
TAr First aid Create a 
Liihuaiudti Ikdii tn Ąmerim

The 1 uhuaoian Daily New* 
Pubfabrd by The Luhuanian Ncw> Pubiūtog

1739 So. Hakted Street, Chicago, lit 60608 
HAymarket 1-6100

Over One MiUkuti Lithuanian 
In The Urfted States

Library vf Congress Gr.
. Periodical Division

PriCC y/ashingtonz D. C. 20540

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Chicago, HL — Trečiadienis, Balandis,-April 7 d., 1976 m. NO. 83

JAV GALI
‘ 1 *’ j e ■’ •' 'r i

GYVENTOJAMS NUO SLOGOS SKIEPYTI
Skiepams pirkti paskiriama $135 milijonai

WASHINGTON AS. — Atstovų Rūmai pirmadienį priėmė du 
biliusjr juos tuojau persiuntė Senatui. Pirmuoju biliu autorizuo
jama visuotinos'imunizacijos (skiepijimo) nuo influehzos pro
grama; antruoju skiriama $135 milijonų prezidento Fordo prašy
ta suma tai imunizacijai pravesti^?

Atstovų rūmai, lėšų paskyri
mą priėmė 354 balsais prieš 12. 
Iš tų sumų federalinė valdžia 
galės pirkti skiepus (vaccine) ir 
juos nemokamai dalinti valsti
joms ir vietos sveikatos įstai
goms. . < ' .
: Sveikatos'subkpmisijos pirmi
ninkas Paul G. Rogers (D., Fla.) 
tvirtina, kad Senatas abu bilius 
praleis nedelsdamas.

Influenza -(Flu) 1918-19 me
tais užmušė per visą pasaulį apie 
20 milijonų žmonių. Turima ne-, 

■tiesioginių įrodymų, kad šių me
tų pradžioje tarp naujųjų re- 
krutu Fort Dix, N. J., rastas 
Flu virusas yra “panašus” į tų

Atst. Larry P. McDonald (D., 
Ga.), pats daktaras, paraškė, 
kad bet kokia influeiizos epide>

^atkopia*
dikų profesijos ir privačiu vars
tų firmų. “Kas čia siūloma, yra 
panikos kėlimas. Medikų profe- 

į;-sija puikiausiai tin^a tai prp= 
□lemai išspręsti ir farmacijos 
industrija yra pajėgi skiepus pa
gaminti, neužkrtfunant naujos 
naštos mokesčių mokėtojams ant 
pegių’’, kalbėjo McDonald, kurs 
yra praktikuojantis gydytojas 
Atlantos mieste. k ’ \

Afrikoje pabėgo 
H Kubos kareivis

LISABONA. — Vienas Kubos 
kareivis Angoloje, Luandos ae
rodrome, ginklu privertė Portu
galų lėktuvą vežti jį~į Portugali
ją. Portugalijoje minimas karei
vis Carlos Molina Aivarai papra
šė portugalų vyriausybės politi
nio prieglobščio. Vienok Kubos 
pasiuntinybė Portugalijoj ė pa
reikalavo, kad kareivis tuojau 
būtų grąžintas į Angolą ir-per
duotas Angoloje esančios Kubos 
kariuomenės vadovybei. ''.

Dabar Portugalijos Vyriausy
bė svarsto šį reikalą ir nežino 
kaip pasielgti : grąžinti pabėgu
sį Kubos kareivį į Angolą, pa
likti jį Portugalijoje, suteikiant 
politinio ^pabėgėlio teises, arba 
išsiųsti jį į kitą, neutralią vals
tybę .

 ' z

Mire Howard Hughes
HOUSTON, Tex. — Howard 

R. Hughes, vadinamas “paslap
tinguoju finansininku”, per ei
lę metų valdęs savo daugiau kaip 
2 bilijonus dolerių vertą biznio 
imperiją pats gyvendamas pasi
slėpęs daugiausiai užsieniuose, 
pirmadienį skrisdamas iš Mek
sikos į Houstoną mirė širdies 
smūgiu pusę valandos anksčiau, 

, / kol lėktuvas pasiekė Houstoną,
kur jis buvo laukiamas Metodis
tų ligoninėje. Hughes neturėjo 
jokių artimesnių giminaičių ir 

- niekas nežino, ar jis paliko kokį 
testamentą.

NAS. — riMassachu-

K VISO PASAULIO

Tailande nauja valdžia, : 
. nauja politika

BANGKOK. — Naujai išrink
tasis Tailando lyderis Seni Pra- 
moj pasakė, kad jis žada atšauk
ti įsakymą Amerikos kariuome
nės likučiams apleisti Tailandą 
iki liepos 20 dienos. Daugumas 
politinių stebėtojų mano, kad 
ligšiolinis ministeris pirminin
kas Sukrit .Dramoj nebebuvo iš
rinktas už tai, kad toki Įsakymą 
padarė. Amerikiečių Tailande 
dar yra apie 4,000. Naujasis de
mokratų partijos lyderis, numa
tomasis min. pirmininkas yra 
Sukrit Pramoj brolis.

Pagrobė amerikieti

CARACAS,Venecuela. — Pa
grobtojo amerikiečio-William F. 
Niehous kompanija Owens — Il
linois sutiko su pagrobikų sąly
gomis ir pradėjo tos kompanijos 
800 darbininkams išmokėti $90,- 
000, kiekvienam po $116 bonu- 
są. Kiti du pagrobikų reikalavi
mai buvo paskelbti Londono Ti-J 
mes pagrobikų politinį manifestą 
ir išdalinti miesto vargšams 1,- 
220 krepšių maisto. L
Vyskupas vadovauja Rodezijos 

sukilėliams

SALISBURY, Rodezija. — Ro
dezijos armijos pranešimu, pa
sienyje su Mozambiku praeitų 
keturių dienų bėgyje buvo už
mušti devyni juodųjų naciona
listų. paftizanai.. Daugiau kaip 
10,000 juodžių, ^Rodezijos suki
lėlių, karingam vyskupui Muzu- 
rovąi vadovaujant; yra sukoncen
truota Mozambiko pusėje pra
dėti ginklų kovą prieš Bodezijos 
baltųjų valdžią.

Vis dar nėra taikos Libane •- . v • > - - 3
BEIRUTAS.—Jungtinių Val-s 

tybių pasiuntinis Dean Brown 
padidino diplomatiškas pastan
gas grąžinti Libanui patvarią 
taiką, nors Libano lyderiai abe
joja kad paliaubos tvers ir kad 
politinis susitarimas netolimoje 
ateityje yra galimas. Sirijos ka
riuomenė užėmė strategines po
zicijas Libano pasieniu, pasiry
žusi veikti jei nebus padaryta 
sutartis iki ateinančio pirmadie
nio, kada baigiasi 27-tų paliaubų 
terminas.
Pagarba Marshall’ui Suloway

Čikagos viešųjų darbų komi- 
sionierius M. Suloway išrinktas 
į dešimtinę atrinktųjų geriausių 
viešųjų darbų administratorių. 
Atranką pravedė Amerikos Vie
šųjų Darbų Asociacija, kuri pa
reiškė, kad pagerbimui atrink
tieji viešųjų darbų pareigūnai 
“įrodė aukščiausį profesinio ga
bumo standartą sumaniai tau
pydami darbo jėgą ir fondus.

?/

LONDONAS. — Britanijos užsienių • reikajf sekretorius Ja
mes Callaghan,-glaudžių santykių su Jungtinėmis Valstybėmis

BANGKOK, Tajus. — Phom

II ranką nuvažiavo j Bukingham Palace 10 perimti pareigų.

Trumpoje prakalboje' į tautą 
Callaghan perspėjo britus, kad 
jie vis dar tebegyvena standar
tais, kur daugiau išleidžiama ne
gu uždirbama/kas reiškia, kad 
kraštas tėbeklimpsta ą skolas, ir 
tai negali tęstis be galo.

“Švelnaus pasirinkimo nėra ir 
aš jums kol itas didesnio, page-, 
rėjimo nežadu”, pasakė jis. Cal
laghan išAVilsono paveldėjo sva
ro nuosmuki nedarbą ir civilinęfc, K. •
nesaitaiką Airijoje. '

Nudurtas imtynių 
instruktorius

WAUKEGAN. — Imtyninin
kas Robert Shines, 29 m. am
žiaus, Waiikegano kolegijos im
tynių insfruktorius, balandžio 
5 d. buvo f kaklą' peilių-tvirtinai 
nudurtas; nudūrė ;buvusi jo 
Žmona,'su-kuria jiši;jaą:šėši mė
nesiai' kai]!> buvo įššfekyręs.

Žmona yra policijos suimta ir ^ovo mėnesį pernai pardavė 
kaltinama žmogužudyste. p

Pabrangs gyvenimas
Vežikų unijos streikas pasi

baigė, sudarius naują darbo kon
traktą, kuriuo vežikams pakelia
mas uždarbis per 3 metus iki 
30%. Aišku, važma ir prekės 
mažiausiai pabrangs 10%. j

“Astronomiški” civilinių 
teisių skundai

WASHINGTONAS. _ HEW 
(Sveikatos, švietimo ir Labda
ros) sekretoriaus David Mathews 
pranešimu, skundai ir reikalavi
mai pakilo “astronomiškai”, tiek, 
kad departamentas nebespėja 
tvarkyti. Mathews praneša,, kad 
jo departamentas, norėdamas 
apvalyti Medicaid programą nuo 
sukčiavimų ir piktnandojimo, di
dina kriminalinių investigatorių 
skaičių. ' e

Didieji automobiliai
’i?-' “.“"V ' ■ r- - r ‘

atgavo pirmenybę
Kovo mėnesio ir/pirmojo me

tų bertainio pardavimo biznyje 
American Motors- Corp, su savo 
sumažinto didumo automobiliais 
bveik pralaimėjo, bet. “Didieji 
Trys” Detroite su - didžiaisiais 
automobiliais laimėjo neįtikėti
nai didelį pardavimą. Didžioji 
dauguma pirkėjų, .didelių auto
mobilių “lojalistai”, ypač kai pra
dėjo gazolinas atpiginti, palikę 
mažuosius, suskubo pirįkti di
džiuosius.
■ AMC (American Motor Corp.) 
pernai per kovo mėn. pardavusi 
26,036, šiemet per tą laiką te
pardavė 25,424 ; Dealers iš 71,- 
018 pernai per bertainį šiemet 
per tą patį laiką pardavė tik 68,- 
506.

Su dideliu modeliu pasirinkimų 
General Motors Corp, iš 277,017 

per tą laiką šiemet. 454,306, tai 
yra 58 nuošimčiais daugiau. Per 
visą metų bertainį pernai par
davė 781.177, šiemet 1,117,498, 
tai yra 43 nuošimčiais daugiau.

P. Afrikos detente
CAPE TOWN*. — Pietų Afri

ka yra jau visiškai pasitraukusi 
iš Angolos teritorijos. Jos kari
nių jėgų saugotos užtvankos bei 
elektros stotis perduota Aflgolos 
prokomunistinei vyriausybei.

Pietų Afrikos vidaus ir infor
macijos ministeris Connie Mul
der pareiškė, kad .'Pietų Afrikos 
valstybės detente su šiaurės Af
rikos valstybėmis nėra mirusi, Į Hughes labai išdžiuvęs, likusi 
nežiūrint, kad komunistinė vei- vien oda ir -kaulai, sako lavoną 
kla Angoloje sudarė naujas po- tikrinęs Texas ligoninės gydy- 
litines sąlygas. Ministeris tai pa- tojas. Tuo tarpu dar nežinia, 
sakė tik ką.grįžęs iš Dramblio ar bilijonierius paliko testamen- 
Kaulo pakrantės (Ivory Coast), tą, bet nustatyta, kad jo dirb- 
kur jis tarėsi su prezidentu Fe- tuvės ir biznio įstaigos tęs dar- 
)ix Hęuphouat Boigny. bą pagal jo nust*tytą_£yąrką.

Išrasti vaistai 
nuo kaulų ligos

šetts-jCęperal Hospital daktarai 
-raneŠe kad išrastas ir išbandy
tas narnas efektingai vaistas nuo 
kaulų’HĮrbs. vadinamos Pageto 
’iga (Pagefs didease)’ Vaistas 
vadinamas salmon calcitonin.

Pageto ligą .pirmiausiai išty- 
I rė ir aprašė Sir James Paget, 
I 4 nglij oj e, aštuonioliktoje am
žiaus pabaigoje. UPI praneši
mų, apie 100,000 amerikiečių yra 
specialaus kaulų gydymo reika- 

I lingi. Nors daktarai dar tiksliai 
i^žino tos ligos priežasčių, bet 
jaiųįatyrė, kadTiuo naujojo vais
to lengvėja skausmai ir lėtėja 
kaulų išsigimimas, kurs reiškią- 
si minkštėjimu ir išsilankstymu, 
deformuotų kardų store j imu, di
dėjimu ir silpnumu.

Vaisto- vartojimas pradėtas 
dar tik pradėjus f mėnesį.

Sihanouk

rodom Sihanouk atsisakė iš vals
tybės galvos pareigų. Jis 1970 
metais buvo. išverstas iš sosto 
ir 5 metus išgyveno kaip tremti
nis Kinijoje,' bet raudoniesiems 
laimėjus praeitą pavasarį, grįžo 
į Kambodiją, .kur naujieji val
dovai komunistai paskyrė jį vals
tybės viršininku. C ‘ ■-

Einant Kambodijos konstituci
ja krašto seimas turi išrinkti 
vykdomąjį komitetą. Sihanou- 
kui lyg mirusiam, būsiąs pasta
tytas paminklas.

“Profesionališkas” 
žmogaus nužudymas 
» CHICAGA. — Praeitą penkta

dienį O’Hare aerodromo automo
biliams pastatyti aikštėje vieno 
automobilio bagažinėje rasti bro
lio Walter Sims, 27, ir sesers Ma
ry Farrow, 28, lavonai, abudu 
iš Michigan© vaisi., kurių buvo 
pasigendama nuo, .gruodžio 8 
dienos.

Jie buvo nužudyti " keliais šū
viais iš stambaus kalibro pistolie- 
to, išrengti, įvynioti į drabužį ir 
plastiką, padarant “mumijas”. 
Nerasta jokių dokumentų ir at
pažinti buvo tik iš pirštų nuo
spaudų, nors lavonai per laiką 
buvo pusėtinai sugedę.

žudymo priežastis, spėjama 
buvo narkotikų trafikas, kadan
gi Sims už heroino kontraban
dą jau buvo dukart teistas ir 
dabar buvo iš kalėjimo prieš ke
letą dienų" sąlyginiąi paleis
tas.

— Lėktuve miręs fabrikantas, 
lakūnas, sportininkas Howard G.

Mansfield patarė būti atsargiems, kad 
nepadaryt^ bereikalingos klaidos *

WASHINGTONAS, D. C. Valstybės sekretoriaus pavaduoto
jas Joseph Cisco pirmadienio popietę informavo kongreso užsienio 
komitetą apie dabartinę įtampą ir naujai susidariusią padėtį 1J- 
bane. Jis aiškino komiteto nariams, kad vyriausybė dabartiniu 
metu nori išvežti iš Libano tiktai Amerikos piliečius, kuriems 
yra susidaręs įimtas pavojus.

US - Tailandijos
■ y .

santykiai
BANGKOKAŠ. — Naujoji 

Tailandijos vyriausybė, vadovau
jama ministerio pirmininko Se
ni Pramoj, palieka galimybę, kad 
JAV ir Tailandijos santykiai ir 
toliau pasiliks draugiški, ir ga
limas daiktas, kad JAV elektro
ninė stebėjimo stotis galės ir 
toliau veikti. Senoji Tailandijos 
vyriausybė buvo pareikalavusi 
uždaryti stotį jr išsinešdinti vi
siems amerikiečiams.

Naujasis ministeris pirminin
kas Seni Pramoj buvo ilgą lai
ką Tailandijos pasiuntiniu Wa- 

;shingtohe^; todėl pažįsta JAV. 
Jis sakorTŠd JffYA^riausybė pa
dėjo mums* daug, daug metų ir 
tenka pripažinti, jog Amerika 
yra daugelio metų Tailandijos 
draugu.

Pablogėjo Filipinų 
ir JAV santykiai

MANILA. — Filipinų užsienių 
reikalų ministerija vyriausybės 
vardu įteikė Amerikos pasiunti
nybei Maniloje notą, kurioje pa
reiškiama, kad pasiuntinybės 
tarnautojas D. R. Ness yra ne
pageidaujamas asmuo ir toliau 
nebelaikomas pasiuntinybės tar
nautojų nariu.

Klausimas iškilo, kai minėtas 
Ness atsisakė V. Gomez išduoti 
įvažiavimo vizą į JAV. Manilos- 
JAV santykiai jau iš seniau yra 
labai šalti dėl buvusio prez. Dios- 
dado Macapagal, kuris nori gau
ti Amerikoje politinį prieglobs
tį.

Henry Kisingerio 
karjeros galas

VAŠINGTONAS. — Naujasis 
prez. Fordo rinkiminės kampa
nijos vedėjas R. C. B. Morton, 
Kalifornijos, respublikonų parti
jos lyderių pasitarime pareiškė, 
kad Kisingerio karjera eina prie 
galo ir jis metų gale gal būt at
sistatydins.. Tačiau Baltųjų Rū
mų spaudoj sekretorius R. Nes- 
sen, užklaustas laikraštininkų, 
pasakė, kad jis nieko nežinąs 
apie Kisingerio pasitraukimą.

Šveicarija ruošiasi kovai su ‘flu’

BERNAS. Šveicarija iš anks
to pradėjo priemones prieš influ- 
enzos numatomą epidemiją atei
nančią žiemą. Šveicarija yta tre
čioji valstybė, kuri iš anksto ruo
šiasi apsisaugoti nuo vadinamų 
“kiaulių slogų” (swine flu), nuo 
kurios Pirmajam Pasauliniam 
karui baigiantis mirė apie 20 
milijonų.

Praeitą savaitę buvo duotas 
įsakymas Viduržemių jūroje 
esantiems karo laivams plaukti Į 
Libano vandenis. Toliau buvu
siam lėktuvnešiui taip pat buvo 
įsakyta plaukti ta pačia krypti
mi. Kaip Artimuose Rytuose, 
taip ir pačioje-Amerikoje pradė
jo sklisti gandai, kad JAV ren
giasi pasiųsti karius į Li’mną 
ir.baigti jau 11-tas mėnuo besi
tęsiančias žudynes tarp Libano 
musulmonų ir krikščionių., Jeigu 
reikalas būtų priklausęs vien tik
tai libaniečiams, tai jie būtų ro
dę bendrą kalbąrir baigę nesusi
pratimus, bet ginkluotų palesti
niečių įsikišimas pratęsė kovas.

Sekretoriaus pavaduojąs aiš
kiai išdėstė komiteto nariams lai- 
yų judėjimo tikslus, bet jis pa
reiškė, kad gali pasikeist? padė
tis ir gali būti reikalas siųsti 
Amerikos karius. Amerikos ma
rinus pasiuntę prezidentas Eisen- 
howerisf Jie išvengė bereikalin
go ^kraujo praliejimo ir greitai 
atstatė tvarką.

Senato daugumos "vadas Mike 
Mansfield labai rimtai įspėjo vy
riausybę. Jis patarė vyriausybei 
būt labai atsargiai. Dabartiniu 
metu padėtis Libane labai įtemp
ta. Mažiausia klaida gali sukel
ti bereikalingą konfliktą/ kuris 
JAV gali labai brangiai kainuoti. 
Senatorius kalbėjo sekretoriaus 
pavaduotojui, kad jis praneštų 
Mansfieldo nuomonę vyriausy
bei.

Dabartiniu metu Libane yra 
1,200 Amerikos piliečių ir 40 tar
nautojų Amerikos ambasadoje. 
Visiems įsakyta pasiruošti išvyk
ti, kai bus duotas įsakymas. Ko
miteto narys Edward M. Kenne
dy pakartotinai paklausė sekre
toriaus pavaduotojo Cisco, ar 
JAV pripažįsta dėsnį, kad vals
tybės neskištų į kitos valstybės 
vidaus reikalus. Cisco atsakė, 
kad JAV visą laiką skelbia šį 
principą ir yra pasiryžusios pa
čios jo laikytis. Jis pabrėžė, kad 
1958 metais buvusi kita padėtis. 
Tada Libano prezidentas prašė 
JAV įsikišti ir atstatyti tvarką.

