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USITARIMAS
PEKINO VIZITAS LENKU SPAUDOJE

VARŠUVA. — Lenkų spaudos agentūra JAP paskelbė laik
raščio “Trybuna Mazowiecka” pranešimą iš Pekino, kad kinai 
išdalino amerikiečiams žurnalistams angly kalba išleistą, brošiūrą 

zapie kiniečių teritorines pretenzijas j Sovietų Sąjungą. Ir kitiems 
užsienių korespondentams buvę dalinta antisovietinė literatūra.

Varšuvos dienraštis “žyde 
Warshawy” savo komentaruo
se prie prezidento Nixono pasi
kalbėjimų su Mao ir čousEnla- 
jum pastebi, kad Pekinas nuo šiol 
“Sovietų Sąjungą laikys Kini
jos vyriausiuoju priešu”. Bend
rai lenkų spauda, kuri pradžio
je apie Nixono kelionę gana 
šykščiai terašė, staiga į ją at
kreipė dėmesį. ,

“Slowo Powszechne” daro 
“prognozę”, kad Kinų liaudies 
respublika Jungtinėms Valsty
bėms užindustrijos gaminių tei
kimą atsilyginsianti ir “politinė
mis nuolaidomis”.

Varšuvos radijo komentato
rius savo pranešimą baigė tei
gimu, kad Washingtonas ir Peki
nas draugais niekada nebūsią, 
bet jie galį būti “sėbrais”.

Lenkų spauda atkreipė ypa
tingą dėmesį į žinomo Bulgari- 
.jos valdinio publicisto Todoro 
Vulceffo atvirą pareiškimą So
fijos savaitraščiui “Pogled”, kad 
Nixono pasikalbėjimai Pekine 
sukėlę Rytų ir Vidurio Europo
je “ritmą sumišimą”. Nixono 
“tariamoji taikos strategija” 
tikrumoje esanti nukreipta 
“prieš socialistinį lagerį”. . ..

Pandas atiduos 
Washingtono sodui
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas nutarė užbaig
ti zoologijos sodų varžybas dėl 
pandų ir paskelbė, kad dvi iš Ki
nijos gaunamos pandos bus pa
talpintos Nacionaliniam zoologi
jos sode Washingtone. Baltieji 
Rūmai tą žinią pranešė “Wash
ington Star” dienraščiui, kuris 
vedamajame reikalavo, kad pan
dos būtų paliktos Washingtone.

Zoologijos sodų direktoriai ti
kisi, kad ta pora pandų bus tik
ra pora ir iš jos atsiras mažų 
pandžiukų, kuriuos galės gauti 
ir kiti sodai. Kinijos didžiosios 
pandos atvyks Amerikon apie 
balandžio 1 d. Dr. Theodore 
Reed, Nacionalinio zoologijos so
do direktorius, kovo mėn. pabai
goje skris į Kiniją su pora mušk 
jaučių, pavadintų “Milton” ir 
“Matilda” vardais. Tą porą 
Amerika dovanoja Kinijai, ku
ri tokių gyvulių neturi.

Didžiosios kinų pandos gy
vena Tibete ir pietvakarių Ki
nijoje. Kiek jų gyvena laisvėje, 
niekas nežino, o zoologijos so
duose jų yra tik Pekine, Londo
ne, Maskvoje ir šiaurės Korė
joje. Visos tos pandos buvo 
Kinijos vyriausybės dovanos.

Pandų retumas aiškinamas ir 
tuo, kad jauni meškėnai instink
tyviai nežino, kaip reikia dau
gintis. Jie išmoksta to mokslo 
tik stebėdami suaugusias pan
das. Sakoma, kad ir šių dviejų 
pandų išvykimas į Ameriką bu
vo suvėlintas, nes kinai nori, 
kad Amerika gautų nors jau
nas, bet veisimosi mokslus baigu
sias pandas. Suaugęs panda 
meškėnas sveria apie 300 sva
rų ir išauga iki 6 pėdų ilgio. 
Zoologiškai panda yra ne lokio, 
bet rakūno giminaitis.

IŠ VISO PASAULIO

LISABONA. — Portugalijos 
Ginėjoje teroristai nužudė 14 as
menų ir 12 sužeidė, gyvenusių 
netoli Senegalio sienos.

DETROITAS. _ Saulius ši- 
moliūnas praneša iš Detroito, 
kad to miesto dienraščio “The 
Detroit News” bendradarbis 
Van der Horst važiuos į Mask-1 
vą, kai ten vyks prezidentas Ni- 
zonas. Tas laikraštis yra palan
kus lietuviams ir kitų paverg
tų tautų atstovams. Su kores
pondentu palaikomi ryšiai.

DACCA. — Bengalijos mies
tuose tęsiasi biharų skerdynės. 
lKhulnos mieste nužudyta apie 
300 biharų. Jų kūnai sumesti į 
upę. Chitagonge nužudyti 5 bi- 
harai.

WASHINGTONAS. — So
vietų povandeninis laivas, kuris 
sugedo Atlanto vandenyne, pats 
plaukė namo, tačiau sekmadienį 
jį pradėjo tempti sovietų vilki
kai.

WASHINGTONAS. — Valsty
bės departamentas įspėjo kores
pondentus, kad Kini jos-Ameri
kos pasitarimai Paryžiuje vyks 
slaptai, be spaudos dalyvavimo. 
Washangtone prekybos depar
tamentas paskelbė, kad išduotas 
leidimas parduoti Kinijai radijo 
stotį ir Įvairius televizijos apa
ratus, kurie liko Kinijoje po pre
zidento vizito. šių prekių vertė 
2.2 mil. dol. i

ČIKAGA. — Illinois guberna
torius Ogilvie, kuris tikisi su ki
tais gubernatoriais nuvažiuoti į 
Kiniją, pareiškė, kad jis bandys 
iš Kinijos gauti pandų ir Brook- 
fieldo zoologijos sodui. Manoma 
mainais pasiūlyti kinams Alias
kos baltų avių su dideliais ra
gais, kurios yra labai retos ir 
kurių Kinija neturi.

NEWWARK. — Amerika su
sitarė su Lenkija dėl žvejojimo 
šiauriniame Atlante netoli Ame
rikos krantų. Lenkija sutiko įsi
leisti į žvejų laivus Amerikos 
Pakrančių Sargybos inspekto
rius ir pažadėjo negaudyti sep
tynių rūšių žuvų, kurios baigia 
išnykti.

LONDONAS. — Anglijoje mi
rė 74 metų Marlborough kuni
gaikštis, kurio giminei priklau
sė ir miręs Sir Winston Chur
chill. Velionis neseniai buvo an
trą kart vedęs 55 metų nuotaką, 
tačiau nespėjo išvažiuoti -me
daus mėnesio, nes susirgo tuoj 
po vestuvių.

Britai nuteisė 
sovietų šnipą

WINCHESTER. — Anglijo^ 
je jūrų laivyno leitenantas David 
Bingham gavo 21 metus kalė
jimo už karinių paslapčių par
davinėjimą sovietų šnipams. Pro
kuroras teisme nurodė, kad šioje 
byloje ne sovietų agentai ieš
kojo papirkti britų pilietį, bet 
pats kaltinamasis, turėdamas 
skolų ir norėdamas įsigyti naują 
automobilį, susirado sovietų 
agentus ir pasiūlė jiems savo 
patarnavimus.

Teisme paaiškėjo, kad sovietai 
sumokėjo šnipui 5,980 dol. už 
informacijas apie britų laivų ma
nevrus, laivyno judėjimą, apie 
Vakarų karo laivynų apginklavi
mą-ir laivų skaičių. Leitenantas 

1 Bingham buvo torpedų specialia-

Kambodžos kareiviai žygiuoja pro Athvea šventyklos griuvėsius. 
Tokiu griuvėsiu Kambodžoje yra daug. Bijoma, kad komunistai juos 
sugriaus. Ypač daug meno turtu yra Angkor Wat griuvėsiu mieste.

r Algirdas Fir antas 
mirė širdies liga 
Pirmadienio naktį gautas 

telefoninis pranešimas iš Hot 
Springs,'-Ark;,/kad Grand Ra
pids, Mich., širdies, smūgiu mirė 
inž. architektas Algirdas (Ed
gar) Firantas, 53, kur ten turė
jo įsteigęs ir išvystęs- nuosavą 
stambią architektūros firmą.

Jis jau prieš metus laiko bu
vo rimtai širdimi sunegalavęs 
ir jam buvo padaryta širdies 
operacija. Alg. Firantas buvo 
gabus ir daug pasižymėjęs sa
vo profesijoj ir buvo Amerikos 
Architektų ir Inžinierių Asocia
cijos amžinas garbės narys. Lai
dojamas savo žmonos šeimos 
sklype Grand Rapids kapinėse. 
Jis buvo geras lietuvis ir savo 
motinėlei Onai Firantienei kas
met užprenumeruodavo dovanų 
— Naujienų dienraštį.

Motina, Mrs. Ona Firantie- 
nė-Mironienė, gavusi šią liūdną 
žinią, skaudžiai pergyvena savo 
vienintelio sūnaus įnirtį. Ant
radienio rytą anksti ji iš Hot 
Springs išskrido į Grand Ra
pids.

Anksčiau Firantai buvo Chi
cagos gyventojai ir ji pati bu
vo veikli lietuviškų organizacijų 
darbuotoja.

Rinkimai Floridoje
MIAMI. — Vakar Floridoje 

vyko pirminiai balsavimai. Res
publikonų kandidatų buvo trys: 
prezidentas Nixonas ir kongres- 
manai Ash brook ir McCloskey. 
Demokratų šiame balsavime var
žėsi net septyni, jų tarpe dau
giausia vilčių laimėti turėjo Ala- 
bamos gubernatorius Wallace.

Floridoje yra 1.5 mil. regis
truotų demokratų ir 500,000 res
publikonų. Rinkiminėj kampa
nijoj daugiausia aistrų sukėlė 
mokyklų vaikų vežiojimas į toli
mas mokyklas integracijos tiks
lais. Baltieji Floridos gyvento
jai yra prieš tą vežiojimą labai 
nusistatę it tas nuotaikas pui
kiai išnaudojo gub. Wallace.

tas. Jo žmona patarusi jam pa
bandyti uždirbti pinigų' iš ko
munistų. - ;

Frondizi pas Peroną
MADRIDAS. — Buvęs Argen

tinos prezidentas Arthuro Fron
dizi atvyko Į Ispaniją, kur jis 
turės pasitarimus su buvusiu 
Argentinos ‘ cfSttatorium. ; Juan 
Peronu; Frondizi-pareiškė pri
tariąs Perono politinei, sociali
nei ir ekonominei programai. Jis 
planuoja kandidatuoti ateinan
čių metų parlamento rinkimuo
se ir siekia peronistų paramos.

Darbininkų riaušės 
Ispanijos uoste

MADRIDAS. -— Ispanijos EI 
Ferrol mieste į gatves išėjo 
streikuoją laivų dirbtuvių dar
bininkai, kurie pradėjo kelti 
riaušes praėjusį penktadienį, 
kai iš darbo buvo atleisti šeši 
darbininkai. Laivų dirbtuvės bu-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
& Komunistės ir ginkluotu 

teismo puolimu kaltinamos An
gela Davies teisme baigta su
daryti jury komisija, kurioje yra 
8 moterys ir 4 vyrai, visi balti. 
Gynėjai dėl vien baltų komisijos 
neprotestuoja.

Kainų kontrolės taryba pa* 
tvirtino uostų darbininkų išsi
derėtus algų pakėlimus, nors jie 
siekia 26

<$> Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad prezidentas Nixonas aplan
kys Kanadą balandžio 13, 14 ir 
15 d.

Buvęs valstybės prokuroras 
Mitchell vakar buvo klausinėja
mas senato komitete apie ITT 
bendrovės derybas su teisingu
mo departamentu.

> Britanija paskelbė, kad jos 
konsulatas Taivane bus uždary
tas nuo ketvirtadienio. Britani
ja derybose su komunistine Ki
nija pripažino, kad Taivanas yra 
Kinijos dalis.

0 FBI detektyvai Salt Lake 
City ir New Yorke suėmė du vy
rus, kurie bandė, grasindami 
bombomis, išreikalauti iš oro 
bendrovių nemažas sumas pini- 
gų.

Netoli Paryžiaus traukinys 
nuėjo- nuo bėgių ir užsidegė, žu
vo 7 asmenys ir 36 buvo sužeisti.

Kambodijos valstybės gal
va Lon Nol pats save prisaikdino 
ir prižadėjo laikytis konstituci
jos. »

Saigono kareiviai Kambo- 
dijoje užėmė nemažą komunis
tų stovyklą, kurią visai sunai
kino B-52 bombonešiai. Komu
nistai pabėgo į džiungles, palik
dami 36 žuvusius ir nemažai su
žeistų. Bombos sunaikino apie 
109 požeminių bunkerių su mais
tu ir amunicija.

Taivane karinis teismas 
teisia 8 vyrus, kurie veikė prieš 
vyriausybę. Jiems gresia mirties 
bausmė.

vo uždarytos ir policija daug 
darbininkų suėmė. Apie 50 žmo
nių buvo sužeista. Miesto centre 
patruliuoja stiprūs policijos bū
riai.

Long Bien korinėje bezėje, Piety Vietname, yra (įkabintas ragini- 
* mas visam personalui atrodyti, kaip profesionalams kareiviams tin

ka. šalia*tos lentos nelabai tvarkingai Ilsisi pavargęs kareivis.

IZRAELIS PASITRAUKS Iš JORDANO 
ŽEMIU IR BUS ĮSTEIGTA PALESTINA

BEIRUTAS. — Irako radijas Bagdade paskelbė apie susita
rimą tarp Jordano ir Izraelio, kuris prives prie taikos sutarties 
tarp tų dviejų valstybių. Jordanas apie šį planą jau pranešęs 
Amerikos, Sovietų Sąjungos, Britanijos ir Prancūzijos vyriausy
bėms ir painformavęs visas arabų valstybes. Jordano laikraštis 
“Al Dostour” pranešė, kad karalius Huseinas greit paskelbs pla
ną tautinei vienybei sustiprinti tarp abiejų Jordano upės krantų, 
pagrindžiant tą vienybę decentralizacija.

