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PARYŽIUJE TĘSIAMOS VIETNAMO DERYBOS
IZRAELIS SPAUDŽIA AMERIKA 

NEPARDUOTI ARABAMS LĖKTUVŲ
WASHINTONAS. — Izraelio diplomatai Washingtone išvystė 

didelį spaudimą Amerikos vyriausybei dėl jos parduodamų Saudi 
Arabijai Fantom lėktuvų. Izraelio ambasadorius Simcha Dintz 
kelis kart kalbėjosi su Joseph Sisco, pasekretoriumi Artimųjų Ry
tų reikalams ir su Henry Kissingeriu, prezidento patarėju. Izraelio 
diplomatai kontaktuoja kongreso narius ir spaudą, išreikšdami 
baimę, kad 30 naujausių Amerikos karo lėktuvų Saudi Arabijos 
rankose gali grėsti Izraelio saugumui.

KINIJOS PREMJERAS PASVEIKINO 
HANOJAUS VADUS SU KARO PERGALE

WASHINGTONAS. — Prezidento patarėjas Kissingeris vėl 
išskrido į Paryžių susitikti su Š. Vietnamo atstovu Le Due Tho ir 
susitarti, kaip sugriežtinti karo paliaubų Vietname priežiūrą ir 
jų vykdymą. Kartu su Kissingeriu į Paryžių išvyko Baltųjų Rūmų 
spaudos sekretorius Ziegleris, kas labai n ustebino korespondentus. 
Jiems buvo pasakyta, kad prezidentas norįs artimiau supažindinti 
Zieglerį su Vietnamo problemom. Spėliojama, kad Ziegleriui bus 
duotas kitas darbas, kuriam prezidentas jį nori paruošti.

Neseniai Amerikoje lankėsi ir 
Kuwaito karinė delegacija ir pa
rodė susidomėjimą F-8 Crusader 
lėktuvais, kurių žibalu turtingas 
Kuwaitas norėtų pirkti 32. Ku
waitas sako, kad lėktuvai jam 
reikalingi gynybos reikalams, 
jis Izraelio nežadąs pulti. Vis 
vien izraelitams baisu, kad tos 
abi Persijos įlankos valstybės 
karo atveju gali perleisti savo 
lėktuvus Egiptui ar kitai arabų 
valstybei, kuri kariautų su Izrae
liu.

Amerika, parduoda ginklus, 
išreikalauja pažadą iš perkan
čios valstybės, kad ji be Ameri
kos žinios nenaudos tų ginklų 
prieš kitą valstybę. Izraelis ta
čiau nurodo, kad Jordanas, ga
vęs iš Amerikos tankų, panau
dojo juos prieš Izraelį nors ir 
buvo pažadėjęs, kad tankai ne
peržengs Jordano upės ir bus 
naudojami tik gynybai. Saudi 
Arabijos nauji lėktuvai lengvai 
galėtų tapti bombonešiais, puo
lančiais iš Saudi Arabijos šiauri-

K VISO PASAULIO

Amerikos armija šitaip įsivaizduoja naujas kareivines, į kurias bus bandoma privilioti daugiau savanoriy. Vie
name bute, kaip čia matomas, gyvens trys kareiviai.

SOVIETŲ PREKYBOS STATISTIKA
NUTYLI UŽSIENYJE PIRKTUS JAVUS

MASKVA. — Sovietų valdžia po ilgų abejojimų išėjo ginti 
modernių, iš Vakarų pasaulio pasiskolintų, ekonomikos metodų,

Amerikos pareigūnai pažadė
jo Izraeliui apsvarstyti lėktuvų 
pardavimo klausimą, tačiau nu
rodė, kad Saudi Arabija, Ku- 
waitas ir Iranas yra apginkluo
jami viename bendrame plane, 
kuris siekia sustiprinti Persijos 
įlankos gynybą.

Izraelis dar nurodo, kad sovie
tai ar prancūzai, kurie iki šiol 
nepardavinėjo savo moderniau
sių lėktuvų Mig-23 ir Mirage 5, 
gali pradėti juos parduoti ara
bams, jei Amerika pardavinės 
savo pagrindinį lėktuvą — Fan
tomą.

Kuwaito užsienio reikalų mi- 
nisteris atmeta Izraelio pareikš
tą susirūpinimą, nurodydamas, 
kad Izraelis turi virš 400 lėktu
vų ir 1,200 tankų, kada Kuwai
tas teturi 7,000 vyrų kariuome
nę ir keliolika britų Hunter kla
sės lėktuvų. Nors Kuwaitas ne
skelbia, manoma, kad jo ginklų 
pirkimą paskatina nesusiprati
mai su kaimyniniu Iraku, kuris 
buvo užėmęs dalį Kuwaito te
ritorijos kovo 20 d.

ROMA. — Visi Italijos laik
raščiai paskelbė vienos 
streiką protestuodami, kad įta
kingas dienraštis II Messagge- 
ro buvo nupirktas turtingo žiba
lo pirklio, kuris jau turi ir dau
giau laikraščių. Bendradarbiai 
ir spaustuvininkai protestuoja 
prieš numatomą kelių laikraš
čių sujungimą.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės sekretorius Rogers pirmą 
kartą oficialiai susitiko su Ki
nijos ryšių įstaigos galva Hu
ang Chen ir su juo kartu pieta
vo.

BEIRUTAS. — Iš Izraelio ne
laisvės sugržę Sirijos kariai pa
sakojo apie Izraelitų kankinimus, kuriuos perša valstybei nauja ekonomistų karta, kilusi iš 1963 
Oficialus Sirijos kariuomenės pa- metais įsteigto Centrinio Ekonomikos Matematikos instituto Mas- 
reiškimas kalba apie mažus nar- kvoje, vadovaujamo Nikolajaus Fedorenko ir Valstybinio Komi- 
vus, kur sirai negalėję išsitiesti teto Ekonominių Tyrimų instituto, vadovaujamo Anatolijaus Je- 
ir miegodavę ant žemės. Liba-. fimovo. Pravdoje įdėtas straipsntis, parašytas I. Solovjevo, kuris 
no.kareiviai, sugrįžę ii Izraelio pseudonimas. rašąs ekonominiais Tdausinkite, kada reikia 
bereiškė, kad su jais buvo ge- ' Šareikšti Kremliaus viršūnių pažiūras, 
rai elgiamasi.

VIENA. - 
gos išleistas į Austriją atvyko' šę žurnale “Planovoje Chozia-

Straipsnyje puolami naujų
— Iš Sovietų Sąjun-' ekonominių metodų kritikai, ra-

kompozitorius Andrei Volkons
ky, gimęs Šveicarijoje. Jo tė
vas princas Michail Volkonsky 
grįžo 1947 metais į Rusiją, ti
kėdamasis, kad “komunizmas pa
sikeitė”. Sūnus papasakojo apie 
jo persekiojimus, kai paaiškėjo, 
kad jis nori išvažiuoti. Jo kuria
ma muzika sovietų cenzoriams

istvo”: “Adolf Kats, Juri Belik 
ir Jakov Kronrod, kurie straips
nių serijoje įrodinėjo, kad seni 
planavimo metodai yra geri, kad 
naujų nereikia ieškoti, ypatin
gai buržuaziniuose užsieniuose.

Stalino laikais valstybės eko
nomikos planavimas būdavo 
lengvesnis, nes visos pastangos

buvusi per moderni, nors jau- buvo nukreiptos i sunkiosios pra
nimui labai patikdavusi.

WASHINGTONAS. — Senato gėjus įmonių skaičiui ir atsira- 
užsienio reikalų komitatas taip (dus vis didėjančiam naujų ga- 
gerai pažįsta buvusi senatorių minių skaičiui tenka daugiau dė- 
Kenneth Keating, kad visai be mesio kreipti į vartotojų reika- 
apklausinėjimo patvirtino jo pa- lavimus. Planavimas tapo su- 
skyrimą ambasadoriumi Izrae- dėtingesnis. Atsirado reikalas 
lyje.

CLEVELANDAS. — Motina 
su trim vaikais, atėjus griausti
niui, kurio labai bijojo, užsida
rė į drabužių spintą-klosetą. Už
sitrenkus durim, motina. 31 me
tų Ruth Kraska ir 2 metų sūnus 
užtroško, dvi 8 ir 9 m. dukras pa
vyko ligoninėje atgaivinti.

monės ugdymą. Dabar padau-

Išeivių problema 
Jugoslavijoje

BELGRADAS. — Jugoslavija 
paskelbė įstatymą, kuris ateityje 
kontroliuos darbininkų išvažiavi
mą į užsienius dirbti. Specialis
tai ar vyrai, netarnavę kariuo
menėje, negalės gauti išvažiavi
mo vizų. Visi darbininkai turės, 
prieš priimdami darbą užsieny
je, eiti per Jugoslavijos darbo 
įstaigas.

Pernai prezidentas Tito vie
noje kalboje išreiškė susirūpi
nimą, kad apie 300,000 karinio 
amžiaus vyrų dirba užsienyje,— 
“visos trys armijos”, jų tarpe 
nemažai atsargos karininkų.

Apie milijoną jugoslavų dir
ba V. Europoje, daugiausia V. 
Vokietijoje. Jie kraštui yra 
naudingi, nes siunčią namo pi
nigus, apie 1 bilijoną dol. per 
metus. Darbininkai išmoksta

numatyti iš anksto, koltių pre- 
' kių valstybei reikės ir kiek. Vis 
daugiau kreipiamas dėmesys į 
statistikąį matematiškus ekono
minio planavimo aspektus.

Pravda, gindama naujus pla
navimo metodus, pavadina jo 
kritikus senos mados teoretikais, 
tendencingais ir klaidinančiai pri 
statančiais savo straipsniuose

J savo oponentų pažiūras. Krem- 
valstybei naudingų profesijų ir liūs jau pradėjo organizuoti di- 
amatų. Sugrįžę tie darbininkai desnes gamintojų grupes su pla- 
duoda valstybei naudos. j tesnėmis direktorių teisėmis gru- 

Yra ir neigiamų pusių. Vyrai pių ribose. Centrinis planavi- 
išsiskiria ilgesniam laikui su mas toliau paliekamas, skiriant 
žmonomis. Vaikai palikti pas pramonės vadams didesnę atsa- 
gimines išauga be tėvų priežiū-. komybę ir laisvesnes rankas ma
nos ir dažnai išeina blogais ke- žesnės reikšmės sprendimuose, 
liais. Namie kartais fabrikams Pravda sutinka, kad reikia pa
trūksta patyrusių mechanikų, Į gerinti ekonominio planavimo 
mašinistų, nes jie daugiau už
dirba Vokietijoje. Nemažą įta
ką padaro jugoslavams vakarų 
laisvės,, jie parsiveža komuniz
mui nenaudingų idėjų. Apie 60,- 
000 jugoslavų vaikų gyvena ir 
mokosi Vokietijoj. Iš jų sunku 
vėliau padaryt ištikimus komunis 
tus ar gerus jugoslavus.

Užsieniečiai darbininkai su
daro problemų ir Vokietijai. Jie

kokybę ir siūlo tai padaryti nau
dojantis naujais, kitose šalyse 
jau išbandytais, metodais.

Iki Stalino mirties sovietų eko
nomistai neskelbdavo savo pre
kybos su užsieniais statistikos. 
Chruščevo laikais statistika bu
vo pradėta skelbti. Tik ką pasi
rodė praėjusių metų prekybos 
skaitlinės. Įdomu, kad niekur 

___ ,______ , .. _____ t_ nėra nurodyta, kiek Maskva pir- 
dažnai gyvena netvarkinguose ko ir importavo javų. Sovietų 
“getuose”, nes nenori leisti pini- valdžia slepia nuo žmonių faktą, 
gų “laikinam” gyvenimui ir tau- kad duoną teko pirkti kapitalis- 
po juos sugrįžimui į tėvynę. tinėje Amerikoje ir Kanadoje.

Tiria sovietų 
lėktuvo katastrofa 

L

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
gynybos ministeris Robert Gal
ley ir sovietų aviacijos pramo
nės ministeris Piotr Dementjev 
drauge sudarė komisiją, kuri ty
rinės, kodėl nukrito ir sudužo 
sovietų supersoninis lėktuvas 
TU -144. Renkamos visos lėktu
vo dalys, ieškoma skridimo re- 
korduotojo, kuris gal parodys 
paskutinius skridimo momentus.

Kai kurie aviacijos ekspertai 
dėl nelaimės kaltina rusų pilotą 
Koslovą, tačiau jokiu įrodymų 
nėra, kad jis padarė kokią klai
dą.

streikuoti prieš kelis kontrakto-1 . šl°lektuv0 s“‘]"ilraas pakenks 
nūs, šių organizacija, susidedan
ti iš 15-kos mažesnių kontrakto- 
rių sąjungų, sustabdė visus sta
tybos darbus ir apie 70,000 sta
tybos darbininkų neteko darbų.
Darbininkai reikalauja 8..>ri, al
gų pakėlimo — 65 centų per vai. 
ir vienerių metų sutarties.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

• Statybos darbininkams Či
kagoje ir apylinkėse pradėjus

Skylab taisys 
ketvirtadienį

HOUSTONAS. — Erdvės sto
ties remonto darbai atidėti iki 
ketvirtadienio ryto. Vienas iš 
trijų astronautų išeis į “lauką” 
ir specialiomis žirklėmis bandys 
nukirpti metalinę juostelę, kuri 
neleidžia išskleisti elektros sro
vę gaminantį stoties sparną.

šiuo metu elektros pagamina
ma tik pusė visos reikalingos nu
matytiems uždaviniams. Jei 
sparno nepavyks ištiesti, tai 
greičiausiai teks atšaukti numa
tytas dviejų įgulų keliones erd
vės stotyje, kur astronautai tu
rėjo gyventi po 56 dienas.