Tuo tarpu Beirute Libano par
lamento nariai tariasi, kaip iš
spręsti prezidentūros klausimą. 
Dabartinis prezidentas Franjieh 
yra pasiruošęs atsistatydinti, bet 
jis nori žinoti, kam jis privalės 
perduoti prezidentūrą. Veik vi
si norėtų, kad dabartinis prezi
dentas pasitrauktų, bet dar sun
kiau parlamento nariams susi
tarti, ką rinkti krašto preziden
tu. Pagaliau, retas nori tapti 
neramaus krašto prezidentu.

gajORASŽOj

Šiltesnis
I Saulė teka 5:26, leidžiasi 6:21



tinės sukaktys minimos. Michel
angelo (1475—1564) penkių šim- Valstybės teatrui nuo 1925 iki

dualinių parodų — Europoje ir

irtre Chicagoje buvo surengta jo

ir Rusijoje. Tenka pabrėžti, kad

dų bei gamtovaizdžių, Kauno ir
Vilniaus -nuėstų būdingesnius
-i ■ - ** * _ -----

bruožus užrekordavo savo pa-kultetą. Meną studijavo Muen-

1902 metų priklausė rusų daili-
vaizdiniame .gyvenime. Pasaulis

džio 23. Tą dieną (penktadjeni)- ma dekoratyvinio mėho išraiš'

vė Jaunimo -Centre f engia su-!
- - • -W --.-5 •- - -s - --
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gi pastatymai ir tenai buvo, 
Dobužinskio * kūrybos galima

tarpsniu^sė, panašumus ir skir- 

nusitesė, visi su didelių, dėmesiu

tais. Jo tėvas karininkas, vėliau 
generolas.' Buvo kilęs iš senos

tų metų sukaktis, Mikalojaus K. 
Čiurlionio 100 metų sukaktis, 
(1875—1911) vyskupo Valan-

kūrybos parodėlė. Čiurlionis bu- 

riose pasaulio vietose, ypač Chi

ta- Salle. ?Q., Męhfra&l 690.
.-"ė į- Ca'n»3»'5- '

veiksluose. Dobužinskio meno 
įnašas labai platus ir įvairus,

lyvavo parodose Rusijoje ir už- 
sieniųosė. į Jis pagarsėjo kaip 
grafikas, iliustratorius/ bet- bu-

; i ■;vo universalus dailininkas. Aūkš-^
viškcsios Skautjjos” veikalo su- y pradėjo dirbti teatrui nuo1907

-Matislovo Dobužinskio šimtme
čiui prisiminti tik Jaunimo Cen-

rasti 63 Europos ir Amerikos 
muziejuose, .taip pat Lietuvoje 
ir Rusijoje. Tenka pabrėžti, kad 
Dobužinskis nupiešė labai daug

kytųs. GflweHiokursusAustrali-
joje.f^uwęJdomiLpalyginti šių,
dviejų -atskirų kursų, vykusių į chene, Paryžiuje, Italijoje ir Me

kviečiama apsilankyti.
Laukiamas autorius
Jurggėla

Rt ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★★,★ 
‘•StP STRENGTHEN \ , 

AMERICA'S PEACE POWER
- 8UY U.S. SAVINGS BONDS
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lietuvių bajorų šeimos; Dobu?

prenumeratos 
mokesčiu..
— - ■

- .

I

.lik xrž §5.00 metams!
- •’jf: ‘ -(Bėgulian prenumerata

ir įdomų pranešimą pateikė tų vo paj^^^ąs, plačiu mastu įvai- 

cagoje mažesniais ir didesniais 
parengimais. ' -• J''%

Mstislavas . Dobužinskis gimė 
Novgotodė (Rusijoj) 1875 me

Petro Jurgėįos veikalu “Lietu
viškoji Skautija”. Visi skauti- 
ninkai-kės, skautai-tės ir visuo
mene

Strong '

buvo prieinamos.-1924 metais su- BUY U. S. SAVINGS BONDS
------ - "j." _ - • ■— ■_________  . ...i..".. ų y _ '

1

kaip scenos srityje, taip. ir. aki-
Z.' , . . ‘ . *' T^_ .

neteko dar vieno žymaus meni- 
ninko'. N ■;

L

žinskis mokėsi Vilniaus ir Po? Lietuvos istorinių vietovių vaiz- ' 
trapilio gimnazijose ir baigė Pe- ■ . -
trapilio universiteto teisių fa-

Erasome iškilti irLprisiUšti
- ■ -B-ri •- ' ... : ’ r
su virs nurodytu

apie keturiasdešimt škautininkų- 
kių. 1

Patiksliname, kad ‘Lietu-

tikimas Chicagoje įvyks balan- mėtų, tai buVo jo labiau mėgia-
.. . ; . nradekoratyviniomėnoišraiš-

Chiicagos skautininkų-kių Ramo- ims psichologinė: sritis. Bet ap- 

sipažinimą su JŲSS Pirmūno v. s

“NE^RIKL AIJSOM A I.IETU V A’ 

7111 Georgė St.
naujam skaitytojui

1-—-į--

si6.00)

skrifol jam visos meno formos

. įdomu palyginti šių

sldrtihgndše žemynuoš&ir laiko juo; Akademijoje Petrapily j e;'Nuo
Apanavičius^ ir cue mvi/. r _ _ r . , .T U • • „44T,„ r> tingumus. Nors sueiga gerokaiLabai visiems patiko R. Stn- » . . , ® ° ■ .■ nusitęsė, visi su dideliu dėmėsiu

klausėsi pašnekesiiį; Dalyvavo

s

prirašyta sapudoje. Buvo dis-

dalinius pristatymo nesklan- Išaušus atsikėliau, nusi-

dėl mobilizacijos spabdoje, ne ir vis- dar atvykstančiu atsargi-,

J. T.

Akademikai skautai
•* >

Kad tas painus darbas nevi šiem s

to nepyko.

\

pradėjo jūrų skautuose.
R. Apanavičinsnr eilė kitųž

grįžus man iš miesto,

buvo policininkas ir ieškojo sunkvežimių stove j o

įspėjo, kad aš grįžęs iš miesto
• • ” * ; fe- > - fe - _  

Radviliškį. Toks karo komen
danto įsakymas.

■doye dbtivd rašoma apie kitų

įvyko. Staiga' susirgus LS$ Pir mos; - Aš gavęs jį j au žinojau,

* * * ‘ ■ ’WPėrkirerigiau'ar- pasiėmęs kas vuočių rinktinės vado, atsar-.gos sutiktuvemiš ir sol. G. Čap- reikalinga kelionėj ir karino-
niėnėj, autiibūšu išvykau į ge-
ležinkelio ' stotį; Geležinkelio

vo 16 d. posedyj'e nutate 'ahksty- perti t^^iW^llipgS ^pirmąjįpa-

sau vietelę riedėjau Radviliš-
kio link. į Radviliškį atvykau

ta get the

nūs iri ryšulius. Išvykome. >

write to:

jyvavo pamaldose su savo* vėlia-

Pas jį pasiteiravau ar nėra ka-
rininko. Jis pastebėjo, kad visi
karininkai mieste, o mobiliza
cijos reikalai pavestas tvarky
tį jam. Nurodė atsarginiams
skirtą kambarį, kuris jau buvo
paruoštas: lovos sustatytos, čiu

O"

K ^2 DSI

Bonds can make buying a house
lot easier. Just sign up for the PayrollOr

žiais vi rApftars 336 pst Kaina $6 00
Pro* Sirfiika SENŲJŲ IIĖTUVIŠKU KNYGŲ ISTO

payday, an amount you specify isįrišta

$2.00' i

£

)
3

pelį, šaukimą į kariuomenę, ir 
įspėjo, kad aš grįžęs iš miesto 
pirmuoju traukiniu vyksčiau į

$3.<X) mmksiais vir 
inšia — ^3 00 minki

if loom 
M inkilais virs

vą rudenį šventę’ rengei, nežiū
rint į tai-, ar Pirmūnas v. s. P.

ams paremti, 6 
;nkiusiems - sve-

lankstytas, tik mažesnės for- 

kurzturęšiiį vykti mobilizacij ą 
psžkelSūš.;: ' -i’" -

mobilizacijos lapus. Jis buvo 
panašus į’ atvirutę, taip pat su-

ar reikalinga toji mobilizacija,'vo atvykusių. Išsitiesiau pailst*- 
ar nę. Jos pobūdis.; šaukimo Ji ir bent Įtiek nusnūsti.

pratą yra kitokia, negu kaiku- 
rių fronto žmonių.

Jie siekė, kad LB būtų visų 
lietuvių bendruomenė, kad jos 
apimtyje įtilptų ir senoji lietu-

' Uahv /O8 psl
52 (Ml n dg*i.< 225 py I 

^f'hais ...............

■Vyt. 
gynėjas,

d ji nevel- 
es niokyįkr 

mk^siirpasiruosė

dedant vilkiukais ir bmgiant tė
veliais — ihamytėms ir senais

knygos sutiktuvės Toronte nb-

m'ūhui v. š. P. Jurgėlai, turėjusi 
įvykti kovo 2O-2i šventė su sūei--

maičio (jau sveikstančio po sun
kios automobilio nelaimės) or
kestras. Jie groja gražiai, su

tės Ridelytė ir. įbumentalytė.
Kitas įįofflybėr

ėlio y^r^aiių-

Mano mobilizacijos lapelis 
•nebuvo įdėtas-į voką ar kaip 
kitaip užklijuotas, kaip spau-

^gūstis.- Neilgi Teikėjo lauk- 

sitaikiusi vagoną ir susiradęs

Apie atefarginių mobilizaci- žiniai, paklodės, pagalvėlės ir 
ją jau. daug straipsnių buvo antklodės padėtos.
prirašyta sapudoje. Buvo dis- Susiradau sau patogesnę lo-

X

y

Y

v

-£• Iš S. CathaHnėš, Otftų šv. 
Kazimiero šventėje skautai da-

ras tinės ir- 
. tokią, kokių man pačiam josf sandėliai yra dždaryti, bet tą 
sūkuryje teko išgyventu

NR. 13 (545)
t

'3 .
\ UI

S 
tuntininkė , 
ir Akv; Gražuliai, p? čipkienė, v.

_ _ . - . -. ■ 1 - --- --

I

si rt7.: j t 

iflMd

lietus pasilaikyti. Bet tie, kurie 
dėl kokių nors priėžaščių norėtų 
atsiimti pinigus, tesikreipia į s. 
L. Kalinauską.

pro tarpus praeiti.
Taip lauke be šviesų, visai 

tamsoj, tykiai išstovėjome dau

7 V. ■ :

"Lietuviškosios Skautijos”

aprašanti paskutinių 00 (1869-1959) metų 
ą ir jų atliktas darbus 664 psl. Kaina 

\ t Draugija.
pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos

sii vokiečiais pavyko susitarti. 
-Apie Klaipėdos miesto ir kraš

J. Gudėnas ir narys’G. Barzdu- 
kas. Talkininkavo Pr. Mainelis, 
V. Biliūnas, v. s. VI. Bacevičius,

po vidurnakčio. Stotyje laukė 
dalinio kariškus sunkvežimis, 
kuris paėmė, tuo^traukiniu at
vykusius, mus, mūšų lagami-

-A- Iš S. Cathaiihėš, Orit.

tvarkymą tankus ir sunkveži
mius suvažiuoti į garažą ir ei(. 
ti miegoti, nes vokiečių kariuo-

s. VI. Bacevičius^
Tikslas pasiektas ’

Bendras diaiijas, į kurį buvo 
įtrauktas daugybė žmonių pra-

noras mobilizaciją aprašyti I drengi paprastai, ______
iai kūkiM maro nnZ4sin> in*» c o n daliui džd^irK'ff. hėl

|sekmadienį pašaukė mus j san 
Iki šiol spaudoje buvo rašo-:^1 

ir

I
l
I I
II 
Į I g - 
I :
S ’ 

L
I

SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, ILL 60629

N i II-JI METAI

LriLriri
■ ; -■ . . ..

<ri - ■■ . sos

M ■ M m t Į ■ - ' T’*--

3 easy ways 

j^Zip Codes

ga, pamalidomispWiatel'e, kny- 

kauškiehėš kbric^u atidėta rug-
• ■ * “ ’ . < X- V ‘ x * -

at;
čiams gražiu pramogą. ;(pk)- -

UCtlUl lllUj IxdO L7v“ I 

vadovautų Sąjungai ar Sąjūdžiui, 
mes jau turime tokias gilias šak- 

, nis, kad tikrai dar ilgai gyvuo-

If

404

aiškiu ritmu ir nuotaika;
■ riri ri . - ; ■

Gražių dovanų padovanojo v.
. N. Keršnauskaitė, Neringos 

MulipKenė, Br.

JL When you receive* letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book

2 Call ycrar Ideal Post Office 
or see their National Zip

\ Directory.
3 Local Zips can be found 

on the Zip Map in the
* business pages of your 

phonebook
MHsked m a pabfle tanta la cmb. 
«ttM Wilk Tk» Mractblas CoMck

skaatinirfkaiš? suteikė malonaus 
pasitenkinime'..^Visiems dirbu
siems ir gražaus pelno būsimi e- 
siemš pilėnų ž^ygi 
visiems

m see their National Zip

* j'-B ^4 giau. kaip dvi valandas. Pro ■ 
paniurusiai tamsiai pilkų, de-j 
besu praplaisas švietelėdavo auš 
-Fes~prešvaistės--Mes-gavomejja t

' sime, o ASS tikrai sulauks Šimto
• metų sukakties. Tai mano tik- 

kėjimas! — baigė sueigos ve
dėjas v. s. J. Dainauskas.

noriu nei teigti, nei neigti. Magnių. Buvo sekmadtėnis. Tokių 
IIO —-i*-.

amuniciją. Teko patirti, ka<l 
tuo metu pašauktų atsarginių 

. . i < šarvuočių rinktinoje buvo apienonų paliesti ir ankstvvesnę, v J

įsėjo inėh. pabaigai at spalio pra- 
dzi'ai. -f ' /

Švenfoš rengėjū komitetas ko-

? RIMT\ K.XVGA
IT

Kauiienuse
»y«?v spintą ar lentyna

Biehniv PENKTiEj. vNa.
K Biehnix OlENOJANT 

Kaiys Grfrtius. ATSIMINIMAI IR MINTYS.

v><K ;i
w.or ;j
Gra

15 00

Pasveikink savo draugus' dėl? Ar jie yra tiek, nusenę ir 
"Nauj xonas"

RAŠO J. GJRDŽICNAS ’

ATSARGINIŲ MOBILIZACIJOS

■J-.- -

-- - - ■ ' Bi 'fe•riįįriŽ, ....

kMWJWriCTk
"M L.'---

‘ "j- .9- r"
7xri •■ri"":?.-’ "ri: 
LriSSas®®
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PRADĖJO DARB4 SU NAUJA VADOVYYBE
V. s. Vytenis Statkus — naujai išrinktasis 

ASS Vadiios Pirmininkas
šių metų skautiškas pavasaris plaukia aukštųjų sąjungos 

vadovą pasikeitimo ženklu. Pavasario pirmąją dieną (kovo 21) 
New Yorke pareigas perėmė naujon kadencijon išrinktieji Seseri- 
jos-Brolijos Vyr. Skautininkai ir Tarybos Pirmininkė, o kovo 28 
d. Chicagoje v. s. J. Damauskas Įvesdino į ASS Vadijos Pirmininko 
pareigas v. s. fil. Vytenį Statkų.

Jaunimo Centro svetainė yra savo skautišką kelią kaip tik ir 
trr būt judriausia Chicagos kul-
t'rinių, organizacinių, pramogi-į Po kelių netolimos praeities 
ri’i ir kitų renginių vieta. Kovo 
paskutinio sekmadienio popietę 
Į ją sugužėjo būrys akad. skautų 
čių ir skautininkų pasisvečiuoti 
ir pasveikinti naujai perimantį

■ akademikų trimečio vadovo pa
reigas.

Sueigą atidarė p-ko pareigas 
baigiąs fil- v- s. E. Korzonas, 
a-eigoms vesti pakviesdamas

i vyriausią amžiumi v. s. fil. J.
Painaušką.

J. Dainauskas — kas jo Chi
cago j e nepažįsta: ASS garbės 
n-1 rys, FSS pirmininkas ir ilgiau
sios skautiškos tarnybos brolis. 
Prie garbės stalo taip pat kvie
čiami Brolijos-Sešerijos Vyr. 
Skautininkai, ASD CV p-kė, fi
listeriai I. Kairytė ir V. Statkus.

j Tribūna vėl priklauso broliui 
E. Korzonui: pasveikinami kole
gos akademikai, svečiai, keletas 
minčių apie praėjusio trimečio 
darbą, padėka artimiesiems bėh- 

s. dradarbiams — I. kairytei (ji 
leido “Ad Meliorem”), ir šakų 
(FSS, ASD, korp! Vytis) vado
vams. Be jų talkos bei pasišven
timo jokie užmojai nebūtų bu
vę ištempti. Sėkmės naujai atei
nantiems: tikėtina, jog šioje ka
dencijoje nebus šešėlių ir vyks 
našus darbas.

— Kartu su pareigomis- per
duodu broliui Statkui ir tradi
cini drožinį, kuri pats gavau, per
imdamas kad. skautų vairą 
— fil. E. Korzonas Įteikia nau
jajam pirmininkui mažytį,kruo
pščiai išskaptuotą prof. I. Kon
čiaus drožinį.

Drožinys byloja prasminga 
simbolika: klevinio Rūpinto
jėlio papėdėje ropoja minia- 
tūrinė bitelė: juk tai mes, 
Ue maži žemės vabalėliai, 
Kūrėjo papėdėje. Maži, bet 
neužmirškime bitės simbo

likos: darbštumo!

žodi taria naujasis pirminin
kas fil. V. Statkus. Jis padėkojo 
savo pirmtakui išvedusiam aka-! 
demikų laivą pro visas uolas ir, 
verpetus: vertas gero kapitono 
vardo. O šis titulas juk visai1 
neatsitiktinis:

Rija

h i s

S

> v

v

nuotraukų bei pluoštelio min
čių dėl numatomos darbų link
mės (ši bus smulkiau aptarta 
vadi jos narių bendruose svars-| 
tymuose), pristatyti naujosios 
AS vadovybės bendradarbiai: V. 
Sabaliūnaitė, kun. J. Kubilius SJ 
L. Jasaitienė, V.’ Garbonkus ir 
J. Damauskas. Naujas sąjūdžio 
pareigūnas — fil. K. Jėčiuš; jis 
ves akademikų finansinius rei
kalus. Kiti pareigūnai: 
Germanas — garbės
Vyt. Mikėnas —VJF vedėjas, 
R. Dirvonis — Akad. Knygų Lei
dyklos vedėjas ir A, Kiemaitis 
— “Mūsų Vyčio’ administrato
rius.

Toliau p-kas išreiškė lūkestį, 
kad ateinančiuose ASS rinkimuo
se atsiras daugiau kandidatų į 
vadovybės postus,

kvietė visus prisidėti darbu, 

nuomonėmis bei kritiškomis 
pastabomis sąjūdžio veiklai 

pagyvinti.

Vienas svarbiųjų sąjūdžio už
davinių turėtų būti gero vadovų 
kadro paruošimas Brolijos-Sese- 
rijcs vienetams. Sąjūdžio ribose
linkėta, kad akad. skautai atiduo- ’ 
tų ne tik nario mokesčius, bet 
taip pat įdėtų kūrybos bei dar
bo.

Trumpais žodeliais pirmininką 
sveikino naujieji Vyr. Skautinin
kai. sueigą uždarė fil. J. Dai- 
nauskas, ‘iškeldamas esamo lai
ko svarbesnius akad. skautų už
davinius :

—/Pagrindinė mūsų gairė yra 
Ad Meliorėm — vis geriau! Tai 
galioja ir skautuose ir gyveni
me. Tos gairės nustatytos jau 
seniai, jos tokios ir liks. Darbą 
pradedant, prisimintinas ir bend
rasis visų tikslas — Lietuvai 
laisvės atgavimas.

Tain pat svarbu, kad vyres
nieji sąjūdžio nariai kvies
tu. patrauktų jaunuosius, 
atvykstančius į universite
tus. ateiti į ASS gretas, in
spiruotų juos tęsti toliau 
skautybę akademišku būdu.

Tai ypač aktualu dabar, išeivi- 
brolis Korzonas joje, kurioje etninis klausimas

GERIAUSIA DOVANA
Voki*

Kairys, LIETUVA BUDO, fjražiai jrista. 416 psl $5.50
Gana TO JUNGO 492 psl. minkštais vir

(t
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L»uHii»jviene 
psl

!7n osi
M Gudehs, POVU A$ MILERIS

KAŠTAI 25n ri^i 

ATSIMINIMAI

T9’ZS I© VIENA

$5.00
S3 00

APIE JUOZĄ LIŪDŽIU 
___ ___ __________ $1.00 
įsūnystėm atsiminima i

^htgrafiios bruožai 232

-<-'kia pridro 25 rt oaSfo išlaidoms.
V A r J 1 E \ O g.

$3.00

$3.00

GINTARĖS 
IŠLEIDO 

Į MARTELES 
Rasa Domarkaitę

Chicagos Nerijos jūrų skau
čių tunto Nendrių ir Baltijos 
įgulų gihtarės balandžio 4 d. ry
tą susirinko bendron šueigon 

markaitė “išleisti
Jaunimo. centre sesę RRšą Do
markaitė “išleisti i lAar'teles”.

‘ * teH : ;ų di), 
Ketvertąųpetų paręįgingai su 

Ventės ląįyo, ūdrytėiųig -sekma- 
di enio rytąįs sueiga vysi,,, Rasa 
atskubėjo šion sueigom, nežino
dama, kad. jos laukia ne eiliniai 
įgulos reikalai, o jai ruošiamas 
mergrytiš. .Tik pakviesta užim
ti jai kambario viduryje pasta
tytą kėdę. Rasa suprato sueigos
tikslą. įgimtas. kuklumas ir šu- 
sijąudinimas rausromu papuošė 
visad besišypsantį- veidą. -

Baltijos įguTdš'sėšės vainikai 
vo Rasą mirtų vainiku. Įteikta 
dovanų, būrimais spėjamas Ra
sos ateities gyvenimais. Visos da
lyvės atskirai išraškė- savo lin
kėjimus būsimai" jaunamartei ;ir 
pagal senovinį paprotį graudino 
Rasą dainomis , apie šelmį berne
lį ir jos laukiančius vargelius; 
Rasa džiaugėsi gautomis dova
nomis, o ypač sesių jai suruošta
staigmena. Skaitydama įvairius 
dovanas lydėjusias linkėjimus, 
busimoji jaunamartė įtikino sa
vo vyresnes sėses, 4ca'

-užfo .
busimųjų ūdryčių '(kurių

tui- lankė.-, 
las irjosei 
savo 1 
jai visos linkėjo) lietuviškam 
auklėjimui.

Visoms buvo malonu pabend
rauti su sese Rasa, jos mamytė, 
tėveliu ir susipažinti su būsimu 
jaunuoju Raimundu šilkaičiu. 
Vaišinantis kavute ir pyragai
čiais, dalinamasi mintimis apie 
jaunųjų ateities planus ir birže
lio o d. įvykstančias jų vestuves.

