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BENGALIJA ATIDARĖ ATSTOVYBE INDIJOJE
NAUJA ČIKAGOS ALTOS VADOVYBĖ

ČIKAGA. — Čikagos Lietuvių Tarybos konferencijoje sek
madienį buvo išrinkta nauja valdyba, kuriai vadovauja Julius 
Pakalka. Vicepirmininkais išrinkti kun. A. Stašys, M. Pranevi
čius, P. Pakalkienė ir R. Staniūnas. Protokolų sekretoriumi liko 
S. Mankus, vykdomąja sekr. A. Indreikaitė, iždo sekr. A. Švitra, 
iždininku — VI. šoliūnas. Išrinkti keturi iždo globėjai: M. 
Naujokas, T. Kuzienė, J. Skorubskas ir K. Ulevičius.

Konferenciją atidarė kun. A. 
Stašys, paskelbė dienotvarkę ir 
pakvietė kalbėti Lietuvos gen. 
konsulą dr. P. Daužvardį, ku
ris pasveikino (tarybos konfe
rencijos dalyvius ir patarė ta
rybai daugiau, stipriau reikštis 
Čikagos Pavergtųjų Tautų or
ganizacijoj bei amerikiečių tar
pe, nes kartais ne visi žino, su 
kuo bendradarbiauti ir kas, iš 
tiesų, atstovauja Čikagos lietu
viams.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirm. dr. K. Bobelis pareiškė sa
vo žodyje, kad reikia naujų jė
gų, naujos vienybės ir susiklau
symo žengiant senųjų Altos 
steigėjų pėdomis ir siekiant pa
grindinio tikslo — Lietuvos lais
vės.

čLTarybos pirm. kun. A. 
Stašys apžvelgė praėjusių me
tų veiklą. Jis nurodė ką valdy
ba padarė ruošiant Genocido pa
rodą, Pavergtųjų Tautų Savai
tę, kiek ir kur padarė Bražins
kų reikalu, Simo Kudirkos by
loje ir Vasario 16 minėjimą ruo
šiant. Pirmininkas padėkojo vi
siems padėjėjams, Čikagos vi
suomenei, chorams ir jų vado- 

. jrams, solistams .ir jyisiema,-ku- 
'rie prisidėjo prie” tarybos dar-' 
bų per praėjusius metus.

Iždininkas V. šoliūnas buvo 
paruošęs finansinę apyskaitą 
raštu, todėl jo pranešimas bu
vo trumpas. Aukų Čikagos lie
tuviai per minėjimus ir tiesiog 
tarybos iždininkui sudėjo 11,526 
dolerius. Iždininkas konferen
cijoje perdavė Amerikos Lietu
vių Tarybai 9,000 dolerių čekį.

Iždo globėjų vardu M. Pra
nevičius perskaitė finansinės 
apyskaitos tikrinimo aktą, rado 
viską pavyzdingoje tvarkoje ir 
pasiūlė pareikšti iėdininkui pa
dėką už gerai atliktą darbą.

Diskusijose dalyvavo visa ei
lė konferencijos dalyvių. Dr. 
Bobelis išsamiai paaiškino, ko
dėl Čikagoje neįvyko ruošta Pa
baltijo kraštų informacijos dar
bininkų konferencija. Lietuviai 
norėjo ją atidėti trim mėnesiam, 
latviai užsispyrė — neatidėti. 
Jie norėjo konferencijai vado
vauti, tačiau pageidavo, kad lie
tuviai pasiimtų visų išlaidų naš
tą ir riziką. Vėliau konferenci
jai rengti pasišovė LB ir ji įvy
ko New Yorke, kur Alta irgi 
buvo atstovaujama, tačiau kon
ferencijos eiga ir išdavos ne
buvo tokios, kokių laukta. Da
lyvavo 50 latvių, 22 lietuviai ir 
18 estų.

T. Blinstrubas diskusijose iš
kėlė faktą, kad praėjusiais me
tais, nežiūrint kai kurių lietu
vių -organizacijų trukdymų ir 
įvairiausių persiorganizavimo 
pasiūlymų lietuvių visuomenė 
Čikagoje dar jautriau, kaip pa
prastai, atsiliepė į Altos darbus, 
gausiau lankė minėjimus, dau
giau juose aukojo, šį visuome
nės atsiliepimą reikia laikyti 
paraginimu ir paskatinimu ta
rybos darbams.

Mandatų komisija paskelbė, 
kad konferencijoje dalyvauja 8 
organizacijų atstovai. Konferen
ciją trumpai pasveikino LB Vi
durio Vakarų apygardos pirm. 
J. Jasaitis. Nominacijų komisi-

IŠ VISO PASAULIO

ORLANDO. — Amerikos sta
lo teniso komandai grįžus iš ko
munistinės Kinijos kartu sugrį
žo ir 16 metų Olga Soltesz. Jos 
tėvas Paul Soltesz savo laiku 
buvo Vengrijos stalo teniso čem
pionas ir vengrų komandos tre
neris. Jis išmokė šio sporto ir 
savo šeimą. Soltesz pabėgo iš 
Vengrijos po 1956 metų sukili
mo. Dabar jo duktė CHga lošia 
už JAV rinktinę. Iš Kinijos grį
žo ir kita pabėgėlė nuo komu
nizmo lietuvaitė Violeta Nešu- 
kaitytė, žaidžianti Kanados rink
tinėje.

SOUTH BEND. — Indijanos 
policija suėmė vieną marinų ka
reivį, kuris įtariamas nužudęs 
18 metų studentę. Vasario 11d. 
įvyko kita panaši žmogžudystė, 
kurios auka buvo 33 metų mo
teris. Abiem atvejais marinas 
buvo sugrįžęs atostogų iš savo 
bazės.

ST. LOUIS. — Universiteto rėjo į Egipto bandymus rasti taikingą išeitį Viduriniųjų Rytų 
studentai sušaukė bendrą mi- konflikte, dabar, Įsteigus trijų valstybių federaciją, paveiks ir 
tingą su darbo unijų nariais, no-. Egiptą kiečiau laikytis Izraelio 
rėdami suorganizuoti bendrą

OI

Amerika nutarė nestatyti didžiyjy supersoniniy lėktuvy, tačiau Britanija kartu su Prancūzija tę
sia toliau savo Concorde lėktuvu statybą. Čia matoma to lėktuvo dalis vienoje britu įmonėje.

Vicepremjeras AHon atskrido į Washingtonq
TEL AVIVAS. — Izraelio vicepremjeras Yigal Allon, kurį 

daug kas laiko būsimu premjeru, skubiai išskrido į Washingtona 
po Izraelio ministerių kabineto posėdžio. Spėjama, kad Allonas 
svarstys su Nixono vyriausybe arabų valstybių unijos įsteigi
mą ir Egipto vyriausybės paskutinius pareiškimus, kurie labai 
atitolino taikos viltis. Libija ir Sirija, kurios su nepritarimu žiū-

Visa arabų spaudą palankiaifrontą prieš- Vietnamo- karą 'ir, - - -. , 
prieš Nixono vyriausybę. Susi- PnJmc 
rinkimo rengėjai tikėjosi masi
nio skaičiaus dalyvių, tačiau at
vyko 100 studentų ir 30 darbi- [ 
ninku. Daugelyje klausimų ne- ■

Sirijos ir Libijos įsteigimą. Tik 
vienas prancūzų kalba leidžiamas 
Libano laikraštis “Le Jour” pa- 

'sakė, kad arabams reikia dau- 
pavyko ^“Srbend^TalteLs^.^ paruoštu, lakūnų, o 
Darbininkai atsisakė eiti i strei- ne V!enyte ^klaracyu.
ką dėl Vietnamo karo ir atsi
sakė važiuoti į Washingtona de- davė dar vieną smūgį prancūzų 
monstruoti.

CHAMPAIGN. — Policija su-! parduoda Libijai 100 “Mirage 
ėmė keturis Illinois universiteto lėktuvu.
studentus, pas kuriuos buvo ras- kad Libija negali tų lėktuvų 
ti dideli kiekiai narkotikų.

NEW YORKAS. — Juodųjų 
Panterų organizacijoje siaučia 
naminis karas. New Yorko po
licija suėmė 8 “panteras” ir ap
kaltino juos nužudžius ir sude
ginus vieną iš savo laikraščių 
administratorių.

JACKSON. — Mississippi ne- kitą. Prancūzų vyriausybei ga- 
grai išstatė kandidatu į valsti
jos gubernatorius James Char
les Evers. Jis bus demokratų 
— lojalistų atstovas valstijos 
demokratų partijos konvencijo
je.

CATANZARO. — Italijoje 
nuo bėgių nuėjo keleivinis trau
kinys. Buvo 1 užmuštas ir 20 
sužeistų

Federacijos paskelbimas su

įtakai arabų tarpe. Pranccūzija

Sutartyje pasakyta,

naudoti prieš Izraelį. Libijos 
valdžios galva pulkininkas Khad- 
dafy su pašaipa pareiškė, kad 
Libijai lėktuvai nėra reikalingi 
padėti į muziejų. Federacijos 
sutartyje numatoma, kad ka
riuomenės daliniai gali būti 

(perkelti iš vienos respublikos į

— Lietuvos atstovas, J. Rajec
kas, 1971 m. balandžio 6 d. pa
sirašė užuojautų knygoje Islan
dijos ambasadoje ambasadoriaus I 
Magnus V. Magnusson staigios; 
mirties proga. Tą pačią dieną 
p. p. Rajeckai dalyvavo pamal
dose už ambasadorių Washing
ton© Ratedroje.

jos pasitarimų rezultatus pa
skelbė M. Šimkus, paskelbdamas 
naujos tarybos vadovybę.

Po diskusijų ir įvairių suma
nymų nagrinėjimo, taryboje 
esančios ponios pavaišino da
lyvius kavute. Iš tarybos išėjo 
po 19 metų aktyvaus darbo A.
L. Tautinės Sąjungos atstovas
M. Šimkus, kurį konferencija at
sisveikino plojimais.

li tekti sustabdyti lėktuvų Li
bijai pardavimą. O tas, po de
rybų su Alžiru nepasisekimo, 
dar daugiau pakenktų Prancūzi
jos geram vardui arabų tarpe.

Sovietų “Pravda” pritaria vi
sa širdimi Egipto, Libijos ir Si
rijos federacijai. Tai esąs žing
snis į galutinę pergalę prieš zio- 
nizmo, agresijos ir naujojo ko
lonializmo jėgas Viduriniuose 
Rytuose. Sovietams rūpi kuo 
greičiausiai atidaryti Suezo ka
nalą, kad Odesos uosto laivai 
galėtų greičiau pasiekti Azijos 
uostus.

Egiptas paskelbė, kad valsty
bės pavadinimas “Jungtinė Ara
bų Respublika” bus pakeistas į 
“Egipto Arabų respubliką”. 
Nors pati federacija pradės ofi
cialiai veikti tik nuo rugsėjo 
mėnesio, visi trys susijungusių 
valstybių vadai pabrėžia, kad 
aukščiausias federacijos tikslas 
yra “išlaisvinti kiekvieną colį ara 
bų žemų”. Reikia manyti, kad 
Egipto laikysena Izraelio atžvil
giu žymiai sukietės.

Įdomu, kad Benghazi pasita
rimo paskelbtoje deklaracijoje 
sakoma, į federaciją galės įsto

atžvilgiu.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Jungtinių Tautų sekr. U 
-Thant įspėjo, kad dar nevėlu 
atnaujinti derybas tarp arabų ir 
Izraelio. Jei derybos greit ne
prasidės, taikos viltys visai pra
dings.
ę Izraelis paskelbė pradėsiąs 

statyti du pusiau karinius žydų 
ūkius Sinajaus pusiasalio pie
tuose, tarp Elatho uosto ir bu
vusios egiptiečių Sharm El Sheik 
tvirtovės. Neseniai čia buvo 
baigtas statyti kelias.

Prezidentas Nixonas vakar 
susitiko su statybos darbinin
kų atstovais.

■ę Tautinė Kinija šį mėnesį 
šaukia visų savo ambasadorių 
konferenciją svarstyti padėties 
ir komunistinės Kinijos pasku
tinių ėjimų diplomatinėje sri
tyje.
+ Vakar sovietai pradėjo nau

ją eksperimentą erdvėje, paleis
dami “Salute” erdvėlaivį į orbi
tą ir žadėdami paleisti dar kelis 
satelitus. Sovietų mokslininkai 
siekia pastatyti orbitoje skrie
jančią laboratoriją.