Brazilijos pramonė 
smarkiai auga

RIO DE JANEIRO. — Brazi
lijos vyriausybė, sudaryta iš ka
riškių, labai pakėlė užsienio biz
nio bendrovių investavimus Bra
zilijoje. čia darbo jėga yra pi
gi ir bendrovės padaro nema
žus pelnus. Kartu Brazilija tam
pa rimta ekonomine jėga. Praė
jusią savaitę Amerikos Fordo 
bendrovė paskelbė, kad ji sta
tys 150 mil. dol. vertės automo
bilių fabriką Sao Paulo, kur bus 
gaminami mašinų motorai.

Iš Japonijos praėjusią savai
tę Į Braziliją atvyko Toyoto Mo
tor Co. delegacija su pasiūlymu 
statyti 220 mil. dol. fabriką, ku
ris gamintų mašinas Brazilijos 
ir Amerikos rinkoms.

Praėjusiais metais Brazilijo
je buvo pagaminti 510,000 au
tomobilių ir sunkvežimių. Bra
zilijos valdžia planuoja tą skai
čių padvigubinti, kad būtų ga
lima mašinas eksportuoti, žy
miai padidėjo ir brazilų teksti
lės įmonių gamyba. Brazilijai 
nereikia importuoti medvilnės 
ar vilnos, todėl gamyba yra pi
gesnė, negu Japonijoje. Po Ita
lijos ir Ispanijos Brazilija tapo 
trečia didžiausia Amerikos ava
lynės gamintoja. Prieš trejis 
metus Brazilijos batų pramonė 
buvo tik 12-ta.

Italų komunistų 
partijos kongresas
MILANAS. — Didžiausia lais

vame pasaulyje komunistų parti
ja — Italijos — pirmadienį pra
dėjo savo suvažiavimą, kuria
me svarbiausią kalbą pasakė par
tijos vado pareigas einąs Enri
co Berlinguer. Pirmasis parti
jos sekretorius Luigi Lonvo, 72 
m. amžiaus, prieš ’ ctvcrG ne

itus gavo širdies —ir iki fol 
nepasitaisė. Galimas daiktss, 
kad šiame kongrese Berlinguer 
bus išrinktas pirmuoju sekre
toriumi, o Luigi Longo taps par
tijos pirmininku, kas reiškia 1 k 
garbės titulą.

Kongrese sovietų delegacijai 
vadovauja Viktoras GriŠincs, 
Maskvos partijos sekretorius ir 
politbiuro narys. Yra delegaci
jos iš šiaurės ir Pietų Vietnamo 
bei kitų šalių.

Berlinguer savo kalboje pa
lietė. Amerikos-Kinijos santy

kius, kurių pagerėjimas užde- 
dąs atsakomybę visai socialistų 
stovyklai. Jis pasmerkė italų 
“Manifesto” grupės komunistus, 
kurie į parlamento rinkimus iš
statė savo atskirus kandidatus. 
Ta Pekino liniją sekanti organi
zacija “parodžiusi gryną neapy
kantą komunistams”.

Didžiausia kalbos dalį Ber- 
linger skyrė namų reikalams. 
Komunistų partija esanti pa
siruošusi su socialistais ir krikš
čionim demokratais sudaryti 
tvirtą Italijos vyriausybę. Jis 
pasidžiaugė, kad paskutiniais

Irakb radijo žiniomis Jorda
nas pasiskelbs federaline valsty
be, kurios dvi dalis sudarys Jor
danas ir Palestina. Pastaroji bus 
sudaryta iš dabar Izraelio val
domų arabų žemių vakarinėje 
Jordano upės pusėje. Čia gyve
na 750,000 arabų, žemės plotas 
sudaro 2,270 kvadratinių mylių, 
šioji Jordano dalis yra derlinga, 
ji uždirbdavo prieš karą 38% vi
sų Jordano pajamų.

Jordano sutikęs Vakarinį 
Krantą demilitarizuoti ir duoti 
vietiniams arabams autonomiją. 
Už tai Izraelis sutiko atitrauk
ti savo kariuomenę ir dar paža
dėjo atiduoti Palestinai Gazos 
pakraštį, kuris anksčiau buvo 
valdomas Egipto. Palestinos so
stinė galėsianti būti Jeruzalėje, 
nors didžioji miesto dalis ir liks 
Izraelio rankose.

Bagdado radijas skelbia, kad 
Jordano karalius savo valstybės 
vardą pakeis į Jungtinę Arabų 
Karalystę. Abi tos karalystės 
dalys: Jordanas ir Palestina tu- 

; rėš plačiais autonomines teises 
^ir 'pačios tvarkyg 'savo vidaus 
reikalus.

Balandžio mėnesį vakarinėje 
Jordano dalyje, okupuotoje Iz
raelio, Įvyks miestų savivaldy
bių rinkimai. Nemažai vietiniu 
arabų politikų svajoja apie ne
priklausomą Palestinos valsty
bę. Matyt, Jordanas, pabūgęs, 
kad vakarinė dalis gali pati at
siskirti nuo Jordano valstybės, 
sutiko su plačia autonomija, 
kuriai pritarė ir Izraelis, kuriam 
svarbu savo rytinėse sienose tu
rėti taikingą, neginkluotą kai
myną. Tuo atveju Izraelis ga
lėtų tvirtinti, kad Palestinos pa
bėgėlių klausimo nebėra ir visi 
palestiniečiai gali sugrįžti į Pa
lestiną — buvusią Jordano va
karinę dalį.

Bombos Š. Airijoje
BELFASTAS. — Tris dienas 

trukusios paliaubos šiaurės Ai
rijoj vėl prasiveržė smurto 
veiksmais. Vėl žuvo trys asme
nys, sužeisti trys britų karei
viai ir 10 bombų sprogo keliuose 
miestuose.

Airijos neramumuose jau žuvo
272 žmonės, vien šiais metais 

užmuštų buvo 66.
Didžiausias sprogimas įvyko 

Lisburn pagrindinėje gatvėje, 
kur automobilyje paslėptas dže- 
linitas, apie 60 svaru, sprogda
mas sužalojo 10 krautuvių ir 
sužeidė keturis asmenis.

ADENAS. — Jemeno ir Pieti
nio Jemeno pasienyje vėl nera
mu. Sutraukta kariuomenė. P. 
Jemenas kaltina ir Saudi Ara
biją. kuri kurstanti kaimynus 
pulti P. Jemeną.

ŽENEVA. — Šveicarija nuta
rė pripažinti Bengalijos valsty
bę. Šveicarija iki šiol jos nepri
pažino, nes ji atstovavo Pakis
tano interesams Indijoje.

metais krikščionys demokratai 
parodę didesnį norą suderinti pa
žiūras su komunistais.



LEIDŽIA IJETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN BALYS VOSYLIUS

\ d r e s a s: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Di. 60629

IX-JI METAI NR. 11 (362)

KAKLARAIŠČIAI NAUJIEMS 'JŪRŲ SKAUTAMS
Užriša j. s. H. Stepaitis Rako stovykloje, vykusioje 1963 m. 

rugpiučio 17—3L
L. Knopfmilerio nuotr.

Medžiaga istorijaiGYVA CHICAGOS JŪRŲ SKAUTŲ VEIKLA
Šiame numeryje: pirmasis dešimtmetis

Švenčiant LSS jūrų skautų veiklos 50 metų sukakti, tenka 
pažvelgti, koks yra Čikagos lietuvių įnašas jūrų skautų istorijoje.

Čikagos jūrų skautų veikimas 
ir gyvenimas yra spalvotas ir 
įdomus. Jis pasižymėjo koky
be: mažas narių skaičiumi, bet 
pilnas laimėjimų. Vėliau — gau
sus nariais, bet silpnas laimėji
mais. Vyko pasikeitimų ir Či
kagos jūrų skautų vadovybėje.

Atvykę iš Vokietijos: Hanau, 
Seligenstadt, Wuerzburg, Kemp
ten vietovių, jūrų skautai ir va
dovai 1950 m. vasario 19 d. Či
kagoje steigia pirmąjį 'jūrų 
skautų vienetą. Laivo vadovy
bę sudaro: v. E. Jasiukaitis, ps. 
B. Juodelis, v. A. Levanas, R. 
Mieželis, nariai; Klimas, Vėžys, 
K Miliūnas. J. Merkelis-Jonikas. 
Po trumpo laiko, steigiamas 
antras lietuvių jūrų skautų vie-: 
netas — Mindaugo laivas; stei
gėjai; v. AL Jakaitis, Al. Snars- 
kis. Vėliau abudu vienetai su
sijungė ir pasirinko Kpt. M. Ku
kučio laivo vardą. Kpt. M. Ku
kučio laivas veikė “Lituanicos” 
tunte. Tuo laiku tuntininkas bu
vo s. B. Gurėnas, nuoširdus ir 
tėviškas rėmėjas bei užtarėjas.

Tais pačiais metais jūrų skau
tai suruošė pirmąjį savo vakarą 
“Puota jūros dugne”, kuris gra
žiai pasisekė. Kpt. Kukučio lai
vo vadas’ v. E. Jasiukaitis orga
nizuoja pirmuosius jūrų skau
tų buriavimo kursus.

1951 m. pirmoje Lituanicos 
tunto vasaros stovykloje, prie 
Elgin, v. A. Levanas steigia pir
muosius JAV jūrų skautų jau
nius. Jie buvo: E. Simaitis. R. 
Repšys, broliai Girdvainiai ir 
Sadauskas.

1952 m. v. v. A. Levanas per
ėmė iš E. Jasiukaičio kpt. M. 
Kukučio laivo vado pareigas. 
I-aivo globėju kviečiamas j. ps. 
L. Knopfmileris. Tais pačiais 
metais laivas registruojamas pas 
BSA ir gauna 5481 registraci
jos numeri. Dokumentus pasi
rašė M. Vaidyla. “Sandaros” re
daktorius. Jūrų skautai rengia 
nauju šūkiu rudens vakarą “Po 
laivo dugnu”. Atvyko pirmą kar
tą Lietuvos Konsulas Dr. P. 
Daužvardis ir rėmėjas Dr. S. 
Biežis. Tais pačiais metais lie
tuviai jūrų skautai pirmą kartą 
da’yvauja BSA jūrų skautų in
spekcijoje. Amerikos karo lai
vyno karininkai su lietuviais 
trumpai pasikalbėjo.

1953 m. jūrų skautų skaičiui 
didėjant, steigiamas antras lai
vas, vardu “Nida”. Vadu kvie
čiamas v. v. J. Merkelis. Liepos 
15 d. “Rudžio” žuvimo dieną, 
Čikagoje steigiamas jūrų bu
džiu vienetas. Vadu išrinktas j. 
s. I'r. K. Aglinskas.

Ml

f Vasarą “Neringos” stovyklo
je vyksta didelės iškilmės: krikš
tijamas pirmas įsigytas laivas 
“Nida”; krikšto tėvai R. Ku- 
kutyte^Vyšniauskienė ir M. Vai
dyti. “Neringos” stovyklos vir
šininkas buvo ps. E. Zabarskas, 
pav’ v. s. A. Levanas, j. skautų 
pastovyklės viršininkas — v. L. 
šlenys;

Įsigytas naujas mažas burlai
vis, kuris gauna “Putos” vardą.

1954 m. Lituanicos tuntas 
ruošė didelę vasaros “Atžalyno” 
stovyklą Pewaukee, Wise. Sto- 

1 vykios viršininkai buvo: v. s. 
B-. Kliorė, B. Gurėnas, A. Ag
linskas. Jūrų skautai nuošir
džiai remia minėtą stovyklą: j. 
s. Dr. K. Aglinskas prižiūri sto
vyklautojų sveikatą, j. ps. L. 
Knopfmileris eina tris savaites 
stpv. viršininko pav. pareigas, 
j. ps. A. Levanas, v. v. L. šle
nys j. skautų instruktoriaus pa
reigas. Pirmieji jūrų jauniai da
vė jaunių Įžodį. Jų vadovas sto
vykloje buvo v. v. E. Simaitis.

1954 m. steigiamas jaunių 
laivas, kuris gauna “Žilvino” 
vardą; laivo globėju kviečiamas 
j. s. Dr. K Aglinskas.

1955 m. jūrų skautų vienetai 
tiek sustiprėja, kad vasario 16 
d. atsiskiria nuo seno draugo 
“Lituanicos” tunto ir steigia 
pirmąjį lietuvių jūrų skautų 
tuntą “Baltijos Jūra”. Tunti- 
ninku išrenkamas ps. E. Zabars
kas, pav. ps. E. Vengianskas, 
tunto Garbės Gynėju ps. E. Kor- 
zonas. Liepos mėn. 15-16 d. nak
tį 13 jūrų budžių kandidatų da
vė Michi gano ežere įžodį.

Vasaros metu jūrų skautai or
ganizuoja pirmąją jūrų skau
tų stovyklą IPewaukee, Wise., 
pas p. Basčius. Stovykla gau
na “Gintaro uosto” vardą. Sto

UŽKANDIS PO LAIMINGO NUOTYKIO I960 M. VASARĄ
"Lawtaė" nulaužtu stiebu Michigan City mieste. (J. v. g. L. Knopf-
milėris, nuotrauką daręs, kitame "M. S./z numeryje aprašys nu-

laužto stfebo keKbnę smulkiau. Red.).

vyklos viršininkas — j. s. A. 
Aglinskas, stovyklos vadovybė: 
v. v. E. Simaitis, v. B. Urbonas, 
v. v. Šlapkauskas, dvasios va
dovas j. s. kun. J. Raibužis.

Gegužės 1 šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sporto Varžytynėse 
sėkmingai dalyvauja “Baltijos 
Jūros” tunto jūrų skautai, va
dovaujami R. šleinio.

1956 m. jūrų skautai vėl tu
ri savo stovyklą. Viršininkas 
yra j. ps. A. Levanas; stovyklos 
gydytoja Dr. A. Nakutienė.

Tradicinėse Michigano ežero ir
klavimo regatose kpt. M. Kuku
čio ir “Nidos” vienetai laimi 
antras vietas.