Astronautas išėjęs iš laivo, 
turės nueiti apie 20 pėdų nuo an
gos iki sparno. Šis uždavinys 
gali būti pavojingas, jei iš lauko 
pusės būtų kokių aštrių briaunų, 
likusių nuo nuplyšusios besike- 
lian izoliacinės medžiagos. Jei 
kas pradurtų astronauto drabu
žius, jis žūtų erdvėje.

John Coulfiold, buvę* Baltuty Rūmy 
štabo tarnautojas, tarpininkavo tarp 
Balty į y Rūmy ir sučiuptu Watergate 
įstaiga* įtiteužėliy. Jis žadėjo jiem* 
prezidento amnestiją, jei jie teisme 

nesiduos aukšty pereigOny.

’ visai supersoninio susisiekimo 
(idėjai. Britų-prancūzų panašus 
lėktuvas dar labai pamažu už
sakomas didžiųjų pasaulio oro 
bendrovių. Sovietų viltys par
duoti savo TU-144 po šios nelai- 

imės dar sumažėjo. Sovietų de
legacijos Paryžiaus oro parodo
je vadovas Sergey Adriasov pa-

• Vakar Washington© pa- f reiškė, kad TU-144 tikrai su
statė, kur yra prezidentui per- grj§ j sekančią Paryžiaus aviaci- 
rinkti komiteto būstinė, kilo gaiš-J jos parodą 1975 metais> to- 

laiko lėktuvas jau vežios kelei
vius, pareiškė jis, tačiau kiti 
specialistai tuo labiau abejoja.

ras, pavadintas “įtartinos kil
mės” gaisru.
• Čikagoje vakar vyko rinki

mai keturiems aldermanams ir 
Atstovu Rūmų nariui išrinkti. 
Susidomėjimas rinkimais buvo 
mažas.
• New Yorke du demokratai 

turės pakartoti pirminius rin
kimus, nes pirmadienį nė vienas 
iš keturių kandidatų negavo rei
kiamo balsų skaičiaus.
• Pietų Vietname prasidėjo buvo rastas negyvas savo uoš-

aršios kovos Mekong upės apy- vės name. Jis paliko kelis laiš- 
linkėse. Per dvi dienas žuvo 200 kus, kuriuose sako, kad nusižu- 
kareivių. ,dęs, nes nesą prasmės gyventi.
• Anglijoje suimtas katali- Ant jo galvos rastas užmautas 

kų kunigas. 32 m. Patrick Fell, plastamasės maišas, tačiau gy- 
Jis kaltinamas priklausąs slap- dytojai abejoja, ar jis būtu ga
lai airių respublikos armijai. Įėjęs mirti nuo oro stokos. Skro-
• Vakar aukso kaina Londo- dimas ieškos kitų mirties prie- 

ne pakilo iki 127 dol. už unciją, žasčių.
• Amerikos karo helikopte-1 Pentagonas paskelbė, kad ka

riai iš lėktuvnešio Enterprise iš- pitonas Brudno kelis kart lankė- 
gelbėjo iš degančio britų laivo si pas psichiatrą ieškodamas pa- 
33 jūreivius netoli Havajų salų, galbos. Gynybos departamentas
• Vakar senate Watergate paskelbė, kad patyrimai nelais- 

komitetas atnaujino tardymus, vėje ne kartą paveikia žmones 
nors specialaus prokuroro buvo taip, kad jiems paskui sunku 
prašytas juos atidėti. Prokuro-' prisitaikyti prie laisvės sąlygų, 
ras bijo, kad didelė viešuma pa- Po visų karų nelaisvių tarpe bū- 
kenks byloms ir trukdys kai- na daug savižudybių. Visi iš In- 
tininkus nubausti.

Buvęs belaisvis 
nusižudė

HARRISON, N. Y. — Nese
niai iš Hanojaus nelaisvės sugrį
žęs kapitonas Edward Brudno

Sen. Jackson 
kritikavo valdžia 

C

NEW YORKAS. — Sen. Hen
ry Jackson, kalbėdamas Yeshiva 
universiteto mokslo metų užbai
gimo ceremonijose, kritikavo 
prezidento Nixono vyriausybę, 
kuri nesanti pakankamai kieta 
sovietų atžvilgiu. Demokratas 
senatorius pareiškė, kad jis pri
taria prekybos išplėtimui su so
vietais, tačiau ta prekyba turė
tų patarnauti ir Amerikos inte
resams. o ne vien tik rusų. 

| “Kada mes kalbame apie lais- (kur jie nori.

dokinijos sugrįžę belaisviai lie- 
ika kariuomenės priežiūroje pen- 
keris metus. Specialus Penta
gono skyrius studijuoja buvusių 
belaisvių problemas ir padeda 
jų išvengti.

vą prekybą, turėtume kartu kal
bėti ir apie laisvus žmones. Ka
da mes nuimame užtvaras pra
monės gaminiams iš komunisti
nių šalių, turėtume kartu nuimti 
užtvaras ir tų šalių žmonėms”, 
pasakė sen. Jacksonas, žadėda
mas toliau senate kovoti prieš
prekybos su sovietais susitarimą, I Specialūs aparatai darė regulia- 
’ / ~___"____________ LL_ ■ rius mėnulio paviršiaus medžia-

Derybose, kurios prasideda 
šiandien, bus aptariami ir Kam- 

bodijos klausimai. Kinijos 
Premjeras ChouEn Lai Pekine 
pasakė kalbą apie Vietnamą ir 
Kambodiją. Jis reikalavo, kad 
Amerika nustotų bombardavu
si Kambodiją ir visiškai sustab
dytų kitus savo karo veiksmus 
Kambodijoje. Kalba pasakyta 
bankete šiaurės Vietnamo komu
nistų vado Le Duan ir premjero 
Pham Van Dong garbei.

Kinijos premjeras pasakė: mes 
reikalaujame, kad Saigono val
džia ir Amerikos vyriausybė 
gerbtų Paryžiaus susitarimą 
Vietnamo klausimu ir tu©; ”^t 
sustabdytų visus karo veiksmus, 
bombardavimą ir karinę inter
venciją Kambodijoje. Joks ki
šimasis į Indokinijos reikalus ko
kiais bebūtų tikslais ir kokiomis 
formomis nebus toleruojamas ir 
nepavyks, pasakė Chou En Lai.

Amerikos ryšių įstaigos di
plomatai šiame bankete nedaly
vavo ir kalbos negirdėjo. Pir- 
mą’ksrtą Kinijos premjeras pa
sveikino vietnamiečius laimėju
sius didelę pergalę kare prieš 
Amerikos agresiją. ■ ' ■

Įdomu, kad Paryžiuje, pran
cūzu komunistų partijai priklau
sančioje viloje, kur vykdavo Kis- 
singerio ir šiaurės Vietnamo 
delegatų derybos, po derybų 
prancūzai prikabino ant namo 
sienos metalinę lentą, prime
nančią, kad čia vyko derybos, at- 
nešusios Vietnamo liaudžiai di
delę pergalę prieš Ameriką. Ka
da Kissingeris vėl sugrįžo at
naujinti derybų su Le Due Tho 
dėl paliaubų laužymo, tą lentą 
komunistai pašalino, greičiausiai 
laikinai, kad ji nesudrumstų de
rybų.

Pekino bankete Vietnamo va
dai irgi gyrėsi laimėję karą prieš 
Ameriką ir pabrėžė Vietnamo 
liaudies triumfą prieš kolonia- 
listus.

Lunochodas 2 
baigė darbą

MASKVA. — Po keturių mė
nesių veiklos mėnulyje sovietų 
Lunechodas, kontroliuojamas ra
dijo bangomis iš žemės, baigė 
savo darbus. Tass agentūra pa
skelbė. kad uždaviniai buvo at
likti, tačiau amerikiečiai moks
lininkai spėja, kad Lunochodas 
buvo įveltas į kokią nelaimę, 
nes jis privažiavo kalnuotas, ak
menimis apsėtas mėnulio apylin
kes. Kadangi motoras buvo va
romas elektros energija. Luno
chodas dirbti galėjo tik mėnulio 
dienos metu.

Mokslininkai nurodo, kad au
tomatinis Lunochodas vos buvo 
pradėjęs penktos dienos darbą 
ir nukeliavo tik apie pusę mylios, 
kai jo darbas nutrūko. Sovietai 
giriasi, kad Lunochodas atsiun
tė žemėn 80,000 televizijos pa
veikslų iš mėnulio paviršiaus.

kol Kremliaus valdžia neleis sa-
jvo piliečiams laisvai važiuoti, Igų tyrinėjimus. Mašina viso nu

keliavo 22.5 mylias. :-



SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St* Chicago, III. 60629

X-.lI METAI NR. 23 (417)

Į VEIDAI
" *

I DARBAI
★ Lilė Milukienė neturėjo lai- 

I kO net artimiesiems. Liet. Skau- 
1 ėių Seserijos Vyriausia Skauti- 
i ninkė v. s. Lilė Milukienė bir- 
| žėlio 1-3 buvojo Chicagoje. Vieš
nią kvietė ir ją viešnagės metu 
globojo Aušros Vartų tunto va
dovybė. Vyriausios skautinin- 
kės darbotvarkė buvo labai gyva. 
Besirūpinant įvairiais skautiš
kais reikalais, ir dalyvaujant 
skautiškuose įvykiuose. V. S. 
neliko laiko asmeniškiems apsi
lankymams ar pokalbiams, kaip 
tad to troško jos gausūs pažįs
tami ir draugai Chicagoje. (Pla
čiau — kitame nr.).

•Jb Truputis iš Kanados. Tėvus 
pranciškonus ir Prisikėlimo pa
rapiją 20 mėtų veiklos sukak
ties proga nuoširdžiai pasveiki
no Toronto skautai-tės, dėkoda-

mi už patalpas bei visokeriopą 
paramą.

Jubiliejinės stovyklos proga 
planuojama plaukti iš Ontario 
ežero » Klevelandą. Buriuoti nu
matoma su v. v. V. Venckevi- į 
čiaus jachta “Jūra”, kuri yra, 
Hamiltono įlankoje.

V. j. s. B. Stundžia, autorius 
knygos “Buriavimas ir jūrinio-' 
kystė”, baigia ruošti spaudai 
antrą knygą “Burės ir vari- į 
kliai”. Viršelis ir meninis apipa- j 
vidalinimas -t- v. s. M. Slapšio. Į 
Rankraščio paruošime talkina L. 
Stripinis, laivų stat. inž. L. Bal
sys ir j. s. H. Stepaitis.

SKAUTAI VYČIAI AUSTRALIJOS RAJONO 25-MEČIO 
STOVYKLOJE,

kuri {vyko sausio 3—13 Sydnėjaus apylinkėse.
A. Jakšto nuotr.

Laiškas iš Adšf folijos

BAITAS CtELFžINIS VILKAS IR RŪTELE 
švietė visoje stovykloje. Rasos Milvydaitės kūryba.

Prieš 25 metus (1947.X1.28) Australijos žemyną pasiekė or
ganizuotas liet, skautų-čių vienetas, Vadovaujamas s.B. Dainučio, 
atplaukęs su pirmuoju pokario.pabaltieėių emigrantų transportu. 
X'uo to laiko Australijoje prasidėjo liet, skautiška vbikla, su laiku 
išsišakojusi po visas didesnes lietuvių kolonijas kontinente.

Šiam įvykiui paminėti, RajO- sai. Tuoj po rytinio vėliavų pa- 
no vadijbs pavedihiu, “Aušros” 
tuntas Sydnėjaus- apylirikėėė
sarusio 3-13 šuhtošė Rajbiib 35- 
rhečio Jubil. Stovyklą, į kurią,, be 
Sidnėjaus “AušrOs” tunto, su
skrido Mėlbiimo “Džiugo”, Gėe- 
lohg’o “Šatrijos1 
“Vilniaus” tuntu skautai-tės, dš 
višo apie 170.

i | - C - -

“Aušros”, stovyklavietė Ingle- 
burn’e, N. S. W., kurioje vyko 
šis sąskrydis, rajoninei stovyklai 
kiek per maža, nes ji yra tik 7i£ 
akro (nepilni 2 ha) dydžio. Ji yra 
30 mylių nuo Sydnėjaus. Turi 
pastatus: valgyklą, dušus, įren
gimus skalbimui, virtuvę, san
delį.

Didėlė didis šios stovykla
vietės yra savo rūšies 
džiuhglės. Kiekvienai pa
lapinei tėko iškirsti krū
mus. Tad nors palapinė nuo 
palapinės vos už kelių met
rų, bnvo jaukus privatuttid 

įspūdis.
Visa stovykla paskirstyta . sk. 

vyčių, skautų, jūros skautų, vyr. 
skaučių, skaučių ir paukštyčių 
bei vilkiukų pastovykles. Pasto- 
vyklėms daugumoje vadovavo 
sk. vyčiai ir vyr. skautės. Pa
čiai stovyklai vadovavo s. Ba
lys Barkus. adjutantas — s. v. v. 
si. Rimas Milašas. Užsiėmimus 
vedė s. v. v. sl.į Ričardas Buke- 
vičius ir v. s. v. si. Eglė žižytė.

Stovykloje, be kasdienių užsi
ėmimų ir žaidimų vyko konkur- j

SKAUTININKAI AUSTRALIJOS 
JUBILIEJINĖ JE

Ii kairė*: *. VI. Steciliūna* (Melburno 
Džiugo turiHninka*), s. A. Karpavičius 
(doolobbo Utriįės WnfinlnkJ*), p*. 
R. Ciba*, *. B. Barkua (Sydnėjėui Aui . 
ro* turiftninka*, žios stovyklos virži-' 
rtihitas) Ir M. V. Ilgūną* (Adelaidės 

Vilnidp* tuntininkbi).
A Jakšto nuotr.

kėlimo, stovyklos pareigūnai 
tikrindavo • stovyklą. Kiekvienai 
palapinei (škilčiai)3 ūž susitvar
kymą. buvo, skirianti taškai, šio
konkurso rezultatai, papildžius 
atskirų tuntų skautų-Čių tėvynės 

ir Adelaidės pažinftno, geografijos, kalbos,
dainų bei eilėraščių žinojimu, įė
jo į rajono pažangiausio tunto 
konkursą,1 ’ laimėto jū i ‘ gaunant 
dvejiems metams Šimo Narušio 
vardo pereinamąjį skydą. Jį gavo 
Melburno tuntas, perimdamas iš 
Sydnėjaus aušriečių.