Sueigą sklandžiai vedė Balti
jos Įgulos vadė g. v. v. Loreta 
Andrijauskaitė, o sueigos orga
nizavimu ir vaišėmis rūpinosi 
tunto renginių vadovė Regina 
Andrijauskienė. žuvėdra

Fo scenos
jų skaučių įnevįiė, vadovaujant 
talentingai H, ĮGiedraitytei, pa
linksmino pubŠfką sąmoningais 
kupletais ir vaizdeliais palydint 
piano muzika.

Vaišes paruošė pilėniečių tėvų 
komiteto pomoa: B. Mainelienė, 
L. Nagevičienė Ir M. Puškorienė 
sii visu būriu talkininkių. Vai-
gius .išnešiojo patys skautukai; 

lygiai sekėsi taj jau galima su
prasti. ' Bet kantrūs svečiai dėl 
to nepyko, ‘ -

Bare linksmai svečių troškulį 
malšino V. įiedonis ir B. But
kus. Visa tvarka ir atskaitomy
be rūpinosi tėvų komiteto pirm.

demikai. Visuomenė, tėvai, bi
čiuliai yra maloniai laukiami.

fo Trys gilweUiatai pas Chi- 
•*as*fcs skautininkus. Praėjusį 

.sekmadienį (balandžio 4 d.) Chi- 
cagos Jaunimo Centre įvykusio
je Ekautininkų-kių Ramovės su
eigoje apie praėjusią vasarą įvy
kusius Gilwellib kursis išsamų ... ......

kursų dalyviai chicagiečiai skau
tininkai. s, Sigitas Miknaitis, s. 
Juozas Lįubinskas ir s. Romas 
Fabijonas. Pašnekesiai buvo įdo
mūs ne tik turimu, bet ir forma, 
skautininkams nuolat pasikei
čiant ir papasakbjaųt atskirus 
kursų aspektus. Pabaigoje v. s. 
Vytenis Statkus trumpai prisi
minė prieš dvidešimt metų lan-

metų. Taip pat dirbo L

1939 m. Nemažai dirbo ir Lietu
vos heraldikos srityje. Nuo to 

r laikoiki savo mirties 1957 m. jis 
čiaus šimtmetis, bet. dailininko suru°šė daugiau kaip 50 indivi- _  . _ ■■ _ ^.1. _ 1A_LT_*_ -_L/Ji.

JAV, sukūrė apie porą šimtų te
atro dekoracijų. 12 kraštų f 
Amerikos teatrams, ypač Nėw 
Yorke, kur jis ir gyveno. Jo su
kurtas dekoracijas ir kostiumus 
matė penki kontinentai, kadąn- 
gi pastatymai ir-tenai buvo. r A

kutuojama mobilizacijos esmėj vą, nes nedaug atsarginių bu-

ar nę. Jos pobūdis.; šaukimo Ji ir bent Įtiek nusnūsti, nors’ 
sėkmės ir nesėkmės. Arklių, rytume*jautėsi priešaušrio žen 
vežimų 'Jr kitokių reikmenų į klai. Miegas neėmė.
(falinius pristatymo nesk!an-į Išaušus atsikėliau, ' nusi- i 
dūmas. <?- , prausiau ir iukuriavau. Aplįnk-

Sava straipsniu pasisakymus sukinėjasi jau daug atvykusių

ti • V*-: i - l ' - įdėlį ir išdavė karišką aprangąIki Kini snaiHiniA niivn r«<n-* L 5 l-

ma lik apie 1939 m. rugsėjo 1 
d., visuotiną mobilizaciją. Aš 

'mon i m i j v 7 .690-/00 asmenų. 1939 m. kovo 21 d., daliną, at-: _. ,. .
sarginių mobilizaciją, apie ku-| ... 
rią riki šiol niekur spaudoje ne
teko skaityti.

Pirmoji mobilizacija

Neviltingos,, neaiškios ir abe
jingos žinios sklido v tų dienų

j Pirmadienio rvta suskirstė 
Imus į skypus ir būsius ir pas- 
jkyrė prie' tankų. Aš buvau pa
skirtas į trečią atsarginį būrį 
'ir savo žinioje turėjau tanką 
“Renei”, kuris svėrė 9 tonas. Paveiksle tr atome Ed. Wozniak Chicagoje turi pa<<ą didžiausią

dirbtuvę muzikos instrumentams gaminti. Jis pasigamino pačią di-

muzikos instrumentu gamintojas bando savo, gitaros garsus. Vė-
džiausią gitarą, turinčią 106 colius ilgio ir sveriančią 80 svary. Pats
i \ / ' ’ _ * " 7’" _ ’

lia u i is bandys surasti didžiausios gitaros pirkėją. Jisiyra tikras, kad

VEIDAI 
' IR

L..-.

DARBAI

Jūrgėih i ją g^etti atvykti ar 
ne. Tiksli data bus netrukus pa
skelbta, kai tik bus susitarta dėl 
salių. . -'

Komitetas prašo nupirktas bi- 
jj

■ A;..*--

KAŽIN, 
AR TIK 

BLYNAI
SUVILIOJO

Pilėnu tunto Užgavėnėms 
Clevelande

T. ...oie vaamo savo uzgavemų va
karą blynų-balium, bet tie išgar
sinti ir visaip apdainuoti blynai 
kažin kaip dingo visame tame 
Įvairybių sūkuryje: scenos vei
kalėlis. muzfka, kupletai, šokiai, 
loterijos ir t. t. buvo visas tas 
turinys, kuris perpildytai lietu- pyko ir riestainiai, nės dalyviai 
vių namų salei su netikėtai gau
siu jauninto būriu suteikė gero, 
smagaus ir triukšriting'o pasi
linksminimo ir pranhogos.

Scenos vaizdelis- “Nuotykis 
žiemos iškyloje”

Su savo televizijos typo “hap
py end” buvo gera vakaro pro-

va. Iškilmingos sueigas metu vy
ko gana ilga- programa, kurios 
■metu turėjo progos pasireikšti ir 
patys jauniausi.. Daivos Šetikai- j 
tės pašnekesys buvo gerai pa
ruoštas ir gana išsamus, Progra-

Netikiu, kad LR gelbėjimui, 
. t iiors naujo attieš ir extra 
aukiamas prieš rinkimus Ta-!

suvažiavimas. Ką gali-’

nors

r \ lx»s 
aia gero nuveikti LB, jei išei
vija yra suskaldyta.

Tiesa, viename Tarybos su
važiavime buvo siūloma su
daryti, komisiją, kuri susėdusi 
prie stalo ieškotų vienybės, iš
lyginti joje atsiradusius nes
klandumus. Deja, vieton to, 
buvo nutarta pasmerkti tuos,

i

Kanados naujienos
Toronto Lietuvių Namai

S. Pranckūnas Nepr. Liet, ap
rašo Kanados lietuvių pasidi
džiavimą — Toronto Lietuvių

KUo gali pasididžiuoti
Pasaulio Lietuvių Sostinės Či
kagos lietuviai?

Kai prieš 3 metus torontiečiai 
pradėjo aktyviau telktis į Lietu
vių Namų organizaciją ir nore-

• menų, nesulaukusių 18 m. am-
i

Namus.

ninku grupei Mir Iskousstva 
(“Meno Pasaulis”). Plačiai da-

I 

PIRKITE JAV TAUPYMO SO*JUŠ 
ri > '

Help Keep 2K ■ F-

Our Economy

5->,

Bonds
are-for saving up

spaudos puslapiuose. Laikraš
čiai rašė, kad vyksta Lietuvos 
ir Vokiečių vyriausybių dery
bos dėl Klaipėdos miesto ir 
krašto perleidimo vokiečiams. 
Vėliausios žinios buvo, kad jau

to perdavimą vokiečiams Nau
jienose buvo rašytą, todėl apie 
tai daugiau ir neminėsiu.

Tokioms, Lietuvos atžvilgiu, 
nepalankioms žinioms kursuo
jant, aplinkos nuotaikos nebu
vo , malonios ir džiuginančios. 
1939 m. kovo 21 d., pavakare, 
grižus man iš miesto, sesuo ; 
Domicėlė laukė manęs ir pa
pasakojo, kad. jau porą sykių

Tanka aptarnauja du žmonės.
Berods, iš pirmadienio į 

antnadienį, pačiame įmygy, 
apie I vai. 30 min. naktį, buvo 
me prikelti iš miego ir pilnoj 
aprangoj išsiųsti į garažą prie 
paskirtų tankų. Buvo debesuo
ta apniūkusi ir tamsi naktis, 
bet nelijo. Debesys slankiojo, 
dengė .vienas kitą ir kažkur sku 
bėjo. Su tankų stovimoms vie
toms garaže dar nebuvome ge
rai susipažinę, o šviesų degti ne 
buvo galima, todėl teko patam 
siais ieškoti, kol suradome pa
skirtąjį tanką.

Suradę, užvedėm jį ir išva- 
žiavomė į kareivinių rajoną. 
Kareivinių rajonas buvo dide
lis ir platus, bet išsirikiavę žy
gio tvarka kelios eilės tankų ir 

vienas

■ tokiįj.,muzikos mėgėju atsiras, nes gana dažnai jie esti pinigingi...

j gramos pradžia. Režisieriui Ž.
Peckui buvo daug kantrybės ir 

į nervu pareikalavęs dirbąs ištnė- 
'j kyti jaunus skautukus atlikti 
4 jiems skirtus vaidmenis. Rėikš- 
4 lą apsurfkino dar ir tas faktai, 
į kad kąj, kuriems ij artistų tenka 
T nugalėti lietuvių kalbos ir ypač 
i kirčiavimo pinMes.„ Bet jiė bu

vo drąsūs ir pakankamai garsūs

I

mai pasibaigus, įvyko tradicinė 
Kaziuko mugė, šeimininkių ska
nūs valgiai išnyko bematant. Iš- 

juos pirko sąvarofirris.
Sbširfenka ChlcSagos skau- 

tininkėš. AtelnahtĮ sėkmadieirį, 
balandžio 11 d., 3 Vhfl. p. Jin- 
Yiinnfo Cehtirė įVyks Chicagos 
Skautihinkių DraūfoVėš stfęiga. 
Visos skautininkės yra ragina
mos būtinai dalyvauti. •

Balandžio 2Š ~ šv. Jur
gio sueiga. IškilūfingOji bendra 
visų Chicagos skaut’ų-ČiU šv. Jur
gio sueiga įvyks balandžio 25 d., 
sėkm., 11 vai. ryto Madame Cfo 
rie mokykloje, VUhs hrolluš ir
sesės prašome j ah dėbAr pradė
ti rūpintis, kad uidfėrtėos būtų 
pilrtos^iy tya^rng4s;-kl®d Visd tu-tVnri<TngAj/-Wtol Visti tu- ”” 
rėtų tirrkamtfš bAt#-
liūs. Neturį tinkamų batelių ne-

' s

i

(garsingi), ix žiūrovai suprato, galės dalyvauti parade. Visos

4

Savings Plan where you work.’ Every 
payday, an amount you specify is 
automatically set aside from your check Stndc
and. used to buy U.S. Savings Bonds. ifi 
Before you know it, you’ll have a nest ___
egg big enough to buy a little nest of 
your own. U.S. Savings Bonds. A good 
blueprint for a house of your own.., <

m^merica.
Buy V. SuSavnya Betark

s.. t •

ir
<«
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šiauš. Tai lietuvių organizacijos 
ateitis visuomeninės ir finansi
nės veiklos. Jau ir šiandien Lie- 

! tuvių Namų medžiaginė reikš
mė yra didelė. Vien tik patal
pomis (kaip rašo LN biuletenis) 
įvairioms lietuvių organizaci
joms jie išdalina virš §20,000 per 
metus. Visokių atlyginimų pa
vidale išmoka lietuviams virš 
$150,000 į metus. Taip gi pradė
tas lietuvių moksleivių rėmimas: 
duodamos stipendijos besidomin
tiems lietuvių kalba, literatūra 
ar istorija. Jau dabar yra iš
mokėta- keletas šimtų dolerių 
studentui, kuris imasi Lietuvos 
priešistorinių laikų tyrinėjimo.

Trumpai peržvelgus, LN atei
tis duoda daug vilčių tapti labai 
žymia kultūrine ir socialine lie
tuviška institucija, mokančia 
tvarkytis lietuviškosios kultūros 
reikaluose ir protingai plačiu 
materialiniu mostu, šiuo metu 
LN turtas siekia 1.5 mil. dolerių 
vertės. S. Pranckūnas

kurie LB norėjo gelbėti, lietj jo įsigyti didesnius savuosius na- 
lokiais nutarimais, bei spren
dimais išmesti tuos iš LB, ku
rie ryžosi gelbėti LB, buvo pra
verta dar didesnė praraja.

šiandien LB vadukai ir pa
tys aiškiai mato -jau pribren
dusius karčius vaisius. Bet tai 
gaila ir liūdną.

Todėl ir teisingai spaudoje 
yra skelbiama, kad tokiuose 
rinkimuose nėra prasmės da
lyvauti, nes ir nauji rinkimai 
nieko naujo, nei jokio pagerė
jimo neatneš. Vėl bus .skelbia- 
mia tušti pasigyrimai, kad 
tūkstančiai balsavo, kad rin- 
kimaT- vyko taip sklandžiai, 
kaip dar niekad, kad balsai 
plaukė paštu. Bet tikrumoje 
ji ir-toliau pasiliks nuosmuky
je ir toliau bus skaldoma vi
suomenė. Ar gi, dar nepribren 
do laikąs- JAV LB reformuoti?
T ’ ’ . A. S vilo nis

i

ŽODIS DĖL KANDIDATŲ
Vis dažniau ir gartiau jau į lietuvybės^ | į Maskvos užgožtą,

mus, kai kam tai atrodė neįgy
vendinama fantazija. Užsitrauk
ti tokią didelę paskolą ir tokiai 
nedidelei organizacijai, nors ir 
turinčiai nedidelės vertės 
mus, atrodė neįmanoma.

Šiandien jau vaizdas kitas. LN 
istorija domina ne tik torontie- 
ęius, bet ir kitų kolonijų lietu
vius. Viena, kad Toronto lietu
viai, be dviejų parapijų nemažų 
patalpų, turi Lietuvių Namus su 
viena didele ir keliomis mažomis 
salėmis, visiškai priklauso lie
tuviams ir visokiais atvejais ga
li patenkinti lietuvių pageidavi
mus. Prie bažnyčių esančios sa
lės ar kitos patalpos turi siau
resnes teises išgauti kai kuriuos 
leidimus, ypač alkoholiui parda
vinėti. Tad ir nenuostabu, kad 
LN turi išgėrimų barą Lokį, ku
riame net sekmadieniais užeinan
tieji, svečiai pakeleiviai, gali pa
sivaišinti.

Šiandien, gal daugiausia domi
na lietuvį iš kitur, kai sužino, 
kad LN turi per 1,400 narių. Tai 
daug pasakantis skaičius, tuo la-

na-

PLEASE
BE 

•CAREFUL!Vilniaus universitetą.
Jie reikalauja, kad išeivija 

budėtų, kad okupantas rengia 
mais koncertais jos neužmig
dytų.

Jie reikalauja, kad lietuvių

imama garsinti frontininkų už 
gožtoje spaudoje, net ir lietu
vių televizijoje
į VIII JAV Tarybą. Jau pas
kelbtas ir vyriausias šių rinki
mų tvargytojas p. Jankūnas. 
Tai tas, kuris pagarsėjo spau
doje savo parašytais šališkais, 
Altos instituciją griaunančiais 
rašiniais.

Jau ir apygardos yra pa
skelbusios ir kandidatų sąra
šus. Bet čia jų neliesiu, man 
daugiau rūpi paliesti "Vidurio ir kartu nuo jos nuosmukio.

“rinkimai”7'į

išeivijos spauda būtų demo
kratiška, kurioje galėtų visi 
lietuviai laisvai pareikšti savo 
nuomonę ir kad užpultieji ga
lėtų joje pasiteisinti.

Reikia j uos-.tik sveikinti, nes 
jie gynė LB•,demokratiškumą

X)

manęs. Jis nešiojo raudoną la- , J T- Vakaru (Chicagos) apygardos. ,. v . prie kito ir vos buvo galima ,.y \ y
tvaK- fn-nlz-tm n i bn-ivninmonn ir r bnnHirinni

Kelionė netolima, nes karei
vinės čia pat už miesto. Tankų 
kuopos raštinėj budinčiam pus
karininkiui * įteikėm atsargos 
knygutes ir mobilizacijos pas- 
kirimo lapus.

’NAUJIENOS.' KIEKVIENO

E T U V I-O
DRAUGAS IR .SICFI'.SuISi fbiau, kad. į jį įeina apie 200 as

L I

; v. L'—i.'.

Onlyyou
k can prevent

menė, priėjusi Lietuvos sieną, 
toliau nesiveržė.

Po dviejų savaičių tarnybos, 
jau viskas buvo aprimę ir apti 
lę, mus paleido į atsargą, šar-

gos knygutėj, parašas bylojo, suomenės veikėjų šiame sąra- 
kad buvau mobilizuotas.

kandidatų sąrašą.
Tikrai? graudu’širdyje jį pa

skaičius. .Jame paskelbta 39 
ašmenys.-jų tarpe yra tie patys 

jfrontininkai< kurie prisidėjo 
* prie LB suskaldymo. O visa ei
lė kitų lietuviškajai visuome
nei beveik nežinomi, net jų var 
dai negirdėti. JTiesa, jų tarpe 
daugiau figūruoja jaunesnio 
amžiaus asmenys.

žinoma, jų dauguma bus 
“išrinkti’", nes jie bus paklus
nūs frontininkų vadams. ' ?

Bet giliai reikia apgailestau
ti, kad šį kart, mūsų žymių vi-

prie- LB suskaldymo. .O visa ei-

Jie aiškiai pramatė, kas lau
kia JAV LB,-kuri nukrypo nuo
jos tikslų. •=. Reikia džiaugtis,
kad tokių dar yra didelis skai
čius,---nes tai- rodo, kad iš 37 
kandidatų, kurie paskelbti -į 
VII Tarybos.“ rinkimus, šiame 
aukščiau minėtame kandidatų 
sąraše nedalyvauja 27 asme
nys.

Tai nemažas, ir daug pasa
kantis skaičius. šių tarpe yra 
tokių promfhehtiškij veikėjų,

še visai nėra. Tų veikėjų, ku
rie LB yra daug nusipelnę. Ko-!

kai sakysim, dr. K, Bobelis, T. 
Blinstrubas, dr. U.' Kriaučeiiū- 
nas, dr. Z. Danilevičius, dr. V.
Šimaitis, J. Jasaitis ir kit. Bet
šia. proga reikia dar ir tai pri
minti, kad jie būdami VU Ta
ryboje negalėjo joje pasilikti
iki šios Tarybos galo. Jie iš jos 
pasitraukė - ankščiau, nes nė-

of 
people 

you

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų, rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ 
. i ■ , - ‘T <*, ‘

Alekso Abrose knyga i. 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų auto 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos

Knygoje i 
lietuvių koloni..-, . ----- _------------- ---------- .
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių rišo buvo 121. 41 teatro draugija, >8 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt- : w'.-auffliB

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį , : - ; .

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
' x vardu ir pasiųsti: i v

1739 So. Balsted SL, Chicago, HL 60608

lietuvių kol ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos ba£

|os. Duoti dokumentai katalikišką, aocailistinią, laisvamanišką ir

T
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. .iš. UNIVERSAL gražf 72x9<) 'CANNON^.
THERMAL antklodė jums dovana, jei

V

t«»SUt3

įnešite dabar $500 ar daugiau į jūsų esą- s B 
...» r 4 * •. < -
II pymo sąskaitą! Ari

1

matė prasmės jčje toliau būti. 
Jų spaudoje paskelbti pareiš
kimai rodo, kodėl jie negalėjo 
pasilikti.

Kokia to viso išvada? Pir
miausiai rodo; kad lietuviško-

nepajėgūs dalv’vaūti visuome
niniame gyvenime? Ar jie jau 
uždaryti į senelių prieglau
das? '

Visai ne!! Tai patys pajė
giausi asmenys Bendruomenės 
veikloje. Pajėgiausi savo, am
žiumi ir veiklos patirtimi. Ne jj visuomenė, jau nerodo susi
metu amžius yra priežastis jų 
nebuvimo rinkimų sąraše. O 
del to, kad jie pasisako prieš įaj ją nugyveno, susmukę, jo- 
LB vienos grupės užurpavimą, 
kuris vykdomas apgaulingais 
rinkimais, ir kad jų LB sam-

sidomėjimo JAV LB. Kodėl? 
Del to, kad jos .dabartiniai va-

je sukėlė opoziciją ir ją sus
kaldė. r

šiandien galima drąsiai tvir 
tinti, kad LB nuosmukio pati 
žalingiausia priežastis buvo jos 
užmojis nukrypt nuo savo tiks 
lų ir žūt būt įsivelti. į politinę 
veiklą, griaunant seną Alios 

vių karta, tai yra, kad ji ap- instituciją.
Tos padarytos LB žalos neiš-jungtų ko plačiausiai lietuvių 

mases.
Jie reikalavo, kad LB nenu

kryptų nuo jai skirtų da/bo 
barų, kad ji didžiausią dėme
sį atkreiptų į lietuvybės išlai
kymą, lietuviškos kultūros puo 
selėjimą.

perka jos vadukų pasigyrimai 
spaudoje apie jų didelius lai
mėjimus politinėj veikloje. Vi
suomenė nori išgirsti, ką LB- 
vadai yra nuveikę^ lietuvybės 
išlaikymui švietimui ir puose
lėjimui lietuviško kultūros. 
Bet apie tai mažiausiai rašo
ma.