ę Iki šių metų galo P. Korė
ja žada išvežti iš Vietnamo vie
ną diviziją kareivių. Vietname 
liks dar dvi divizijos.

♦ Londone 23 metų moteris 
pagimdė ketvertuką, — tris ber
niukus, vieną mergaitę, kurie 
visi laikosi gerai.

KTNG9TONAS. — Kanados 
kalėjimo riaušės pasibaigė, įkai
tai buvo paleisti sveiki. Šiame 
kalinių sukilime vienas kalinys 
žuvo ir 11 buvo sužeisti Visi 
kaliniai bus išskirstyti po kitus 
Kanados kalėjimus.

ti ir kitos “išlaisvintos” arabų 
šalys. “Išlaisvintos” čia laiko
mos monarchijų nebeturinčios 
valstybės, kas išjungia Maro
ką, Saudi Arabiją ir Jordaną.

PAKISTANO KONSULATAS PERĖJO
I RYTU BENGALU SUKILĖLIŲ PUSĘ

Pakistano valdžiai gresia bankrotas
NEW DELHI. — Indijos prezidentas Giri pareiškė, kad 

Jndiros Gandhi vadovaujama Indijos vyriausybė svarsto pripa
žinti Bengalijos sukilėlių vyriausybę Rytų Pakistane. Pakistano 
diplomatinė atstovybė Kalkutoje, vadovaujama Aukštojo komi
saro pavaduotojo Hossein Ali, (Pakistanas ir Indija neturi amba
sadų ar konsulatų, bet — komisariatus, kaip Britų komonvelto 
nariai), paskelbė, kad ji atstovaus Indijoje Bengalijos interesus. 
Kalkutos atstovybės nariai nuleido Pakistano vėliavą ir iškėlė 
naują Bengalijos vėliavą: žalią-raudoną-auksinę. Iš 80 pasiun
tinybės štabo narių, net 50 yra bengalai. Vakarų pakistanie
čiams bus leista išvažiuoti.

Bražinskų byla 
dar tebėra gyva

Po to, kai Turkijos aukščiau
sias teismas panaikino žemesnių- 

I jų teismų nutarimą dėl Brazins- 
ikų padėties, galutinis jų bylos 
(sprendimas atiteko Turkijos vy
riausybei. Susidarius Turkijos 
naujai vyriausybei, tas sprendi
mas gali netrukus įvykti.

_  Ką tik iš Ankaros gautomis 
000* žmonių^ dalyvavo “praėjusį ži"iomis’ Bražinskų byl^ 
sekmadienį Rhode Island mitin- L a‘
ge, kuriame atidaryta “Išmesti 
Nixoną” kampanija. Dalyvių 
tarpe buvo daug studentų, Viet
namo karo priešininkų. Mitinge 
kalbėjo demokratas sen. Edward 
Muskie, pirmą kartą surišęs sa
vo likimą su kairiaisiais jauni
mo organizatoriais, radikalių 
grupių vadovais... Jis ieško jų 
paramos savo kandidatūrai į 
prezidento vietą.

šią savaitę protestai prieš ka-' riams 
rą Indokinijoj pradėti Vietnamo iš jų: 
veteranų grupės Washingtone, j His 
šeštadienį protesto demonstraci- Prime Minister, Ankara, Tur- 
jos Įvyks daugelyje Amerikos 
miestų. “Vietnamo Veteranams 
Prieš Karą” grupei vadovauja 
buvęs j ūros laivyno leiUenanĮ- 
tas John Kerry, Yale universi
tete baigęs 27 metų vyras. Wa- cellency Ismail Arar Justice Mi- 
shingtono demonstracijoje lau
kiama apie 1,500 buvusių Viet
namo kareivių.

Demonstracijos 
prieš Vietnamo karą

PROVIDENCE. — Apie 10,- 
000 žmonių dalyvavo praėjusį . __

mos siunčiamos Turkijos vyriau
sybei. Todėl labai yra tikslinga 
laisvojo pasaulio lietuviams te- 
legramomis ir laiškais nedelsiant 
apeliuoti į Turkijos naująją vy
riausybę, kad Algirdas ir Pra
nas Bražinskai nebūtų atiduoti 
sovietams, nes tai reikštų jų ati
davimą. mirčiai. Telegramas ar 
laiškus-atskirų asmenų ar gru
pių geriausia ^ra adresuotu 
šiems Turkijos vyriausybės na- 

ar nors kuriam vienam

MASKVA. — Sovietų komu
nistų partijos vadas Brežnevas 
išvyko į Bulgariją dalyvauti 
bulgarų komunistų partijos lo
tame kongrese.

— Elta patyrė: kun. A. Šeš
kevičiaus, 1970 m. liepos mėn. 
okup. Lietuvoje nuteisto, gyni
mosi kalbą Katalikų Misija 
Prancūzijoje išvertė į prancū
zų kalbą, padaugino ir ją plati-! 
na. (E) ;

Pulkininkas Oran Henderson laukia 
teismo ryiium tu Mylai kaimo sker
dynėmis, už* kurias buvo nuteistas 
įeit. William Calley. Hendersonas kal
tinamas bandymu nuslėpti tame kai

me Įvykusius civilly iaudymus.

Excellency Nihat Erim

key. His Excellency Sadi Kocas 
Assistant of the Prime Minis
ter, Ankara, Turkey. His Exce- 
lency Osman Ocay Foreign Mi
nister, Ankara, Turkey. His Ex-

nister, Ankara, Turkey.
Telegramos ar laiško tekstas 

galėtų būti toks; “We kindly 
ask you not to extradite Lithua
nian refugees Pranas and Algir
das Bražinskas who escaped 
from Soviet enslavement. Extra
dition would be equal to the 
death sentence for both Bražins
kas”.

Į laiškų ir telegramų siunti
mą tikslinga įtraukti jaunimą: 

(j studentus, šeštadienines mokyk
las, vyčius, ateitininkus, neoli- 
tuanus, skautus ir visus kitus, 

Ikad ir neorganizuotus. (E)

Pakistano kariuomenė užėmė 
Chaudangos miestą, kuris bu
vo paskelbtas Bengalijos sosti
ne. Kareiviai vyrauja ir kituo
se didesniuose Rytų Pakistano 
miestuose, tačiau provincijose 
viešpatauja bengalai, kurie lau
kia lietaus, kad galėtų išvysty
ti stipresnį partizaninį karą 
prieš Pakistano gerai ginkluo
tą kariuomenę.

Bengalijos vyriausybė iš Chau
dangos pabėgo į Kushtijos mies
tą. čia laikinai einantis Benga
lijos prezidento pareigas Nazrul 
Islam sušaukęs viename miške
lyje korespondentus, perskaitė 
Bengalijos nepriklausomybės pa
skelbimo aktą. Tame pat. miš
kelyje bengalai 1751 m. prara
do savo nepriklausomybę bri
tams. Nepriklausomybės diena 
bus laikoma kovo 25 d.

Civilinis karas Pakistanui kai
nuoja po 1 milijoną dolerių per 
dieną. Nors karinės Pakistano 
jėgos valdo didesnius miestus ir 
pramonės centrus, darbas fabri
kuose sustojo. Kiekvieną dieną 
lėktuvai atgabena į Rytų Pa
kistaną 400 tonų amunicijos ir 
maisto. Lėktuvų transportas 
daug kainuoja. Jau ir anksčiau 
Pakistanas kariuomenei išleis
davo 60% savo biudžeto. Mo
kesčių rinkimas sustojo, nutrū
ko pajamos iš muitų iš Rytų 
Pakistano tekstilės eksportų. 
Indijos spauda sako, kad Pakis
tanas galės šitokį civilinį karą 
tęsti 4 ar 5 mėnesius. Po to — 
bankrotas ir valiutos nuvertini
mas. Nežinia, kiek pinigų Pa
kistanui norės paskolinti Kini
ja, Saudi Arabija ar Iranas.

Pakistano kariuomenė bando 
sugaudyti visus galimus ben
galų nacionalizmo vadus. Įta
riami visi inteligentai, areštuo
jami studentų grupių vadai. Vie
na grupė, apie 25 asmenys, buvo 
sušaudyti be jokio teismo.

Kiek bus gyventoji}?
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų statistikos biuras skelbia, 
kad už 30 metų dvi Azijos vals
tybės: Kinija ir Indija turės 
abi po miliardą (bilijoną) gy
ventojų. Jei nebus kokių bran
duolinių konfliktų, pasaulyje 
2,000 metais gyvens 6,494 mi
lijonai žmonių, kada 1969 me
tais jų buvo “tik” 3,552 milijo
nai. • •

Pusė viso pasaulio žmonių bus 
pietinėje ir rytinėje Azijoje. 
Biuras pagrindžia savo spėlioji
mus atskirų valstybių gimimų 
statistika, gimdymų kontrolės 
pastangomis ir mirimų statisti
ka. Mačiau išsivysčiusiose ša
lyse žmogaus amžius bus vidu
tiniškai 58 metai, vietoje dabar 
esančio vidurkio 49.6 metų. Tur
tingesnėse šalyse žmonės gy
vens vidutiniškai 72.2 metus.

Grupė moterų
- “vyrų draugės”
HONOLULU. — Daugelyje 

Amerikos vietų pradėjus steig
tis “moterų išlaisvinimo” gru
pėms, Havajuose viena mote
ris, keturių vaikų motina, Liz 
Shupe pradėjo organizuoti mo
teris, kurios savo dabartine pa
dėtimi yrą patenkintos. Organi
zacija pavadinta “Vyro šonkau
lio” vardu. Steigėja sako, kad 
jos vadovaujamos moterys ne
mato vyruose savo priešų, bet 
globėjus ir draugus. Moterys 
esančios sutvertos iš šonkaulio, 
kuris buvęs arčiausiai prie vy
ro širdies.

— Vilniuje veikią telefono 
automatai kas metai duoda vi
dutiniškai ligi 250,000 rublių 
pelno. (E)



• A. BERŽIENĖ

TAIKA - VIENYBĖ TĖVYNĖS LR 
SKAUTYBĖS LABUI!

džio 4-tą d. Netrukus bus pa
skelbtas ir oficialus komuni
katas — LJS-jos vadovų — va
dovių suvažįavimo rezoliuciją., 
US-jos vadovų suvažiavimas, 
įvyko 1971 m. balandžio mėn. 
3 — 4 dienomis Jaunimo Cent
re, Chicagoje. Padarius oficia 
lų nutarimą įsijungti į LSS-gą, 
procedūriniams, praktiško įsi 
jungimo reikalams tvarkyti 
suvažiavimas įgaliojo buv. In- 

trims 
nesutikus tas parei- 

juridiniai LJS-ja’gas eiti, likusieji įgalioti koop

Išeivijos lietuvių tautinio 
išlikimo atsakomybę jaučian
tiems ir ją nešantiems yra tik
rai linksma ši žinia: Lietuvių 
Jūrų skautija savarankiškai 
veikusi apie septynerius metus 
ir stipriai puoselėjusi laisvos 
Lietuvos valstybės jūrinę idė
ją vandens sporto priemonė
mis ir skautybės principais, 
grįžo į LSS-gą. Vadinasi, bu
vo surastas abipusis išsiskyru
sių šalių susitarimas: LSS-gosikaro Tarybos narius, 
ir LJS-jos vadovų susi tarimas nariams 
Oficialiai ir 
įsijungė į LSS-gą š. m. balan-huoti kitus tris asmenis.

Už stalo sėdi LJS Inkaro Tarybos vicep. ir suvažiavimo 
pirmininkas j. v. s. E. Vengianskas. Stovi LJS Vyriausia 
skautininke, j. v. s. Z. Juškevičienė. Ji skaito savo ir va

dijos. veiklos pranešimą.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato Ji B. Končiaus knyga* 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

: N A U J I E N O S
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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Lietuviu Jury Skautijos visuotinio vadovy - vhdoviy suvažiavimo dalyviy dalis.