Spalio mėn. išrenkamas nau
jas “Baltijos Jūros” tunto tun
tininkas j. ps. E. Vengianskas. 
Tunto vadovybę sudaro: kpt. M. 
Kukučio laivo vadas j. ps. A. 
Levanas, “Nidos” laivo vadas 
j. ps. J. Merkelis, “Žilvino” lai
vo j. ps. E. Šimaitis, tunto lai- 
vūnas v. v. L. šlenys, tuntinin- 
ko pav. j. s. Dr. K. Aglinskas, 
dvasios vadovas j. s. kun. J. Rai
bužis, švietimo. vadovas j. s. A. 
Aglinskas,.tautinio auklėjimo s. 
B. Gurėnas, ūkio ir turto j. ps. 
A. Butkevičius, iždininkas v. v. 
J. Macijauskas, meno vadovas 
J. Toliušis, spaudos.įr propagan
dos v. v. V. Motušis, sporto va
dovas Alg. Mikelevičius, atsto
vas pas BSA j. ps. E. Zabars
kas, Budžių vadovas v. v. Alf. 
Snarskis, buriavimo instrukto
rius j. s. E. Druskis.

Organizuojami buriavimo kur
sai ir išleidžiamas specialus kur
sų leidinys.

1957 m. “Baltijos Jūros” tun
tą perima j. ps. A. Butkevičius. 
Jūrų skautininkai steigia jūrų 
skautininkų “Grandį”, vad. E. 
Druskis.

Tėvų Jėzuitų namų statybai 
“Baltijos Jūros” tuntas skiria 
$101 auką.

Organizuojama tautinių šo
kėjų grupė “Neringa”, kuri la
bai gražiai pasirodė per tauti
nių šokių sąskrydį.

V. v. L. Šlenys perima kpt. M. 
Kukučio laivo vado pareigas iš 
j. ps. A. Levano. V. V. L. šlenys 
papildo jūrų skautų buriavimo 
laivyną, įsigydamas nuosavą 
“Pingvinų” klasės burlaivį.

1957 m. jubiliejinėje 35 me
tų skautų stovykloje “Baltijos 
Jūros” tuntas gausiai dalyvauja 
nariais bei savu inventoriumi; 
“pingvinų” klasės regatoje v. v. 
L. šlenys laimi j. s. P. Labanaus
ko pereinamąją taurę.

1958 metais “Baltijos Jūros”,

DEŠIMTTŪKSTANČIŲ ;PIRKĖJŲ
aplankė Kaziuko Mugę 

Chicagoje

Kasmet Chicagos skautiškos 
veiklos istorinjon įrašoma Ka
ziuko mugė. Kiekviena jų spal
vinga ir įdomi, bet, metams bė
gant, jos visos susilieja į darnų 
lydinį, iš kurio jau nelengva iš
skirti vieną iš keleto. Daugumas 
žmonių net jau ir skaičiuje pra
deda pasiklysti, nors dar yra 
labai daug liudininkų, kurie pri
simena pirmąją Chicagos Ka
ziuko Mugę 1959 m.

Kovo 5 d., dar gerokai prieš 
atidarymą, ....

didžiulė žmonių minia už" 
plūdo erdvius Jaunimo Cent

ro rūmus.
Mugė buvo atidaryta 10 vai. 

ryto, Lietuvos gen. konsule? ps. 
J. Daužvardienei perkirpus kas
piną. Garbingoji viešnia, lydi
ma rajono vadovybės, Lituani- 
cos t-to t-ko, mugės komendan-

“Juodkrantės” tuntai, korp. 
“Gintaras”, Mažosios Lietuvos 
D-ja organizuoja iškilmingą 35 
metų Klaipėdos krašto atvadavi
mo minėjimą. Tai buvo didžiau
sias ir gausiausias visuomenės 
aplankytas minėjimas iki šios 
dienos. “A

“Baltijos Jūros*’tuntas pirmą 
kartą dalyvauja Skautoramoje, 
kurią organizavo Skautams Rem
ti D-ja. Sušelpė 40 dol. du jū
rų skautus Vokietijoje, Buriavi
mo Mokykloje. Kursus baigė: 
Povilas Kazirskiš, Vaidevutis 
Brakauskas.

Skautininko B. Gurėno dėka, 
“Baltijos Jūros” tuntas gauna 
Garbės Leidėjo yardą “Skauto 
Aido” platinimo konkurse.

Kpt. M. Kukučio m “Nidos” 
laivų įgulos tradicinėse irkla
vimo regatose Michigano eže
re laimi pirmas ir antras vietas. 
Vadovai j. ps. L. šlenys ir j. ps. 
J. Merkelis.

“Baltijos Jūros” tuntas vasa
ros metu dalyvauja LSS Tauti
nėje stovykloje, Highland, Mi
chigan. Stovykloje daug dirbo 
ir visus gražiai maitino j. ps. A. 
Levanas.

1959 m. “Baltijos Jūros” tun
tas dalyvauja pirmoje Čikagos 
“Kaziuko Mugėje”; Vyksta pa
siruošimai Skautoramai. Vasaros 
metu Pewaukee’je vyksta vėl 
trijų savaičių “švyturio” stovyk
la. Stovyklos viršininkas j. ps. 
A. Levanas, stovyklos vadovybe: 
dvasios vadovas j. «. knn. J. Rai
bužis, komend. j. /ps. E. Simai
tis, švietimo vadovas j. ps. B. 
Juodelis, vėliau minėtas parei
gas perėmė v. v. Ąr. Tautas, sto
vyklos kasininkas ps. L. šle
nys, ūkio ir virtuvės globėjas bu
dys St. Butkevičius, buriavimo 
instruktoriai: v. v. T. Markval- 
das ir J. Butkus, paskutinę sa
vaitę komend. pareigas ėjo v. 
v. A. šlapkauskas^

j.v. s.L./Knopfmileris • 
(Btis diugiiti) 

to ir Jaunimo Centro direkto
riaus, pirmoji įžengė į didžiąją
rūmų salę, kurioje gražiai iš
sirikiavę visų tuntų paukštytės, 
udrytės, bebrai ir vilkiukai pa
sveikino skambiais šūkiais, o Ne
rijos tunto sesės apdovanojo tra
dicinėmis Kaziuko širdimis. Vado 
vybei apžiūrėjus turtingus visų 
tuntų paviljonus, pro salę pra
žygiavo gausios Chicagds skau- 
tų-Čių gretos, o juos sekė mar
gas svietelis, atvykęs skautiško 
jaunimo darbais pasigėrėti, pa
viešėti svetingose kavinėse ir 
valgyklose, įsi gytį meniškų rank
darbių ir kūrinių, savo laimę iš
bandyti ir skautišką veiklą pa
liktu doleriu paremti.

Visų tuntų paviljonai pasi
žymėjo aukšto meninio ly

gio eksponatais.
Ypač gausu buvo įvairių me

džio dirbinių —t lėkštės, paveiks
lai, gėlės ir dailiai ant kelmų su
tūpę grybai, vyčiai ir paveikslai, 
tautiškais motyvais sukurti laik
rodžiai, įvairios dėžutės, kryžiai, 
koplytstulpiai, žvakidės..-. Ak, 

Ifridge 
over troubled
* ’r -r-.- >

It’s easy to forget that emergencies 
happen. And when there is. a 

cntiSf yosTI need a nest egg to fall 
back os.

The Payroll Savings Han is oae of 
the easiest ways to make sure you’we 
something saved for when you need 
m<»ey fast. When you participate in 
the Payroll Savings Plan where you 
work, an amount you designate will 
be set aside from each paycheck and 
invested in U.S. Savings Bonds. It’s 
an effortless way to build up *•

And now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, 5į^% when held to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 

x as a bonus at maturity, applies to all

Bonds issued since June 1,1970 .. . 
with a comparable improvement for 
all older Bonds.
■ Let’s hope there are no troubled 
waters in your future. But remember, 
emergencies don’t always happen to 
the other guys.

we rtplict dm. Whe» needed, they on be fL » 
cashed tt row bank. Tax may Be Mired į 

redempden. And aiwiyx pemember,
Bcedt'm a jrand *ay to

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity.

Tfca OA. no* pay lor tfrft ■ nL.
m a doMk »wvk» m Tbe

IW.. .. nil of tfce Trraway and The Advfirtmnc CbtokdL
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kur Šia viską ir išskaičiuosi. Ne
trūko ir puikių rankdarbių — 
kaišytų pagalvėlių, juostų, ta
kelių, tautiniais drabužiais pa
sipuošusių lėlių, įvairių mezginių 
ir kt. Buvo čia ir saldžiųjų “ka- 
ziuko širdžių” ir garsiųjų Vil
niaus verbų. Augalų mėgėjai 
galėjo įsigyti puokštes įvairių 
dekoratyvinių džiovintų gėlių ir 
vos išsprogusių, pavasarį pra
našaujančių, karklo “kačiukų”. 
Nė viena šeima netikėtai įsigijo 
ir naują namų draugą, parsi- 
nešdami dailų jauną šuniuką, ku
rių mugėje buvo parduotas vi
sas tuzinas. Kai suaugę veržėsi 
prie paviljonų ir akademikų 
įruošto knygyno, jaunieji ban
dė laimę gausiose dovanų lenty
nose.

Didžiulį pasisekimą turėjo
apatinėje rūmų salėje Įsis

teigusios Aušros Vartų ir Ker
navės tuntų valgyklos, prie ku
rių iki pat mugės uždarymo sto
vėjo ilgos eilės lietuviškais val
giais pasisotinti norinčių sve
čių. Pilna lankytojų buvo ir vi
sų tuntų kavinėse, kurių netrū
ko ir galima buvo pasirinkti ne 
tik pagal tortų skonį, bet ir nuo
taiką sukeliančią aplinką. Pir
majame aukšte svetingi Litua
nicos tunto vyčiai kvietė užsuk
ti į “Galerija Vytis”, kur prie 
žaliai apdengtų staliukų kavą 
siurbčiuojant galima buvo pasi
grožėti sienas puošiančiais gau
siais paveikslais — nuotaika po- 
iisinga, ori.

Margom staltiesėm dengti sta
lai ir jauki žvakių, šviesa vilibjb 
lankytojus į Kernavės tunto 

“Slidinėtojų vilą”. Nerijos tun
to tėvų komitetas vikriai ap
tarnavo lankytojus nusileidu
sius į jaukią kavinę “Jūrų gel
mėse”. Šviesi ir kviečianti buvo 
Aušros Vartų tunto kavinė ap
tarnaujama šypsenom pasipuo
šusių Gabijos draugovės sesių.

-Antras aukštas šįmet buvo 
beveik išimtinai skirtas 

jaunimui

čia Nerijos tunto gintarės MJu- 
rų dugne” mažuosius vaišino 
spragintais kukurūzais, obuoKais 
ir limonadu. Kernavės tunto 
paukštytės vaišino svečius “Gry
bų miške”. Aušros Vartų t-to 
Aušrinės draugovė čia buvo 
įsteigusi savo “Sidabrinę užei
gą,” kurioje grojo tranki muzi
ka ir rinkosi jaunimas. Turbūt, 
populiariausia jaunimo kavinė 

buvo Lituanicos tunto brolių 
“Tėvo Tauko malt shop”, čia 
plaukus “susilaižę” baltais marš
kiniais ir juodom liemenėm ap
sirengę į Elvis Presley panašūs 
jaunuoliai grojo “rock ir roll’ ir 
atsilankiusius vaišino ledais ir 
minkštais gėrimais.

Įdomr ir jauki šiemet buvo 
akademikų kavinė “Antrasis Ra
kąs”. Čia Rako stovykloje “už
augusių” dailininkių Jūratės Ei- 
dukaitės ir Dinos Gelažiūtės sto
vyklavietės vaizdų apsuptas lan
kytojas klausydamas stovyklinio 
laužo programos valandėlei ga
lėjo užsimiršti esąs jaunimo 
Centre ir pagyventi vasaros sto
vyklų prisiminimais. Jaunieji 
dainininkai Vladas Žukauskas, 
Rima Skorubskaitė, Ramutė 
Plioplytė, Lydia Jadviršytė, 
Audronė Arštikytė ir Julija Sa
kalauskaitė, kas valandą atli
ko linksmą programą. Pagrindi
nę programą atliko energingi 
broliai Vladas Žukauskas, Min
daugas Griauzdė ir Viktoras 
Štuopys savo šokiais ir dainomis 
prajuokindami svečius iki aša
rų — būtų gera panašias pro
gramas parodyti platesnei vi
suomenei.

Be jau minėtų įvairybių visus 
vaikus ypač patraukė oro skau
tų paroda, dovanos bei įvairių 
žaidimų kambariai.

Mugė buvo sėkminga. Ją ap
lankė arti dešimties tūkstančių 
lankytojų, parodžiusių susido
mėjimą lietuviško jaunimo vei
klą, už ką visiems dėkingi mū
sų jaunieji broliai — sesės ir jų 
ištvermingieji vadovai-vės.

’ . Sesė Irena



Dienų/skeveldros
1. I

Anapus geležinės uždangoj 
“įprasta” žvelgti į pati bau
džiavos varovų lizdų — Mask
vą. Štai “Literatūra ir Menas” 
praneša:

(Sovietų rašytojų sąjungos 
t valdybos plenume) Ozerovaš 

“daugiau kaip dvi valandas” 
tarė ir barė sušauktų rašytojų 
būrį. žiū. “pustrečios dienos 
tęsėsi diskusijos kalbėjo 33 
oratoriai” ir t. t ir t. t.
, Ir kasgi? Iš 33 “oratorių” 19 
buvo iš pat Maskvos, jau iš
treniruotų kitus mokyti, štai 
kažkoks Dymšicas šaukė:

“... Reikia nuvainikuoti ir 
atmesti bandymus “sintezuo
ti” realizmą ir dekadentizmą 
pagal Fišerio ir Garodi recep
tus, trockistinės koncepcijos 

.bandymus varijuoti permanen 
tini konfliktą tarp menininko 
ir valdžios”

Pats autorius nepakartotų 
šios kalbinės mišrainės!

Lietuvai “atstovavo’’ M. Sluc 
kis.

2.
Ak, mirė drąsieji vyrai: 

Sruoga, Boruta, Jakubėnas.

Krašte tėra literatūros bau
džiauninkai ištreniruoti .rašto 
srityje.