Matyt, jie jau patys pama
tė, kad paskelbtieji kandidatai 
yra silpni, todėl rado reikalą

Jie vertina Altos laisvinimo 
veiklą ir ją įremia. Jie priešin
gi grobstymui Vasario 16-sios 
šventės metu renkamų laisvi
nimui aukų Bendruomenės in- 
teressams. artimiausiu laiku juos sušauk-

Jie reikalauja aiškaus pasi
sakymo, kas liečia bendradar
biavimą su okupantu ir jo 
agentais. -

Jie priešingi vaikų vežimui 
į pionierių stovyklas, bei stu
dentų siuntimą <*pemsemti’r

ti į Jaunimo Centrą susirinki
mam kur jis bus apklausinė
jami, (bus reikalaujama pasi-
sakyti apie LB uždavinius. 
Mat, toks jų. “demokratiškas” 
paruošimas įgalins juos būti 
renkamais į VII Tfcfybą.
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Jūsų santaupos atneša daugiausia pelno pas UNIVERSAL
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D|O

6 year Certificates (M deposit 
k MINIMUM AMOUNT 7 
\ ’$5000 /

ofo

2* year Certificates of Deposit
< MINIMUM AMOUNT $5.000

4 yecr of Depo**'

MINIMUM AMOUNT $5 000

O|o

1 year Certificates of Deposit 
MINIMUM AMOUNT $2.500 INVESTMENT

PASSBOOK
ACCOUNT

į

r
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UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the 
HIGHEST DIVIDENDS 
consistent with SAFE
TY and SOUND MAN
AGEMENT for over 52 
years.

has been
!

Universal 
SAVINGS 
1800 S. HALS TED 

__****"*0» st kasu csFamot__

All accounts are in
sured up to $40,000 
by the FEDERAL SAV
INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR
ATION.

sured up to $41 
by the FEDERAL

Located just south of the Chicago Ctrck Campus
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tinės sukaktys minimos. Michel
angelo (1475—1564) penkių šim- Valstybės teatrui nuo 1925 iki

dualinių parodų — Europoje ir

irtre Chicagoje buvo surengta jo

ir Rusijoje. Tenka pabrėžti, kad

dų bei gamtovaizdžių, Kauno ir
Vilniaus -nuėstų būdingesnius
-i ■ - ** * _ -----

bruožus užrekordavo savo pa-kultetą. Meną studijavo Muen-

1902 metų priklausė rusų daili-
vaizdiniame .gyvenime. Pasaulis

džio 23. Tą dieną (penktadjeni)- ma dekoratyvinio mėho išraiš'

vė Jaunimo -Centre f engia su-!
- - • -W --.-5 •- - -s - --

Visi- skauti- Ą-<

v. s. P
*aM

j.

fe.

i
— -r

fora down payment
on a house/ f

M. Šileikis

(Tikslus adresas)

- U XI ■ j

(Pavardė ir ordas)
• . . ■ . -5 _ ' .

gi pastatymai ir tenai buvo, 
Dobužinskio * kūrybos galima

tarpsniu^sė, panašumus ir skir- 

nusitesė, visi su didelių, dėmesiu

tais. Jo tėvas karininkas, vėliau 
generolas.' Buvo kilęs iš senos

tų metų sukaktis, Mikalojaus K. 
Čiurlionio 100 metų sukaktis, 
(1875—1911) vyskupo Valan-

kūrybos parodėlė. Čiurlionis bu- 

riose pasaulio vietose, ypač Chi

ta- Salle. ?Q., Męhfra&l 690.
.-"ė į- Ca'n»3»'5- '

veiksluose. Dobužinskio meno 
įnašas labai platus ir įvairus,

lyvavo parodose Rusijoje ir už- 
sieniųosė. į Jis pagarsėjo kaip 
grafikas, iliustratorius/ bet- bu-

; i ■;vo universalus dailininkas. Aūkš-^
viškcsios Skautjjos” veikalo su- y pradėjo dirbti teatrui nuo1907

-Matislovo Dobužinskio šimtme
čiui prisiminti tik Jaunimo Cen-

rasti 63 Europos ir Amerikos 
muziejuose, .taip pat Lietuvoje 
ir Rusijoje. Tenka pabrėžti, kad 
Dobužinskis nupiešė labai daug

kytųs. GflweHiokursusAustrali-
joje.f^uwęJdomiLpalyginti šių,
dviejų -atskirų kursų, vykusių į chene, Paryžiuje, Italijoje ir Me

kviečiama apsilankyti.
Laukiamas autorius
Jurggėla

Rt ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★★,★ 
‘•StP STRENGTHEN \ , 

AMERICA'S PEACE POWER
- 8UY U.S. SAVINGS BONDS

★★★★★★★★★★★★ 
_______ _ ____ _______ _ ____ 3

4 • V - - - •

lietuvių bajorų šeimos; Dobu?

prenumeratos 
mokesčiu..
— - ■

- .

I

.lik xrž §5.00 metams!
- •’jf: ‘ -(Bėgulian prenumerata

ir įdomų pranešimą pateikė tų vo paj^^^ąs, plačiu mastu įvai- 

cagoje mažesniais ir didesniais 
parengimais. ' -• J''%

Mstislavas . Dobužinskis gimė 
Novgotodė (Rusijoj) 1875 me

Petro Jurgėįos veikalu “Lietu
viškoji Skautija”. Visi skauti- 
ninkai-kės, skautai-tės ir visuo
mene

Strong '

buvo prieinamos.-1924 metais su- BUY U. S. SAVINGS BONDS
------ - "j." _ - • ■— ■_________  . ...i..".. ų y _ '

1

kaip scenos srityje, taip. ir. aki-
Z.' , . . ‘ . *' T^_ .

neteko dar vieno žymaus meni- 
ninko'. N ■;

L

žinskis mokėsi Vilniaus ir Po? Lietuvos istorinių vietovių vaiz- ' 
trapilio gimnazijose ir baigė Pe- ■ . -
trapilio universiteto teisių fa-

Erasome iškilti irLprisiUšti
- ■ -B-ri •- ' ... : ’ r
su virs nurodytu

apie keturiasdešimt škautininkų- 
kių. 1

Patiksliname, kad ‘Lietu-

tikimas Chicagoje įvyks balan- mėtų, tai buVo jo labiau mėgia-
.. . ; . nradekoratyviniomėnoišraiš-

Chiicagos skautininkų-kių Ramo- ims psichologinė: sritis. Bet ap- 

sipažinimą su JŲSS Pirmūno v. s

“NE^RIKL AIJSOM A I.IETU V A’ 

7111 Georgė St.
naujam skaitytojui

1-—-į--

si6.00)

skrifol jam visos meno formos

. įdomu palyginti šių

sldrtihgndše žemynuoš&ir laiko juo; Akademijoje Petrapily j e;'Nuo
Apanavičius^ ir cue mvi/. r _ _ r . , .T U • • „44T,„ r> tingumus. Nors sueiga gerokaiLabai visiems patiko R. Stn- » . . , ® ° ■ .■ nusitęsė, visi su dideliu dėmėsiu

klausėsi pašnekesiiį; Dalyvavo

s

prirašyta sapudoje. Buvo dis-

dalinius pristatymo nesklan- Išaušus atsikėliau, nusi-

dėl mobilizacijos spabdoje, ne ir vis- dar atvykstančiu atsargi-,

J. T.

Akademikai skautai
•* >

Kad tas painus darbas nevi šiem s

to nepyko.

\

pradėjo jūrų skautuose.
R. Apanavičinsnr eilė kitųž

grįžus man iš miesto,

buvo policininkas ir ieškojo sunkvežimių stove j o

įspėjo, kad aš grįžęs iš miesto
• • ” * ; fe- > - fe - _  

Radviliškį. Toks karo komen
danto įsakymas.

■doye dbtivd rašoma apie kitų

įvyko. Staiga' susirgus LS$ Pir mos; - Aš gavęs jį j au žinojau,

* * * ‘ ■ ’WPėrkirerigiau'ar- pasiėmęs kas vuočių rinktinės vado, atsar-.gos sutiktuvemiš ir sol. G. Čap- reikalinga kelionėj ir karino-
niėnėj, autiibūšu išvykau į ge-
ležinkelio ' stotį; Geležinkelio

vo 16 d. posedyj'e nutate 'ahksty- perti t^^iW^llipgS ^pirmąjįpa-

sau vietelę riedėjau Radviliš-
kio link. į Radviliškį atvykau

ta get the

nūs iri ryšulius. Išvykome. >

write to:

jyvavo pamaldose su savo* vėlia-

Pas jį pasiteiravau ar nėra ka-
rininko. Jis pastebėjo, kad visi
karininkai mieste, o mobiliza
cijos reikalai pavestas tvarky
tį jam. Nurodė atsarginiams
skirtą kambarį, kuris jau buvo
paruoštas: lovos sustatytos, čiu

O"

K ^2 DSI

Bonds can make buying a house
lot easier. Just sign up for the PayrollOr

žiais vi rApftars 336 pst Kaina $6 00
Pro* Sirfiika SENŲJŲ IIĖTUVIŠKU KNYGŲ ISTO

payday, an amount you specify isįrišta

$2.00' i

£

)
3

pelį, šaukimą į kariuomenę, ir 
įspėjo, kad aš grįžęs iš miesto 
pirmuoju traukiniu vyksčiau į

$3.<X) mmksiais vir 
inšia — ^3 00 minki

if loom 
M inkilais virs

vą rudenį šventę’ rengei, nežiū
rint į tai-, ar Pirmūnas v. s. P.

ams paremti, 6 
;nkiusiems - sve-

lankstytas, tik mažesnės for- 

kurzturęšiiį vykti mobilizacij ą 
psžkelSūš.;: ' -i’" -

mobilizacijos lapus. Jis buvo 
panašus į’ atvirutę, taip pat su-

ar reikalinga toji mobilizacija,'vo atvykusių. Išsitiesiau pailst*- 
ar nę. Jos pobūdis.; šaukimo Ji ir bent Įtiek nusnūsti.

pratą yra kitokia, negu kaiku- 
rių fronto žmonių.

Jie siekė, kad LB būtų visų 
lietuvių bendruomenė, kad jos 
apimtyje įtilptų ir senoji lietu-

' Uahv /O8 psl
52 (Ml n dg*i.< 225 py I 

^f'hais ...............

■Vyt. 
gynėjas,

d ji nevel- 
es niokyįkr 

mk^siirpasiruosė

dedant vilkiukais ir bmgiant tė
veliais — ihamytėms ir senais

knygos sutiktuvės Toronte nb-

m'ūhui v. š. P. Jurgėlai, turėjusi 
įvykti kovo 2O-2i šventė su sūei--

maičio (jau sveikstančio po sun
kios automobilio nelaimės) or
kestras. Jie groja gražiai, su

tės Ridelytė ir. įbumentalytė.
Kitas įįofflybėr

ėlio y^r^aiių-

Mano mobilizacijos lapelis 
•nebuvo įdėtas-į voką ar kaip 
kitaip užklijuotas, kaip spau-

^gūstis.- Neilgi Teikėjo lauk- 

sitaikiusi vagoną ir susiradęs

Apie atefarginių mobilizaci- žiniai, paklodės, pagalvėlės ir 
ją jau. daug straipsnių buvo antklodės padėtos.
prirašyta sapudoje. Buvo dis- Susiradau sau patogesnę lo-

X

y

Y

v

-£• Iš S. CathaHnėš, Otftų šv. 
Kazimiero šventėje skautai da-

ras tinės ir- 
. tokią, kokių man pačiam josf sandėliai yra dždaryti, bet tą 
sūkuryje teko išgyventu

NR. 13 (545)
t

'3 .
\ UI

S 
tuntininkė , 
ir Akv; Gražuliai, p? čipkienė, v.

_ _ . - . -. ■ 1 - --- --

I

si rt7.: j t 

iflMd

lietus pasilaikyti. Bet tie, kurie 
dėl kokių nors priėžaščių norėtų 
atsiimti pinigus, tesikreipia į s. 
L. Kalinauską.

pro tarpus praeiti.
Taip lauke be šviesų, visai 

tamsoj, tykiai išstovėjome dau

7 V. ■ :

"Lietuviškosios Skautijos”

aprašanti paskutinių 00 (1869-1959) metų 
ą ir jų atliktas darbus 664 psl. Kaina 

\ t Draugija.
pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos

sii vokiečiais pavyko susitarti. 
-Apie Klaipėdos miesto ir kraš

J. Gudėnas ir narys’G. Barzdu- 
kas. Talkininkavo Pr. Mainelis, 
V. Biliūnas, v. s. VI. Bacevičius,

po vidurnakčio. Stotyje laukė 
dalinio kariškus sunkvežimis, 
kuris paėmė, tuo^traukiniu at
vykusius, mus, mūšų lagami-

-A- Iš S. Cathaiihėš, Orit.

tvarkymą tankus ir sunkveži
mius suvažiuoti į garažą ir ei(. 
ti miegoti, nes vokiečių kariuo-

s. VI. Bacevičius^
Tikslas pasiektas ’

Bendras diaiijas, į kurį buvo 
įtrauktas daugybė žmonių pra-

noras mobilizaciją aprašyti I drengi paprastai, ______
iai kūkiM maro nnZ4sin> in*» c o n daliui džd^irK'ff. hėl

|sekmadienį pašaukė mus j san 
Iki šiol spaudoje buvo rašo-:^1 

ir

I
l
I I
II 
Į I g - 
I :
S ’ 

L
I

SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, ILL 60629

N i II-JI METAI

LriLriri
■ ; -■ . . ..

<ri - ■■ . sos

M ■ M m t Į ■ - ' T’*--

3 easy ways 

j^Zip Codes

ga, pamalidomispWiatel'e, kny- 

kauškiehėš kbric^u atidėta rug-
• ■ * “ ’ . < X- V ‘ x * -

at;
čiams gražiu pramogą. ;(pk)- -

UCtlUl lllUj IxdO L7v“ I 

vadovautų Sąjungai ar Sąjūdžiui, 
mes jau turime tokias gilias šak- 

, nis, kad tikrai dar ilgai gyvuo-

If

404

aiškiu ritmu ir nuotaika;
■ riri ri . - ; ■

Gražių dovanų padovanojo v.
. N. Keršnauskaitė, Neringos 

MulipKenė, Br.

JL When you receive* letter, 
note the Zip in the return 
address and add it to your 
address book

2 Call ycrar Ideal Post Office 
or see their National Zip

\ Directory.
3 Local Zips can be found 

on the Zip Map in the
* business pages of your 

phonebook
MHsked m a pabfle tanta la cmb. 
«ttM Wilk Tk» Mractblas CoMck

skaatinirfkaiš? suteikė malonaus 
pasitenkinime'..^Visiems dirbu
siems ir gražaus pelno būsimi e- 
siemš pilėnų ž^ygi 
visiems

m see their National Zip

* j'-B ^4 giau. kaip dvi valandas. Pro ■ 
paniurusiai tamsiai pilkų, de-j 
besu praplaisas švietelėdavo auš 
-Fes~prešvaistės--Mes-gavomejja t

' sime, o ASS tikrai sulauks Šimto
• metų sukakties. Tai mano tik- 

kėjimas! — baigė sueigos ve
dėjas v. s. J. Dainauskas.

noriu nei teigti, nei neigti. Magnių. Buvo sekmadtėnis. Tokių 
IIO —-i*-.

amuniciją. Teko patirti, ka<l 
tuo metu pašauktų atsarginių 

. . i < šarvuočių rinktinoje buvo apienonų paliesti ir ankstvvesnę, v J

įsėjo inėh. pabaigai at spalio pra- 
dzi'ai. -f ' /

Švenfoš rengėjū komitetas ko-

? RIMT\ K.XVGA
IT

Kauiienuse
»y«?v spintą ar lentyna

Biehniv PENKTiEj. vNa.
K Biehnix OlENOJANT 

Kaiys Grfrtius. ATSIMINIMAI IR MINTYS.

v><K ;i
w.or ;j
Gra

15 00

Pasveikink savo draugus' dėl? Ar jie yra tiek, nusenę ir 
"Nauj xonas"

RAŠO J. GJRDŽICNAS ’

ATSARGINIŲ MOBILIZACIJOS

■J-.- -

-- - - ■ ' Bi 'fe•riįįriŽ, ....

kMWJWriCTk
"M L.'---

‘ "j- .9- r"
7xri •■ri"":?.-’ "ri: 
LriSSas®®
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PRADĖJO DARB4 SU NAUJA VADOVYYBE
V. s. Vytenis Statkus — naujai išrinktasis 

ASS Vadiios Pirmininkas
šių metų skautiškas pavasaris plaukia aukštųjų sąjungos 

vadovą pasikeitimo ženklu. Pavasario pirmąją dieną (kovo 21) 
New Yorke pareigas perėmė naujon kadencijon išrinktieji Seseri- 
jos-Brolijos Vyr. Skautininkai ir Tarybos Pirmininkė, o kovo 28 
d. Chicagoje v. s. J. Damauskas Įvesdino į ASS Vadijos Pirmininko 
pareigas v. s. fil. Vytenį Statkų.

Jaunimo Centro svetainė yra savo skautišką kelią kaip tik ir 
trr būt judriausia Chicagos kul-
t'rinių, organizacinių, pramogi-į Po kelių netolimos praeities 
ri’i ir kitų renginių vieta. Kovo 
paskutinio sekmadienio popietę 
Į ją sugužėjo būrys akad. skautų 
čių ir skautininkų pasisvečiuoti 
ir pasveikinti naujai perimantį

■ akademikų trimečio vadovo pa
reigas.

Sueigą atidarė p-ko pareigas 
baigiąs fil- v- s. E. Korzonas, 
a-eigoms vesti pakviesdamas

i vyriausią amžiumi v. s. fil. J.
Painaušką.

J. Dainauskas — kas jo Chi
cago j e nepažįsta: ASS garbės 
n-1 rys, FSS pirmininkas ir ilgiau
sios skautiškos tarnybos brolis. 
Prie garbės stalo taip pat kvie
čiami Brolijos-Sešerijos Vyr. 
Skautininkai, ASD CV p-kė, fi
listeriai I. Kairytė ir V. Statkus.

j Tribūna vėl priklauso broliui 
E. Korzonui: pasveikinami kole
gos akademikai, svečiai, keletas 
minčių apie praėjusio trimečio 
darbą, padėka artimiesiems bėh- 

s. dradarbiams — I. kairytei (ji 
leido “Ad Meliorem”), ir šakų 
(FSS, ASD, korp! Vytis) vado
vams. Be jų talkos bei pasišven
timo jokie užmojai nebūtų bu
vę ištempti. Sėkmės naujai atei
nantiems: tikėtina, jog šioje ka
dencijoje nebus šešėlių ir vyks 
našus darbas.

— Kartu su pareigomis- per
duodu broliui Statkui ir tradi
cini drožinį, kuri pats gavau, per
imdamas kad. skautų vairą 
— fil. E. Korzonas Įteikia nau
jajam pirmininkui mažytį,kruo
pščiai išskaptuotą prof. I. Kon
čiaus drožinį.

Drožinys byloja prasminga 
simbolika: klevinio Rūpinto
jėlio papėdėje ropoja minia- 
tūrinė bitelė: juk tai mes, 
Ue maži žemės vabalėliai, 
Kūrėjo papėdėje. Maži, bet 
neužmirškime bitės simbo

likos: darbštumo!

žodi taria naujasis pirminin
kas fil. V. Statkus. Jis padėkojo 
savo pirmtakui išvedusiam aka-! 
demikų laivą pro visas uolas ir, 
verpetus: vertas gero kapitono 
vardo. O šis titulas juk visai1 
neatsitiktinis:

Rija

h i s

S

> v

v

nuotraukų bei pluoštelio min
čių dėl numatomos darbų link
mės (ši bus smulkiau aptarta 
vadi jos narių bendruose svars-| 
tymuose), pristatyti naujosios 
AS vadovybės bendradarbiai: V. 
Sabaliūnaitė, kun. J. Kubilius SJ 
L. Jasaitienė, V.’ Garbonkus ir 
J. Damauskas. Naujas sąjūdžio 
pareigūnas — fil. K. Jėčiuš; jis 
ves akademikų finansinius rei
kalus. Kiti pareigūnai: 
Germanas — garbės
Vyt. Mikėnas —VJF vedėjas, 
R. Dirvonis — Akad. Knygų Lei
dyklos vedėjas ir A, Kiemaitis 
— “Mūsų Vyčio’ administrato
rius.

Toliau p-kas išreiškė lūkestį, 
kad ateinančiuose ASS rinkimuo
se atsiras daugiau kandidatų į 
vadovybės postus,

kvietė visus prisidėti darbu, 

nuomonėmis bei kritiškomis 
pastabomis sąjūdžio veiklai 

pagyvinti.

Vienas svarbiųjų sąjūdžio už
davinių turėtų būti gero vadovų 
kadro paruošimas Brolijos-Sese- 
rijcs vienetams. Sąjūdžio ribose
linkėta, kad akad. skautai atiduo- ’ 
tų ne tik nario mokesčius, bet 
taip pat įdėtų kūrybos bei dar
bo.

Trumpais žodeliais pirmininką 
sveikino naujieji Vyr. Skautinin
kai. sueigą uždarė fil. J. Dai- 
nauskas, ‘iškeldamas esamo lai
ko svarbesnius akad. skautų už
davinius :

—/Pagrindinė mūsų gairė yra 
Ad Meliorėm — vis geriau! Tai 
galioja ir skautuose ir gyveni
me. Tos gairės nustatytos jau 
seniai, jos tokios ir liks. Darbą 
pradedant, prisimintinas ir bend
rasis visų tikslas — Lietuvai 
laisvės atgavimas.