LIETUVIŲ JURŲ SKAUTUOS<v. s. J. Raibužis^ LJSrjos dva- 
VADOVŲ — VADOVIŲ 

SUVAŽIAVIMO PASKIRTIS 
(NUOTAIKOS 

kaip juridinė orga- 
ir privalėjo oficia- 
savo veiklą: ofici- 

šiuo 
reikalu LJS Inkaro Taryba ir 
sušaukė Jūrų skautijos visuo- 
tinį vadovų—yių suvažiavimą, 
kuriame dalyvavo (akivaizda 
ir su įgaliojimasi) virs šešias
dešimt registruotų skautinin
kų. Nežiūrint, kad anksčiau 
įvykusiame vadovų, korespon
dentiniame suvažiavime dalis 
vadovų ir pasisakė prieš įsi
jungimą į LSS-gą ir šį savo 
nusistatymą deklaravo ir šia
me akivaizdiniame suvažiavi
me, bet broliškų santykių ne
pažeidė Visas suvažiavimas 
vyko organizacinėje tvarkoje, 
visi reikalai buvo sprendžiami 
principų dvasioje ir gana tak
tiškai. įvykusį LJS-jos vado
vų suvažiavimą atidarė ir įva
dinę kalbą perskaitė LJS. In
karo Tarybos • pirmininkė, j. 
v. s. A. Gasnerienė. Ji kreipė 
visų dėmesį į pagrindinius 
principus: tautinės vienybės 
reikalą ir atsakomybę už skau 
tiško jaunimo auklėjimą. Pir
mininkė kvietė visus vadovus 
atsishkvti bet kokio asineniš- 
kuino, didelių ambicijų ir 
pozityviai nusiteikus, jungtis!

IR

nizacija, 
liai baigti 
aliai įsijungti j LSS-gą.

■ LJS-jos vėliavą įnešė ginta
re. v. v. Violeta Gasnerytė ir j. 
p. Aras Gintas. Suvažiavimo 
invokąciją sukalbėjo kun. j.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

aupymo tat&iai 
ipdnusti iki

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 1
1800 So. Halsted St t /Chicago, I1L 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais Tek 421-307#

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

|sios vadovas.

LJS-JOS PĄREIGCNŲ 
VEIKLOS APYSKAITA — 

PRANEŠIMAI u L • c
Gana išsamius veiklos pra

nešimus raštu pateikę skaučių 
.ir skautų vyriausi skautinin
kai.

Vyriausia skautininke j. v. s’ 
Z. Juškevičienė sustiprintą 
dėmesį kreipė ir pastangas dė
jo į skaučių vienetų praktiško 
skautavįmo veiklą ir-į jaunos 
lietuvaitės skautės asmenybės 
ugdymo reikalą; ^'Vyriausia 
skautininke 
jo skaučių 
kos veiklos 
linkraščius.
rengė skaučių vienetų kores
pondentei . Kėlė jaunos skau^ 
tės pareigą ir atsakomybę sa
vo tautai. Plačiai reprezen
tavo LJS-ją žddliu'ir'spaudo
je ir t. t. Nuveikti" darbai liu
dija, jog Vyriausia skautinin
ke, ilgamečiu vadovės paty
rimu,, skautišku, pareigingu-, 
mu dirbo tautoš garbei ir vi
sos žmonijos laimei. Vyrausią 
skautininke, baigusi veiklos 
pranešimą, padėkojo visoms 
vadijos narėms, Dvasios va
dovui už moralinę paramą, už 
talką. Gilią skautišką padėką 
pareiškė Inkaro Tarybos pir
mininkei, j. v. s. A. Gasnerie- 
nei, vic. j. v. s. E. Vengianskui 
už brolišką kooperaciją už pa
rodytą taktą einant Vyriausios 
skautiųinkės atsakingas parei
gas- ir sprendžiant svarbius 
LJS-jos“ likiminius reikalus. 
Padėkojo ir dienraščio Nau
jienų Redakcijai — Adminis
tracijai už duotą langą į pa
saulį: Lietuvių Jūrų Skautijos 
skyrių Naujienose.

Vyriausio skautininko j. s. 
M. Manomaičio veiklos prane
šimą raštu pateikė iš Bostono 
atvykęs jaunas, daug ateičiai 
žadąs vadovas v. v. R. Gavelis, 
specialus Vyriausio skautinin
ko atstovas. Vyriausias skauti 
ninkas ne tik leido instrukci
jas, rašė aplinkraščius, bet 
parengė ir atskirus leidinius, 
skirtus praktiškam jūriniam 
skautavimuL .Vyriausias skau 
tin ink as yra baigęs amerikie
čių skautų vadovų mokyklą su 

. aukščiausiais pažymiais.- Kaip 
Amerikos jūros pakrantės gy- 
vybės saugotojas jis yra išgel
bėjęs net šešias žmonių gyvy
bes! Vyriausio skautininko 
padarytas pranešimas, jo at
likti darbai, liudija, jog savo 
pareigas ėjo pasiremdamas il
gų. melų vądoven*-.patyrimu ir 
lietuvio patrikto^atsakingumu.

LJS-jos iždoį'femtroles ko
misijos 'pranešim# pateikė j. 

:s. A. • Andrąšiūnas.'? Jis patei- 
Kč. saVo ir sa\ė ptli kėlinių p a- 
(taiytų' revi/liu’a^tus. Revizi
ja padaryta: Inkaro Taryboje, 

fr»asvĮV yrlariiihis^ ^tautininkus, 
skatici# ų. ufų? kituose vei- 
kian^iuos^ Krėnėtetose. Rasta, 
kad visų vedamos raštinės 
tyu'gos' ir- atskaitomybės bylos 
yra pilnoje tvarkoje: išlaidas 
pateisina rasti dokumentai.

LJS-jos Garbės Gynėjas j. v.
Yt <įPetukauxkas. nusakė, 

kad jis bylų neturėjęs: nei 
pats jas užvedė, nei kiti pri- 

I statė, ^šakė, kad vienas as-

niuo, aukštas pareigūnas yra 
gerokai įskaudinęs LJS-ją, pa 
žeidęs organizacijos prestižą, 
bet taikos — ramybės dėlei, jis 
tą vadovą tik asmeniškai pa.- 
baręs... Sktn. VI. Petukaus- 
kas, (baigęs Garbės Gynėjo 
pranešimą, pakvietė visus va 
dovus įsijungti į laiko ir padė
ties sąlygas skautiškas — orga
nizacines, suprasti išeivijos 
lietuvių vienybės reikalą ir vi
siems jungtis į LSS-gą.

DISKUSIJOS PRANEŠIMŲ 
TEMOMIS

LJS-jos aukščiau išvardintų
rengė ir siuntinė- valdomųjų organų pranešimus
vadovėms praktiš- 
instrukcijas, ap- 
Instfukcijų keliu

suvažiavimas priėmė ilgu ir 
skardžiu plojimu.

LJS-jos vadovų suvažiavi
mo rezoliuciją pateikė suva
žiavimo pirmininkas j. v. s. E. 
Vengianskas. Rezoliuciją su
važiavimas priėmė balsų dau
guma ir ji bus paskelbta at
skirai lietuvių spaudoje.

Į Sąjungą nesijungjančiųjų 
vardu kalbėjo jūrų skautinin
kas Julius Butkevičius, Jūros 
skautų Baltijos tunto tuntinin- 
kas. Jis pareiškė nevilti ir 
abejonę ar LSS-ga, jos vado-

mai įvertins LJS-jos pada
rytą sprendimą — auką prin
cipų labui'? Ar grįžusieji į 
Sąjungą ten nebūsią tik kam
pininkai. .. Kas itin svarbu 
esą jo įsitikinimu: ar grįžu
sieji turėsią laisvas, nevaržo
mas sąlygas puoselėti Lietuvos 
jūrinę idėją, vystyti jūrinį 
sportą ?

Sktn. J. Butkevičius, visas 
šias mintis išdėstęs akcentavo, 
kad dėl šių abejonių jis pats 
ir apie trisdešimt kitų jo bro
lių, jūrų Skautų vadovų, lie
ka šiapus LSS-gos — nesujun
gia: juridiškai veiks ameri
kiečių skautų žinioje su ta pa
čia — jąrinio skautavimo ir 
tautine programa. Tačiau 
drauge pasiliko duris atdaras 
į Sąjungą.: girdi, palauksią, 
pažiūrėsią, kaip grįžusiems 
seksis; jei jie ten rasią tinka
mas sąlygas jūriniam skauta- 
vimui , tada ir jie pasibelsią į 
Sąjungos duris...

Chicagos Jūrų skautijos tė
vų komiteto pirmininkas mok. 
Lapinskas, pasisakė už grįži
mą į Sąjungą. Už ir prieš jun
gimąsi kalbėjo visa eilė skauti 
ninku. Visi kalbėjusiesi reika 
lą pristatė, sakyčiau gana tak
tiškai: su pagarba sau ir opo
nentui, o kai kurie net ir su di 
dele atsakomybe lietuviškam 
reikalui ir meile skautybei. 
Jie įrodė, kad ir didelius prin 
tipinius dalykus galima aptar
ti ir spręsti be skaudalų, be 
audrų kėlimo be kartėlio šir
dyje.

LJS-jos vadovų suvažiavi
mas, kaip buvo pradėtas, taip 
ir užbaigtas oficialiai: Inkaro 
Tarybos pirmininkė, j. s. s. A. 
Gasnerienė, pasakė trumpą 
užbaigimo įžodį. Po to buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas.

Po oficialių posėdžių, vaka
re dar vyko ir pobūvis; kuria
me dalyvavo visi įsijungusieji 
ir neįsijungusieji. Supranta
ma, suvažiavimo įspūdžius ir

uuotaikas visi atsinešė ir j 
vakaro vaišes, kur atskiruose 
rateliuose buvo vėl diskutuo
jamas reikalas. \ isų nuotai
kos buvo, nei liūdnos, neii links 
mos, daugumos galvojimas: 
grįžti į Sąjungą atviru veidu 
skautiška širdimi,----savo tak
tu ieškoti takto, o širdimi — 
širdies...

Sekmadienį, balandžio 4 d., 
suvažiavimo dalyviai išklausė 
pagal suvažiavimo programą, 
imišias Jėzuitų koplyčioje ir 
prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos 
puokštę, 
skautijos

laisvę padėjo gėlių 
Gėles nunešė Jūrų 
atžalyno atstovai: 

Lauraitytė, In. Stra- 
ir bostoniškis v. v.vinskaitė

R. Gavelis. Trumpa, prasmin
gą kalbą pasakė j. v. s. E. Ven
gianskas, beveik visą gyveni
mą jūrinei idėjai pašventęs 
vadovas. Jo kalbos vedamoji 
mintis: “Mūsų jėgos, mūsų 
mintys tau, tėvynė Lietuva!

Šia programos dalimi ir bu
vo užbaigtas LJS-jos vadovų 
suvažiavimas, o drauge ir 
oficialus, juridinis LJS-jos 
veikimas.

Always hold
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Who is this lady?

If yoo. picked anything

Or do they?
It’s amazing how many 

of us take this proud lady of

made. AH you have to do . */ 
is join. the Payroll Savings 
Plan where you work, or die

We should know that while the money piles up.

umph of freedom over tyr-

than statues to remind us 
of our freedom. We need ac 
tiou, by each and every one

And that’s where U. S.
Savings Bonds come in. They 
help preserve that thing

G@u~=

doms we enjoy. And think 
about U. S. Savings Bonds as 
a way to keep us free.

New York go up

sometime.

W tbeyVe fewt. Mole®, ar 
W 'Wo*

Take stock in America
* Buy ILS. Savings Bonds & Freedom Share*

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
Tema:

Lietuviškos spaudos (perio
dinės ir neperiodinės) lau

kuose pasidairius.
įžanginis žodis:

Jeigu esi, brolau, susirgęs 
spaudos mėgėjo liga — blogai. 
Atsisveikink su vietnatviška ra
mybe: geidulys tą spaudą kas
dien sekti ir patirti, kas joje 
naujesnio, kankinte kankina ta
ve. Neturėsi ramybės ir poilsio, 
kol ją visą kasdien ar vakare, 
grįžęs iš nuo vargingo darbo, 
peržiūrėsi.

O jeigu dar turi nepalenkiamą 
traukimą, kaip judri kaimo mo
terėlė, tomis iš spaudos patir
tomis naujienomis pasidalinti su 
kitais skaitytojais ir kai ką 
jiems patarti, paaiškinti, taip 
sakant, išsikalbėti, išsitrokšti, 
išsisakyti, tada reikalas visai 
blankus, juodas ir beviltiškas 
tau; turi dirbti visai nevertina
mus (piniginiai) viršvalandžius, 
turi nejausti nuovargio ir laiko 
tėkmės. Savanoriškas įsiparei
gojimas! Ir atsimink tada, bro
lau, kad tave seka ir tavo pasi
sakymą vertina — kontroliuoja 
ne tik tavęs nepažįstantieji as
mens, bet ir tie, kurie tave nu
luptą pažįsta, ir net tie, kurie 
yra prašę vienaip ar kitaip apie 
kokius nors reikalus bei įvykius 
parašyti.