Stovyklos metu ypač gražiai 
užsirekomendavo vyčių pasto- 
vyklė, vadovaujama--s.. y. v. si. 
Šarūno Žiedo. Vyčiai pasižymė
jo savo skoningu humoru ir sai
kiom išdaigom. Juos už tai mė
go ne tik vyr. Skautės, bet ir 
paukštytės ir vilkiukai. Skau
tams nepavyko vienas Sumany
mas tą naktį, kai didelė dalis 
skautų vyčių buvo išvykusi į 
vyčio vestuves Sydnejujė: iš
vartyti jų palapines. Stovyklo-
j e likę vyčiai rimtai buvo susi
rūpinę ką daryti, kai iš krūmų 
pasipils atakon masė geltinšlip- 
sių... Vyčių vadovai, su stovyklos 
adtjutantu priešakyje, vedė de
rybas iki 3 vai. ryto, kol juos įti
kino; kad, puldami pastovyklę, 
gali žiauriai nukentėti nuo 
šmaikščių vyčių lazdų. Taip vy
čiai ir vėl laimėjo!

Jau po stovyklos, buvęs jos 
viršininkas s. B. Barkus man 
rašė, kad buvęs nustebintas vy
čių pašlaugumu — jie tik tada 
apleido stovyklą, kai viską su
tvarkė.

Rajono Vadovų Suvažiavimas 
įvykti sausio d. stovyklos ra
jone. Jis praėjo gana blankiai, 
nes daugelis rajono vadovų ja
me nedalyvavo, išskyrus stovyk
laujančius. Jaunesniosios kartos 
atstovas s. v. v. si. R. Bukevi- 
čius vedė pašnekesį tama “Lie
tuviška skautybė ateityje”.

Įdomi jb iškelta mintis vyr. 
Skautes pavadinti “vaidilu
tėmis” Stsių tarpe tai su

kėlė gyvą susidomėjimą.

Vyr. skaučių ir Sk. Vyčių sąs
krydžiams laikas buvo numaty
tas sausio 12 d. vakare. Stovyk
los metu sk. vyčio įžodį davė 4 
broliai, o vyr. skautės — 5 sesės.

įvyko vadovų kursai, kuriems 
programą paruošė s. A. Dudai- 

tis; bet pritrūkus kursų vadovo, 
juos, suprastintus, vedė pats ra
jono vadas v. s. A. Jakštas, tal
kinamas tuntininkų, kurių į šią 
stovyklą buvo suskridę net ke
turi.

Melburniškės vyr. skautės v. 
si. Rasos Milvydaitės iniciatyva 
buvo iškastas ir baltu geležiniu 
vilku ir rūtele papuoštas tradi
cinis .stovyklos stalas. Jis buvo 
nedidelis; prie jo galėjo susėsti 
gal 20 žmonių, bet jis puošė visą
stovyklą.

Labai originaliai savo pala
pinę pasipuošė “Alyvų” skil
tis. Prieš palapinę sukrovė.
piramidinį lauželį ir iš ak
menukų išdėstė “25”, repre
zentuojančius jubiliejui. Ant 
stulpelio baltom raidėm 
eukalipto žievėje įrašas 

. “Alyvos” skelbė palapinės 
gyventojų vardą.

Ant labai įspūdingai ir meniš
kai iš akmenų pamūryto alto
riaus s. kun. Petras Butkus sto
vyklautojams atnašaudavo šv. 

mišias ir sakydavo gražius pą- 
mokslus. .

Įspūdingi ir įdomūs buvo sto
vyklos laužai, tik kartais įkyrė
davo jaunųjų laužavėdžių nau
dojami nevykę anglicizmai. Svei
kintinas jaunimo sugebėjimas 
senoms liaudies dainoms pritai
kyti naują muziką. Mūsų liau
dies dainos buvo kuriamos, to
bulinamos ir papildomos iš kar
tos įkartą. Jaunimas šį kūrybiš
kumą tebeturi.

Iš virtuvės personalo mano 
didžiausios pagarbos užsitarna
vo p-. Aldona Jablonskienė ir p. 
Pranas Antanaitis.

šviesiu pragiedruliu stovyklo
je buvo mankštos ir plaukimo 
vadovas, s. v. pi. Viktoras Šlite- 
ris — aukštas, lieknas, 60% ži
lom garbanom, sktutišku Šyps
niu veide, spinduliuojąs jaunys
te ir energija.

Ir galop — ašaros...

Po paskutinio laužo, susipaka
vus palapines ir sulipus į trau
kinį grįžti namo, daugelio mer
gaičių akyse žvilgėjo ašaros. Man 
paklausus, kas atsitiko — gal ką 
pamiršo supakuoti ar kas užga-

RYTINIAM PATIKRINIMUI
kviečia Australija* Sukaktuvinė* 

Stovykla* trimitininką*.
' A Jakšto nuotr.

BAIGIAMA
SUDARYTI į

Jubiliates Stdvykkrt
vadovybe

Nepamirškime Įsiregistruoti 
ligi liepos t d.

JS Viršiniitko Pavaduotoja v. 
s. Florantina Kurgonienė rūpin
sis JS apeigų, svečių ir j. reika
lais. JS Viršininko Pavaduotojas 
v. s. Pranas Karalius, koordi
nuoja JS pasiruošimą Clevelan- 
de, rūpinasi bencrosfoš įstaigbs- 
raštinės organizavimo ir k. Ša
kalais. JS Viršininko Pavaduo
tojas v. 8; Vytautas Jokūbaitis 
yra pagrindinis asmuo santy
kiauti su Beaumont stovyklavie
tės vadovybe, atsakoūž stovykla
vietę, jos tvarką, turtą, miško 
medžiagos naudojimą if t. t.; 
per jį rėikia Įšdnksio užsisakyti 
išnuomoti paiabires. JŠ Iždiriin- 
kas s. Algis Giedąs registruoja 
(iš anksto) stovyklautojus, pri
ima stovyklautojų itookesciuš ir 
vienetų užstatus, vfeda atskaito
mybę ir 1.1. JS jkombridantaš s. 
Juozas, šalčiūnaa. rūpinasi viso
kia stovyklos apsauga, tvarko 
visokį susisiekipio judėjimą ir 
atlieka kitus tvarkai bei saugu
mui išlaikyti reikalus.

Rajonų Vadai automatiškai 
įjungiami j bendrąją JS Vado
vybę, kad stovyfiejė galėtų sėk
mingai rūpintis savo fajbiid 
skautais-ėmis, vienetais ir jų 
veikla; tuo būdu padėtų JS Va
dovybei ir šakų Vadi joms.

JS Maitinimb Skyriaus Vedė
ja š. Jadvyga Budrienė (su savo 
talkininkais) vadbvauja maisto 
pirkimui, atgabenimui, gamini
mui, dalinimui ir t. t. V. s. An
tanas V. Saulaitis, SJ (tuo tar
pu dar Pietų Amerikoje) rūpin
sis derinti skautines programas 
bei įvairius tos rūšies įvykius. 
JS Tiekimo Skyriaus Vedėjas s. 
Vladas Bacevičius- tvarko JS tie
kimo skyrių (krautuvėlę), rū
pinasi JS pašto reikalais, viso
kiais ženklais ir p. J. ps. Ričar
das Kunstmanas rūpinasi van
dens, baseinų ir juose užsiėmi
mų saugumo priežiūra.

šio visi JS vadovai, taip pat 
sveikatos skyrius, laikraščio re
dakcija, informacija, programų 
vedėjai, laužų vedėjai ir kt. la
bai reikalingi geros talkos iš 
įvairių vietovių;, Galį kuo prisi
dėti, norį skautukai patalkinti, 
prašomi nedelsiant pranešti ati
tinkamam JS vadovui, kad šis 

vo — atsakė. “Ne, bet nies ne
norim dar važftibii' namo, mes 
dar norim s^ovyjįtuti!...” Ir vėl 
matau; kaip su manim kalban
čios skruostu nusirita didelė šša- 
ra...

Kai sugrįžęs į Adelaidę apie 
šias ašaras papasakojau austra
lų skautininkariiiįAti kuriais ten
ka bendrai skaMtdtt, jie pasa
kė, kad ir jie labai porėtų taip 
suorganizuoti stb>ykjLs, kad tai
kai verktų ir neturėt:ų namo va
žiuoti. 5

Tai įrodymas, kad stovykla bu- 
vo pasisekusi. '

< pi Vacys Ifgūnas 

galėtų įplanuoti į visą sistemą.
Ak. Sk. Sąj. stovyklos organi

zavimu rūpinasi ASS Vadijos 
Pirmininkė s. Stefa Gedgaudie
nė su Pavaduotoju ps. Jurgiu 
Seiibfergu.

Seserijos stovyklos reikalais 
rūpinasi ir jai vadovaus VS v. s. 
Lilė Milukienė su Pavaduotoja 
s. Irena Kereliene.

Brolijos stovyklai, vadovaus 
VS v. s. Petras Molis. Progra
mą vos VSPav. v. s. Česlovas Ki
liulis. Komendantas ps. Vytau
tas Alksninis: Vilkiukų pastik 
vyklčš viršitiihkaš ps; Gediminas 
Dfagūnevičius. Skautų pasto
vykles viršininkas s. Sigitas 
Mikiišitiš. Jūftį skautų pasto
vykles viršininkas j. s. Dzinaras 
Kižys; Jūrų sk. pst. programos 
vedėjas j. v. š. Vladas Petukaus- 
kąs, Skautų vyčių pastovykles 
virŠiriihkas s. R. Fabijonas.

i*’

S e k m a di e n į, 1
birželio 10 dien4,

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

PIKHIK AS
BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANŪS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 

VISA LAIKĄ GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS M0DERN1S- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS, 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.
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New Yorko židinietės pa
skirstė Kazicko Mugės pelną. 
New Yorko židinietės (vyr. skau
tės) iš savo uždarbio Kaziuko 
mugėje paskyrė: Kultūros ži
diniui — $200, Neringos tuntui 
_  $100, Tauro tuntui — $100, 
autobusų fondui vykti į jubilie
jinę stovyklą — $300, Seserijos 
socialiniam* skyriui — $50 ir 
tarptautiniam suvažiavimui (pie
tum) — $50.

■NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

11 tomas, 1962 iri. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halšted Street — Chicago, 60608

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pąt 
gailina įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

------------------------------ --------- ............... ■)

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

knygų spintą ar lentyną: . Jį
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl.___ ___ ... $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psL ___ ...._______________________ $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO^ 

RIJA; 1 dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psL, įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — „.     ...7.._I. ....... $2.00 Į

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
i Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL $530

Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir
šeliais. ___ __ .........I...I...... „.;....;....L.i___ ..._____  ?$5.00

Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psL __ _________i $3.00 j
P. Liūdžiuviėnė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 M ......................... ............... ........... ............. ....... .
Janina Narūne,' TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai, 

170 psl. ...... ......................................................................... $3.00 i
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 * ■ 

puslapiai.  _____ ____ __ ___ _____$3.00

NAUJIENOS; 5--

1739 S; Halsted St; Chicago, Di. 60608. — Tel. HA 1-6100

v



KAM ATITENKA LIETUVIU 
BAŽNYČIOSE SUDĖTI TURTAI 

Visu šventųjų parapijos bažnyčios likimas

Pasirašęs Visų šventųjų pa
rapijoms laiške “Dirvos” nr. 40 
antrašte “Ką kalbėjo Bažnyčios 
plyta?” dėl daugelio lietuvių sta
tytų bažnyčių likimo rašo:

“Argi mes nežinojom kuo, 
kaip baigsis milijonai, šimtai mi
lijonų dolerių kuriuos mes su
nešėm, sudėjom po debesis ski
riančiais bokštais ? Turėkim drą
sos ir savigarbos prisipažinti: 
mes žinojom, kas atsitiks su mū
sų taip sunkiai uždirbtu pinigu, 
bet mes leidomės apgaunami ir 
patys save jtikinėjom neįtikina
mu. Ir dabar, patylomis, vis taip 
pusiau lūpų, vislab, kaip sakė 
Donelaitis, bijom mūsų ponui 
pasakyti, ką turėjom seniai pa
sakyti.
“Meilę savo broliui iškeitėm

i plytą”
Mums pats Dievas ir laimin

gas likimas lėmė ištrūkti iš en
kavedisto — ruso imperialisto 
nasrų, todėl mes visam pasauliui 
turime pasakyti, turime rėkti vi
su balsu kaip kenčia mūsų tėvy
nė, kaip žudoma siela ir kūnas 
jos vaikų. Mes turim rašyti kny
gas, leisti laikraščius, išlaikyti

lietuviškas mokyklas, sukurti 
kultūros informacijos fondus. 
Mes turime melstis palapinėse, 
kukliose šventyklose, nes mums 
kiekvienas centas reikalingas di
deliam uždaviniui, dar didesniam 
tikslui: išgelbėti mūsų kultūrą, 
mūsų gyvenimo būdą. Mūsų tė
vynėje sugriautus namus, šven
tyklas atstatyti tironijos pan
čiuose sukaustytam broliui pa
dėti.