Tain pat svarbu, kad vyres
nieji sąjūdžio nariai kvies
tu. patrauktų jaunuosius, 
atvykstančius į universite
tus. ateiti į ASS gretas, in
spiruotų juos tęsti toliau 
skautybę akademišku būdu.

Tai ypač aktualu dabar, išeivi- 
brolis Korzonas joje, kurioje etninis klausimas

GERIAUSIA DOVANA
Voki*

Kairys, LIETUVA BUDO, fjražiai jrista. 416 psl $5.50
Gana TO JUNGO 492 psl. minkštais vir

(t

♦•Hat'

J MOi A5
O

L’udirus 

L»uHii»jviene 
psl

!7n osi
M Gudehs, POVU A$ MILERIS

KAŠTAI 25n ri^i 
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Į MARTELES 
Rasa Domarkaitę

Chicagos Nerijos jūrų skau
čių tunto Nendrių ir Baltijos 
įgulų gihtarės balandžio 4 d. ry
tą susirinko bendron šueigon 

markaitė “išleisti
Jaunimo. centre sesę RRšą Do
markaitė “išleisti i lAar'teles”.

‘ * teH : ;ų di), 
Ketvertąųpetų paręįgingai su 

Ventės ląįyo, ūdrytėiųig -sekma- 
di enio rytąįs sueiga vysi,,, Rasa 
atskubėjo šion sueigom, nežino
dama, kad. jos laukia ne eiliniai 
įgulos reikalai, o jai ruošiamas 
mergrytiš. .Tik pakviesta užim
ti jai kambario viduryje pasta
tytą kėdę. Rasa suprato sueigos
tikslą. įgimtas. kuklumas ir šu- 
sijąudinimas rausromu papuošė 
visad besišypsantį- veidą. -

Baltijos įguTdš'sėšės vainikai 
vo Rasą mirtų vainiku. Įteikta 
dovanų, būrimais spėjamas Ra
sos ateities gyvenimais. Visos da
lyvės atskirai išraškė- savo lin
kėjimus būsimai" jaunamartei ;ir 
pagal senovinį paprotį graudino 
Rasą dainomis , apie šelmį berne
lį ir jos laukiančius vargelius; 
Rasa džiaugėsi gautomis dova
nomis, o ypač sesių jai suruošta
staigmena. Skaitydama įvairius 
dovanas lydėjusias linkėjimus, 
busimoji jaunamartė įtikino sa
vo vyresnes sėses, 4ca'

-užfo .
busimųjų ūdryčių '(kurių

tui- lankė.-, 
las irjosei 
savo 1 
jai visos linkėjo) lietuviškam 
auklėjimui.

Visoms buvo malonu pabend
rauti su sese Rasa, jos mamytė, 
tėveliu ir susipažinti su būsimu 
jaunuoju Raimundu šilkaičiu. 
Vaišinantis kavute ir pyragai
čiais, dalinamasi mintimis apie 
jaunųjų ateities planus ir birže
lio o d. įvykstančias jų vestuves.

Sueigą sklandžiai vedė Balti
jos Įgulos vadė g. v. v. Loreta 
Andrijauskaitė, o sueigos orga
nizavimu ir vaišėmis rūpinosi 
tunto renginių vadovė Regina 
Andrijauskienė. žuvėdra

Fo scenos
jų skaučių įnevįiė, vadovaujant 
talentingai H, ĮGiedraitytei, pa
linksmino pubŠfką sąmoningais 
kupletais ir vaizdeliais palydint 
piano muzika.

Vaišes paruošė pilėniečių tėvų 
komiteto pomoa: B. Mainelienė, 
L. Nagevičienė Ir M. Puškorienė 
sii visu būriu talkininkių. Vai-
gius .išnešiojo patys skautukai; 

lygiai sekėsi taj jau galima su
prasti. ' Bet kantrūs svečiai dėl 
to nepyko, ‘ -

Bare linksmai svečių troškulį 
malšino V. įiedonis ir B. But
kus. Visa tvarka ir atskaitomy
be rūpinosi tėvų komiteto pirm.

demikai. Visuomenė, tėvai, bi
čiuliai yra maloniai laukiami.

fo Trys gilweUiatai pas Chi- 
•*as*fcs skautininkus. Praėjusį 

.sekmadienį (balandžio 4 d.) Chi- 
cagos Jaunimo Centre įvykusio
je Ekautininkų-kių Ramovės su
eigoje apie praėjusią vasarą įvy
kusius Gilwellib kursis išsamų ... ......

kursų dalyviai chicagiečiai skau
tininkai. s, Sigitas Miknaitis, s. 
Juozas Lįubinskas ir s. Romas 
Fabijonas. Pašnekesiai buvo įdo
mūs ne tik turimu, bet ir forma, 
skautininkams nuolat pasikei
čiant ir papasakbjaųt atskirus 
kursų aspektus. Pabaigoje v. s. 
Vytenis Statkus trumpai prisi
minė prieš dvidešimt metų lan-

metų. Taip pat dirbo L

1939 m. Nemažai dirbo ir Lietu
vos heraldikos srityje. Nuo to 

r laikoiki savo mirties 1957 m. jis 
čiaus šimtmetis, bet. dailininko suru°šė daugiau kaip 50 indivi- _  . _ ■■ _ ^.1. _ 1A_LT_*_ -_L/Ji.

JAV, sukūrė apie porą šimtų te
atro dekoracijų. 12 kraštų f 
Amerikos teatrams, ypač Nėw 
Yorke, kur jis ir gyveno. Jo su
kurtas dekoracijas ir kostiumus 
matė penki kontinentai, kadąn- 
gi pastatymai ir-tenai buvo. r A

kutuojama mobilizacijos esmėj vą, nes nedaug atsarginių bu-

ar nę. Jos pobūdis.; šaukimo Ji ir bent Įtiek nusnūsti, nors’ 
sėkmės ir nesėkmės. Arklių, rytume*jautėsi priešaušrio žen 
vežimų 'Jr kitokių reikmenų į klai. Miegas neėmė.
(falinius pristatymo nesk!an-į Išaušus atsikėliau, ' nusi- i 
dūmas. <?- , prausiau ir iukuriavau. Aplįnk-

Sava straipsniu pasisakymus sukinėjasi jau daug atvykusių

ti • V*-: i - l ' - įdėlį ir išdavė karišką aprangąIki Kini snaiHiniA niivn r«<n-* L 5 l-

ma lik apie 1939 m. rugsėjo 1 
d., visuotiną mobilizaciją. Aš 

'mon i m i j v 7 .690-/00 asmenų. 1939 m. kovo 21 d., daliną, at-: _. ,. .
sarginių mobilizaciją, apie ku-| ... 
rią riki šiol niekur spaudoje ne
teko skaityti.

Pirmoji mobilizacija

Neviltingos,, neaiškios ir abe
jingos žinios sklido v tų dienų

j Pirmadienio rvta suskirstė 
Imus į skypus ir būsius ir pas- 
jkyrė prie' tankų. Aš buvau pa
skirtas į trečią atsarginį būrį 
'ir savo žinioje turėjau tanką 
“Renei”, kuris svėrė 9 tonas. Paveiksle tr atome Ed. Wozniak Chicagoje turi pa<<ą didžiausią

dirbtuvę muzikos instrumentams gaminti. Jis pasigamino pačią di-

muzikos instrumentu gamintojas bando savo, gitaros garsus. Vė-
džiausią gitarą, turinčią 106 colius ilgio ir sveriančią 80 svary. Pats
i \ / ' ’ _ * " 7’" _ ’

lia u i is bandys surasti didžiausios gitaros pirkėją. Jisiyra tikras, kad

VEIDAI 
' IR

L..-.

DARBAI

Jūrgėih i ją g^etti atvykti ar 
ne. Tiksli data bus netrukus pa
skelbta, kai tik bus susitarta dėl 
salių. . -'

Komitetas prašo nupirktas bi- 
jj

■ A;..*--

KAŽIN, 
AR TIK 

BLYNAI
SUVILIOJO

Pilėnu tunto Užgavėnėms 
Clevelande

T. ...oie vaamo savo uzgavemų va
karą blynų-balium, bet tie išgar
sinti ir visaip apdainuoti blynai 
kažin kaip dingo visame tame 
Įvairybių sūkuryje: scenos vei
kalėlis. muzfka, kupletai, šokiai, 
loterijos ir t. t. buvo visas tas 
turinys, kuris perpildytai lietu- pyko ir riestainiai, nės dalyviai 
vių namų salei su netikėtai gau
siu jauninto būriu suteikė gero, 
smagaus ir triukšriting'o pasi
linksminimo ir pranhogos.

Scenos vaizdelis- “Nuotykis 
žiemos iškyloje”

Su savo televizijos typo “hap
py end” buvo gera vakaro pro-

va. Iškilmingos sueigas metu vy
ko gana ilga- programa, kurios 
■metu turėjo progos pasireikšti ir 
patys jauniausi.. Daivos Šetikai- j 
tės pašnekesys buvo gerai pa
ruoštas ir gana išsamus, Progra-

Netikiu, kad LR gelbėjimui, 
. t iiors naujo attieš ir extra 
aukiamas prieš rinkimus Ta-!

suvažiavimas. Ką gali-’

nors

r \ lx»s 
aia gero nuveikti LB, jei išei
vija yra suskaldyta.

Tiesa, viename Tarybos su
važiavime buvo siūloma su
daryti, komisiją, kuri susėdusi 
prie stalo ieškotų vienybės, iš
lyginti joje atsiradusius nes
klandumus. Deja, vieton to, 
buvo nutarta pasmerkti tuos,

i

Kanados naujienos
Toronto Lietuvių Namai

S. Pranckūnas Nepr. Liet, ap
rašo Kanados lietuvių pasidi
džiavimą — Toronto Lietuvių

KUo gali pasididžiuoti
Pasaulio Lietuvių Sostinės Či
kagos lietuviai?

Kai prieš 3 metus torontiečiai 
pradėjo aktyviau telktis į Lietu
vių Namų organizaciją ir nore-

• menų, nesulaukusių 18 m. am-
i

Namus.

ninku grupei Mir Iskousstva 
(“Meno Pasaulis”). Plačiai da-

I 

PIRKITE JAV TAUPYMO SO*JUŠ 
ri > '

Help Keep 2K ■ F-

Our Economy
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Bonds
are-for saving up

spaudos puslapiuose. Laikraš
čiai rašė, kad vyksta Lietuvos 
ir Vokiečių vyriausybių dery
bos dėl Klaipėdos miesto ir 
krašto perleidimo vokiečiams. 
Vėliausios žinios buvo, kad jau

to perdavimą vokiečiams Nau
jienose buvo rašytą, todėl apie 
tai daugiau ir neminėsiu.

Tokioms, Lietuvos atžvilgiu, 
nepalankioms žinioms kursuo
jant, aplinkos nuotaikos nebu
vo , malonios ir džiuginančios. 
1939 m. kovo 21 d., pavakare, 
grižus man iš miesto, sesuo ; 
Domicėlė laukė manęs ir pa
pasakojo, kad. jau porą sykių

Tanka aptarnauja du žmonės.
Berods, iš pirmadienio į 

antnadienį, pačiame įmygy, 
apie I vai. 30 min. naktį, buvo 
me prikelti iš miego ir pilnoj 
aprangoj išsiųsti į garažą prie 
paskirtų tankų. Buvo debesuo
ta apniūkusi ir tamsi naktis, 
bet nelijo. Debesys slankiojo, 
dengė .vienas kitą ir kažkur sku 
bėjo. Su tankų stovimoms vie
toms garaže dar nebuvome ge
rai susipažinę, o šviesų degti ne 
buvo galima, todėl teko patam 
siais ieškoti, kol suradome pa
skirtąjį tanką.

Suradę, užvedėm jį ir išva- 
žiavomė į kareivinių rajoną. 
Kareivinių rajonas buvo dide
lis ir platus, bet išsirikiavę žy
gio tvarka kelios eilės tankų ir 

vienas

■ tokiįj.,muzikos mėgėju atsiras, nes gana dažnai jie esti pinigingi...

j gramos pradžia. Režisieriui Ž.
Peckui buvo daug kantrybės ir 

į nervu pareikalavęs dirbąs ištnė- 
'j kyti jaunus skautukus atlikti 
4 jiems skirtus vaidmenis. Rėikš- 
4 lą apsurfkino dar ir tas faktai, 
į kad kąj, kuriems ij artistų tenka 
T nugalėti lietuvių kalbos ir ypač 
i kirčiavimo pinMes.„ Bet jiė bu

vo drąsūs ir pakankamai garsūs

I

mai pasibaigus, įvyko tradicinė 
Kaziuko mugė, šeimininkių ska
nūs valgiai išnyko bematant. Iš- 

juos pirko sąvarofirris.
Sbširfenka ChlcSagos skau- 

tininkėš. AtelnahtĮ sėkmadieirį, 
balandžio 11 d., 3 Vhfl. p. Jin- 
Yiinnfo Cehtirė įVyks Chicagos 
Skautihinkių DraūfoVėš stfęiga. 
Visos skautininkės yra ragina
mos būtinai dalyvauti. •

Balandžio 2Š ~ šv. Jur
gio sueiga. IškilūfingOji bendra 
visų Chicagos skaut’ų-ČiU šv. Jur
gio sueiga įvyks balandžio 25 d., 
sėkm., 11 vai. ryto Madame Cfo 
rie mokykloje, VUhs hrolluš ir
sesės prašome j ah dėbAr pradė
ti rūpintis, kad uidfėrtėos būtų 
pilrtos^iy tya^rng4s;-kl®d Visd tu-tVnri<TngAj/-Wtol Visti tu- ”” 
rėtų tirrkamtfš bAt#-
liūs. Neturį tinkamų batelių ne-

' s

i

(garsingi), ix žiūrovai suprato, galės dalyvauti parade. Visos

4

Savings Plan where you work.’ Every 
payday, an amount you specify is 
automatically set aside from your check Stndc
and. used to buy U.S. Savings Bonds. ifi 
Before you know it, you’ll have a nest ___
egg big enough to buy a little nest of 
your own. U.S. Savings Bonds. A good 
blueprint for a house of your own.., <

m^merica.
Buy V. SuSavnya Betark

s.. t •

ir
<«
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šiauš. Tai lietuvių organizacijos 
ateitis visuomeninės ir finansi
nės veiklos. Jau ir šiandien Lie- 

! tuvių Namų medžiaginė reikš
mė yra didelė. Vien tik patal
pomis (kaip rašo LN biuletenis) 
įvairioms lietuvių organizaci
joms jie išdalina virš §20,000 per 
metus. Visokių atlyginimų pa
vidale išmoka lietuviams virš 
$150,000 į metus. Taip gi pradė
tas lietuvių moksleivių rėmimas: 
duodamos stipendijos besidomin
tiems lietuvių kalba, literatūra 
ar istorija. Jau dabar yra iš
mokėta- keletas šimtų dolerių 
studentui, kuris imasi Lietuvos 
priešistorinių laikų tyrinėjimo.

Trumpai peržvelgus, LN atei
tis duoda daug vilčių tapti labai 
žymia kultūrine ir socialine lie
tuviška institucija, mokančia 
tvarkytis lietuviškosios kultūros 
reikaluose ir protingai plačiu 
materialiniu mostu, šiuo metu 
LN turtas siekia 1.5 mil. dolerių 
vertės. S. Pranckūnas

kurie LB norėjo gelbėti, lietj jo įsigyti didesnius savuosius na- 
lokiais nutarimais, bei spren
dimais išmesti tuos iš LB, ku
rie ryžosi gelbėti LB, buvo pra
verta dar didesnė praraja.

šiandien LB vadukai ir pa
tys aiškiai mato -jau pribren
dusius karčius vaisius. Bet tai 
gaila ir liūdną.

Todėl ir teisingai spaudoje 
yra skelbiama, kad tokiuose 
rinkimuose nėra prasmės da
lyvauti, nes ir nauji rinkimai 
nieko naujo, nei jokio pagerė
jimo neatneš. Vėl bus .skelbia- 
mia tušti pasigyrimai, kad 
tūkstančiai balsavo, kad rin- 
kimaT- vyko taip sklandžiai, 
kaip dar niekad, kad balsai 
plaukė paštu. Bet tikrumoje 
ji ir-toliau pasiliks nuosmuky
je ir toliau bus skaldoma vi
suomenė. Ar gi, dar nepribren 
do laikąs- JAV LB reformuoti?
T ’ ’ . A. S vilo nis

i

ŽODIS DĖL KANDIDATŲ
Vis dažniau ir gartiau jau į lietuvybės^ | į Maskvos užgožtą,

mus, kai kam tai atrodė neįgy
vendinama fantazija. Užsitrauk
ti tokią didelę paskolą ir tokiai 
nedidelei organizacijai, nors ir 
turinčiai nedidelės vertės 
mus, atrodė neįmanoma.

Šiandien jau vaizdas kitas. LN 
istorija domina ne tik torontie- 
ęius, bet ir kitų kolonijų lietu
vius. Viena, kad Toronto lietu
viai, be dviejų parapijų nemažų 
patalpų, turi Lietuvių Namus su 
viena didele ir keliomis mažomis 
salėmis, visiškai priklauso lie
tuviams ir visokiais atvejais ga
li patenkinti lietuvių pageidavi
mus. Prie bažnyčių esančios sa
lės ar kitos patalpos turi siau
resnes teises išgauti kai kuriuos 
leidimus, ypač alkoholiui parda
vinėti. Tad ir nenuostabu, kad 
LN turi išgėrimų barą Lokį, ku
riame net sekmadieniais užeinan
tieji, svečiai pakeleiviai, gali pa
sivaišinti.

Šiandien, gal daugiausia domi
na lietuvį iš kitur, kai sužino, 
kad LN turi per 1,400 narių. Tai 
daug pasakantis skaičius, tuo la-

na-

PLEASE
BE 

•CAREFUL!Vilniaus universitetą.
Jie reikalauja, kad išeivija 

budėtų, kad okupantas rengia 
mais koncertais jos neužmig
dytų.

Jie reikalauja, kad lietuvių

imama garsinti frontininkų už 
gožtoje spaudoje, net ir lietu
vių televizijoje
į VIII JAV Tarybą. Jau pas
kelbtas ir vyriausias šių rinki
mų tvargytojas p. Jankūnas. 
Tai tas, kuris pagarsėjo spau
doje savo parašytais šališkais, 
Altos instituciją griaunančiais 
rašiniais.

Jau ir apygardos yra pa
skelbusios ir kandidatų sąra
šus. Bet čia jų neliesiu, man 
daugiau rūpi paliesti "Vidurio ir kartu nuo jos nuosmukio.

“rinkimai”7'į

išeivijos spauda būtų demo
kratiška, kurioje galėtų visi 
lietuviai laisvai pareikšti savo 
nuomonę ir kad užpultieji ga
lėtų joje pasiteisinti.

Reikia j uos-.tik sveikinti, nes 
jie gynė LB•,demokratiškumą

X)

manęs. Jis nešiojo raudoną la- , J T- Vakaru (Chicagos) apygardos. ,. v . prie kito ir vos buvo galima ,.y \ y
tvaK- fn-nlz-tm n i bn-ivninmonn ir r bnnHirinni

Kelionė netolima, nes karei
vinės čia pat už miesto. Tankų 
kuopos raštinėj budinčiam pus
karininkiui * įteikėm atsargos 
knygutes ir mobilizacijos pas- 
kirimo lapus.

’NAUJIENOS.' KIEKVIENO

E T U V I-O
DRAUGAS IR .SICFI'.SuISi fbiau, kad. į jį įeina apie 200 as

L I

; v. L'—i.'.

Onlyyou
k can prevent

menė, priėjusi Lietuvos sieną, 
toliau nesiveržė.

Po dviejų savaičių tarnybos, 
jau viskas buvo aprimę ir apti 
lę, mus paleido į atsargą, šar-

gos knygutėj, parašas bylojo, suomenės veikėjų šiame sąra- 
kad buvau mobilizuotas.

kandidatų sąrašą.
Tikrai? graudu’širdyje jį pa

skaičius. .Jame paskelbta 39 
ašmenys.-jų tarpe yra tie patys 

jfrontininkai< kurie prisidėjo 
* prie LB suskaldymo. O visa ei
lė kitų lietuviškajai visuome
nei beveik nežinomi, net jų var 
dai negirdėti. JTiesa, jų tarpe 
daugiau figūruoja jaunesnio 
amžiaus asmenys.

žinoma, jų dauguma bus 
“išrinkti’", nes jie bus paklus
nūs frontininkų vadams. ' ?

Bet giliai reikia apgailestau
ti, kad šį kart, mūsų žymių vi-

prie- LB suskaldymo. .O visa ei-

Jie aiškiai pramatė, kas lau
kia JAV LB,-kuri nukrypo nuo
jos tikslų. •=. Reikia džiaugtis,
kad tokių dar yra didelis skai
čius,---nes tai- rodo, kad iš 37 
kandidatų, kurie paskelbti -į 
VII Tarybos.“ rinkimus, šiame 
aukščiau minėtame kandidatų 
sąraše nedalyvauja 27 asme
nys.

Tai nemažas, ir daug pasa
kantis skaičius. šių tarpe yra 
tokių promfhehtiškij veikėjų,

še visai nėra. Tų veikėjų, ku
rie LB yra daug nusipelnę. Ko-!

kai sakysim, dr. K, Bobelis, T. 
Blinstrubas, dr. U.' Kriaučeiiū- 
nas, dr. Z. Danilevičius, dr. V.
Šimaitis, J. Jasaitis ir kit. Bet
šia. proga reikia dar ir tai pri
minti, kad jie būdami VU Ta
ryboje negalėjo joje pasilikti
iki šios Tarybos galo. Jie iš jos 
pasitraukė - ankščiau, nes nė-

of 
people 

you

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų, rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ 
. i ■ , - ‘T <*, ‘

Alekso Abrose knyga i. 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų auto 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos

Knygoje i 
lietuvių koloni..-, . ----- _------------- ---------- .
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių rišo buvo 121. 41 teatro draugija, >8 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt- : w'.-auffliB

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį , : - ; .

