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ATSISAUk
HANOJUS. NUSIVYLĖ SAVO DRAUGAIS MASKVOS POGRINDŽIO LAPELIAI 

RAGINA GYVENTOJUS STREIKUOTIHANOJUS. — Šiaurės Vietnamas pertraukė tylą apie Pod- 
gorno vizitą Hanojuje ir pranešė, kad jis buvo atvykęs “neoficia
laus vizito”. Tuo pasakyta, kad jis nesusitiko su premjeru Van 
Dong “Izvestia”, rašydama apie Podgorno vizitą, parodė ir dideli 
skirtumą tarp jo spalio mėn. vizito aprašymo ir dabartinio vizito 
paminėjimo. Tada Podgornas pareiškęs “visapusiškos paramos” 
pažadus “iki pilnos pergalės”. Tada buvo minima parama “ka
rinėje, politinėje ir diplomatinėje srityje”. Tada buvo kalbama 
apie “minčių ir pažiūru sutapimą”.

Birželio 15-18 d. vizitas Ha
nojuje aprašomas kitais žodžiais, 
Podgornas pažadėjo “visą rei
kalingą paramą” ir palinkėjo 
“naujų pasisekimų”, tačiau ko
munikate neminimas pažiūrų 
sutapimas, bet kalbama apie 
“draugišką atvirumą” pasitari
muose, kas komunistų žargone 
reiškia reikšmingus ginčus. Ben
dras komunikatas nebuvo pa
skelbtas. Su Podgornu šį kartą 
į Hanojų nevažiavo, kaip praėju
sį rudenį, aukšti gynybos mi
nisterijos pareigūnai ir gene
rolai.

Maskvos diplomatai skundžia
si, kad Kinija neleidžia sovietų 
laivams su karine medžiaga 
įplaukti į Kinijos uostus. Kinija 
sako, kad sovietai turėtų išva
lyti š. Vietnamo uostų minas ir 
plaukti tiesiog į juos. Maskva 
kaltina Kiniją atšalimu Hano
jaus tikslams, o Pekinas tvirti
na, kad jis atšalo tik todėl, kad 
Maskva, siekdama draugystės su 
Amerika, neberemia Hanojaus 
taip nuoširdžiai, kaip anksčiau 
remdavo. . X ’ "‘“7 v 
KKisSrngeris Pekine-su-ll 'as

menų delegacija pradėjo dery
bas su premjeru Chou En Lai. 
Hanojaus vadai aiškiai nusivylę 
abiem savo sąjungininkais: Ki
nija ir Sov. Sąjunga. Abi jos, 
draugiškai šnekasi su Amerika, 
kurios lėktuvai kasdien daužo 
Šiaurės Vietnamą.

Sovietai gamins 
peilius, šakutes

WASHINGTONAS. — Sovie
tų Sąjunga turi sputnikus, ga
lingus Migus ir yra didžiausia 
ginklų gamintoja visame pasau
lyje. Tačiau jai trūksta šaku
čių, peilių, puodų ir keptuvių. 
Kelios nedidelės JAV įmonės su
sitarė Maskvoje įrengti sovie
tams penkis naujus fabrikus, 
kurie gamins puodus ir šaukš
tus. Susitarimas apims 55 mi
lijonų dol. biznį. Apie susitarimą 
pranešė National Tool, Die and 
Precision Machining Ass-tion.

Sovietai pažadėjo sumokėti 
25% visos kainos tuoj pat, o ki
tus pinigus žadėjo atiduoti vė
liau. Keli Amerikos bankai duo
da Maskvai kreditus.

Sovietų piliečiai galės leng
viau nusipirkti peilių ir šaku
čių, kai pradės veikti Amerikos 
įruošti fabrikai.

Religinės kovos 
Indijoje

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybei nutarus paversti tra
diciniai musulmonišką universi
tetą Aligarch visų tikybų uni
versitetu, musulmonai pradėjo 
protestuoti. Kilo riaušės ir re
liginės kovos. Lucknow mies
te žuvo 24 žmonės, Benares — 
8, Ferozabad — 16.

Musulmonu kovos su indu ti
kybos nariais vyksta penkiuose 
miestuose. Valdžia įvedė 24 va
landų draudimą pasirodyti gat
vėse.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. _ Vie- 
nintelis gyvas penkių žvaigždžių 
Amerikos generolas Omar Brad
ley buvo pagerbtas Pentagone, 
kur jo vardu pavadintas vienas 
ilgas koridorius.

ATĖNAI. — Graikijos vyriau
sybė išreiškė pasitenkinimą, kad 
Kipro prezidentas, vyskupas Ma
karios pakeitė septynis ministe- 
rius savo 10 ministerių kabine
te. Vasario mėnesį Graikija pa
reikalavo, kad Makarios pašalin
tų ministerius, kurie nepalankūs 
Graikijos vyriausybei.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga, kovodama prieš alkoholizmą, 
suvaržė degtinės pardavinėjimą. 
Vodka nebus parduodama savait
galiuose, o ir kasdien ją bus ga
lima pirkti tik tarp 11 vai. ryto 
ir 7 vai. vakare. Vyriausybė sa
ko, kad girtuokliavimas padaro 
Valstybei ir visuomenei didelių 
nuostolių.

REYKJAVIK AS. — Islandi
jos vyriausybė nutarė išleisti 
specialų 15 kronerių pašto ženk
lą, kuris paminės Pasaulines 
Šachmatų varžybas, kurios pra
sidės Islandijoje liepos 2 d. tarp 
pasaulio čempiono Boris Spass- 
kio ir amerikiečio Fischerio.

WASHINGTONAS. — Kai ku
rie darbo unijų vadai daro spau
dimą respublikonų partijai ir 
prezidentui Nixonui, kad jis kan
didatu į viceprezidento vietą pa
sirinktų New Yorko gubernato
rių Nelson Rockefeller}, kuris lai
komas liberaliausiu iš respubli
konų partijos iškiliųjų narių.

MIAMI. — Uraganas Agnes 
palietė Meksikos įlankos pakraš
čius. Iš žemesnių vietų Florido
je buvo evakuoti tūkstančiai gy
ventojų. Vėjai padarė daug nuo
stolių.

BEIRUTAS. — Libijos val
džia per premjerą Quadafi pa
skelbė, kad Libijos spaudos lais
vės bus atstatyta ir cenzūra pa
naikinta, jei visi laikraščiai rems 
socializmą, revoliucinę valdžią 
ir jo vadovaujamą arabų socia
listų partiją.

HONG KONGAS. — Čia žuvo 
keli šimtai žmonių, kai po smar
kaus lietaus ėmė griūti ant kal
nu šlaitu Kowlono rajone pasta
tytos lūšnos. Lietus daug pasta
tų nuplovė..

SAN DIEGO. — Iš Kalifor
nijos karinių uostų Į Havajus iš
plaukė 13 karo laivų su 3,000 jū- 
reivių-laivyno atsargos narių — 
Į didžiausius per paskutinius 10 
metu laivyno manevrus.

PANAMA. — Rugpjūčio 6 d. 
Panamoje įvyks rinkimai, ku
riuose bus išrinkti 500 elekto- 
rių, vadinamų “corregidores”. 
šie savo keliu rinks prezidentą. 
Iš šių rinkimų didesnių pasikei
timų nelaukiama, nes pagrindinę 
šalies valdžią turi ne preziden
tas, bet diktatorius, kariuome
nės vadas, generolas Omar Tor- 
rijos Herrera.

ADENAS. — Etiopijos karo 
lakūnas atskrido į Pietinį Je
meną ir Adene paprašė politinės 
globos.

Nuo 1506 metu Vatikano sargyba sudaryta iš Šveicaru Gvardijos. Ji buvo Įsteigta popiežiaus 
, Juliaus ll-trojo ir tebeeina savo pareigas iki ši y dieny.

Lakūnų streikas 
nebuvo visuotinis
WASHINGTONAS. — Tarp

tautinės lakūnų sąjungos skelb
tas 24 vai. streikas, protestuo
jant prieš vyriausybių neveik
lumą dėl oro. piratų siautėjimo, 
sustabdė 30 valstybių civilinės 
aviacijos veiklą, o Amerikoje 
streikavo tik 10% lakūnų.

Tarptautinė lakūnų^sąjunga.. 
reikalauja visose valstybėse įs
teigti “oro saugumo komitetus”, 
kurie bendradarbiaudami dirbtų 
pasauliniu mastu. Lakūnai rei
kalauja, kad visos valstybės ar
ba pačios baustų lėktuvų grobė
jus arba juos sugrąžintų į tas 
šalis, iš kurių jie atskrenda.

Amerikoje streikas palietė iš 
28 oro susisiekimo bendrovių 
tik tris: Eastern, Northeast ir 
Southern. Paskutiniosios lakū
nai vidurdienį nubalsavo grįžti 
į darbą, taip kad streikavo tik 
4,100 lakūnų iš Amerikos 35,- 
000 lakūnu.

Europoje streikas palietė vi
są vakarų Europą. Streikavo Ju
goslavijos lakūnai, o vienai va
landai darbą nutraukė ir Čekos
lovakijos, prisimenant žuvusį la
kūną praėjusios savaitės lėk
tuvo pagrobime iš Čekoslovaki
jos į V. Vokietiją. Britanijoje 
skridimai nebuvo sustabdyti. 
Nestreikavo Australijos, Arabų 
valstybių, Filipinų ir Japonijos 
lakūnai.

Atstovo Annunzio 
kalba kongrese

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Bumų narys Frank Annunzio 
iš Illinois birželio 14 d. pasakė 
Kongrese kalbą, kurioje primi
nė kongreso nariams “agresijos 
prieš Baltijos valstybes sukak
tį”. Priminęs, kaip Sovietų Są
junga sulaužė visą eilę savo pa
sirašytų sutarčių ir garantijų, 
atstovas Annunzio priminė lie
tuvių, latvių ir estų kančias, de
portacijas ir kitus okupanto nu
sikaltimus.

Atstovas Annunzio ragino 
kongreso narius prisiminti drą
sias Baltijos pakraščio tautas ir 
išreikšti moralinę paramą jų 
žmonėms, visame pasaulyje ko
vojantiems už nepriklausomy
bės atstatymą. Kalbėtojas pri
minė atstovams ir rezoliuciją 
nr. 416, dar kartą įrašydamas ją 
į kongreso protokolus. Rezoliu-

VHIAUSIOS ZiNtOS
♦

š. Airijoj žuvo dar vienas 
britų kareivis-ir keturi buvo su
žeisti.

■0- Kubos diktatorius Fidel 
Castro baigė savo vizitą Rytų 
Vokietijoje.

Britanijoje lankosi Etiopi
jos imperatorius Haile Selassie.

♦ Jungtinių. Tautų ekonomis
tai prana.šauja," kud Amerikos 
ekonominis augimas pasieks šiais 
metais 5%, bus beveik dvigu
bai didesnis už praėjusių metų.

Argentinoje buvo pakeis
tas užsienio reikalų ministeris 
de Pablo Pardo. Jo vietą užėmė 
gen. Eduardo McLoughlin.

+ Senate kalbėjo gynybos 
sekr. Laird. Jis pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga intensyviai 
bando naujas raketas, kurios ne
buvo suvaržytos SALT susita
rime Maskvoje. Amerika ne
galinti atsisakyti naujų raketų 
konstrukcijos.

Zelandijoje ir Australijoje 
įvyko masiniai protestai prieš 
Prancūzijos atominių bombų 
bandymus Polynezijoje.

♦ Saigono marinai puolė ko
munistų pozicijas Quang Tre 
provincijoje ir pažengė 5 mylias 
į priekį, sunaikindami daug prie
šo bunkerių ir 18 tankų.

♦ .JT Saugumo Taryba posė
džiauja svarstydama lėktuvų 
grobimų klausimą.

Prezidento ekonominis pa
tarėjas Stein pareiškė, kad Ame
rikos svarbiausia problema yra 
nedarbas — 5.9% visų dirban
čiųjų.

Hong Konge po smarkaus 
lietaus dar nesurasti 165 žmonės, 
žuvusių jau rasta 87. Vienas 
12 aukštų pastatas, nugriautas 
nuo kalno pasipylusio dumblo ir 
žemių, dar turi palaidojęs daug 
žmonių.

ei j a ragina JAV prezidentą at
kreipti pasaulio opinijos dėme
sį Jungtinėse Tautose ir kituo
se tarptautiniuose forumuose, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žmonėms yra paneigta apsi
sprendimo teisė, ragina panau
doti pasaulio oponijos galią, sie
kiant tų teisių sugrąžinimo Bal
tijos žmonėms.

Atstovui Frank Annunzio pa
dėkos laiškus galima siųsti: 
Room 1626, U. S. Court House, 
219 S. Dearborn Street, Chica
go, Ill. 60604. Tel. 353-4618.

Prancūzai pradeda 
bandyti bombas

PARYŽIUS. — Prancūzija 
paskelbė įspėjimą aviacijai ir 
laivininkystei, vengti Prancūzi
jos atominių bandymų vietovės 
Ramiajame vandenyne, ypač Mu- 
ruros salos. Įspėjimas įsigalio
jo nuo pirmadienio 8 vai. vakaro. 
Paprastai po tokių įspėjimų pra
eina nedaugiau 5 dienos iki 
'sprogdinimų pradžios.

Prancūzijos nutarimą sprog
dinti Polynezijos salyne atomi
nes bombas pasmerkė Peru, Či
lė, Australija, N. Zelandija, Ja
ponija ir Jungtinių Tautų pasau
lio aplinkos konferencija Stok
holme.

Sen. E. Kennedy 
apie kandidatavimą

NEW YORKAS. — Sen. Ke
nnedy NBC televizijos “Today” 
programoje pareiškė, kad jis ne
sidomi proga tapti vicepreziden- 
tiniu kandidatu. Tačiau, pridė
jo Kennedy, jei demokratų par
tijos vadai pasakytų jam, kad 
tik jam dalyvaujant demokra
tai garantuotai laimėtų prezi
dentūrą, tada jis gerai pagalvo
tų apie kandidatavimą.