Nė nebandyk kur nors į šalį 
numanevruoti — nusiplukdyti ir 
tiesą po pamušalu pasilaikyti. 
Nieko nebus: prakiši! Vis tiek 
būsi išaiškintas ir pagautas.

Todėl reporteriui prisieina ne
šioti ne šiandien mergaičių ir 
daugelio poniučių nešiojamus 
iki dvišakėlių trumpus sijonė
lius, bet skaisčiausią mūsų pir
mojo tėvo — Adomo, rojuje dė

vėtą, kostiumą: nuogumą, atvi
rumą: . !

“Žiūrėkite, aš neturiu ko slėp
ti nuo viešumos, nes neturiu 
kur slėpti. Esu nuogas kaip vos 
tik gimęs kūdikėlis”...

šiomis pasiaiškinimo minti
mis apsiginklavęs ir pradeda šias 
“pabiras”.

2. Nematytos gelmės

Prieš d ve j is ar trejis metus, 
kas atsimena, lietuviškoje spau
doje buvo pranešimas apie ruo
šiamą veikalą, kuriame bus pil
nai ir aiškiai išdėstyta padėtis 
ir eiga lietuviško jaunimo švie
timo pokarinėje Vokietijoje, 
kai lietuviai, kartu su kitomis 
tautybėmis vargo “Di-Pi” sto
vyklose.

Ir tame pranešime buvo aiš
kiai prašyta: .„“visi buvusieji 
pokarinėje Vokietijoje pabėgė
liai lietuviai prašomi suteikti ži
nių apie pabėgėlių stovyklose 
vykusį mūsų jaunimo švietimo 
darbą ir eigą. Taip pat prašo
ma atsiųsti (aišku: nurodytu 
leidėjų adresu!) nuotraukų”.

Tokių nuotraukų savo albu
me neturėjau. Bet reikalas, apie 
kurį buvo skelbiama ano veikalo 
sumanytojų mūsų lietuviškoje 
spaudoje, tikrai buvo aktualus 
ir pagirtinas: parodyti nors vie
ną tuolaikinio gyvenimo iškarpą 
paskirame leidinyje — knygoje.

. Apie nuotraukas, toje leidžia
moje knygoje būsimas, buvo iš
tarta: “Siunčiant nuotraukas, 
prašoma pažymėti: ar jas grą
žinti siuntėjui, ar pasilaikyti lie
tuviškam archyvui”. Taip buvo 
maldaujama.

Ir koks sutapimas: Bostone, 
kuriame tenka “vargti” nuo pat 
į Ameriką atvykimo dienos, įsi
kūrė pavyzdinga inž. Zigmo Ga-

velio lietuviška šeima: jis, jo 
gražioji žmona ir jų keturi lie
tuviško kraujo sūnūs...

Ir taip, vieną vakarą, nė ne
kviestas, tėją šeimoje? viešėda
mas sužinęjąu,. kad ponia Ga
velienė turi nuotraukų išTraun- 
Šteine (Bavarijoje) buvusios lie
tuvių stovyklos. Tose nuotrau
kose esama vaikų darželio vaikų 
ir jų mokytojų veidai. Juk tai 
“aukso kasyklos” leidžiamam 
apie tremtinių stovyklose buvu
sį švietimo stovį veikalui.

Beveik maldaute išmaldavau 
iš buvusios to vaikų darželio mo
kytojos p. Veronikos Gavelienės 
tas nuotraukas paskolinti man, 
kad jas galėčiau nusiųsti leidžia
mam veikalui, kurio leidėjai bu
vo viešai prižadėję, siuntėjams 
pageidaujant, tas nuotraukas 
grąžinti.

Tas pagirtinas sumanymas, 
tas apie švietimo eigą pokarinė- Dar viena, kandidatė geriausios akto*

neiškils 
rašysiu

gj» ir darbą poliarinėje Vokieti
joje ruošėjais ir leidėjais. Anie 
taip pat viešai maldavo pagal
bos, o ją gavę, misiskandino už
maršties gelmėse. Jeigu jie ar
ba jis po šito mano viešo pasi
sakymo neatsilieps 
iš užmaršties gelmių,
viešą, atvirą laišką, pažymėda
mas pavardes.

O tačiau patirties kartėlį nu
rijęs, noriu visus paprašyti pa
remti kuo kas gali mažosios Lie- 

| tuvos sūnų Joną A. S. Stikliorių, 
6240 Washington Avenue, Pi- 
ladelphia, Pa. 19143; ir daktarą 
Domą Jasaitį, adresu: 220 N. 
Seventh Avenue, Mont Vernon, 
New York 10550,” ruošiančius 
veikalą apie nacionalsocialistinį 
genocidą Didžiojoje ir Mažojo
je Lietuvoje. Padėkime, broliai, 
kuo kas galime!

je Vokietijoje knygos išleidimas r®* "Oskarui" gauti Jane Alexander.

teranų Sąjunga Ramovė” (The i movės Centro Valdybos Bend- 
IJthuanian Veterans Associa- j raraščio Nr. 100, Chicaga, 1971 
tion). Tos Sąjungos Centro Vai- m. vasario mėnesio 15 d.): 

“LVS “Ramovė” Skyrių Atsto
vų suvažiavimas, įvykęs 19&1 m. 
Čikagoje, įpareigojo CV-bą Iš
leisti Lietuvos karo istorijos po
puliarų veikalą. Tam darbui 
vykdyti prie CV-bos buvo suda
ryta Komisija iš A. Rėklaičio, 
K. Ališausko ir A. Siliūno.-"

Darbui pirmyn nejudant, 1958 
m. CV-ba paskyrė kitą Komisi
ją : M. Rėklaitį, K. Ališauską 
ir P. Žilių, bet ne vieną asmenį”.

Tos Sąjungos iki šiol buvusi (pabraukta Ramovės CV.).
Centro Valdyba įeis į lietuvių 
literatūros istoriją kaip iki šiol jęįvis nurodymus, koks darbas 
toje lietuviškoje 
buvęs savotiškos 
tas.

Kaip tai: buvę
tuvos kariai ir lietuvių raštijos 
istorija? Ką tie du dalykai ben
dro galėtų turėti? O, tačiau!...

Visa byla prasidėjo tada, kai 
(autentiškos ištraukos iš Ra-

dyba buvo Čikagoje; šiuo me
tu vyksta nauji tos Centro Val
dybos reikimai, po kurių, aišku, 
toji Centrinė Valdyba vėl pa
siliks Čikagoje, III., t'. S. A.

Be Centro Valdybos ir Chica- 
goje esančio centrinio skyriaus, 
Ramovė turi savo skyrius: U. S. 
A., Kanadoje, Australijoje ir 
Anglijoje. Tai gausi ir veikli 
organizacija.

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

dabar yra įvykęs faktas. Toji 
kntyga “su visomis nuotrauko
mis ir visu “materiolu”, yra iš
spausdinta, nes mūsų spaudoje 
buvo reklamuota, kur ir kaip ją 
įsigyti, tik pastaruoju laiku to
ji reklama dingo, ir nežinia, kaip 
ten su tąja knyga reikalai yra 
susiklostę.

O kaip su nuotraukomis, ku
rias siųsdamas anos knygos ruo
šėjams savo lydraštyje pabrėž

tinai įrašiau: “Siunčiamas 
nuotraukas, panaudojus ar ne
panaudojus, prašoma grąžinti 
siuntėjui...”

Į tą prašymą iki šio laiko nė 
tyliausio amtelėjimo! Jos, ma
tyt, nuskendo nenumatytose už
maršties gelmėse.

Patirtis aiškiai byloja pasek
mes:

a) likau melagis tų nuotrau
kų savininkės akyse: buvau da
vęs žodį jai tas nuotraukas grą
žinti, o dabar to žodžio negaliu 
ištesėti;
b) niekur pas nieką niekada 
nebeprašysiu nuotraukų ar ko
kių svarbių kitokių davinių kny
gų ruošėjams, tų davinių viešai 
spaudoje prašantiems, nes tas 
jų prašymas gali būti apgaule... 
Dixi!

c) dėl mano nusistatymo, įvar
dyto virš esančiame punkte jau 
tiesiogiai nukentėjo šaunusis 
“Pajūrio Lietuvis”, kurio pra
eitų metų numeryje trečiame 
(3-37) septintame puslapyje, 
Apžvalgos skyriuje, yra atsi
šaukimas, kurio tik dalį seka
moje ištraukoje pakartoju:

Malonus Tautieti!
Dr. Domas Jasaitis man ra

šo, kad jis susitaręs su Lietu
vos Tyrimo Institutu (Lithua
nian Research Institute) rašy-

ti knygą apie nacionalsocialisti
nį genocidą Lietuvoje ir kad jis 
toje knygoje žadąs paliesti ir 
nacių atliktą genocidą Mažojoje 
Lietuvoje, laikotarpyje nuo 1939 
m. kovo mėnesio (kai Hitleris 
okupavo Klaipėdą) iki 1944 me
tų galo, kada vokiečių kariuo
menė turėjo iš Mažosios Lietu
vos pasitraukti.

Tam tikslui dr. Jasaitis prašo 
jam perleisti, paskolinti arba 

bent nurodyti knygų, dokumen
tų, žemėlapių ir kitų davinių, 
nušviečiančių tą problemą, (pbr. 
mano J.). Pavz.: kur. galima 
būtų gauti Jono Grigolaičio kny
gą “Nacių pragare” ? (Aš tokią 
turiu J.). “Kur galima būtų, 
gauti Mažosios Lietuvos žemė
lapį su nacių įvestais vokiškais 
vietovardžiais” Galėčiau nuro
dyti asmenį, kuris tokį žemėla
pį turi arba galėtų kur nors 
gauti, o tačiau iki šiol susi
laikiau, turėdamas omeny pa
tirtį su knygos apie švietimo ei-

3. -Gražu, gražu mūs Romuvoj!
Visokiu prajovų būna gyveni

me. Ir juokingų, ir rimtų, ir 
graudžių, ir linksmų. Pareina 
nuo to, kaip į tuos prajovus žiū
rėsime: pašaipiai ar rimties ku
pinu veidu.

Naujieji, po antrojo pasauli
nio karo į Ameriką atkilę lie
tuviai, nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo ir organizacinio bei 
visuomeninio pasiskirstymo sen
timento skatinami, atkūrė čia 
ne vieną organizacinį vienetą 
(šauliai; skautai, neolituanai, 
ateitinihkai, žurnalistai, rašyto
jai, kariškiai ir daugelis kitų. 
Tie atkurtieji Vienetai ne vi
si vienodu intensyvumu veikia: 
vieniems sekasi gerai, o kiti lė
tokai žingniuo j a.

Į organizacinį vienetą susibū
rę buvę nepriklausomos Lietu
vos kariškiai, daugiausia kari- 
ninkjja, pasivadino - ramovėmis, 
o jų centrinis vienetas vadinasi 
Romuva.. Senas ir labai reikš
mingas lietuviškas vietovardis.

šios organizacijos pilnas var
das skamba šitaip: “Lietuvių Ve-

‘‘Komisijai CV-ba davė aiš-

istorijoje ne
kovos viene-

garbingi Lie-

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

BriUatu

Chicago Savings
_ m d Loan Association

Įįj i'll UP TO

INSURED

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairnwn of tho Boord Mr». PHIL PAKEL, Pwldonf

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS) Mon. 12 P. M. to 8 P. Tues. 9 to 4, Thurs. A Fri. 9 to 8. Sat 9 to 12:30

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

%% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

^1% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

0/4% ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

C % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

num

turi būti atliktas, kaip jis turi 
būti atliktas ir kokia medžia
ga turi būti įteikta CV-bai iš
leisti”.

čia, anksčiau pabrauktais žo
džiais ir prasideda didžioji byla: 
“.„ir kokia medžiaga turi būti 
įteikta CV-bai išleisti”.

(Bus daugiau)

8

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)
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MBIA
rer BEDDING CO.