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
' x vardu ir pasiųsti: i v

1739 So. Balsted SL, Chicago, HL 60608

lietuvių kol ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos ba£

|os. Duoti dokumentai katalikišką, aocailistinią, laisvamanišką ir
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matė prasmės jčje toliau būti. 
Jų spaudoje paskelbti pareiš
kimai rodo, kodėl jie negalėjo 
pasilikti.

Kokia to viso išvada? Pir
miausiai rodo; kad lietuviško-

nepajėgūs dalv’vaūti visuome
niniame gyvenime? Ar jie jau 
uždaryti į senelių prieglau
das? '

Visai ne!! Tai patys pajė
giausi asmenys Bendruomenės 
veikloje. Pajėgiausi savo, am
žiumi ir veiklos patirtimi. Ne jj visuomenė, jau nerodo susi
metu amžius yra priežastis jų 
nebuvimo rinkimų sąraše. O 
del to, kad jie pasisako prieš įaj ją nugyveno, susmukę, jo- 
LB vienos grupės užurpavimą, 
kuris vykdomas apgaulingais 
rinkimais, ir kad jų LB sam-

sidomėjimo JAV LB. Kodėl? 
Del to, kad jos .dabartiniai va-

je sukėlė opoziciją ir ją sus
kaldė. r

šiandien galima drąsiai tvir 
tinti, kad LB nuosmukio pati 
žalingiausia priežastis buvo jos 
užmojis nukrypt nuo savo tiks 
lų ir žūt būt įsivelti. į politinę 
veiklą, griaunant seną Alios 

vių karta, tai yra, kad ji ap- instituciją.
Tos padarytos LB žalos neiš-jungtų ko plačiausiai lietuvių 

mases.
Jie reikalavo, kad LB nenu

kryptų nuo jai skirtų da/bo 
barų, kad ji didžiausią dėme
sį atkreiptų į lietuvybės išlai
kymą, lietuviškos kultūros puo 
selėjimą.

perka jos vadukų pasigyrimai 
spaudoje apie jų didelius lai
mėjimus politinėj veikloje. Vi
suomenė nori išgirsti, ką LB- 
vadai yra nuveikę^ lietuvybės 
išlaikymui švietimui ir puose
lėjimui lietuviško kultūros. 
Bet apie tai mažiausiai rašo
ma.

Matyt, jie jau patys pama
tė, kad paskelbtieji kandidatai 
yra silpni, todėl rado reikalą

Jie vertina Altos laisvinimo 
veiklą ir ją įremia. Jie priešin
gi grobstymui Vasario 16-sios 
šventės metu renkamų laisvi
nimui aukų Bendruomenės in- 
teressams. artimiausiu laiku juos sušauk-

Jie reikalauja aiškaus pasi
sakymo, kas liečia bendradar
biavimą su okupantu ir jo 
agentais. -

Jie priešingi vaikų vežimui 
į pionierių stovyklas, bei stu
dentų siuntimą <*pemsemti’r

ti į Jaunimo Centrą susirinki
mam kur jis bus apklausinė
jami, (bus reikalaujama pasi-
sakyti apie LB uždavinius. 
Mat, toks jų. “demokratiškas” 
paruošimas įgalins juos būti 
renkamais į VII Tfcfybą.
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6 year Certificates (M deposit 
k MINIMUM AMOUNT 7 
\ ’$5000 /

ofo

2* year Certificates of Deposit
< MINIMUM AMOUNT $5.000

4 yecr of Depo**'

MINIMUM AMOUNT $5 000

O|o

1 year Certificates of Deposit 
MINIMUM AMOUNT $2.500 INVESTMENT

PASSBOOK
ACCOUNT

į
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UNIVERSAL SAVINGS 
has been paying the 
HIGHEST DIVIDENDS 
consistent with SAFE
TY and SOUND MAN
AGEMENT for over 52 
years.

has been
!

Universal 
SAVINGS 
1800 S. HALS TED 

__****"*0» st kasu csFamot__

All accounts are in
sured up to $40,000 
by the FEDERAL SAV
INGS AND LOAN IN
SURANCE CORPOR
ATION.

sured up to $41 
by the FEDERAL

Located just south of the Chicago Ctrck Campus
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:
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pusei metų$16.00 
trims mėnesiams  $8.00 
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Kitose JAV vietose:
metams_____
pusei metŲ ....

meto drąsiai gynė lietuvių tautos, lietuviškų organizaci
jų ir pavienių asmenų teises. Prieš Nąujierias buvo varo
ma nepaprastai žiauri naikinimo' propĮJganda. Bandė 
Naujienas suniekinti, jas enkonomiškai sužlugdyti, bet 
iki šio me‘o laisvų diskusijų priešai nepajėgė to padalyti. 
Kad laisvas lietuvių dienraštis reikalingas šiandien pri
pažįsta ir tie, kurie į Naujienas ųki šio meto žiurėjo 
abejingai ir nesuprato jų svarbos. Juo žiauriai! ordl-

$26.00
$14.00

. Draicjl Amerikos dienraščiai turi pačias moderniškiausias spausdinimo priemones, bet šio 
šimtmečio pradžioje New York Heraldo spaustuvę atrodė, taip kaip šiame paveiksle matome. 
Kai kuriose spaustuvėse dar šiandien tebekaba tos pačios lempos, kurios buvo prie raidėms > 
rinkti dėži^’

’.V

$7^0 • - -
S2.50 nų parinktieji pareigūnai elgsis su lietuviais, juosrilar- 

kiau jie bandys varžyti lietuvių pastangai ginti paver
gtos tautos laisvę juo nachališkiau jie kenks lietuviams 
parodyti savo įnašą į Amerikos ktdtBtihĮ- ekonomini ir 
visuomeninį gyvenimą, tuo didešiiik HWvių skaičius 
įsitikis. kad Naujienos yra būtino^ 
įsitikina, kad Naujienos yra būtinbS’. .. t

Vienam kitam atrodė, kad NaujietW rietbleraiiti^ 
kos, nepakenčia kitos nuomonės, bet arčiau šį diėiiraštį 
pažinusieji mūsų tautiečiai įsitikino, kad Naujienos* vi
suomet mokėjo svarbiausius, lietuviu tautos reikalus sta-

_ $30.00
... $16.00

_ $31.00
_ $18.00
.. $4.00

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _____
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams____ _
pusei metu___
vienam mėnesiui

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

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, ,išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Perkame mašinas
Prieš porą savaičių, kalbėdami savais reikalais, tarp 

kitko užsiminėme, kad galėsime tęsti tą darbą, kurį nau- 
jieniečiai dirba jau septintas dešimtmetis, jeigu Ameri
kos lietuviai ateis mums į pagalbą ir padės įsigyti nau
jas priemones spausdintam žodžiui paruošti. Iki šio me
to dirbome prieš 60 metų pirkta, jau vartota, spausdini
mo mašina, naudojome tą patį nudilusį peilį popieriui 
piauti, kurio buvo plaunami pirmieji Šileikio spausdinti 
atsišaukimai ir naudojome tą patį katilą švinui lieti, ku
rį naudojo Amerikon atvažiavę pirmieji geležies ir švino 
lydintojai. Kaip presas, taip ir. peiliai buvo gerai prižiū
rimi; išsinešiojo bet nebuvo sulaužyti

Bet senomis priemonėmis negalime pagaminti mo
dernaus ir gerai atrodančio lietuviško laikraščio. Naujie
nos atsargų neturi. Jeigu Naujienų vedamas darbas lie
tuviams reikalingas, tai lietuviai privalo padėti pačioms 
Naujienoms įsigyti geresnes ir modernesnes priemones 
žinioms paruošti ir spausdinti.

Mus visus nustebino atsiliepimas į savais reikalais 
prakalbėjusį įžanginį. Gavome nepaprastai daug atsilie
pimų telefonų, o dar daugiau jų atėjo laiškais. Iš atsi
liepimų aiškiai nustatėme, kad šiandien Naujienos dar 
labiau reikalingos, negu jos buvo bet kada praeityje. 
Amerikos lietuviai negali leisti Lietuvos reikalais kal
bėti svetimiems ordinams, įsakymus gaunantiems iš .len
kų, visą laiką besistengiantiems lietuvius skriausti,, že
minti ir niekinti. Laisvi lietuviai negali leisti Ispanijos 
jėzuitams skirti lietuviškų laikraščių redaktorius, savo
tiškai dažyti ■ lietuviškas informacijas arba iškraipyti 
Lietuvos praeitį, siaurinti lietuvių teises ir nuvertinti 
lietuvių meną ir literatūrą. Pagaliau, negalima leisti sve
timų klausantiems ordinams nustatinėti Lietuvos lais- 
vęs kovos kryptį.

Lietuviai galės savo teises apginti, jeigu jie laisvai, 
jokio generolo ar pusgenerolio nevaržomi, galės savo 
mintis dėstyti ir viešai jas skelbti. Lietuvis gali visu pa
siryžimu ginti savo teises, jeigu jis tas teises supranta, 
joms pritaria ir su savaisiais jas laisvai aptaria. Iki šio 
meto Naujienos buvo vienintelis laisvas ir nuo užsienie
čių nepriklausomas lietuviškas dienraštis, kuris iki šio

•"j,į-,

ANDRIUS MIRONAS

padėti antron vieton. Jie įsitikino; kad NafajierieŠ priva
lo ne tik eiti, bet jos privalo visais'atvėj^dšT išeiti pagerin- 
tos- J 1 ; ■

Daugelis Naujienų skaitytojų šiuo reikalu atsiun
tė laiškus, ragindami tęsti- iki šio meto* Vestą darbą. Jud 
bus didesnis laisvo žodžio, protingų diskusijų, gražaus 
ir teisingo žodžio priešų, tuo atkaklesni privalo būti lie
tuviai kovoje už teisybę, faktų nustatymą ir susiklausy
mą laisvės kovoje. Priėjome prie to kad svetimų ordinų 
spauda atsisako skelbti net lietuviškų,(Organizacijų ap
mokamus garsinimus. Tokios netolerancijos lietuviai ne
pakęs. ' . ' ■ f. ■

Gražiausia, kad į Naujienų įžanginį atsiliepė visa 
eilė žmonių su ekonomine parama. Vienas, be gražaus 
laiško, įdėjo šimtinę. Kitas, siųsdamas-metinę prenume
ratą, pridėjo šimto dolerių čekį. Trerias nepajėgdamas’di
desnės sumos prisiųsti, prideda $50.00, $25.000 ir $10.00 
čekius, kad tiktai Naujienos galėtų pagerinti savo prie
mones spausdintam žodžiui paruošti. Svarbu, kad dien
raštis nugalėtų visas kliūtis, kad bėgančių lengvadūšių 
rietas papildytų .pasiryžusiais kovotojais" ir tęstų veda
mą naudingą darbą. ';

Šiomis dienomis pradėsime spausdinti atėjusius laiš
kus ir atsiųstas aukas. Tariame kiekvienam lietuviui 
nuoširdų ačiū, kuris ryžosi sriti į talką padėti sunkioje 
ekonoimnėje padėtyj. Mums svarbi ekonominė parama, 
bet mums taip pat yra svarbus ir moraliiiis’padrąsihimaš.

Taip pat norime pranešti, kad, padrąsinti šiltu žo
džiu ir ekonomine parama, mes jau užsakėme. New Yor
ke porą mašinų, kurios, tikime, palengvins -mums įveikti 
atsiradusius sunkumus. -z ?

Be t<>, įsteigėme Naujienų Mašinų Fondą, kuriame 
prašysime reikalingos paramos, šiam tikslui atėjusios 
aukos nebus naudojamos kitiems tikslams. Jos bus skel
biamos dienraštyje ir naudojamos' mašinoms;įsigyti.

Dėkojame tiems, kurie atsiliepė, padrąsino ir prirė
mė savo petį. Kurie to nepadarė, visuomet gali , tai pada
ryti. Stakime risi į darbą, ginkime savo teisę.pasakyti sa
vo nuomonę ir priremkime savo petį prie Naujienų veda
mo visiems lietuviams naudingo darbo.

vizija, įvykusi 1965 metais. Jo
je’ aiškiai išskaičiau pranaša
vimą apie' artėjančią Lietuvai 
laisvę:
T'S'apne buvau perkeltas į 

mano gimtuosius laukus Lietu 
voje, bet žinau, jog tai yra atei
tyje? Mano ūkio žemė padeng
ta aukšta žole ir nė žėtdklo de
ra likę iš tos vieos. kur kadai-

kelių metų laikotarpyje
■' S*

Prieš mane guli seno bičių- mes taip, jdg sunkti iš po žė- 
lio ilgas laiškas. Perskaitęs j£ mėlapio atskirti žemės nelygu- 
susimąščiaii apie mūsų Tėvy- mus ir kreivės. Žemėlapyje 
nčs-kankinės padėtį ir mūsų nuo Uralo ligi Rytprūsių gulė- 
pačių ? psichologiją. Taip pat jo milžinas. Jo batai siekia Ry-se buvo mano sodyba,! Vykstii 
apie sapųus ii pasąmonės reiš tprūsių; o kojos reihiasi į Lie- į Kalvarsko mietelį, - kurį 
kinius, r apie-pranašystes ir vi- tavą. Milžinas guli aukštėlnin- pri^ daugelį metų^ buvau :pfti 
zijas. Mąę. Jono laiškas tik kas. Vaizdas ėmė mažėtr ir mil verstas, palikti ir apie kurį iki 
apie tai ir kalba. Ilgai nedels- žinąs pavirto į stambaus ūgio šiol nebuvau nieko girdėjęs, 
damas, noriu šį laišką , pateik-1 vyrą; gulintį ta pačia kryptimi. Bet žinau’ kažkokiu būdu* jog 
ti skaitytojams. Jo kalbą ir ra- “Aiškiai supratai!, kad tai 
šybą taisiau, beLmintis pali- vaizduoja pačią sovietinę Rū
kau tas pačias. Taip pat Įšlei-. siją, šis vyras atrodo lyg: būtų 

nušautas, bet kai priėjau ar
čiau ir atidžiai įsižiūrėjau/iš
girdau jį knarkiant! Tuo ma-

SKAITYKITE N A U J IENAS 
GARSINK1T ĖS NAUJIENOSE

dau neesmines vietas
“Brangus Drauge!
Mano protu neišaiškinanli' girdau jį knarkiant! Tuo ma- 

- - ■ J no vizija^pasibaigė. R$dą atsi
kėlęs; nuėjau į tarnybą' ir ben
dradarbiams pasakojau sapną 
ir savo išvadaš; kad Vokietiją 
puls sovietus, bet vokiečiai pra 
laimės, o sovietai liks- nepa
žeisti, ir liks mūsų žemėje. Ta
čiau tada niekas mano sapnui 
netikėjo. .t4

‘Vokiečių okupacijos laikais 
gyvenau Kataršk'o miestelyje. 
Vieną naktį vėl mačiau nepa
prastą reginį’ Visas daifgus" aįp 
dengtas tamsiais, audra kun
kuliuojančiais dėbesimiš? Iš 
debesų iškrito' tiyš vėliavos : na- 
cinės Vokiėtiįos, J u h gūnių 
Amėrikds Valstybių ir neaiš
kių spalvų trispalvė; Pirmoji, 
vėliavą išnyko bėktišdama- že
mėn, o kitos dvi dideliu tfiūkš 
mu krito šalis manęs. Tuo pat 
metu kažkur giliai mano ausy
se išgirdau balsą: ‘Tų gyvensi 
po trimis vėliavomis’. Vizija 
pasibaigė.

“Vėliau viskas išsipildė ir 
aš supratau, kad trečioji vėlia-

ir nesuprantami įvykiai mano 
gyvenime neduoda man ramy
bės. , . • ‘ ; .

“Prieš bolševikams užimant 
Lietuvą, vieną nriktį*sapnavau 
nepaprastą reginį. Iš Rytprū
sių dideliais -šuoliais lėkė di
delis, plėšrus žvėris, pariašus 
į tigrą. Jo šuoliams nekliudo nėr 
mamai, nei medžiai. Kritau ant 
žemės nuo' kažkokio keisto 
spaudimo, žvėris pradingo ry
tuose. Pasakiau sau: Vokietija 
puola Sovietus. Bet tuoj- pat 
pamačiau kitą vaizdą: tas pats 
žvėris guli plačiuose laukuose 
kapote sukapotas į keturias 
dalis. Netrukus reginys vėl pa
sikeitė ir tas pats žvėris guli 
perkirstas į-dvi dalis išilgai ir 
pakabintas ant didžiulių ge
ležinių bablių, viena šalia ki
tos. Nepaprastai stambūs žvė
ries raumenys bylojo apie bu 
vusią jėgą. Aplink stovintiems 
žmonėms seklbiau, jog tai bu
vo baisi jėga. Ir. vėl reginys 
pradingo, o aš pamačiau visai

bolševikai jau apleido Lietu
vą- ?

“I Kavarską kadaise galęda-v 
vau nueiti užrištomis akimis, 
bet šiuo kartu įsipainiojau į 
sodybas; ir daržus, kurių anks- 
čiau nėra buvę. Šiaip taip at
vykau prie .paskutinės aukštu
mėlės, bet jį dabar mažytė. Ži- _ 
nau, jog ant jos užkopęs pama 
tysiū sava akimis laisvą Ka
varską. . Deje, mano krūtinę 
suspaudžia- dusinantis skaus
mas, krintu žemėn ir juntu, 
kad netenku įmonei' Spėjriū 
tik pasakyti: ‘Tiek mažai žings 
nių liko, tiek mažai’.

“Trumpai tamsai pasibai
gus; pasijutau esąs ant aukštu
mėlės, apie dešimtį,- žingsnių 
atstumu, o žemiau . pamačiau 
gulintį, mano kūną.- Bet esu tas 
p ats aš, tik žinau, - kad manęs 
neliečia j okie m a teri j os dės
niai ir kur. tik benukreipiu sa
vo’’mintį— ten aš atsirandu.’ 
Pats sau pasakiau: ‘Vadinasi, 
ką'dabar matau,.įvyks jaw po 
mano mirties’. .

(Bus daugliau)

kitą vaizdą: milžiniško didumo .va buvo Vakarų Vokietijos ve
lytų Europos žemėlapis užties liava.
tas ant visos rytų Europos že- “O štai, mano paskutinioji

FIGHT HEAPT DISEASE

II
G!VE HEART FUND

M

RAŠO DAN KURAITIS

Pavasaris eina Karpatų kalnais
Visi trokšta laisvės

ne rubliais, bet doleriais. Moka tikrais doleriais. Sa
kau tikrais nes tuojau po karo rusai bandė prakimšti 
į vakarus falšyvus dolerius.

Karo pabaigoje į rusų rankas peleko daug falšyvų 
Amerikos doleriu. Nežinia, ar vokiečiai tvčia rusams 
juos pakišo, ar jie nemokėjo geresnių padaryti, bet 
rusai bando vokiečių spausdintus Amėrikos dolerius 
prastumti amerikiečiams. Vieną kitą jie apgavo, bet 
amerikiečiai tuojau išaiškino apgaulę ir kėlė viešu 
nion suktus sovietų daktarus ir karius spekuliantus. 
Bet vengrai dar toliau nuėjo: kai rusai pradėjo jiems 
mokėti falšyvais doleriais, tai vengrai parsigabeno iš 
Paryžiaus japoniškų laikrodėlių ir pardavinėjo juos 
rusams, vietoj šveicariškų.

PRIVILIOJO DAUG TREMTINIŲ
Kadaras buvo apdairesnis, negu kitų komurrisffhių 

valstybių valdovai. Visi jie nori prikalbinti grįžti iš
važiavusius savo piliečius. Jie kalba apie anksčiau 
užsienin išvažiavusius, bet daugiausia dėmesio jie 
kreipria į pačius paskutinius. Jie nori, kad galimai dau
giau užsienin išvažiavusių tremtinių grįžtų namo. Už
sienyje tremtiniai yra pavojingesni, negu namie. Kai 
tremfinis namie, tai policija bet kuriuo momentu gali 
uždėti savo letenų ant jo. bet jeigu gyvena kurioje 
užsienio valstybėje, tai ne visuomet galima tai pada
ryti.

Kadaras, pats buvęs tremtinis ir kalėjimo ragavęs, 
vengrų policijai liepė nesikišti j tremtinių reikalus. 
Jis prižadėjo išbėgusių nepersekioti ir patarė sugrįžti. 

o sugrįžusiems ir vėl leido išvažiuoti, o išvažiąyiišidntfš’ 
leido ir vėl sugrįžti, šitas leidimas sugrįžti if vėl'iš
važiuoti sukėlė pusėtiną konfuziją vengtų tręrfftiniu 
tarpe. Šnekom nebuvo galo. Kas norėjo grįžti riath’d, 
tai galėjo visuomet sugrįžti, o jeigu kas nofėjo it vėl 
išvažiuoti, tai leido jam tai padarytu

Jeigu išvažiavusiam nepatiko užsienyje, jeigu jis 
negalėjo kojos pastatyti ir įsikurti užsienyje, tai ji$? 
grįždavo Vengrijon ir įsitraukdavo ekonominį krašto 
gyvenimą. Namo grįžęs vienas kitas dypūkas nė tikš 
pats su šeima įsitaisė, bet ir milijonieriūth tapo. Tos' 
kelionės, leidimas parvažiuoti ir išvažiuoti, vedėtų 
tremtinių tarpe sukėlė didžiausią chaosą. Daugelis 
pradėjo abejoti, kad jie ne bereikalo išvažiavo. Buvo 
ir tokių, kurie nežinojo, kuriaįs sumetiftiais jie’ išva
žiavo. Toki grįžo Vengrijon ir Kadaras' nieko jiėrtis 
nedarė.

Apskaičiuojama, kad iš Vengrijos karo melu išbė
go į Vakarus 200,000 vengrų. Pirmon eilėn' bėgo adfrt. 
Horty politikos šalininkai. Rusų čekistai jų nebūtų 
pasigailėję. Daugelį nužudė, būtų ntižūdę dar den
giau. jeigu nebūtą pabėgę. Dar didestię bafiga praši- 
verže, kai rusai pradėjo persekioti, o vėliau nttžhdė 
komunistą Nagį. Nagys, pagal mano apskaičiavimus, 
buvo panašus į čekų Dubčeką, tiktai jiš atsirado la
bai anksti. Jeigu jis būtų tūrėjęs kantrybės ir atsira
dęs jau prie Kadaro, tai, ko gero, ir jis būtų išsilaikęs. 
Kiekvienu atveju, Kadaras būtų jo nesušaadęs.

šiandien apskaičiuojama, kad Vengrijon jau su
grįžo 40,000 tremtinių. Nieko Vengrijoje jiems neat
sitiko. Didoka dalis likusių tremtyje veiigfU taip pat, 
planuoja važiuoti namo. Vienų vaikai nori baigti auk
štesnę mokyklą, kiti iš anksto nori išsiderėti iŠ val
džios tam tikrų privilegijų ir gararftijU. Nbri, kad 
jiems būtų duodami patys geriausieji darbai if riička- 

rttbš'pščič^didžiausids algos.'
Liettrviūš okupantas kėliais būdais taip* pat vilio

jo gtižfi. Viėfftfe nori parsivežti’ ir padaryti' darbihin- 
kaiš'sp'ecialisfąis, nės* Lietuvoje specialistų vis dar la
bai mažai; Ritus vilioją dairiomis, bet lietuviai neška- 
bitiri riūt šios virvelės. Vien'as kitas btivo sūviliotas 
ir grįžo, bet okupriritas sri juo tūfėjb daūgiaū bėdos, 
negu’stl kitais. Iš Cicero buvo nu važiavę virinas gir- 
tiToklis, bet kai pfhšiblaiVg tai vėl pfSše, kad lestų 
jarif if jo’šeimai išvažiuoti.

Kadaro milijoriiėriąi ir dideštiė lAis^ė pakėlė Veng
riją kefrirurristihių valstybių tarpčL Lenkai norėtų turė
ti taš pačias laisves sąlygas, k'okiriš šiahdieri tūri veng
rai, bet nAūjas partijos sekretorius neribri dribti jiėriiš 
tų privilegijų.

Kadaras, koks jis bebūtų, yra ištikiriiaš-’ Maskvai. 
JiŠ’nesilaiko rusiško“kb'mrinizmd’’ kašdiėn’ih'ių nuosta
tų, bet j iš nėbarido pAsitrarikti iš Maskvos Orbitos. Ka
darų kalbino lenkai, kaltitioi riešai, jis atsisakė dėtis su 
bet ktffia kita valštAbė'. Kadarą keliais atvėjais kalbi- 
rib if Rtrintfhijos pre'židėnfas. bėt jairi nepavyko. Ka- 
daTaš skelbia,’ kad jis prisilaiko Marksoir Ee'ri'ihd nuos- 
ta tų,1 rfdts' pačioje Vetigrijojė Kadifb kPrnrinistai, kiek 
man pasakojo naPji rriilijdniėriši, jifokiasi’iS viėno ir 
anttl). • * ’•

Palygitiiis Vengriją šii kitais riisų pay'efgtiis kraš
tais, Kadaro Verigrija pajėgė geriauširii atšišpirii ko- 
nitiriištiffisffri eksperimentui. Bendrai* paėmus, veng- 
rai g&Iritl gfviena. Jfe dritfg UišVė^tti. jiri gšli išvažiuo
ti į' užšiėnį ir grįžti, jeigu tiktai tūri pinigų. Vengrai 
gafi tarp saV'ęš kelti įi-airiahšfris kiaušiniriš. Niekas 
jiefriš niefcb rfėšako, kol jie nepaliečia prątiėS Kadaro. 
Pat^s vėhgrai pripažįsti, kmf Kadaras! fiėrtt toks žiau
rūs, kblS'yira kiti kniritfništrriiai valdytojai, bet jis vis 
d ei to valdo veri grūs komėfrii s ti nėnriš pfi emotlčm is.

Ko Vengrijoje nėra, tai laisvos spaudos. Vengrijos* 
komunistai kontroliuoja kiekvieną padalytą popie
riaus lapą, kaip jį kontroliuoja ir rusai. Vengrų laik
raščių priešakyje sėdi komunistai, kuriri labai atidžiai 
seka kiekvieną laikrašfin einantį žodį; Bet Vengrijos 
milijonieriai nekreipia didelio dėmesio į savo spau
dą. Jie bet kada gali išvažiuoti į vakarus ir pasiskai-' 
tyti, ką kiti rašo.

Bau nė viėhą kartą kilo klausimas, kodėl rrisai leido 
vengrams būti laisvesniams? Aukšto s klasės kbrifunisfU" 
tarpe eina tokios šnekos! Komunistai nuo Chruščiovo 
laikų pripažįsta, kad jų sistema netikriši, ji neH^rė' 
lauktų rezultatų. Kiekvfėria riiėtą kbrritfništai’ flanlSfe- 
si iš savo pirmykščių pozicijų, dard nttblMdšs dafbii 
ninkams’ir žemės ūkio darbuOtojarriš/brit rririkb iš to 
neišeina. Tai daro ne tik pačioje Rtfšijb'jėt bėt rP^fB-*! 
sų okupuotuose kraštuose. Faktiškai, jie stojo- už- dar-' 
bininkų tarybas, pačių darbirrinkų’rinirtnS orgffmttf tOS' 
tarybos nedavė. Maskvai lauktų rezultatų.* Tada mė
tėsi į. kitą kraštutinumą: skyrė pirmininkas,-kolcho-' 
zU direktorius, kuries davė didelę galią, bet ir direk-' 
ioriai, naujų rusiškų dkarU; tikri pūdai, rieprištėkė ge
resnių rezultatų.

Paskutiniais metais pradėjo lenktyniavimą.- Prieš* 
lenktyniavimą pasisakė kiėkvien&s sedkF socialistas, 
nes tai yra paiš žiauriausias darbiniriko iŠhaudbjimas, 
kokį galima įšiVMžduotL Bet lėnktyniSvitnas nėteriki- 
na Kremliaus. Nikita, pšbuvęs keliose Amerikos far
inose, pareiškė partijos centro komitetu^ kad reika’’ 
imtis kitų metodų, jeigu norime turėti kukuruzU' iė'rti-“ 
gių. Vienas AmėHkbs fartrieriš’ ^šdafb ddttgišt, hego| 
kėli kolchozų direktoriai, agronomai ir kontrolieriai* 
kartu sudėjus. Brežnevui ir Suslovui nepatiko Niki- >

4- . ti- A3--A7 - (Bns’daogiaa}'
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EUDEIK!DAIMIDSTREET

MODĖRNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

The iron Curtain 
isn't soundproof.

NA i FAT:

Chicagos 
Lietuvių

> Laidoto vių 
THrėktorių 
Associacijos

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBUJAMS PASTATYTI.

4M v.- ' y-: 
■ ,-T*...

M 0 V 1 N G 
Apdraustas perkraustymas 

išįvalrigatstumŲ. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

2443 WEST
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

Turime 
koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

IELEF. PR M229

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
® GERKLES LIGOS 

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKA5 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima Ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

ERŽVILKO DRAUGIŠKO KLUBO 
susirinkimas įvyks trečiadienį, ba
landžio 7 d. 7 vai. vakaro Vaičaičio 
salėje, 4258 So. Maplewood Avenue. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Bernice ŽemguHs, prot. rašt.

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Šiandien JAV paštas turi didžiausius sunkvežimius laiškams, siuntiniams ir laikraščiams 
pervežti, bet praeitame šimtmetyje paštas neturėjo tok i y rnddernty susisiekimo priemonių. 1921 
metais paštas buvo išvežiojamas paveiksle matomu automobiliu, pasipuošusiu kalėdinėmis puo 
šmenomis. r* , — z

, ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

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

SKAITYK PATS IR PARAGINK 

KITOS SKAITYTI 
11 U J I E Hi A S

oil Paul v. dargis
V GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos
- Medicinos direktorius.

1938 S. Manheim Rd., Westchester, 11L
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.: 562-2727 arba 562-2728

O kasgi nežinojo “Winne- 
tou”, net šešių tomų veikalo? 
Ar “Dykumų plėšikai”, “Juo
dasis mustangas” ir kt. Anais 
laikais Kari May buvo vienas 
populiariausių autorių Hetuviiį 
vaikų skaitiniuose. Kaip inatt 
parašyta dabar iš ok. Lietuvos,, 
tenai jo knygos tebeskaitonios 
jaunimo, ir vyresniųjų, net se
nimo. Hitlerio laikais Kari 
May knygos buvo uždraustos 
Vokietijoje. X $ /•- \

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

NAUJIENOS** BOLŠEVIKAM.' 

YRA RAKŠTIS .’L AKYSE

nriėjai skaitomas įvairiose vals 
tybėse.. Juo. tolyn, tuo jo (fana
tiką b6s ^Žotišktęetnb^Mtb fan 
tastiškaa Kari May aprašytas 
Amerikos indAaų hmdiarpis 
yra nesugrįžtamai p T a jęs.

Kari May Mrtt voMečhĮ Ry
tojas, gyv. 1842-1912 metis.

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

. - CHIRURGIJA 
Tetef; 695-0533 

Fox Valtey Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS bes, o jo indėnus ir tariamus 
jo herojus yra aprašęs taip ge
rai, kad ilgai skaitytojai bei 
kritikai negalėjo prileisti nei 
pagvoti, jog jisai visą rašė sė
dėdamas savo namuose Sakso
nijoje. Kari F.. May buvo rie- 
nas garsiausių ir populiariau
sių Vokietijos rašytojų. Savai
me aišku, jo rastai išversti be
veik į visas pagrindinesnes kai 
bas pasaulyje. ;

Filmas Kari May

' — Bet, ponas Kari May, jei ši
tuo šautuvu .Wihnetoir nušovė 
du šimtu ir penkiasdešimt prie-

GĖLI N I N K A S | 
Linksmumo arba liūdesio valandom 

(PUTRAMENTAS) 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENfAS) 
5525 Sc. Marlėm Avė. — 5Š6-T22Č 4330-34 Šo. CALIFORNIA AVENUE 

Telefonas: L Afay eite 3-0440
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Pagrindiniai* artistai: Carles 
Bronson, Ben Johnson, Ri
chard Crenna, -Jill Ireland, Ed 
Lauter. Daug žudymų. Betgi 
gražioji moteris Jill Ireland 
paliekama /vari., Filmos mi 
nučių. Spalvotas. Muzika;Jer- 
iy Goldsmith maloni. Geras 
vaizdinis filmavimas, yra pui
kių gamtovaizdžių. -

ld0 Iriterricdional Filmejc filmų

Nuo pernai metų pabaigos 
esu įtrauktas į Filmex sąrašus,, 
o jie rodo geriausius, krutamus 
paveikslus, dažniausiai užsie
nietiškus. Nuo 1976 m. kovo 4 
iki balandžio 4 d. bus parody
ta lygiai vienas šimtas filmų, 
jų tarpe Ubai Hgų, ir visiškai 
trumpučių. Tarp jų 6 iš komu
nistinės Kubos, keli iš SSSR, 
iš Vak. Vokietijos, Lenkijos, 
Belgijos, Prancūzijos-, Italijos, 
Graikijos, Olandijos, Irano, Ja 
maikos, Kanados . Ausfralijos, 
Brazilijos. Indijos, Argentinoj, 
Vengrijos ir kt. Deja,- nieko iš 
ok. Lietuvos. ' *

Per dieną rodoma iki 10 fil
mų. Iš tiesų nuo ryto, flri vi
durnakčio. Kartais trumpiau ir 
tik po keletą filmų. Visus išžiu-

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

"Garbink, mino si«U, Viešpatį, Ir nepamiršk vlsę jo geradarysčių.

Jis atleidžia tavo nusidėjimą ir gydo visas tavo ligas".
Psalmė 103:2. 3.

Gal pranašas Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy
dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus. Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo padais, visi dalykai veikia išvien Jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin
gumo ir gyrimo žodžius.

Visi žino, kad mirth yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml 
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė '"Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamak Rašykite: #

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

iV. RAITO TYRINtTOJA!

3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

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

KEZ.: GI 8-0873 <

DR. W. E1SIN EISIMAS 
akušerija ir moterų LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

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

siliepia, skambinti Ml 3-0601. '

dabriniai ženklai, tai kokiu bū 
du jūs turite:jo šautuvą? Jei 
neklystu, Winneto u buvo pa
laidotas su jo šautuvu”. — Vie 
nas žurnalistas spaudos konfe
rencijoje;

— Tikra teisybė, jaunas vy
re’ Tikra teisybė.

Ir priėjęs prie. Amerikos že
mėlapio, rodo, kur yra palai
dotas Winnetou.' “Bet jus neži
nojote, kad jo kapą apiplėšė 
Siaux giminės.Indėnai ir pa
vogęj o šautuvą man padova
nojo. Aš juos išbariau, sakiau 
taip negražu daryti, bei ka
dangi tai buvo*’ gerų norų va
gystė, tai tuokart aš jiems* at
leidau, o šautuvas, štai, dabar 
mano rankose”, « • .

Iš filmo atrodo, Kari May 
gyveno labai turtingai, puikiau 
siuose rūmuose, su gražiausiais 
puošmenimis, baldais, sodais. 
Aprašomiems vietovaizdžiams 
ar karams pavaizduoti turėda
vo mažus manikėmis, juos stum 
dydavo, ar padegdavo, jr aiš
kiai žinodavo kas, kur, kaip

TEL. — BE 3-5893 / '

0R? A. B. GLLVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
SPECIALYBĖ. AKIŲ'LIGOS 

3907 West !03rd Street
• -Valandas pagal susitarimą.

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11628 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974-4410

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
Kultūros klubo susirinkimas įvyks 
antradienį, balandžio 6 dieną Vyčių 
salėje, 2455 W. 47th St Pradžia 1 
vai, po pietų. Kviečiame visus na
rius ir svečius, norinčius būti nariais, 
atsilankyit. Turime daug reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bos vaišės.

A. Kalys

Kaip dažnai žymūs žmonės, 
buvo- kontraversos. Iš vienos 
pušės jį garbino, brangino ma
sės skaitytojų,’ iš' kitos pusės 
jį puolė kritikai (iiors kiti gy- 
rėj, mokyklų vadovybė (nors 
mokiniai baisiai ?skaitė), net 
religinė vadovybė; it pagaliau 
moralistai. Dabar, pasiklau
sius anais laikais vykusių teis
mų prieš Kari May, ima juo
kas r tenai aprašyta “nemora- 
lė” yra moralesnė už “pado
rias” dabartines knygas.

Atsirado norinčių jį išpro- 
vakuoti, gauti daug pinigų. Jis 
jau senatvėje. Vėl teismas. Iš
teisinamas.

Miršta apsuptas gražios 
gamtos, sningant, tarp gyvulių 
iškamšų, indėnų palapinės. Sa 
vo paskutiniai žmoriai: Pasa
kyki pasauliui ■>- aš būsiu toli
mose dausose, geresnėse pa
dangėse ir pasaulį aplankysiu 
iš anų tolių”. ;■

P rod user i s Ha n s . Jurgen 
Sydėrberg. Jis it direktorius. 
Ir rašytojas — rankraščio au
torius.-Redaktorius Ihgrid Bro 
zat. Pagamino TMS Film Ges- 
seltschaft. Paleistas 1971 m., 
tik dabar parodytas , JAV-se. 
Spalvotas. Filmo ilgumas 187 
minutės. Su pertrauka. Pag
rindiniai artistai; Helmuth 
Rautrterz Katje GoVd. Christina 
Soderbaum. Attila Horbiger, 
Heinz Moog.

Kari May vaidinantis Hel
muth Kautner yra neblogai įsi
jautęs, nes per filmą “jauti” 
jo yLLgĮ .Qiiiil^ lMliBlirtlli kWii 
čias it keistumus didžiojo ra-

Mirties traukinys. Angliškai 
“Breakhart Pass”, paleido Uni 
ted Artists Corporation. Direk 
torius Tom' Gries. Produšeris 
Jerry Gershwin.

Anais laikais civilinis ame 
rikiėčių karas huvo įspaudęs 
žymes 'gyvenimo aplinkai. Ir 
štai, tūlas gubernatorius, lydi
mas būrio kareivių, veža epi
demijos surakintai vietovei 
vaistus.

-Stotelėje , kortomis apgaudi
nėjant į sugauna. Laikraštyje 
atranda, »kad sukčius yra paieš 
komas še
rifas suriša rankas, veža teis- 
mm. -‘T; r’ ■?

Bevažiuojant karišku trau
kiniu pradeda ’ dingti, -mirti, 
kareiviai, civiliai. Nusikaltėliu 
laikomas John Deakin išaiški
na, kad vežami ne vaistai, bet 
sprogmenys iii šautu vai, amuni
ciją, o gubernatorius su šerifu 
yra pagrindiniai ’nusikaltėliai’. 
Ir. pagaliautariamas apgavi- 
kaš John Deakin pasirodo esąs 
slaptasis amerikiečių- policijos 
larnau toj as, .pasiųs tas ž nusikal
tėliams aiškinti.'

Kaip priimta, blogieji pra
laimi ir žūsta, laimi pora gerų 
jų,_ su gražiąja,-jąnna/moteri- 
inr. . ■ v ” y g -

J"ariamą nusikaltėlį, iš tiesų 
slaptą žvalgybos agentą, vaidi
na lietuvis Charles Bronson. 
Jam įprastai, be didesnių vai- 
dybiiiių mandrybių, paprastai, 
tarsi gyvenimo eiga. Gražioji 
moteris Marica yra ’blondinė 
Jill Ireland, gyvenime Char- 
les Bronsono žmona. Filmuiv V - .
baigiantis publika jifems ploja 
už herojiškumą. Kiti- artistai 
buvo tik “savo vietoie". Režisū 
ririe. pusė silpna; Veikšmasz frau 
kinyje, tarpais mažutėse sto
telėse. Daugybė staigmehiškų 
keitūlių, kurių visi atrodo ne
įtikėtini, keisti, netgi naivūs.

Rankraštis: ir' autęriųs’ Alis- 
ter Maclean labai prastas. To
kį skystą lipdinį sukrėsti ^ne- 
reiki a rašytojiško . išmanymo. 
Nors Jokie filmai paikai publi-

1976 METŲ 
TELEVIZIJA

TIK §89.95
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

id. 9—6; pif>n* ir ketv. 12—8. 
Selcm. ir tr«č. uždaryta.

šytojo, kuris į dieną parašyda
vęs po 4d puslapių, ir taip per ■ 
30 metų. Deja, nerodomas ra-1 
šytojas skūrybinėje nuotaiko
je. Filmas parašytas, pągamin 
tas dukumentiniu pagrindu, i 
paimant įvairius asmenis, at-į 
skirus epizodus, ir tokius ga
balėlius, kartais neturinčius, 
tarpusavyje ryšio, suklijavo 
ilgon eilėn. Be didesnio filmi
nio talento’.

Kart May buvo asmenybė. 
Apie jį galėtų daug filmų pa-' 
gaminti, čia neduoda jokio 
epizodo iŠ jo puikiausiai veiks 
mingų nuotykių, būdingų situ-j 
ącijų, patrauklių vietovių ir 
keisčiausių nuotykių su įdo
miais veikėjais.

nant duodami trumpai at
spausdinti filmų aptarimai. Ne 
mokamai filmų nuotraukos, 
užpildĮžtfts  jlapą; Minkštos £ė3 
dės, kilimai. Erdvų; ramu.

Kari shay. Nepriklausomoj e 
Lietuvoje drebėdavau iš ma
lonumo skaitydamas Kari May 
knygas. Jų į lie turiu kalbą bu
vo nemaža' išversta.' Mdn tada 
atrodė, kad nebuvo' nei vieno 
gimnazisto, heskaiciusip Kari 
May knygų. Prisimėnur kartą 
pas., mus atvažiavus garbin
giems svečiams, 'jie mane neti
kėtai atrodo sodelyje, po di
džiulėms liepomis, malonia
me šešėlyje, aplinkui dūzgiant 
bitutėms,‘šakose čirškiant var- 
nėnams ’ir kitokiems paukš
čiams. Kniūpčias atsigulęs skai 
čiau “Sidabru ežero turtus”. 
Knygą branginau, ir ji jau bu
vo kietai- įrišta; kaip ir dauge
lio mano bibliotekėlėje. Jiems 
iiialoniai mahe užkalbinus pa- 
sissiūliau paškaityti iŠ “Sibad- 
rb' ežero; turtų”. Gražiai sutiko, 
nežinau iš mandagumo ar iš 
įdoinunjo. Knygų buvąu gero
kai įpusėjęs, o gal ir antrą kar
tą skaičiau, bet kad th i ei i sve
čiai susidaryti] reikiamą įš 
pūdį, pradėjau nuo pat pra-5 
džios, prieš lai padaręs savo 
įvadą apie autorių ir Veikalą. 
Turbūt maniau, kad jie turės 
kantrytįės išklausyti visą kny-

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmločk 4-5849

- --i ’ Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS;

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

ir šeštad. UKtai susitarus.