Sen. Humphrey Washingtone 
pareiškė, kad Kennedy yra ide
ologiškai giminingas senatoriui 
McGovernui, tačiau jis būtų ge
ras kandidatas kartu eiti ir su 
juo — sen. Humphrey, t

Laidojimo dienos
RAPID CITY. — Potvynio nu

siaubtame Dakotos mieste pra
sidėjo žuvusių laidotuvės. Trys 
laidojimo koplyčios ir visos baž
nyčios perpildytos. Bažnyčiose 
laidotuvės vyksta visą dieną, 
kas valanda.

Iš viso Rapid City žuvo 202 
asmenys, 24 lavonai dar nėra 
identifikuoti. Dingusių skaičius 
— apie 200. Vanduo sugriovė 
700 namų ir padarė kitų nuosto
lių.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas dažnai siuntinė
ja patikimus politikus į sveti
mas valstybes išsiaiškinti kai 
kurių klausimų, šiuo metu va
žinėja po pasaulį buvęs iždo se
kretorius John Connally. Netru
kus Europon vyks Kalifornijos 
gubernatorius Ronald Reagan.

MASKVA. — Užsienio korespondentams Maskvoje į rankas 
pateko Maskvos darbininkų rajonuose platinamas ilgas, 1,200 
žodžių, atsišaukimas, pasirašytas “piliečių komiteto”. Jis rašytas 
mašinėlę, tačiau kai kurie egzemplioriai perspausdinti kopijavimo 
mašinomis. Atsišaukimas ragina žmones streikais ir demons
tracijomis kovoti už geresnes gyvenimo sąlygas. Kai kurie šio 
atsišaukimo variantai yra sutrumpinti — iki 200 žodžių. Atsi
šaukimuose sakoma, kad valstybės turtai yra mėtomi valdžios 
klasės prabangai ir užsienio valstybių paramai, kada patys rusai 
vargsta sunkiausiose sąlygose.

“Užsienio šalių bedarbis ga
li dvigubai daugiau, net keturgu
bai daugiau, pirkti už savo be
darbio pašalpą, negu sovietų dar
bininkas už savo algą. Be to, 
bedarbių skaičius nėra užsieny
je didesnis kaip 2% ar 4'i. Ne
nuostabu, kad Kremliaus valdo
vai trukdo užsienio radijo pro
gramas. Net ir Hitleris taikos 
metu to nedarė, sakoma atsi
šaukime.

“Mes savo šalyje neturime jo
kio socializmo. Koks gali būti 
socializmas, kada šiandien yra 
20 kartu daugiau vadovij ir iš
naudotojų, negu jų buvo ca- 
ristinėje Rusijoje? Koks čia so
cializmas, kada darbo žmogaus 
vidutinė mėnesinė alga yra 100 
rublių, o aukšto valdžios parei
gūno — keli tūkstančiai per mė
nesį? Koks čia gali būti socia
lizmas, kada žmonės neturi kal
bos, spaudos laisvės, kada jie 
negali streikuoti ir t. t. Kaip tik 
tųlaisvių ..nebuvimas leidžia 
Kremliaus ponams be pasigat- 
Įėjimo plėšti ir išnaudoti mūsų 
žmones”.

“Mes nežengiame komunizmo 
link”, sako atsišaukimas. “Tai 
melas”. Ką mes turime yra vals
tybės kapitalizmas, žiauriasia ir 
blogiausia valdžios sistema. Tai 
tas pat nekontroliuojamas vogi
mas ir priespauda, kurią turėjo 
Vokietija Hitlerio socializmo 
laikais”.

“Gerbiamieji piliečiai! Kovo
kite už savo teises, ginkite vie
nas kitą, visi už vieną, vienas 
už visus! Tik kovodami mes pa
sieksime geresnį gyvenimą. Ne
kovodami mes vis daugiau tap
sime vergais, aukštųjų komu- 

įnizmo partijos vadų jungo jau
čiai. Tegyvuoja laisvė ir demo
kratija!” Taip baigiamas atsi
šaukimas, kurių daug Maskvos 
gyventojų rado savo pašto dėžu
tėse paskutinėmis dienomis.

Atsišaukime nurodomas I>en- 
kijos darbininkų sukilimas, ku
ris privertė pasitraukti Gomul
ka ir pagerino lenkų darbinin
kų padėti. Vakarų valstybių 
darbininkai irgi tik kovodami 
pasiekė savo dabartinio gyveni
mo lygio. Jame sakoma, kad 
birželio 1 d. suėjo 10 metų, kai 
buvo pakeltos mėsos ir sviesto 
kainos. Chruščiovas tada žadė
jęs, kad tie pakėlimai yra laiki
ni, tačiau praėjo 10 metų. Tai 
buvęs tik dar vienas Kremliaus 
valdovų melas, dar viena apgau
lė. Privilegijuota klasė gyvena 
išnaudodama darbo žmones. Už
sienio parama išveža iš valsty
bės lėšas.

Atsišaukime nurodoma, kad 
Kremliaus parama š. Vietnamui 
kainuoja 3 milijonus rublių kas
dien. Kremliaus parama ara
bams — pusantro milijono kas
dien ir parama Kubai milijonas 
rublių kasdien.

Toliau nurodoma, kad per pa
skutinius 10 metu darbininkai 
streikavo Novočerkaske, Temir- 
Tau, čirkčik ir kituose miestuo
se. Kad atsišaukimas buvo ne
seniai parašytas, rodo ir tai, kad

Lozoraičio raštas 
Kurtui Waldheimui
Lietuvos Diplomatijos šefas 

pasiuntė Jungtinių Tautų ge
neraliniam sekretoriui raštą, ku
riuo pranešė apie tragišką jau
no patrioto Romo Kalantos mir
tį ir kilusias dėl jos jaunimo ge
dulo bei protesto demonstracijas 
prieš Lietuvos okupaciją.

Rašte primenama apie sovietų 
vykdomą Lietuvoje priespaudą. 
Kaip Jungtinėms Tautoms žino
ma, lietuvių tauta jau daug me
tų yra persekiojama, jos teisės 
į nepriklausomybę pažeistos, Vi
suotinės žmogaus teisių dekla
racijos nuostatai Lietuvoje min
džiojami.

Pastarąją aplinkybę parodo 
taip pat 17,000 Lietuvos katali
kų pasiųsta Generaliniam sekre
toriui peticija apie sovietų akci
ją Bažnyčiai ąunaikinti,

S. Lozoraičio rastas Jungti
nių Tautų Generaliniam sekre
toriui baigiamas prašymu ap
saugoti Lietuvos jaunimą ir vi
są tautą nuo represijų — mir
ties bausmių, deportavimų, ka
linimo koncentracijos stovyklo
se — kurių Maskvoje vyriausy
bė pakartotinai griebėsi okupuo
toje Lietuvoje.

Irako - Italijos 
žibalo sutartis

ROMA. — Irakas ir Italija pa
sirašė sutartį, kuri numato par
duoti Italijai daugiau Irako ži
balo, o Irakas pirks iš Italijos 
žibalo šaltiniams reikalingų 
įrengimų ir mašinų. Italų spe
cialistai padės Irakui eksploa
tuoti neseniai nacionalizuotą ži
balą.

Uošvė išardžiusį 
Svetlanos santuoka u
WASHINGTONAS. — Stalino 

duktė Svetlana Alliliujeva, da
bartinė Mrs. William Wesley 
Peters, pareiškė “Good House
keeping” žurnale, kad ji nuo sa
vo vyro pabėgo daugiausia dėl 
jo uošvės Mrs. Frank Lloyd 
Wright, pirmosios vyro žmonos 
motinos, kišimosi į jos asmeni
nius reikalus. Ponia Wright nu
tardavusi. ką kalbėti, kaip ap
sirengti.

Architektas Peters gyveno ko
munoje. kur didelę galią turėjo 
tos komunos steigėjo žmona. 
Svetlana sako, kad ji pabėgusi 
iš vienos diktatūros Rusijoje, 
negalėjo priprasti prie kitos Sta
lino tipo diktatūros Amerikos 
komunoje.

jame minimos Kauno jaunuolių 
demonstracijos Kalantos susi
deginimas ir susikirtimai su 
valdžios milicija.



OJDZiA LIETUVIU SKAUTŲ SĄJUNGA '* 
\ REDAGUOJA SKTN BALYS VOSYLIUS

\ d r e s a s: 7t20 S Rockwell St., Chicago, UL 60629.

IX » METAI ' : NR. 25 (376)

LSS TARYBOS PIRMININKAS v. s. ANTANAS SAULAIT1S, 
APLANKĘS CH1CAGĄ,

šv. Jurgio Dienos proga apjuosia Geležinio Vilko ordinu v. s. Vladą Vijeiki 
(kairėje). Stebi — tuo pat ordinu apdovanotas v. s. kun. Juozas Vaišnys, 

SJZ ir v. s. Pranas Nedės (dešinėje).
G. Plačo nuotr.

Uolus ir griežtas stovyklavietės komitetas:

Programa — pašnekesiai, 
užsiėmimai ir žaidimai 
taip darniai buvo supinti, 
kad niekam neatėjo noras 
nuo jų nutolti ir nuobodžiau

ti...

Labai pavykusi laužo progra
ma, įspūdingos buvo šeštadienio 
nakties Šv. Mišios stovyklos ko
plyčioje (po atviru dangumi tarp 
didžiulių medžių, tarytum se
nosios Lietuvos romuvoj...). Sek
madienio rytų sąskrydžio daly
viai turėjo progą pamatyti ra
šytoją ir režisiere B. Pukelevi- 
čiūtę, kuri jautriai, artistiškai, 
perduotais savo kūrybos pavyz
džiais sužavėjo klausytojus.

Iš svarbesnių diskutuotų pa
šnekesių — temų tektų paminė
ti detroitiškio Alg. Zaparacko 
pravestą pašnekesį apie skau
tų pareigas visuomeniniam gy
venime. Tema “Ne sau žmo
gus” kalbėjo G. Sužiedelienė ir 
kun. Staškevičius iš Toronto. Bu
vo bandyta gvildenti tema “Dau
giau sielos” (kalbėtojai: N. Ker- 
snauskaitė, A. Miškinienė,, P. 
Šenbergienė, Pr. Karalius, D. Ka
valiūnaitė ir A. čiuberkis). čia 
buvo iškelti aukštesnieji žmo
gaus gyvenimo tikslai (moty
vai), jo santykiai su Kūrėju, su 
tauta ir su žmogumi. Su visu 
rimtumu paminėta ir Romo Ka
lantos didvyriška auka, o taip 
pat ir už laisvę kovojantieji pa
vergtosios Lietuvos jaunuoliai.

Skautų vyčių sk. vedėjas s. 
Povilaitis ir vyr. skaučių sk. ve
dėjas Bačkaitienė

PASKUTINĖ SUEIGA PRIEŠ VASARA
Chicagos Lituanicos tunto vilkiukai klausosi savo "viršininko" nurodymu

G. Plačo nuotr.

MIELAS BROLI SIMAI!
į Girdėjome, mielas jūreivi, 
Kad žiauri klaida kitų

i Tavo sielą užrakino
Vėl be laisvės, be skundų.

Šimtais metų jūrų bangos, 
Atsimušdamos krantuos, 
Ūžė laisvę ir apvylė — 
Dabar liūdesiu si ūbus.

Broli Simai,, nenuliūski,
Gal Tėvynė bus laisva;
Tavo ryžtas mums įrodė —
Tavo viltys — ne klaida!-

Milda Kupcikevičiūtė,
Nerijos tuntas

Lietuvių Skautų Sąjungą yra 
taip suorganizuoja, kad visas 
jaunimas galėtų jos veikloje da
lyvauti. į jaunesniuosius skau
tus vaikai gali įstoti nuo 7 metų 
amžiaus. Į skautus gali įstoti 
nuo 10 metų amžiaus ir į skau
dus vyčius — 17 metų amžiaus 
sulaukę jaunuoliai.

Donatas Ramanauskas, 
Lituanicos tuntas

PRIE
LIEPSNOJANČIO

LAUŽO
skaitome savo kūrybą

KAM SĄLYGOS NELEIDŽIA DIRBTI, 
GALI ATSIPIRKTI

Ramiojo Vandenyno rajonas jau pasiruošė vasarai

Los Angeles skautai ir skautės ruošiasi vasaros stovykloms, 
kurios Įvyks: vilkiukams ir paukštytėms liepos 22-30, skautams 
ir skautėms rugpiūčio 12-27, jūrų skautams rugpiūčio 28—rug
sėjo 3. Skautai ir skautės stovyklaus nuosavoje stovyklavietėje 
San Bernardino kalnuose; jūrų skautai praleis savaitę St. Catalina 
saloje.

Stovyklavietės komitetas,
stengdamasis paruosti sto

vyklavietę,

neseniai Įvykdė stovyklavietės 
rėmėjų pokyli, kuris davė 1,-500 
pelno. Komitetas-taip pat krei
pėsi i tėvus, prašydamas prisi
dėti darbo talkoje birželio 24-25, 
liepos 1-2, liepos 8-9 ir liepos

CLEVELANDE
IŠRINKTI
DU
MANDAGIAUSI:

turėjo ilgokus savo šakų po
sėdžius, kuriuose išsamiai 
aptartos ateities darbo gairės.
Labai sklandžiai Clevelando 

jaunieji vadovai pravedė skau- 
toramą. čia sąskrydžio dalyviai 
turėjo atlikti visą eilę uždavi
nių ne tik iš skautavimo, bet ir 
iš lituanistinių dalykų.

Pirmadienio rytą, turiningą 
pašnekesį “Kurkime, dirbkime, 
gyvenkime” pravedė s. A. Bala- 
šaitienė.

S. Kijauskienė ,su talkinin
kėmis įrengė turtingą skautiš
kų dirbinių parodėlę.

Sąskrydžio komendantas 
psktn. sk. vytis Kastytis Gied
raitis visose situacijose išlaikė 
savo rimtį ir orumą. Jo talki
ninkai ir talkininkės (D. Kava
liūnaitė, J. Petraitytė, V. Gai- 
žutytė, A. Čiuberkis, E. -Gied
raitytė, R. Švarcas ir daug kitų)

KAS PATINKA JAUNIEMS — 
DAŽNAI NEPATINKA 

SUAUGUSIEMS
— Yeah! Yeah! Yeah!
— Maryte, nusuk tą baisią 

muziką tuč tuojau! Ar nori pa
sidaryti kurčia? Negaliu supras
ti, kaip tas jaunimas gali tokios 
netikusios muzikos klausytis! 
Gali iš proto išeiti!

Tai yra dažnai girdėtas pasi
kalbėjimas daugelio namuose. 99 
kartus iš 100 suaugusiems nepa
tinka tai, kas jauniems patinka, 
ir priešingai.

Nei viena diena mano gyveni
me nėra praėjusi, kad tėvai ne
būtų skundęsi dėl mano skonio. 
Vis kas nors negerai; sijonas 
pertrumpas ar perilgas, muzika 
pergarsi, ir nervus gadina, plau
kai vis perdaug pasišiaušę, ir 
batai atrodo kaip arklio. 0 mes, 
vargšas jaunimas, tyliai sėdim 
ir kaip kankiniai visų tų prie
kaištų išklausėm.

Štai ir atsiranda klausimas 
apie kartų skirtumą. Kodėl šis 
skirtumas egzistuoja? Ir ko
dėl kartos tarp savęs vis nesu
tinka?

niekas negali būti protingesnis 
už mus.

Kaip galima šią problemą iš
spręsti? Mums reikia savo gal
vojimą atidengti ir pasvarstyti 
apie tai, ką kitas galvoja ir kaip 
jis jaučiasi, o taip pat bandyti jį 
suprasti. Aš nesakau, kad visa
dos reikia su kitu žmogum su
tikti, bet reikia turėti kantry-

LenkŲ laikraštis ir 
represijos Lietuvoje

Amerikos lenkų susivieniji
mo laikraštis “Dziennik Związ- 
kowy” antraštėmis “Lietuvių 
riaušės neduoda ramybės” sumi
nėjęs Romo Kalanto susidegi
nimą .Ęaune šaukiant “laisvės 
Lietuvai”, pastebi, kad dėl pre
zidento Nixono tuo metu buvu
sio vizito Maskva negalėjusi tuč 
tuojau imtis reakcijos ir tik prar 

mui ir lavinti jaunimą fiziškai, I eitą savaitę buvę griebtasi. Jau 
įvykę serija politinių konferen
cijų nustatyti riaušių priežastis 
ir kokiu priemonių griebtis atei
tyje, kad tokie dalykai nebega
lėtų įvykti.

‘‘Į Kauną suvažiavo konferen
cijai • įvairių rangų dignitarai”, 
rašo Dziennik, “tarpe kitų se
nasis partietis 69 metų amžiaus 
Antanas Sniečkus, kurs Lietu
vos kompartiją valdo nuo to lai
ko, kai sovietų kariuomenė 1940 
metais okupavo Lietuvą. Kitoje 
žinutėje “Druga Pochodnia” 
(“Antras žibintas” pateikiamas 
UPI žinia iš Maskvos apie ant
rąją auką — jaunuolio suside
ginimą Varėnoje. Informacija 
baigiama, kad “iš tų pačių lie
tuviškų šaltinių gauta informa
cija, jog gegužės mėnesio de
monstracijų metu Lietuvos jau
nimas atakavo ne tik policinin
kus, bet ir parašiutininkus, at- 
lakintus Kaune tvarkai atstaty
ti”.

SKAUTAVIMO SĄJŪDIS
Skautavimo sąjūdis yra jau

nimo organizacija, kurios pagrin
das yra 10 skautų Įstatų ir įžo
dis.

Jos bendrieji uždaviniai yra 
tarnauti Dievui, Tėvynei, Arti-į

protiškai ir moraliai.
Skautavimo sąjūdis buvo įkur

tas Roberto Baden-Powellio 1908 
m. Anglijoje. Petras Jurgėla 
įkūrė Lietuvių Skautų Sąjungą 
1918 m. Vilniuje.

bės bent jo išklausyti. Pasau
lis tada galės būti daug malones
nė vieta!

Loreta Snarskytė, 
Kernavės tuntas

help your, '■ 
HEART FUND^f

help you r HEART
ARTĖJA STOVYKLOS 

ir... įdomios nagingumo pratybos

15-16 savaitgaliais. Negalintieji 
prisidėti prie darbų stovykloje 
yra prašomi atsiųsti $25. šalia 
šių pastangų, stovyklavietės ko
mitetas reikalauja, kad ^tuntai 
mokėtų už stovyklos naudojimą 
po 50 centų dienai už kiekvieną 
stovyklautoją. Šis mokestis tu
rėtų sudaryti apie S500—S600 
pajamų, kurios bus taip pat 
naudojamos stovyklavietės sko
loms ir pagerinimams apmokėti.

Stovyklų vadovybės jau be
veik sudarytos:

Vilkiukams vadovaus d-vės 
draugininkas G. Leškys ir Arv. į 
Vaišnys, paukštytėms — drau
gininke A. Vilkaitė ir B. Dab- 
šienė. skautų pastovyklės vado
vas dar nėra sutartas ; skaučių 
pastovyklei vadovaus tuntinin- 
kė L Vilkienė. Skautu; skaučių 
stovyklos viršininkas bus V. 
Varnas, maisto gamintoja vėl ap
siėmė būti p. J. Paškauskienė. 
Jūrų stovyklos vadovybė kol kas 
nėra tikrai žinoma.

Visos Los. Angeles skautų m 
skaučių stovyklos ir šiemet gaus 
federalinės valdžios maisto per
tekliaus paramą.

Teko patirti, kad kai kurie 
mūsiškiai skautai ir skautės bu
vo taip pat rrjimti į.tuoj po Jau
nimo Kongreso Įvykstančias Chi
cagos Lituanicos, Aušros Vartų 
įy Kernavės tuntų stovyklas Ra
ke. šiuo būdu, kai kuriems skau
tams 1972, stovyklavimo sezo
nas bus tikrai ilgas ir naudingas.

Koresp.

Pirmiausia, mes nesupran-

Dalia Kavaliūnaitė 
ir Ričardas Stoškus

Vyr. skaučių ir skautu vyčiu 
sąskrydis vyko atnaujinamos

sielos ženklu
Memorial Day savaitgalio die

nomis Clevelando vyr. skautės 
ir sk. vyčiai atliko dideli darba.: 
gražiai, planingai ir sėkmingai 
vedė JAV ir Kanados vyr. skau
čių ir skautų vyčių sąskrydį. Jų 
sumanytas, suplanuotas ir ves
tas sąskrydis paliko neišdildo
mą Įspūdį sąskrydžio dalyviams 
(50 vyr. skaučių ir 30 sk. vy
čių) ir prašalaičiui žiūrovui.

YMCA stovyklavietė (River 
Rd. 174 kelias) visais požiūriais 
tiko sąskrydžio programai. Oras 
pasitaikė labai puikus. Tat ir 
visų nuotaika buvo pakili ir 
linksma.

atliko jiems pavestas pareigas 
su pasigėrėtinų atsidėjimu ir 
nuovargio nebojančių darbštu-
mu.

Sąskrydį baigiant
visi clevelandiškiai buvo ap
dovanoti už gerai atliktą 

darba. V

Gavo dovanų ir keli vyresnieji 
.vadovai, kurie savo organizaci- 
, nio darbo patirtimi ir patarimais 
buvo naudingi planuojant ir pra
dedant sąskrydžio programą. 
Čia tenka paminėti Clevelando 

.skaučių tuntininkę s. N. Kers- 
nauskaitę, vyr. skaučių draugi- 

,ninkę Aid. Miškinienę, Clevelan
do skautininkų ramovės seniūną 

■v. sktn. įPr. Karalių ir kitus.
Sąskrydį savo atsilankymu 
pagerbė Skaučių Seserijos 
Vyr. Skautininke L Milu- 

kienė.

tam, kaip kita karta jaučiasi ir 
kodėl ji taip elgiasi. O blogiau
sia yra tai, kad mes nenorime 
suprasti. Mes užsidarom savyje 
ir visai nekreipiam dėmesio į tai, 
ką kitas galvoja: manom, kad

S. St. Radzevičiūtė paskyrė 
vertingas premijas už geriausius 
sąkrydžio dalyvių rašinius apie 
Simą Kudirką. Konkursas pra
tęstas, duodant progos jame da
lyvauti didesniam skaičiui daly
vių.

Sktn. VI. Bacevičius, pats gu
lėdamas ligoninėje po jį. ištiku
sios širdies atakos, irgi nepamir
šo sąskrydžio. Jis atsituntė do
vanų ir prašė pravesti manda
giausio skauto ir mandagiausios 
skautės konkursą. Sesės išrin
ko sk. vytį Ričardą Staškų, o 
broliai — ps. Dalią Kavaliūnai
tę — abu clevelandiškius. (tb)

Į CLEVELANDĄ SUSKRIDĘ

vyresniosios skautės ir skautai vyčiai.
J. Gark» nuotr.

takes a commitment to save money. To 
yoor family, to the future, And maybe to 
yew country. Good intentions jūst aren’t 
enoegh. ; -= -. t . .

That’s vrhy the Payroll.Sayings Han 
■weeks so writ It’s a way of saying “I’m 
committed.” .

And it’s almost effortless. AR you do is 
sign up once, where yott work. Then the 
amount you specify is automatically set 
aside from your check each payday and 
put into U.8. Savings Bonds. You have 
automatic saving power.

After all, it’s hard to spend xaoney you 
don’t touch. • . . . . .

Oh, you’ll touch k somsday. For that 
house, or dream yacafion, or for yow 
kids’ eoCege education.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bond*, 514% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 14%, payable as a boons at 
maturity, applies to all Bonds issued 
amce June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings 
Plan. It’s a small effort, but it’s a big 
commitment. For-you and your country.

Botwfc «re If lost, rtoJen, or dewroyed, SJX
•e repbee them. When seeded, they cat he -V A T 
eashed at yow bank. Tax may be deferred ♦ ♦
anal nedempooa. And ahrayj remember, ~ 
Bonds are a prood way to save. wir

Take stock in America.
With highsr paying ILS. Savings Bands.

OA. Hoes net pay for H»ia
It M pr*a*at*d aa ajwWk tervke m ceerwraSoa w»FS TW 
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Mažėjanti, bet veikli lietuvių bendruomenė
Praeitą, savaitgalį lietuvių ko

lonija Waukegane jautriai per
gyveno savo tėvynės Lietuvos 
kančias. Masinių trėmimų į 
Rusijos vergiją dienos Baisiojo 
Birželio 15 dienos 32 metų su
kaktuvėms Waukegano Liet. 
Bendruomenė savo atsišaukime 
paskelbė bado dieną. “Skelbdama 
birželio 15 d. gedulo, bado ir mal
dos diena, Centro Valdyba ra
gina Šią, nelaimingų sukakčių 
dieną, visus Lietuvos kančiai pri
jaučiančius, solidariai 24 valan
das badauti visai nevalgant”, 
rašoma Waukegano apylinkės 
lietuvių bendruomenės biulete
nyje. Nuo badavimo atleidžiami 
maži vaikučiai ir asmenys virš 
62 metų amžiaus.

Kiek Waukegano lietuviai iš
tesėjo “solidariai 24 valandas 
badauti visai nevalgant” (Van
dens gėrimas pasniko nepažeis) ”, 
neteko patirti, bet sekmadienį 
Į iškilmingas pamaldas už Lie
tuvą šv. Baltramiejaus bažnyčio
je waukeganiečių lietuvių su
sirinko tikrai žymiai daugiau 
kaip šiokiais. sekmadieniais.

Lietuvos gedulo mėnuo 
Bendruomenės biuletenyje

Nors birželis yra pats gra
žiausias mėnuo, tačiau jis lie-

tuviams yra apgaubtas gedulo 
šydu, nes jis primena dviejų Lie
tuvos nelaimių sukaktį; 1940 m. 
birželio 15 d. sovietų invaziją Į 
Lietuvą ir pirmuosius masinius 
lietuvių trėmimus į Sibirą, įvyk
dytus birželio 14-20 dienomis 
1941-mais' metais.

Jei su sielvarta mes prisime
name kad ir vieno, mums arti
mo, žmogaus mirties metines, 
tai juo labiau mus jaudina .40,- 
000 mirčiai ištremtųjų liuĮdna 
sukaktis. Nors 40,000 mirčiai 
paskirtųjų skaičius mūsų negau
siai tautai jau yra didelė ne
laimė, bet kai šis skaičius da
bar jau prašoko 800,000, tai 
mums, negausiems, jis reiškia 
beveik mirtiną nukraujavimą. 
Tai — dangaus keršto šaukias 
tautos genocidas!

Laimė, kad lietuvių tauta yra 
atspari kad ir tokiom baisiom 
žudynėm. Didžioji komunistinės 
Rusijos imperija tikėjosi mūsų 
negausią tautą sulikviduoti ty
liai — papiauti kaip mirtin ve
damą ramų nekaltą avinėlį. Ta
čiau ji labai apsirinka: lietuvių 
priešmirtinė agonija net pakar
totinai sukrėtė visą pasauli! Si
mas Kudirka, šiuometinių Lie
tuvos kankinių prototipas, su
jaudino laisvojo pasaulio sąžinę

Clevelando Sveikatos muziejuje yra šis geno modelis. Nuo genu priklauso paveldėjimo savybė. 
Modelis toks didelis, kad muziejais lankytojai gali per jj pereiti.