Because your body needs proper support to help 
you get the rest and relaxation of a good night’s 
sleep.
The Springwall Chiropractic mattress provides 
deep down contour and balanced support for all 
areas of the body, minimal agitation from move* 
ment of sleeper or sleeping partner, buoyant 
surface comfort and adaptability to persons of 
varying weight and body type.
x Patented Springwajl Mattress Construction ■ 
Unique Springing System ■ Quilted with Foan> 
■ Airlet® Border I Steriguard Treated ■ Spring* 
wall Chiropractic Boxspring
Mattress or boxspring'in twin or full size. $99.95
Queen Size Set $269 95
King Size Set 95

THE SPRIN6WALL'

fChiropractic

c©
The only matched set of bedding constructed In 
accordance with the specifications of the Posture 
Committee of the American Chiropractic Associ
ation to maintain correct posture during sleep.

•'’•X'X-WUv .

why proper 
bedding is 

essential to
everyone who 
wants to wake

up refreshed

GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE CO
5115-5123 So. Kedzie Ave PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
iHiiiiuiui
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Parengties stovis. Petisnė su garbės legiono ženklu 
važiuoja sukilėliu pasitikti. Žiemos vargai. Pirmieji 
šūviai. Kautynės gatvėse. Imama prefektūra. Lietuvis 
karininkas kalba nugalėtojo tonu. Kapituliacija.

(Perspausdinta iš Lietuvos Pajūrio 1970 metų Nr. 4)

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams_______________ $22.00
pusei metų _____________ $12.00
trims mėnesiams$7.00 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
* metams .. 

pusei metų
$20.00
$11.00

$13.00 
$3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Lietuvių savaitė Ford City Centre
Ford City Centre, esančiame pietvakariniame Chi- 

cagos priemiestyje, suruošta Lietuvių Savaitė lankyto
jams padarė gero įspūdžio ir labai plačiai komentuojama. 
Lietuvių Savaitė dar nepasibaigė, bet šiandien kiekvie
nam aišku, kad ji praėjo su didžiausiu pasisekimu. Ne 
tiktai Chicagos lietuviai — vyresnieji ir jaunimas — pa
matė, kad lietuviai pajėgia kultūringai pasirodyti, bet 
Lietuvių Savaitė privertė daugelį kitataučių, arčiau lie
tuvių nepažinusių, susidomėti lietuviais ir atidžiai iš
klausyti lietuvių tautai daromas skriaudas.

Didžiausia Lietuvių Savaitės atrakcija buvo Ameri
kos Lietuvių Tarybos suruošta Genocido Paroda. I šią 
parodą. Altas įdėjo daug pinigų ir darbo, bet paroda neša 
vaisius. Tūkstančiai žmonių, lankę Ford City Lietuvių 
Savaitę, nuoširdžiai susidomėjo Sovietų Sąjungos lietu
viams daroma skriauda. Lankytojams paliko nepapras
tai gerą įspūdį Lietuvių Savaitės tvarka, buvusių jūrei
vių, o vėliau skaučių pavyzdinga priežiūra. Amerikiečiai 
žavėjosi Grandies tautiniais šokiais, lietuvaičių daino
mis, tautiniais moterų drabužiais, jų grožiu.

Šimtai lietuvių ir kitataučių sustodavo prie dviejų 
Naujienų kioskų, domėjosi senais dienraščio komplek
tais, išleistomis knygomis ir stebėjosi lietuvių vedamu 
tokiu dideliu kultūriniu ir auklėjimo darbu. Chicagoje 
ėjo vokiečių, žydų,rusų, estų, ukrainiečių ir kitų tautų 
laikraščiai, bet jie jau seniai dingo -iš kioskų, tuo tarpu 
lietuviai savo dienraščius dar tebeleidžia.

— Kiek lietuvių yra Chikagoje? — paklausė vienas 
norvegas, apžiūrėjęs Lietuvių Savaitės kioskus ir labai 
atidžiai išnagrinėjęs genocido parodą.

— Lietuviai apskaičiuoja, kad su atvykusiais ir jau 
Amerikoje gimusiais, Chicagoje ir jos priemiesčiuose 
yra apie 120,000 lietuvių, — jam buvo atsakyta.

— Septynių milijonų mieste tai yra maža grupė, — 
tarė norvegas, — o vis dėlto jūs pajėgėte padaryti didelį 
darbą. Nežinau, kuri kita grupė pajėgtų tai padaryti, 
bet mes nepajėgtume...

Lietuvių Savaitės rengėjus gyrė ne vien norvegai, 
bet lenkai, čekai, jugoslavai, rusai, indai ir visa eilė ame
rikiečių, jau nebeprisimenančių savo kilmės kraštų. Vi
si rado šiltą žodį lietuviams, jei ne už vieną, tai už kitą 
lietuvių būdo savybę. Vieniems patiko lietuvių tarpe 
esanti tolerancija ir bet kokiam bendram darbui reika
linga pakanta. Kiti negalėjo atsididžiuoti lietuvių darb-

Subscription Ratas:
In Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
six month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday Užsieniuose: 
metams____

pusei metų ___
vienam mėnesiui

trims mėnesiams 
▼isnam mėnesiui —

________$6.00
________$2,00

Kanadoje:
metams __________ ______ $22.00
pusei metų ______ __ -___ $12.00
vienam mėnesiui ______ $3.00

(Tęsinys)

Kiekvienu kautynių pertrau
kos metu kpt Vaucaire vis 
skambino komendantui, ir jį in
formavo apie padėtį. Tačiau po 
11:30 vai. komendantas daugiau 
žinių nebegavo.

Kituose gynimosi baruose, iš
skyrus kelis priešo klaidinimo 
tikslu daromus puolimus, padė
tis buvo palyginamai rami. Ka
dangi komendantas nebeturėjo 
jokių rezervų pietiniam sparnui, 
tai jis tikėjosi apginti bent šiau
rinę Klaipėdos miesto dalį. Bu
vo galima mėginti gintis palei 

štumu ir bet kuriam didesniam darbui reikalingu kan
trumu. Tretiems patiko gražios lietuvių tradicijos, pa
rodytos pasakiškuose šiaudinukuose, tautiniuose šokiuo
se, drabužiuose. Daugelis stebėjosi gausia lietuvių 
spauda ir išleistomis knygomis, lietuvių pieštais meno 
paveikslais.

Ne vienas pastebėjo, kad lietuvių tarpe beveik nesi
matė hipių, jipių ir kitokių apskretusių kūtvėlų. Paro
doje pasimaišė keli ilgaūsiai jaunuoliai ir palaidaplaukės 
panos, bet jos nedvokė, kaip didelė hipių dauguma dvo
kia iš tolo. '

Čekai aiškino, kad jie negalėtų panašios parodos 
suruošti, nes čekų tarpe labai šaknis giliai yra įleidęs 
“kultūrinis” bendradarbiavimas su kraštu. Apie ekono
minį bendradarbiavimą nieko nenori klausyti net čekai 
komunistai, nes rusai ištisą 20 metų skriaudė čekų dar
bininkus ir pramonę. Bušai užsakinėjo ir vežė mašinas, 
bet pinigų čekams nemokėjo. Čekų gaminti ir rusų išvež
ti tankai pateko į izraelitų rankas. Nemoka izraelitai, 
nemoka egiptiečiai, o rusai taip pat tiktai skerečioja

moka. Didelė čekų dalis, pradedant prezidentu Svoboda 
ir baigiant provincijoje laikomu Dubčeku, pačioje Če
koslovakijoje ir čia Amerikoje, vis dar tebemano, kad 
su rusais reikia “bendradarbiauti”.

Bendradarbiautojų yra ir Amerikos lenkų tarpe, bet 
parodą lankiusieji pasakojo, kad lenkai serga kita liga. 
Grupėmis susiskirsčiusiu lenkų tarpe neapykanta tokia 
didelė, kad jokiam bendram darbui jie nebetinka. Už
tektų vienai lenkų grupei patirti, kad antroji ruošia pa
našią parodą, kad ji nesutiktų tokioje parodoje daly
vauti. Tokios nuotaikos vyravo lietuvių tarpe šio šimt
mečio pradžioje, bet lietuviai pamažu tas nuotaikas jau 
išgyveno. Lietuvių tarpe yra Įvairiausių pažiūrų ir Įsiti
kinimų žmonių, savo Įsitikinimus jie gina, bet lietuvių 
tarpe pradeda stiprėti ir pakanta, reikalinga kiekvie
nam didesniam darbui.

Lietuvių Savaitė Ford City Centre buvo naudinga 
lietuviams ir amerikiečiams. Aiškus daiktas, kad ren
gėjai žino kelis jos trūkumus ir pastebėjo klaidas. Ša
linkime trūkumus ir taisykime klaidas, kad ateinančiais 
metais galėtume viską dar geriau suruošti.

i Dangės upę prieš iš pietų besi
veržiantį priešą. Į miestą pa
siųsti žvalgai signalizavo, kad 
sukamasis Dangės tiltas atsuk
tas, o pakeliamasis pakeltas. 
Abu tiltai dar neužimti ir šiau
rinėj miesto dalyje jokio priešo 
nesutikta.

Kai tik tuo momentu, kai ko
mendantas susiriša su šiaurinio 
sektoriaus leitenantais ir nori 
jiems duoti naujų nurodymų, su
skamba telefonas. Kpt. Vaucai- 
re iš aukštojo komisaro būsti
nės praneša, kad kautynės esan
čios baigtos ir kad tarp komi
saro ir užpuolikų vado prieita

Ši nuotrauka puikiai simbolizuoja aukštųjų politikų vienišumą. Prancūzijos prezidentas Georges 
Pompidou žingsniuoja Orvilliers kaime, netoli savo vasarvietės

prie susitarimo. Iš prancūzų pu
sės turima du negyvus ir sužeis
tų. Sužeistieji būsią patalpinti 
vietinėje ligoninėje, o likusieji 
šauliai su visais savo ginklais 
sugrįšiantis Į kareivines.

Kas atsitiko? — visi klausia. 
Pasirodo, kad kpt. Vaucaire ne
galėdamas daugiau atlaikyti 
priešo veržimosi j miestą, Įsakė 
savo daliniams pasitraukti ir 
vykti ginti komisaro būstinę ir 
misijos narius. Jis dabar jau 
apytikriai žinojo priešo pajėgu
mą, nors jo puolimo tikslas jam 
dar nebuvo žinomas. Tat kova 
savo kulminacijos tašką ir par- 
siekė ties komisaro pastatu, šau
liai kovėsi gatvėse ir šaudė iš 
langų. Gatvėje kulkosvydį ap
tarnaujantis šaulys buvo vieto
je nukautas. Krito negyvas ir 
kitas. Priešas užėmė artimų na
mų langus, o kaikur net ir sto
gus. Jo būriai, puldami prefek
tūrą, turėjo ypatingų nuostolių. 
Vienas, mūsų akimis žiūrint jų 
vyresnysis, mirtinai sukrito ties 
prefektūros durų. Vienam mū
sų šauliui kulka suplėšė net šau
tuvo buožę (!)...

Priėjo momentas, kada pra
dėjo rastis ir amunicijos trūku
mas. Pagaliau beliko tik nuogu 
durklu eiti prieš puolantį priešą, 
kuris ne tik viršijo mus savo 
skaičiumi, bet ir savo amunici
jos atsargomis. Tokiu kritiš
ku momentu kpt. Vaucaire bu
vo pašauktas pas aukštąjį ko
misarą Petisnę ir užklaustas 
nuomonės apie padėtį. Kapito
nas aiškiai pasakė, kad pozici
jos ilgiau nebeįmanoma laiky
ti. Tuo pačiu momentu kulka 
pramušė komisaro kabineto lan
gą ir atsimušė į lubas. Tada ko
misaras liepė pro langą iškelti 
baltą drobę, o kpt. Vaucaire įsa
kė savo šauliams visus šautu
vų užraktus užkasti prie pasta
to esančiame mažame sodelyje. 
Po to kapitonas išėjo ir atsistojo 

prie pastato svarbiausio įėjimo, 
kur jį jau pasitiko vidutinio 
amžiaus žmogus. Jis davė su
prasti, kad jis esąs būrių va
dovas. Kpt. Vaucaire jį nuvedė 
į komisaro darbo kambarį, kur 
šis žmogus nepasisveikinęs pra
dėjo kalbėti nugalėtojo tonu ir 
tuojau diktuoti savo įsakymus 
ir pageidavimus.

