjūh 
dis nariais auga.

Center Dr., Lemont, Ill., 60439).
Liet. Skautų Brolijos vadovų 

stovyklos dalyviai; a) “Ąžuolo” 
mokykla: nejaunesni, kaip 17 
m. amžiaus skautai, turį įsigiję 
I patyrimo laipsnį, b) Jaunes
nieji vadovai: Nejaunesni, kaip 
14 m. amžiaus skautai, turį įsigi
ję bent II patyrimo laipsnį.

Tuntininkai ar vietininkai re
gistruoja tinkamus kandidatus 
šiais adresais: “Ąžuolo” mokyk
la — s. Česlovas Kiliulis, 51 Tor-

s. Zigmas Jaunius (Chicago* > Lbuanicos i ) užriša kaklaraiščiu* nauįausiems broliams.
./*;** G. Plačo’nuotr.;_

Ž VA I G 2 1).Ė MS
.....SCENOSE >'

et

VEIDA1
IR

DARBAI
X Pirmosios mintys apie to

limus, bet greit atbėgsiančius

veikti tais jnbfeįg jfcKaip tai vei
klai tobuliau’ pasiruošti.* '

Svarbų- ąiįiąfi įyisų ĮŠesjųJ',Va-‘ 
dovių ir Brolių Vadovų- - min
tis ■ tais- klausimais;“ r-“— —

Atsakymų laukiamu; dar, šį 
mėnesi.1 : : ’ • Koresp.

nienė’ pavyzdlngaf ėj usi Los An- 
.gelesA ’ČajiL. “feaj&gds”'. jtįnto 
tuntininkės pareigas, iš jų pasi- 
-traukė?-' Naujosios -ttmtininkės 
pareigas perėmė buvusi veikli 
“KėrhaVės6" tuh£o Chičagbje va-

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
Sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Ju 

mėgėjus j iyaigzdes. išaugusi 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais kurie-drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinku veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
mus: ■ - - i

Antanas R&kas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobes yirię- 
uais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini- 
nai — "Bubulis ir Dundulis”. 3 veflcs- 
thų linksmas ■ .nutikimas, taip pat 
“Svajonių Šalis”, 5 veiksmų vaidini- 
.mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui
. Anatolijaus -Kairio trys knygos:

, VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri
nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais vir$e- 
uais. kaina 1.00 dol. ■ - 1

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS; 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
.širdyse. > >'■ !•’

NAUJIENOS,.-

"NAUJIENOSB KIEKVIENO '
• -‘"X -?• • -• 9-; ■’ '

■ DARBO :ŽMOGAUŠ
J-. b: -a

i.DRĄUUAS.IR BIČIULIS

1739 Šo. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL. 60608

j t t J r } į C' ■■ '
REMSITE TUOS -rZNIERTUt 

’ k JR1E GARSINAS
NAi’.nENnsE“ ,: ■

v. s. ALEKSAS KARALIŪNAS,
Vadovų-ių Stovyklos Viršininkas, - 
dabartinis JAV Vidurio Rajono 

vadeiva

Gal nesųklysime, tardami, jog 
čia yra visų kartų skautiškųjų 
vadovų ir vadovių nuopelnas. -

Šiomis mintimis pasitinkame 
ir šiemetines jaunųjų vadovų; 
bei vadovių mokyklas — stovy
klas. Manykime, kad jos dar 
bus stipresnės ne tik grynai 
skautiškuoju požiūriu, bet ir li
tuanistiniu, žinant, kad jaunieji 
vadovai viskuo turi būti pra
augę savo vadovaujamuosius.

Vadovų-ių mokyklos — sto
vyklos įvyksta rugpiūčio 7-15 
dienomis Rako miške, Custer, 
Michigan. Seserijos atskirai ir 
Brolijos atskirai, tačiau jos bus 
apjungtos vieno viršininko — 
v. s. Alekso Karaliūno stovykli
ne tvarka (jo adresas: 11710

rey Str., Dorchester, Mass., 
02124. Jaunesnieji vadovai: v. s. 
Vytautas Namikas, 6041 South 
Fairfield Ave., Chicago, Ill. 
60629.

Stovyklos mokestis 30 dol. as
meniui. Prašoma registruoti pas 
stovyklų vadovus iki birželio 15, 
kartu prisunčiant 10 dol. regis
tracijos mokest. Platesnę infor
maciją išsiuntinės stovyklų va
dovai.

Liet. Skaučių Seserija prane
ša, kad į ruošiamą registracijos 
mokestis — 10 dol., stovyklos 
mokestis 20 dol., tad viso 30 dol. j

Stovykla bus suskirstyta į dvi 
dalis — jaunųjų vadovių (skil- 
tininkių, paskiltininkių) stovyk
la ir “Gintaro” stovykla.

Skiltininkių, paskiltininkių 
stovykloje gali dalyvauti skilti- 
ninkės ir paskiltininkės, turin
čios bent 13 m., išimtinais atve
jais su tuntininkės - vietininkės 
rekomendacijomis gali dalyvau
ti ir jaunesnės bei neatitinkan
čios minėtų reikalavimų. Vie
netų vadovės registruoja skau
tės pas stovyklos viršininkę ps. 
Eleonorą šalčiūnienę, 12741 So. 
Monitor, Palos Heights, Illinois 
60463.

“Gintaro” stovykloje gali da
lyvauti kiekviena skautė, kuri 
jaučia vadovės pašaukimą, kuri 
jau vadovauja ar norėtų vado
vauti. Ji turi būti bent 15 m. ir 
turėti I pat. laipsnį Neatitinkant 
aukščiau minėtų reikalavimų, 
skautė gali dalyvauti tik su tun
tininkės - vietininkės rekomen
dacija. “Gintaro” stovyklos re
gistracija siunčiama ps. Laimai 
Kiliulienei, 51 Torrey St. Dor
chester, Mass. 02124, ne vėliau 
birželio 15.

★
Linkime daug sėkmės orga

nizatoriams ir dalyviams. Sp.

PAKĖLIMAI 
IR

APDOVANOJIMAI
Labai malonu pranešti, kad 

LSS Tarybos Pirmi jos korespon- 
denciniame posėdyje 1971.V.15, 
slaptus balsavimu tariant,
PAKELTI Į SKAUTININKŲ 

LAIPSNIUS:
į vyresniojo skautininko — s. 

Aleksandras Flateris, Washing
ton, DC., s. Česlovas Kiliulis, 
Boston, Mass, ir s. Vytautas Na
ujikas, Chicago, Ill.,

j skautininko — ps. kun. Pra
nas Garšva, MIC, Chicago, UI., 
ps. Romas Jakubauskas, Wor
cester, Mass., ir ps. Danutė Mar
cinkevičiūtė Worcester, Mass., 

■. j paskautininkio — v. si. Jonas 
Asminas, Detroit, Mich., v. si. 
Aldona Dabrilaitė, Boston, Mass.. 
v. si. Algis Gerdžiūnas. Angli
joje. v. si. Regina Petrutienė.

Washington, DC., v. si. Algis Ru
gienius, Detroit, Mich., ir v. si. 
Eduardas Įš^entiickas, Detroit, 
Mich.

APDOVANOTI LSS ORDINAIS:
Padėkos ordinu — v. s. Mal

vina Jonikienė, Chicago, Ill., ir 
s. Vytautas Mikūnas-, Chicago, 
Ill.

Padėkos ordinu su rėmėjo kas
pinu — p. Juozas Petkūnas, Chi-. 
cago, III.

Lelijos ordinu — v. s. kun. 
Ansas Trakis, Chicago, Ill,, ir s. 
Balys Vosylius, Chicago, UI.

Ordinu Už Nuopelnus — ps. 
Irena Begienė Chicago, Ill.

širdingi sveikinimai pakeltie
siems ir apdovanotiesiems. Jiems 
linkime geriausios sėkmės ir to
liau pavyzdingai dirbti mūsų 
skautybės gerovei!

Budžiu!
v. s. A. Saulaitis,

IXS Tarybos Pirmininkas

djjos :narė,!^. fįl. Irena Vilkienė. 
Sesei Aldonai linkime poilsingy. 
užsitarnautų atostogų, o sesei 
Irenai sėkmės, naujose pareigo
se.* . i/,- '. ;

Spalio mėnesį renkasi skaųr 
tininkės, ;gs. Sąųlė Šatienė, LS 
Seserijos; skautininkių skyriaus 
vedėja praneša, kad skautinin- 
kių.f yyažiavimas.įvyks ą. m. .spa
lio \3Pr3JL.; |d„ ęįevelandę. * ...:

Pasikeitimai “Skautų Ai
do” redakcijoje. S. Birutė Viri- 
dašiėnė dėl pakitusių šeimos ir 
darbo sąlygų bei naujų įsiparei
gojimų kitose srityse pasitraukė 
iš Sk; Aido redakcinės kolegijos. 

Nuo šių metų, pradžios j Šk. 
Aido redakciją įsijungė s. Sofija 

‘Jelioriienė. Sėšė Sofija 'ir anks
čiau buvo "aktyvi “Sk.: Aido” 
bendradarbė.