'Prisipažinkim drąsiai: mes is- 
davėm pareigą, broliui meilę už 
plytą.
Ir toliau einame tuo pačiu keliu

“Ana va savaitrašty Nepri
klausoma Lietuva (balandžio 25 
d.) rašoma: “Nelabai smagu 
prisipažinti, kad buvo didelė klai
da sudėti milijonus dolerių į ply
tas, j mūrus, į tuos gausius lie
tuvių parapijų pastatus, kurie 
ilgainiui išslysta iš lietuvių ran
kų. Spaudoje mirgėjo žinutės 
jog vienoje ar kitoje vietoje lie
tuvių parapija jau nebe lietuvių, 
ji atimta ir atiduota svetimtau
čiams. O kiek tokių faktų nuty
lima. Juk manome, kad dauge
lyje vietų lietuviai liko tik var-

Amerikos pelikanai daugiausia randami Floridoje, bet ir čia jp skaičius mažėja. Nuotraukoje lai
minga motina su savo vaiku netoli St. Petersburg©.

Tragiškų pasiaukojimų žygiams pagerbti

SPECIALŪS BUŠAI J NAUJIENŲ PIKNIKĄIMi
Sekmadienį, birželio 10 dieną, specialūs CTA busai veš či- 

kagiečius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 11:00 valandą ryto 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Halsted gat
vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Bridgepor te 
ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva
žiuoti. Vėliau jis važiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir 
Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 
ties California ir 43rd St, California ir 55 St, California ir 63rd 
St, California ir 71st St, o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
Springs ir Buče Sodą, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vaL po pietų išvažiuos antras busas. Vietoj Califor
nia Ave., jis važiuos S. Western Ave. Western Avenue sustos

gingais įnamiais savo buvusiose 
parapijose, o didžiąją dalį turto 
jau valdo svetimi. Tie liūdni 
reiškiniai aiškiai daugės, neiš
vengiamai kasmet lietuvių pa
rapijų neteksime. Liūdna tai. 
O dar liūdniau, kad. ir toliau ei
name tuo pačiu keliu. Vėl sta
tome naujus pastatus, pavadin
dami juos patriotiniais vardais, o 
gali būti tie pastatai lygiai leng
vai išslys iš lietuviškų rankų”.

Tai turėjo būti aukso raidė
mis parašyta prieš 30 metų.

Pakartokime: “O dar liūdniau, 
kad ir toliau einame tuo pačiu 
keliu”.

Daugelį lietuvių bažnyčių 
buldozeriai jau nugriovė

Nesumaišykim dviejų dalykų: 
milžiniškų mūrų ir maldos. Mū
sų laisvės kovotojai po medžiu

meldėsi ir mirė, kapo žymės ne
palikę, o mes įsirėžę statome 
mūrus, kai užtektų kuklios pasto
gės nuoširdžiai maldai. O milijo
nais skelbtum pasauliui mūsų 
laisvės kovas knygomis, laikraš
čiais, parengimais. Be paliovos 
kovotum už teisę būti žmogum, 
būti lietuviu, katalikiškai ar ki
tokiu supratimu siiocum mal
das per save, per savo nuoširdų 
tikėjimą.

Mūrai jokios garbės nepaliks, 
nes jau daugelį mūsų mūrų nu
griovė buldozeriai. Ir tie mūsų 
taip įsimylėti paveikslai, statu
los liudys mūsų įsivaizdavimą, 
tuščios garbės ieškojimą, gal net 
mūsų visokeriopą menkystę ir 
net kūrėjų — “menininkų” ap
sukrų suktumą.

Taip kalbėjo Visų šventųjų 
plyta, Chicagos naktį”.

Gelbės Indianos kopas
JAV-bių senatas praeitą sa

vaitgalį nubalsavo skirti $3.1 
milijonus Indianos kopkalnių 
parkui nuo ežero bangų ardymo 
apsaugoti. Senato pranešime 
sakoma, kad kopų pakraščio ap
saugojimo darbai turi būti pra
dėti nedelsiant, kad pakrančių 
sustiprinimo darbai galėtų būti 
baigti iki ateinančio gruodžio 
15 d., kol žiemos audros nepra
sidėjo.

KONKURSINIŲ DARBŲ 
PARODA

Lietuvių gydytojų Korp! 
“Fraternitas Lituanica”, norė
dama pagerbti ir įamžinti Si
mo Kudirkos, Romo Kalantos, 
Andriuškevičiaus ir Stonio tra
giškus pasiaukojimus savo tė
vynei, suruošė konkursinio 
mens darbų parodų ir paskyrė 
1,500.00 dol. premiją.

Jury Komisija, sudaryta iš 
menininko Kazio Varnelio, 
skulptoriaus P. Aleksos ir me
no kritiko prof. R. Ginzel, nu
sprendė premijuoti (sekančius 
menininkus už jų kūrybą: 
Rimvydą Cinką už “Rauda ug
nyje”, Algirdą Grigaitį už “Simo 
Giesmė”, Janiną Tallat-Keip- 
šaitę - Kinkienę už “Trys” ir 
Antaną Vaikšnorą už “Vidaus 
Vizija”.

Komisija paskirstė premiją 
lygiomis dalimis po 375.00 dol. 
konkursą laimėjusiems meni
ninkams.

Dalis konkurso darbų buvo 
išstatyta per Pasaulio Lietuvių 
Daktarų Sąjungos suvažiavimą 
Chicagos Sheraton viešbutyje. 
Pilna visų konkurse dalyvavu
sių menininkų darbų paroda 
bus nuo birželio 9 d iki 17

Čiurlionio Galerijoje, Jaunimo 
Centre. ;

Parodos atidarymas įvyks 
birželio 9 d., šeštadienį 7:30 v. 
vak. Tada bus įteiktos ir pre
mijos konkursą laimėjusiems 
menininkams. 5

Parodos lankymo valandos 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio nuo 7 v. v. iki 9 v. v., o 
šeštadienį birželio 16 d. ir sek
madieniais nuo 11 v. r. iki 9 v. v.

A. V.

Brežnevo sveikata
Bonn (ST). Viešėdamas Va

karų Vokietijoje sovietų bosas 
Brežnevas pasikalbėjime su 
spauda nusrkundė apetitu, ku
rio nepajėgiąs sumažinti. Kas 
jo negerovę dar labiau didina, 
tai kad pradėjus mažinti rūky
mą pradėjęs svoris didėti.

"Kai ištisų diemy-sėdžiu ofise 
ir nerūkau — apetitas manęs 
neapleidžia”. Aš jam sakau: 
“šalin draugas Apetite”, bet 
draugas Apetitas nė iš vietos 
nesijudina”, nusiskundė Leo
nidas, prisipažindamas, kad 
daktarų patarimas kaip atpras
ti nuo rūkymo jis pildąs tik dėl 
svieto akių.

MES IR VADOVĖLIAI

rašytų tinkamų šių laikų lietu
viuko dvasiai ir aplinkai, tai prie
monė lituanistinių dalykų mo
kymui, bei tautiniam auklėji
mui. Turima nusiskundimų ir 
kritikos dėl netinkamų, vėliau 
išleistų, vadovėlių, kuriuose vie
nu ar kitu būdu pažeidžiami tau
tiniai principai bei mūsų idealai. 
Chicagoje lituanistinės mokyklos

■eee ■■■■■■■■jibeei ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■henibs

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletės įspūdžiai oka 

duotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jazminus, A KISS IN THE DARK, pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitai knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
prie 43-čios, 47-tos, 55-tos, 63-čios, 69-tos ir 71-mos, o vėliau 
važiuos 71-ma, sustodamas prie California ir Kedzie.

Iš pikniko busai išvažiuos 6:00 ir 7:00 valandą vakaro.
Kelionė į Pikniką ir atgal (round trip) kainuos $3.00.

Birželio 10 d. NAUJIENŲ pik
nikas įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yra tarp Willow Springs kelio 
ir Wolf Road.

Taigi visi keliai, kurie veda 
prie 83-čios ir Willow Springs 
Road sankryžų, veda tiesiai į 
NAUJIENŲ pikniką.

Iš 18-os kolonijos, Bridgepor- 
to, Brighton Parko ir kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų geriau
sia yra paimti Archer Road, ku
ris vėliau vadinasi US 4-A ir 
važiuoti iki Willow Springs 
miestelio. Tenai reikia pasukti 
į dešinę, pervažiuoti du tiltus, 
einančius per Chicagos kanalą ir 
Desplaines River ir pasukti į kai

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
Willow West Picnic Grounds.

Kas važiuoja iš šiaurinės arba 
vakarinės Chicagos dalies, tai 
tiems geriausia naudotis Wil
low Springs arba Wolf Road 
Abu šie keliai nuveda tiesiai iki 
German Church Road.

Iš Marquette Parko važiuo
jantieji gali naudoti 79-tą kelią. 
87-tą kelią arba 95-tą kelią. Jie 
turi pasiekti Wenthworth Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
Road ir įvažiuoti j Bučo 
sodą.

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikui Ruošti

Kasdieninio mūsų gyvenimo 
draugė yra spuada. Tai yra vei
drodis raūsų veiklos, čia sudė- 
tajnūsų. da^ai,'. rūpesčiai ir vil- 
tys šviesesniam tautiečių rytoj ui. 
Kultūriniai parengimai, politi
niai žygiai Lietuvos laisvinimo 
rytojui rodo, kad mes-esame gy
va tautos dalis. Spaudos pusla
piuose randame kai ką ir neigia
mai parašyta. Dabartiniu lai
ku kai kuriuose laikraščiuose 
ir žurnaluose teko pasiskaityti 
ir asmeniškai pasikalbėti litua
nistinių mokyklų vadovėlių klau
simu. Vadovėlių reikalas man 
kaip mokytojai yra labai arti
mas ir išgyvenamas. Okup. Lie
tuvoje parašyti vadovėliai ar 
skaitiniai yra okupanto cenzū
ruoti. Mūsų lituanistinėms mo
kykloms nei tautiniu, nei politi
niu, nei religiniu atžvilgiu netin
kami, tai būtų suniekinimas ide
alų, dėl kurių mes čia kovoja
me ir jaunimui skiepijame. Vi
sa kas yra tautiška ir krikščio
niška okupantas stengiasi iš šak
nų išdraskyti. Jis nori nuslopin
ti religinio ir tautinio charakte
rio, papročių ir kultūros nešėjus. 
Okupanto pagaminti vadovėliai 
savo turiniu beveik tinka visiem 
rusų pavergtiems kraštams, nes 
medžiaga sukoordinuota jų poli
tinio gyvenimo paklusnumui ug
dyti. Mes gyvename krikščioniš
koje Vakarų kultūroje, o oku
puotoje Lietuvoje parašyti va
dovėliai yra ateistinėje dvasioje.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIU TAKAIS
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:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III 60608

Klastojama Lietuvos istorija, 
geografija it literatūra, panie
kinama Liettrvos laisvės kovoto
jai, religinės "kultūrinės ir tradi
cinės vertybes, bei mūsų pasi
traukimo priežastys ir dabarties 
Uždaviniai. Tikslu išjungti jau
nąją kartą iš kovos už Lietuvos 
laisvę. Vadovėliuose, be “plačio
sios tėvynės” nuo Klaipėdos iki 
Vladivostoko, yra nukalti sovie
tiški terminai ir mums nežinomi 
(kaip juos vaikams išaiškinti). 
Lietuvių kalba nemėgsta infil
tracijos. 

• :

Pažymėtina, kad šiuo reikalu 
1971 m. spalio mėn. 17 d., LB 
Centro Valdybos ir LB Vid. Vak. 
(Chicagos) Apygardos Valdy
bos įvykusiame bendrame posė
dyje (man tada esant Apygardos 
V-je švietimo organizacinių rei
kalų vedėjai), buvau iškėlusi va
dovėlių ir skaitinių iš okupuotos 
Lietuvos, kaip nepriimtinų į mū
sų lituanistines mokyklas klau
simą, plačiau jį nušviesdama. LB 
Centro V-bos pirmininkas ponas 
V. Volertas taip pat nepritarė 
tokių vadovėlių ar skaitinių įve
dimui į mūsų lituanistines mo
kyklas, pabrėždamas, kad grei
tu laiku painformuosiąs švieti
mo Tarybos pirmininką (J. K.). 
Posėdis buvo įrašytas į magne
tofoninę juostelę, protokolo Nr. 
21.

LB pagrindinis uždavinys ir 
gyvybinis reikalas, rūpintis li
tuanistiniu švietimu, tautiniu iš
likimu ir tautos gyvastingumu. 
Tai plati darbo šaka, LB-nės va
dovybės lituan|rtinių jnokyklų 
švietimo reikalams turėtų suge
bėti ir dalį lėšų sutelkti, o ne vi
sa būtinai iš LF-do reikalauti.

Turime lituanistines mokyk
las gerose patalpose su nemažu 
lankančių mokinių skaičiumi, 
jaunimo ansamblius, chorus, šo
kių ratelius. organizacijas, sporto 
klubus, vadovus, keletą kvalifi
kuotų mokytojų ir entuziastų, 
kurie vedini kruopštaus, sąžinin
go ir atsakingo darbo turi pa
ruošti jaunąją kartą tautos išli
kimui.

Ačiū mūsų rašytojams, para
šiusiems puikių knygelių pasi
skaitymui. Yra ir vadovėlių pa-

su didžiausiu mokinių skaičiumi 
tų vadovėlių nepriima. (Ar tai 
žino LB CV švietimo Tarybos 
pirmininkas?)

Būkime išdidūs ir ištikimi žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę, ne- 
vergaukim okupantui.

Paruoškime mūsų jaunąją 
kartą išnešioti širdyje lietuviš
ką žodį, meilę savo tautai, viltį 
nepriklausomybei ir kad jauni
mo būryje matytume spindinčią 
gyvąją Lietuvą.

Marija Peteraitienė

1739 South Halsted Street. Chicago, ID. 60608
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■E

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmalamo tome yra 208 puslapiai, o antra lama 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuos© viršeliuos* parduodami už $4.00, o kratuose 

viršeliuos© už $6.0$.
Abi knygas gausite, |ei pinigus pestysit* tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

-

švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame dovanų. Universal 

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vaL vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vaL 
vakM o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

įstaigos pintame Hemas automobiliams pastatyti.

8 _ NAUJIENOS, CHMADD 8, ILL. — WEDNESDAY, JUNE B, 1873



NAUJI e MOS
TH1 LITHUANIAN DAILY NEW*

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian Neva Pub. Co., Inc. 
1739 So. Haletod Street, Chieaeo, lit SOWS. Toioyheni HA MISS

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ RŪPESČIAI B UWAV1KUI

DĖL BENDRUOMENES

P. STRAVINSKAS

tn Chicago >22.00 per year. >12.00 per 
six month. >7.50 per 3 months. In 
other USA localities >20.00 per year, 
>11.00 per six months, >6.00 per 
three months. Canada >22.00 per year; 
»ther countries >23.00 per year.

15 centą per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos;
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams >22.00 
pusei metų>12.00 
trims mėnesiams  >7.00 
vienam mėnesiui>3.00 

■i

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metų

Kanadoje:
metama 
pusei metų ___
vienam mėnesini

Užsieniuose: 
metams _____
pusei metų ____
vienam mėnesiui

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

r >3.00

Bendruomenės nesusiprati
mai su ALTu yra kilę, man
ding, ne ii kieno blogos valios, 
o dėl Bendruomenės vadų klai
dingo įsivaizdavimo, kad jiems 
“politikieriai” neduodą dirbti

Lietuvos laisvinimo darbo.
To darbo sritys yra labai

visa bėda, kad jie tų jo dirvo
nuojančių ir jiems prieinamų 
laukų nemato. Jie net ir nejieš-

MM

>20.00
111.06 Orderiu kartu m užsakymu.

NAUJIENŲ raštine atdara kasdien, Išskyrus sekmadienius, nu# 
0 vai ryto iki S vai. vakaro, firiftadieniais — iki 13 vaL

Nesako teisybės apie susitarimus
Kada Helsinkyje buvo pradėti pasitarimai Europos 

įtampai sumažinti, tai daugelį nustebino labai “silpni” ir 
paprasti JAV atstovo reikalavimai, būtent: leisti plates- 
niems gyventojų sluoksniams, esantiems vienoje ir kito
je “geležinės uždangos” pusėje, laisviau susisiekti, pasi
keisti mintimis ir tikresnėmis informacijomis. Konfe
rencijos atstovai iš amerikiečių laukė daugiau, bet gerai 
Rusijos gyvenimą pažįstantieji amerikiečiai žinojo ko jie 
reikalavo.

Amerikos atstovai žinojo, kad vieni sovietų valdžios 
atstovai vienaip susitardavo su laisvojo pasaulio valsty
bėmis, o kiti sovietų valdžios atstovai visai kitaip infor
muodavo Sovietų Sąjungos gyventojus. Nerinktiems ir 
jokių įgaliojimų neturintiems sovietų valdžios atsto
vams reikia palaikyti karo nuotaiką prieš laisvąjį pasau
lį. Jeigu krašte tokios nuotaikos nebus, tai jie negalės 
naudoti prievartos priemonių prieš darbininkus ir žemės 
netekusius valstiečius. Jeigu teisybė pačioje Rusijoje 
būtų žinoma, tai Rusijos gyventojams primesta sovietinė 
valdžia gali turėti nesusipratimų net ir su valstybės pa
reigūnais, universitetų profesoriais ir studentais. Jeigu 
tikrovė būtų žinoma platesniems sluoksniams, tai valdo
vams gali sukelti labai didelių nemalonumų, koki buvo su
kelti Lenkijos komunistams.

Visi žinome, kad prezidentas Niksonas buvo nuva
žiavęs į Maskvą ir tarėsi su Brežnevu įvairiais tarptauti
nės taikos reikalais. Prezidentas prižadėjo atnaujinti 
prekybą su Sovietų Sąjunga, jeigu ji baigs agresijos ka
rus pietų Azijoje ir kitose pasaulio vietose. Brežnevas ir 
artimiausi jo bendradarbiai priėmė prezidento Niksono 
sąlygas. Kaip šis reikalas buvo perduotas skaityti mokan
tiems Sovietų Sąjungos gyventojams? Daugelis nustebs 
sovietų imperijos valdovų drąsos stoka. Praeitų metų lap
kričio 6 dieną Maskvoje Kremliaus rūmuose, buvo su
kviestas Maskvos Darbo žmonių deputatų tarybos ir Ta
rybų Sąjungos komunistų partijos atstovų posėdis. Kal
bų klausėsi Leonidas Brežnevas, bet svarbiausią kalbą 
pasakė K. Morozovas. Posėdžiui pirmininkavo Maskvos 
tarybos pirmininkas V. Promyslovas, o kalbėjo jo pava
duotojas Morozovas. Jo kalba buvo išversta į visas rusų 
pavergtų tautų kalbas ir pakartota pagrobtose žeiriėse Itei- 
džiamoje komunistinėje spaudoje. Morozovas susirinku
siems pasakė:

“Pastaruoju metu buvo žengti tam tikri žings
niai Vietnamo problemai išspręsti. Paryžiaus dery-

bose buvo paruoštas susitarimas dėl JAV sukelto 
Vietnamo karo nutraukimo. Bet sis dokumentas ne
buvo pasirašytas suderintais terminais. Tarybų Są
junga ryžtingai remia Vietnamo Demokratinės Res
publikos poziciją šiuo klausimu, išdėstytą Vietnamo 
Demokratinės vyriausybės 1972 metų spalio 26 d. 
pareiškime”. (Tiesa , 1972 m. lapkr. 7 d., 2 psL).
Brežnevas ir politinio biuro nariai žino, kad JAV 

nepradėjo karo Vietname, kaip savo laiku jos to karo ne
pradėjo Korėjoje. JAV karo jėgos buvo pasiųstos į Korė
ją, kai ginkluotos komunistų gaujos pradėjo veržtis j pie
tų Korėją, o vėliau ir į pietų Vietnamą. Komunistai karo 
veiksmus pradėjo, bet Sovietų propagandos agentūros 
visą laiką kaltino J. A. Valstybes. Kaltinimai buvo tęsia
mi net ir tuo atveju, kai jau buvo susitarta karo veiksmus 
baigti. . r?

Jeigu Rusijos gyventojai žinotų, kad vienur ir kitur 
karo veiksmus pradėjo komunistai, tai jie galėtų kitaip 
prabilti. >

Tas pats Morozovas šitaip oficialiai valdžios atstovus 
ir pavaldinius informavo apie rusų komunistų partijos 
sekretoriaus Brežnevo ir Vakarų Vokietijos kanclerio 
Willy Brandto pasirašytus susitarimus:

“Įsigaliojo Tarybų Sąjungos ir Vokietijos Fede
ralinės Respublikos sutartis, kuri kartu su Lenkijos 
Liaudies Respublikos ir Vokiečių Federalinės Res
publikos sutartimi užfiksavo Europos valstybių po
kario sienų nepažeidžiamumo principą”. (Ten pat)
Kanclerio Brandto pasirašytose sutartyse “nepalie- 

čiamumb principo” nėra; Brandtas pasižadėjo nevartoti 
jėgos kerė pabaigoje nusistovėjusioms sienoms keisti, 
bėt sifenaš turės huštatyti taikos konferencija. Rusai tai
kos konferencijos bijojo ir bijo. Vakarų Sąjungininkai 
atšaukė savo karo jėgas iš karo metu užimtų žemių, o ru
sai nesitraukia . Jie pasižadėjo svetimų žemių negrobti, 
bet karo metu pavergtas tautas nori ir toliau laikyti 
vergijoje.

Sovietų valdžia savo gyventojams teisybės pasakyti 
negali; Jeigu jaunesnioji karta žinotų, kaip žmonės gy
vena užsienyje, jeigu jiems būtų žinbmos visos smulkme
nos, kaip sovietų valdčios agentai planuoja karo veiks
nius užsieniuose, tai jie pasielgtų taip, kaip pasielgė 
Lenkijos uostų darbihinkai. Sovietų valdžia kartas nuo 
karto pasigiria apie “pagerėjusias” gyvenimo sąlygas, 
bet tas“pagerėjimas” yra toks mažas, kad laisvojo pasau
lio darbininkai tiktai pasijuoktų. Kol Rusijos darbininkai 
nežino laisvame pasaulyje padarytos pažangos, kol jie 
melagingai informuojami apie komunistų vadų daromas 
agresijas^ tai pačioje Rusijoje rairiU. '

Prieš šį amerikiečių reikalavimą pirmiausia pasisa
kė Sbvietų Sąjungos žurnalistai. Jie žino, kad davus pa- 
vefgtiesiems daugiaū ii* tikslesnių informacijų, galėtų 
sugriūti visa sovietinė sistema, laikoma melagingom in- 
fortnaeijom ir prievarta.

ko tų jiems prieinamų, jų ran
kų ir jų proto laukiančių lais
vinimo darbo sričių, o tik, pa
matę ką kiti daro, kaip maži 
vaikai, šoka prie tų dirbančių, 
stumia anuos į šalį ir sako: 
“duokit mums, mes tą dary
sim!”...

i Gi štai, jau apie 33 metus AL 
Tas dirba Lietuvos laisvinimo 
darbą santykiaudamas (turė
damas ryšių) Washingtone su 
atitinkamomis JAV valdžios 
įstaigomis ir kalbėdamas bei 
veikdamas tenai visų JAV lie
tuvių vardu. Bet nei iš šio, nei 
iš to JAV LB Valdyba įsibrovė 
į Washingtoną užlindo ALTui 
už akių ir prisistatė tose pačio
se JAV valdžios įstaigose, kaip 
tų pačių JAV lietuvių atstovy
bė, paneigdama ALTą, jo tei
ses (konpetenciją) kalbėti ir 
veikti ten lietuvių vardu.

Tai didžiausias netaktas, ko
kį tik galima įsivaizduoti. Aiš
ki lietuvių kompromitacija 
amerikonų akyse. Neabejoti
nai liūdnas ir tautos interesui 
labai pakenkęs reiškinys. Ap
gailėtinas faktas, tik nedrįstu 
sakyti, kad tai tų Bendruome
nės vadų pikta valia, tyčinis 
talkininkavimas okupantui. Ne, 
greičiausia tai tik jų siauras 
protelis. Jie įsivaizduoja esą 
geresniais, kompetentihgesniais, 
“stipresniais” politikos veikė
jais, nors kai kurie tų vadų ir 
vadų vadų, ana, su pasididžia
vimu viešai skelbiasi, kad jie 
ne politikai ir politikoje nieko 
neišmaną...

Todėl ir dabar noriu čia at
kreipti jų dėmesį į jų padarytą 
didelę klaidą, į klaidingą jų 
įsivaizdavimą ir įsitikinimą, 
kad Bendruomenė (atseit, jie, 
tie Bendr. vadai) geriau, sėk-j 
tningiau dirbsią Lietuvos lais-’ 
virtimo darbą, santykiaudami 
Washingtone su JAV valdžia, 
kalbėdami su ja visų JAV lie
tuvių vardu, negu tą darė apie 
33 metus ALTas.

I. — ALTAS YRA AMERIKOS 
(JAV) PILIEČIŲ 
ORGANIZACIJA,

tuoin tarpu, kai Bendruomenė 
tokia visai nėra, ši pastaroji 
(Bendruomenė) — tai tik ame
rikonais nenorinčių būti “dy
pukų” organizacija, kokių 
amerikonai labai nemėgsta, nes 
tokių jiems nereikia. Tai kas 
gali JAV valdžios įstaigose tu
rėti svaresnį balsą — ALTo va
dovybės žmonės, kaip Ameri
kos piliečiai ir JAV piliečių or
ganizacijos atstovai. Washing
tone, esant reikalui gali pakel
ti balsą, gali to, ar kito dalyko 
pavergtajai lietuvių tautai rei
kalauti, tuom tarpu kai mūsų 
“dypukinė” Liet. Bendruome
nė gali ten tik nuolankiai, nusi
žeminusi prašyti, maldauti...

II. — ALTAS TURI STIPRŲ 
AMERIKOS LIETUVIŲ

VISUOMENES UŽNUGARI, 

nes jį, kaip matėme, sudaro visa 
eilė ir didelių ideologinių, kul
tūrinių bei* labdaros organiza
cijų ir jo kamiene (centre) ir 
gausybė tų ir kitų organizacijų 
skyrių, lokalinių draugijų ir 
visokių kitokių organizacijų vie
netų periferijose, visoje Ame- 
rikoije Gi, kaip esu rašęs, AL 
Tas turi net 140 savo skyrių ir 
kitų “organizacinių taškų” 
Amerikos teritorijoje! O Bend
ruomenė? Tai tik viena iš dau
gelio, tegul visų mūsų ir labai 
vertinama, gerbiama organiza
cija, bet neturinti tokio Organi
zuoto, gyvų visuomeninių jė
gų remiamo užnugario, kokį 
turi ALTas. Tai, ar galima sa
kyti, kad ji yra kompetentinges
nė atstovauti JAV lietuvių 
Washingtone, negu ALTas?

III. — ALTAS !YRA JAU 
SENA WASHINGTONUI

GERAI PAŽĮSTAMA MŪSŲ 
LAISVINIMO ORGANIZACIJA, 
tuo tarpu kai mūsų “dypukų” 
įsteigtoji Bendruomenė dar, ga 
Įima sakyti, vos spėjo išaugti iš 
mažametės drabužėlių. Gi taip, 
rodos, nesenai ALTo vadai, lyg 
kokie geri tos dar mažytės, jau
nutės ir, rodosi, gražios, sim
patiškos mūsų Bendruomenės 
globėjai, paėmę ją už ranku
tės, Inuvedė į Washingtoną, 
pristatė gražiai JAV valdžios 
įstaigose, kaip taikią, ramią ir 
mandagią mergytę,
dirbti, šalia ALTo, tik kultū
ros darbą, o dabar, žiūrėkit, į 
pusmerges išėjusi, savo glo
bėjui ALTui akis drasko, net 
kėsinasi jį nužudyti... Na, ką

apie tokią gali pagalvoti tie 
patys Amerikos valdžios žmo
nės? Ridende verum dicere — 
ar ne?

žadėjusią

IV. — ALTAS JAV VALDŽIOS 
ATSTOVAMS WASHINGTONE 
GERAI PAŽĮSTAMAS Iš JI 
TEN ATSTOVAVUSIŲ IR 
ATSTOVAUJANČIŲ ŽYMIŲ 

MŪSŲ VADŲ, 

stiprių politinių jėgų, kaip ana 
iš mūsų Leonardo šimučio, Dr. 
Pijaus Grigaičio, Antano Olio, 
Antano Rudžio, Eugenijaus 
Bartkaus, Mykolo Valdytos, 
kuriems pristatymo nereikia. 
O ir dabar ALTo veiklusis Dr. 
Kazys Bobelis (prašau, buvęs 
frontininkas!) taip gražiai Wa
shingtone reiškiasi, kad geriau 
jau nei nereikia. O kur gi mū
sų “dypukinės” Bendruomenės 
žymūnai, jos didieji vadai, ku
rie sava asmenybe galėtų taip 
imponuoti JAV valdžios atsto
vams, kaip imponavo ar im
ponuoja ALTo vadai? Nesa
kau, kad jų visai nebūtų, bet, 
atsiprašau brolius bendruome- 
nininkus, jų tarpe nėra tokiu 
Washingtonui įtakingų, kaip 
turėjo arba turi mūsų ALTas. 
Tai ko dabar Bendruoomenei 
tą mūsų ALTą iš Wshingtono 
stumti, dedantis jai visa galvą 
aukštesne už 33 metų amžiaus 
mūsų Altą.? Ne, ne, mieli Ben
druomenės vadai, blogai darot. 
Nebūkit krūtines išpūtę faza
nai, hitlerinių nacių pavyz
džiu. .. Daugiau kuklumo, lie
tuviško broliškumo ir savo įsi
vaizdavime apie save gal gi leis
kitės vienu laipteliu žemyn..

(Bus daugiau)
BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE” — TURI GERIAUSIĄ 
PASISEKIMĄ BIZNYJE

Easter is a good time for sharing fun and baskets. This year 
w not open the spring season with an Easter popcorn basket
making party for the neighborhood. Jiffy Pop Popcorn makes 
(fee popping easy and children love, to do_it. •

MANTAS AUKŠTUOLIS

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ŠVIETIMAS

2
Tūbelis nieko neatsakė. Paėmė telefo

ną ir paskambino švietimo ministerijai, 
kad steigtų Klaipėdoje mokytojų seminari
ją. Iš pradžių ji veikė jau esamoj gimnazi
joj, o vėliau ir rūmai buvo pastatyti. Lie
tuviškos pradžios mokyklos, nežiūrint vo
kiečių aršios propagandos, patraukė į sa
ve virš 65% vietinių vaikų. Pasisekimo 
priežastis buvo tame, kad mūsų jauni mo
kytojai, būdami gerai išauklėti ir geri spor
tininkai, įsigijo krašte palankumą. TUb 
metu, kai vokiečių mokytojai laikėsi dar 
kaizerio sistemos ir dažnai vaikus mušda
vo. ..

Taigi prūsai nebuvo išmirę, kaip da
bar kai kurie apglušę ir neatsakingi as
mens rašo mūsų spaudoje. Tai skaitant 
mane apima apmaudas ir piktumas. Aš 
pats skaičiau vokiečių statistiką — prūstj 
krašte 1920 metais dab buvo virš 63%, ku
rie patys užsirašė lietuviais, o juk dar bu
vo tokių, kurie vengė užsirašyti lietuviais.

Klaipėdos krašto mokyklų tinklos buvo 
pavyzdys, kaip galima prievarta nutautin
tus atlietuvinti. Bet tai nebuvo dar visiš
kai tiksliai padaryta. Reikia specialiai pa
ruoštų mokytojų, kad jie su patraukliu 

simpatingumu lankytų nutautintas šeimas, 
kad veiktų jaunintą sti meile savo tautai, 
nurodant jos kilmę ir garbingą praeitį; 
kad lietuvis yra ypatingas žmogus ir kad 
jis negali laikyti svetimų kultūrų sau pa
vyzdžiu, o tik savo dvasinius lobius laiky
tų tikromis brangenybėmis.

Taip išauklėtas jaunimas būtų ryžtin
gas, kilnus ir niekad neišsigimtų. Mūsų1 
tautos jaunimas nepriklausomybės laikais 
nebuVo pagrindinai tautiniai auklėjamas. 
Buvo bendros tautinės grupės, bet tikro, 
savaimingo tautinės Ideologijos pagrindo 
dar neturėjo. Tai buvo tik žiedas, iš kurio 
būtų išaugusi tikroji tautinė sėkla.

Tokiose sąlygose visas tautinis jauni
mas turėjo būti auklėjamas griežtai tauti
niais pagrindais Aišku ne Hitlerio ir ne 
Stalino būdu, bet tikru lietuviško žmoniš
kumo būdu, žinoma, mūsų tautos tikro 
atgimimo laiko tarpas iftlvo per tnimpšš. 
Jei būturiiėtn bent sulattkę antrosios kar
tos. tada būtų susidrstęs tikras tautinės 
išminties Ir susipratimo pagrindas.

Tautos jaunimas turi auklėtis pagal 
tautinę ideologiją. Jokių kitų izmų, tik 
viena tautinė išmintis paremta savo tautos 
būdu, mąstymu ir tikėjimu. Nuo pradžios 
mokyklbs iki universiteto auklėjant jauni
mą savo tautinėj dvasioj, išaugtų vienin
ga ir savita tauta, kuri hfešidširrių į Rbtiią, 
arba į Maskvą, o žiūrėtų į Gedimino aukš
tą bokštą.

Visi tikri lietuviai turi taip jausti ir 

siekti nepalaužiama valia tikro tautinio 
jaunimo auklėjimo. Tada ir ateitis bus už
tikrinta.

Kai Lietuva bus laisva ir kai mes at- 
gaUsim mums priklausomas žemes, reikės 
paskelbti, kad visi žmonės, kilę iš prūsų 
krašto ir turį tfors tolimą šu lietuvių tauta 
giminystės ryšį, turi grįžti į savo žemę. 
Jiems tūri būti padėta įsikurti pagal jų 
anksčiau turėtą gyveniiHU aukštį. Pra
džiai, kad atvykę prūsai greičiau atsigau
tų savo tautinėj — lietuviškoj dvnsioj, rei
kėtų apgyventi du ūkininkus iš Life t u Vos ir 
vieną atkeltą iš Vokietijos. Aišku savaime, 
pradžios ir kitoš tik lietiiviškos mokyklos 
su specialia! paruoštais mokytojais, mo
kančiais Įrodyti ir Įtikinti prūsų — lietuvių 
tautos didingumą ir kad tbkifl tauta nteturi 
būti kryžiuočių atvilktos dvasinės vergijos 
šmėkla, bet tokia, kokią ją sukūrė gamta ir 
Praamžiaus valia. Tokiu būdu auklėjant 
prūsų antroji karta bus tikri lietuviai, o ne 
iškreiptais veidais ir sužalota sąmone kry- 
žiuotiikas amaras.

Aš žinau, kad kryžiučių palikuonys pa
būgo mano nurodyto auklėjimo. Bet aš irgi 
žinau, kad atsiras lietuvių, kurie tai supras. 
Lai life susiburia į stiprią organizaciją. Lai 
nustato mūsų tautos kultūrinius, dvasi
nius ir socialinius dėsnius ir lai auklėja 
jaunimą pagal šiuos dėsnius. Tada tauta 
bus amžina.

Kryžiuočių palikimą reikia visiškai iš
naikinti* kad nriikt nė ženkle, šiuos žo

džius rašau su pilnu Įsitikinimu, kad tik 
šiuo būdu galim išlaikyti savo tautos gy
vybę.

KLAIPĖDOS KOMERCINIS INSTITUTAS

Tolimesnė kova dėl Klaipėdos mokyk
lų buvo nuotykinga. Kartą atėjo Galva
nauskas ir sako:

— Mums reikia komfercinio instituto.
Manęs įtikinėti nereikėjo. Aš žinojau, 

kad beveik visi užsienio firmų atstovai bu
vo svetimtaučiai ir gerai uždirbdavo pre
kiaudami su valstybės įstaigomis, o mūsų 
vyrai, neturėdami darbo, ieškojo svetur.

kitą dieną su Galvanausku vykom į 
Kauną pas Tūbelį, kuris buvo Šiam reika
lui gan palankus. Baigus pasikalbėjimą, 
Galvanauskas sako:

— Pone Pirmininke, jeigu jūs atlaiky
si t universiteto profesorių Spaudimą, tai 
Klaipėdoj bus komercinis institutas. O jei
gu ne, tai...

Tūbelis nusišypsojo.
Taip ir buvo, kai tik universiteto pro

fesoriai sužinojo, kad ruošiama Steigti 
Klaipėdos komercinį institutą, trys delega
cijos buvo pas Tubelį įtikinėti, kad institu
tas nereikalingas. Matyt, seni profesoriai 
nenorėjo konkurencijos.

Kitą kartą atvykus pas Tubelį prašyti 
oficialaus komerciniam institutui Steigti 
leidimo, aš niekad nemačiau jo tokio 
linksmo, kaip tą kartą. Jis, juokdamasis, 
pasakojo:

—Atėjo pas mane viena universiteto 
prafesorių delegacija, kita ir trečia. Ir visi 
man tik kala ir kala, o aš žiūriu į juos ir 
galvoju : jeigu aš atlaikysiu jų spaudimą, 
tai bus institutas , o jeigu ne, tai nebus.

Vėliau, staiga, užklausė:
— O kur jūs dėsit tuos baigusius insti

tutą?
Kaip tyčia buvau pasiruošęs šiam klau

simui.
— Pone Pirmininke, mes turim labai 

daug įvairių firmų atstovų, jie visi svetim
taučiai. Kai kurie vokiečiai radijo firmų 
atstovai, ne tik gerai uždirba iš mūsų iždo, 
bet turi slaptus radijo siųstuvėlis ir perda
vinėja vokiečiams žinias. Turėdami pa
ruoštų savo žmonių, išleisim parėdymą, 
kad firmų atstovai turi būti tik lietuviai. 
Be to, įstaigose ir bendrovėse mes neturim 
tirikatnų buhalterių, dėl to dažnai nuken
čia bendrovių pasisekimas.

— Užteks, užteks. Įtikinai, — linksmai 
tarė Tūbelis, — bet tam reikia ministerių 
kabineto nutarimo, — pridūrė.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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Valandos pagal susitarimą

Dalios Lukošiūnaites ir Liudo Slėnio
vestuvės

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA MENA BŪTINI SC1ONIUI

DR. K. G. BALUKAS
IR

DR. FANG C LU 
AKU8ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6448 
Antras ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL TEL 599-0500

Priima ligonius pagal susitarimą. 
M neatsiliepiau skambinti 8744012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTU IR SLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Pea Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST. 

ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

Birželio mėn. 2 d. Chicagoje 
Dalia Lukošiūnaitė ir Liudas 
Slėnys sumainė žiedus. Jie yra 
mano, t y. vidurinės kartos 
ryškieji Chicagos lietuviai.

Dalia yra nepailstama litera
tūrinių knygų leidėja ir ilius- 
tratorė, meno parodų rengėja 
ir skautų veiklos puoselėtoja.

Liudas yra kertinis Chicagos 
lietuvių naktinio gyvenimo or
ganizatorius, kurio Menės salė 
metų bėgyje tapo lietuviško 
kultūrinio susibūrimo vieta, o 
dabar tas pats vyksta jo Wis
consin© vasarvietėje. Liudas 
yra mano kartos Juozas Ra
čiūnas.

Vestuvių pokylyje dalyvavo 
jaunųjų giminės ir Lituania 
veikėjai. Sakau Lithuania, nes 
laikas atžymėti tuos, kurie yra 
lietuviškas judėjimas Ameri-

koje vienu drūtu vardu, nors 
ir lotynišku, nelyg lenkų Polo
nia. Be lituanų, nebūtų nieko i 
gyvo lietuviško Amerikoje.

Iš tikrųjų, tai yra tik pratę
simas Katiliškio giminių var-l 
du pasakyto žodžio, jog žmo
gaus gyvenime svarbios trys Į 
datos: gimimo, mirties ir ve
dybų. Pirmutinės dvi nepri
klauso nuo žmogaus sąmonės, 
jis jų neatsimena, tačiau tre
čioji yra žmonių sąmoningas 
veiksmas. O lietuviškų jėgų 
suėjimas draugėn, čia jau ma
no trigrašis yra lietuviško gyve
nimo ateities garantija.

Puotoje prasėdėjome iki vė
lyvos naktužės, todėl šios šven
tės įspūdžiais dabar noriu da
lintis su visais lietuviais.

Saulius Šimoliūnas

tybe ir iio gyvenimo rūpesniais. Luko 21:34.

Matome kokį darbą turime pirm savęs ir kaip daug reikia mums blai
vumo, budrumo ir pastovumo! Čia turime amžiną darbą, amžiną kovą su 
priešu, kurį turime savo kūne. Laukinės jėgos yra gana stiprios, bet civi
lis karas, kokį turime savo kūne, yra daug baisesnis. Jei kokiu nors būdu 
apsigename su svietiška dvasia, jei pasiduodame užganėdinimui savęs, my
lėjimui poilsio arba pasilinksminimo, arba įsileidžiame kiek nors iš savo 
senojo pobūdžio, k. piktumo, pasididžiavimo, tuščios garbės, pasipūtimo, 
galvotume, 
tams lygūs

aukšto apie save manymo, 
— nors ir nedaug, tada ii

is, vaido, ar kas tiems daik- 
esamee dideliame pavojuje!

kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tekiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629

8V. RASTO TYRINĖTOJAI
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

DR. KtfR BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

1414 WIST FIN STREET 
Ofisee: HEmiock 44849 

Redd.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Mrmadieniaii ir kėtvirtad. 1—7 vaL. 
aotrad.. penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir ieštad tiktai susitarus.

Ret: GI 84873

DR. W. EISIM - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

Sb. Kadžio Ave., WA 5-2670
valandos pagal susitarimą- Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001___

OR. NUA KRAUSI- 
KltlAUCMlONAITĖ

oKUAERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6139 So. KEDZI8 AVE, 

TSIof. WA 3-2*70.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
___ . Vąlandps pagal susitarimą I

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rtaidettliės: PM 5-9801

DR. 1 MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SFEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
niais.* ketvirtadieniais if penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Šeštadieniais nito 9 iii 11 vai. 
lyto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

GRADINSKAS
TIK $119.95

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Tree, ir sekm. uždaryta.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GŪŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELiNYČlA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 3-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R, ŠERĖNAS 

2047 W. 671 h PI. WAIbrook 5-8063
------- —

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

Miestuose daugiau Ii j a
Miunchenas, Vokietija. įšilu

sios ir suterštos oro masės vir
šum Europos didmiesčių pada
ro tai, kad vis dažniau ir smar
kiau pradeda lyti, perkūnija 
ko ne kasdien baladojasi, daž
nėja audros, o žiemos metu 
daugiau prikrinta sniego.

Vienas žynius Vokietijos kli- 
matologas prof. Wolfgang Eric
son išstudijavęs orą Vakarų Vo
kietijos miestuose priėjo išva
dos, kad miestų gyventojai yra 
priversti gyventi vis labiau blo
gėjančiose klimato sąlygose. 
Pavyzdžiui, Bremeno mieste 
pastaraisiais metais buvo 16% 
daugiau kritulių kaip toliau 
nuo miestų krašte. Miunchene 
irNiurinberge po penkias die
nas daugiau snigo kaip viduti
niškai ne miestuose. Audrų 
skaičius tuose miestuose buvęs 
net dvigubai dažnesnis kaip 
provincijoj.

Už visus šiuos reiškinius prof. 
Erickson daro atsakingą indus
triją, kuri .neribotai tebeteršia 
orą savo išmetamotnis dujomis, 
dūmais, dulkėmis ir pelenais.

Kinijos kailių dirbtuvėje. Vidinėje Mongolijoje, gaminami šilti ba
tai ir apsiaustai.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. Flit Št. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
“contact lenses”.

VaL . pagal .susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso 776-2880
_.,į»aoj|s.rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tol.: 9254296

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

uždaryta.
Ret tel.: WA 5-3099

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iŠ įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

| 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. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Telef.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

4--------------------------- — ------------------*

Smarkiai baudžia 
ukrainiečius

Londonas (DP). Slaptuose 
teismuose sunkiomis bausmė
mis nuteisti penki ukrainiečių 
desidentų vadai ir artimiausiu 
laiku laukiama daugiau tokių 
teismų. Tuo tarpu vis dar te
bevyksta areštai, siekiant už
gniaužti plintantį ukrainiečių 
tautinį nusiteikimą.

Literatūros kritikas Ivan 
Svitličny ir du rašytojai Czor- 
novil ir Swiertniu nuteisti po 7 
metus sunkiųjų darbų lage
riuose ir po to dar 5 metus iš
trėmimo. Autorius veikalo 
“Ukrainos rusifikacija” Ivan

PETRAS SIMONĖLĖS

tvarkys ir prižiūrės automobi
lių trafiką Naujienų piknike. 
Kartu su juo dirbs šie Ameri
kos Legiono nariai:

George Jonikas
Adam Anderson
Tony Yuknis 
Al Kilkus.

Automobilistai galės lengvai 
ir saugiai įvažiuoti ir išvažiuoti 
iš birželio 10 d. pikniko, jei 
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymų.

Džiuba. atspausdinto Vaka
ruose, gavo 5 metus kalėjimo. 
Svitličnio sesuo Nadia gavo 4 
metus kalėjimo, o jos vyras 
Danilo Szuniak nuteistas 10 
metų baudžiamajame lageryje. 
Jis iki šiol baudžiamųjų darbų 
lageriuose praleidęs jau 21 me
tus. ..

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

Amerikoj milijonai 
maudymosi baseinų

UPI skelbia, kad JAV-bėše 
yra 934.800 maudymosi baseinų

tokių, kurie yra išmūryti žemė
je, ir dar yra nesuskaitoma dau
gybė plastikinių, kuriuos pilie
čiai vasaros sezonui pasistato 
savo namų kiemuose.

Kad tie baseinai nėra nepa
vojingi, Maudymosi Baseinų 
Institutas Washingtone praneša, 
jog per dvejus praeitus metus 
juose prigėrė 600 vaikų.

Mirė seniausias žmogus
Dallas, Texas, šiomis dieno

mis buvo palaidotas David Pe
terson, turėjęs 122 metus am
žiaus ir pripažintas seniausiu 
žmogumi JAB-bėse. Peterson 
jaunystėje buvo vergas. Jis mi
rė neilgai trukus po operacijos, 
kai įsimetus gangrenai abidvi 
kojos buvo nuplautos.

Daktaras ant dviračio
Chicagos daktaras T. ft. Van 

Dellen savo skiltyje “tribūnojb” 
rašydamas “Kaip saugoti svei
katą” pateikia pavyzdžiu vieną 
Londono gydytoją Dr. R. E. 
Williams, kurs savo pacientus 
lanko ne automobiliu, bet dvira
čiu ir tai daro pats dėl savo svei
katos, pripažindamas, kad va
žinėjimas dviračiu yra gera 
mankšta, mažina fcholestėrolą ir 
prisideda prie oro štaririimo, 
kurį užteršia automobilių išde- 
gos.

Dr. Williams pavyzdžiu ir 
daugiau gydytojų Londone pra
deda važinėti dviračiais. Tik 
dviračių vagystės kaip New Yor
ke ir Chicagoj taip ir Londone 
esanti dar neišspręsta proble
ma.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

MJŽEIKA&EVANS

EUDEIK1S
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODĖKN1SKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTj.
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec MOTERŲ Ilgo* 
Ofisas: 2552 WEST 59th STREET

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

. pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C
CHIRURGAS

24S4 WEST 71M STREET
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123
Rėrid. telef.: Glbson 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jgį jieatsiiiepia. Ui tefef. .Gi 84195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
n ORTHOPEDAWROTEZISTAS

’’K Aparatai - ProtezaL Med. Ban-
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRoepoct 6-5084

FORKT FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENMS

Oar wikffife Imi ao Jr fra— 
against the cerelew use af ire. 

, So pUese fellow Smokey’s A*Cc 
Alweys boU nMohes liU caU. 

| Be ma S» drowe *U aunpfieat, 
stir the ashes, arid draw* 

dba—agaia. Crash afl 
aaaoisas daad am.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

— Eržvilko Draugiško klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks birželio mėn. 
6 dieną 8:00 vai. vak. Hollywood sa
lėje. 2417 W. 43rd St. Nariai ir narės 
prašomi gausiai dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti ir prane
šimų išklausyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. E. M. M.

— Lietuvių Namų Savininkų Dr-jos 
Bridgeporte pusmetinis narių susirin- i 
kimas Įvyks trečiadienį, birželio 6 d.. I 
Stella ir Dalee svetainėje. 3436 So. i 
Lituanica Avė.. 7:30 vai. vak. Visi 
nariai ir narės kviečiami į susirin-1 
kimą. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kau lėkis, rast.

— Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
birželio 7 dieną 8:00 vai. vak. Holly
wood salėje. 2417 W. 43rd St. Narės; 
prašomos gausiai atsilankyti, nes bus: 
daug svarbių reikalų aptarti. Po šio j 
susirinkimo bus poros mėnesių atos-' 
togos. Po susirinkimo bus vaišės.

E M. M.

— Čikagos Lietuvių Našlių, Naši lo
kių ir Pavienių klubo pusmetinis su
sirinkimas Įvyks birželio 8 d. 8:00 v. 
vak. Hollywood svetainėje, 2417 W.' 
43rd St. Visi nariai, narės ir pavie-l 
niai prašomi gausiai susirinkti apta
rimui klubo reikalų. Bus svarstoma 
metinio banketo ir kiti reikalai. Pra-I 
šomi visi norintieji įstoti i narius ir 
svečiai, mėgstą pasilinksminti. Po • 
susirinkimo bus vaišės Ir šokiai. Joni-I 
ko orkestrui grojant. Valdyba prašo 
visus atsilankyti į našliukiu rengiamą 
pikniką liepos mėn. 8 d. Bruzgulie- 
nės sode.

V. Cinke, nut. rast.

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

BUTKUS ■ VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

A. A.
NELLIE CLAVEN 
KLEVINSKIENE

Mirė 1973 m. gegužės 31 d., sulaukusi 83 metų amžiaus. Gimusi 
Lietuvoje, Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sesers vaikai — Stephen J. Budies, jo žmona 

Helen ir Walter W. Buches. jo žmona Ruth, brolio vaikai — Joseph 
Mileiko. jo žmona Pricilla ir Vincent J. Mileiko. jo žmona Jane bei 
kiti giminės, drangai ir pažįstami.

Lietuvoje liko giminaičiai.
Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted St

TreČiadienL birželio 6 dieną 9:15 vai. ryto bus lydima iš koply
čios i šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. bus 
gedulingos pamaldos, o po jų bus laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Vis) a a. Nellie Claven giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę lieka:

Sūnėnai, giminė*.

Laidoti ių Direktorius Povilas J. Ridikas. Tel. YA 7-1911.

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

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

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, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
8334 So. BASTED STREET Phono: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
S — NAUJIENOS, CHICAGO % ILL— WEDNESDAY, JUNE 8, 1373 ~



DĖL LEVO TOLSTOJAUS 
LIETUVIŠKOS KILMĖS

Prelatas daktaras J. B. Kon
čius straipsnyje “Leo Tolstoj — 
lietuvių kilmės?” Lietuvių Die
nų š. m. balandžio mėnesio Nr. 
4 rašo:

Žymusis caro laikų Rusijos 
krikščioniškosios dvasios filoso
fas rašytojas Leo Tolstoj — lie
tuvis: jo visi tėvai ir protėviai 
— kilę iš Lietuvos. Jo tėvas ar 
senelis (man dar nepasisekė tai 
ištirti), jaunas būdamas, nuvy
ko iš Lietuvos j Maskvą, kad ten 
susikurtų sau geresni pragyve
nimą ir įsigytų aukštojo moks
lo. Jis vadinosi ne Tolstoj, bet 
Indris. Kada ir dėlko jo vienas 
iš protėvių savo pavardę pakei
tė j Tolstoj — man taip pat dar 
nepavyko išaiškinti.

Apie tai, ką čia sakau, paty
riau iš rašytojo Leo Tolstoj duk
ters Aleksandros Tolstoj, kuri 
yra rusų pabėgėliams iš komu
nistinių kraštų pagalbos teikimo 
organizacijos Tolstoj Founda
tion pirmininkė, šio, II-jo pa
saulinio karo, metu, 1944 New 
Yorke įvyko visų tautų ir JAV 
šalpos organizacijų pirmininkų 
susirinkimas. Prieš susirinkimą 
priėjo prie manęs kiek pagyve
nusi moteriškė ir pareiškė: “Aš 
esu Aleksandra Tolstoj, grafo 
rašytojo Leo Tolstoj duktė; aš 
esu irgi lietuvių kilmės. Ir man 
džiugu su Tamsta — Lietuvių 
šalpos Organizacijos pirminin
ku — susipažinti”. Dar po kele-. 
tos žodžių prasidėjo posėdžiai, 
ir plačiau išsikalbėti tuo klausi
mu nebeteko.

Po kelių metų nuvykau jos 
labdaros centran, kur yra jos re
zidencija, į West Nayak, N. Y., 
ir ten ilgiau išsikalbėjau apie 
jos lietuvišką kilmę. Paklausiau,

• kokiu pagrindu ji remiasi, tvir
tindama, kad jos tėvas buvęs In
dris. Ji man atsakė: “Per pa
skutinius 25 metus prieš mano 
tėvo Leo Tolstojaus mirtį bu
vau jo sekretorė, tvarkiau jo ar 
chyvą ir rašiau, ką jis diktuoda
vo. Jis man daug kartų yra kar
tojęs, kad mes esame ne rusų, bet 
lietuvių kilmės”.

Tuomet paprašiau patikrinti 
jos turimą archyvinę medžiagą, 
atsivežtą iš tėvo palikimo, gal 
yra koks dokumentas ar susira
šinėjimas su giminėmis lietuvių 
kalba. Paprašiau, kad, jei kas 
nors panašaus būtų padaryti fo
to kopijas, pasirašyti ir įteikti 
man, kad galėčiau viešai paskelb
ti lietuvių visuomenei. Tai bu
vo 1967 m. Ji pažadėjo paieškoti 
savo archyvuose tokių dokumen
tų.

Bet iš Aleksandros Tolstoj ne
sulaukiau jokio atsakymo. Tad 
prieš išvykdamas į Europą. 1971 
m. aš vėl nuvykau pas ją į Na
yak asmeniškai dar kaitą pasi
kalbėti. Ji man pareiškė, kad 
iki tol jokio raštiško įrodymo su
rasti nepasisekė, bet kai tik lai
ko turėsianti, vėl ieškosianti ir 
gal surasianti. Tačiau ji esanti 
įsitikinusi, kad tuo klausimu ne
gali būt jokios abejonės: jos tė
vas buvo dar pakankamai svei
kas, kai jai jaunai sakydavo, kad 
jų lietuviška pavardė yra Indris.

Aleksandra Tolstoj yra už ma
ne penkiais metais vyresnė (ei
na 87-us metus), netekėjusi, gy
va, veikli ir tebevadovauja Tol
stojaus Fondui, teikiančiam pa
galbą rusams, išsisklaidžiusiems 
po pasaulį, kaip ir mūsiškis Bal
tas.

New7 Yorke man teko rasti

Pirma Eastern Airlines bendrovės nu
samdyta lakūnė Barbara Barrett, 2.2 
metu,. Ji jau teskraidė 2,800 valandų, 

daugiausia transporto lėktuvais.

knygą vardu “Leo Tolstoj bio
grafija”, anglų kalba, išleista 
Yale universiteto, šios knygos 
įžangoj pasakyta, kad Leo Tols
toj šeimos nariai buvo lietuviai. 
Bet tokių detalių, kokių patyriau 
iš I^eo Tolstojaus dukters, nėra.

PreL dr. J. B. Končius

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reiki*

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS SPAUSTUVES

Teks dirbu prie knygų ir laikraščio spausdi
nimo darbų.

Norinčius pramokti, pamokysime. Geras at- 
Į lyginimas ir malonios darbo, sąlygos. Nuolatinis 
darbas. Praš >me telefonuoti HAymarket 1-6100.

1 NAUJIENOS
1739 S. Hoisted St., Chicago, Illinois 60608

REAL ESTATE.

MOVINGApdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi 

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

AUTOMOBILIAI, 6ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Cortiflkatai.

V. VAL ANTINAS

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą. taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visu lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik j reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sia dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savu tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuviu 
dėmesio ir naramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatwos platinti Naujienas 
besistengiant surasti bent po viena nauja skaitytoja. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būriuos.

Chicago!*. priemfMČiuoso Ir Kanadoje Naujienos metams — $22 00. 
pusei moju — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietos* metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo ---------------------------------------- kaip dovaną

-------------------- proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėto 

siųsti raginimo.
□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 

susipažintų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS ________________________________________________________

PAVARDE IR VARDAS ------------

ADRESAS ____________________
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■parodyti Leonardui šimučiui 
viešą padėką, atsilankius į ta 

j proga ruošiamą banketą š. m. 
i birželio 9 d. 7 vai. vak., šeštadie- 
• nį. Bilietai įsigyjami iš anksto 
pas organizacijų atstovus, o kas 

•jų dar negavo, pas komiteto ka
sininką. 6922 S. Rockwell St., 
tel. 925-8715. B. V.

Sudegė du padegikai
Praeitą savaitgalį įvykus spro

gimui ir gaisrui Drive-In resto
rane 1645 Western Ave., Chica
go Heights, sudegė du vyrai — 
Richard Hume iš HamomL, ir 
John Filippo iš Gary. Policija 
nustatė, kad jiedu buvo atėję 
uždegti restoraną, kur išlaistė 
atsineštą benziną, pamiršę už
gesinti virtuvėje visą laiką de
gančią gazo liepsnelę, kuri už
degė išlietą benziną.

Vartotojų globa
Illinojaus seimas 107 balsais 

prieš 21 priėmė įstatymą, ku
riuo įsteigiama šios valstijos 
vartotojams globoti ir ginti įs
taiga. Bilius persiųstas sena
tui.

Įstaigą sudarys trys neapmo
kami, gubernatoriaus skiriami 
nariai ir vienas taip pat guber
natoriaus skiriamas advokatas. 
Tokia įstaiga esanti reikalinga, 
kadangi valstijos general, pro
kuroro įstaiga, kurios pareiga 
buvo vartotojų (consumers) in
teresus ginti, nieko nedariusi.

— Marija Rudienė, Balfo Cen
tro valdybos pirmininkė, keletą 
savaičių praleido Europoje. Grį
žusi, vėl aktyviai dirba Balfui.

— Ona Norkienė, “Dainavos”
ansamblio valdybos sekretorė,
po dviejų operacijų gydosi 
Christ Community ligoųinėjįę,
4140 W. 95Ui SI .
ki,,,,bi,rySĄlSvj^ .nwU.,W 
būtina kraujo transfffzrju. 
Draugai, pažįstami irU liMutoaį 
norėdajiii;|li^pnęj
juąi prašomi atvykti' mųyįton 
ligoninėn ir pasakyti Kpklaiū 
asmeniui kraują noiėtif

1 — LB Maręfuette Parl^ 'Apy
linkės valdybą, .susitaiusis
cagos' Lietuvių taryba, Lietuvos

uošia kartu

^g^uo^s Adresu: J onasyViOū 
nas, 7221' So. Cla:-enS^^». 
b’l. WA ,

■
— Jūratė Jasaity.ė, LB Mar

quette'Parko Apyiinkės valdy
bos vicepirmininkė, rūpinasi .Ge
nocido parodos garsinimu vieti
nėje amerikiečių spaudoje. Ap
rašymai ir nuotraukos bus iš-

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

siųstis laikraščiams.

— Grožvyda Giedraitytė tel
kia lietuvaites mergaites budėti 
Genocido parodoje. Giedraitytė 
yra LB Marquette Parko apy
linkės valdybos sekretorė. Jos 
telefonas WA 5-6127.

— Elena ir Juozas Ratkus iš 
Miami Beach. Fla., vedybų su
kakties proga, buvo išvykę į Ka
ribų salas, o pakeliui Į Havajų 
valstiją, buvo sustoję Chicago- 
je, nes Elena Verbelienė - Rat-
kus čia anksčiau gyveno ir bu
vo pirmininke AL Don Varnas 
Moterų viencio. s eikli dubių 
klube ii kilosi u< tuviškosc orgo.- 

piuga Suazos 
ouvo bindri gi

minių ir arti h-u jų pietūs, V-irvio 
se daly va v < , dakiė

M. Rudienei esant Europoje, n’zaeiJOs>e- 1; 
Balfo centro valdybos pinninin- " es^ .res^o,a“ 
kp.pareigas ėjo kun. Apsas Trą-

— Balfo centro valdyba sky
rių ir apskričių valdyboms skrr- 
tameĮ^endraraštyje prašo arti-

'' * 3 r

fd veikia remiasi qgišų 
j $Įiį ^štangomis sutelktomis

iš. Ralfo centrd valdybos 
adresas: 2606 W. 63rd St., Chi
cago, Illinois 60629.

— Leonardas šimutis visą sa
vo gyvenimą praleido dirbda
mas lietuvių gerovei. Jis dirbo 
įvairiose organizacijose nuo pat MONIKA JOYCE AUSTINAITĖ

DIE SETTERS 
Experienced men needed for our Me
tal job shop. Day shift, to setup 
blanking, forming and progressive 
dies with air to roll feeds. Company 

benefits include profit sharing. 
PARKVIEW METAL PRODUCTS 

4923 W. ARMITAGE
An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reiki*

HOUSE KEEPER
General house keeping, light 
cooking, own room, bath, TV., 

Lake Shore Drive.
Some English necessary.

Call 922-1833

SECRETARY
Excellent job opportunity. Active, 
young insurance agency needs bright 
person with secretarial and book

keeping skills.
Salary open.

Call 922-0200

RENTING IN GENERAL 
N u o mos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vyrui, 
turinčiam mašiną. Rašyti arba kreip
tis 6918 So. Artesian Ave., Chicago, 

Illinois 60629.

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL S A V I N, G S
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ?
SUSISIEKITE SU
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje.
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

FOR SALE — BY OWNER
3 bedroom brick ranch — 12 years 
old. Gas heat. Central air. 2 car ga

rage. South Oak Park.

$31,500.
Call 383-4168 after 4 P. M.

jaunystės. Kartu su kitais lie
tuviais kūrė ir Altą ir Balfą. Be 
Balfo lietuviai, pasitraukę iš 
savo krašto, nebūtų gavę jokios 
materialės paramos, o be Alto 
nebūtų galėję palankiomis sąly
gomis atvykti į šį kraštą ir čia 
taip patogiai įsikurti. Todėl 
atėjo pats laikas jo aštuoniasde
šimt metu amžiaus sukakties ir 
visuomenininko premijos pei
kimo pioga visiems lietuviams

Petrošienė su savo šeima, sesuo 
Victoria Kuchins su vyru Lion
ginu, taip pat jų sūnūs Edmun
das ir Lawrence bei jo žmona 
Adelė, marti Gene Krajcek su 
šeima, Bronė Ambrose, Safija 
Wizgard ,ponia Liulevich, Ane
lė ir Edvardas Pociai, taip pat 
Jonas ir Albina Martinkai. Ele
na ir Juozas Ratkai priklauso 
Miami Lietuvių klubui taip pat 
nepamiršdami bendrųjų lietu
viškų reikalų ir buvusių lietu
viško darbo dendradarbių.

— Naujienų Vajaus Komisija 
kviečia visus skaitytojus ir visus! 
lietuvius atsilankyti į Naujienų 
gegužinę - pikniką birželio 10 
dieną Bučo sodyboje, susipažin
ti su jų talkininkais, bendradar
biais, darbuotojais ir redakto
riais, ta proga paremiant bei 
per juos užsisakant Naujienas. 
Gegužinės rengėjų komisija ruo
šiasi visus sutikti ir tinkamai 
visiems patarnauti, todėl visi 
gali kviesti savo pažįstamus pa
simatyti šioje gegužinėje.

— Zigmas I. Gura, West Palm 
Beach, Fla., Naujienų bendra
darbis, kartu su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė vajui 10 dol. 
Vajaus komisija nuoširdžiai dė
koja. Visi skaitytojai yra pra
šomi remti Naujienas ir daryti 
pastangų suradimui bent po vie
ną naują skaitytoją. Visi lietu
viai yra kviečiami užsisakyti 
Naujienas.

SAVININKAS PARDUODA 7 BUTŲ 
mūra 72-tros ir California Ave. apy
linkėje už apie S65.000. Galima pe
rimti 5% % paskolą. Pardavimo prie
žastis — iškėlimas tarnybai į kitą 

. valstiją.'

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate 
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554 -, .

VISKAS AIŠKU
'GRAŽUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 

prie vienuolyno. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $19.900.

PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
mūras. 2 auto mūro garažas. įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44’ lo
tas. Marquette Parke. $38,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas eazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetu virtu
vės. Naujas gazu šildvmas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18,000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000.

2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. 930.000.

PLATUS. VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

NAUJIENAS
e

>*

Monika Yoyce Austin (Austinaitė), 
gyvenanti Beverly Shores. Indiana, 
bus debiutante šių metų Gintaro ba
liuje, kurį rengia Chkagos Lietuvių 
Moterų klubas.

Monika yra Christinos ir Charles 
Austin duktė. Jos motin* Christina 
yra mirusio Charles Krikščiūno ir jo 
žmonos Josefinos Kriščiūnienės duk
tė. Christina dabar dirba Naujienose, 
direkcijoje ir administracijoje. Ji 
vra veikli SLA narė, buvo Chicagos 
Lietuvių Moterų klubo pirmininkė, o 

t šiais metais ji bus Gintaro Baliaus ve
dėja. Charles Austin. Monikos tėvas, 
yra filmavimo produktu ir filmu soe- 
c»alistos. Josephine Kriščiūnienė, 
Monikos senelė, vra veikli lietuviš
kose oroanizaciio«e. Ji pirminin
kauta Gražaus varjo lietuvaičiu drąsi
ai iai ir yra veikli Lietuviu Motery 
klubo narė. Dabartiniu metu Monika 
mokosi M>chioan City Ropers Sr. aukš
tesniojoje mokyklai* Ji yra p*ra mo
kinė. oauna auk«č;*ųsii>s pažvmius. 
bet ii kreipia vpatinoa dėmėsi i gim
nastika ir soorta. Dabartiniu metu įi 
labiausiai norėtu būti oimnastikos 
mokvtoįa. Ji dirba mokyklos biblio
tekoje. retkarčiais atvyksta j Nauiie
nas padirbėti. Gintaro balius bus bir
želio 24 diena Olvmpic Fields Country 

Club salėjo.

♦ Dėmesio! Pirmasis išpar
davimas su 30 ir 40% nuolai
dos įvairiems gražiųjų kailių 
paltams ir puošmenoms. Atsi
lankykite dar prieš atostogas, 
kai yra pigiausios kainos už ge
riausius kailius, šeštadienį, bir
želio 9 d. atdara nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. vak., sekmadienį nuo 
11 vai. iki 6 vai. vak. ir pirma
dienį, birželio 11 d., nuo 9 ryto 
iki 8 vai. vak.

Norman Burst einas, 
i-me aukšte 

185 No. Wabash Ave.
Chicago. Hl. 60601. Tel. 263-5826

(Pr).

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

M. A. š I If K IT S
Real Estate, Notary Publie 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

♦ Chicagos Lietuvių Taryba 
ir Marquette Parko LB Apylin
kės Valdyba birželio mėn. 15 d. 
7 vai. vak.. Jaunimo Centre, 
rengia birželio baisiųjų įvykių 
— didžiųjų trėmimų minėjimą. 
Pagrindiniu kalbėtoju pakvies
tas. Tarybos vykd. sekretorius 
p. Alvydas Jonikas. Programą 
prie paminklo ir salėje išpildys 
Pedagoginio Lit. Instituto stu
dentai, Aukšt. Lit. mokyklos 
mokiniai ir Jaunimo Centro 
choras, vad. Fausto Strolios.

Be to, birželio 16—18 d. d. 
Marquette Parko parapijos sa
lėje ruošiama genocido paroda.

Lietuviškoji visuomenė' kvie
čiama minėjime ir parodoj kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

(Pr).

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. III. 00600. TeL: VI 7<447

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu Ir taisau kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

TeL: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5900
J

LAIKRODŽIAI IR BRANEINYBES
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL- Rflpubllc 7-1941

K. (RINGIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuno-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBWLDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai

nos nebrangios.
35184H W. 63rd Straot, Chicago, UL 

TEL — 776.5888
Anie**** Garbačiauskas, tav.

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