Komisaras Petisnė davė jam 
suprasti, kad jis esąs prancūzų 
prefektas ir Jungtinių Tautų at
stovas. Jis pakartotinai prašė 
savo pokalbininką laikytis man
dagumo. Pagaliau šis vyras nu
siramino ir net paaiškino, kad 
jis esąs Lietuvos armijos kapi
tonas, kuris perėmęs bataliono 
vadovybę, nes jo vadas esąs nu
kautas prie prefektūros. Jo fak- 
tinas viršininkas esąs pulkinin
kas ir šiuo metu randasi už
miestyje.
Dabar visi suprato, kad anie 

apginkluoti būriai buvo niekas 
kitas, kaip reguliarios Lietuvos 
armijos daliniai, persirengę ci
viliniais drabužiais, kad pavaiz
duotų Klaipėdos krašto gyven
tojų sukilimą. Karininkai ir pus
karininkiai nešiojo ant rankų 
raikščius, kuriuose buvo atžy
mėtas jų laipsnis. Ypatingai į 
akis krito trys spalvos — rau
dona, geltona ir žalia (?)...

(Pabaiga)

PAIEŠKOJIMAI
Aleksa, Olesius, jo žmona 

Elzbieta ir jų vaikai: Antanas, 
Vincas Ir Marija.

Braželis, Juozas, atvykęs Į 
JAV-bes 1049 ----- 1950 m., ap
sigyvenęs Philadelphia, Pa.

Jadenkus, Petras ir Zeno
nas, sūnūs Antano, abu gimę 
Kaune.

Kazlauskas, Vacys, sūnus 
Kazio, gim. žemaičių Kalvari
joje 1932 metais spaulio 1 d., 
dingęs be žinios 1951 metais

Vokietijoje.
Košuba, Petras (ar Kašuba) 

ir jo vaikai, kil. iš Pabališkių 
km., Prienų vi., turėjo seserį 
Oną Košubaitę - štuopienę.

Kovienė - Mickevičiūtė, duk
tė Juozo, sesuo Alfonso Micke 
vičiaus, gim. Būdviečio km., 
Pajevonio vi., Vilkaviškio ap., 
į JAV-bes atvykusi po II Pa
saulinio Karo.

Mickevičius, Alfonsas, sū
nus Juozo, gim, Būdviečių km., 
Pajevonio vi., Vilkaviškio ap., 
į JAV-bes atvykęs po II Pašau 
linio Karo.

Mickevičius, Vytautas ir jo 
sesuo Lina, jų tėvas buvo paš 
to viršininkas Virbalyje, miręs 
1958 metais Toronto, Kana
doje.

Rukšėnas, Antanas (Rukson 
Anton),, s. Juozo, gim. Vaiš- 
niūnų km., Daugėliškio vi., 
Švenčionių ap., gyvenęs 817 
Wadwarth Ave., Waukegan, 
IIL

Šlapelis, Povilas, apie 78 
m. amžiaus, prieš keturis me
tus gyvenęs St. Petersburg, 
Florida.

Šleinius, Fabijonas, s. Pra
no, kiL iš Mažiavų km. Kulių 
pašto, Kretingos ap., ar jo dūk 
terysgim. 1913 — 1920 metais, 
gyvenusios Phillipsburg, N. J.

Štulca, Bronius (Stultz, Bru 
no), gimęs ir gyvenęs Brook
lyn, N. Y. tėvai 1925 metais bu 
vo grįžę į Lietuvą.

Vasiliauskas, Antanas, ar 
jo vaikai, kilęs iš Žemaitijos, 
Vilkų km., Žarėnų vi, Į JAV 
-bes atvykęs prieš I Pas. Karą. 
Gyveno New Yorko valstijoje, 
ūkyje.

Ieškomieji arba juos žinan
tieji maloniai prašomi atsi
liepti:
Consul. General of Lithuania 
41 West 82nd Street
New York, N. Y. 10024.

VINCAS ŽEMAITIS

VEIDU Į VAKARUS -
Į BALTIJOS JŪRĄ

(Etnografinių sienų klausimais)
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Mūsų dvasinis kultūrinis gyvenimas 
tremtyje (ar išeivijoje) turi nemažai pa
našumo į vieno rusų dailininko paveikslą, 
kuriame vaizduojama puota maro metu 
(pir vo vremia čumy). Mūsų rūpesčiai per 
daug nukreipti į medžiaginius ir pramogi
nius dalykus, susijusius su iškilmingomis 
puotomis, vakarienėmis, operomis, roma
nų rašymu ir premijavimu ir t.L Pamirš
tama, kad mes laisvam pasaulyje esame 
kovojančios už savo teises tautos avan
gardas, o mūsų tėvynė yra maro ligos siau
biama. Senas lotynų priežodis sako, jog 
laike karo mūzos tyli. Taigi visi mūsų 
dvasiniai ir medžiaginiai resursai turėtų 
daugiau būti nukreipti į Lietuvos išlaisvi
nimo reikalą ir pasiruošimą būsimai tai
kos konferencijai.

Karo ginklais mes visuomet liksime 
silpnesni už savo kaimynus, dėl to priva
lome telkti visus mūsų dvasios resursus, 
kurie tinkamai panaudoti, viršija karo fi
zines jėgas. Vienas iš svarbiųjų uždavi
nių, atstatant nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, yra ne vien tik tiksli etnografi
nių sienų apybraiža pravestomis žemėla
pyje linijomis. Kur kas svarbiau yra visų 

pasienio sričių lietuviškumo aiškus doku
mentuotas mokslinis įrodymas.

Lietuvos Steigiamasis Seimas 1920 m. 
gegužės mėn. 15 d. priimtoje konstituci
joje yra įrašęs: “Atstatoma Lietuvos vals
tybė demokratiniais pagrindais jos etno - 
grafinėse ribose”. Nuo to laiko atšventėm 
jau 50 metų sukaktį bet šis pagrindinis 
dalykas, kaip matyti iš Vilniečių Sąjun
gos pirm. Kazio Veikučio paskaitos “Lie
tuvos etnografinės sienos” (sk.: “Naujie
nos” , kovo mėn. 16 d. 1971 m.), be nubrė
žimo tik apytikrių tos sienos linijų, nėra 
veik pažengęs pirmyn. Svarbiausia mes 
neturime iki šio laiko dokumentuotai pa
ruošto tų sienų ir jų pasienio sričių ap
rašymo.

K. Veikutis randa keletą priežasčių, 
kodėl tas darbas nenoriai jodąs iš vietos: 
1. Neatsiranda laisvų mokslininkų, kurie 
reikiamais duomenimis papildytų, sugru
puotų ir kruopščiai paruoštų tam reikalui 
studijas; girdi, jie yra išpaikinti aukštais 
L. E. ir Tautos Fondo mokamais honora
rais. 2. Mūsų diplomatijos politikai prisi
bijo kaimyninių politikų reakcijos. 3. Lie
tuviai mokslininkai ir mėgėjai yra pasida
linę į etnograf. sienų minimalistus ir mak
simalistus. Atrodo, kad pirmą punktą 
pilnai ir gerai išsprendus, antrieji du sa
vaime atkristų.

Mūsų etnografinių sienų tyrimas ir ap
rašymas apima dvi visai skirtingas studi
jas. Pirmajai priklauso vakarinės L. siena, 
kuri liečia mūsų pajūri ir buvusias ilgus

Šimtmečius vokiečių ir lenkų okupuo
tas žemes bei prūsų ir sūduvių — juodvy- 
žių (jotvingių) žemes. Antroji studija 
liečia lietuvių etnografines sienas su gu
dais ir dalinai lenkais buvusios senosios 
Lietuvos valstybės teritorijoje.

Be abejo, abidvi studijos yra vienodai 
svarbios. Studijai pietinės sienos esu šiek 
tiek duomenų pateikęs savo “Pietinė Lie
tuva G. Valavičiaus 1559 metų Lietuvos 
girių aprašyme”. Apie rytinę sieną rašė 
latvis K. Stalšafls savo “Latviešu un Lie- 
tuviešu austrumu apgabalu liteni”, Chi
cago, 1968. Apie rytinę etnogr. sieną lie
tuvių su gudais — kriviais — krivičiais, 
pasiremdamas vietovardžiais (toponimi
ja) ir archeologija, rašo Jerzy Ochmans- 
ki knygoj “Pogranicze litewsko — kry- 
wickie w epoce plemiennej”. Przegląd 
Historiczny, Tom LXL 1970; plačiau apie į 
tai — žr. šio str. pabaigoje. Paskutiniu 
laiku teko koncentruotis daugiau į vakari
nių sienų problemas. Mėginsiu glaustai 
aprašyti, sn kokiais 5a sunkumais bei 
rūpesčiais susiduriama ir kas pozityvaus, 
labiau privačia iniciatyva atskirų asmenų 
bei autorių šioj srity atliekama.

Užsiminus apie Lietuvos valstybės et
nografines sienas Vakaruose (buv. Ryt
prūsius), gal ne vienam menkai praeiti 
pažįstančiam toks “paradoksalus” klausi
mas piestu atsistos — kaip tai? Juk tai 
Vokiečių Reicho kraštas, ilgus Šimtmečius 
jų valdytas. Rytprūsiai, Vokietija, net ir 

čia mums po antrojo pasaulinio karo atsi
radus, ne vieno mūsų intlektualo parodo
se išstatytuose žemėlapiuose ir naujai lei
džiamose knygose (kad ir amerikiečiams 
būtų geriau suprantama) būdavo dar 
Germany užrašoma. Tokiems be tautinės 
savigarbos, be tautinių ambicijų bei aspi
racijų tautiečiams reikėtų storokos knygos 
visa tai išaiškinti. Dėl to aš čia imu do
mėn tik šiuo klausimu abejojančius; jiems 
bus pravartu išgirsti pasisakymą vieno 
mokyto Varšuvos lenko, gal pusmečiui 
praėjus po antrojo pasaulinio karo. Jis 
pasakė, kad lietuviams, kiek jis juos pa
žįstąs, stokoja tautinės savigarbos agresy- 
vine prasme. Ne to agresyvumo, kuriuo 
serga nemažai lenkų, norinčių sukurti 
nerealistinę lenkų “mocarstwo” nuo jū
rų iki jūrų, bet sveikos, realistinės, pro
tingos, paremtos dėsniu, kad gamta ne
mėgsta tuštumos ir kad gyva tauta prie 
jokių aplinkybių negali pamiršti pro
tėvių palikimo. Girdi, imkime, pavyz
džiui, kad ir Rytprūsių padalinimą: jam 
tekę sutikti ne vieną lietuvi teigianti, kad 
tai vokiečių reikalas. Ir taip kalbėję mena
mai inteligentai, ryškiai parodydami anot 
jo, praeities istorijos nežinojimą ir nesu
sivokimą dabartinėje politinėje padėtyje.U.

Hitleris skelbė, kad jis pasuksiąs vo
kiečių tautai istorijos ratą tūkstantį metų 
pirmyn. Tačiau besukant, tas ratas atsi
suko tūkstantį metų atgal.

Kas prieš tūkstantį metų ir net iki šių 
i laikų šio krašto aborigenai (autochtonai)

buvo? Tai pietuose lenkų ir šiaurėje lie- 
i tuvių gentys. Vokiečiai čia atvyko kaip 
i kolonistai, ir šiandien jie, galima sakyti, 
; jau išnyko iš šio regiono. Paliko lenkai ir 

lietuviai. Lenkai savo teisėtą dalį atgavo, 
o lietuvius, kaip silpnesnius, ruošiasi pa
vergti rusai. Bet rusų teisė į šį kraštą daug 
mažesnė, negu vokiečių. Ir juos kaip kolo- 

. nistus išvijus (rusai ruošiasi sekti vokiečių 
pėdomis), paliks tuštuma. Jei lietuviai ir 
toliau paliks pasyvūs ir nereikalaus, kas 

i jiems teisėtai priklauso, tai, savaime aiš
ku, teks pasistūmėti šiaurėn lenkams, nes, 
kaip minėjau, gamta tuštumos nemėgsta. 
(Sk.: V. Žemakis Sienų klausimu... Chi
cago. I960., 44 pusi.)