Literatūros istorija kada 
nors bandys atspėti mįslę:

— Kodėl nei vienas Rietuves 
vadinamųjų rašytojų nepakė
lė balso prieš komunistinę ti
roniją, kodėl - vai - kodėl nei 
vienas nepasirinko laisvės? !

Maskva už ėdžių užmeta ak
selio ir — tylu tyla.

Kas rašytojų gali prilygti. 
Partizanams per sienas tarp 
gyvybės ir mirties tiesą į Va
karus nešusiems? Kas iš rašy
to gali prilygti Laisvės žvejams 
(Kublickui ir Grišmanauskui), 
Miklovui, Bražinskams, Kudir 
kai? !

3.
Kas moko okupuotos Lietu

vos režisierius? O gi “L. ir M” 
pranešimu, konferencijoje “da
lyvavo” Rodomyslenskis ir Ilji 
na. Pirmasis yra Maskvos dai
lės teatro studijos rektorius, o 
Iljina... Švenčionėlių liaudies 
teatro režisierė.

4.
Iš teatralų ir rašytojų išeiki

me (atsikvėpti) į kaimą. “Vals

Kinijoje nėra sniegui valyti mašiną, ten neberstoma druska. Tūkstančiai darbininku ateina su 
šluotomis į miestų gatves'lt per trumpą laiką sniego — lyg nebūta.

Protestas de! lietuviu meno darbų 
išstatymo Sovietu Sąjungos parodoje

Losangeliškis “Herald-Exami- — “Soviet Art Greeted 
nėr” dienraštis kovo 9 d. išspaus- Mixed Emotions”, 
dino netrumpą žinią apie Sovie
tų S-gos meno parodos atidary
mą Barnsdall galerijoje. Straip
snis turi dvi antraštes. Pirmoji: 
“Lithuanian Protest”, antroji

With

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
nyčios/įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 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 čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir- lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų 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 1 LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems 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 J 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.

Č1KAGIETĖS 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 į anglų kalbą.

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

D. Kuraitis, KELIONĖ I 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 kultU- 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė-bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jw>- 
kingL 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.

tiečių Laikraštyje” skaitome:
Technika dabar daug darbų 

padirba. Bet be arklio nė vie
nas ūkis kol kas neišsiverčia. 
O juos, žinia, kaustyti reikia.

Bėda ta, kad šiandien net ir 
prityręs kalvis ne visada suge
bės arklį pakaustyti." Mat, gau 
name tokius uknolius, kurie 
kanopas suskaldo, bet pasagos 
kaip reikiant nelaiko.

A. Jurevičius Jurbarko rajo
no Lapgirių (tarybinio ūkio 
vyr. inžinierius rašo:

Mūsų ūkyje perdegė artezi
nio šulinio vandens siurblio 
6APV elektros variklis. Krei
pėmės į Kauno hidrogeologinę 
ekspediciją, kad suremontuo
tu,

Bet remontui siurblio nepri
ėmė. Paaiškino, kad dar ne
gavo panašių siurblių, kuriuos 
buvo išsiuntė i Vilnių praėju
siais metais.

Parduoti naują siurblį taip 
pat nesutiko — jų trūksta pla
niniams gręžiniams.

Tad ką daryti? Juk nuo tų 
paaiškinimų ūkiui nė kiek ne
geriau. Be vandens liko keturi 
gamybiniai pastatai.

5.

trūko nei sausio nei vasario mė
nesiais. liet, štai vasario 25 d. 
Naujienose VI. Bakūnas, rašy
damas apie iš laivo pabėgusius 
kapitonus, priekaištingai mini, 
jog Los Angelėj nesurengtas 
1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos 
sukilimas.

Keistokas priekaištas, l'žuot 
priekaištus rašęs, V. Bakūnas 
galėjo paaiškinti, kodėl toks mi
nėjimas nerengtas, juk jis yra 
Mažosios Lietuvos Bičiulių D-jos 
valdyboje, kuri, kad ir ne kas
met, tokius parengimus-minėji
mus organizuoja.

Be VI. Bakūno, Mažosios Lie
tuvos Bičiulių D-jos valdyboje 
dar yra broliai A. ir V. Glažės, 
tikri klaipėdiečiai, jauni vyrai 
iš Klaipėdos krašto šio karo ei
goje išvykę skambinau vie
nam jų, pasiteiraudamas, kodėl 
nesurengtas tasai paminėjimas, 
kūrio draugijos valdybos na
rys VI. B. pasigenda?

Paaiškinimą gavau tokį. Pra
eitą vasarą Los Angelėj lankė
si žymus Klaipėdos lietuvių vei
kėjas, tai buvo proga klaipėdie
čiams ir jų bičiuliams čia susi
tikti. Buvo sutarta, jog šįmet 
Klaipėdos sukilimo minėjimas 
nebus rengiamas, kaip ir anks
čiau ne kasmet tai buvo daroma.

Nutarta 1978 metų pradžioje 
surengti didesnio pobūdžio tokį 
minėjimą, nes tada bus 50 me
tų sukaktuvės, kai įvyko Klai
pėdos krašte sukilimas ir buvo 
tos lietuvių žemės buvo prijung
tos prie Lietuvos.

Taigi, kai Mažosios Lietuvos 
Bičiulių D-jos valdybos narys 
priekaištauja dėl draugijos vei
kimo, jis prisistato tokiu skęs
tančio laivo kapitonu, kurs laivo 
negelbsti, bet į saugią vietą pa- 
bė^. ęs tą laivą dar bombarduo
ja... J. Klauseikis

Dirbtinė mėsa iš sojos
Tydzien Polski Londone pra

neša, kad po dviejų metų la
boratorinių eksperimentų vie 
nai firmai pavykę iš sojos pro
teinų padirbti dirbtiną mėsą. 
Sojos “mėsa” esanti tokia, kad 
negalima atskirti 
mėsos,
nija, kuri vėliausiai šių 
pabaigoje pradėsianti 
mėsą gaminti.

Jei mėsa patiks, įvyks 
Ii pakitimai visoje 
dustrijoje:
gyvulių skerdimui, 
sojos pupas.

pai. Iškilmės bažnyčioje ir pa
rapijos salėje.

Balandžio 21 d. motinu klubo 
parengimas mokyklos naudai.

Balandžio 29 d. radijo klubo 
balius.

Balandžio 30 prof. J. Ereto pa
skaita. Profesorius atvyksta iš 
Šveicarijos.

Gegužės 6 d. Liet, vyčių ren
giami šokiai.

Gegužės 13 d. Lietuvių Fon
do vakaras.

Gegužės 21 d. jūrų skautų 
balius - vakaras.

Visi čia paminėti susirinki
mai, išskiriant bažnytinius, bus 
parapijos ar mokyklos salėse bei 
parapijos sodyboje. Bus lietu
vių parengimų ir kitur, štai jie:

Gegužės 20 skautų stovykla
vietei remti balius bus Panora
ma City, Nob Hill restorane.

Birželio 4 d. jaunimo šven
tė konvencijų salėje.

Birželio 18 d. parapijos ren
giama Lietuvių diena bus para
pijos sodyboje ir greta esančio
je Marchall mokyklos didžiojoje 
salje. Programoje parapijos cho
ras, solistė Gina čapkauskienė, 
solistas A. Vokietaitis. Bus dail. 
V. Vizgirdos paveikslų paroda.

Be šių viešų parengimų, į 
kuriuos publika kviečiama bus 
dar ir privačių iškilmių, ku
riuos išjudins nemažą visuome
nės skaičių. Tai vestuvės. Ba
landžio 15 Regina Kulvinskaitė 
susituoks su Antanu J. Manda- 
nici; balandžio 22 d. Irena Šta
raitė išteka už Albino žemaitai
čio; birželio 24 d. Dienos Jaku
bėnaitės ir Viktoro šurkaus ves
tuvės.

Kodėl nepaminėtas 
Klaipėdos sukilimas?

Susirinkimų ir parengimų ne-

nuo tikros 
ir jau įsteigta kampa- 

inetų 
tokia v

Paroda surengta pagal Sovie
tų S-gos ir JAV kultūrinio ben
dradarbiavimo programą. Ji kil
nojama Amerikoje iš miesto Į 
miestą. Eksponatai esą iš įvai
rių Sovietų S-gos muziejų, kai 
kurie buvę carų nuosavybe. At
vežta viso apie 1,000 meno da
lykų, jų vertė siekianti apie 50 
mil. dolerių.

Kovo 8 d. paroda parodyta 
Los Angeles spaudos atstovams. 
Tą pačią dieną, kaip dienraštis 
rašo, prie parodos buvo lietuviai 
su protestais. Protestuojama, 
kad lietuvių meno dalykai, lyg 
rusų, išstatyti Sovietų Rusijos 
parodoje. Lietuviai, kaip Nida 
Brinkienė aiškinusi, turi atskirą 
kultūrą ir neįeina į vientisinę 
sovietijos kultūrą, tad lietuvių 
menas neturįs būti išstatytas 
šioje parodoje.

Lietuvių protestą pajuto ru
sai. Parodos direktorius rusas 
spaudos atstovams pasakęs, jog 
lietuviai turi teisę reikšti savi
tą nuomonę ir pabrėžtinai aiš
kinęs, jog parodoje išstatyti 
daiktai esą pagaminti jau sovie
tams valdant Pabaltijį— “du
ring the years of Soviet power 
in the Baltic republics”.

Kovo 10 d. paroda atidaryta 
viešam lankymui. Lietuviai vėl 
buvo su protesto lapeliais, ku
riuos dalino atsilankiusiai pu
blikai. Paroda Los Angeles 
mieste bus iki balandžio 5 d. Lie
tuviai planuoja, jei ne kasdien, 
tai vis laikas nuo laiko parodą 
piketuoti.

“Herald-Examiner” rašo, jog 
amerikiečiai kolektoriai ir meno 
kritikai rodo didelį eksponatams 
dėmesį, o lietuviai protestuoja, 
tad ir išvadą padarė, jog sovie
tų menas pasitiktas nevienodais 
jausmais.

dide- 
mėsos in- 

nebereiks auginti 
o tik sėti

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 

Kieti viršeliai 54,00, minkšti— 53.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui,' ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago. Ulinoii SOSOS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS tN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, . 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis/ THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
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ir profM mžino tirtai po-

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Dar užsukime pas rašytojus: 
V. Strazdelis “Iš kasdieniškų 
portretų” (paduoda tarp inte
lektualų dažną “Amžiną ver- 
tvbe“: •/ v

Sugriuvę pilys ir redutai..
Pakratė kojas milžinai.
Taurai išnyko ir mamutai, 
O išsilaikė__ avinai.

Ir “šiaudinę Meilę”:
Mylėjo jis padangę aukštą, 
Kankinos dėl gimtų krantų, 
Kol iškovojo košės šaukštą 
Didesnį už kitų,

Nei pridėti, nei atimti...
J. Cicėnas

.Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina 82.00.
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 
čekj ar Money orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

5 . . *

Parengimai ir susirinkimai
Los Angeles lietuviu visuome

ninė veikla visą laiką labai gy
va. Kovo pradžioje išleistas šv. 
Kazimiero parapijos laikraštė
lis skelbia gausybę parengimų, 
susirinkimų ir kitokių pramogų. 
Tą sąrašą čia perspausdinsime 
ištisai, žinoma, kai Naujienose 
bus jis išspausdintas, tai kai ku
rie parengimai bus jau buvę, ta
čiau iš to sąrašo, kam įdomu, 
pamatys kaip ir ką veikia los- 
angeliečiai. ♦

Kovo 11 ir 12 d. parapijos mo
kyklos motinų rengiamas var
totų daiktų išpardavimas. Pel
nas mokyklos naudai.

Kovo 12 d. skautų stovykla
vietės rėmėjų metinis susirin
kimas.

Kovo 19 d. skautų rengiama 
Kaziuko mugė.

Kovo 26 d., rekolekcijas bai
giant, bažnyčioje religinis kon
certas. Programoje T. Dubois 
“Septyni paskutinieji Kristaus 
žodžiai” ir V. Jakubėno “De Pro- 
fundis”. Giedos parapijos cho
ras, kompozitoriaus B. Budriū- 
no diriguojamas ir solistai B. 
Dabšienė, A. Dabšys, A. Pava
saris. Vargonuos M. Preikšaitis.

Balandžio 26 d. parapijos kle
bonas J. Kučingis iškilmingai 
paminės klebonavimo 25 metų 
sukaktuves. Dalyvaus S vysku-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
LYEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

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



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc. 

1739 So. Hoisted Street, Chicago, HL 60608. Telephon* HA 1-4100

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates: trims mėnesiams _________ $6.0)
In Chicago $22.00 per year, $12,00 per vienam mėnesiui -------------- $2.00
six months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

Kanadoje:
metams$22.(X 
pusei metų$12.0C 
vienam mėnesiui$3.00

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams __________________ $22.00
pusei metų $12.00 
trims mėnesiam#  $7.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams  $23.0(
pusei metų$13.0(
vienam mėnesiui  $3.50

Kitose JAV vietose:
metams$20.00
pusei metų$11.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, ašskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Žuvies kaip nebuvo, taip ir nebus
Praeitais metais komunistinėje “tarybinės” Lietu

vos spaudoje gana ilgai ėjo ginčas, kodėl ant lietuviško 
stalo šeimininkė negali padėti keptos žuvies. Straipsnius 
rašė žvejybos ministrai ir jų pavaduotojai, pasisakė vi
daus ir užsienio prekybos atsąkomingi pareigūnai, kal
bėjo ir buitinio aptarnavimo paskirti direktoriai, bet tas 
reikalui nei kiek nepadėjo. Kelių miestelių krautuvėse 
buvo net įrengti šviežio vandens baseinai, kad žmonės 
galėtų pasižiūrėti Į plaukiojanti gyvą karpių, bet veik 
niekad tie baseinai žuvimis nebuvo pripildyti, o vėliau 
atėjo įsakymas vandeniui iš jų išleisti. Lietuviškoji šei
mininkė ne tik negalėjo pakepti šeimai šviežios žuvies, 
bet ji neturėjo progos net pasižiūrėti į baseine nardantį 
gyvą karpių.