■x. ■

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmin as, A KISS tN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

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 V y 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas H retu vis, kuriam -rūpi gimtinio v krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
<^ia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM 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 pabėgima ir io išdavimą rusams. Tragedija ivyko bendra- . 
darbiautoju ir tiltu sfatvtoiu su sovietais sukeltu mitų miglose anip j 
besikeičianti komunizmą. 158 psl.. kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 nsl.. kaina 5 dol. Ap- ’ 
rašoma Lietuvos vyriausvbės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- < 
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi- 1 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL. kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta j 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas* ir , 
asmenis 270 psl.. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ii ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., SI,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

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

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE #1944-54 m. 49 
psl., S1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami I
NAUJIENOSE, 173f So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6OS , 

atsilankanx darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

Ą

savo šuoliu į laisvę. Nors nelai
mingas, bet jo pavyzdys neliko 
be vaisių. Teisingai sakoma, kad 
pavyzdžiai užkrečia. ‘ Neseniai 
viso pasaulio dėmesį atkreipė ki
tas lietuvis jaunuolis — Romas 
Kalanta, mires žiauria kankinio 
mirtimi už Lietuvą. Jo — pa
siryžėlio — kankinio mirtis la
bai sujaudino Kauno studenti
ją, išdrįsusią net fiziškai susi
remti su milicija ir kariuomene, 
nežiūrint ir didžiausios asme
ninės rizikos. Ar tai ne ženklas, 
kad priespauda Lietuvoje pasie
kė savo viršūnę? Jeigu paverg
tieji jau nebebijo nei gyvybinės 
rizikos, tai reiškia, kad saikas 
jau yra perpildytas!

Kova prieš priespaudą Tėvy
nėje reiškiasi visais frontais, ta
čiau ji labiausiai šiuomet palie
tė pačią opiausią, religinę, sri
tį. Lietuvos tikintieji jau kelin
ti metais maldaute maldauja 
sovietinę valdžią nuimti varž
tus, sustabdyti religijos perse
kiojimą, ir nesikišti Į civilinei 
valdžiai nepriklausomą sritį. 
Deja, toji valdžia pasirodė vi
siškai kurčia tokiem skundam, 
reikalavusiem ne privilegijų, o 
elementariausių žmogaus teisių, 
dargi laiduotų pačios sovietinės 
konstitucijos!

Mūsų tautiečių reakcija pasi
reiškė tragiškai sukrečiančiu žy
giu, Įvykdytų paprasto liaudies 
žmogaus. Tai jauno lietuvio au
ka, sudėta ant laisvės aukuro. 
Ji buvo visos tautos, visų pri
spaustųjų paaukota, neieškant 
jokios asmeninės garbės, ir to
dėl dvelkiantį jaunuolišku ty
rumu, kurio nepajėgė užgniauž
ti marksistinė propaganda. Tai 
ypač stebinantis Įvykis, nes iš 
komunistiniai auklėto jaunimo 
tokio žygio niekas negalėjo ti
kėtis.

Tos Simo ir Romo tragedijos 
parodo, kad sovietinės užmačios 
lietuvių laisvės troškimą užslo
pinti yra bevaisės. Nors didžio
ji sovietinės propagandos ma
šina ir bandė mūsų tautos du 
didžiadvasius jaunuolius sunie
kinti jai Įprastais būdais, tačiau 
jų pastangos be reikalo! Lais
vojo pasaulio žmonės yra ne 
maskvinio milžino, o beginklių 
jaunuolių pusėje!

Lietuvių tautos Golgota jau 
tęsiasi ištisus 32 metus. Bet 
kaip ilgai gali tauta išsilaikyti 
vergovėje? Atsakymas — la
bai ilgai! Net 128-rius metus, 
nes tiek ilgai lietuviai vergavo 
Rusijos carams! O vis dėlto per 
tą laiką lietuvių tauta nenumi
rė! Todėl, kad ne žmonės gyve-

nimą ir pasaulio Įvykius tvarko. 
Yra pasaulio Įvykius rikiuojanti 
Galybė. Kurio rankose yra visų 
žmonių ir visų tautų likimas. 
Kas mums, žmonėms, yra neį
manoma, Jam — tai visai 
prastas dalykas.

Waukegano Lietuvių 
Bendruomenė

Juokis ir voliokis

ką jai buvo parupusi geradario 
sveikata. Jis seniai sirguliavo, 
bet niekas juo nesirūpino. Ji nu
tarė, kad ligonis pasveiks, jeigu 
jis bus perkeltas į kitą kambarį. 
Ji norėjo geradariui gero pada
ryti. Daromas gėris nebuvo toks 
didelis, kad galėtų jį įsileisti Į 
savo buto šiltą ir švarų kamba
rį, bet ji sutiko įleisti jį į šaltą 
garažą. Teisybė, ten viską ap
tvarkė, pastatė lovą, atnešė ke
lias antklodes, kad sergantis 
žmogus visai nesušaltų.

Spaudimas į geradari buvo 
toks didelis, kai jis nepajėgė at
sispirti. Buvo sutrauktos pačios 
galingiausios dangaus ir žemės 
jėgos, vartoti labiausiai Įtiki
nantieji argumentai. Jis buvo 
kviečiamas užeiti ir pasižiūrėti, 
koks gražus tas jo “kambarys”. 
Garažan jis nenuėjo, bet $28 
davė. Tai bus nuoma už pirmą 
mėnesį. Po dolerį į dieną, iš
skyrus šventadienius. Nuomą 
sumokėjo, bet į naują “kambarį” 
nėjo. *

Panaudotas dar didesnis “skiu- 
draiveris” ir sraigtas dar stip-

čiau«i į 6ią landynę... Užmirški
te... čia nesikelsiu...

Poniutė nuomą pasiėmė, ge
radario neprisiviliojo, bet pinigų 
jam neatidavė. Būtų buvę gra
žiausia, jeigu ji ne mišias būtų 
už jo sielą užpirkusi, bet jam 
dar gyvam tą nuomą būtų ati
davusi. Geradaris, geriau gy
vendamas, nebūtų taip jau bai
siai nusikaltęs.

Jeigu tas nepadaryta, tai ga
lėjo skolą atiduoti Įpėdiniams. 
Viskas juk palikta broliukams. 
Paskui pinigą jie bėgioja nei 
kiek ne lėčiau, negu poniutė. Jie 
net ir ekscelencijv apstatė, kad 
tiktai daugiau jiems liktų. Tuos 
$28 reikėjo jiems atiduoti, nes 
pagal paliktus popierius — 
jiems priklauso.

Tuo tarpu ji, už svetimus pini
gus mišias užpirko, ir pasigyrė, 
kad užpirko. Bet ji nepasakė, 
kad truputis dar ir jai liko.

Juokas ima. kai pagalvoji, ko
kių priemonių imasi kai kurios 
apdairios poniutės ir pasigarsin
ti ir žmonėms apgauti. Na, ši
tokia elgsena žmones gali ap-

pa

pa-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

Kur nepasisuksi, visur tos 
čios nedžiuginančios naujienos 
— Amerikos lietuvių senoji kar
ta palaipsniui retėja, lietuvių 
kolonijos jaučiamai mažėja... Li
kusieji senieji tebegyvuojan
čioms organizacijoms vadovauti 
i valdybas eiti vengia, jaunuo
lius savo vieton Įtraukti nesuge
ba. Laimei, kad kolonijose (ben
druomenėse) vis atsiranda idea
listų patriotų jaunųjų tarpe, ku
rie jau Lietuvos nebematę, o ke
lyje Į tremti ar jau laisvajame 
Vakarų pasaulyje gimę, sten
giasi tęsti savo tėvų gerą darbą. 
Tokių Waukegane būtų galima 
drąsiai prisiskaityti geras tuzi
nas jaunų vyrų ir moterų, bet šia 
proga teks ypatingai išskirti ar
chitektą Edvardą R. Skališiu su 
žmonele Elena, kurie jau eilė me
tų pasišventę padeda tą bendruo
menę vairuoti. Edv. Skališius 
yra LB Apylinkės pirmininkas. 
Kiti valdybos nariai yra: kun. 
Zigmas Ramanauskas — sekre
torius; Rimas Tamašauskas — 
vicepirmininkas: Ričardas Kru- 
žikas — vicepirm.; Sigita Da- 
mašienė — iždininkė ir Juzefą 
Triukienė — narė. Revizijos ko
misiją sudaro: Vladas Petraus
kas, Pranas Petroliunas ir Pra
nas Kružikas.

Sekantis Bendruomenės pa
rengimas bus Gegužinė, kuri 
Įvyks pernykščioj vietoj sekma
dieni rugpiūčio 6 dieną Van Pat
ten Woods parke prie 173 vieš
kelio. Waukeganieciai glaudžiau 
bendrauja su Rockfordiečiais, 
tad laukia svečių ir talkininku 
mainais iš Rockfordo, kuriems 
žada atsilyginti per Rockfordo 
Lietuvių Klubo pikniką. Žino
ma, daugiausia mielų talkinin
kų ir svečių abidvi šios draugiš
kos kolonijos laukia iš sostinės 
Čikagos 1

Jaunimo Kongresui išlaidoms 
padengti Waukeganui uždėta 
kvota yra SI .260, bet iki šiol su
aukota dar tik $583.

Ryšium su tragiškais ir did
vyriškais Įvykiais rusų sovietų 
pavergtoje Lietuvoje, Waukega- 
no dienraštis The News-Sun pra
eito šeštadienio, birželio 17 d. 
numeryje Įsidėjo savo kores
pondentės Bemice Just ilgą “Day 
of sadness for Lithuanians” už- 
vardytą pasikalbėjimą su Wau- 
kegano Lietuvių Bendruomenės 
pirmininku architektu Edvardu 
R. Skališiu.

(Bus daugiau)

Vakar į mano rankas pateko 
senas marijonų laikraščio nume
ris, kuriame viena apdairi po
niutė pasigyrė nepaprastai gera 
savo širdimi. Būtų, aišku, gra
žiau, kad kiti būtų ją pagyre, 
bet kas užries katės uodegą, jei
gu ji pati jos neriečia?

Ji pasigyrė, kad jai pagailo ge
radario sielos. Ji, matyt, nebuvo 
tikra, ar tas geradarys, tiek daug 
gero žmonėms padaręs, be josios 
maldos pasieks Dangaus kara
lystę. Ar šis klausimas jai rū
pėjo, sunku būtų pasakyti, bet 
bent žmonėms, žinią garsinda
ma, sudarė Įspūdį, kad mirusio 
siela buvo didžiausias jos rūpes
tis.

Ji pasigyrė, kad už geradario 
sielą užpirkusi mišias ir sumo
kėjusi net 825. Nieko negalė
tum sakyti, jeigu būtų dar pen
kinę pridėjus ir užpirkusi dvejas 
mišias. Jeigu jau jam yra rei
kalingos vienos mišios, tai dve
jos nebūtų pakenkusios. Už- 
pirkdama dvejas, ji būtų šiokią 
tokią auką padariusi. Dabar ji 
užpirko mišias ir dar pasipel- 
nijo. Pasipelnijo, nes pirko sve
timais pinigais. Užtai ir juokas 
ėmė, kai paskaitėme apie gerą 
josios širdį... Ir geras intenci
jas, bet labai kreivus kelius.

Beskaitant ėmė juokas, nes 
ji pirko paties geradario pini
gais. Ne skolintais, ne duotais, 
ne aukotais, bet iš geradario iš-I 
luptais pinigais. Prieš kurį lai-

riau pasuktas. Geradaris nuėjo |sauti’ bet jos klysta, jeigu jos
pažiūrėti, bet ten pat pasakė, 
kad į garažą jis nesikeis.

Žmonės sako, kad man jau 
trūksta vieno balkio, bet aš dar 
nesu toks kvailas, kad iš šilto, 
švaraus ir ramaus kambario kel-

mano, kad tokiu būdu ir Dievą 
gali apgauti. Dievas viską mato 
ir žino. Daug žino ir žmonės.

Kokia ta poniutė skysta... Juo
kis ir voliokis.

Liucė Pašakamytė

/

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, Ill.

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui,' rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Tiupymo Indėliai 
Apdrausti iki S20,000.

Baltieji augina juoduosius
žurnalas Sepia liepos mėnesio 

laidoje rašo, kad praeitųjų 5 
m'etų bėgyje baltieji tėvai 
adoptavo kaip savo vaikus apie 
14,000 juodukų. Straipsnyje pa
stebima, kad kai kurios negrų 
grupės, kaip antai “Aliance of 
Black Social Work” tokias adap
tacijas smerkia kaip “grėsmę 
juodųjų šeimai” ir tą praktiką 
vadina “velnišku triuku”.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St. Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Sniečkus išsiplepėjo
Antanas Sniečkus yra Lietuvos komunistų partijos 

pirmasis sekretorius. Jo įsakymų klauso visi kiti sekreto
riai, sekretorių pavaduotojai, ministrai, ministrų pava
duotojai ir kiti aukšti valstybės aparato žmonės. Sniečkui 
tenka daug kalbėti. Jis įsakinėja ministeriams ir partijos 
nariams, jis sako kalbas ir paprastiems žmonėms. Visos 
svarbesnės jo kalbos ištisai spausdinamos Tiesoje, Komu
niste ir kituose komunistų partijos centro komiteto or
ganuose.

Visų kalbų Sniečkus negali paruošti. Lietuvos darbo 
žmonių sąskaiton maitinamas didokas žurnalistų, propa
gandistų ir agitatorių būrys, kuris iš anksto surenka me
džiagų ir paruošia Sniečkui reikalingą kalbos tekstą. 
Kiekviena svarbesnė kalba pereina per patyrusių specia
listų rankas. Jie daboja, kad paruoštoje kalboje nebūtų 
prasilenkimų su pagrindiniais svarbesnių partijos kon
gresų nutarimais, su svarbesnėm Kremliaus instrukci
jom ir paskutiniais Brežnevo įsakymais.

Jeigu Sniečkus tiktai perskaitytų paruoštas kalbas, 
tai jis niekad nepatektų bėdon. Bet kartais jis neprisilai
ko teksto. Bendrai paėmus, jis yra drausmingas parti
jos narys, bet kartais jis nepajėgia tilpti nustatytuose rė
muose. Kai praeitais metais jis nuvažiavo i Sardokus ir 
pradėjo kalbėti apie Šeimenos statybas, neiškentė ir pa
sakė statytojams, kad jie neatliko savo pareigų, nepasta
tė planuose nurodytų pastabų. Medžiagos trūkumas nega
lėjo būti pateisinamas.
Panašiai jis pasielgė aną dieną ir Laukuvoje. Lietuvos 
komunistų partijos; įjeehtro komitetas pastatė paminklą 
vienam Laukuvos analfabetui, jokios mokyklos nelankiu
siam, bet komunistams daug pasitarnavusiam stačiokui. 
Beskaitydamas paruoštą kalbą Sniečkus pradėjo bjaurė
tis. Jis žinojo, kad jam tenka kelti į padanges didelę mi
zeriją. Paskaitęs paruoštą tekstą, jis nuo jo nuklydo ir 
nušnekėjo. Tai dar nebūtų pati didžiausioji jo bėda. Jei
gu Tiesos redakcijoje tebebūtų Honanas Zimanas, tai jis 
tas Sniečkaus kalbos vietas būtų išbraukęs ir baigtas rei
kalas. Jeigu būtų apdairesnis žurnalistas, tai ir jis būtų 
pavojingesnes vietas išbraukęs, bet Laukuvon Sniečkų 
lydėjo labai patikimas, bet patyrimo dar neturįs Eltos 
korespondentas A. Briedis. Jis baigęs visas partijos mo
kyklas, bet jam dar trūksta patyrusio vilko stažo. Jis už
rašė visą Sniečkaus kalbą ir pasiuntė Vilniun. Dabartinis 
Tiesos redaktorius nedrįso Sniečkaus cenzūruoti. Jis pa
leido ilgiausią Briedžio Įreportažą, kuriame yra šitoks 
Sniečkaus pareiškimas:

trims mėnesiams ________  $6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams _________________$22 00
pusei metų______________ $12.00
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
motume   $23.00
pusei metų ______________$13.00
vienam mėnesiui$3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

A. VILA INIS SIDLAUSKAS

Margučio 40-ties metų sukaktį minint 
darni praeiviams nusiimti ke(Tęsinys)

Žinoma, tokios versijos skli
do iš dešiniojo sparno. Kiti net 
prileido, jog jis, gal būt, jei 
ne pats, tai per savo artimus 
žmones įspėjęs kairiojo sparno 
demokratinę vyriausybę apie 
nepalankų rūgimų karinome,- 
nėję, pataręs susitvarkyti kie
tesnėmis priemonėmis ir dėl 
išsišokimų demonstracijose 
ypač tomis laisvėmis pasinau
dojusių komunistų iki įžūlu
mo, kada žygiavo gatvėmis su 
raudonomis vėliavomis, liep-

“Mes negalime užmiršti pageidaujamos paramos 
mūsų tolimiems bičiuliams, niekados negalime jos 
silpninti ar menkinti. Padėdami mūsų pažangiems 
tautiečiams ir pagerbdami juos, tarybiniai žmonės 
atlieka savo klasinę pareigą, išreiškia gilų dėkingu
mą-už ištikimybę darbo žmonių socialinės ir dvasinės 
pažangos idealams, už ilgametę paramą pirmajai so
cialistinei pasaulio valstybei, revoliuciniam darbo 
žmonių judėjimui, Tarybų valdžiai mūsų krašte”. 
(Tiesa, 1972 m. birž. 13 d. 3 psl.).
Sniečkus viešai prašneko apie Amerikoje veikian

tiems lietuviams komunistams teikiamą paramą. Pradžio
je reikalai taip buvo tvarkomi, kad susidarytų įspūdis, 
jog finansinė parama iš Amerikos eina Lietuvon. Niekad 
niekur neparašyta, kad iš Lietuvos ta parama eitų Ame
rikoj veikiantiems agentams.

Sniečkus prasiplepėjo. Jis ne tiktai viešai pareiškė, 
kad Amerikoje veikiantieji lietuviai komunistai teikia pa
ramą • “socialistinei pasaulio valstybei”, bet ir “tarybų 
valdžiai mūsų krašte”. Sniečkus kalbėjo Laukuvoje, rusų 
okupuotoj Lietuvoj. Jo paminėtas “mūsų kraštas”' yra[ 
jo valdoma Lietuva, nes rusai Sniečkum daugiau pasitiki, 
negu bet kuriuo kitu komunistu, jam davė didžiausius 
įgaliojimus.

Sniečkus viešai pasakė, o Tiesa paskelbė, kad Ame
rikoje veikiantieji komunistai pageidauja paramos iš ru
sų pavergtos Lietuvos. Sniečkus tą paramą jiems teikė ir 
pasižadėjo tos paramos nesiipninti ir nemenkinti. Suva
rytiems kolchozų vergams Sniečkus aiškino, kad Ameri
kos “pažangiesiems” parama labai reikalinga. Jis aiškiai 
įspėjo, kad rusų nuplėštiems valstiečiams bus lupama dar 
vienas kailis. Iš jų bus išreikalauta reikalinga parama 
Amerikoje veikiantiems ir įvairiais vardais besidangs- 
tantiems “pažangiesiems”.

Amerikos lietuviai, skaitydami sėkmingai pravestus 
“pažangiečių” vajus, surinktas tūkstantines sumas ir pa
skelbtus ilgiausius aukotojų sąrašus, stebisi, čikagiečiai 
tuos “pažangiečius” labai gerai pažįsta. Juos gali ran
kų pirštais suskaičiuoti. Draugijų ir klubų jie yra prire
gistravę daug, bet kiekviename klube sukinėjasi tie patys 
Žmonės. Jie taip pat žino, ką kuris gąli.aukoti ir ko ne
gali. Ilgiausi sąrašai stebino mirusių žmonių vardais ir 
negirdėtomis pavardėmis.

Dabar aiškėja, kad ta parama ateidavo iš rusų oku
puotos Lietuvos. Iš Sniečkaus kalbos matyti, kad ta pa
rama ir anksčiau buvo teikiama, tiktai niėkas neprisi
mena, kad atėjusios sumos bet kada būtų pažymėtos va
jau sąrašuose. Ar tiktai Sniečkaus teikiama .parama ne
praėjo nepažįstamais vardais?

Sniečkus gailėsis, kad jis taip neapgalvotai prasi
plepėjo. ’ "

pusiu Antanu Smetoną ir kiĮąis 
jo režimą rėmusiais asmeni
mis. Ir kaip giliai buvo įsėdu
si ta pagiežos mintis jo galvo
ją, kad ją galime aptikti net jo 
literatūrinėje kūryboje, pavyz
džiui. Miglos apysakoje ir Liki
mo keliais antroje dalyje. Ir iš 
viso redaguojamuose kultūros, 
literatūros žurnaluose, kurie 
buvo taip savo pavadinimais 
gausūs, iš jo plunksnos pra
sprūsdavo vienas kitas saki
nys, nepalankus Antano Sme
tonos rėžimui. Juo labiau gali
ma įžvelgti jo nepasitenkini
mą ir ne viename tilpusiame 
tų žurnalu bendradarbių strai
psniuose ar kūryboje. Susu
muojant galima prieiti išvadą, 
kad V. Krėvės — Mickevičiaus 
širdyje visą laiką ruseno pyk
čio ugnelė Smetonos režimo at
žvilgiu. Galima, giliau įžvel
giant lyg ir pajusti, kad ir as
meniškai jis jautėsi to sukili
mo paliestas, sukrėstas, kad 
jame yra atsivėrusi negyjanti 
žaizda, laikoma net paslapty
je nuo platesnės visuomenės 
akių.

Laiko ratams toli nuriedėjus 
nuo tų buvusių dienų įvykių ir 
Lietuvai netekus laisvės, jau 
svetimoje padangėje man teko 
kartą kitą susitikti su pulki
ninku Mykolų Kalmantu. Tuo 
laiku jo atmintis dar nebuvo 
susidrumstusi. Dienų klausi
mais kalbėdamas, jis mokėjo 
dar save sukontroliuoti nuo tų 
išpuolių, kurie vėliau taip aš
triai ėmė pasireikšti, ligai vis 
labiau įsigalint Taip vieno to
kio pokalbio metu kažkaip ir 
iškilo tas gruodžio 17 dienos 
perversmas. Man prisiminė 
apie V. Krėvę — Mickevičių ta 
versija, kursavusi gandų pa
saulyje. Man tada štai ką pul
kininkas M. Kalmantas, rodos, 
gana įtikinamai pareiškė, jog 
tai esanti savo esmėje tiesa.

Esą, mes vis žinome, jog 
1924 metais bolševikai rengė 
Estijoje perversmą, kuris ne
pavyko, nors buvo Maskvoje 
suplanuotas ir raudonųjų lėšo
mis finansuotas, bet neparem
tas jų ginklo jėga. Mįat, jie to 
padaryti ir labai norėdami ne
būtų galėję, Įneš patys buvo 
silpni. Perdaug ir nesijaudino 
perversmui nepavykus, nes 
gal pasisekimo ir nesitikėjo. 
Tačiau tie perversmai niekada 
jiems neišėjo iš galvos, — jie 
vis buvo planuojami, nepaisant 
nepasisekimų. Neilgai trukus 
po to bolševikų suruošto są
mokslo nuversti Estijoje vy
riausybę, atvyko į Kauną Lie
tuvos pasiuntinys Maskvoje po
etas Jurgis Baltrušaitis, maty
ti, ,' norėdamas painformuoti 
mūsų vyriausybę, kas tuo me
tu sukosi Stalino ir jo klikos 
galvose. Atrodo, jis nusivokė 
apie tokius bolševikų kėslus ir 
jų planus. Kalmantas sakėsi

pures. O generolui Bulotai, auš 
rininkui, nepaklausius, buvo 
žemėn nutrenkta jo kariškos 
uniformos kepurė. Tokius įspė
jimus gal ir ne iš V. Krėvės — 
Mickevičiaus buvo tikrai gir
dėjusi Sleževičiaus vyriausybė. 
Nors ji netikėjo greitu sukili
mu, bet jau buvo nusprendusi 
imtis griežtesnių priemonių 
demonstracijų atveju. Deja, 
tos priemonės tik paaštrino 
įtemptą padėtį. Lyg ir komu
nistų atkirčiui į gatves išėjo de

monstruoti patriotinė studen
tija.. Gal tų valdžios pasitari
mų pasėkoje vidaus reikalų 
ministeris Požėlą pasiuntė 
Kauno raitąją policiją demon
strantams išsklaidyti. Įvyko su
sikirtimas. Nors gyvybės aukų 
nebūta, bet tose ‘ grumtynėse 
apsikruvinta ir, aišku, spren
džiant iš pačio sugretinimo 
dviejų demonstracijų, buvo vi- 
suonienės pasipiktinimas labai 
didelis. Jau nebeapsieita ir be 
suėmimų kariuomenėje. Suki
limo metu ir tada dar tebebu
vęs pulkininko laipsnyje Povi
las Plechavičius buvo sukilėlių 
iš kalėjimo celės tiesiai atves
tas į vyriausio štabo viršininko 
postą. Tokių suėmimų jau bū
ta ir daugiau. Ruoštasi buvo 
ne tik uždrausti gatvėse de
monstracijas, bet imtis ir daug 
kitų kietesnių priemonių. Ži
noma, neišskiriant nė komu
nistų, kurių vyriausybė nelai
kė sau pavojingais varžovais 
dėl valdžios, bet dėl pačio vi
suomenės drumstimo, kuris 
reiškėsi tarp dviejų įsitempu
sių sparnų siekiančių valdžios 
vairo. Komunistų sukilimą ne
buvo galima laikyti rimtu, nes 
jis būtų neįmanomas be ka
riuomenės įsikišimo. O kariuo
menėje komunistai beturėjo 
sau palankių pritarėjų, ypač 
karininkijos tarpe. Tiesa, bū
ta jų celių ir kariuomenės eilė
se, bet jos buvo ribotos. Val
džios nuvertimo galimybė te
buvo įmanoma kariuomenei 
sukilus. Kas ir atsitiko daug 
greičiau, negu tai buvo galėję 
nuspėti prie valdžios vairo sto
vėję asmenys.

Gandų ir pats tada buvau gir 
dėjęs. Nebūtų galima teigti, 
kad plačiai buvo paplitę po vi
są Lietuvą, bet apie tai pleikų 
peryklose — kavinėse pašnabž
domis buvo kalbama apie Vin
co Krėvės — Mickevičiaus pa
sikeitusias politines pažiūras 
ryšium su gruodžio 17 dienos 
įvy kusiu perversmu. Mano gal
von tuo laiku ypač įstrigo iš tų 
gandų mintis, kad pats V. Krė
vė — Mickevičius galvojęs apie 
sukilimą, kuris turėjęs būti 
nukreiptas ne prieš prezidento 
K. Griniaus ir adv. M. Sleževi
čiaus vyriausybę, bet prieš ko
munistus, ir tai tuo atveju, jei 
demokratinė vyriausybė nebū
tų įstengusi apvaldyti didėjan
čios Suirutės ir jei komunis
tai būtų norėję įsėsti i valdžios 
balną perversmo pagalbą.

Vėliau, žinoma, visiems bu
vo aišku, kad V. Krėvė — Mic
kevičius dėl to perversmo višiš 
kai nusigręžė nuo tautininkų. 
Apie tą perversmą ir tautinin
kų režimą niekada ne tik šiltai 
neatsiliepė, bet jį smerkė, ne
slėpdamas to net nuo pačių tau 
tihinkų . Dėl tos priežasties nu 
trūko ir buvę geri draugiški 
santy’kiai su prezidentu pata

Italijoje gaminamas filmas apie Don 
Kichoto gyvenimą. Svarbiausią vaid
menį turi airis aktorius Peter O'Toole.

nežinąs, kokias informacijas 
platinęs Jurgis Baltrušaitis, bet 
gerai žinąs, kad po to vizito 
vyriausybei jis aplankęs ir V. 
Krėvę — Mickevičių. Ką jie ta
rėsi ir kas tų pasitarimų išda
voje išsivystė, jis jau žinąs.

Jie tada išsikalbėję ne tik 
apie tą Estijoje nepavykusį bol
ševikų perversmą, bet ir kaip 
perversmas buvo komentuoja
mas reziduojančių Maskvoje 
diplomatų pasiuntinybėse, bei 
kokios vyrauja Kremliuje nuo
taikos po nepasisekusio ban
dymo.

Nors, esą, raudonieji bosai 
ir maskavosi, gynėsi pirštų ne- 
prikišę prie to ruošto sukilimo, 
bet visiems diplomatams buvo 
suvokiama, kas tų bosų buvo 
veikta ir kaip jie prarijo net be 
didelio susijaudinimo tą kar
čią nepasisekimo piliulę. Taip 
pat buvę aiškinama, jog Krem
lius ir ateityje ieškos progų 
perversmams rengti, šia pras
me Kremlius visą laiką sal
džiai čiulbėdamas apie Pabal
tijo valstybių būtinumą, jų 
gerą draugišką traktavimą, tik
rumoje buvo pasiruošęs jas 
praryti, įjungti į Sovietinių 
respublikij eilę ir bolševiki
niais epitetais besivadovauda
mas vis stumtis toliau į vaka
rus iki carienės Katrės Antro
sios laikų sienų.

Iš Pabaltijo atbėgę komunis
tai buvo*appjokomi ne tik sųį>- 
versyvinėš veiklos amato, bol
ševikinės veiklos amato, bol
ševikinės propagandos, bet pa
ruošiami ir tokių sukilimų va
dais, kurie po perversmo tu
rėsią sudaryti vyriausybę.

(Bus daugiau)
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Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
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Tai patvirtinti aš paminėjau, kaip spar

čiai mūsų katalikų tėvai su savo jaunimu 
(prieaugliu) regresuoja. Dar prieš trejetą 
metų vienoj iš lietuviškiausių parapijų 
apie 60% tėvų prašė, kad jų parapijinių 
mokyklų vaikučiai būtų lietuvių kalba 
prie pirmos komunijos paruošti ir turėtų 
sekmadieniais savas lietuviškas pamaldas, 
kitais metais, klebonui su vikarais uoliai 
pagal gautas iš' viršaus instrukcijas pasi
darbavus, palikę tik apie 20%, o šiais me
lais, teko girdėti, tai nukrito iki 1%. Ir tą 
vieną nuošimtį sudarė pareiginga lietuvė 
motina, kuri griežtai užprotestavo, kad 
jai gaila vaikų ir ji negalinti nesti prieš 
Dievą atsakomybės, kad jos vaikai už ke
letas metų virstų “amerikoniškais’’ hipiais 
(kūtvėlom). Ji juos paruošė privačiai ki
tos parapijos bažnyčioje.

Herr pasakė, kad čia yra nedovanotino 
tėvų apsileidimo, jis jau girdėjęs, kaip lie
tuviai ryžtingai ir pavyzdingai kovoja už 
teises katalikiško mirusiųjų laidojimo, dar 
didesnė pareiga yra rūpintis jaunųjų sielų 
išganymu ir paruošimu gyvenimui. Taip

tėvai , taip toki šėtono apsėsti evangelijos 
dogmų profaną toriai, turėtų giliai įsidė
mėti ^lato evangelijos 18 19 str., Kris
taus griežtus įpareigojimus. O toji garbin
goji motina tikrai verta karžygės vardo už 
drąsą, kad ji nepabūgo Amerikos laisva
jam krašte (koks kuriozas) būti sudeginta 
ant laužo už pasipriešinimą “šventųjų tė
vą” bažnytinėmis obstrukcijoms. Jos foto
grafija su aprašymu turėtų pirmuose pus
lapiuose skelbti jūsų spauda. Bet ir vėl 
savo rūšies fenomenas, kad jūsų laisvam 
J. A. V. krašte, kur spauda turi pilnas tei
ses iškelti ir kritiškai pažvelgti į valstybės 
prezidento ir vyriausybės narių klaidingus, 
ar neteisingus poelgius, katalikų spauda 
apie savo dignitorių ir jų biurokratų prieš
krikščioniškus, tikėjimą kompromituo
jančius poelgius, priversta sučiaupus lūpas 
tylėti ir melstis... Jo nuomone, italai yra 
praktiški žmonės, jie stato nedideles baž
nyčias. tik savos bendruomenės reikalams.

Tokiai padėčiai esantį visai nenuosta
bu, kad mūsų jautrioje katalikiškai patrio
tiškoje visuomenėje vyksta nukrikščionė- 
jimas ir kyla įvairių nuomonių iki pal 
kraštutinumo. Teko girdėti rimtai statan
čių klausimą — ką gero davė Lietuvai ka
talikybė? Girdi, pažvelkime į Viduram
žius, kai Katalikų Bažnyčios dignitoriai, 
sugundyti šėtono, Kristaus evangelijos var
du, plėtė savo žemišką valdžią kardu, ug
nimi ir prievarta; nešė Lietuvai , visai ais

čių - baltų tautai, vien ašaras, kraupją, žu
dynes ir pavergimą. Tai buvo romėniškai 
— germaniškoji' katalikybė, kuri vėliau 
išsigimė į įvairias sektas ir schizmas, šį 
didįjį Katalikų Bažnyčios dvasinį nuosmu
kį teko pakelti ant savo pečių lietuvių tau
tai ir tik dėka savo pagonių tikėjimo aūkš 
tom dorybėm, ji tai su didžiausiais dvasi
niais ir medžiaginiais nuostoliais atlaikė.

Galop, priėmus katalikybę per lenkus, 
ji išsigimė į lenkiškojo Šovinizmo katali
kybę, kada ir vėl Kristaus mokslas apie 
artimo "meilę buvo suprofanuotas į lietuvių 
aristokratijos ir didelių jos etninių plotų 
sulenkiniiną (suslavinimą). Tai buvo ra
finuotoji lenkiškoji katalikybė — domi
nuoti, dvasiniai alinti ir pavergti kitas 
tautas.

Lietuviams, priverstjiems 'emigruoti į 
laisvąjį Amerikos kraštą, atsirado prpgos, 
lenkų globos su dideliu vargu nusikračius, 
kurti lietuviškas parapijas, statyti bažny
čias, įsigyti nuosavas kapines, turėti savo 
patriotus kunigus, klebonus. Nors katali
kybės dignitoriai buvo svetimi, daugumo
je airiai, bet ir jie .patys savo tėvynėje bu
vo prislėgti, pavergti ir į kitų tautų vidaus 
bažnyčių tvarką nesikišo, leido ir toleravo. 
Bet štai atgavus airiams savarankumą, jų 
nacionalizmas pakilo ir perėjo į jų katali
kybės vadus. Turėdami savo žinioje visą 
J. A. V. katalikų biurokratiją,' jos pagal
ba pradėjo terorizuoti, “airišinti”, unifor

muoti kitas, jų žinioje esančias, katalikiš
kų tautų mažumas. Taigi, ir mes lietuviai 
katalikai, patekome į naujos airiškos biz
nieriškai šovinistinės katalikybės nagus. 
Mūsų nusiskundimai Vatikanui čia nieko 
negelbsti, nes visa bažnytinė administra
cija jų rankose ir finansiniai jie nepalygi
namai už mus pajėgesni. Tad kai kam 
(kol kas pavieniai) ateina mintis nutraukti 
ryšius su katalikybės centru — Vatikanu 
ir steigti, Kristaus evangelijos pagrindais, 
savą, tautinę bažnyčią, kas jau buvo mė
ginta.

štai ir dabar, kai lietuvių tauta šėtono 
replėse kraujuoja, dusinamą ne tik pačio
je tėvynėje, bet ir Sibiro koncentracijos 
stovyklose, ji kreipiasi prašydama laiškais, 
dešimčių tūkstančių protestais, dėl kata
likų persekiojimų, nors dvasinės paramos 
į Vatikaną, valdantį apie 500 milijonų ka
talikų po platų pasaujį, sulaukia yįen Ty
linčios Bažnyčios atgarsio. Tuomet, kai 
palyginamai nedidelis skaičius šėtono 
(tamsos) vaikų per įvairių kraštų libera
lus, savo agentus, krikščioniškojo pasau
lio atstovus, indoktrinuotą jaunimą, pa
verstą beidėjiniais dvasios ligoniais — hi
piais (kūtvėlom) sulaukia savo nedoriems 
darbams triukšmingo, viešo pritarinid, 
demonstracijų ir paperkamoje spaudoje 
reklamos .

Vėl iš kitos pusės, turime būrius, gal 
net daugumą, tokių lietuvių katalikų, ku- 

rie sako, kad nėra prasmės kovoti, ko 
naujo reikalauti. Viskas ir geras ir blogas 
pareina nuo Dievo. Gerą reikia su padėka 
priimti, o už patirtą blogį atgailauti. Juk 
jeigu dvasinė vyriausybė (vyskupai ir kle
bonai) taip, ar kitaip pasielgia, tai ji, bū
dama arčiau Dievo, kaip jo tarpininkė, 
geriau žino, ko Dievas nori. Lietuvių tau
ta amžiais kentėjo, jai lemta būti kitų ver
gais, tad kentėkime, kad neužrūstintume 
Dievo ir nesulauktumėme dar didesnių 
bausmių. Juk ir lietuvių priežodis sako: 
prieš vėj ą nepapūsi...

Iš to viso seka ši bendra išvada. Kaip 
matome katalikybė čia savo esmėje nėra 
kalta. Ji seka ir skelbia Kristaus evange
liją, bet kalti yra jos \ykdytojai gyveriih^ę. 
Jie, pagal įvairių dorovingumo supratimo 
laipsnį, mėgina ją išnaudoti savo egoistiniai 
tautiniams tikslams.

(Bus daugiau)

Skaitykite jr platinkite
Dienrašti

Jos yisad rašo
TĘISYBE
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ MOSItj 

IR GAR.JO.tS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso PRospocf 8-3229

R»xidL telef.: WAlbrook 5-5076
Kasdiea nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vai, vak. Treč. uždaryta.

Rez. teL 239-4683

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

neatsiliepia, skambinti 374-8012

telef.r PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.; kas dieną po pietų 1-3; v»V ?-g 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai ir sekmai, ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 6«th PLACE 
Phono: REpubiic 7-7868

Jaunas kandidatas į matadorus Carlos EscoUr Madride lengvai sužeistas,, tačiau ne bu
liaus rago, bet savo paties kardo, kuris matomas dešinėje, apačioje paveikslo.

ii ir su prof. Ignu Končiumi, ku
ris po visokių turėtų nelaimių 
yra gerai sustiprėjęs ir džiau
gėsi, turėjęs progų su svečiais 
ilgiau pasikalbėti. Jis prašė vi
siems savo bičiuliams, pažįsta
miems ir jį atsimenantiems per
duoti geriausių linkėjimų ir svei
kinimų. '

Linkime ir mes profesoriui I. 
Končiui geros sveikatos ir švie
sių dienų. k.

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R, PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 Sc. Hadam Ava. — 564-1226

Keliauti
SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

GUŽAUSKŲ I 
GKL6S VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA [ 

2443 WEST 63ro STREET .
Telefonai} PR 4-0833 Ir PR 3-0*34 i!

Švedijoj

OR. C K. BOBELIS

DR. B. B. SEITON 
iNKSTŲ IR ŽLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
.... Telef. 6954533
Pox Valley Modkal Center 

(60 Summit St.
ROUTE 53, iLGIN. ILLINOIS

DU PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai. 1—7 vai., 
intračl? penktadieni u’io T—-5 treč. 

ir žežtad. tiktai staitarui,

Rez.: GI 34873

DR. W. EISIN- fiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIN* CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

MIAMI, FLORIDA
Minėjimai ir jy ruošimas

Neatsiranda tikros progos su
eiti į glaudesnius ryšius su ku
biečių bendruomene. Jie laiko
si nuošaliai nuo pavergtųjų tau
tų minėjimų. Užpraeitais me
tais miesto burmistras net sa
vo kalboj su nuostaba pasigedo 
kubiečių. O negalima sakyti, 
kad jie nėra judrūs. Kai šį anks
tyvą pavasarį čia atvyko rusų 
laivas, per kelias dienas, kol tik 
jis išplaukė, nesiliovė jų piketai. 
Prisiderinome, ir mes. Tačiau 
visą spaudos ir televizijos dė
mesį atkreipė tik kubiečiai, nes 
jie kirtosi su 'policija. Lietu
viai turėjo ir apie 10 plakatų, 
bet nei vienam neteko paragau-

GRADINSKAS
DR. NINA KRAUCEL- 

KR1AUCEL1UNAITE
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. KEDZIE AVĖ.
.Telef. WA 5-2670.

Neatsiliepus —■ skambinti 
4714225.

Valandos pagal susitarimą.

Ofise tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9706 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

-VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
. OPIOMET RISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71$t St..-— Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..... “contact, lenses’’-...... .........

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTiS
> INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofise telef.: 776-2880 -
Na ui as rez. telef.: 448-5545

VĖSINTUVAI
NUO
$99.95

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMA!