Tačiau kalbėkime atvirai iš esmės. Po 
antrojo pasaulinio karo Vokietija pajuto 
moralinę atsakomybę, bent medžiaginiai 
atsiteisti už vokiečių nacių per penkerius 
metus vykdytą žydų tautos genocidą. Bet, 
sakykit, kuo Vokietija gali atsilyginti lie
tuvių tautai už tokį pat vokiečių - kryžiuo
čių genocidą, vykdomą ne penketą, bet 
veik du šimtus metų? Už užgrobtų oku
puotų žemių ir jos gyventojų savo vokiš
kiems tikslams išnaudojimą — žiauriausią 
ekspropeiaciją virš septyniij šimtų metų 
laikotarpyje? Dvasinė, moralinė skriau
da šimtmečių būvyje padaly ta lietuvių 
tautai jokiais pinigais yra neįkainuojama, 
nekalbant apie milijoną įvairaus amžiaus 
lietuvių ir jų genčių (prūsų, latvių) ne
kaltai Žuvusių nuo vokiečių kryžiuočių 
ugnies, kardo ir vergijos. (B. d.)
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NORI PASIKVIESTI

ARGENTINON

žvirbliai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GERALDAS F. DA1M1DDOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI

Kostas ir Salomėja Januškai

And we’re supposed to

Phone: YArds 7-1911

Addrm.

Chicagos 
Lietuvi? 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

NE VISUR ŽMONIŲ 
AMŽIUS VIENODAS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Afrikoje bendras žmonių am
žius esąs 35 metai. Azijoje — 
nuo 40 iki 50 metų. Pažanges
niuose kraštuose žmonių amžius 
darosi ilgesnis, pvz. Pietų Ame
rikoje. Jungtinės Tautos pra
neša, kad Gabone, Afrikos vaka
riniame pakrašty, vyrų amžiaus 
ilgis tiktai 25 metai.

Write: Th* Pretadanfa ComnittM 
on Mantel Ratenlation, 
Washington, O. C. 2001.

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

Skandinavai ir amerikiečiai 
ilgiau gyvena, nes gyvenimo są
lygos geresnės. Be to, kultūra 
ir švara bei medicina daug pa
deda ilgiau gyventi.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

BEVERLY HILLS 'G8LINYČIA
GRLtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 Sc. Harlem Ave. — 586-1221

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

CHICAGO. ILL. 60629

VEDUSIŲ IŠSISKYRIMAI
PADAUGĖJO 25%

Statistikos biuras praneša, 
kad per praeitus du metus išsi
skyrimų skaičius padaugėjo 
25%. Ne tik JAV, bet ir visa
me pasaulyje vedusių porų išsi
skyrimai nuolat daugėja.

Prieš 10 metų JAV buvo vie
nos iš keturių skyrybos. Da
bar išsiskiria viena pora iš tri
jų. Atrodo fantastiškai, bet gal 
taip yra?

me pasaulyje, o vėliau mūsų tė
vynę pagražink savo srities kū
rybos perlais. B. ž.

Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.
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Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAIJeigu šiais 1971 metais^ rengiatės 

važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasciauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

R. MINER, Naprcpath
3150 S. Ha 1st e d SU Chicago, HL 60608 

Antr., ketv. ir penkL Tel. 842-1606 
7101 W. Hartford, Bridgeview, III. 
Pirm., tree, ir šeštai TeL 425-3050 

VaL nuo 10 ryto iki 8 v. vak.
Manipul žarijomis sumažina fizinius 

skausmus ir nervų netvarką.

Every year we faily 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

Vadinasi, žmonės ir žvirbliai 
vienodai kenčia nuo oro už
teršimo.

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

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A M.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštai tiktai susitarus.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės

TIK $45.00
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: Y Ards 7-1741 -1742

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

Rcz. taL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Vytautas Jurgis iš pat ma
žens veržėsi Į mokslą, visuomet 
gerai mokėsi ir pavyzdingai j j 
baigė. Jis yra gabus, nagingas, 
sportininkas, optimistas, visuo
met pasitiki savo jėgomis. Nors 
jis Lietuvos nematė, bet daug 
apie ją žino, ja įdomaujasi ir 
nori ją pamatyti. Jo naudoja
mas lietuvybės židinys yra pas 
jo tėvus. Jo tėvas buvo karinin
kas, o motina — valdininkė. Jie 
išsirašo beveik visus lietuviš
kus laikraščius, įsigyja trem
ties mūsų rašytojų labai vertin
gas knygas ir visuomet remia 
lietuviškus reikalus.

Sveikiname tave, mielas Vy
tautai, kaip diplomuotą archi
tektą, linkime sėkmės tavo pa
rinktoje profesijoje. Kol nuvyk
si gyventi į Lietuvą, kurk archi
tektūros {žymenybes laisvaja-

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

Dk. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
ir penkL 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._

— žemaičių Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 21 dieną 7:30 vai. vakare 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. Nariai kviečiami atsilankyti ir 
aptarti klubo reikalus, kuriu yra daug.

Rožė Didžgatvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks šį 
trečiadieni, balandžio 21 d. Almera 
Simons parkelio svetainėje, 1640 N. 
Drake Ave., pirmam aukšte, 103 kam
baryje. Pradžia 1:00 vai. popiet. Na
riai ir narės prašomi dalyvauti. Pir
mininkas sugrįžęs iš tolimos kelionės 
papasakos ten Įgytus įspūdžius. Po 
susirinkimo bus vaišės.

W. Menkus, sekr.

suvažiuodavome į piknikus. 
O kurie neturėdavo mašinų, 
tai ir juos nu veždavom bei 
namo parveždavom. Dabar gi 
visai kas kita. Iš senesniųjų 
labai daug pasitraukė iš gy
vųjų tarpo, o likusiųjų tarpe 
mažai tėra tokių, kurie turi 
leidimus mašinai vairuoti. Be 
to, ir turintieji leidimus jau 
bijosi toliau važiuoti, - nes su 
drebančiomis rankomis bei 
akių negerovėmis važiuojant 
gali greit nelaimė įvykti. Už
tat mūsų lietuvių parengimuo
se — piknikuose dalyvių skai
čius kas kart mažėja ir, £.išku, 
sumažės iki minimumo.-' Kas 
tada?

mirus, 
josios vyrą Joną Talalą ir gimines liūdesio 

% *4 *

valandoje nudširdžiai užjaučiame.

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

įėjėtu PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmai ofisas uždaryta.

Rax.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

OMAHA, NEBR.
Naujas architektas

Po paskutinio pasaulinio ka
ro laisvoje Vokietijoje mūsų 
tremtinių šeimoje gimė Vytau
tas Jurgis Sederavičius, kuris 
ten gyveno virš 4 metų. Vėliau 
jo tėvai su juo ir kitais vyres
niais vaikais išvyko gyventi į 
Omaha. Ten Vytautas Jurgis 
mokėsi įvairiose mokyklose, už
augo, baigė šiais metais sausio 
mėn. Nebraskos Universitetą ba
kalauro laipsniu ir gavo archi
tekto diplomą. Virš 600 diplo
mų universitete įteikimo cere
monijose dalyvavo jo artimieji, 
išskyrus jo tėvą, kuris prieš tai 

auto katastrofoje buvo sun
kiai sužeistas.

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EiSIN - EISIMAS 
xKUSLRmA ik MOTERŲ ligos

GINcKULOGIN£ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

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

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

žmonės
Žvirbliai neemigruoja. žie

mą, pavasari ir rudeni jie pa
silieka toje pačioje vietovėje. 
Jei jie yra mieste, tai ten ir 
pasilieka ir Išartu su žmonė
mis kvėpuoją too pačiu oru.

Daug ‘kalbama ir rašoma 
apie oro teršimą ir su tuo susi
jusiu pavojum žmonių sveika
tai. O kaip tas oro teršimas 
veikia žvirblius, kurie taip 
pat tuo užterštu oru kvėpuoja?

Atrodo, kad žvirblių liki
mas yra toks pat, kaip ir žmo
nių. Mokslininkų suvažiavi
me, Chicagoje padarė prane
šimą Kalifornijos universiteto 
profesorius dr. Glynn McCarn, 
kuris tyrinėjo žvirblių plau
čius.. Žvirbliai, kurie kvėpuo 
ja miestų užterštu oru, turi 
pažeistus plaučius. Ir juo tas 
oras yra labiau užterštas, tuo 
labiau 'plaučiai yra pažeisti

JOSEPH TREGAS
Mirė 1971 m. balandžio 19 dieną, 7:50 vai. ryto .sulaukės 89 metų 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kauno mieste.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: 2 dukteryse — Helene Ambros 

ir Valery Lindsay, jos vyras David, vienas ani 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

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

Ketvirtadienį, balandžio 22 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas E 
koplyčios Į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Joseph Tregas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutekti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, žentai, giminės.

Lafdotuviu Direktoriai Mažeika • Evans. TH. RE ’1-8600.

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

Šiltas oras leido žemės ūkio darbininkams pradėti žemės darbus. Šioje nuotraukoje iš Kansa 
matomas dulkiu debesies apsuptas traktorius.

ORGANIZACIJOS
Kaip ir kiekvienais metais 

piknikų sezonui artėjant, ga
lima sakyti visos mūsų orga
nizacijos jau turi iš anksto už 
susakiusios savo piknikams bei 
kitokioms išvykoms vietas, 
kur nors į užmiestį, kad pik- 
nikautojai galėtų tyru oru pa
kvėpuoti, sveikatą sustiprin
ti ir pasigėrėti pavasario ar 
vasaros gamtos gražumu. Bet, 
deja, daugeliui iŠ mūsų, ypač 
senesnio amžiaus, pasidarė 
neįmanoma pasiekti piknikus 
ir ten su savaisiais prieteliais 
geroje nuotaikoje pasidžiaug
ti puikios vietos aplinkuma 
bei maloniai pasisvečiuoti.

Buvo laikai, kada galima 
sakyti, mes visi su mašinomis

Kalbant apie jaunesniuo
sius, reikia pasakyti, kad 
dauguma jų nemėgsta daly
vauti mūsų senųjų organizaci
jų ^parengimuose. Jie geriau 
užmiestyje sustoja, kur dideli 
užrašai skelbia “Chicken din
ner” bei muzika šokiams. Jie 
nepaiso, kad ten kelis kartus 
daugiau kainuoja, negu mūsų 
lietuviškuose piknikuose ar 
kituose mūsų parengimuose.

Išvada savaime prašosi: se
nų ir jaunų pažiūras neįma
noma suderinti. Gyvenimas 
kinta, kinta ir žmonių galvose 
na. Gaila, bet ką padarysi. 
Mūsų supratimu jaunoji karta 
turėtų nuo senų organizacijų 
nesišalinti, nes jos labai daug 
mūsų lietuvių gerbūviui pasi
darbavo ir šimtus tūkstančių 
dolerių suaukojo visokerio
piems geriems lietuviškiems 
darbams įgyvendinti

A. Jasas

P E T F 17 5
IEVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
C 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

AD MAT NO. MR-41-67 
aeofumnxMlaM)

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-86.01

DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIIS 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

1858 W. 63rd STREET 
Ofiso t»lof.: PRocpoct 

Rszid. tolofu WAIbrook 5-5076
Kasdies nuo 10 iki 12 vai. ryte. 

juo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tel.: 9254296

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

Stasys Buivys, kelių namų sa
vininkas, nevedęs, buvęs laivy
no ligoninės ūkvedis, nori su
žinoti likimą savo dėdės Valeri
jono Buivio, gyvenančio Chica
goje, arba ką, nors iš jo šeimos, 
nori jis dėdę ar jo šeimos narį 
pasikviesti pasisvečiuoti Argen
tinoj. Adr.: Formosa 2554, Vai. 
Alsina, prov. Buenos Aires.

Aleksandra Jakštaitė-Bačkie- 
nė, baldų fabrikanto Jono Bač- 
kio žmona, nori sužinoti likimą 
savo tėvo, Antano Jakšto, emi
gravusio į JAV 1903 metais, ar
ba ką nors iš giminių susirasti 
ir pasikviesti Argentinon. Adr.: 
Av. San Martin 2878, Lomas 
del Mirador, prov. Buenos Aires. EUDEIKIS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA 
imAtnnmnwmMMmtzMMnwHmmmiMMMimmtMMmumwwewMiitmiumiwmmmewifnwtMwmmw

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef? HEmlock 4-2123 
Rezid. tehh.. Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med. Bap- 
dažai Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso telu HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

GRAD1NSKAS

help your gjj 
HEART FUND”

help your HEART



'M'-’

Čikagoje vyksta fotografijy paroda, kuriy autoriai yra vaikai. Čia matoma nuotrauka atnešė 
1-mą premiją 10-ties metu fotografui. Paveikslas pavadintas "Du lovoje’'.

studentai kelių bakų daugu
ma pasisakė: būtent, kad rei
kia teikti paramą šiaurės Viet 
namo toms sritims, kurios su 
karo vedimu neturi ryšio.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

T R UM

NEEDED AT ONCE
Must be Experienced on Men's Pants. 