Diskusijų metu paaiškėjo, kad žvejai negali pagauti 
pakankamai žuvies, nes jie neturi žuvims gaudyti reika
lingų laivų. Teko pripažinti, kad nėra ir patyrusių žvejų. 
Nepatyręs žvejys žuvį atbaido, jos nepagauna. Jaunimą 
reikia mokyti žvejoti. Taip pat paaiškėjo, kad tą jauni
mą reikia daboti, kaip ir pagautas žuvis. Jeigu tiktai jo 
nepridabosi, tai jie šokinėja nuo laivų, susižavi sirenomis 
ir nebegrįžta iš uostų. Laivyno vadovybei reikia daugiau 
energijos išeikvoti pabėgusiems žvejams gaudyti, negu 
vandenyje plaukiojančioms žuvytėms. “Sovietinė Lietu
va” grįžo į uostą, bet ji parvežė daugiau kalbų apie žvejų 
gaudymą, negu žuvies.

Bet komunistų partijos centro komitetas būtų ne 
komunistinis, jeigu jis nesiryžtų reikalo iš pagrindų iš
tirti. Vietoj kontrolierių ar tardytojų, jis pasiuntė į 
Klaipėdą Edvardą UldukįJ patikimą maskvinės politikos 
agentą, prisidengusį Tiesos korespondento vardu. Jis 
tuojau nustatė, kad Lietuvoj šeimininkė negali padėti 
ant stalo žuvies dėl žvejų laivų stokos. Žvejai be žvejų 
laivų negali parvežti žuvies.

Bet kodėl nėra žvejų laivų? Uldukis nuvyko į patį 
laivų statybos centrą, parodė gautus įgaliojimus ir parei- 
kavavo jam išaiškinti, kodėl nestatomi žvejų laivai. Vi
zitas po vizito ir žodis po žodžio, jam tuojau pavyko iš
aiškinti, kad darbininkai negali statyti žvejų laivų, jeigu 
jiems niekas neparuošia tų laivų projektų. Klausimas 
buvo kiek sudėtingesnis, bet Uldukis nenusiminė. Jam 
buvo įsakyta išaiškinti žuvies stokos priežastis, todėl jis 
ryžosi leistis į dugną ir klausimą išaiškinti. Kaip partijos 
centro komitetui, taip ir Tiesos skaitytojams tuo rei
kalu jis šitaip parašė:

“Nemažą vaidmenį, skaitant kūrybinį projek
tuotojų aktyvumą, galėjo suvaidinti partinės gru

IR ATSKAITOMYBĖ.
tam panaudoti. Tat būtina, kad 
kiekvienas aukų rinkėjas būtų 
aprūpintas kurio nors oficialaus 
autoriteto rekomendacijomis bei 
įgaliojimais. Sakysim, jei aukų 
rinkėjai yra kunigai bei vienuo
liai, tai jie turėtų turėti savo 
vyskupijų vadovų rekomendaci
jas, jų vardai turėtų būt pas
kelbti spaudoje, taip pat turėtų 
būti paskelbta,. kokiam tikslui 
tokios aukos yra renkamos, kaip 
jos bus sunaudotos, o svarbiau
sia — kas už sugalvotų tikslų 
bei planų vykdymą yra ar bus 
atsakomingas.

Tiesa, tokių reikalavimų dau
giausia prisilaiko įvairios pasau
liečių organizacijos. Jos viešai 
skelbia spaudoje surinktų aukų 
sumas, skelbia ir kam bus 
jos sunaudotos, šitokią šių or
ganizacijų viešą atskaitomybę 
dažniausiai padaro jų išrinkto
sios revizijos komisijos. Tokias 
viešas atskaitomybes įvairių fon
dų, mokyklų, Alto, .Balto, spau
dos, koplyčių statybų ir kit. mes

Tur būt, jokiame kitame kraš
te nėra tiek daug piniginių au
kų rinkėjų, kiek Amerikoje. Ne 
tik įvairios šio krašto organiza
cijos, mokyklos bei vienuolynai 
kas savaitę prisiunčia glėbius 
laiškų, prašydami piniginės au
kos, bet jų rinkti atvyksta net 
ir iš kitų žemynų. Matyt, kad 
amerikiečiai yra dosnūs ir kad 
tokių rinkėjų padarytos kelionių 
bei pašto išlaidos dešimteriopai 
apsimoka.

Manau nesuklysiu sakydamas, 
kad iš visų Amerikoje esamų 
tautybių lietuviai daugiausia 
yra “apgulti” įvairiomis rinklia
vomis. Žinoma, tai liudija lietu
višką dosnumą Aišku, tenka tik 
pasigerėti, ne tik lietuvių sve
tingumu, bet ir jų geraširdišku
mu.

Bet iš kitos pusės, yra ir pa
vojų. Juk lengva atsirasti ir to
kiems rinkėjams, kurie, prisi
dengę kilniais tikslais bei iš
galvotais planais, gali tokį lie
tuvišką geraširdiškumą tik pik-

pės, kurios veikia laivų korpusų ir laivyno techninio 
eksloatavimo skyriuose. Tačiau, kaip pažymėjo V. 
Bogdašičius, partinės grupės per atskaitinį laiko
tarpi teįvyko vos 2 — 3 susirinkimai, kuriuose buvo 
svarstyti neesminiai klausimai, o kūrybinėms pro
blemoms, gamybiniams reikalams grupės iš esmės 
dėmseio neskyrė”. (Tiesa, 1971 m. gr. 17 d., 2 psl.).
Jeigu partinės grupės nekreipė dėmesio į reikalingus 

projektus, niekas tų projektų ir neparuošė. Be projektų, 
aišku, niekas ir žvejybos laivų nestatė. Be žvejybos lai
vų, žinoma, žvejai negalėjo žvejoti, o be žvejybos ne
gali būti šviežios žuvies. Uldukis visai “tarybinei” Lie
tuvai žuvų stokos klausimą išdėstė, kaip ant delno. Ne 
tik kompartijos centro komitetas, bet kiekviena šeimi
ninkė privalo tai suprasti.

Bet Uldukis dar giliau žuvų' stokos klausimą tyri
nėjo. Jo įgaliojimai buvo dideli, todėl jis drąsiai kasėsi 
gilyn. Pasirodė, kad projektuotojai neturėjo kambario, 
kuriame galėtų žvejų laivus projektuoti. Negi ruoši pla
nus, pasirėmęs ant uosto stulpo? Uldukio pranešimas 
šiuo reikalu taip skamba:

Apie antrą neįvykdytą nutarimo punktą reikėtų 
pakalbėti plačiau, nes jis liečia labai opius projek
tuotojų darbo klausimus. Jau ketvęri metai spren
džiama skyriaus gamybinės bazės; statybos .proble
ma. Buvo išskirtos lėšos, . pradėti projektavimo dar
bai, kuriems sunaudota 41,000 rublių. Ir staiga pla
nai pasiketė, projektavimą.teko nutraukti, minėtos 
lėšos paleistos vėjais. Nuspręsta skyriui išskirti pa
talpas dar nepastatytame Vakarų laivų; remonto 
įmonės antrame cechų bloke, o kur bus laboratorija 
ir konstruktorių skyrius— iš viso nežinoma. TSRS 
Žuvų ūkio ministerija, šiuo klausimu parašiusi tris 
įsakymus, ne tik nepadėjo jų įgyvendinimui, bet vi
siškai supainiojo”. (Ten pat.).
Edvardo Uldukio straipsnis baigė visas kalbas apie 

šviežią žuvį. Kiekvienam aišku, kad šviežios žuvies, ant 
lietuvio stalo nebuvo, nėra ir nebus, kol lietuviams bus 
bandoma primesti komunistinė sistema. Senais žvejų 
laivais pagauta šviežia žuvis eina rusams. Dalis jos gali 
patekti lietuviams komunistams, bet ne krašto gyven
tojams.

tų aukų sumas, skirtas Šiai gim
nazijai.

Deja, saleziečiai tylėjo ir ne- 
pamformavo lietuvišką visuo
menę, kad tokių aukų rinkti ne
reikia, nes tokios mokslo įstai
gos jau seniai nebėra. Argi to
kie ir panašūs faktai nerodo rei
kalo, kad būtų k.oks nors ofi
cialus autoritetas, kuris neštų 
atsakomybę už aukų rinkimą to
kiems nevykusioms sumany
mams. Ar nebūt naudingą, kad 
būtų sudarytos iš visuomenės 
atstovų revizijos komisijos, ku
rios sektų ir viešai skelbtų apie 
tokių tikslų realų vykdymą, kad 
aukotojai rinkėjų nebūtų ap
vilti.

Kodėl iš daugelio kitų panašių 
faktų iškėliau'tik šiuos? Mat, 
jau antri metai eina, kai Chi- 
cagon atvykęs mažyte barzdele 
apželdęs pasmakrį vienuolis sa
lezietis, kun. Urbaitis, skelbia
si renkąs aukas kažkokiam sa
leziečių vienuolynui Italijoje ar 
kažkokiai jaunimo stovyklai 
Prancūzijos kalnuose. Vienuo
lynas esąs pavadintas “Vytė- 
nais”. Vardas tikrai lietuviškas. 
Bet ar toks vardas jau yra pa
kankamas rekomendacija au
koms rinkti? Argi aukotojai ne
privalėtų žinoti, ką tokie “Vy- 
tėnai” duos lietuviams? Ar šis 
vienuolynas turi prieauglio ir 
kiek jo turi? Gal “Vytėnai” įs
teigti tik seniams vienuoliams 
nukaršinti — tai ir viskas ?

Bet kokia ironija! Kai kun. 
Sugintas rinko, kol pajėgė, sa
leziečiams aukas, tai viskas bu
vo gerai. Bet tai jis jau pavar
go ir susenėjo, kai jam šiandien 
jau reikalinga globa, tai kun. 
Urbaitis paskelbė, kad, girdi, 
kun. Sugintas išėjo į užtarnau
tą poilsį... - Kodėl gi tokiam pa
sišventusiam jų vienuolyno au
kų rinkėjui negalėtų atsirasti 
kambarėlis tokiuose “Vytėnuo- 
se”?

Dabar jau jis jiems nereika
lingas. Argi negraudu- Paga
liau, kokį kultūrinį indėlį šis 
“Vytėnų” vienuolynas įneš lie
tuviškos kultūros lobynui? Bet 
iš to viso, ar tai nėra tik fan
tazija manyti, kad lietuviškas 
jaunimas iš viso pasaulio kraš
tų plauks į šį vienuolyną sto
vyklauti? Juk Italijoje lietuviš
ko jaunimo nėra. Iš tikrųjų, ar 
tai nėra tik tuščia svajonė, be 
jokios atskaitomybės.

Tiesa, Chicagoje kai kas kal
bėjo, kad kun. Urbaitis Cicero- 
je vedė derybas su okupantų tar
nu Juškiu, tarnaujančiu Mas
kvos atstovybėje Washingtone, 
dėl galimybių atgabenti jauni
mą iš Lietuvos į “Vytėnus” sto
vyklauti.

Pagaliau, jei vienuolynas ne* 
turi prieauglio, o vien tik., seniai 
ir paliegėliai, tai kam atiteks 
“Vytėnai” išmirus vienuoliams? 
Ar “Vytėnų” nebus toks pats li
kimas, koks buvo rengiamo Ši
luvos centro Chicagos apylin
kėje? žinoma, šį kartą “Vytė
nai” teks ne amerikiečiams, o ita

dažnai randame paskelbtas spau
doje. Jos skelbia kasmet surink
tų aukų apyskaitas, skelbia net 
aukotojų vardų sąrašus su jų 
paaukota pinigine auka. Tat, 
nėra abejonių, kad tokių orga
nizacijų aukų rinkėjai yra rem
tini.

Deja, yra ir tokių aukų rin
kėjų, kurie apie surinktąsias au
kas tyli, rodos, kad jos būtų lyg 
kokion bedugnėn nugarmėju
sios... Tokie piniginių aukų rin
kėjai, apsilankę pas geraširdžius 
aukotojus, graudžiais žodžiais 
pripasakoja apie sugalvotus gra
žius tikslus, apie labdaringus už
mojus, vargšų, senelių globą. O 
kad dar labiau galėtų sugraudin
ti, pademonstruoja dvi iš plasti
ko ar kokios kitokios medžiagos 
padarytas širdis; vienu, jų, ku
ri aukoja —t tai tokia, kita, kuri 
neaukoja vėl kitokia... Tokie 
specialistai aukų rinkėjai pripa
sakoja beveik fantastinių daly
kų apie sumanymus, kurie, me
namai, jau pradėta vykdyti, tik, 
deja, negalima jų galutinai re
alizuoti, nes dar trūksta pinigų...

Tat, nestebėtina, kad ne vie
nas tokių geraširdžių aukotojų 
vėliau išgyvena skaudų apsivy
limą. Tokį apsivylimą išgyveno 
ne vienas geraširdžių aukotojų, 
kai prieš keletą metų vienuoliai 
saleziečiai rinko aukas steigi
mui netoli Chicagos miesto kaž
kokiam Šiluvos Marijos centrui 
ar jaunimo vasaros stovyklai. 
Deja, pinigai buvo surinkti. Bet 
vieną dieną buvo paskelbta, kad 
iš to nieko neišėjo. Amerikie
čiai saleziečiai viską nusavino. 
Jokio lietuviško pėdsako, atseit, 
Šiluvos Marijos centro, ten ne
beliko, išėmus tai, kad šiandien 
toje vietoje gyvena karšinčius 
lietuvis salezietis. Tai ir viskas. 
O kaip plačiai buvo išvystyta 
propaganda aukoms rinkti, ko 
neprikalbėta ir kokių pažadų vi
suomenei buvo duota, prašant 
iš geraširdžių lietuvių šiam tiks
lu© aukų.

Arba štai ir vėl, kaip garsiai 
buvo akcentuotas lietuviškumas 
ir patriotinis sentimentas, rekla
muojant vienuolių saleziečių 
įkurtąją lietuviškąją gimnaziją 
Italijoje. Buvo įkinkytas ir kun. 
Sugintas rinkti aukas, ir jis su
rinko šiai gimnazijai, kaip spau
doje buvo skelbta, keliasdešimt 
tūkstančių dolerių. Europos lie
tuviai siuntė į šią gimnaziją sa
vo vaikus. Gi vėliau paaiškė
jo, kad ten nebūta jokios gim
nazijos tikra to žodžio prasme.

Vaikai, išbuvę vienus kitus 
metus, grįžę namon, turėjo ne
mažo vargo įstoti Į kokią nors 
rimtesnę mokyklą, nes vadina
moje saleziečių gimnazijoje mok
slo lygis buvęs labai menkas. 
Kas kaltas už tokį tėvų apvyli
mą, ir jų vaikų sugaištą mokslo 
laiką?

Be to, nors ši gimnazija jau se
niai buvo nustojusi veikti, bet 
kun. Sugintas ir toliau rinko au
kas ir spaudoje skelbė surink

lams. Taigi, ar nereiktų dau
giau aiškumo?

Gal kas pasakys, kad seneliams 
vienuoliams reikia prieglaudos. 
Teisingąj^Ręikia. Bet mano su
pratimų, jei jiejęisą gyvenimą 
buvo pašventę svetimtaučiams, 
jei jiems dirbo, tai šventa teisy
bė reikalauja, kad kitataučiai 
jiems ir globą parūpintų senat
vės sulaukus. Taip pat, būtų 
įdomu žinoti, kiek šiandien vie
nuoliai saleziečiai reiškiasi lie
tuviškame gyvenime, ar jie reiš
kiasi nors tiek, kiek, sakysim, 
tėvai jėzuitai, marijonai Chica
goje, ar tėvai pranciškonai Broo- 
klynę?
Reikia stebėtis, kai kun. Ur

baitis jau antri metai plūduriuo
ja po visą Ameriką ir Kanadą 
ir vis renka aukas. Pastaruoju 
laiku ėmė garsinti, kad rengiąs 
kelionę į šventą Žemę, taip pat 
ir geru bizniu paremtą loteriją. 
Bet jokios platesnės informa
cijos, kas už šiuos sužvejotus 
pinigus bus daroma? Argi, lie- 
tvuiškoji visuomenė neturėtų 
žinoti, kiek kun. Urbaitis su
rinko aukų .ir kur jis jas padėjo, 
tai yra kokiam tikslui jas sunau
dojo? Ar kun. Urbaitis yra pri
vilegijuotas, neliečiamas jokios 
atskaitomybės ar revizijos, kuri 
turėtų patikrinti jo surinktas 
aukų sumas ir jas. paskelbti 
Amerikos ir Kanados lietuviš- 
kajai visuomenei? Aš manau, 
kad ne tik aukotojams būtų įdo
mu žinoti, bet tuo būtų išsklai
dytos betkokios kylančios abe
jonės. Tai yra, ar jo skelbia
ma kelionė į šventą Žemę bei lo
terija yra pateisinamos- Tada 
tikriausiai geraširdžių lietuvių 
širdys nebūtų slegiamos tam
siais abejonių klausimais...

Man atrodo, kad jei aukos iš 
lietuvių visuomenės yra viešai 
renkamos, tai turėtų būti ir vie
ša atskaitomybė. Juk šiandien 
jau taip daro įvairios bažnytinės 
institucijos, parapijos, vyskupi
jos, kurijos. Taip pat įvairios 
kitokios organizacijos, kaip an
tai Altą, Balfas, įvairūs fondai, 
lietuviškos mokslo įstaigos ir 
kit. Jie skelbia net aukotojų var
dų sąrašus. Ar nebūtų tikslu, 
kad tokie „aukų rinkėjai,, .kaip 
kun. Urbaitis, tūrėtų išrinktą 
L. B-nės atstovų revizijos komi
siją, kuri, viską patikrinusi, pa- 
skelbtų visuomenei kokia sumą 
aukų yra surinkta ir kam bei 
kaip ji bus sunaudota. Tiesa, 
Chicagos lietuviai jėzuitai bent 
per “Margučio” radiją paskel
bia kai kurių geraširdžių au
kas ir jų aukotojų vardus. Broo-
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Mat, vysk. V. Brizgys savo tikybiniu au

toritetu LB-nės Įsteigtam komitetui. Skly
pų Savininkų Draugija ir pritarėjams at
sistojo skersai kelio viešu pareiškimu Ame
rikos ir lietuvių spaudoje — “Pareiškimas 
švento Kazimiero Lietuvių kapinių reika
lu”, 1971. V. 28 dienraštyje “Draugas”

Gausi nariais, rėmėjais ir pritarėjais, 
net ir katalikų spaudoje, straipsniais, 
Sklypų Savininkų Draugija vyskupo pa
reiškime pavadinta grupe, pasisavinusia 
sklypų savininkų vardą (!!!). O pareiš
kimo išvada: “Mes palaikome Kardinolą 
ir kapinių vadovybę jų pastangose išlaiky
ti ir apsaugoti lietuvių katalikų tradici
jas.Tuo pabrėžiama, kad dabar Kar
dinolo ir kapų vadovybės naikinamos, bu
vusios šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
tradicijos buvo ne kąfalikiškos! ! !

Pareiškimą, tą “Tikrąją Teisybę” de
šiniąja, kad lietuvių tikybines tradicijas 
stengiasi išlaikyti tas Kardinolas, pasirašė 
vyskupas V. Brizgys ir keturiolika kitų...

Kadangi Sklypų Savininkų Draugijos 
pirmininkė ir daugumas narių yra senieji 

ateiviai, tai jie gerai žino gyvenamo kraš
to kovos tradicijų būdą. Todėl ir buvo pa
siruošę vyskupą V. Brizgi, kaip Dainų 
Šventės Garbės komiteto narį, sukurdinusį 
aną pareiškimą ir pirmuoju pasirašiusį, 
piketuoti. Dėl Dainų šventės rimties, dėl 
šventos ramybės piketavimą sustabdė kal
bamo komiteto pirmininkas Algis Regis, 
kalbėdamas per radiją ir spaudoje. Nepi
ketavo. Bet randas ano lietuvybei kirčio 
pasiliko.

♦
Dėl šių ir panašių priežasčių neatėję į 

šią šventę yra vienkartiniai neatėjėjai. Jei
gu ir šios priežastys bus vienkartinės, jie Į 
ateinančias dainų šventes ateis.

IV-ji Dainų šventė buvo ir tebėra pir
moji su daugiausia, negu kitose, tuščių 
kėdčių; pirmoji su tokia dekoracija, pri
sidėjusia prie piniginio nuostolio, išlygin
to iš dainininkų sąskaitos; pirmoji, kurios 
Garbės Komiteto asmuo buvo pasiruošta 
piketuoti...

IV—SIOS DAINŲ ŠVENTĖS 
PAGERBTUVIŲ BANKIETAS

Jame nebuvau, savo akimis nemačiau, 
neišgy venau. Ką žinau, tai žinau iš pasi
kalbėjimų su kai kuriais dainininkais, iš 
su buvusiais jame šiaip asmenimis ir iš (o. 
kas rašyta spaudoje. Jeigu jie melavo, tai 
ir aš meluoju.

Gražus, prasmingas buvęs lietuvių kai
miečių paprotys didžiųjų darbų pabaigtu
vės, lyg tautinė opera ir muzikinis gyvas 
vaidinimas, su dainų lenktynėmis^ apsi- 
dainavimais, šokiais, žaidimais, pasival- 
gymais, atsigėrimais ir t L Ypač rugelio 
žiemkentėlio rugiapjūtės, kai visi tuo me
tu įtemptai dirbdavo ir “akmenys pama
tuose judėdavo” (citata iš tautosakos) Kas 
rytmetį savo kalba savo Dievui tikrai mel
džiasi, neturėdamas kitų? dievų, kaip tą 
vieną (pirmasis Dievo Įsakymas), dieną 
gerai savo tautai dirba, kad ją išgelbėtų, 
(“jis išgelbės savo tautą”, iš pranašų kny
gų), to vakaras yra pats savaime Bankie- 
tas.

Jau žinome, kad šio Rugsėjinio ir Ru- 
giapiūtinio darbo pabaigtuvių bankietas 
pavestas surengti Čikagos Apygardos val
dybai. Ji rengė ir surengė tos valdybos ke
li asmens kartu su jos pačios susikviestu 
komitetu, komisija. Surengė ne savo kie
me, jie savo namuose, bet samdvtame 
Hilton viešbutyje tos pačios dienos vakarą. 
Užsimokėkite už viską 12 dolerių ir 50 cen
tu. ir ateikite.

Rankioto salėje už ilgo Garbės stalo sė
dėjo Dainų šventės komitetas, vyriausieji 
rengėjai, abiejii jungtinių chorų, dirigen
tai. solistai ir kiti kviesti svečiai... Jų 
tarpe nebuvo Jo ekscelencijos vyskupo V. 
Brizgio. nors jis buvo kviestas. Nebuvo už 
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garbės stalo, kaip šventės Garbės komitete, 
nei dainininkų atstovo, nei tėvų, kurių 
vaikai dainuoja choruose, atstovo...

Prie atskirų stalelių sėdėjo vietinė ir 
atvykusioj! iš toliau visuomenė, dainininkai, 
chorų mokytojai dirigentai. Jų visų ne 
mažą dali sudarė jaunimas. Nežinau, ar 
atskirų chorų mokytojai irgi turėjo užsi
mokėti tą įžangos mokestį. Chorų dainin- 
kai, taip.

Kaip dainų šventėje liūdėjo tiek daug 
tuščių kėdžių, taip bankiete aikštėjo per
daug tuščių stalelių. Kad savo darbo pa 
baigtuvėse nedalyvavo daug dainininkų, 
beveik suprantama. Vieni tą pačią dieną 
gal turėjo išvažiuoti, kitiems prie kelion
pinigių pridėti dar bankieto mokesti galė
jo būti ne pagal kišenę ir t t. Net vietinė 
“Dainava” pabaigtuvėms susimetė kitoje, 
jai Įprastinėje vietoje. Ne visi buvo nė 
atskirų chorų mokytojai dirigentai...

Bet kad iškentė savo didžiojo darbo, 
visus jungiančio, pabaigtuvėse nepasiro
dyti L B-nės kiti aukšti vadovai, Tarybos 
nariai, net vietiniai, tai nežinai, kaip būtų 
teisingiau suprasti. Visi čia pasigedo V. 
Kamanto, B. Nainio, Dočkaus, Džiugo, vi
sur suspėjančio dr. P. Kisieliaus ir kitų L. 
B-nės dabartinių stulpų. O, sako, V. Ka- 
mantas tikrai turėjęs šiai visai dienai iš 
anksto žinomą laiką “rezervuoti”, ir ateiti 
ypač, kad nebuvo nei šventėje nei bail-

1S, 1972

kiete PLB-nės CV pirmininko SL Barzdu- 
ko.

Čikagos Apygardos valdybos tik trys 
nariai turėjo po savo apsodintą stalą — 
J. Jasaitis, K. Radvila ir J. Vaičiūnas.

Atsitiktinai ar iš nusistatymo nesusira- 
gino po stalą nei pačios Čikagos, nei apy
linkių valdybos. Iš pašalio, ar nuo bet. 
kurio stalelio dairantis, toks reiškinys 
jau lyg atsiduoda (jaučiamas kvapas) pa
čių vadovų viršūnių savyje suskilimo, ir 
nieku būdu ne vienijimo, oru... O jų bal
sas, šaukiantis visus jungiančios lietuviš
kos pavergtą Lietuvą laisvinančios vieny
bės, suskamba lyg nesuderinto orkestro 
garsais.

Bankietą pradėjo jo rengimo komisijos 
pirmininkė Ona Gradinskienė. Mielai pa
sveikinusi visus, davė žodi J. Jasaičiui, Či
kagos Apygardos pirmininkui, šis, kaip 
ir visada, trumpai tarstelėjęs, pakvietė 
banketui vadovauti M. Rudienę. Įvado (in- 
vokacijos) maldą teko pakalbėti kun. J. 
Juršėnui, buvusiam rusų bolševikų kan
kiniui.

<Bus dauoiąu)

Skaitykite ir platinkite
D i e n r a š t i
“NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES / 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.; PRospect 8-3229 
Rwid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vat vak. Treč. uždaryta.

DR. K. G. BAWKAS
KKU1ER1JA IR MOTERŲ 1-IGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pultai Rd. (Crawford 

Modi cal Buildins). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambini į 374-8012

folof.: PRo»p»ct 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
liktai antradieniais jj penktadieniais. 
Frečiad. ir sekmad. ofisas uždarytus 

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

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR ŽLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
T*l»f. 695-0533

Fox Valloy Medical Center 
MO Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST. 71»t STREET 
OfiMS: HEmlock 4-5349 

Reiid.: 388-2233
OFISO VAWiDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree. 

ir įeštad, tiktai susitarua, __

R«x.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Ofiso tel.: HE 4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: PirmacL, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus. '
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMĖTRISTAS

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

“contact, lenses’"
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rež. teTėf.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St, 
Tet: 925-S296

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

uždaryta.
Raz. tek: WA 5-3099

Tegn'uoja laisva ir nepriklausoma Lietuva
Vasario 27 d. (sekmądienį) 
v« P- P-» Balzeko lietuvių kul

tūros muziejuje bnvo pami
nėtas 54-sis didysis tautos šven 
tadienis — Vasario 16-toji.

— Niekas žmogaus taip ne
žavi kaip laisvė... — žodžiai, 
kuriais Konstantinas Petraus
kas pradėjo minėjimo progra
mą. Po trumpos Įžangos tau
tiniais drabužiais gražiai pasi
rėdžiusį solistė p. Genovaitė 
Mažeikienė, susirinkusiems pa
dedant pagiedojo JAV ir Lė
tu vos himnus. Kunigas Adolfas 
Stašys patriotizmo jausmų ku
pinais žodžiais atkalbėjo in- 
vokaciją. Paskaitą skaitė mu
ziejaus kuratorius Konstanti
nas Petrauskas ir atitinkamais 
protarpiais aktorius Alfas 
Brinką jausmingai, meniškai 
paskaitė 1) Lietuvos Tarybos 
1918 m. Vasario 16-tosios aktą, 
2) 1919 m. Lietuvos vyriausy
bės atsišaukimą Į Lietuvos pi
liečius, raginantį “Kas myli 
Lietuvą, kas trokšta laisvės, 
kas pajėgia valdyti ginklą, — 
neatidėliojant, drąsiai stoti 
kovon laisvę ir tėvynę ginti, 
nes priešai jau Įsibrovę Į Lie
tuvą, jos gyventojams neša sun 
kius nelaisvės retežius, badą, 
kuriuos lydi gaisrų pašvaistės, 
kraujo ir ašarų upeliai.-.., 3) 
taipgi išlaisvintų lietuvių 
džiaugsmu pražydusių širdžių 
kovotojams — savanoriams pa 
dėką, kuri pasireiškusi varpų 
garsais sklidusiais iš bažnyčių^

r

GRADMAS
PATI NAUJOJI I 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA i 

2512 W. 47 SY. — FR S-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮl 

..... ........ -

PERKRAUSTYTAI

i Leidimai — Pilna, apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. i E R t N A S
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairiu atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tat: F Rentier 6-Ittl
4

$

I
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS . 

j Visos programos S WOPA, | 
i 1490 krl L M.