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perk ra ustym as 

iš ivairiy atstumų.
ANTANAS VILIMAS

S23 West 34 Place 
Tek: F Rentier 6-1 M2

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

Ofisat 2750 Wait 71 st St.
Tai.: 9254295

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

uždaryta.
Rtx tai.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 

Bendra praktika, spac. MOTERŲ ligos 
eflMs: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Y. Tumasonis, M. D., S. C.
CHIRU RGAS 

2454 WEST 71*t STREET
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123
Redd. tele... Gibson t-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI' 8-619%.

' P.-ŠILEIKIS, 0. p. .
M MTHOHOAS-FROTEZISTAS 
Bv Aparatai » Protezai, Med. Bap 

dažai, Speciali pagalba kolom:
* JArcb Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

ti šautuvo buožių smūgių ir nei 
vienas nebuvo areštuotas. Gal 
būdų skirtumai? Ne vien tas.

Dabar čia kubiečių gyvena ar
ti 250,000, kai lietuvių nėra nei 
poros tūkstančių. Jie turi daug 
jaunimo, o mes nė iki dešimties 
nepriskaitom. Ir jų žemė tik už 
90 mylių. Todėl ir nuolatinių 
jaudinančių atbėgimų, dėl to jie 
artimai ir gyvai jaučia ryšį su 
vargų slegiama savo tėvyne. O 
mus ne visus ir tragiškas Bra
žinskų pabėgimas besujaudina.

Jei jie numato, kad, jų supra
timu, proga yra tinkama, su
rengia įspūdingus minių eisenas 
net didžiosiomis miesto gatvė
mis. Mums net .porą šimtų su
sikviesti yra sunku. Latvių ir 
estų yra dar mažiau, todėl pa
vergtųjų tautų minėjimas pra
sideda ir baigiasi poros blokų 
atstumo parke pasivaikščiojimu.

šiais metais toks minėjimas 
sutaptų su demokratų, konvenci
ja. jis galėtų būti ryškiu įvy
kiu, jei pasisektų prisitraukti ku
biečių mases. Galėtų suvaidin
ti ir atsvarą-prieš “liberalų” ku- 
dlių demonstracijas.

Kubiečiai tūri savo planus ir 
jau yra pagarsinę per televizi
jos programas. Jų ketinimai yra 
aiškiai patrotiniai (įr prieškoĮ- 
munistiniai. Gal būtų tikslu ir 
lietuviams, latviams, estams ir 
kitiems prisiderinti prie kubie
čių užmojų ir atskirai paverg
tųjų tautų minėjimo šiais me
tais neruošti. Tokia proga ga
lima nujausti susidūrimą su 
taip vadinamais nėdelegatais, 
atvykėliais triukšmo kelti. Bet 

•tokiais atvejais būna ir televizi
jos bei spaudos foto kameros ir 
reporteriai. Tai jau . būtų daug 
daugiau nei savybėje minėjimo 
rengimas.

šio birželio 11 d. lietuvių klu
bo salėje įvyko Baisiojo Birželio 

■ įvykių minėjimas. Maloniai nu
teikė latvių ir estų dalyvavi
mas net ir su savo tautinėmis 
vėliavomis.

į _ Prisirinko virš. 100 dalyvių. 
Ar anksčiau pradėjus reklamą, 
būtų, buvę galima daugiau pri
vilioti, tvirtinti negalima. Vie
nok minėjimams, reikia pradė
ti ruoštis anksčiau nei, pora sa
vaičių. Kad ir skubomis ruo
šiantis, V. Semaškos energingo
mis pastangomis, minėjimo pro
grama buvo gera. Sklandžiai 
pravesta pėr valandą su ket
virčiu.

Miami Altos skyriaus nutari
mu, per minėjimą surinktos au
kos — $156 pasiųstos Jaunimo 
Kongreso išlaidom padengti.

Mūsų poetė K. Kodatienė pa
rašė minėjimui pritaikytą šį ei
lėraštį.

SUŠVIS įj \ }

Smūtkelių ir kryžių, brangi Lietuva, 
Tu musų širdyse per amžius gyva: 
Šiandieną suvargus, žiauriai pavergta, 
Sušvis tau aušrelė ir būsi laisva.
Vergijos retežiai ilgai neištvers, 
Kalėjimų vartai plačiai atsivers. 
Nutils propaganda garsi, įkyri. 
Pranyks komunistinė baimė baisi.
Sugrįš sesžs, broliai, kurie ištremti — 
Be kaltės, be teismo vergaut pasmerkti. 
O tie, kurių kaulai seniai pakasti — 
Per amžius tautos mūs nebus užmiršti.
Žibuoklės miškelyj ant kapo pražys, 
Akimis partizano skausmus išsakys... 
—• Mylėjom tėvynę ir kritome čia, 
Budėjom ir saugojom mišką nakčia.
Ir Sibiro stepės žaliuoti pradės--------
Ir šauksis ten vėlės ir skųsis, kalbės: 
— Be laiko mes kritom žvėries mirtimi, 
Tik tu, laisvas broli, atkeršyt gali!

K. Kodatienė

Šio eilėraščio mintimis gyven
kime ir veikime toliau.

P. šilas

į visus kraštus 
Sovietu Sąjungą 
gyvenąs estas, šiuo 

metu turįs Švedijos pilietybę,
gavo iš švedų valst. imigracinės 
įstaigos raštą, kuriuo praneša
ma, kad jis vis dėlto tebėra So
vietų pilietis. Jei jis keliautų 
į Sovietų Sąjungą, dviguba pi
lietybė galėtų sudaryti įvairių 
keblumų, nes švedų valstybė ne
galėtų jo užtarti.

Švedijos ir kitų Vakarų vals
tybių (Anglijos, Australijos) 
vyriausybės priėjo prie to, rašo 
“Eesti 'Paevaleht”, jog išduoda
mos imigrantams užsienio pasus 
įrašo pastabą, kad jie tinka ke
liauti į visus kraštus, išskyrus 
Sovietų Sąjungą. (Baltische 
Briefe, Mai 1972 — Nr. 5).

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-3

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-5

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

FOREST FIRES HURT 
OUR EOREST FRIENDS

Oar ▼ildlife has no defensec 
against the careless use of hre. 

So please follow Smokey’r ABCr 
Always held matches till cold- 
Be .wre to drawn all aunpfiLre^

them, again. Crash all 
tmokd dead oat.

Ptęaeel Only can 
prereat forest fir«

Susi.'inkiinę u «n ’engimu
PlCANESiMAi

— Žemaičiu Kultūros .Klubo pusme
tinis susirinkimas ivyks trečiadieni, 
birželio 21 d. 7:00 vai. vax. Hollywood 
svetainėje. 2417 W. 43rd St Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus. Išgirsite pikniko raportą ir. 
užsimokėsite duokles. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt

— Upytės Klubo pikirikas ivyks sek
madienį. birželio 25 d.. Bruzguliehės 
ąžuolyne. Pradžia 12 vai. Bus skaniai 
paruoštų užkandų ir įvairių gėrimų. 
Šokiams gros Valiūno orkestras. Pra
šo visus atsilankyti.

Klubo Valdyba ir Komisija

BOSTON, MASS.
Prof. Ignas Končius 

sveikina bičiulius
Adv. Zuzana šalnienė neseniai 

buvo apsilankiusi Putname, Al
kos muziejuje, kuriam atidavė 
kaikuriuos. savo velionies vyro 
Lietuvos garbės konsulo Anta
no šalnos istorinės vertės doku
mentus ir kitus daiktus. Ta pro
ga ji aplankė ir Matulaičio se
nelių namus. Tenai teko pabuvo-

Prie Karaliaučiaus 
rado gintaro klodus

Vokiečių žinių dpa agentūrą 
praneša iš Karaliaučiaus, kad 
sovietų geologai netoli senųjų 
gintaro kasyklų prie Karaliau
čiaus rado gintaru turtingus 
klodus. Rusai pradėjo ruoštis 
gintarą kasti pagerintomis me
chaniškomis priemonėmis.

Gintaro kasimas pasparti
namas naudojant žemsemes ir 
stiprius vandens švirkštus. Ti
kimasi, kad gintaro pramonė 
Palmininkuose nuo šio laiko 
padidės daugiau kaip 150 nuo
šimčiu. V

Okupavusi Mažąją Lietuvą, 
Sovietų Sąjunga dabar turi du 
trečdalius viso pąsaulio ginta
ro pramonės ir prekybos. Gin
taro gaminiai eksportuojami Į 
daugiau kaip %) kitų kraštų.

Laidotuvių Direktoriai

REpublfc 7-8SW

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAiDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

eite

05-07 So. HERMITAGE AVENIU
TeL; YArda 7-1741 - 1742

Metinė Mirties Sukaktis

PAULINA SIMONAITIS
• t

Pagal tėvus Trunca
Pagal pirmą vyrą Atkočiūnienė

Mirė 1971 metu birželio mėn. 21 dieną. Gimusi Lietuvoje, Daugų 
valse., Pa varlinių leaime.

Amerikoje išgyveno 56 metus. < . -
Palaidota šv. ’ Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Paliko nuliūdę: vyras Stasys, sūnus Bruno Atkins, marti Beat

rice, sūnėnas Juozapas Atkol, jo žmona Marge, pusseserės duktė Adelė 
Savicky, jos duktė Eleonora Kacy ir daug kitu giminių bei draugu 
Lietuvoje ir • Amerikoje.

Priklausė SLA 301 kuopai.
Mūsų Brangiausiai Paulinai Simonaitis pagerbti bus laikomos Šv. 

Mišios šv. Antano bažnyčioje, esančioje Cicero, Illinois, 1972 m. bir
želio mėn. 23 dieną, 6:00 valandą ryta - -- j

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti i pa
maldas.

Mes Tavęs rnūsų Brangioji, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugriši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, giminės.

MARIJONA SIRUS
Klimai tė

Mirė 1972 m. birželio mėn. 19 dieną, 9:05 vai. ryto. Gimusi Lie
tuvoje, Raseinių apskrityje, Jurbarko parapijoje, Žindaičiu kaime.

Pasiliko 2drdeliame nuliūdime: sūnus Stanislovas, duktė Ona 
Daresh, žentas Jurgis, anūkai — Jurgis ir žmona Mary, Jonas ir Re
gina Daresh, 2 proanūkės — Theresa ir Christine, 3 seserys .— Ona 
Urbonas su šeima, Beatrice Klimas ir Margaret Davidonis, 2 broliai 
— Juozapas, brolienė Stella, Frank, brolienė Lillian ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Velionė buvo našlė mirusio a. a.. Kazimiero, sesuo mirusių Mo
nikos Slauter, Marcelės Yurevich, Domicėlės Wizgird, Antano, Kleo-nikos Slauter, Marcelės Yurevich, Domicėlės Wizgird, Antano, 
fo ir Vinco.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
nica Avenue.

Laidotuvės Įvyks ketvirtadienį, birželio 22 d. Iš koplyčios

Litua-

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 22 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta i šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje ivyks 
didingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Kazimiero Lietuviu kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
lyvauti Šiose' laidotuvėse. ' ■ ' '

Nuliūdę: 

Sūnus, duktė, žentas, anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. TeL 927-3401,

da-

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUF
Telefonas: (.Afayette 3-0440

»idbERNišKOS AIR-CONDITIONED ROFLV’lds

NARIAI:
i- / ’r.

Cnicagos 
t? t p 
Lietuvių
Laidotuvių

Direktorių
Assočiaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS DIENa 
IR NAKTĮ

TUR’.VE 
KOPLYČIA?

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M PHILLIPS
3307 S0..LITUANLCA AVENUE. Phone:. Y Arus 2-3401

BUTKUS - VASAITIS
£446 So.,5Oth Avė., Cicero, IU... Phone: .OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVĖ. Phone: LAfayet.e 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319. So. L1TUAN1CA AVĖ. . TeU Y Aras 7-11^-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
«o. HALSTED STjtĖET . Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10d2f &K 3WČHl($Airf AVĖ. ėhone Commodore 4-222S 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, ūlinob
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Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-tosios Tautinių Šokių Šventės
HELP WANTED — MALE 

Darbininky Reikia
HELP WANTED — MALE 

Darbininkų Reikia

ŠEŠTADIENIS, LIEPOS MEN. 1 D.
7 vai. vak. Oficialus IV-tosios tautinių šokių šventės atidarymas Jau

nimo Centro sodelyje prie paminklo Žuvusiems už laisvę,
8 vai. vak. Koncertas Maria High School Auditorijoje.
SEKMADIENIS, LIEPOS MĖN. 2 D.
2 vai. p. p. Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV-toji Tautinių Šokių Šventė 

International Amphiteatre.
6 vai. vak. Tose pačiose patalpose šokių mokytojams pagerbti Ban

ketas.
Informacijai tel. (312) 476-0007.

JURGIS JANUŠAITIS1 ruošimo

Prašo anksčiau užsisakyti bilietus
Ilgiau lauksim, daugiau bėdų kitiem pridarysim

Vargu galėsime suprasti kitų
žmonių rūpesčius ir vargus, 
patys jų ant savo kailio nepa
tyrę. Ruošiant bet koki didesni 
kultūrini Įvyki, rengėjai spau
doje skelbia išsamias informa
cijas, prašo suinteresuotųjų 
atsiliepti, pasirūpinti iš anks
to bilietus i rengimus: — šven
tes, koncertus, banketus. Bet 
kaip mes reaguojame Į rengėjų 
šauksmą, kvietimą, prašymą?

Jau ne vieną kartą Įsitikino
me, [kad bet koks delsimas, 
neapsisprendimas ne tik sau 
pačiam padaro žalos ir bėdų, 
bet drauge ir rengėjams suda

ro nemalonumų, gi neretu at
veju 'pats būdamas netvarkin
gu, vėliau kaltės ieškoma ren
gėjų tarpe.

Gerai turime atsiminti ir įsi
sąmoninti, kad rengiant di
džiuosius renginius yra viskas 
suplanuota iš anksto,1 reikia, 
sakysim, ruošiant kad ir Tauti
nių šokių šventės banketą iš 
anksto užsakyti valgius, gėri
mus, reikia garantuoti pasto
vi] žmonių skaičių.

O kaip mes darome? štai 
vieną vėlyvą naktį užklumpu 
Laisvojo pasaulio lietuvių IV 
tautinių šokių šventės banketo

ANTRASIS PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS JAU ČIA PAT

Jo užsibrėžtiems tikslams pasiekti dar stinga pinigų. Že
miau yra surašyta atkarpa, kad tie tautiečiai ir organizuoti tel
kiniai, kurie iki šiol neturėjo progos prisidėti auka, bet yra 
jautrūs jaunimui, galėtų ją užpildyti. Kiekvienas doleris yra 
prasmingas kongreso sėkmei, dėl to kviečiame paskutiniųjų die
nų talkon.

VARDAS PAVARDĖ AUKA

ADRESAS

čekius rašyti Lithuanian World Youth Congress.

Šią atkarpą drauge su savo auka malonėkite pasiųsti se
kančiu adresu: Dr. J. Kazickas, 530 Fifth Avenue, New York, 
N. Y. 10036,

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. _ 

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

AL N A U J O K A I T I S
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

J. A U G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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SPAUSTUVEI REIKALINGAS 
DARBININKAS

Spaustuvėje dirbęs gali tuojau pradėti darbą, o spaudos 
darbus pramokti norintis sveikas vyras bus pamokytas vartoti 
mašinas. Lengvas darbas, geras atlyginimas. Darbas nuolati
nis, maloni darbo aplinka.

Darbo dienomis prašome kreiptis Į administraciją nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy
ti tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

komisijos pirmininkę 
Sofiją Džiugienę. Ji labai susi
rūpinusi, planuoja banketo 
eigą, darbus, o dar pati neži
nanti kiek bankete dalyvaus 
svečių — suaugusių, jaunimo, 
tautinių šokių šokėjų ir pan.

Velniška atsakomybė, pagal
vojau, bežvelgdamas Į susirūpi
nusį pirmininkės veidą.

— Tik viena pavyzdingiau
sių tautinių šokių šokėjų gru
pė — Frank Zapolio — atsilie
pė iš anksto, tvarkingai pra
nešdama kiek dalyvaus banke
te žmonių, šokėjų. Net džiugu. 
Kad taip visos' tautinių šokių 
grupės būtų atsiliepusios lai
ku, koks malonumas būtų 
dirbti. Dabar gi iš viso neturiu 
supratimo, kiek žmonių reikia 
tikėtis. Bilietai Į banketą Mar
giniuose jau seniai parduoda
mi, o ir ten jų dar mažokai te- 
išparduota. Paskutinę dieną, 
žinau tikrai, šimtai puls prie 
komisijos narių, prašydami į 
banketą įleisti... kalbėjo Sofi
ja Džiugienė.

Jos rūpestis vertas visų mū
sų, norinčių bankete dalyvau
ti, rimto dėmesio.

Tik įsivaizduokim, kas nu
tiks po šokių šventės, kada ten 
pat po valandos Įvyks banke
tas, kurio metu bus pagerbti 
visi tautinių šokių 'grupių va
dovai, vadovės, mokytojai. 
Argi nenorėsime po nuotaikin
gos šventės giedrioje nuotaiko
je begyvendami ir besidalinda
mi iškiliosios tautinių šokių 
šventės išgyvenimais, drauge 
pabendrauti, sakyčiau, gražia
me darbų užbaigtuvių vakare 
— bankete.

Banketas įvyksta liepos 2 d. 
tuojau po šventės, tame pačia
me amfiteatre. Dvi salės. Vie
na ' iš jų skirta tik jaunimui 
šokti ir linksmintis. Du šaunūs 
orkestrai. Gera vakarienė. Pui
ki nuotaika. Gal sakysite, kad 
tai reklama? Ne! Tai valan
da, kada susitiksime prietelius 
iš arti ir toli. Tai savotiška švne- 
tės antroji dalis.

— O kas talkina šiame sunkia
me darbe — klausiu pirminin
kę Sofiją Džiugienę.

— Turiu geras talkininkes. 
Tai Stefanija Lazauskienė. Rūta 
Graužinienė, Elzė Diminskie- 
nė, Stasė Domijonaitienė ir 
dargi jaunų mergaičių šauni 
talka. —

Matote, kad visa banketo 
renginio komisija sudaryta iš 
toje srityje patyrusių ponių.

— O kiek reikėtų svečių?
— Turime virš 3000 bilietu. 

Turime vilties susilaukti bent 
2000 svečių. Juk amfiteatre tu
rėsime 11.000 žmonių, tad mi
nimas skaičius galėtų būti rea
lus. .. vis dėlto viliasi pirmi
ninkė.

— Įdomu, kiek :iš viso salė 
talpina žmonių?

— Banketas Įvyksta antrame 
amfiteatro aukšte. Salė talpi
na iki 5.000 žmonių.

— Kokia jūsų ir Šokių šven
tės komiteto atsakomybė?

— Mes iš anksto turime ga
rantuoti žmonių skaičių. Kad 
išsivertus tik lygiomis, be nuos 
tolių, turime sukviesti 2000 
svečių. Kitaip turėsime dide
lius nuostolius, kas būtų tikrai

I Kaip aldermanas Cohen 
neteko savo laikrodžio

j Chicagos miesto tarybos na
rys aldermanas Christopher 
Cohen praeitą savaitgalį išban 
dė kaip jaučiasi važiuoją CTA 
traukinėliais. Parsirengęs pur
vinais drabužiais ir vienoje 
rankoje tuščią whisky ■ bonką 
laikydamas, ant antros rankos 
švitantį laikrodėlį užsimovęs 
jis atsisėdo viename “L” trau
kinėlio vagone, nuduodamas 
miegantį girtą darbininką. 
Atokiau nuo jo strateginės vie
tos buvo pastatyti keturi civi
liai apsivilkę policininkai. Bu
vo sutarta, kad vagišiui pa
bandžius aldermanui nuo ran
kos numauti laikrodėlį, jis su
šuks “Hit!” 'ir policininkai 
čiups vagį. Apie 6 valandas va
žinėjęs ir traukinėliui priva
žiavus 43 St. ir S. Indiana ave
nue vienas juodis priėjęs atsar
giai aldermaną palietė, įsiti
kindamas ar tikrai miega, ir 
numovęs laikrodėlį išėjo pro 
duris.

Policininkų paklaustas, ko
dėl nešaukė “Hit”, aid. (Cohen 
beatsakė “Ok”!.

DRILL PRESS
SETUP MAN, EXPERIENCED

2 W & S chucker operator (some 
setup experience). Medium size ma
nufacturer near Montrose & Cicero. 
Group insurance. Annual bonus. 
Profit sharing. Free coffee and soft 

drinks al break.

4114 N. KNOX
(South from Montrose)

WANTED TO RENT 
Ieško butų

2 SUAUGUSIŲ ŠEIMA ieško nuomoti
4 kambarių butą 2-ram aukšte Brid- 
geporto apylinkėje dabar arba arti

moje ateityje. Tel. 523-1049

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

CICERO APYLINKĖJE išnuomoja
mas suaugusiems 6 kambarių butas 
su 3 miegamais naujai remodeliuotas 
1-mam aukšte. 1410 So. 49 Ave. Iki 
4 vai. galima apžiūrėti. Po 4 vai. 

skambinti To 3-0609

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

Raudonojo Kryžiaus 
pamokos buriuotojams
Amerikos Baudonasis Kryžius 

praneša:
Kiekvieną vasarą, švenčių .pro

ga ir bet kokia proga mėgstan
čiųjų laiveliais pasportuoti tar-

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR S-4421
K200 So WESTERN AVE

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
BEVERLY HILLS AREA

Immediate occupancy modem 6 room, 
3 bedrooms. 1% baths. Finished ba
sement. Side drive. 2 car garage. 

50x185 lot.
$17,900.

Shown by appointment by. owner 
239-3791

BRIDGEPORTO APYLINKĖJE 
Savininkas parduoda namą pa
likimui sutvarkyti. Pajamas ne
šanti nuosavybė. Galima pirkti 

pagal kontraktą. 
Teirautis 927-6896.

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Ta'so m i auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. f.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9W

NAMAI — 
GERIAUSIAS DRAUGAS

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. S19.500.

2 BUTŲ MŪRAS ir 2 auto garažas 
arti mūsų — bargenas. S26,600.

8 KAMBARIŲ pusantro aukšto na
mas. 50 pėdų lotas, 2 auto garažas. 
Evergreen Parke. $19,000.

MODERNUS MŪRAS, liuksus butas 
ir dvi biznio patalpos. Platus lotas, 
garažas, arti ofiso. $44,900.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marquette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujas~mūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. $37,500.

7 KAMBARIU NAUJAS MŪRAS,. 
2% vonios. Karpetai. Garažas — 
prie Nabisco/ $29,500.

7 KAMBARIŲ MŪRAS. Įrengtas 
beismantas, air-cond. Uždaras por- 
čius. Garažas. Marquette Parke. — 
$23,300

5’BUTU MODERNUS MŪRAS prieš 
Parka, gražus iš lauko ir viduj. — 
$64.600

10 BUTU MŪRAS, anie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500^

skaudu ir pačiai šventei neda
rytų garbės.

— O kiek atseina vienam as
meniui?

— Suaugusiam 12.50 dol. 
šokėjams žemiau savikainos 
— tik 6 dol. Už šią1 sumą bus 
gera vakarienė ir visi vakaro 
malonumai...

— Tad ko prašytumėte iš vi
suomenės?

— Kad šiandien pat įsigytų 
bilietus i banketą. Kad grupių 
vadovai tuojau praneštų, kiek 
žmonių bankete dalyvaus. Tai 
mano pats didžiausias prašy
mas. Nejaugi atsiras žmonių, 
kurie nenorėti! tokiame ban
kete dalyvauti? Netikiu. Būsi
me dėkingos, kad kiekvienas 
bilietus iš anksto Įsigys, tada 
nereikės ieškoti kaltės kitur ir 
planingai atliksime didžiuo
sius užsimotus darbus. Ir tariu 
ačiū. Pasimatysim bankete — 
su dideliu prašymu pokalbį 
baigė Sofija Džiugienė, ban
keto komisijos pirmininkė.'

pe pasitaiko nelaimių. Dėlto Am. 
Raudonasis Kryžius suruošė vai
ravimo kursus vandens sporto 
mėgėjams.

Šiemet trijų valandų pamo
kos, kaip atsargiai elgtis van
denyje, Įvyks ketvirtadieni lie
pos 6 d. Raudonojo Kryžiaus 
vyr. būstinėje 43 E. Ohio street 
nuo 7 iki 10 vai. vakaro. Paskai
ta bus pamoka apie laiveliais 
plaukiojimo saugumą ir gelbėji
mo procedūras nelaimei ištikus.- 
Į kursą priimami nuo 15 metų 
amžiaus. Norintieji kursą iš
klausyti, prašomi kreiptis Į 
Raud. Kryžiaus Chicagos skyrių 
tel. 467-5800.

F TRUMPAI

— Steponas Mangis, Karo 
Laivyno leitenantas, ilgą laiką 
tarnavo okeanografijos laive 
“Discoverer” Aliaskos pakran
tėse. Dabar gyvena Boulder, 
Colorado. Studijuodamas Ma- 
riland universitete priklausė 
Madrigals dainininkų grupei. 
Ten susipažino ir vedė Eleną 
Aldoną Jurgėlaifę. šios grupės 
solistę. Sol. E. A. Jurgėlaitė - 
Mangienė išpildys menine pro 
gramą SLA seimo metu, Mia
mi mieste.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublIc 7-1941

A. & L. INSURANCE i REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 34775 

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BUTU MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

4 BUTU MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių '^gara
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to gawoq $36.500.

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nlvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu anie $23 000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega
mi. 12 metų. 30’ sklypas. 55-ta ir 
Massassoit. $28.500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26.500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui nrie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 PUTŲ MŪRINIS 7 metu. įvai
raus dvdžin butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento-

TEL. 436-7878

Aktorius Lou Gossett Madride suka 
naują filmą "Travels With My Aunt". 
Jam esą Madride labai nuobodu ir 
jis laukia, kad pasibaigtų filmo 

darbai.

— St. Catherines, Ont. Cana
da. lietuviai ruošia tradicine 
Joninių šventę Community cen 
fer salėje. Park Ave.. Merri- 
ton. On t., birželio 24 d. Pelnas 
skiriamas tautinių šokių gru
pes “Nemunas” kelionės Į Tau
tinių šokių šventę išlaidoms 
padengti.

•*• Vilniečių tradicinis Joninių 
laužas rengiamas š. m. birželio 
mėn. 24 d., šeštadienį. 8 vai. p. 
p. R. Bučo sodyboje. Willow 
Springs, III.

Temstant, prie degančio lau
žo, visiems čikagiškianis gerai1 
žinomas Jaunimo Centro Siu-1 
dentų Ansamblis, vadovauja
mas p. L. Braždienės, išpildys 
meninę programą.

Veiks lietuviškų valgių virtu
vė ir turtingas Įvairių gėrimų 
baras.

šokiams gros J. Joniko or
kestras. (Pr).

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak.
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

M. A. š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

♦ Bilietai į Tautinių Mokių 
šventę, Koncertą ir Banketą 
gaunami “Marginiuose”. Visus 
bilietus kviečiame įsigyti iš 
anksto, kad netektų gaišti prie 
įėjimo. (Pr).

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų 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.
Puriu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

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. — 7763888
Anicetai Garbačiauskas, sav.

BIZNIERIai. KURIE GARSINASI 
‘NAUHENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