PERKRAUSTYAAAI

M 0 V 1 N G
Leidimai — Pilna apdraudė 
j j ŽEMĄ KAINA

R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

— ‘. a. Vladui Karpuškai pa
gerbti ateinantį šeštadienį, ba
landžio 10 d., p. Algirdas Dar
gužis savo name, esančiame 
8315 So. Lawler Ave., Burbank, 
Illinois, ruošia šachmatų žaibo 
turnyrą, kuriame kviečiame 
dalyvauti visus lietuvius šach
matininkus — žaibo mėgėjus.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

c* n t ihe
fr-vth, but yov can r»eeh her. 
Rftdto Free Europe 4o«t the
Vteffi through, 
•M II BMQ FTH E«WI 

mc m. irm

DR. K. A. V.> JUČAS.
' rTel.: 56T-4605 ir 4894441 

.< O FT S AI:1'“ 
1002 N. WESTERN AVĖ.
5214 N. WESTERN AVE. y 

Valandos pagal susitarimą. / s

Ofiso tel.: HE 4-1813
Rezidenciįos: PR 6-98G1

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET , 

VA T, ANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta,

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS ‘ 

kalba LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

•contact lenses”. .
Vai., pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
; 2656 WEST 63rd STREET

Vai.: anuad. nuo 1-44 po piehj. > 
kėtVirtad. nuo 5-^-7 vai. vak. 

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rel. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad?. trečia d; 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

ALGIRDAS GUSTAITIS

z FILMŲ PASAULYJE
rėti 'reikėtų būti prėfesionalu, 
gerai apmokamu redaktorių ar 
korespondentu. Iš tų visų kvie
timų,. per pirmas dvi savaiti, 
tebuvau stebėti vieną; filmą: 
Vak; Vokietijos gamybos “Kari 
May,” Prieš tai, atskiroje salė
je, apžiūrėjau gausybę filminių 
garsenybių portretinių nuotrau 
kų, pradedant 1925 metais nuo 
traukta Greta Garbo. Jos yra 
10 portretų, padarytų dviejų 
fotografų. Marlene Dietrich fo 
to nuo 1931 metų, yra 12-ka. 
Clark Gable 3 nuotraukos. Fred 
Asiair,'!. Mae West 3. Betty 
Grablę 1. Norma Shearer 4 nuo t 
raukos. Ir:t t. Yrą. leidiniai apie 
įvairius artistus, filfiiuš. Ilius
truoti stiklais bei nuotraūko- 
mis, suvenirais'.tokie lyg rū- 
pintojėliai, pakabinami ant šie 
nos, ar padėdami ant pakopų. 
Daug žmonių, labai atydžiai, 
pagarbiai, apžiūrinėjančių. Kai 
kurie portretai metrinio didu
mo, risi“ juoda-balta? Yra fil
minių-plakatų, knygučių ir kt 

Kitoje salėje parinktų filmų

V. Tumasohis, M; D., S. C 
C H I R t) R G A S 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso teteto HEmlock 4-2123 

Razid. telef.: Glbson 8-6195 
Priima ligpniūs pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti teief. HE 4-2123. 
Jei, neatsiliepia, tat. telęf. GI,_ 8-61&5.

P. ŠILEIKIS, 0. P, 
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

rC5 Aparatai - Protezai. Mėd. Ban- 9V dažai. Speciali pagalba kojoms 
I (Arch Supports) ir t L •

VaL: ®—4 ir 6—8. Seštadileniais 9—1. 
2850 West 63rd St., Chfcego III. 60629 

- Talef-: PRospact 66004

o ?
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ARGENTINOJE BR. NAINYS 
PALAIKĖ RYŠIUS OŽLNSKU

Prieš kiek laiko mūsi> cika- 
giskėje spaudoje buvo atspaus
dintas vieno P. Amerikos ko
respondento nusiskudimas Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Pirmininku Br. Nainiu. Buvo 
laukiama atsiliepimo. Deja, iš 
jo pusės iki šio laiko tylu. 
Korespondentas rašo, kaip su
siskaldę Argentinoje lietuviai 
minėjo Vasario 16-jų. Kores
pondencijoje rašoma, kad mi
nėjimo metu buvo sakomos kai 
bos ispaniškai ir lietuviškai ir, 
kad abu kalbėtojai taip švel
niai kalbėjo, jog atrodė, kad 
jiedu džiaugiasi, kad šiandien 
mūsų tėvynė Lietuva yra žiau
riu rusų pavergime. Ir tai pa-1 
veikęs taip juodu kalbėti oku
panto tarnas Ožinskas, nes jis 
visa laikų rašo apie dabartinės 
Lietuvos gerumus, laisvę ir di- 
dingų pažangų. Visada ragi
na jaunimą palaikyti draugiš
kus santykius ir Lietuva (nera-

su PLB pinnittinkus, rašoma 
korespondento, > lenkia galvą 
okupantui ir, kitus lankyda
mas, ragina turėti santykius su 
okupantu, o okupanto simpati- 
kus sveikina už tai.

Ožinskas nuo pat Lietuvos 
pavergimo dėjo ir deda pa
stangas sunaikinti lietuvių pat
riotines organizacijas Argenti
noje, ypatingai ALOS Tarybą 
ii parapiją.

Pasaulio Lietuviu Bendruo
menės pirmininkas Br. Nai
nys, būdamas Buenos Airese 
su Gasparu, pasirodė Ožinski- 
nės pusės dideliu rėmėju. Pa
laikė pataikūnus, okupanto tar 
nūs, tuos kurie turi draugiš
kus ryšius su Ožinsku ir bai
gia šiais žodžiais: “Gaila, kad 
tokios rūšies asmenys Pasau
lio LB viršūnėse stovi”

Korespondentas atvirai pa
brėžia, kad čia yra didelė įta
ka ir Pasaulio Lieluvii] Bend
ruomenės pirmininko Br. Nai
nio ir Gasparo. Jų širdys nera
mios, kad negali sujungti visa
me pasaulyje išvietinlo jauni 
mo su pavergta, kaip jie sako 
su dabartine Lietuva.

Jie sako, kad reikia draugiš
ku santvkiu su dabartine Lie
tuva, reiškia su pavergėju. Mū-

HĖLP WANTED — MALE-FEMALE 
Reiki. Derbininky ir Derbininkiy

MtEAL BSTAT€ SALE 
— Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
įjĮjįiMl, Žemė — Pardavimui

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
-,t. NOTARIATAS— VERTIMAI.

kad jis tokiu kolegijos' Leislxd<» komandos
tik patarnavo Ozinsktii,i Cougars Žvaigždes. Econoinisl 

laikniščk) sekiiiudiaŪQ,laįduje. 
yra' aprašomos Sf Wavier jšefe-*®- 
tx>lminkų pergak-s fr straipsnio 
dviguboje antraštėj Klimas' va
dinamas komandos artileristu 
ir bombar<hu>toju. Rungtmėse 
se Chicago* State universitetu 
Klimas numušė sviedinį į re
kordinį to stadiono tolį — nėt 
475 pėdasu rungtynėse su 
Illinois Technologijos -ihstitu- 
tu jis laimėjor 6 taškus irTrung- 
tynes baigė-&2 rezultatu. John 
Slykas miiumas geru žaidėjji 
Celtics.krepšinio komandoje!

— Penki aįCšiaurės\Anierįkos 
Lietuvių .Dainų Šventė-planuo- 
jama 1978 m^I oronte. l'uo rei
kalu tarėsi kovo 18 d. Klevelan 
de muzikaF— A. Mikulskis, A. 
Jurgutis, V.-Verikaitis ir J. Go- 
vedas su-Kanados ir Amerikos 
LB pareigūnais.

— Toronto, Lietuvių filatelis
tų ir numizmatikų draugija su
ruošę pastok ženklų ir pinigų 
parodą balandžio,3 ir 4 d- Pri
sikėlimo j>ara])ijos salėje. I*ro- 
fesionaliį ir Verslininkų , ~S-ga 
ruošė, paskaitą apie nuosavy- 
19 d. buvo pąininė.tą ,;4 m.;su- 
6 d. Lietuvių namuose. Balan
džio 25 d. Moterų organizaci
ją ten. ruošia Velykų vaišes su 
velykiniais - žaidimais bei spe
cialia pro^ama. .

— Romualdas Bublys, Cle
veland,. Ohio?- pirmininkauja 
Jaunimo Žygio už Tikėjimo 
Laisvę sąjūdžiui, sudarylanr 
iš jaunimo organizacijų. Kovo 
19 d; buvo paminėta .4 m. su
kaktis nuo LKB Kronikos pasi
rodymo. Ta proga jaunimo or
ganizacijos ■; prie bažnyčių bei 
katedrų ' otganizavo budynes 
tikslu atkreipti dėmesį į religi 
jos persekiojimą So v. Sąjungo
je ir jos okupuotuose kraštuo
se. _ 'i''. . :

kurį Argentinos lietuviai pui
kiai pažįSta. Jie žino, ką jis sa
vo rašiniais skelbia ir ko jis 
kasmet vyksta į okupuotų Lie-

Tokio nesusigaudymo Br. 
Nainiui negalime atleisti. Jis 
turėjo iš anksto pas i inform uo
li apie Ožinsko asmenybę. Tai 
gi, Br. Nainio apsilankymas 
Argentinoje nebuvo naudin
gas, o priešingai, ir Argentinos 
lietuvių patriotų širdyse pali
ko didelį kartelį. Jis padėjo 
klaidinti tuos, kurie nesiorien- 
tuoja, okupantas visuose kraš
tuose nesiorientuojancius vi
lioja į savo žabangas. Todėl
yra teisinga korespondento iš-
vada : gaila/ kad tokios rūšies 
asmenys Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenės viršūnėse stovi.

A. Svitoms

Taigi, juoda ant balto aiš
kiai išdėstyta, su kuo Br. Nai
nys Argentinoje palaikė ryšius. 
Reikia manyti, kad korespon
dentas,šiuos faktus išdėstęs, lie 
tuviškosios visuomenės nesu
klaidino, nes jei būtų iš pirš
to išlaužti faktai, tai Br. Nai
nys, jau seniai būtų reagavęs 
ir patiekęs patikslinimus. Bet 
iki šio laiko patikslinimų nėra. 
Ir skaitant Argentinos reporte
rio pranešimą aiškiai 1 
kokia silpna Br. Nainio orien-1 
tacija, nes sąmoningai ar ne, 
bendravo su okupanto tarnu.

- j, .X, ■ ' >«ųę; •
** j* ’ *

Soutfęuęst ir Qdiu^Harwey 
kolegijos4jus praplečiaihos nau 
jais rūmais, kurie Ivąūšįtos apie 
40 milijonų dolerių." Southwest 
kolegijį^s^tudijiioja-^&įig lie
tuvių, o vakarais ten~yra lie
tuvių kalbos kursai suaugu- 
siams. Kursų lektorius Romas 
Kinka. Yra dvi grupės — pra
dedančiu arba lietuviškai ne-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies jvairiy prekių.

MAISTAS iŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

£. .. . . , ... ............................................. .. . JJ. ■ HHIIMFIIIMII =

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

=

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

V. VALANTINAS
=

TO 38 1 

Wa&ta part time job that pays 
$3.00 an hour? and no expe
rience required! and'ill'train
ing furnished aj NO COST TO 
YOU’! If you do, then contact, 
305th PSYOP ' BN.U.S. ARMY

We have position-openings in 
Printing, Radio, Graphic Arts. 
It is.desirable if you can speaks 

read, write. Lithuanian.
; ’ Call

694-3031, Ek. 2353 or 2553 . 
After''694-3015

nys. >°^fis^ laikrt 
ir

-z:.'. ■■ - y Py, ;.

Jšerkš- 
/aukso

I Darau 
gintarinius žiedas. 3362 South 
HalstėTSt. TėL:523-2044? ’

'T

HOMEOWNERS POLICY

REAL ESTATE.
T---..; • /- A- '..į.' ’

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

‘ 2212 W. Ceimak Road. Chicago. IU. - Virginia 7-7747

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCRT}

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455,So. Kedzie Ave. — 778-2233
PARDUODAMAS x3 iniegamuju mū
rinis bungalow su Įrengtu beisman- 
tuv ąžuolinėmis durimis, centriniu 
oro vėsinimu ir 2 masinu mūriniu 
garažu, Gerą vieta ir apylinkė neto
li 70-toS’ i vakarus nuo Pulaski. 
$43,500. Tel. 284-7470.

IR GYVENKIME- ČIA

6 butų iškilaus grožio gelsvas mū
ras. 4 auto mūro garažas. Patiks ir 
jums. Marquette Parke. £66.000.

-'y, ' J ■ -
2 butų puikus mūras, atskiri šildy
mai. 2 auto garažas. Marqufette Par
ke. Arti mūsų. $27,900, .SAVININKAS PARDUODA 10 kam

barių rezidenciją su 6 miegamaisiais, 
^kilimais ir užuolaidomis. Pilnas rū
sys, karšto vandens šilima, garažas. 
Gera vieta 55-tos ir Troy apylinkėje 
— arti mokyklų, bažnyčios ir arti vi
sokio patogumo. Kaina sumažinta 
skubiam pardavimui. Tel. 737-8916.

^.i;___——jJ
.10 BUTU mūras i vakarus nuo Ci

cero Avė. Virš $19,000 pajamų, žemi 
mokesčiai. Puikus investavimas.

GERAI IŠLAIKYTAS 4 puošnių bu
tu mūras. Geros pajamos. Savininkas 
finansuoja - \

NAUJASIS MŪRO BUNG. 4 kamb, 
butas 1-me aukšte ir 2 kamb. viršuje. 
Mūro garažas. T vakarus nuo Kedzie.

ŠIMAITIS REALTY.
Insurance, Income Tax 

2951 W. 63rd St. TeL 436.7878

ARTI 73 į— California 20 metų 
puikus 6 kamb.. 2 aukštų mūras ir 
2 auto mūra garažas. Labai patrauk
lus gyventi. $23,300. ig

( SAVISTOVIAM profesionalui ar - 
kiekvienam žmogui galima gerai pir
kti 2 aukštų' mūro namą. Iuksus 6 
kamb. butas ir modernus biznis. Na
mas prieš 18 metu statytas beveik 
prieš Marquette Parką. $38,000.

' 9 kambarių kaip naujas ranch, 2 
virtuvės. 2 vonios, nauji' karpetai. 
Arti Brighton Parko. Galite greit už- 
imti. $36,500.

2 BUTŲ ihodemus mūro namas su 
garažų.- Atskiri šildymai. Rami, graži 
gatvė Marquete Parke. $36,600.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auta mūro garažas. .Atskiri šildymai. 
Cent, air contL Arti Maria High. — 
545,500. . :>

STATI FAĖMCall Frank Zapolis 
3208% W. 95th St

GA 4-8654 „

mato į mokan£ių jr pažengusių.

— Adu. Charles P. Kai išsa
miu straipsnių. “Demokrėtija 
prieš komunizmą” Economist 
sekmadienio laidoje atkreipė 
skaitytojų dėmesį į komuniz
mo imperialistinius tikslus Pa
baltijo tautose, rytų Europoje 
ir visame pasaulyje, išskaičiuo- 
jdanias valstybes, tapusias ko
munistinės Rusijos kolonijo
mis. Pabaigoje straipsnio taip 
rašoma: “Aš kreipuosi į visus, 
amerikiečius, nežiūrint tauty
bės ar religijos skirtumo, jung
tis virš minėtiems principams. 
Mes turime saugoti ir puoselėti 
dviejų partijų sistemą. Bet ku 
ris individas, siekiąs diktato
riaus dominavimo, negali va
dintis amerikiečiu’’.

— Uršulės Astrienės ir jos 
dailiai išmargintų tradiciniais 
tradiciniais lietuviškais bei or
namentais velykinių kiaušinių 
kraitelės nuotrauka tilpo ^Chi- 
cago Sun-Times pirmadienio 
laidoje.

Ten pat tilpo nuotraukos tri- 
jii kursaneių, rodančių savo 
sugebėjimus Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus suruoštuo
se velykaičių marginimo kur
suose, kuriems vadovavo ponia 
Astrienė. Aprašyme duota pa
grindinės žinios, kaip dekoruo 
ti ir dažyti lietuviško stiliaus 
margučius artėjančioms Vely
ki! šventėms.

— Phil Klimas, St. Javier 
kolegijos studentas, iškilo į tos

=sF

— JAV LB (Reg.) Cicero 
apylinkės valdyba šių metų 
bal. 11 d., 11:30 vai. ryto ruošia 
labai svarbią? Informacinę po
pietę šv. An ta do parapijos sa
lėje. Kalbės teisės Dt.. A. Pa- 
laitis, teisininkas Petras Stra
vinskas ir Dr. Vytautas P. Dan
gis. Vėliau bus' kavutė su už
kanda. Kviečiąmegšioje. popie
tėje lietuvius dalyvauti. - (pr.)

INSURANCE

Slate Farm Fire and Casualty Company

JUBILIEJINIU METU
XAU.IV SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

n \UJTENOS tvirtai -tovi ir kovoja až Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų įgalio
tiniais. *

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąja lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei,' siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChicagoĮe Ir Kanadoje matam* — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metam* 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Parko apyl. valdyba
Jšių metų, balandžio 3 dieną, 7 

valandą vakaro, St. Grigaravi
čiaus bute įvjrko JAV Lietuvių 
Bendruomenės Marquette Parko 
Apylinkės valdybos posėdis, ku
riame naujai išrinktoji valdyba 
šitaip pasiskirstė pareigomis:

PirmininkasJ. Bągdžius 
Vicejaralihinkasi— J. Šidlauskas 

■ Sekretorius^-^'Tr’Hofmanienė-
Kasininkas '—-G. Mališauskas 
Finan, sekretorius — E. Sniilgys^ 
Švieti reik, vicep.—S. kaulėnienė 
Kult., reik, vicep..—

' . St. Grigaravičius
Parerig. vicep. — D. Tricienė ir

■a ' Uiz/- B. Sebestijonas 
Spaudos vicep. — J. Kreivėnas 
Org. reik, vicep.—K. Milkovaitis

' Valdyba, be-pasiskirstymo pa
reigomis, susipažino-su- pirminin
ko patiektu vykimo v planu . Jis 
priimtas ir bus.paskelbtas kiek 
vėliau. '

■Posėdy dalyvavo' Reg. Lietu
vių B-nės Tarybos narys kan. 
V. Zakarauskas,^sveikino naujai 
išrinkta valdybą ir linkėjo viso- 
keriopos„ sėkmės^ v > u

Po. posėdžio St. Grigaravičių 
valdybos nariai sveikino -su jo 
gimtadieniu ir sugiedojo Ilgiau
siu Metu. J. Kreivėnas

; *

SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš WOP A,

VALDIS REAL ESTATE
2625 West 71st St. TeL RE 7-7200

Lietuvių kalba: Vf sdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
.1:00 v. popiet — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. '
Telef.: HEmlock 4-2413

*. ..... ‘

į 7159 So. MAPLEWOOD AVE.
!■ ' U-°. . ’ ■

CHICAGO, ILL. 60629

4

PIRKSIT — PARDUOSIT —
nuomosit.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI
Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

<369 ARCHER AVE.. CHICAGOJE 
TeL 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ.

' Tel. 257-5861

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovano*', 
yitonu progoms.

J237 WE5T ttrd ST., CHICAGO •
* Telef. 434-4660 Į

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. TeL 254-7,450
Taip paF daromi vertimai, giminiy 

{iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 
šymai ir kitokį blankai.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas 

pas vieninteli 
UetuvĮ kailininką ! 

Chicago je

NORMANĄ
URŠTE1NĄ 

kTeL 263-5826 
(įstaigot) ir 
677-8489 - 

(buto)

NAUJIENOS,
1 39 So. Halsted St,
Chicago, DI. 60608

Q Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

Poezija- — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
tnzdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdų ir garsų ste- 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir-verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais -jausmų ir minčių 
gelmes. ..g į. .

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniui'
1. J. Augu«t«ltyt*. ValėlOnlanė, tVAlGtDtTOS NAKTYS. Didelio for

nato, 126 psl. Kaina $1.—. c g.
2. Jurgi* Baltrufaltl*, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijo*, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 p«L $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Mlin rinktinė IBfc 

psl. Kaina $3.00.
5. Klaopas Jurgallonlt, GLODI • LIODI. Lyrikos eilės, 106 p*L $2.00
6. Anatolllus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00
7. Nada* Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimui aplt 

S išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nada* Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

‘Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Baly* Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00
10. Sta*y» Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 pat, $3.00
11. Stasy* Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

Hal, 92 psL, $1,00. '
13. Petra* Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. EHėraščlaL 113 psL $1.00
14. Eugenllu* Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl $L00

Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai 80 psL S2J0 
Alfonsas Tyruoll*. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00 
Joną* Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 
$1.00.
Adoma* Jasaa, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3 0n.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderi.

JLI’H T ^4

to educate thousandi 
of potentially ’
successful citizens 
because they’re"' ‘ " 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

Writ*: TM Committee
or Mental Retardation 
Wa*hioętonD.C.2QXl. , I
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185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, DI. 60601

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant' siųsti susi
pažinimui. PJatinimo rajaus 
proga Naujienos yra srančia- 
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Jr Remontas

Visi namo ir perstatymo darbai 
Kambarių pristatymas, porčiai, žai
dimų kambariai, rūsys, maudynės, 
virtuvės miegamieji, apmušimas. 
Mažam kontraktoriui reikia darbo.

SKAMBINKITE 545-0478.

ž' HEATING CONTRACTOR 
(rengiu mieste Ir užmiesty naujus Ir 
oersrtataū menus visu rūšių namo ap
šildymo pečiu*, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

. - DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. TeL VI 7-3447

DĖMESIO 
«2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI x 

Tiktai $70 pusmečiui automobilio 
liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

(Pr)

A0 MAT NO. MR-4147

1739 So. Halrted Street, Chicago, niinols 60608 rt \ -S A

4645 So. ASHLAND AVE. 
523-8775

R]

K1’ r

BUY UX 

SAVINGS 

BONDS

t- ’V' Į j 2

[te tuos Biznierius 
kurie Garsinasi

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