Must be able to Read and Write 
, English. Y 

AMCO PANTS MANUFACTURING 
CO.

527 So. WELLS ST.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui

Sen. Fr. Savickas 
reikalauja viešumos

raginu teisėją Austin ši klausi
mą svarstyti viešai ir padaryti

Springfield, Ill. >— Sen. 
Frank Savickas bal. 14 dienos 
kalboje labai aršiai kritikavo 
teisėją Richard Austin dėl nu
tarimo vesti uždarus apklau
sinėjimus, liečiančius pigių 
namų statybos vietų parinki
mą. Senatorius reikalauja, 
kad toki teisino apklausinėji-

linai būtų vieši, prie atdarų 
durų.

— Chicagos gyventojai yrajji prieinamą ne vien spaudai, 
nepaprastai susidomėję šių ap
klausinėjimų eiga ir galimom 
apklausinėjimų išdavom, — 
pareiškė demokratas Savic
kas. Gyventojai turi teisę ži
noti, kas daroma tokiu visiems 
svarbiu reikalu.

Amerikos teismai visa laika 
reikalavo, kad viešojo pobū
džio klausimai būtų aptariami 
viešai. Teisėjo Austin sutiki
mas patenkinti ACLU organi
zacijos atstovų prašymą ir to
kios svarbos viešus klausimus 
svarstyti prie uždarų durų 
prasilenkia su didele Ameri
kos teismo tradicija.

— Pigiems namams statyti 
parinktos vietos palies dauge
lį Chicagos gyventojų. Apklau
sinėjimai, liečią tokį dideli 
gyventojų skaičių, turi būti 
vieši. Reikalingas užtikrini
mas, kad gyventojų balsas 
būtų išklausytas ir kad, darant 
sprendimus, būtų atkreiptas 
dėmesys į jų pareiškimus. Aš

— Teis. Dionizo Monstavi- 
čiaus 5-rių metų mirties sukak
čiai atžymėti, balandžio 25 d. 
12 vai. bus gedulingos pamal
dos Jėzuitų koplyčioje. Kole
gos teisininkai ir artimieji yra 
prašomi pamaldose dalyvauti.

— Lietuvių Teisininkę Drau
gijos Chicagos skyrius savo na
riams, sulaukusiems 75 m. am
žiaus, ruošia Pagerbimo vaka-, 
rienę. Bus pagerbti šie teisinin
kai: gen. konę^tf Petras Dauž-] 
vardis, Kazys jŲknys, Pranas 
Kavaliūnas ir Antanas Laucevi
čius. Banketas įvyks balandžio 
25 d. Sharkos West Restorane. 
6301 W. 63rd St. -

GAZOLINO STOČIAI reikalingas dar
bininkas dirbti pilną laiką. Patyri

mas pageidaujamas.
4824 So. CALIFORNIA Ave. 

Tel. VI 7-9327

STOCK ROOM

To handle and store materials.
We need an ambitious individual who 
can work withaut supervision. Per

manent, full time work.
Must read and write English.

CALL FOR -APPOINTMENT
226-4800

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

IET
ZEL-LER’S PARCELS EXPRESS AND TEXTILE CO.

1721-23 W. Chicago Ave., Chicago, Hl. • TeL MO 6-3985 
Yra vieta automobiliams pasistatyti.

Didžiausias pasirinkimas anglišku medžiagų rūbams, šilko, nylono, 
moteriškų kostiumų, nertinių, lietpalčių ir įvairiausių kitų prekių 
už gera kainą, nes siuntinių Įstaiga ir krautuvė priklauso tiems pa

tiems savininkams-Atdara Ir sekmadieniais.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNEStLEOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

E. ŽUKAUSKAS

f .................... 1 "" " *
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Dr. KAZYS GRINIUS

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

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

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, Hl.
i ----- e

6 — NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL. — TUESDAY, APRIL 20, 1971

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZAN A U SKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI , 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

bei ir gyventojams. O gyven
tojus raginu rašyti saviems 
kongreso atstovams, kad at
kreiptų dėmesį į federalinių 
pinigų švaistymą uždariems 
apklausinėjimams, 
griežtą savo
Frank Savickas.

baigė 
pareiškimą sen.

Daley sugrįžo
Čikagos miesto meras 

chard Daley sugrįžo iš Flori
dos po 8 dienų atostogų. Jis ir 
kiti su juo išrinkti miesto pa
reigūnai ateinantį trečiadienį 
pradės naują kadenciją. Tre
čiadienį savo pareigas pradės 
ir nauji aldermanai.

Ri-

Atmetė prieškarinius 
pasiūlymus

Chicagos universiteto stu
dentai atmetė pasiūlymus nu
traukti ryšius su karo departa
mentu. Pasiūlymas, kad uni
versitetas nieko bendro netu
rėtų su karo reikalais, praves
tu studentų referendumu bu
vo atmestas 1,360 balsais prieš 
967.

Kitas pasiūlymas buvo, kad 
Chicagos universitetas nu
trauktų visus tyrinėjimus, ku 
rie yra susiję su karo depar
tamentu. Pasiūlymas buvo at
mestas 1,653 balsais prieš 663. 
Jei tas pasiūlymas būtų buvęs 
priimtas, tai universiteto pro
fesoriams būtų draudžiama 
daryti tyrimus, kurie turi ką 
nors bendro su karu.

Tačiau už vieną pasiūlymą

— Aldona Laurinaitienė, pa
tikrinusi sveikatą, grįžo iš ligo
ninės. Ji ir jos t vyras Antanas 
yra Vytauto Didžiojo kuopos 
šauliai.

— Vjtautas; BilitaviČius ir Zi
ta Rainytė suiEfEŪnys aukso žie
dus gegužės 22. <£, 4 vai. p. p. 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje.] 
Abu jaunieji pnklauso šauliams. 
Jaunasis yra dainavimo ir mu
zikos vadovas. Vytauto Didžiojo 
šaulių kuopoje.

— Evardas Šatūnas, Chica
gos policijos kapitonas, po 38 
metų tarnybos įvairiose aukš
tose pareigose,-išėjo pensijon. 
Ta proga jis buvo pagerbtas 
specialiame bankete, kuriam 
vadovavo Aleksandras G. Kums- 
kis, Chicagos parkų distrjkto 
direktorius specialiems paren- j 
gimams. Policijos komisijonie- 
riaus pavaduotojas Edward J. 
Sheehan Įteikė E. Šatūnui auk
sinę kapitono žvaigždę, o Ame
rikos lietuvių policijos tarnau
tojų s-gos pirm. sgt. Teodoras 
Žudyk išreiškė padėką specialiu 
adresu. Iškilmėse dalyvavo val
stijos auditorius Michael How
lett, taip pat daug' žymių miesto 
administracijos’ pareigūnų bei 
visuomenės veikėjų. Sol. Al
girdas Brazis savo dainomis į 
šį gražų banketą Įnešė meno 
vaivorykštę, kurioje dominavo 
lietuviškos spalvos.

— Balandžio 18—24 d. yra 
Nacionalinė skaityklų bei- kny
gų savaitė. Ta- , proga visose 
miesto bibliotekose vyksta ne-

Otiya Monglrdeitė, gražiai pasirodžiusi Čikagos Lietuvių ope- 
'Gražinoje“ ir "Traviatoje", balandžio 16 d. atvyko Į 

Čikagą, kur ji vėl dainuos Violetos partija atnaujintos Verdi "Tra
viatos" premjeroje gegužės 1 d. ir gegužės 2 d. spektaklyje.

SECRETARY
Law firm requires secretary 

with experience. Salary com
mensurate with ability.

MR. ROSENBERG 
726-7111

Full time.
NORTHWEST MAILING 

SERVICE
4834 ARMITAGE

Call 237-2264

TYPIST - SECRETARY 
for engineering firm in 

Park Ridge. 
Call For appointment. 

297-6120 
Salary open.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

6 — OPERATOR 
BEAUTY SALON EQUIPMENT

7 year old, custon made $12,000 
walue. Will sell for $5.000.

Tel. 395-0729

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

4 AND 3% ROOM 
APARTMENTS.

NEWLY DECORATED 
Stoves and refrigerators. 

$130—120 per month.
Adults. No dogs.

472-8737 or 338-1024

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas, 
naujai dekoruotas, karštu vandeniu 
apšildomas, 1-me aukšte, tik suaugu

siems. Kreipkitės Į JOE, 
3159 So. EMERALD AVE.

mokami vaidinimai, rodomos 
kultūrinės filmos, skelbiami 
konkursai jaunimui ir sudaro
mos įvairios programos vai
kams taip pat suaugusiems tiks
lu sukelti susidomėjimą skai
tyklomis ir teikiamais patarna
vimais. Dana Stasiūnaitė, St. 
Cajetan mokyklos mokinė, lai
mėjo apylinkės bibliotekos kon- 
testą duoti vardą lėlei. Stanley 
Balzekas Jr. yra Chicagos mie
sto bibliotekų direktorium.

— Kelly Aukšt. Mokykla, 
esanti Brington Parke, gegužės 
3 d. atidaro mokiniu meno kū
rinių ir meniškų rankdarbių 
parodą, kuri tęsis visą mėnesį. 
Geriausi darbai bus išsiųsti į 
New, Yorka tolimesnėms var
žyboms. Mokyklos meno de
partamento vedėjas yra Leo
nardas Mickas.

— Viešbučių Korporacijos Ge
neralinio Pirmininko, p. Jack Ro
senbloom, kvietimu — p. Ra
jeckai dalyvavo The Embasy 
Row modernaus viešbučio ati
daryme ir priėmime š. m. kovo 
22 d.

Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų Klubas kviečia visus į 
Stintų balių gegužės 1 d., šešta
dienį, 8 vai. vak., Marquette 
salėje, 6908 So. Western Ave. 
Gros Ramonio orkestras. Įėji
mas ir vakarienė 4 dol. Rezer
vacijoms tel. 776-8688. (Pr).

01 -M□TE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

K. E R ! N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

PAVASARIO PLANAS

HOME INSURANCE-

Call: Frank Zapolis 
3208’72 W. 95th St. JjBk

GA 4-8654

State farfr ^tfe.^aadrCasuatty :Conrpany>

BUTŲ NUOMAVIMAS 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

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

1339 State Sf.z Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
AKIM NETIKĖSITE kaip gražus 3 

butų mūras Marquette Parke. Čia 
viskas yra: 6—4 ir 3 kambarių butai. 
$35,500. Vertas daugiau.

AR 14.000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo anartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900.

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat 
vėj. Kaina $19,000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambariu mūras. 2 vonios, naujas 
garažas, nrieš žaliąjį Marauette Parka.

2 BUTU tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. $29.500.

TVIRTI 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virš $16.000 naiamų metams. Su nuo- 
'aida už $51.000.

4 BUTU MŪRAS, nauias gazu šildy
mas. gera vieta. Rimtam pirkėjui, 
vertas $44.000.

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė

jimo t sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 ' 
i- ............... r

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima £a- 
zu. aluminiiaus langai, 2 automobiliu 
garažas,. Marquette Parke. Tik 
$28.900.

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

1% AUKŠTO apynaujis mūras. 
Radiant šilima gazu, aluminijaus lan
dai. 2 automobilių garažas, netoli 
Marauette Parko bažnyčios.

4 MIEGAMŲJŲ mūrinis, 
vandens šilima gazu. 2 auto 
Maronotfn Parke. $23 500.

12 BUTU 4 metu, mūras.
šilima ?azu. aluminijaus langai. 12 
automobiliu nastatvti vieta. Platus 
sklvpas. Virš S24,000 pajamų me- 
tamq Pietvakariu priemiestyje. — 
$175.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

$33.000.
Karšto 

garažas.

Radiant

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET
Tek REpubllc 7-1941

Ped^raliniŲ Ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašę paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 

SIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

KAUKIMAS. Gražus šviesių nlytų 7 
kambariu mūrinis. Nauja karšto van
dens gazu šilima, gera potwnio kon
trolė. 2 mašinų mūro garažas, Mar

quette Parke. Tik $22,500.
Tel. 471-0321.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta priei 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir aute 
xamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko ir at 
iekame “tuckpointing” darbus. Esame 

apdrausti, visas darbas garantuotas.
Skambinkit 

LA 1-6047 
įkainavimas veltui, kreipkitės bet kadi

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK