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 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
__________ _________ -_______ T / ____________ _

V. Turn aso nis, M. D., S. C.
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET
Ofise telef/ HEmlock 4-2123
Rezld. Wie^ Glbson S -6195

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

P. SHEiKiS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTA*

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pigalba kojom 
(Arch Supports) hr t. v

2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

t’help you h
HEART JUNdV 

your HEART

bokštų, plėvėsuojant iškeltom 
vėliavom ir savanorių garbei 
keltų vainikų žiedais...

Nedidelėje, bei gražiai iškil
mėm dekoruotoje salėje, prie 
juodu gedulo kaspinu perrištų 
Lietuvos tautinių vėliavų, aki
vaizdoje apie 90 susisiakusių- 
jų punktualiai pradėtos apei
gos, kurios didžiausioje rim
tyje be pertraukų užsitęsė apie 
80 minučių.

Bestudijuodama, vėliau ke
liaudama po pasaulį, o pasta
raisiais keliais metais, jau daug 
kartų tos pačios didžios mūsų 
tautos šventės, t. y. ta pačia te
ma, girdėjau įvairių asmenų 
sakytas “pagrindines” kalbas, 
skaitytas paskaitas, tačiau... 
turiu nuoširdžiai prisipažinti, 
kad taip, visais istoriniais as
pektais (praeities, dabarties ir 
ateities perspektyvos) kruopš
čiai istoriniai bei faktinai tei
singai paruoštos bei stilingai, 
Įdomiai klausytojams perteik
tos paskaitos iki šiol girdėti ne 
buvo tekę. Paskaitininkui už 
įdėtą darbą, be “jokių nieku” 
priklauso didelis kreditas.

Po paskaitos žodi (anglų 
kalba) tarė pats muziejaus pre 
zidentas, p. Stanley Balzekas, 
jaun., proginius savo kūrybos 
eilėraščius deklamavo šaulvs 
dipi. teisininkas Alg. Budrec- 
kas, o aktorius A. Brinką apsi
rengęs senovės lietuvių kriviu 
(vaidila) ilgais baltais drabu
žiais ir 
barzda 
lazda 
siais,
širdžiais maldos žodžiais iškel
tomis Į dangų rankomis, krei
pėsi i Aukščiausiąjį, maldau
damas neapleisti mūsų myli
mos tėvynės Lietuvos, išgelbė 
ti sali ir tautą iš didžios nelai
mės, rusų - bolševikų nelais
vės ir grąžinti laisvę ir nepri
klausomybę !.. ■.

šioji senelio vaidilos — kri
vio malda žiūrovams — klau
sytojams giliai Įsmigo Į širdį, 
ne vienas braukė sau graudžią 
per skruostą riedančią ašarą. 
Pagaliau muziejaus vadovybei 
ir programos kūrėjams bei 
vykdytojams pagarbos ir nuo
širdžios padėkos už tokių istori
niai prasmingų, kultūringų 
pramogų — minėjimų muzie
juje rengimą, šodi tarė (šiaip 
jau nekalbus) LKKSS-gos c.v: 
pirmininkas, dipl. teis-kas, 
pulkininkas švedas.

Baigiamajame žodyje pas
kaitininkas pabrėžė, kad Lie
tuvos nepriklausomybė tik pa- 
raližuota, bet nenumarinta, 
kad ji gyva pavergtųjų ir lais
vųjų mūsų brolių ir sesių šir
dyse, kad ji gyva fr laisvojo 
pasaulio sąmonėje bei sąžinė-

minėjimą muziejaus atstovas 
Konstantinas Petrauskas, mu
ziejaus prezidento, savo ir vi
so muziejaus bendradarbių 
štabo vardu susirinkusiems 
programos išklausyti ir progra 
mos vykdytojams nuoširdžiai 
padėkojo.

Minėjimo dalyviai dėkoda
mi šeimininkams, geriausio
je nuotaikoje, pasivaišinę p. 
Kuzienės paruošta kavute, apie 
7 vai. pradėjo skirstytis.

Joana Stulpinienė

to iki 4 vėd. popiet CTA direk
toriai prašymą atmetė.

NAMŲ SAVININKAI 
RENKASI

• Lietuvi v kalbą: kasdien nuojūrmaL
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

*

tokia pat patriarchiška 
bei ūsais, ganytojiška 
rankoje, labai vyku- 
graudinančdais, nuo-

Kriminalas sumažėjo
— padaugėjo

Policijos pranešimas rodo, 
kad šiemet tik dvi nusikaltimų 
rūšys padaugėjo, būtent smur
tingi užpuolimai ir išprievar
tavimai, kiti nusikaltimai net 
sumažėjo.

Tarp vasario 3 d. ir kovo 1 d. 
policija savo 146 pranešimus 
apie moterų išprievartavimus, 
tai yra 36.7 nuošimčių daugiau 
kaip per tą pati periodą per
nai. Nuo sausio 1 d. iki kovo 
1 d. Chicagoje būta 267 išprie
vartavimai, tai yra 31.5% dau 
giau kaip pernai. Smurtingų už 
puolimų per praeitą mėnesį 
būta 742, tai yra 1.8% 'mažiau 
kaip pernai tuo metu, bet per 
vasario mėn. padaugėjo. 25%.

Žmonių užmušimų šiemet 
14% mažiau kaip pernai tuo 
metu; apiplėšimų 5.6% ma
žiau, Įsilaužimų 10.1% ma
žiau ir automobilių vagysčių 
11.2% mažiau.

Marquette Parito Lietuvių na
mų savininkų organizacijos na
rių susirinkimas įvyks penkta
dienį, kovo mėn. 17 dieną 7:30 
vai. vak. parapijos salėje. ‘ Salė 
bus atdara nuo 7 vai.

Prašome visus, kurie norėtų 
sumokėti nario mokestį ar įsto
ti naujais nariais, atvykti 30 min. 
prieš susirinkimo pradžią.

Chicagos miesto susisiekimo 
planuotojai vėl nutarė greitkelį 
pravesti per Marquette Parką. 
Tuo reikalu bus išsamus prane
šimas. Bus svarstomas ir pigių
jų namų statymo reikalas. Svar
bu gausiai dalyvauti.

AUKŲ RINKĖJAI 
IR ATSKAITOMYBĖ

(Atkelta iš 4 psl.) 
klyne pranciškonai net deda 
stambesnių aukotojų “Darbi
ninke” fotografijas. Tai vis šis 
tas. Kad ir nepilnai, bet vis dėl
to yra šiokia tokia informacija 

šias mintis iškėliau ne dėl to, 
kad būčiau neigiamai nusitei
kęs prieš aukų rinkėjus. Aš pats 
aukoju ir nesu nusiteikęs prieš 
saleziečius. Tai rašau tik dėl to, 
kad lietuvių visuomenei butų 
aišku, kaip geraširdžių aukos 
yra sunaudojamos. Piniginiuose 
reikaluose turi būt aiškumas, 
kad būtų išvengta tokių nelem
tų dalykų, kokius aukščiau su
minėjau. Andrius Petrulis

Susirinkimų ir gre-engimų

PRANEŠIMAI

(PUTRAMENTAfi)
Linksmumo arba liūdesio valanda— 
gražiausios gėlės Ir vainikai antx» 

phj papuežimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENT/tJ 
5525 So. Harlem Ave. — 5*6-1220

&

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS I

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS G8LINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Tthfonal: PR 8-0833 lr PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS

TRYS MOMRNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

Laidotuvių Direktoriai

1845 sa WESTERN A V*.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONINTIONED KOPLYČIOS

MASNOMS VIETA

REpublie 7-8600

CTA nepigina važmos
Chicagos seno amžiaus pi

liečių lyga paprašė CTA (Tran
zito administracijos) pratęsti 
pensininkams valandas, ku
riomis jie gauna papigintą pra
važiavimą CTĄ autobusais ar 
traukinėliais.

Dabar pensininkai darbo 
dienomis gali važinėti papigin
ta kaina tarp 9 vai. ryto ir 3 
vėl. popiet, o sekmadieniais 
nuo 7 vai. ryto iki 11 vai. vaka
ro. Pensininkų lyga prašė pa
pigintas valandas darbo die-

— Žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadieni, 
kovo 15 d. 7:00 vai. vakare, Hollywood 
svetainėj, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti aptarti klubo 
reikalus, kurių yra daug, taipgi užsi
mokėti nario mokesčius. Po susirin
kimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.
■ -

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, kovo. 15 dieną 12:15 vai. popiet 
Almera Simons parkelio svetainėje, 
1640 N. Drake Avė., pirmame aukšte, 
103 kambaryje. Visi nariai ir nlrės 
kviečiami dalyvauti. Artinasi pava
saris, tad laikas pradėti rūpintis va
saros veikla. Po susirinkimo bus pa
rūpintos visiems dalyviams draugiš
kos vaišės.

W. Mankus, sekr.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL; YArdi 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ*

FOREST FIRES HURT 
CUR FOREST FRIENDS

i 
1

Oor wildlife box ao defense 
igaintt the OLfe’ess use of fire. 

So please follow Srookeyrf ABCr. 
Al wap hold matches rill cold. 
Be sure to drown ill ounpfires,

Please! Only vqu can 
prevent forest fires

them again- Crush all 
smokes dead okh.

Paskaitininkui, kaip ir vi- 
siėirts programos vykdytoj anls 
patenkinti, klausytojai žiūro
vai nepašykštėjo nuoširdžių fr 
gausių katučių.

TeU HEmiock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE, 

CHICAGO. ELL. «0629

ANNA BUDGIN

Mirė 1972 m. kovo 13 dieną. 
2:00 vai. popiet, sulaukusi 76 
mėtų amžiaus. Gimusi Lietuvo
je. šakių apskr., Ariogalos paš
tas, Molapių kaime.

Amerikoj išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Walter 

Budgin, marti Lorraine, brolis 
Joseph P. Negrecky. anūkai — 
Richard, Robert. James ir Ran- i 
dee, giminaitė Monika Palikas 
ir jos šeima, artima draugė Ma
ry Adelman ir jos šeima bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Ex-Maineriu klubui.
Kūnas pašarvotas P. J, Ridi

ko koplyčioje, 3354 So. Halsted 
Street.

Penktadienį, kovo 17 dieną 
10:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios Į Lietuviu Tautines ka
pines.

Visi a. a. Anna Budgfn gimi
nės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- i 
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę Įteka:
Sūnus, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius P. J. i 
Ridikas. Tel. YA W11.

JADVYGA ROVINSKAS 
Karaitytė

Gyv. 2946 W. Marquette Rd,
Mirė 1972 m. kovo mėn. 13 dieną, 3:02 vai. popiet, sulaukusi 88 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kybartų valse.
Amerikoje išgyveno 22 metus.

. a Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Marija Dailidė, žentas Zigmas ir 
Elena Rožėnas, sūnus Oneginas, marti Hanna, 7 anūkai, brolėnas Al
girdas Karaitfs, jo žmona Elena m jų šeima bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Lietuvoje liko sūnus Leonardas su šeima.
Priklausė Tretininkų Draugijai, šv. Kazimiero Viehūolyhb Rėfiiėr- 

jams ir Gyvojo Rožančiaus Draugijai.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Ketvirtadienį, kovo 16 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų bus laidojama Lietuvių §v. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Jadvygos Rovinskas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami 'dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sunirs, giminės.

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

II— i !■ ■■

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENA 

IR NAKTĮ

i

tų

ANNA j. SHELUS 
Budžinskaitė

Gyv. .3518 W. 64-th Street
Mirė f97Ž rt. kovė mėn. 13 dreną. 5:4į vM. vak., srrfaatnsi 84 mc- 

amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Telšių apskr.
Amerikoje išgyveno 69 metus.
Paliko nuliūdę: 2 sunūs — Felix ir Albert, marti Stephanie, anū

kai — Peter ir Steve, 2 seserys — Stella ZūVe fr Apolonija Wasiliaus- 
kas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Seimą pageidauja geliu nesiųsti.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Ketvirtadieni kovo 16 dieną 10:30 vai. ryto bus lydima iš koply- 

' čios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a, a. Anna J. Shelus giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, giminės.

laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600. I

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So; M TU A N1C A AVĖ. Tel.: YAras 7-1136-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ill. 974-4410

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, niinob

HAWIWS, CHICAGO B, 1L^ TTKWTSDA'Yt MARC* IS, WTJ



Sakiau, kad taip, bus? .
Prieš daug metų savo “Tre-j rašoma šitaip: “ 

ėiadienio pastabose” buvau iš-
.ėjusi į kovą su visokiais Bend
ruomenės silpnintojais, kurie 
savo politinio kromelio aistrų 
apakinti, pradėjo piktai griauti 
senas lietuvių politines orga
nizacijas, šaukdami per savo 
bendrarašėius, kad užtenka 
lietuviams vieno kambario, 
nereikia altų, nereikia jiems 
aukoti, nereikia i vieną laisvi
nimo fondą dėti pinigų. Tie 
politikai tada propagavo inin-

kaip kas išmano, juk čia lais
vas kraštas".

‘Pagal auko
tojų norą, aukos paskirstytos 

taip: Maironio lituanistinei 
mokyklai — 437 dol. Lietuvių 
Bendruomenei — 431 dol. AL- 
Tai — 90 dol., bažnyčiai — 80 
dol., Rezoliucijų konvUtui — 50 
dol., Vilkui — 40 dol.

Įdomu būtų sužinoti, kurią 
Vliko instituciją Lemonto lie
tuviai norėtų pirma sugriauti? 
Ar reikėtų pirma uždaryti Va
tikano radiją ar Madrido? O 
gal būtų geriau nutraukti El
tos biuletenius Įvairiomis kal
bomis?

f Matykite, kokie patriotai — 
bažnytėlei sumetė Vasario 1§ 
dvigubai daugiau, negu Vil
kui! O tėvelių širdys kokios 
auksinės — neužmiršo mokyk
lėlės, neapleido savo vaikučių 

■— didžiausią sumelę vaiku- 
čiains sudėjo! Tegul mokosi

šitokios skaldymo politikos 
vaisiai jau daug kam aiškūs, 
išskyrus tos grupės rabinus. Jie 
ir toliau tebešneka, kaip būtų 
gerai, kad Jungtinės Tautos 
imtų svarstyti Lietuvos bylą. 
Jie ir toliau neatsisako savo 
utopijų, savo rezoliucijų ir vis [balandėliai' protėvių kalbelės!

Švedas Joachim Bonnier yra automobiliu lenktynininkas. Jis ir sa
vo bute vietoj paveikslo ant sienos pakabino BRM Formule II lenk

tynių automobilį.

HELP WANTED -r--MAL E-F EMALI 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių 

f "r ~
REIKALINGI -

VYRAS IR MOTERIS
Raštinių valymo darbai. Nuolatinis 
darbas nuo 2 vai. popiet iki 10 vai. 
vak. Vyras privalo turėti automobi
liui vairuoti leidimą. Suprasti ir susi
kalbėti angliškai. Skambinti 549-7053 

tarp 9 vai. ryto ir 4 vai. popiet.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

CLOSING OUT ENTIRE STOCK 
OF WOOLEN FABRICS

Į Approx. 2,000 yds. 100% woolen 
fabric originally cost up to $7.50 per 

Į yd. — now sacrificing from $2 to $3 
Į per yd. Bargain for those sending 

parcels to Europe.
L & F TAILORS, 

3464 So. HALSTED ST.
Tel • 097.^7S.S

Open Mon. & Thurs. to 9 P. M. — 
other days to $ P M.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrangimal

EAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-7111

tebesvajoja, kad Tautinę Ki
niją išmetusios Jungtinės Tau
tos nubalsuos ir priims į savo 
tarpą laisvą Lietuvą.

štai, skaitau “Drauge” ap
mokėtą skelbimą apie Lemon 
to lietuvių aukas Vasario 16 d. Paštyje nesiskelbiau. 
proga. Daug tame sąraše žino
mų pavardžių. Aukos ta pro
ga irgi nemažos. Gale sąrašo

Aukoja savo mokykloms ir ki
tų kolonijų tėvai, tik tokiomis 
progomis laikraščiuose nesis- 
kelbia. Nuperku ir aš savo 
anūkėliams batukus ir dviratu 
kui kartą sutaupiau, ale laik- 

Kam čia
idomu!...

Ot, dabar jau gali džiaugtis 
frontiniai Bendruomenės va-

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4-00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Hlirwis

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokia 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusk $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pust_______ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusk __ $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ - 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi įrišta — $3.00, m inkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pusL, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais - — ____$2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p_ $530 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusk$3.00 
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi.,$1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJĄ AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —_ :_____ $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pust, dabar tik ___ -.       $10.00

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted St, Chicago 8; HL — Telef., HA 1-6100

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS i- MARIA NOREIKA

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, -MAISTAS, PINIGAI.

1 SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pirui ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Hgų metę patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tri. WA 5-5209

J. AUGUSTAITIS ;
| ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA i;

8 154 pust knyga. Kaina 51.50

X Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
» Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- ; 
R ruoštos studijos. Ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- < 
K tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 1, 
B laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- J 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
» J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis. J 
ff Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį S 
K arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adrocu: <
» NAUJIENOS ;
| 1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 į

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

f •. NAUJlifiM. CHKAGD ILL. — WEDNMDAY, MARCH IB, 107K

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

J0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 84421
6200 So. WESTERN AVE.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

A. & L. INSURANCE A REALTY

dai. Ir kambarys jau nebe vie- skiriamas kariams ligoninėse, 
nas, ir žmonių pasirinkimo 
formulė patenkinta, visi duo
da, kam kas nori, ir, svarbiau 
šia, aukotojai patys gerai jau
čiasi ir vaikučius aprūpina. 
Nereikia kitomis progomis 
tiek duoti mokyklėlei. Juk jau 
duota Vasario 16-tą!

Aldona Anyta

— ši ketvirtadieni, kovo 16 
dieną Pelkių žiburėlio progra
moje aktorius Leonas Baraus
kas skaitys iš Jono Meko kūry
bos.

— Don Varnas Posto Pagal
binio Moterų Vieneto Nr. 986 
ruošia Kauliukų -— Bunco žai
dimų popietę sekmadienį, ko 
vo 19 d., 3 vai. p. p. Don Var
nas posto name, 6818 So. "Wes
tern Ave. šiam parengimui va 
dovauja Anelė Pocienė, jai 
talkininkauja sekančios narės: 
pirm. Stella Wabol, Joane So- 
beckis, Jean Pargauskas, Vale
rie Stanaitis, Rita Radclif, Ber
nice Ambrose, Ann Shulmist- 
ras, Adelė Butvilas ir Violet 
Jocius. Visi atsilankė turės 
progos gauti vertingų dovanų 
ir bus pavaišinti. Visas pelnas

Įsigykite M. Aukštuolio

Amžinus dėsnius lietuvių tautos 
vybei išlaikyti.

32 psl. Kaina SI .50.
Rašykite ir pinigus siųskite 

adresu:
Mr. M. AUKŠTUOLIS

4 Elizabeth Ave., Springdale, 
Conn. 06907

tokiu

Visi kviečiami dalyvauti.
— Paulius Stonikas iš Brigh 

ton Parko apylinkės, Holy Tri 
nitv aukšt. mokvklos mokinvs, 
laimėjo pirmą vietą už rašinį 
National Honor d-jos varžybo
se.

— Petras Simanavičius iš
rinktas New Yorko valstijos 
Jaunimo'Metų komiteto pir
mininku. Komitetas stengiasi 
telkti lėšas Jaunimo Kongresui 
bendradarbiaudamas su II PL 
JK Finansų komisijos pirm. dr. 
J. Kazicku, LB apygr. pirm. 
A. Vakseliu ir kitomis organi
zacijomis bei jų vadovybe. 
“Jaunimo darbas ir širdis — 
lietuvių tautos ateitis”! Yra 
Jaunimo Metu šūkis. V

Tabor 
atostogauja Vai- 

Miami Beach,

Kulys iš Mar- 
apylinkės dirba

— Stasys Nutautas, 
Farm, Mich, 
nos motelyje, 
Floridoje.

— Alfredas 
quette Parko
Loyolos universitet 
Towers campus Teisinės lite
ratūros bibliotekoje. Už sąži
ningą 5 metų tarnybą univer
siteto vadovybė jį. apdovanojo 
atitinkamu ženklu.

— Prof. A. Alėksis,, Water
bury, Conn., vadovauja vyrų 
kvartetui, kurį sudaro Brazaus 
kas, Gluodenis, Kazlauskas ir 
Stulginskas'. Kvartetas turi 
puikų repertuarą ir yra kvie
čiamas Įvairiomis progomis Į 
kitas lietuvių kolonijas.

— Jonas Vilkaitis, įtakingas 
socialdemokratu veikėjas, praei
tą savaitę kelioms dienoms buvo 
atvažiavęs į Chicagą ir pasimatė 
su įvairiose organizacijose vei-

A. PETRIKONIS Gėlės
Individuali A. Petrikonio dailės paroda įvyks šį šešta
dienį, kovo 18 d. 6 vai. vakaro Marquette meno galeri

joje, 3215 W. 6341a gatvė

(Akvarelė)

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

INCOME TAXZ 
4645 So. ASHLAND AVĖ.

LA $4775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

GERA PROGA įsigyti maisto krautuvę 
pačiame Marquette Parke. Teirautis 

pas savininka telefonu 
7788479

kiančiais socialistais. Antradie
nį jis ir vėl turėjo išskristi į.New 
Yorką, kur jo laukia skubūs 
darbai. Vilkaitį jau slegia 80 
metų našta, bet jis dar turi rei
kalingos energijos vadovauti 
posėdžiams ir reikalingoms in
strukcijoms paruošti.

— Naujienose jau galima gau
ti naujai išėjusią Kipro Bielinio 
knygą “Gana to jungo”. Kaina 
$5.00.

— Aleksas Pipiras, ilgametis 
Tauragės klubo iždininkas, pa
guldytas šv. Kryžiaus ligoninė
je. Jis yra gydytojų Meškausko 
ir Bylos priežiūroje. Darbovie
tėje jį ištiko stiprus galvos smū
gis. Trumpam laikui jis visai 
buvo netekęs regėjimo. Ligonį 
nuolat lanko ir prižiūri jo šeimi
ninkai Marcelė ir Antanas Gar- 
levičiai. Ligonio, regėjimas atsi
gavo, bet šiaip jis dar yra labai 
jautrus.

— Mykolas Kiriejus, gyv. 7022 
So. Maplewood, 16 dienų išgu
lėjęs šv. Kryžiaus ligoninėje, 
Dr. Rost priežiūroje, suremon
tuotas kaip juodas garvežys, 
linksmas grįžo į savo namus. 
Draugai linki sveikatos.

— Gauta žinutė iš Lietuvos, 
kad Skaudvilėje, š. m. vasario 
mėn. 20 d., mirė Pranas Jacike- 
vičius, sulaukęs 88 mt. amžiaus. 
Palaidotas Skaudvilės kapinėse. 
Jaunystėje Jacikevičius aktyviai 
dalyvavo visuomeniniame skaud 
viliečiu gyvenime.

— Rabinas Mare H. Tanen- 
baum, American Jewish Commi
ttee direktorius tarp - konfesi
niams reikalams, pereitų metų 
pabaigoje įtakingiems amerikie
tiško gyvenimo vadovams iš
siuntinėjo bendralaiškį, kuria
me palietė žydų ir krikščionių 
tikybų persekiojimą Sovietų Są
jungoje. Rabinui Tanenbaum 
laišku padėkojo kun. Kazimie
ras Pugevičius, JAV LB Infor
macijos Komisijos narys, pa
reikšdamas, kad “Jūsų yra pir
masis viešas žydų įstaigos pasi
sakymas, kuriame pripažįsta
ma. jog ir kitos tikybas, šalia 
žydų, kenčia nuo sovietiškojo 
režimo”.

— New Jersey valstybėje lei
džiamas laikraštis “The Bea
con” patalpino JAV LB Pater- 
sono apylinkės ruošto Vasario 
16 d. minėjimo nuotrauką. Po 
nuotrauka įdėtame užraše mini
mi Patersono miesto meras Ar
thur C. Dwyer, JAV LB Tarybos 
narys kun. V. Dabušis, Vita Ma- 
tusaitienė, ir minėjime pagrin
dinę kalbą pasakiusi JAV LB 
Centro Valdybos narė Aušra Ma- 
čiulaitytė - Zerr.

— Philadelphijos miesto me
ras Frank Rizzo Vasario 16 d.

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Federalinių ir valsti|os pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublic 7-1941

proga išleido Lietuvos reikalu 
proklamaciją. Proklamacijos 
įteikimo iškilmėse dalyvavo se
kančios sudėties JAV LB Phila- 
delphijos apylinkės delegacija: 
JAV LB Tarybos narys dr. Jonas 
Stikliorius, Regina Dantienė, 
ir Gema Kreivėnaitė.

♦ Liet Bendruomenės Brid
geport} apylinkės metinis susi
rinkimas įvyks kovo mėn. 19 d. 
2 vai. po pietų švento Jurgio pa
rapijos salėje, Bridgeporte.

Visi lietuviai, gyvenantieji 
Bridgeporte, kviečiami susirin
kime dalyvauti.

Apylinkės Valdyba
(Pr).

♦ Pagelbėkime tikintiesiems 
Lietuvoje! Komunistai juos 
žiauriai persekioja ir jiems sun
ku išlaikyti bažnyčias, nes už 
jas reikia mokėti labai didelius 
mokesčius. Organizuojami Re
liginės šalpos Rėmėjai, ■ kurie 
turės skyrius ir \yriausiąją val
dybą, stengsis padėti -Lietuvos 
tikintiesiems. Nariais gali būti 
visi, kurie aukoja nemažiau 5 
dol. metams, amžinieji nariai 
— 100 dol. ir mecenatai — 1000 
dol. Įsirašykime į rėmėjus ir 
savo aukomis padėkime tikin
tiesiems Lietuvoje išlaikyti baž
nyčias. Aukas siųsti: Religinės 
Šalpos Rėmėjų Organizaciniam 
Komitetui, 6825 So. Talman 
Ave., Chicago, HI. 60629. Visi 
aukotojai gauna kvitus ir jų au
kos yra atleidžiamos nuo fede- 
ralinių mokesčių.
L. K. Religinės šalpos Rėmėjų 

Organizacinis Komitetas 
(Pr).

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 

naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

6 KAMBARIŲ LIUKSUS 15 m. mū
ras— arti Kedzie ir 81 St. Centrali- 
nis oro šaldymas, kilimai, įrengtas 
beismantas. $30,900.

2 BUTŲ MŪRAS, namas — geras, 
išnuomotas, kambarių sistema. Arti į 
rytus nuo mūsų. Tinka pensininkui 
gražiai gyventi ir gauti dolerių prie
dą. Kaina $21,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras ’ 
20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas įreng
tas 'beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22,500.

ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400.

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

APYNAUJIS 2-ju butu gražus mūr., 
do 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.. J .

R KAME. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandenių 
šild. gazu. '‘Marquette Parke. $21.500

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan 
?ai, karštu vandeniu šild. gazu. mo 
dėmios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam- 
oinis sklypas. 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquett* 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai. _ 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose. .
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 7 

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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolie 
J20EW W. 95th St.

GA 44654

I T ’I • rA1 Casu tih ClXTUM >

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetai Garbačiauskas, sav.

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi euto motorai, stabdžiai, tune-upt fr t. t.

4*24 So. CALIFORNIA AVE. 
CHICAGO, ILL. TEL, VI 7-933

''-"r - ..