Nerijos tunto jūrų skaučių 
stovyklinė ruoša. Laiškai' su 
stovykline informacija ir/’regis- 
tracij bs' lapai jąu išsiųsti.’ Pra
šome visus .tėvus nėdelsiant re
gistru otį dukrai, stovyklai'.; fee-: 
gistruojamaąi paš'ps. Ir. feėgiė- 
nę, 2652 W. bath’ Str f) Chicago 
60629'; tel. 476;7089,‘ i£i š. m. 
birželio mėn.. ”?5.4-> 
regisfracinio“,i^<kefeičid;' Tžktiši 
stovyklinio mbkęščio dalis, drau
ge su užpildytais'ir gydytojo bei 
tėvų pasirašytais registracijos 
lapais, įteikiama štdvyklos vir
šininkei ps. At Jovarauskiehei
iki birželio m’ėii. pabaigos. Sesės,, 
kurioms rėikidmaūjų uniformų,* 
kreipiasi į psl-Ir.-Regienę. -

Chicagiečių medicininė,apžiū
ra. Į stovyklą vykstančių skau- 
tų-čių sveikatos1 patikrinimas ir 
skiepijimas ntio tetanus ‘ bus 
vykdomas Jaunimo Centre bir
želio 16 ir 23. Laikas bus pas
kelbtas vėliau. ‘ '

Linkime daug sėkmės nau
jam tautinių šokių vienetui. Ge
gulės, mėn. suorganizuotoji Chi- 
cagos skautų-čių tautinių šokių 
grupė jau pilnai įsitraukė į en
tuziastingą . darbą. Grupei pri
klauso daugiau 30 skautų-čių. 
Vądcvauja akademikas s. v, yyr. 
si. Andrius Markulis ir vyr. skau
tė si. Danutė Bruškytė. Repeti
cijos vyksta ketvirtadienio va
karais Jaunimu Centre.

★ Skautininke Irena Vilkie
nė — “Palangos” tunto tuntt

i

■ - ;. Jfięka, 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 agronomp A- šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi, ' V

i—.......... - SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip'žemę;^'ęšti ir prižiūrėti’ "Naujienos šią knygelę 
pardavinėja.^Ųžyažiayusiejį gąli>• knysle Įsigyti . va,.§1,25.Jeigu 
kas toižaur-gyvena! Žrba nenori ūžvdziucfti, tai^ gali atsiųsti; $1.50 čeki 
arba Money Orderį o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu- adrėstn u

Bot thsdi the rolx

ii

A;,

rimties, susuuupjMOrjR- sustmąstVmo vaLAnd^Lė '■
Cleveland© skautai ir skautės bažnyčioje

s

' f

V. Bacevičiaus nuotr.

1973 metus. Liet. Skautų S-gos 
Tarybos pirmininkas v; s. Anta
nas Saulaitis išsiuntinėjo skau
tininkams ir: skautininkėms ne
tikėtą Pirmi jos laišką, kviesda
mas pasiūlyti minčių, sugestijų 
ar planų pasiruošti 1973 metams.

Laiške rašoma, kad 1973-j i 
metai yra kelių sukakčių, mejtąi.

I. Skautų Aido (1923.III.15)
— 50 metų. ■ •’

II. Lietuvos skautybės sąjū
džio (1918.XI.1) — 55 metai;

III. Visais atvejais šios su
kaktys integraliai įsijungia 
tautinės misijos, lietuvių, tau
tos likimo ir Lietuvos nepriklau
somybės problemomis į 55 metų. 
Nepriklausomybės Atstatymo 
sukaktuves.

Kiekvienais minėjimų metais, 
pradedant nuo pat pirmųjų ir 
baigiant 1968 metais, tų metų 
programos būdavo' skirtingos, 
jos kito ir įvairėjo. Taip pat bū
tų natūralu turėti skirtingą pro
gramą ir 1973 metais.

Didžiausi organizaciniai Įvy
kiai būdavo kas 10-metį (1928, 
1938, 1948, -1968) -Įvykstančios 
Tautinės stovyklos ir,' kad de
šimtmečiai virstų penkmečiais, 
nuo 1953 m. buvo įterpiamos Jit 
biliejins stovyklos (1953, 1963)£ 
sekanti Jubiliejinė stovykla pa
gal tas tradicijas ir turėtu įvyk
ti 1973 m. ‘ -IĮ

Reikėtų siekti, kad 1973 mėtų 
sukaktys išeitų į platesnius laiš
kus, ne tik Jūbiliejine stovykla. 
Sukaktuvinio veikimo tonas tu
rėtų būti įaustąs į visą mūsų 
gyvenimą!

Visi skautininkai-ės prašomi 
prisidėti iš anksto paruošti Lie
tuvių Skautų Sąjungos 1973 me
tų (ir ligi tol pasiruošimo) 
veiklos programą: pateikti savo 
konkrečius . siūlymus,, ką visas 
mūšų sąjūdis, ką jos dalys, ra
jonai bei kiti daliniai turėtų

needs more than įiišt c 
closet full of clothes 
to call her own*

.'&B Įto Bre & Ettie first. Tcc -rant

I r
i

. stock in America. 8.

4

1739 So. Halsted Street Chicago, ILL 60608
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"dėl SLA NERIMSTA
Kanados lietuvių laikraščiai 

iki šiol negali pamiršti buvusio 
pereitais metais SLA seimo, ir i 
vis žnaibo SLA vadovybę, nors 
geriau pritiktų kalbėti, rašyti 
apie paties SLA seimo darbus. 
Juk tikrasis SLA šeimininkas 
yra seimas — SLA tvarkosi iš 
apačios į viršų.

Seniau NL buvo įdėtas toks 
priekabingas straipsnis SLA 
viršūnes žnaibęs. Neverta buvo 
į jį atsiliepti, nes kai vieni ap
šaukiami neišmanėliais, o pats 
autorius dedasi “viską žinančiu’,’ 
tai bet kuris ginčas yra tik berg
ždžias laiko gaišinimas.'

Tėviškės žiburiuose Nr. 20 ge
gužės 21 pasirodė kažkokio P. 
Z. parašytas saikingas straips
nis, sekančiam SLA seimui ar
tėjant.

čia pareikštas nepasitenkini
mas, kad būsimas SLA seimas 
šaukiamas Floridoje. Kanados 
SLA atstovams teksią toli va
žiuoti. Nors girdi, Floridoje gy
venantiems SLA nariams SLA 
seimas bus vienas malonumas. 
Bet jų ten tik saujelė.

Taip pat nusiskundžiama pe
reitos SLA 56 seimo įstatų ko
misijos nepabojimu SLA 201 
kuopos Įteikto pasiūlymo, kad 
bent vieno kuopos nario, vyks- 
tančio į SLA seimą, kelionės 
išlaidos būtų centro apmokamos. 
Žinoma, kuopoms toks nutari
mas būtų naudingas, bet pačiam 
centrui nuostolingas. Susidarytų 
naujos išlaidos ir kartu pačių 
kuopų gal sumenkėtų rūpestis 
daugiau lėšų prasimanyti ki
tiems įvairiems reikalams, tie
sioginiai nesusijusiems su SLA 
įsipareigojimais savo nariams,

kaip savitarpinio gyvybės drau
dimo sambūriui.

Prikibta aiškiai prie korektū
ros klaidos apyskaitoje, kur da
ta nurodyta 1009. Aišku, kad 
tai klaida. Anot žmonių pasLsa-| 
kymo: dėl tos skylės visi tylės, i 
tik tu vienas išsižiojai.

Na, ir prikišta:
“žinoma, niekas negali SLA 

priversti, kad ką nors šelptų sa
vo pinigais, bet kai SLA vadovai 
trokšta kad lietuviai rašytųsi į' 
SLA, tai turėtų ir atitinkamai 
paremti lietuviškus reikalus”.

P. Z.
Sveika, saikinga kritika nėra 

peiktina. Trūkumų visur pasi
taiko. Iš šalies geriau jie pa
stebimi ir nenutylėtini, jei tai 
gerais norais tokios pastabos 
viešumon pareiškiamos. Bet 
šiuo atveju SLA ne visiems lie
tuviams atstovauja, o tik savo 
nariams. Norintieji platesnės 
SLA veiklos apimties, turį tapti 
jo nariais.

Nepriklausoma Lietuva gegu
žės 19 įsidėjo SLA nario A. L. 
straipsnį Kerta šaką.

Autorius pradžioje šiaip pa
sisako :

“šiame kontinente turime na
rių skaičiumi ir finansiškai dar 
vieną labai stiprią organizaciją,- 
t. y., Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje — SLA.

Pirmųjų šios organizacijos kū
rėjų tikslas buvo pirmoje eilėje 
padėti finansiškai vargan pate
kusiam šios organizacijos nariui, 
nes anais laikais neveikė nei dar
bo apsauga, nei kokia nors val
diška apdrauda. Laikui bėgant, 
narių skaičiumi SLA labai išau
go ir sustiprėjo finansiškai”. į

Ir toliau iš peties drožia: Į.

Polo yra karališkas sportas. Viršuje Britanijos princas Pilypas, se
nas šio sporto mėgėjas. Apačioje jo sūnus, sosto jpėdinis Charles, 

21 metę amžiaus.

prękvhininkas, iš nieko pra
dėjęs, dabar jau milijonierius, 
draudžia savo užguitai žmonai 
kalbėli vaikui apie praeiti, 
apie jų žemų kilmę, kad pini
gas tėvui yra pagrindinis ma
tas gyvenimui vertinti, kad pi
nigas pam yra vienintelė prie
monė laimei sukurti ir sūnaus 
ateičiai garantuoti. Dar ir 
dėl to, kad ponas M., nutrau
kęs ryšius su paliktaisiais tė
vynėje, pate tapo dvasiniu 
aneiniku. Šią dvasinę anemiją 
perdavė ir savo vieninteliam 
sūnui. Ir tėvas ir sūnus — dva
siniai anemikat. Auksinukas — 
pasimetęs vaikas pasimetusio 
tėvo.

Kova tarp medžiaginio ir 
dvasinio palikimo, tarp men
kystės |ir vertybės, tarp tauti
nio išlikimo ir patogaus hedo
nizmo — visa tai Palikimo ra-

VEIKIA:

Gabija — Laima Rastenytė,
Tauras — jos brolis —• Liuci

jus Alenskas, i J)
Ponas M ir Popas *♦

vydas Vasiukevičiu4j’ fi'Lf
Anielė — Daiva PeįtTAduiii- 

(ė, *u*-
Dakiaras.rn Tomas AUirlL, .
Vilija — ĮNora Spurgytė,

• Tarnaitė -Daiva Valaitytė, 
Laiškanešys — Gintaras Če

pėnas, Linas Regis,
Gydytojai —- Kęstutis Kazė

nas, Mindaugas Mikutaitis,

Ir gailesti ilgosios .seserys 
Živilė Podytė, Nora Spurgytė. 
Nijolė Sparkytė.

Padauža — Edvardas Mom- 
kus, !

Auksinukas — Vytautas Be- 
leška.

Apšvietimui — Jonas Jur
kus,

Vieta — mūsų miestas
Laikas — Dabartis. Veiks

mas prasideda 10:15 v. v. ir Lai 
giasi 12:05 nakties.

’ .SįfiŽiė. Pfįt>rsajiifnė.

AFRIKIEČIO EERSPĖ'JIMAS 
JUODIESIEMS RASISTAMS
Buvęs Sierra Leone respubli

kos Afrikoje ambasadorius Jung
tinėms Valstybėms John Aker 
kalbėdamas Mcrenhouse kolegi
joje, Atlantoj, patarė Amerikos 
juodukams atmesti savo šūkius, 
paremtas rasės juodumu, ir 
vengti, šalintis sąjūdžio, vadi
namo “Atgal į Afriką’’, taip pat 
nevartoti įmantrių rankų kraty
mų pasisveikinant arba vadin
tis visokiais muslemiškais var
dais.

Lietuviškas hipis Palikimo dramoje

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 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir.pasiųsti: '/-į. ",

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60606. - ;

— Jis neskiria daiktų nuo 
savęs.

— Jis neturi prisiminimų.
— Jis neturi ryšio.
— Jis turi daug žaislų, bet 

nežaidžia.
— Jis bijo savo balso.
— Jis serga dvasine anemi

ja- : .
Tai diagnozė. Tai reiškiniai 

ligos, kuria serga Auksinukas.

Kas jis? Gi vienas iš veikėjų 
Anatolijaus Kairio Palikimo 
dramos, vaidintos LB Jaunimo 
Teatro Čikagoje, š. m. gegužės 
28—30 d. d.

Kodėl šia liga serga šešioli
kametis Auksinukas? Kodėl 
jis tapo lietuvišku hipiu? Gal 
kaltas tas ar anas, bet daugiau 
šia šis jaunuolis toks, kad jo 
tėvas , ponas M. brangenybių

ATĖJO BIRŽELIS...
. Seniau mus žudė kulkomis, dabar

— daina, Pre!; X Kučingis ' J
Yra ne tas pat, ąr lenkti galvas, tremtiniams, Įnirusiems kankinių j 

mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams ■ 
ir paklusti jų agentų agentams bei -agitpropo talkininkams,- apeinan- j 
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus -pažadus, Minint baisiojo . 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę . spaudą ir . pirkti'leidiniūs, 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 dol. 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- 
darbiautoju ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dot

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

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu 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 nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4.00.

ČIKAGIETŽS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 1 
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 į anglų kalbą.

K. Bielinis. TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETU SĄJUN
GĄ. Si knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psL, 
$1.00.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitprono propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnu. VINCAS KRĖVE 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 60606
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

“Bet atrodo, kad ir SLA or
ganizacijoje, t. y., jos vadovy
bėje, atsirado žmonių, kurie sa
vo neapgalvotu elgesiu labai pa
kenkė šios organizacijos toli
mesnei veiklai bei stiprėjimui. 
Nors SLA prezidentas ir kiti pil
domos tarybos nariai įvairiais 
atvejais ragina ir kviečia lietu
vius rašytis nariais į SLA ir yra 
net apmokami, vadinamieji, kuo
pų organizatoriai, bet rezulta
tai menki ir SLA'narių skaičiu
mi mažėja.. Ne tik kad mažai 
prisirašo naujų narių, bet vie-, 
nas po kito ir ilgamečiai SLA 
nariai dėl įvairių priežasčių pasi
traukia . iš organizacj os”.

Visi tie. autoriaus teigimai dėl 
narių skaičiaus’mažėjimo nėra 
skaičiais paremti, aptarti.
’ Bet štai ’va, kas kaltas, jei 
SLA veikimas menamai surun
kąs:

“SLA veikloje yra svarbūs 
dvimetiniai SLA seimai. Prieš 
kiekvieno SLA seimo sesiją, kuo
pų nariai turi progą pasiųsti cen
trui savo pageidavimus ir suges
tijas.

50-tojo SLA seimo proga, 308 
kp. pasiūlė, kad į SLA pildomą
ją tarybą būtų įsileista propor
cingai ir naujųjų ateivių, bet 
Įstatų komisija (visi seni atei
viai) tą pasiūlymą atmetė ir šis 
klausimas seimo posėdžiuose ne
bus svarstytas.

135 kp. pasiūlė sušaukti se
nų ir naujai atvykusių lietuvių 
suvažiavimą, kur būtų plačiau iš
siaiškinta SLA veikla, supažin
dinta su SLA veikla jaunoji kar
ta ir pan. Bet ir šis pasiūlymas 
buvo atmestas įst. k-jos ir ne
buvo seime diskutuotas”.

Kas gi tuos pasiūlymus at
metė ? Pripažino atmestinais 
juos įstatų komisija. SLA pil
nateisis šeimininkas Seimas ne
rado tą klausimą svarstytinu. 
Gal todėl, kad per užpakilines du
ris norima kažkokios grupės įsi
veržti į SLA vadovybę?

Visiems SLA nariams, norin
tiems dirbti, durys yra plačiai 
atvertos. SLA veiklos vairuoto
jai demokratiškai kas antri me
tai renkami. Niekam nėra drau
džiama išstatyti savo kandida>- 
tūra įvairioms pareigoms, ne

paisant kuriais metais iš Lietu
vos ateivis atvyko į JAV. Tam
siais spaudos draudimo metais, 
priešakyje su Jonu Šliūpu, pir
mieji lietuviai įsikūrė su savo 
spauda (Gazieta Lietuviszka) 
New Yorke ir jų tarpe gimė min
tis įsteigti visiems lietuviams 
prieinamą Susivienijimą — SLA. 
Kita ateivių banga JAV atsira
do carinės. Rusijos žiauriosios 
reakcijos metais' priešakyje su 
Dr. J. Grigaičiu. Jie atlaikė 
SLA nuo įvairių grupinių puoli
mų ir SLA. išsilaikė tokiu, kokiu 
dabar yra. Ir štai paskutinioji 
gausesnė lietuvių ateivių ban
ga JAV susimetė bolševizmo 
žiaurybių iš savo tėvų žemės li
kimo išvyta. "

Nejaugi dabar užsieniuose gy
venanti lietuvių tautos dalis turi 
rikiuotis pagal savo atvykimo 
metus?

Ar turima pagrindo skųstis, 
kad naujakuriai seniau čia įsi
kūrusių yra skriaudžiami, ne- 
įsileidžiami į SLA nariais?

Matykite, senesnieji lietuvių 
ateiviai įprato į įvairius savo 
tautos sambūrius eiti atvirai, 
pagal savo įsitikinimus, norus 
ir taip pat veikti atvirai, bet ne
ieško užpečkių, pro kur būtų 
galima prasiveržti, apeinant at
vertas duris.

SLA įstatų komisija teisė
tai tokius pasiūlymus atmetė, 
ir susirinkęs SLA seimą dėl to
kių abejingų pasiūlymų laiko 
negaišino.

To straipsnio autorius priki
ša, kad, girdi, Tėvynė brangiai 
kaštuojanti. Gal vertėtų išleis
ti tik vieną numerį per metus.

Ir čia nėra nurodymo, ar Tė
vynės leidimas brangiau kaštuo
ja, negu kitų laikraščių spausdi
nimas? Tėvynę gi gauna visi 
SLA nariai nemokamai. SLA 
Seimo atstovai ir to klausimo 
nesiėmė esminiai svarstyti.

Ar iš tot kas čia pasakyta, 
galima teigti, kad SLA veiklos 
vairuotojai kerta tą šaką, ant 
kurios jie sėdi? Greičiausiai 
kam nors jau pakvipo SLA tu
rimos lėšos ir jau rausiamasi po 
SLA pamatais, kad galėtų pri
artėti prie tų lėšų šaltinių ir "pa
sišildyti”, jei ne patys, tai bent 
jų savo “žmonės”? J. VUcs.

to krumpliai, kurie suka ši 
draminį veikalų.

Režisierius — Darius La
pinskas. Ieškotojas ir kūrėjas. 
Efektų meistras. Ar per efek
tą nenukenčia žodis? Bent 
šiame veikale ne. šis efektinis 
meistriškumas žavi nekonser- 
vatyvų žiūrovą. Tik toki. Tra- 
dicininkams tai keista. Kokiu 
daugiau? Ar taikymasis tra- 
dicininkams duotų daugiau 
žiūrovų? Gal žiūrovų dau
giau, bet kaip tada nesustingti 
vietoje? Režisierius — kūrėjas 
menininkas. Jam galioja ir se
na {taisyklė: menas menui. 
Kaip reikalauti iš režisieriaus 
to ko jis negali duoti: parda
vinėti save... už didesnę bi
lietų paklausą. Tokie apmąs
tymai besigėrint Palikimo re
žisūra.

Vaidino visi jauni. Trafare
tiškai skambėtų pagyrimas, 
kad vaidino puikiai. Ar akto
rei Laimutei Rastenytei, vai
dinusiai Gabiją, toks pagyri
mas ką reikštų, abejoju. Ji 
puiki ir be pagyrų.

Tebūnie tad visiems jiems, 
kurie buvo Palikimo scenoje, 
dar kartą aplodismentų pažer
ta. O programoje jie surašyti 
šitokia eile:

Anatolijus Kairys

PALIKIMAS

Trijų veiksmų drama

Darius Lapinskas

. Režisūra, muzika, scenarijus, 
efektai

IKIlIEKIIiniIEIIEESIKKflBKBIKBKllISir^EECa

WALNUT GRAINED ELEGANCE
PICTURE PERFECT TV 
PERFORMANCE.

t

19" (diag. meas.) screen portable
The portable with a screen large enough for the largest 
family to enjoy. Provides diamond-bright, crystal-clear re
ception that promises to stay Sharp — because it is Sharp. 
“Split-Second Start” - instant picture... instant sound. 
Convenient front-mounted controls including slide rule 
UHF tuning. Front-mounted dynamic 
speaker for clearest sound. Telescopic di- 2 ’ H
pole VHF and loop UHF antennas. Earphone 
for private listening. UL .

C MODEL TW-94P

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO.
5115-5123 So. Kedzie Ave. ' Tel: PR 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

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.

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai
Apdrausti iki $20,000.

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

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
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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ĮGALIOJIMAI IR ŠV. KAZIMIERO

šešių Dienų karo sukaktis
1967 m. birželio pradžioj Vidurio Rytuose įtampa 

tarp Egipto ir Izraelio pasiekė aukščiausią laipsnį. Kol 
Egipto valdovas Nasseris tenkinosi tik grūmojimais, 
šūkaudamas, kad jis suvarysiąs izraelitus į jūrą, atseit, 
sunaikinsiąs juos ir jų valstybę, tai atrodė, jog kruvino 
susirėmimo gal ir bus išvengta. Tačiau, kai grūmojimai 
buvo paremti veiksmais, tai karo grėsmė padidėjo. 0 tie 
veiksmai pasireškė tuo, kad įsismarkavęs Nasseris užda
rė Izraeliui kelią į jūrą. Maža to, jis pareikalavo, kad 
Jungtinių Tautų pasiųsta sargyba pasitrauktų. 0 tos 
sargybos pareiga buvo prižiūrėti, kad nustatyta demar
kacijos linija (vadinasi laikinoji siena,) tarp Egipto ir 
Izraelio nebūtų pažeista.

Tai buvo dar ne viskas. Nasseris paskelbė mobiliza
ciją ir sutraukė daug kariuomenės prie sienos. Tuo jis, 
kaip vėliau aiškinosi, norėjęs tik pagąsdinti Izraelį, o ne 
karą pradėtu

Gal tai ir buvo Nasserio šantažas, kuriuo jis tikėjosi 
priversti Izraelį nusilenkti jam. Jei jis to tikėjosi, tai 
skaudžiai apsiriko. Izraelitai nelaukė, kol jie bus suva
ryti į jūrą, bet pirmieji kirto Egiptui (taip pat Jordanui 
ir Sirijai) tokį smūgį, kuris arabų ginkluotas jėgas visiš 
kai sutrikdė

Tą smūgį jie kirto birželio 5 d. Ankstį rytą Izraelio 
karo aviacija puolė Egipto ir kitų arabų valstybių lėktu
vus aerodromuose ir beveik visiškai juos sunaikino. Ne
tekusios karo aviacijos apsaugos, arabų ginkluotos jėgos 
neturėjo jokios progos atsilaikyti prieš Izraelio armiją.

Egipto armija, kuri bandė kariauti, buvo sutriuš
kinta ir, netekusi tankų ir kitų karo pabūklų, skubiai 
pasitraukė už Suez kanalo. Tas pats atsitiko ir su kitomis 
arabų valstybėmis.

Po šešių dienų karas baigėsi visišku arabų pralaimėt 
jimu. Jų karo jėgos buvo sunaikintos, jie neteko ginklų, 
kurie jiems kainavo daug milijonų dolerių. Neteko taip 
pat ir didelių plotų žemės.

Nuo to nepaprasto žaibinio karo praėjo jau keturi 
metai. Per tuos ketverius metus buvo dedamos pastan
gos sutaikyti Egiptą bei kitas arabų valstybes su Izrae
liu, tačiau jos nebuvo sėkmingos. Nieko pepadėjo nei 
Jungtinių Tautų priimta rezoliucija, kuri ragino Izraelį
pasitraukti iš užimtų teritorijų. Įsitvirtinęs prie Suez ka- nė, jog Egiptas, nežiūrint šūkavimų ir grasinimų, karo 
nalo ir keliose kitose vietose, Izraelis nėra linkęs iš ten nepradės, jei negaus palaiminimo iš Maskvos.

š. m. geg. 28 d. “Draugo” Nr. 
125 pasirodė jau trečias Lietu
vių šv. Kazimiero kapines lie
čiantis viešas pareiškimas. Pir
mųjų dviejų autoriai buvo dau
giau pasislėję, bet šio trečiojo, 
vyskp. Brizgiu diriguojamo, 15 
asmenų komiteto pasisakymas 
kapinių klausimu daugiau nu
stebino lietuvius ne tiek jo pa
sirodymu spaudoj, kiek griež
tais teigimais ir savo priešta
ravimais. Komitetas lyg su įga
liojimais tvirtina, kad ta gru
pė, kuri yra pasivadinusi Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinių 
sklypų savininkais, jokiu bū
du neatstovauja tūkstančių lie 
tuvių katalikų nusistatymui. 
Ji pasisavinusi tą vardą, bet 
neturinti nei įgaliojimų, nei 
reikiamo skaičiaus, nei nesan
ti susitarusi su daugelio skly
pų savininkais... Ji iš viso ne
atstovaujanti lietuvių katalikų 
visuomenei Chicagoje. Pareiš
kimas baigiamas taip: “Mes 
palaikome kardinolą (?) ir ka
pinių vadovybę jų pastangose 
išlaikyti ir apsaugoti lietuvių 
katalikų tradicijas. Po pareiš
kimu pasirašo 11 kunigų, pir
mas vyskp. Brizgys ir keturi 
pasauliečiai.

Pirmiausia smerkiami or
ganizacijoj dalyvaują tie žmo
nės, kurie turi nusipirkę kapi
nėse sklypus, juos puošia, pri
žiūri ir joks teismas neuždrau
dė jiems vadintis tų sklypų sa
vininkais bei ginti savo teises. 
Iš jų nė vienas nenori, kad per 
jo kapą važiuotų sunkveži
miai, ratais ardytų brangius 
originalius paminklus, maigy
tų neatnaujinamas, pinigais 
neįvertinamas fotografijas. Juk 
ir patys pareiškimo atsto
vai keltų triukšmą, jei taip 
kas niekintų jo mylimo šeimos 
nario kapą. Komitetui prita
ria visi tie, kuriems kaip tik ir 
rūpi apsaugoti kapines nuo to
kio paniekinimo. Kalbant apie 
įgaliojimus, tenka štai kas pa
brėžti: Kas viešai reikalauja 
įgaliojimų, daugumos prita
rimo, tai ir pats turi turėti 
įgaliojimus. Vyskp. Brizgys 
jau apie 26 metai nėra viešose 
pareigose. Kurija jį laiko nuo
šaliai nuo parapijų ir dėl to 
jam sunkiau gauti tikrus įga
liojimus tokiems viešiems ir 
griežtiems pareiškimams. Be 
to, kai kard. Kodis atėmė Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapines, jų 
atsargos kapitalą, panaikino

pasitraukti, kol negaus užtikrinimo, kad arabai (ypač 
Egiptas) nepažeis jo nepriklausomybės ir nesumanys vėl 
izraelitus suvaryti į jūrą.

Per tuos ketverius metus nuo žaibinio karo pabaigos 
ėjo didžiausias pasiruošimas naujam karui. Sovietų Są
junga pasirūpino apginkluoti Egiptą naujais karo pa
būklais. Skelbiama, kad Egiptas dabar turi 1,500 tankų 
(prieš karą jis neturėjo nei 1,000), 570 didžiųjų kanuolių, 
104 helikopterių, 69 bombonešius ir apie 365 karo lėktu
vus. žodžiu, Egiptas dabar yra kur kas labiau pasir-uo 
šęs karui, negu jis buvo prieš ketverius metus. Ir vis dėl
to jėga atgauti prarastas teritorijas jis nesiryžta. Mėner 
siu mėnesiais prie Suez kanalo tęsėsi susišaudymai bei 
bombardavimai įsitvirtinimų, tačiau jie neišsivystė į tik
rą karą. Pagaliau buvo pasiūlytos apribotam laikui pa
liaubos. Kai baigėsi, tai jos ir vėl buvo pratęstos. Buvo 
tikėtasi, kad paliaubų metu Egiptui pavyks su Izraeliu 
susitarti ir geruoju atgauti prarastas teritorijas.

Pratęstos paliaubos pasibaigė Egipto pąręįškimu, 
kad jis daugiau nebesutinka jų atnaujinti. Tai lyg turėjo 
reikšti, kad karas ir vėl turi prasidėti. Tačiau nuo karo 
žygių vis dar susilaikoma, nežiūrint į naujojo Egipto 
prezidento Sadat grūmojimus. Vadinasi, paliaubos neo
ficialiai ir toliau tęsiamos.

Bet kaip ilgai? Kaip ilgai galės . tęstis toji nei karo, 
nei taikos padėtis Vidurio Rytuose?

Greičiausiai taip ilgai, kol tai bus naudinga Sovietų 
Sąjungai, kuri yra pasiryžusi įsįtvįrtintį arabų vąlstyr 
bėse, praplečiant ten savo įtaką. Tad ir vyrauja nuomo-

pavadinimą, paniekino tradi
cijas, uždraudė vartoti tauti
nius ženklus — posakius, kai 
prasidėjo pardavinėjimas skly 
py kitoms tautybėms, rasėms, 
kai buvo platinami reklami
niai lapeliai, siūlant geriausias 
kapui sąlygas, platų pasirin
kimą bei aptarnavimą, vyskp. 
Brizgys su savo šiais draugais 
kunigais nematė, kad jo pašo
nėje naikinamas didžiausias, 
vertingiausias, gražiausias vi
soj Amerikoj lietuvių tautos 
istorinis paminklas — kapinės. 
Tuo metu jis rinko pinigus ir 
statė kitur lietuviškus pamink
lėlius — koplytėles. Ir šiandien 
jo vadovaujamas komitetas 
pro pirštus žiūri į kapuose vyks
tančią su tikėjimu nesuderina
mą prekybą. Kaip kitaip gali
ma, pavadinti “kablinį” laido
jimą, kai reikalaujama dau
giau mokėti, jei norima tokio 
laidojimo išvengti?

Anksčiau lietuviška kapinių 
administracija pelnu rėmė bū
tiniausius tautinius reikalus, 
šiandien to nebus — kapinės 
yra nuolatiniame finansinią- 
me trūkume. Prie duobiu pa
tarnaus kitų tautybių darbi
ninkai. Jie juokiasi iš mūsų 
tautiniai religinių tradicijų. 
Pagaliau, kokius įgaliojimus 
turi kiti 10 kunigų? J. Vaišno
ra gyvena Romoje, čia jis gal 
būt pakliuvo per klaidą. Jo 
patriotizmo kitų mažumų pa
sipelnymas nepalauš. Bendrai, 
visi parapijose kunigai dirba 
be įgaliojimų, tik su ąukštes- 
nių dvasiškių paskyrimo teise. 
Pvz., jeigu vyskupui nepatiks, 
kad klebonas daugiau rūpina
si savo tautiniais interesais, — 
tai toks klebonas gali būti 
ątlęistas iš pareigų. Parapijie
čių protestai, įgaliojimai ne
pagelbės,

Minėtame pareiškime su įga 
liojimais gali reikštis tik Dr. 
Jerome ir Dr. Miniotaitė, kurie 
vadovauja tam tikram tikin
čiųjų skaičiui, bet kaip didelis 
tas skaičius, sunku būtų pasa
kyti. Bet juk yra faktas, kad 
Sklypų savininkų organizaci
jos ryžtingi protestai, vis skait 
tingesni susirinkimai, kitų tau 
tyhių žmonių pritarimai prisi
dėjo prie grąžinimo (nors ir 
dalinai) tų lietuvišku tradici
jų, apie kurias kalba vyskupo 
Brizgio diriguojamas komite
tas. Pagaliau ir ątskiras as
muo gali kovoti su tautai da
romomis skriaudomis, atseit 
ieškoti pritarėjų, kaip tai darė 
vyskp. Baranauskas, Basana
vičius, Kudirka ir kiti mūsų 
tautos didvyriai.

Kad Šv. Kazimiero Kapinių 
Sklypų Savininkų Valdyba tu
ri įgaliojimus ir jos narių pasi-

DL ? n X it

Chicagos taupymo ir skoli
nimo bendrovės tarnautojai, 
valdyba, o ypač direktoriai, 
labai gerai žino, iaip puikiąi 
Chicagos Taupymo ir Skolini
mo Bendrovės reikalus tvarko 
prezidentė Philomena D. Pa- 
kel.

Philomeną p. Pakel yrą ėju
si mokslus taupymo bendrovių 
ir bankinių operacijų skyriuo.- 
se. Ji daug metų yra dirbusi 
visuose Chicagos taupymo ben 
drovės skyriuose, daug metų 
dirbusi bendrovės valdyboje. 
Todėl žinojimo ir patyrimo 
tvarkyti devyniasdešimt milijo
nų dolerių bendrovę jai ne
trūksta.

Ji lanko įvairius Chicagos 
Cook Apskrities ir valstijos 
viršininkų susirinkimus bei 
konferencijas ir turi užmezgusi 
pažintis su valstijos ir federa
cinės valdžios pareigūnais, ku
rie laiko Philomeną D. Pakel 
kaip vieną iš gabiausių moterų 
užimančių aukštą vietą taupy
mo bendrovių pareigūnų tar
pe.

Prieš keletą dienų Illinois 
universitete (Urbaną - Chaių- 
paign) įvyko Illinois Savings 
& Loan Lygos Management 
rumpi mokslo kursai, kur bu
vo pakviesta ir Philomena Pa
kel duoti paskaitą . bei, panio-

kas Įvairių taupymo bendro
vių pareigūnams. Jos klasėse 
buvo apie keturiasdešimt as
menų,

Aš skaičiau laišką gautą - iš 
profesoriaus Irwin Cochrun, 
kuris labai pagyrė Philomeną 
už jos labai gerai atliktą pa
moką. Taigi matote,' kad ir 
mes lietuviai savo tarpe turi
me gabių ir atsakomingų tau
pymo bendrovių reikaluose va 
dų. Jau antri metai kaip ji ei- 
nt Chicagos taupymo bendro
vės prezidento pareigas. Chi
cagos taupymo bendrovės val
dyba ir direktoriai jos darbų ir 
sugebėjimais labai didžiuojasi.

W. B. Sebastian

tikėjimą tai liudija jos sudary
ti skaitlingi susirinkimąi, ku
riuose pareiškiamas didelis 
pritarimas Valdybos vedamai 
kovai , susietai su tuo, kad šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse 
būtų lietuviškos tradicijos ap
saugotos.

Siūlą paramą 
bankrutuojančiai CTA
SpringfieĮdo legislatures res 

pųblikonąi pasiūlė Čikagos 
demokratų vadovybei ir merui 
Dalei naują planą, kaip gelbė
ti iš bankroto ar iš tolimesnių 
kainų kėlinio amžinai pinigų 
neturinčią CTA. Respubliko
nų vadovybė siūlo 15 milijonų 
dolerių CTA ir W mil. dol. ki- 
tpiną Illinois transporto valdy- 
bomš? Šie pinigai būtų vien
kartinė pašalpa iš valstijos iž
do. ;

Meras Daley reikalauja iš 
valstijos 30 mil. dol. ir žada ųž 
kiekvienus gautus du dolerius 
pridėti iš miesto iždo po vieną 
dol. Valstijos plane numato
mą, kad savivaldybės prisi
dėtų prie deficito mažinimo, 
“doleris už dolerį” proporcija.

‘-NAUJIENOSE’’. —TUKI GERL 
PASISEKIMĄ BIZNYJEm:*:.’,

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
n-oji dalis

27
Iš viso žiemos metu Neringoje iškrentančios snie

go masės dažnai suparaližuodavo bet kokį judėjimą ir 
tik vaikai galėjo džiaugtis tokia sniego gausybe. Per 
Neringą, arba Užmarį ėjo vienintelis šių apylinkių ke
lias, nutiestas per kopas ir vedąs iš Kranto per Šarku
vą, Rasytę, Nidą, Preilą, Juodkrantę ir Smiltynę į 
Klaipėdą. Jis tai ir buvo vienintelis ryšys, jungiąs tar
pusavy Užmaryje išsimėčiusius neskaitlingus kaimus. 
Tačiau žiemos pūgų metu sniego pusnims tą kelią už
vertus, net ir rogėmis nebebūdavo galima įveikti tuos 
nesibaigiančius sniego pusnių kalnus. Dažnai žmonės 
save tik be prasmės vargindavo, bandydami nukasti 
ant to kelio suverstas sniego pusnis. Jas vos čia ir ten 
nukasus, už kelių valandų ir vėl naujos sniego pusnys 
būdavo suverčiamos tose nukastose vietose. O vėjai, 
įsisiautę plačiuose marių ir jūros plotuose, bevok nie
kad neaprimdavo. Kur kas lengviau būdavo keliauti 
ar važiuoti lygiu marių ledo paviršiumi, jei tik ledas 
jau buvo pakankamai giliai įšalęs.

Kovo mėnesiui atėjus, vieną gražią dieną staiga 
papūsdavo švelni šilti vėjai, saulutė vėl pradėdavo šil
dyti ir danguje pasirodydavo į šiaurę iš pietų traukian
čių paukščių voros. Tuo pačiu metu į Užmarį atklys
davo vieversėlis, kuris, kildamas aukštyn į žydrų mė
lynių padanges, užtraukdavo savo linksmą, gyvenimo 
džiaugsmu persunktą giesmelę. Tada tai ir pradėdavo 
tirpti per žiemą Neringoje suversto sniego masės.

Panemunės srityse tirpstantis vanduo rinkdavosi 
į dar ledu sukaustytas upes ir pradėdavo kelti jose

mŽt l&r liiiiliiii
Neringos žveję vaikai Kuriię AAarię pakrantėje
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įšalusio ledo plutą. Kuo staigesnis būdavo oro atšili
mas, 
niai

Visos Nemuno baseino upės čia tekėdavo į Kuršių 
tuo didesni ir gaivalingesni būdavo upių potvy? Marias — Dangė, Minija ir eilė Nemuno deltos atšakų: 

jsė, Tovė, Giliją, Nemunynas, taip pat Deim®na ir
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daug kitų mažesnių upokšnių. Su potvynio sriautu 
šios upės. į Kuršių Marias gabeno mases storų lyčių. Bet 
mariose ledas dar nebuvo pajudėjęs ir į upių žiotis su
neštas lytys čia kaip mūru užtvenkdavo upių vagą ir 
užkirsdavo potvynio vandeniais kelią į marias, Tada 
visų tų ištvinusių upių vandenys užliedavo plačias 
apylinkes. Potvynio vandenys, išsilieję pamario žemu
mose, pągaliąų įškęldąvo marių ledą, Jei tuo pačiu 
metu iš Baltijos jūros pusės pradėdavo pūsti pastovus 
stiprus jūrinis vėjas, jis marių ledą išstumdavo į pot
vynio. ąpseipĮąs. pamario žemu m as ir juo padengdavo 
plačius pamario plotus marių ledo laužu. Tada tai 
prasidėdavo “šaktarpis”, pavasario meto perijodgs 
pamaryje, kada dėlei suveltų ledų kalnų ir išsilieju
sio vandens čia kelioms savaitėms sustodavo bet kolįs 
judėjimas ir gyventojai tuo laikotarpiu tapdavo atskir
ti nuo yiso likusio pasaulio.

Tada ir žvejoti būdavo neįmanoma. Užmario žve
jai iš Šarkuvos, Rasytės. Pilkopos ir kitų Neringos žvę- 
jų kaimų tada traukdavo į pajūrį ir Baltijos jūroje 
prasidėdavo lašišų (Šalmo salar) žvejyba su taip va
dinamais lašišų tinklais.

Bet būdavo ir momentų, kada šaktarpio metu 
pradėdavo pūsti stiprūs rytų vėjai,' kurie marių ledą 
ęustumdąvo į Neringos pakrantes. Tokiais atvejais 
užmario žvejams tękdąyo skubi?.! traukti savo valtįs 
nuo pamario į aukštesnes vietas, o tai būdavo neleng
vas darbas. Jei rytinių vėjų genama audra būdavo la
bai stipri, tada marių vandenys užliedavo Neringos 
pakrantes ir ant jų suversdavo marių ledo lyčįų kal
nus, kurie ne vienu ątveju į šipulius sumaldavo net ir 
toliau nuo pakrantės sausumoje esančias žvejų yaltis. 
O į Šias valtis būdavo sudėtas beveik visas žvejo turtąs 
ir kapitalas.

(Bus daugiau)

I
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DR. Ah h A BALIO HAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

28SS W. Mrd STRUT 
Ofiso telef.: PRospect 8-3225 

Rezid. tslof.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 1? vai ryto 

ano 7 iki 9 vai vak. Treč. uždaryta*

Rex. teL 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinu 374^012
lelef.: PRospact 8-1717

DR. S. B1E2IS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL; kas dieną po pietų 14; vak. 7-8 
tiktai antradieniai? įj penktadieniais. 
Trečiai ir sekmad, ofisas uždarytas, 

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

Mirusiu pagerbimo ir kapų puošimo dieną Lietuvių Tautinių kapinių iškil
mėse dalyvavo būrelis mažų lietuviukų. Jie atidžiai klausėsi giedamų gies

mių ir sakomų kalbų.

Lf-- tvi-
gų milžiniškiems Sibiro plo
tams? Būk geras, Laurinčiuk, 
apsilankęs Kremliaus pože
miuos ir kabinetuos, tai viešai 
paaiškink. Tik, susimildamas 
be melo, nes okupantų melą

ciu toj jau per duug įf^rui pa- 
žįsta. Be to pasakyk kas atsi
tiktų su atvykusiu į okupuotą 
Lietuvą, jei jis be palydovų iš
drįstų išvykti iš Vilniaus pas 
gimines, ar nufotografuotų 
kokį nors tiltelį? P. Vn.

tj'

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Razid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šestad. tiktai susitarus.

TIK BE MELO, LAURINČIUK!

Atminčiai
JOHN PAKEL Sr. j

x Chicago Savings & Loan Association

6245 South Western Avenue

bus uždaryta ketvirtadienį, birželio 10 dieną, 
1971 metais.

RENKITE 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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Raz. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - EISIMAS
j*KUS£iC1JM ht'friUlcRV LIUOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 Sq. Keozie Ava., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, saamoinii ML 3-UU01.

Dr. A. JENKiNS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS;

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
'Treč. ir šeštacL uždaryta.

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801?•*

DR. J. MEŠKAUSKAS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
* ' 1 OPTOMETRISTAS <> /• 

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

“contact lenses”
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Tur būt, kai kam teko gir
dėti apie tokį okupuotos Lietu 
vos žurnalistą Albertą Laurin- 
čiuką. Gal kam įteko skaityti 
ir jo Ameriką šmeižiančią 
knygpalaikę: “Trečioji- dole
rio pusė”. Kurie Amerikoje 
nėra buvę, tuos gal bent iš da
lies Laurinčiukui ir pasisekė 
suklaidinti. Bet čia tas melu 
ir iškraipymais perkrautas 
pamfletas, ruskių propagan
dai atvirkščiai pasitarnavo. 
Net ir čia gyvenantieji “vyrės 
nio brolio” nuolankūs tarnai, 
tuos melus skaitydami, dar la
biau rausta, tik ne dėl raudo
no jų maskoliško brolio, bet iš 
gėdos, dėl tokių Sovietų Sąjun 
gos žurnalistų.

Nekalbant iš esmės apie Lau 
rinčiuko svaičiojimus, tenka 
tik stebėtis, kaip rusiški komu 
nistai susuka žmogui smege
nis. Juk jis čia buvodamas tu
rėjo pastebėti, kad Amerikos 
bedarbis iš gaunamos pašalpos 
daug geriau gyvena, negu ten 
apkrautas visokiais neapmo
kamais viršvalandžiais, dir
bantysis. Be to turėjo paste
bėti laisves, kuriomis čia nau
dojasi kiekvienas žmogus. Tos

GRADINSKAS
DR. LEONAS SE1BUTIS

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 rez. telef.: 448-5545

NEŠIOJAMAS STEREO

PATEFONAS
TIK $46.95

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

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

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

Valandas: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL 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 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. teliKa* Glbson 8-6195

r MOVING 1 
Apdraustas pierkraustymaa 

ii įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882
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SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

: Visos programos iš W0PA,
: 1490 kik A. M.
Į Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 

dienio iki penktadienio 11—12 
' vai. ryto. — šeštadienį ir sek- 
i madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 

ryto.

TeL: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
(R iŠ LIETUVOS

p. Šileikis, o. p.
6% ORTHOPEDAS-FROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir t. L
Vąl.; 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2350 West 63 r d St., Chicago, HL 60629 

Telef.t P Respect 6-5084

NAUJIENAS

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

Vladas Kasciauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į 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 rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČ1AUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

laisvės, kaip kuriais atvejais 
net ir per didelės, nes drums
timui nuotaikų jomis pasinau
doja visoki kremlinių ruskių 
šnipeliai ir komunizmo nepa
žįstančių, kvailiu toj ai. Taip pat 
Laurinčiukas turėjo pastebėti vi
siem prieinamų visokių prekių 
gausumą, apie ką jo “didžiosios 
tėvynės” gyventojai negali net 
svajoti. Bet Laurinčiukas pa
leidęs komunistinės propagan
dos sužalotą fantaziją, sukūrė 
Trečiąją dolerio pusę”, kuri 
perdėm labai falšyva.

Tas žurnalistas po pakartoti
no čia buvojimo, kovo mėn. 
‘Tiesoje’’ vėl parašė savo įspū 
džius. Tarp kitko, va kas ten 
rašoma: “Atvykę į Pentagoną, 
turistai sužino daug skaičių ir 
faktų. Tačiau gidas jiems ne
pasako, kur yra gynybos mi- 
listerio kabinetas, kokius pla
nus ruošia kariuomenės rūšių 
štabai, ką slepia Pentagono 
požemiai. Pentagono lankyto
jai gali pavažinėti požeminiu 
traukinėliu, išvestu po Penta
gono rūmais, tačiau jie negali 
nusileisti į labirintus, esančius 
žemiau požeminio traukinėlio 
trasos”.

Na, ir suprask tą Amerikąl 
Atvažiuoja koks- nors Sovietų 
Sąjungos šnipelis ir va jį kaip 
žurnalistą įsileidžia į Pentago
ną, pateikia daug skaičių ir 
faktų, bet neparodo nei Gyny
bos ministerio kabineto, nei 
kokius planus ruošia kariuo
menės rūšių štabai... Kas iš to, 
kad turistai gali pasivažinėti 
po Pentagono rūmais išvestu 
traukinėliu, bet jiems nelei
džiama nusileisti žemiau pože
minio traukinėlio trasos... Kas 
kita būtų, jei rusų šnipeliams 
ne tik viską parodytų, bet ati
dengtų visus planus ir pa tekš
lenę per petį pasakytų: “Va
žiuokite, mieli sveteliai. Vež
kite viską savo burliokams bo
sams. Paglostys, o ko gero dar 
ir Lenino medalį prikabins.”

Iš Laurinčiuko rašinių ten
ka spėti, kad jis yra labai pa
tikimas kremlinių burliokų 
tarnas. Būtų gerai, kad jis 
nei girdamas, nei peikdamas 
parašytų apie pirmąją rublio 
pusę. O gal jam, kaip patiki
mam, prieinami ir Kremliaus 
požemių labirintai, ir rusų 
gynybos ministerio kabinetai, 
ir kokius provokacinius agre
sijos planus ruošia raudono
sios armijos rūšių štabai? Juk 
1939 m. prieš Suomiją, vėliau 
prieš Baltijos valstybes, Ko
rėją. Vietnamą, Vengriją, Če
koslovakiją įvykdytos agresi
jos, tai vis Kremliaus štabų 
paruoštų planų išdavos, žinant 
rusiškų komunistų prigimtį, 
tur būt, neklysime pasakę, kad 
jie ir dabar planuoja kur nors 
naujas “išsivadavimo” agresi
jas. Kitaip iš ko gi jie gyventų 
neapiplėšę naujai užgrobtų

Susirinkimų ir parengimu
PRANEŠIMAI 8

— Lithuanian National Democratic 
klubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
trečiadieni, birželio 9 dieną Hollywood 
Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St. 8 vai. 
vak. Po susirinkimo bus visi tėvai 
pagerbti skania užkanda.

Kviečia valdyba.
B. Žemgulis, nut. rašt

JOHN PAKEL Sr.
Buvęs Chicago Savings & Loan Assn’n. Direktorių 

Tarybos Pirmininkas

Gyv. 1182 Beachview Dr., Lake of Four Seasons, Ind.

Mirė 1971 nt birželio 6 dieną, 1:25 vai. popiet, sulaukęs 76 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: žmona Josephine (Jurgelyte), dvi dukterys — 
Elaine Phillips, žentas Fennel ir Arlene Pakel, 7 anūkai — John E., 
Gary, Raymond, Susanne, Shirley ir Janice Pakel ir Pamela Phillips, 
marti Philomena Pakel ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė lietuvių Prekybos Rūmams, Marquette Manor Chamber 
of Commerce, Chicago Lawn Moose organizacijai? daug Savings & 
Loan ir Realty Board organizacijų, Susivienijimui Lietuvių Amerikoje 
ir daug kitų organizacijų.

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

Ketvirtadieni, birželio 10 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laiddjamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

; C b ‘Visi a. a. John Pakel giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarna- 
vima ir atsisveikinimą.į

Nuliūdę lieka:
žmona, dukterys, marti, anūkai, giminės.

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

DAUŽVARDŽIŲ PADĖKA
• * • 4 ■

Mūsų sūnui, Pulkininkui

Fabijonui Gediminui Daužvardžiui
žuvus JAV transporto lėktuvo nelaimėje 1971 m. balandžio 25 d. Che
yenne, Wyoming miesto aerodrome, buvo patirta daug draugiškumo, 
šiltumo ir skausmo supratimo iš Warren Aviacijos bazės kapeliono, 
vadovu ir karininkų, iš Chicagos Konsularinio Korpuso kolektyviai 
ir pavieniai, iš Chicagos mero Daley ir ponios, ir iš kitu oficialių ir 
neoficialių amerikiečių. E savųjų: Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
kolegų, spaudos, radijo, televizijos programų, institucijų bei orga
nizacijų ir pavienių draugu bei tautiečių. Gauta labai daug užuo
jautų, mišių, gėlių, ir aukų pasirinktoms institucijoms bei organi- 1 
zacijoms tragiškai žuvusio jauno vyro ir karininko atminčiai ir pa
garbai. i

Nepajėgdami kiekvienam asmeniškai padėkoti, savo ir visos šei
mos vardu, dėkojame viešai visiems iš širdies gilumos už visus jaus
mus ir draugiškumus, išreikštus mūsų skausmo ir liūdesio dienose.

Dėkojame Šv. Mergelės Gimimo Parapijos klebonui kunigui A. ! 
Zakarauskui už mišias ir pamokslą, vargonininkui VI. Baltrušaičiui, 
solistei Eleonorai Zapolienei, J. E. Vyskupui V. Blizgiui, Tėvų Ma
rijonų Namų viršininkui kun. A. Miciūnui, kun. J. Vaškui, kan. V. 
Zakarauskui, ir visiems dalyvavusiems mišiose gegužės 8 d.

PETRAS IR JUZĖ DAUŽVARDŽIAI

A. t A.
JULIA STUGIS

Gyv. Phoenix, Arizona.
Daug mėty gyveno Chicago, Illinois.

Mirė 1971 m. birželio 4 d., 3:15 vai. popiet, sulaukusi 78 metų am- I 
; žiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: vyras Allen, duktė Sophie Krenčius, jos vyras Stan

ley, anūkai — Tony Stugis su šeima taip pat Vincent ir Victor Kren
čius, brolio vaikai — Sophie Hajdys, jos vyras Frank, Helen Skocz, jos 
vyras Walter, Julia Urba, jos vyras Charles, John Staskus, jo žmona 
Birutė ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Brazilijoje liko sesuo Bronė su šeima. Lietuvoje — brolis Konstan
tinas su šeima.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
I Street.

Ketvirtadienį, birželio 10 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojama Lietuvių §v. Kazimiero kapinėse.

Visi a; a. Julia Stugis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Vyris, duktė, giminės. j
- Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBIUAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI;

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: OLynipic 2-100J

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. 0. LACK IR SŪNŪS
(LACKAVVICZ)

2421 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai If įrengimai

-
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f .4
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\ .. < ;

XWjH

1

! RECEPTIONIST SECRETARY i 
$160 PER WEEK

. For new management consulting firm, 
i very responsible job. Client contact, 
I small friedly office, health insurance, 

t benefits.
Call Mr. SMALLANCE 

726-0830
After 7 P. M. call 

525-5953

EXPERIENCE REQUIRED

A

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai. Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EM.4IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

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

Čiurlionis Čikagoje!leRl°".* 'empera- ~ J i turą sieke virs 100 laipsnių. 
Čia vėl reikia pastebėti, kad 
modernius pastatus pastatę ka 
zimerietės ir jėzuitai , nepasi
rūpino šaldymo aparatais, ma
tyt, pratina lietuvius prie pek
los karščiu.

šis Čiurlionio koncertas su
sidėjo iš mišraus choro dainų, 
vyrų choro ir moterų choro su 
kanklių orkestru. Pasirodė 
gražiai ir energingi, gražūs 
tautinių šokių šokėjai. Solo 
dainas su chorais atliko Irena

J Čikagoje šeštadieni ir sek
madieni ĮĮvvko iš Clevelando 
atvykusio Čiurlionio Ansamb
lio koncertas, kuris abi dienas 
sutraukė i Maria Aukštesniąją 
Mokyklą artipilnę salę žmonių. 
Rekordinis karštis buvo nema
lonus publikai ir didelė kančia 
ansamblio nariams, pasipuo- 
Šusiems šiltais tautiniais dra
bužiais. Viena jauna choro da 
iyvė po kelių dainų scenoje nu 
alpo. Scenoje, po gausiai už-

“Gelbėkime kopas”
Garv, Indiana vra įsisteigusi 

“Gelbėkime Kopas” taryba. Ji 
žiūri, kad prie Michigano eže-

j ro nebūtų statomos Įmonės. 
Žemė prie ežero, smėlio kopos, 
turėtų priklausyti tik visuome
nei, pareiškė David Comey, 
pats biznierius, tačiau susirū
pinęs aplinkos švarumu ir ap
sauga. Jis siūlė viešąją apini- 
ją naudoti prieš dideles korpo-l 
racijas. Kartais jos priverčia
mos nusileisti. Neseniai visuo

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Grigaliūnaitė, Algis Gilys ir 
Vladas Plečkaitis.

Ansamblio dirigentas Alfon
sas Mikulskis programą paivai 
rino visa eile naujų savo har
monizuotų dainų. Kanklių or
kestro vadovė Ona Mikulskie
nė, režisierius Petras Maželis, 
chormeisteris Rytas Babickas. 
Tautinių šokių vadovai: Jolita 
Kavaliūnaitė ir Mindaugas 
Lek nick as, 
blio grupėje.
senos Giedrės Mazoliauskaitės.|“gero vėjo

Visuomenė sutiko koncertą!Ameriką.

labai šiltai, tik dėl didelės 
kaitros atsisakydama “bisų”. 
Kanklių orkestre yra visai stip 
rių mergaičių,- kurios nė nežiū 
rėdamos i instrumentus, kaip 
dažniausiai pasitaiko, sekė aki
mis dirigentą.

šeštadienį po koncerto Mar
quette Parko parapijos salėje 
Įvyko čiurlioniečių priėmimas 
ir vakarienė, kurioje buvo

patys šoko ansam daug sveikinimų, kalbų ir lin 
Grimas ir šukuo kėjimų Čiurlionio ansambliui 

” važiuojant Į Pietų

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokeunai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

menei spaudžiant buvo atsisa
kyta didžiojo SST lėktuvo ir 
žibalo vamzdžių linijos per 
Aliaską. Publika gali panau
doti savo muskulus, pareiškė 
Comey.

Jis kritikavo General Elec
tric, kuri netoli Gary miesto 
nori statyti branduolinės ener
gijos elektros stoti. Ateityje jis 
žada pats iškelti bylas įmo
nėms, kurios teršia Michigano 
vandeni.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARLATAS — VERTIMAI

Į DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Tauti-

ir Leo- 
tuos at-

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

Užėjus tuoj po to dujų pa
sklidimo trumpam lietui, ga
vosi cheminė reakcija ir buvo 
sugadinti dažai ant automobi
lių. Susidariusi rūgštis nuėdė 
chromą ir sutirpdė plastmasi
nes dalis. Lemonto miesto ta
ryba tvirtina, kad nuostolty 
padaryta virš milijono dolerių.

TRUMPAI

NIEKUR GERIAU
1% AUKŠTO 20 mėty mūras. Gra

žūs 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — $33.500.

SKONINGAI MODERNUS 7 kamba
rių mūras ir 2 auto garažas. /Tviska 
švara, tvarka ir graži gatvė arti ofiso. 
$23.900. r,

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10.900. -

PAJAMŲ mūro bungalow: vienas 
didelis švarus butas apačioje ir kitas 
3 kambarių atskiras viršuje,, moka 70 
dol. nuomos. Artima smagi . yieta. 
$19,000. "7./

5 BUTU gelsvas mūras-— 2x5, 
2x3 ir 1x4 kambarius, 3 auto, mūro 
garažas, du blokai nuo parko. S47.000.

PRIE PAT MARQUETTE PARKO 
apynaujė mūro rezidencija. Savinin
kas iškeliamas išvažiuoja. Greitas pa
siūlymas. $29.000.

8 BUTU 15 metų šviesus 2 aukštų 
mūras prie Evergreen. Rūsys, beis- . 
board šildvmas. elektriniai pečiai, 507

J sklvnas. $14.000 naiamų, apie $25.000 
Įmokėti, tik $75.500.

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

čiausią šių metų Įvertinimo — 
Hall of Fame už Vėliavų alė 
jos Įrengimą Lietuvių 
nėse kapinėse. Postų koman- 
dieriai Jules Corbett 
nard Povilaitis priims
žymėjimus laike veteranų kon 
vencijos, kuri Įvyks birželio 30 
d. Palmer House viešbutyje.

— Aid. Francis X. Lowlor 
paprašė atidėti sporto ir žaidi
mų halės statybą Marquette 
parke 60 dienų. Jis sako, kad 
tas 1,5 mil. dol. vertės pastatas 
ir jo operacijos gali turėti nei
giamos Įtakos i apylinkę taip 
pat ir i patį parką.

— Stasys Džiugas, poetas ir 
literatas, yra IV-sios Ameri
kos ir Kanados Lietuviu Dainų 
šventės Informacijos lietuvių 
kalba komisijos pirmininkas. 
Yra svarbu, kad risi lietuviai 
išgirstų rengėjų balsą ir Į ji at
silieptų atsilankydami Į šventę 
liepos 4 d. Chicagos amfiteat
re taip pat padėty kitoms ko
misijoms jų darbuose.

— Andrius Krygeris, Harper 
aukšt. mokyklos mokinys, yra 
mokyklos vadovybės Įvertintas 
specialiu pažymėjimu už ga
bumus ir pastangas matemati
kos moksluose.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto, motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEU VI 7-9327
w j. ;.-gss

DAŽAU MAMOS
IŠ VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

!■ .... I I I ,

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

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

10 BUTU, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6% KAMB.. 18 metu mūr., šil. gazu, 
įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26.900.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. Ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 

i Įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminiiaus langai, 2 automobiliu 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28.900^

3 MIEGAMU apvnaujis mūras. Ši
lima gazu. aluminijaus Jangai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

B— Algirdas Kasiulaitis krikš
čionių demokratų sąj. pirmi
ninkas, bus pagrindiniu kal
bėtoju šv. Kryžiaus parapijos 
salėje birželio mėn. 13 d. 11 vai. 
ryto baisiųjų birželio Įvykių ir 
30 m. lietuvių sukilimo minėji
me, kuri organizuoja Chica
gos Lietuvių Taryba ir L. B. 
Vidurio Vakarų apygarda. Lie 
tuviškoji visuomenė kviečia
ma dalyvauti. (Pr.)

— Amerikos Legiono Dari
aus - Girėno ir Don Varnas 
postai gavo iš Illinois Ameri
kos Legiono vadovybės aukš-
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Muzikas BRONIUS BUDRIŪNAS, 

kurio sukurta kantata bus atliekama 4-toje Dainy šventėt* liepos 4 dieną 
Čikagoje.

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th Sty Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

jrankiat Ilgu metu patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija. Chicago. 1962 m. 206 psty 
kaina 2 dol.

HOMEINSURflNCE

Lemonto miestas 
ieško atlyginimo

Lemonto miestas ieško 
Steelco Chemical bendrovės
nuostolių atlyginimo, nes pra
ėjusią savaitę iš tos Įmonės tan 
kų po miestą pasklido nuodin 
gos chlorino dujos. Jos žmo
nėms nepadarė žalos, nors še
šiems asmenims teko atsigulti 
Į ligoninę, tačiau miesto dar
žams, sodams padaryti dideli 
nuostoliai. Medžių lapai ėmė 
vysti, gėlės nudžiūvo, daržuo
se sunyko daržovės, gėlės ir 
krūmai.

♦ Iš toli ir iš arti — bus vi
siems smagu susitikti liepos 4 d. 
7:00 vai. vak. Dainų šventės 
bankete Conrad Hilton viešbuty. 
Bilietus isigykime iš anksto Mar
giniuose ar pas O. Gradinskie- 
nę, tel. FR 6-1998. (Pr).

IW

Call: Frank Zapollt

GA 4-8654

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

5 KAMBARIU beveik naujas bunga
low geroje pietvakarių apylinkėje. 

Įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

NR. 95TH WESTERN
♦ Chicagos Lietuvių Tarybos 

pirmininko paprašytas kun. 
Ansas Trakis, Tėviškės parapi
jos bažnyčioje, birželio 13 d. 
10 vai. ryto atnašaus iškilmin
gas pamaldas už žuvusius suki
lime ir tremtinius Sibiro tai
gose. (Pr).

♦ Mūsų iškiliosios solistės D. 
Stankaitytės rečitalis Įvyksta 
birželio 12 d. 8 vai. 30 min. va
karo Orchestra Hali. Akompa
nuoja: A. Vasaitis.

Bilietai gaunami J. Vaznelio 
prekyboje, 2624 W. 69 St. kas
dien, o taip pat ir Orchestra 
Hali kasoje. Bilietų kainos: 
6, 5 ir 4 dol.

Rengimo Komitetas 
(Pr).

Esu našlys, pensininkas. 
Vienišo žmogaus gyvenimas nu
sibodo, todėl ir norėčiau susipa
žinti su lietuvaite, sulaukusia 
tokio pat likimo, kaip ir aš. Gali 
būti našlė, netekėjusi, bet ne 
jaunesnė 60 ir ne vyresnė 70 
metų amžiaus. Turiu šiek tiek 

Į gyvenimui baigti reikalingų san
taupų. Pilietybė ir tikėjimas 
— nesvarbu, bet norėčiau, kad 
būtų gerų papročių lietuvaitė, 
su kuria galėčiau šeimyniškai ir 
linksmai baigti gyvenimo die
nas. Maloniai ir mandagiai at
sakysiu, jei parašys man tokiu 
adresu: Naujienos, Box Nr. 173 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois 60608. (Pr).

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, 111. 60632. T»l. YA 7-5980

-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T»l.: REpublIc 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
S Namų, automobi-Į 

lių, gyvybės, svei-l 
katos ir biznio. |

Patogios išsimokė-1 
limo sąlygos. J

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzia Ava. P R 8-2233 ’

few

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

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

1339 Stato St., Lemont, III. 
TEU — 257*5542

4 bedrooms, 2 baths, Low taxes, 
Christ the King Parish F. H. A.

Ą real bargain to best offer!

OWNER 238-4049

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
sų rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai. .
Tunu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS




