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PLAN UOJASIUSTIKISSINGERIIPARYZIU
KINAS KRITIKUOJA MASKVĄ JT *
SAUGUMO TARYBOS DEBATUOSE
NEW YORKAS. — Vakar Jungtinių Tautų Saugumo Tary

boje toliau vyko debatai dėl Libano skundo prieš Izraelį, kurio 
ginkluoti vyrai pačioje Libano sostinėje nušovė tris žymius pa
lestiniečių vadus. Britanijos atstovas pareiškė simpatiją palesti
niečiams, kartu pabrėždamas, kad jie turi sustabdyti teroro veiks
mus. Įdomus debatai vyko pirmadienį, kada taryboje kartais 
sunku buvo išlaikyti tvarką. Izraelio atstovas daužydamas į 
stalą trukdė sovietų ambasadoriui kalbėti, šis kėlė triukšmą, 
kai kalbėjo Izraelio ambasadorius.

JAU VISIEMS AIŠKU, KAD HANOJUS 
NEI NEBANDO LAIKYTIS SUTARTIES

WASHINGTONAS. — Baltųjų Rūmų šaltiniai paskelbė, kad 
prezidentas Nixonas gali vėl siųsti patarėją Kissingerį į Paryžių 
susitikti su šiaurės Vietnamo Le Due Tho ir išsiaiškinti, kodėl š. 
Vienamas laužo Paryžiaus susitarimus, ypatingai Laose ir Kam
bodijoje, kur kovos ne tik nesustojo, bet sustiprėjo. Amerikos 
bombonešiai pirmadienį vėl puolė komunistų pozicijas Laose, kur 
jie pradėjo didesnio masto atakas.

Įdomus susikirtimas įvyko 
tarp sovietų ir kinų ambasado
rių. Kinijos Huang Hua pra
džioje pasmerkė Izraelį už Liba
no puolimą ir pridėjo, kad Izrae
liui padeda dvi “supergalybės”. 
Judviejų pagalba yra pagrindinė 
priežastis, kodėl žydai zionistai 
tebelaiko arabų žemes ir tęsia 
žmogžudišką veiklą. Viena su- 
pergalybė aprūpina Izraelį gin
klais ir ekonomine parama, o ki
ta siunčia į Izraelį “pastovią sro
vę kareivių”, parūpindama net 
technikų ir specialistų Izraelio 
agresoriams, pasakė Kinijos am
basadorius, kalbėdamas apie žy
dų emigraciją iš Sovietų Sąjun
gos. Jis puolė Maliko pasiūly
mą, praėjusį penktadienį pada
rytą Generalinėje Asamblėjoje, 
kur sovietų ambasadorius siū
lė rezoliuciją uždraudžiančią 
tarptautiniuose santykiuose nau
doti karo jėgą.

Sovietų Sąjunga siūlo reak- 
tijonierią teoriją apie jėgos 
nenaudojimą, tuo pačiu ji reika
lauja, kad palestiniečiai ir visi 
arabai nekovotų prieš agresiją, 
bet lauktų mirties surištomis 
rankomis, pasakė Huang Hua.

Sovietų Malikas, supykintas 
kino pastabų, ironiškai pareiš
kė, kad jis matąs “jaudinantį su
tapimą”, kad Kinija ir Izraelis 
abu susijungė bendroje inten
cijoje šmeižti Sovietų Sąjungą. 
Jis iššaukė Kiniją parodyti sa
vo nuoširdumą ir paremti sovie
tų siūlymus: skelbti Izraeliui 
ekonomines sankcijas ir išmesti 
Izraelį iš Jungtinių Tautų.

Izraelio ambasadorius Tekoah 
patarė Kinijai neskubėti įsijung
ti į Izraelio puolimą ir neiškrai
pyti pagrindinių tarptautinių 
dėsnių, nes jie vieną dieną gali 
būti atsukti prieš Kiniją.

Egipto ministeris el-Zayyat 
reikalavo rezoliucijos, kuri už
draustų Amerikai remti Izraelį.

Prasidėjo svarbi 
Turkijos byla

ISTAMBULAS. — Turkijoje 
prasidėjo karinio teismo byla, 
kuri gali užsitęsti metu metus. 
Kaltinamųjų suole yra 256 kalti
namieji, nariai ar rėmėjai nele
galaus Turkų Liaudies Išlaisvi
nimo Fronto, kuriame didelę įta
ką turėjo komunistų partija. Be 
šio “fronto’ Turkijos vyriausy
bė uždraudė dar penkias orga
nizacijas, kurių veikla tęsiama 
pogrindyje.

Tarp kaltinamųjų yra 108 ka
rininkai, 41 universiteto studen
tas, 44 profesionalai, daugiau
sia teisininkai ir mokytojai, tei
siamos 24 moterys.

Kariškių grupėje 57 yra karo 
aviacijos leitenantai, 29 aviaci
jos karo mokyklos kariūnai, 9 
aviacijos kapitonai, 7 armijos 
leitenantai, 2 aviacijos majorai 
ir 1 jūrų laivyno leitenantas.

Byla turinti 19,000 lapų kalti
namosios medžiagos, pats kalti-

IŠ VISO PASAUUO
♦

JAKARTA. — Indonezijos 
gynybos ministeris gen. Mara- 
den Panggabean pareiškė, kad 
Indonezija netoleruos tokių įvy
kių, kaip helikopterio numušimas 
P. Vietname, kur žuvo ir vie
nas Indonezijos karininkas, tai
kos priežiūros komisijos narys. 
Jei reikalai nepagerės, Indone
zija pasitrauks iš tos komisijos.

DACCA. — Stipri audra Ben
galijoje sužeidė 15,000 žmonių 
ir paliko 10,000 be namų. Žuvu
sių skaičius siekia kelis šimtus.

MANILA. — Filipinų kariuo
menė nuo rugsėjo mėn. nušovė 
1,757 sukilėlius ir 620 sužeidė, 
žuvo 84 kareiviai, du karininkai 
ir 35 kareiviai dingo be žinios.

BUENOS AIRES. — Atsaky
dama į prezidento Camporos ra
ginimą baigti smurto veiksmus, 
revoliucinė teroristų grupė at
kirto, kad ji neveikia prieš pe- 
ronistų valdžią, kuri neseniai bu
vo išrinkta, bet pasilaiko sau tei
sę kovoti prieš liaudies priešus.

KAMPALA. — Ugandos dik
tatorius Amin parašė laišką nu
verstam prez. Obotei, kviesda
mas jį sugrįžti į Ugandą. Ami
nas visada buvęs lojalus Obotei, 
kurio šalininkai privedę prie per
versmo.

MASKVA. — Kremlius pa
skelbė, kad 62 m. Grigorijus Zo- 
lotuchinas paskirtas Valstybės 
Supirkimu ministeriu.

BELGRADAS. — V. Vokieti
jos kancleris Willy Brandtas at
vyko į Jugoslaviją keturių dienų 
vizito.

0 New Yorko policija ir fe- 
deraliniai agentai suėmė 65 as
menis, keturis jų Detroite. Jie 
kaltinami heroino platinimu.

Maskva laukia 
JAV ambasadoriaus
MASKVA. — Amerikos biz

nieriai, korespondentai ir diplo
matai praneša iš Maskvos, kad 
ten yra jaučiamas susirūpinimas, 
kodėl Amerika taip ilgai nepa- 
skiria naujo ambasadoriaus. Jau 
trys mėnesiai praėjo, kai iš tar
nybos pasitraukė po ketverių 
metų ambasadoriaus pareigose 
Jacob Ream, tačiau Washingto- 
nas dar nepaskyrė naujo žmo
gaus.

Sovietų pareigūnai labai domi
si, ką prezidentas Nixonas pa
skirs. Spauda pastebėjo, kad į 
Pekiną prezidentas paskyrė la
bai plačiai žinomą, gerbiamą, pa
tyrusį diplomatą David Bruce. 
Maskva nebūtų patenkinta, jei 
sovietams skiriamas ambasado
rius būtų mažiau iškilus, mažes
nio prestižo diplomatas

nimas susidedąs iš 552 lapų. 
Kaltinamuosius gins 121 advo
katas. ,

Kambodija vėl atsidūrė pasaulio dėmesio centre. Komunistę ar sukilėliu prieš vyriausybę jėgos 
kontroliuoja apie 70% viso krašto. Keliai j Phsom Penhą atkirsti. Maiste, gazoliną ir amuni
ciją pristato laivai iš P. Vietnamo, Mekongo upe. Tik dalis ty laivu prasiveržia per komunistu 

minosvaidžiu ir arlilerijos ugnį.

MASKVA SPAUDŽIA GREIT PRADĖTI 
EUROPOS SAUGUMO KONFERENCIJĄ

MASKVA. — Sovietų Sąjunga pirmą kartą viešai parodė ne
kantrumą dėl ilgai užsitęsusių pasitarimų Helsinkyje dėl Europos 
fSaųgumo konferencijos. Savaitinis “Za Rubežo®>” laikrašty pa
žymėdamas, kad paruošiamoji konferencija nutarė pasiimti Velykų 
atostogų iki balandžio 25 d., ragina konferenciją užbaigti paruošia
muosius darbus per ateinantį gegužės mėnesį. Laikraštis sako, 
kad jau buvo pakankamai laiko pozicijų nustatymui, sričių, kur 
galima susitarti, išaiškinimui ir neišvengiamų nesutarimų suradi
mui. Svarbiausia esą surasti “interesų balansą”.

Toliau laikraštis pakartoja so
vietų vyriausybės raginimą, kad 
birželio mėnesį būtų sušaukta 
Europos Saugumo tikroji kon
ferencija, kuri sudarytų darbo 
komisijas svarbesniems klausi
mams svarstyti. Po to jau .bū
tų galima šaukti aukštų delega
tų konferenciją, kuri padarytų 
paskutinius sprendimus ir pa
skelbtų deklaracijas.

Kai kurios. Vakarų valstybės 
norėtų nutęsti Europos Saugu
mo konferencijos paruošiamuo
sius svarstymus, kol sovietai ims 
rimčiau derėtis Vienoje dėl ka
ro jėgų Europoje sumažinimo, 
čia kalbos dar tebevyksta dėl 
procedūros ir dėl dalyvių: kas 
šioje konferencijoje turėtų daly
vauti, kas turėtų būti stebėto
jais ir pan.

Maskva nori kuo greičiausiai 
pravesti Helsinkio konferenci
ją ir gauti formalų pokarinių 
sienų patvirtinimą, o tik tada 
imtų derėtis dėl karo jėgų. Tą 
Maskvos siekimą patvirtina ir 
“Za Rubežom” straipsnis, kuria
me rašoma: “Kai kurios Nato 
valstybės nori sumenkinti Euro
pos sienų nepajudinamumo prin
cipo svarbą ir siekia pajugti tą 
principą kitiems principams. 
Per daug karų ir konfliktų pra
sidėjo Europoje vien dėl to, kad 
buvo įvairiausių teritorinių rei
kalavimų. Todėl šios svarbiau
sios problemos negalima dvipra
smiškai spręsti”, sako sovietų 
laikraštis.

Vakariečių akimis žiūrint, 
svarbus klausimas, dėl kurio 
sunku susitarti, yra vakarų siū
lomas laisvesnis žmonių judėji
mas ir laisvesnis idėjų keliavi
mas per senas, šaltojo karo su
skaldytos Europos sienas. Prin
cipe komunistinės valstybės pa
sisako už platesnius kultūri
nius ryšius ir pasikeitimus, ta-

VaiAUSIOS ŽINIOS
♦ Virš trijų milijonų Japoni

jos darbininkų vakar streikavo, 
reikalaudami didesnių atlygini
mų ir pensijų. Streikas palie
tė geležinkelius, pašto Įstaigas 
ir ligonines.

♦ Britanijos keleivinis lai
vas “Queen Elizabeth ir plauk
damas i Izraeli su Amerikos ir 
Britanijos žydais, atokiai laikė
si nuo šiaurės Afrikos krantų, 
bijodamas arabų puolimų.

♦ Ispanijoje keleivinis auto
busas susidūrė su sunkvežimiu, 
žuvo trys amerikiečiai studen
tai ir 13 buvo sužeistų.

♦ Kongresas pratęsė dar me
tams prezidento galias tvarky
ti infliaciją. Laukiama, kad pre
zidentas vėl užsaldys kai kurių 
produktų kainas.

♦ Washington Post paskelbė, 
kad senato komitetas, tiriąs Wa
tergate skandalų, įsakė atvyk
ti į apklausinėjimų Herbertui 
Kalmbachui. prezidento Nixono 
asmeniniam advokatui. Buvusio 
prokuroro žmona Martha Mit
chell pati siūlosi komitetui būti 
liudininke, šeštadienį jos vy
ras susitikęs su prezidentu Bal
tuosiuose Rūmuose, tačiau jie 
tai paneigė.

♦ Vakar Chicago Today įdė
jo pusę poslapio aprašymo, kaip 
lietuviai dažo Velykų kiaušinius, 
įdėta dekoruotų kiaušinių ir He
len Pius nuotraukos. Paminė
tas Ralzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejus ir M. Kriaučiūnienė, 
kalbėjusi su straipsnio autorė 
Donna Joy Newman.

čiau visada pabrėžia, kad “lais
vesnis judėjimas” negali reikšti 
kišimosi į komunistų vidaus rei
kalu* ar jų socialinę sistemą.

i Amerikoje didele 
svogūnų stoka

WASHINGTONAS. — Maisto 
kainos Amerikoje pabrango vi
sose kategorijose, tačiau žy
miausias pabrangimas buvo svo
gūnų ūkyje. Daug krautuvių 

, visai nebelaiko svogūnų, nes žmo
nės atsisako už juos mokėti pa
kilusias kainas ir jie sugenda.

žemės ūkio departamentas nu
rodo, kad dėl svogūnų pabrangi
mo kaltas klimatas. Texas vals
tija daugiausia išaugina svogū
nų, tačiau lietus ten labai pa
kenkė svogūnų ūkiams ir kainos 
žymiai pakilo. Pernai viename 
Texas supirkimo punkte už 50 
svarų svogūnų buvo mokama 

12.25 dol. Pirmadienį kaina pašo
ko iki 15 dol. už 50 svarų svogū
nų.

“Skylab” paruošta 
ilgai kelionei

CAPE KENNEDY. — Erdvės 
stotis “Skylab jau atvežta į iš- 
šovimo platformą kartu su Sa
turno 5 raketa, kuri stotį pa
kels į žemės orbitą gegužės 14 d. 
Kai stotis jau bus 270 mylių nuo 
žemės orbitoje, gegužės 15 d. 
pasikels erdvėlaivis su trim as
tronautais : Charles Conrad, 
Paul Weitz ir Joseph Kerwin. 
Erdvėlaivis susijungs su erdvės 
stotimi ir astronautai į ją per
žengs 28 dienų kelionei apie že
mę.

Rudenį įvyks dar dvi ilgesnės 
kelionės su kitais astronautais.

Turėjo laikyti 
kalbos egzaminus
š. fn. kovo 21 d. Vilniuje lei

džiamas “Tarybinis Mokytojas” 
rašo, kad 1972—1973 mokslo 
metais Lietuvoje reikėjo laiky
ti lietuvių kalbos ir literatūros 
egzaminus kas norėjo įstoti į 
aukštąją mokyklą. Egzaminus 
laikė 9435 stojantieji. Labai ge
rai išlaikė — 867, gerai — 3755, 
patenkinamai — 4457, neišlaikė 
— 356. Kiek iš jų į aukštąsias 
mokyklas buvo priimta, laikraš
tis nerašo. (E)

Sen. Mansfieldas pareiškė, 
kad Laoso bombardavimo at
naujinimas yra labai pavojin
gas ir rodo, kad taikos viltys In
dokinijoje mažėja. šiaurės Viet
namas pasmerkė Amerikos avi
acijos veiklą Laose ir pareiškė, 
kad Amerika neša atsokomybę 
už didelio karo pavojų.

Gynybos sekretorius Richard- 
-T____ t. sonas pareiškė spaudai, kad Ha-
ilgio ir per ją kasdien praplaukia ’ nojus nesilaiko Paryžiaus susi- 
440,000 statinės žibalo. Sprogi- tarimo ir iš Laoso ne tik neiŠ- 
mas tik įlenkė vieną vamzdį ir vežė savo kariuomenės, kaip ža- 
jo neperkirto. Bomba sprogo 1 dėjo, bet dar daugiau sustiprino 
netoli Zahrani pompavimo sto
ties, penkios mylios nuo Saidos 
uosto.

žibalo linija priklauso Trans- 
Arabian Pipeline Co., trumpai 
vadinamai Tapline. Ta bendro
vė yra Aramco nuosavybė (Ara
bian-American Co.). Palestinie
čiai Libane paneigia, kad jie ban
dė perkirsti žibalo liniją, iš ku
rios žibalas eina daugiausia į 
vakarų Europos kraštus ir Ame
riką. Palestiniečiai kaltina žy-

Bandė susprogdinti 
žibalo liniją

BEIRUTAS. — Libane kažkas 
bandė susprogdinti žibalo vamz
džių liniją, kuria iš Saudi Ara
bijos teka nevalyta nafta per 
Jordaną ir Siriją į Libano uos
tą Saidą. Linija yra 850 mylių 

dus, kurie atplaukę įsivarau. Hiu Be9iverž;a ;
dę pakenkti arabų linijai, tačiau 
toms šnekoms mažai kas tiki.

Naujos religinės 
riaušės Sirijoje

BEIRUTAS. — Sekmadieni 
Sirijoje vėl pasikartojo musul
monų riaušės ir valdžios kariuo
menė Homs mieste turėjusi pa
naudoti šarvuočius. Daug žmo
nių buvę nušauta, žinios anie 
kruvinas riaušes ateina ir iš ki
tu miestų: Latakijos, Banios ir 
Hamo, kur musulmonai buvo iš
ėję į gatves vasario mėn.

Kovos gatvėse prasidėjusios 
no pamaldų, švenčiant pranašo 
Mohammedo 1402 metų gimimo 
sukaktį. Religingi Sirijos mu
sulmonai nepatenkinti savo val
džios ryšiais su komunistais, ku
rie įeina Į vyriausybę. Vasario 
mėnesio riaušes sukėlė konsti
tucijos projektas, kuris nepa
skelbė islamo valstybine reli
gija. Tas užgavo musulmonu re
liginius vadus. Po riaušių kon
stitucijos projektas buvo kiek 
pakeistas, įrašyta, kad preziden
tu gali būti tik musulmonas, ta
čiau tas nenuramino tikinčiųjų. “Gal viena dieną jis ką nors 
tuo labiau, kad dabartinis pre- ras”, pareiškė Meir.
zidentas Assad nėra laikomas; _ ...
grynu musulmonu. Jis kilęs iš . ^emjere 0 a/ ®ir Prisimi- 
nedidelės Alavitu sektos. kurios "e-ka.p sen. Fulbrightas paklau- 
j • i a sė senato užsienio reikalu komi-dauguma — sunm sekta — ne-., . . , . , xken^a į tete valstybes sekretoriaus asis-

... . . . - v- tento Joseph Sisco, ar jam neiStebėtojų žiniomis, riaušes.,. ,
i * • va ai- • -x c- -• i kiek nerupi, kad tiek daug Ame- kursto ir pabėgėliai iš Sirijos, _.K___ ; T_________________ k

turtingi sirai, kurie gyvena eg- 
zilėje, daugiausia Libane.

rikos pinigų išplaukia į Izraelį. 
Pinigai plaukia, tačiau jie yra 

i žydų sudėti ir jie nelaužo Ame- 
I rikos įstatymų, tai ko Fulbrigh- 
] tui tiek rūpintis, paklausė prem
jerė Meir.Peronistai gavo 

didelę persvarą
BUENOS AIRES. — Argen

tinos rinkimus, kaip jau žinoma, 
laimėjo apie peronistus susitel- 

■ kusios penkios politinės grupės. 
, Sekmadienį paaiškėjo, kokią dau- 
I gumą peronistai iš tiesų gavo. 
Be prezidento dr. Hectoro Cam
poros peronistai laimėjo 20 gu-

karinę veikią. Paskutinis prie
šo puolimas įvyko prie Tha Vieng 
miesto, kuris buvo užimtas Š. 
Vietnamo tankų. Amerika lai
kysis susitarimo, kol jo laiky
sis ir š. Vietnamas, pasakė Ri- 
chardsonas.

Saigono karinė vadovybė pri
pažino, kad “mūsų kareiviai ne
tyčia galėjo” peržengti kovos 
įkarštyje Kambodijos sieną, nes 
ji aiškiai nenurodyta. Saigono 
daliniai tačiau į Kambodija to-

. ir vyriausybė ne
turi planų laikyti Kambodijoje 
savo kareivius, pareiškė pulki
ninkas Hien, Saigono informaci
jos karininkas.

G. Meir atkerta 
sen. Fulbrightui

TEL AVIVAS. — Išgirdusi 
anie senatoriaus Fulbrighto pa
reiškimą Amerikos CBS televi
zijoje, kad žydai valdo Ameri
kos senatą, tuoj atsiliepė Izrae
lio premjerė Goldą Meir. Ji pa
reiškė Izraelio Mapam partijos 
laikraščiui “Al Hamishmar”, kad 
Fulbrightas niekada nėra pasa
kęs gero žodžio apie Izraelį. Meir 
pridėjo, kad jis jau daug metų 
naktimis neužmiega, nes United 
Jewish Appeal fondo surenka
mi Amerikoje pinigai yra neap
dedami pajamų mokesčiais. Ful
brightas visada kovojęs, kad tos 
organizacijos aukos būtų tak- 
suojamos. pareiškė premjerė. 
Senatorius Fulbrightas ieškąs 
įstatymo, kaip būtų galima už
dėti mokesčius tiems Amerikos 
žydų sudedamiems fondams.

bernatorių vietų iš 22 galimų. 
Senate, kur yra 69 atstovai, pe
ronistai laimėjo 43 vietas.

Peronistai nepatenkinti tik 
Buenos Aires miesto rezultatais, 
kur dvi senato vietos teko opo
zicijos radikalų partijai Prezi
dentas Cam pora valdžią turi per
imti gegužės 25 d.



LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell 8L, Chicago, III. 60629
X I METAI „ NR. 16 (410)

RENGIA KŪRYBOS DIENĄ, 
kuri įvyks Chicagos Jaunimo Centro gegužės 6

Jau kelinti metai Chicagos akademikų skautų organizuojama 
skautų-čių kūrybos diena įvyks gegužės 6 d., tarp 10 vai ryto 
ir 2 vai. p. p. Jaunimo Centro mažojoje salėje. Programos daly
viai bus suskirstyti į tris kategorijas: — jaun. skautų-čių, skau
tų-čių ir vyr. skaučių ir skautų vyčių.

Akademikai skautai

kevičius.
Skautų įžodį buvo: Linas Bal-Į 
tutis, Tomas Baltutis, Vygintas 
Žilinskas ir Viktoras Žvinakis.

Visi skautai ir skautės yra 
kviečiami Kūrybos dienoje da
lyvauti savais kūriniais. Daly
viai iš anksto registruojasi pas 
sesę Loretą Grybauskaitę, 6638 
Po. Kolin, tel. 735-2055. Vaiz- 
d’nio meno darbai turi būti iš 
anksto įteikti minėtu adresu, 
kad būtų galima tinkamai pa
ruošti parodą.

šių metų Kūrybos paroda api
ma šias meno šakas:

1. Vaizdinis menas (tapyba, 
skulptūra, grafika i- kt.).

2. Tautodailė.
3. Fotografija.
4. Savos kūrybos (poezijos 

ir prozos) skaitymas.
5. Dailusis skaitymas (mūsų 

rašytojų kūrinių skaitymas), i
Skautų-čių kūryba bus įvertin

ta kompetentingų teisėjų komi
sijos. Laimėtojai bus atitinka
mai atžymėti. Premijas finan
suoja filisteriai skautai, kūry
bos dieną organizuoja ir veda 
Chicagos Akad. Skaučių Drau
govė ir Korp! Vytis.

APIE 
SPAUDOS 
VARGUS

drąsiai rašo 
redaktorius s. J. Toliušis

“Skautų Aido” 50 m. sukaktu
viniame numeryje (Nr. 3,1973) :

sos puslapiai dar nematę, pana
šiai, kaip ir jūsų dabartinis re
daktorius — tamsos sutvėrimas!

Jis keliasi su tamsa, darbe sė
di belangėje patalpoje, kurioje 
spinksi neonas; paskui kelionė į 
vakarinį universitetą; namuose 
vėl su tamsa. Redakcija apy
tamsiame rūsyje, kur išrikiuoti 
(šiuo mętų) medžiagų atsparu
mo vadovėliai ir užrašai, raudo
nais atžym ėjimais išmarginti 
Aido numeriai, laiškai, rašiniai, 
nuotraukos. Redakcija veikia 
darbo dienomis nuo 11 vai. va
karo, savaitgaliais visą dieną.

Svarbiausi šio požemio baidai 
— rašomoji mašinėlė ir telefo
nas,.

— Alio, .sesė-.Sofija? Ar pasi
sekė kur nors iškasti žymūno 
nuotrauką ?

— Baly, kaip vyksta su NN 
rašiniu ? Penkiolika puslapių! 
Ar trumpinsime, ar per du nu
merius? •

— Labar, Ale, žaidimo pie
šinys puikus! O kaip dar vieną 
Motinos dienos progai?

Tarpuose telefonas atskamba 
atgal.

— Rašinys apie jubiliejų už
klimpę, broli redaktoriau; gau
sim tik už dviejų savaičių...

— Na tai kur ateinančio nu
merio medžiaga — brolis Vi- 
jeikis ^spaudžia kitame ragelio 
gale, — jau laikas...

Taip vyksta kas savaitę ket
virti metai. Kas savaitę, kas 
mėnesį oro paštas skrenda į ke
turias pasaulio šalis su prašy
mais, klausimais, patikslinimais, 
etc. Iš tuzino išskraidintų laiš
kų laimime vieną, kartais du 
vienkartinius bendradarbius: du 
trys dėl įvairių sąlygų patalkin
ti negali, pusė niekad neatsako.

Būna ir blogiau. Sukaktuvi
nių metų žurnalo viršelius norė
jome papuošti sesių — brolių 
darbais ir šia proga kreipėmės į 
septynis teptuką valdančius 
skautus-es. Viena sesė dėl stu
dijų ir kitų darbų laikinai atsi
sakė, likusieji šeši... visai neat
siliepė.

Verčiamės tuo miniatiūriniu 
vidurkiu, kurį atsveria, papildo 
saujelė pastovių skautiškos spau
dos entuziastų, stropiai tempian-

"MAŽOJOJE iVEICARUOJE"

Mugės kavinėj* dainuoja akademikai; skautė* ir skautai.
G. Plačo nuotr.

vienoje Chicagos Kaziuko

VĖLYVAS
LAIŠKAS

AUSTRALUOS
Mini gyvą ir 

patrauklią veiklą
Gruodžio 17 d. Melbourne 

“Džiugo” Tuntas iškilmingai at
šventė savo. 25 metų veiklos ju
biliejų.

Gausus skaičius susirinkuąių 
skautų ir jų tėvų, ir turtinga 

čių Aido vežimą jau pusketvirtų 
metų.

Gauni — negauni, o numeris 
privalo išeiti. Turi išsirikiuoti 24 
puslapiai, kuriuos redakcija ne
retu atveju “gimdo su skaus
mais” ir su rūpesčiu. Tačiau rū
pestis — geras ženklas: jis ne
leidžia sustingti vietoje. Rūpes
čių ir naujų užsimojimų vin
giais kas numerį iriamės į prie
kį: kartais pataikome, kartais 
prašauname pro šalį. Redakcijos 
kelionė tarp Scilės ir Charibdės 
baisiai slidi, nes kaip gi atspin
dės! visų skaitytojų lūkesčiais, 
kai atkeliaujantis paštas išmar
gintas įvairiausiais prieštara
vimais: per daug vaikiškas — 
trūksta medžiagos jauniesiems; 
per daug apie Chicagą — per 
mažai rašote apie Chicagos tun
tus; norime žinių apie filatelis
to specialybę — ar kas skaito 
apie pašto ženklus?

Tikriausiai norite paklausti, 
kam aš pasakoju šias neįdomias 
Aido bėdas? Jau pradžioje sa
kiau, kad dabartinis kolektyvas 
dar neturi nostalgiškos perspek
tyvos į praeitį — jis gyvena šia 
diena su dešimtimis kasdieninių 
rūpesčių, iš kur ištraukti raši
niui nuotrauką, kaip pradžiu
ginti ir vilkiuką ir vyr. skautę, 
kaip atžymėti tą ar kitą mėne
sį. Ieškai, prašai, džiaugiesi, nu- 
sivili, burnoji... Kartais nori vis
ką mesti į šalį, bet po minutės 
veidu nubėga šypsnis ir... grie
bęs telefoną suki per trejus me
tus įprastą numerį:

— Klausyk, skautininke, lai
kas pradėti ateinančio mėnesio 
Aidą! s. Juozas Toliušis 

jubiliejine programa parode, 
kad lietuviškas skautavimas 
Melbourne per tokią ilgą eilę 
metų yra išlikęs gyvas ir pat
rauklus jaunajai kartai.

Programa tęsėsi per visą die
ną. Iš ryto skautai dalyvavo 
šventose mišiose uniformuoti ir 
su vėliavomis. Po pietų Lietu
vių Namuose-įvyko iškilminga 
Tunto sueiga. Čia buvo sveikini
mai Tuntui Jubiliejaus proga, 
pakėlimai į vyresniškumo laips
nį ir įžodis. Sekė laužas ir vai
šės.

Tuntą sveikino ir žodį tarė: 
Apylinkės Valdybos vicepirm. 
M. Didžys, skautininkas J. Ma- 
kulis; Tunto dvasios vadpvas 
kuh. Vaseris; Estų skautų va
das B. Metser; Lietuvių Namų 
Tarybos atstovas; Australų 
skautų Commissioner B. Wal
ters; Karių Ramovės pirm. V. 
Šalkūnas; Skautininkų Ramo
vės atstovas A. Pocius, Katali
kų Federacijos pirm. V. Laukai
tis.

Estų skautai. įteikė Tuntui 
gražią dovanėlę — senoviško 
burlaivio modeliuką. V. šalkū
nas Ramovėnų vardu padovano
jo Tuntui riaują^tautinę vėliavą.

Taip pat buvo perskaityta dau
gybė sveikinimą gautų raštu, 
iš tolimesnių vietovių.

Po visų sveikinimų kun. Va.- 
seris vedė susikaupimo tylos mi
nutėlę prisiminimui tų skautų, 
kurie mirė ir taip pasitraukė 
iš Tunto gretų.

Toliau vyko įsakymai, skai
tomi adjutanto H.. Antanaičio. 
Per įsakymus tarp kito būna 
pranešama pakėlimai į vyresniš
kumo laipsnius. Iš Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybos buvo 
gautas įsakymas apdovanoti Le
lijos garbės ordinu s. Algirdą 
Karpavičių ir j. s. Vytautą Vait
kų, o už paramą skautams “Už 
Nuopelnus” ordinu apdovanoti 
Kazį čėsną. Skaučių Seserijos 
įsakymu Vėliavos Žymeniu bu
vo apdovanota sklt. Dona Sa
dauskaitė, o Tėvynės Dukros Žy
meniu — vyr. sklt. Dalia Saže- 
nytė. Į Paskautininko laipsnį 
buvo pakeltas j. b. v. vt. Riman
tas Šarkis.

Sigitas Eimutis buvo pasvei
kintas už pavyzdingą elgesį Ge
dimino Draugovėje.

manto Šarkio Melbourne Jūrų 
Skautų veikla labai stipri, ir įgu
la vis didėja, kas ir prideda Aus
tralijoje, apsuptoje jūra. Nau
jai davusieji Jūrų Budžių įžodį 
paskelbti: Tadas Adomavičius, 
Valdas Eimutis ir Almis Siman-

SPAUDOS KAMPELIS CLEVELANDE

per ^Kaziuko Mugę kovo 24. Jį įrengė ir prekiavo entuziastingas skautinin
kas Vladas Bacevičius (su "karabelninko" kepure).

Duodantieji Jurui NEBUVO TOKIU GIMĘS
Albertas Einšteinas buvo lai

komas geriausiu matėm atliko vir 
Įsame pasaulyje. Jis sukūrė re- 

Jūrų Skautų instruktorius j. Į liatyvumo teoriją ir dalyvavo 
b. Raimundas Muceniekas buvo 
pakeltas į Vairininko Laipsnį.

Nidos Laivo Vadas Riman
tas Šarkis, gavęs medicinos dak
taro diplomą, buvo pasveikin
tas. Jam išvykstant į Albury li
goninę atlikti praktikos, j jo vie
tą buvo paskirtas j. b. vyr. valt. 
Martynas Didžys.

Pasibaigus oficialiajai pro
gramos daliai, laužas pralinks
mino visus. Jį pravedė v. s. Ga
brys Žemkalnis, akordeonu pa
pildant Petrui Aranauskui. Po 
to Tėvų Komiteto vaišės paso
tino dalyvius ir svečius, šia pro
ga p. Viltis Kružienė buvo iš
kepusi didžiulį jubiliejinį py
ragą, kuris s u ceremonija buvo 
praplautas.

Džiugo Tunto tuntininkas V. 
Stasili finas yra labai dėkingas vi
siems, kurie bet kokiu būdu pri-. 
sidėjo prie pravedimo šios jubi
liejinės šventės. L Didžytė 
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Great 
American 

Dream 
Machine.

atomo suskaldyme. Būdamas 16 
metų amžiaus, jis laikė įstoja
muosius egzaminus į Federalinę 
politechnikos kolegiją Ciuricho 
mieste, gavo pataisą iš matema
tikos ir tik antruoju kartu iš
laikė. Ta kolegija ir dabar di
džiuojasi mokslo lygiu ir gar
siuoju absolventu Albertu Einš
teinu.

VIENAS ŽYMIAUSIŲ
Laikraštininkas, interviu me

tu, paklausė tūlą aktorių:
— Ką tamsta skaitai žymiau

siu aktorium?
— O, mūsų yra keletą, — at

siliepė paklaustasis,

• Jei imti dėmesin tai, ką 
žmonės patys apie save mano, 
čja žemėje, tai danguje būtų 
daug daugiau angelų..

Savo naming, vaisty spintele reikia 
nepaprastai {variai ir tvarkingai- už 
laikyti, kaip šiam* vaizdelyje parody
ta: išimti visa* bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrint1 visus užrašus, 
kad neįvykty klaidu, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiyvyaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kati būtum bet kokiam notL 
Kėtumui pasiruošęs.

JUOZAS TOLIUŠIS,
dabartinis "Skauty Aido" žurnalo 

redaktorius

Dabartinis Skautų Aido re
daktorius stovi nulenkęs galvą 
prieš jus, mieli skaitytojai, ran
koje nervingai glamžo savo 
skaut šką skrybėlę ir... neturi 
ko pasakyti.

Prieš 40 metų Lietuvoje, prieš 
25 metus Vokietijoje, prieš 15 
metų Kanadoje... įtaiko perspek
tyvoje anos dienos gražios nu
veiktais darbais, vaizdai pasi
puošę nostalgiška aureole. Visa 
tai musų mielojo žurnalo bran
gi istorija. Ir Aidai buvusių 
darbuotojų susegti tomais, o 
šios redakcijos komplektai dūli 
dar dė’ėse ir tebekvepia spaus- 
tuvis dažais. Net dienos švie-

PLB PIRM. ST. BARZDUKAS TARIA ATIDAROMĄJĮ ŽOD|
Clevelando Kaziuko Mugėjo. Nuotraukos kairėje — *. N. Kersnauskaitė — 
Meringo* tuntfcMnke, dešinėje — *večtoi ii Chicago*: skautininkai J. E. 

šalėtūnai. lt‘
V Bacevičiaus rtuoir *

Į vyresniškumo laipsnį buvo 
pakeliamos: Renė Skirkaitė, Ve
rutė Sidabraitė ir Zita Prašmu- 
taitė.

Vyresniųjų Skaučių gretos 
padaugėjo sesėnlis, naujai davu
siomis Vyresniųjų Skaučių įžo
dį: Dona Sadauskaite irVerute 
Sidabraitė.

Naująja Živilės Draugovės 
draugininke buvo paskirta Re
nė Skirkaitė. o jos adjutante — 
Kristina Lipkevlčiūtė.

Vyresniajai skautei Viltei 
Kružienei buvo padėkota už nuo
širdžią pagalbą Živilės Draugo
vei.

Iš Gedimino Draugovės drau- 
gininkės pareigų'Daliai Saženy- 
tei pasitraukus, jos vieton bu
vo paskirta paskaųtininkė Snie
guolė žemkalnienė.

Dėka energingo vado Dr. Ri-

America is the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your America u 
' will be a reality.

hank. InUrert » nr>: mibwct tn (Ute t 
income tmm. and federal tax may Vk

red unbl ndempOocu

Now E Bond* pay S'interest wbn laid to 
maturity rf 5 ymn. 10 months Hi the fnt

Take stock in America.
"’ow Bonds mature in less than six years.

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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Atavizmas ar senėjimas?
Toks tokj j save traukia. Ta, 

anot Dr. Adomavičiaus, gyveni
mo tiesa yra visos žmonių so
cialinės bendruomenės jpagrin
das. Jei neta trauka, nebūtų 
draugijų, klubų, tautų (dabar 
pradedama vadinti “nacija”) ir 
valstybių.

Būdmai kilę iš sėslių žemdir
bių tautos, bent mes senakarčiai 
tebepamename, kaip gaidys at
gavime radęs gardesnį grūdą, 
pradėdamas garsiai kudakuoda
mas šaukti vištas į puotą, — grū
do lesti!

Tokia analogija gaunasi ste
bint mūsų tautiečių kolonijų 
daugėjimą, saulėtoje šiltoje Flo
ridoje. Ačiū mūsų pionieriams, 
kad jie lyg Maižiešiai, apėję 
“pažadėtąją žemę”, ne vienišais 
emeritais apsigyveno, bet patys 
dar nespėję savo kojomis į nau
ją gruntą atsispirti, jau savo 
artimuosius, bendrakalbius, žo
džiu tautiečius kviečia.

Kas juos ten traukia — se
nėjimas ar atavizmas? Atrodo, 
viena ir kita. Pavyzdžiui, Pet
ras Lengvinas — “Lengvin Re
sort” Union Piere savininkas, 
namie toks atrodė suvargęs su
kiužęs žmogus, o kai St. Peter
burge įsigijo pats sau resortą 
ir jame per žiemą pagyveno, su
sitikus nebeatpažįstamai pajau
nėjęs ir be daktarų sustiprėjęs!

Pagal naujausią Česlovo Ged
gaudo suprapatriotinį veikalą 
“Mūsų praeities beieškant”, mū
sų pro-protėviai, tie mėlynieji 
varliai, savo evoliucijos stažą, 
atlikę prie šaltos Baltijos jūros, 
šimtmečių bėgyje besibastyda- 
mi šiltais Viduržemio pajūriais 
tiek pamėgo pietų kryptį, kad ne 
tik užkariavo Romos imperiją 
ir Ispaniją bei pietinę Prancūzi
ją, bet dar savo šilumos pomė
gį paveldėjimo keliu mums pa
liko. Dėl to šiandien neišgirsi, 
kad koks grynakraujis Ameri
kos lietuvis būtų apsigyvenęs 
tokiuose žemės rojuose kaip Ore
gone ar Britų Kolumbijoje, bet 
visų lūpose vien Florida saulė
toji skamba, nors ta pati saulė 
šildo ir šviečia ir geriesiems ir 
blogiesiems visame žemės ka
muolyje, o Oregone ir Britų Ko
lumbija net gražiau kaip Flori
doje!

Į Kaliforniją ryžosi tik fata
listai, kurių neatbaidė geologų 
Richterio lentelės žemės drebė
jimams matuoti, nei švento An
driaus sprogymė (Saint And
reas Fault), kuri ne vien raga
nių pranašavimais, bet ir labai 
rimtų mokslininkų apskaičiavi
mais gali bet kada ir gali labai 
neužilgo visą vakarinę Kalifor
niją atplėšti nuo kontinento. 
“Bus - nebus, o savo galo laukti

Leitenantas Mark Phillips, kuris dažnai 
cese Anne, kalba su draugu Amberly arklig 

matosi jr pati princesė.-

i Turime teisę, bet ja nesinaudojarne
Švento Kazimiero lietuviu'tuvių tarpe ir šeimose.

pasiskirstė parctggomi.s: Lott 
Giedraitienė — pirmininkė. Al 

Išme-Įgis Barakauskas — vicepimii 
kapinių sklypų savininkų per- tus iš kapinių tą kablį, vėl vie- ninkas, Fabijonas Valinskas 

I rinktoji valdyba susirinko po- ningumas grįžtų į lietuvių tar- vicepirmininkas i- • •
sėdžiui Lotti Giedraitienės bu-'pą. 

į te, 1973 m. balandžio 5 dieną, 
I pasiskirstyti pareigomis ir ap
tarti ateities darbo planus. Po
st'd} pradėjo pirmininkė Lotti 
Giedraitienė, 'pirmininkauti pa
kvietė Fabijoną Valinską, sek
retoriatui Mariją Jakutienę. 
Pirmininkė posėdžiui pateikė 
plačios apimties darbotvarkę.

(protokolą 
Marija Ja- 
protokolą

ir kultūrinių 
Marija

— sekretorė, Paulina 
iždininkė, Antanas 

spaudos informa- 
Povilas Bal

čiūnas - kartotekos vadovas. 
Labai sunku sėkmingai baig

ti kovą už lietuvių teises šven-

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

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl. ________ $6.00
Prof. Ved. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl. _______________________________ $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl, įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — _____________________________ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. _______________________________________ $5.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. _____________________ $3.00
P. LiGdžiuvieni, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL ---------------------------------------------------------------- $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

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

psl., dabar tik ________________________________$10.00

NAUJIENOS,

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

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

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

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

ČIKAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL $1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

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

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitnrooo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai vra ne mažiau ino- 
kingi. Pasii”okime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl. $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

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

maloniau žieduose ne kaip snie
guose”, sako jie ir kol kas jie 
teisybę sako.'

Kas kita Floridoje, didžiulia
me šiaurinės Amerikos pietinia
me pusiasalyje, kurs kadaise 
yra iškilęs iš gyvybe labai tur
tingos šiltos jūros, dėl to ir visa 
to pusiasalio gruntas — “že
mė” yra sudaryta iš jūrų ma
žųjų gyvūnų kaušelių, kurie per 
amžių amžius susigulėjęs, ir į 
smulkų smėlį sutrupėję visa Flo
ridą padarė balta žeme, kuri 
papildyta reikalingomis trąšo
mis yra vešli ne tik gėlėmis, bet 
ir visų rūšių bei pamainų vai
siams.

Apie lietuvių kolonizaciją Flo
ridoje būtų laikas turėti pilną 
knygą ir ji būtų tikrai įdomi 
skaityti, ir galėtų patarnauti 

kaip patarėjas ir perspėjėjas 
mūsų vis didesniais skaičiais ten 
sėsliai atsisėsti vietos ieškan
tiems tautiečiams. Nors “Wik 
South” nebėra tai, kas buvo 
“Wild West” ten besiveržusiems 
“pafrontės” (Frontier) pionie
riams, vis dėlto nepatyrusį ir ne
atsargų “grynorių” įvairių sta
tybų bei įkurdinimo kompanijų 
monelninkai Floridoje apmauna 
neblogiau kaip seniau apmauda
vo pionierius “laukiniuose Va
karuose”.
kia ir jiems visokeriopai padeda

Lietuvių “kolonijų” Florido
je jau yra daugiau negu patys 
žinome. Vienos iš jų yra pa
stovios, jau nusistovėjusios ir 
gausios, su savo dvasiniais kul
tūriniais centrais (St. Peters- 
burge ir Miami), kitos nespėję 
iškilti nyksta arba jau sunyko 
(Fort Ritchey, kur pirmieji pio
nieriai buvo p. Rulis ir a. a. Al
fonsas Nevardauskas), Lietuvių 
Kaimelis prie Orient road į ry
tus nuo Tampa, kur gyvai už lie
tuvių sodybą agituodavo darbš
čioji Naujienų korespondentė 
Onutė Vilienė) ir Daitona — 
naujakūrynas apie 30 mylių gi
lyn į krašta nuo Daytona Beach, 
kurį iškalbingai čikagiečiams 
lietuviams propaguodavo a. a. 
Antanas Gintneris ir kur jau 
buvo įsikūrusios bene 7 lietuvių 
šeimos).

Iš naujųjų kolonijų, jau sėk
mingai įsikūrusių ir sėkmingai 
besikuriančių žinomiausios ^rfa 
rytiniame Floridos pietgalyje 
prie Atlanto vandenyno — West 
Palm Beach, kur lietuvius trau-

Lietuviai mokslo 
pasaulyje ‘

Jonas S. žmuidzinas iš Jet 
Propulsion Laboratory, Califor
nia Institute of Technology, Pa
sadena, California yra bendra
autorius straipsnio apie dekame- 
trinių radijo emisijų nuo Jupite
rio teoriją, kuris yra paskelbtas 
leidinyje Icarus — Internatio
nal Journal of Solar System Stu
dies, 1973 m. vasario mėnesį.

Judita L. Vaitukaitytė iš Re
production Research Branch, 
National Institute of Child 
Health and Human Development 
National Institutes of Health, 
Bethesda, Md., yra bendraau
torė straipsnio apie primatų 
chorioninio gonadotropino aktin- 
gumo neutralizavimą per anti- 
serumus prieš žmogaus chorioni
nio gonadotropino dalis radi j o- 
imuno tyrinėjime ir biotyrinė- 
jime, kuris yra išspausdintas 
leidinyje Endocrinology, tomas 
92, nr. 3 1973 m. kovo mėnesį.

The Association of South
eastern Biologists 34 metinis 
suvažiavimas įvyko balandžio 
mėn. 12-13 d. Western Kentuc
ky universitete, Bowling Green, 
Kentucky, kuriame pranešimą 
padarė Irena Lukoševičiūtė — 
Morrison ir jos vyras R. M. Mor
rison, University of North Ca
rolina, Greensljpro profesorius, 
apie metodą studijuoti daigų šė
limo greitį, štai viena šeima, 
kur lietuviška moters pavardė 
neprapuolė.

Association for Computing 
Machinery konferencija apie tik
ras atmintis ir sistemas įvyks 
Chicago je gegužės mėn. 18-19 
d. Vienas iš rengėjų yra Anta
nas Dundzila, kuris yra infor
macijos sistemų ir patarnavi
mų vedėjas Purdue University 
Calumet Campus, Hammond, In
diana. Saulius šimoliūnas

Praėjusio posėdžio 
perskaitė sekretorė 
kutienė. Valdyba 
priėmė be pataisų.

Draugijos statutui parengti, 
sudaryta komisija, į kurią 
įeina: Lotti Giedraitienė, Al
gis Barakauskas ir Fabijonas 
Valinskas. Kaip bus statuto 
projektas parengtas, bus pa
teiktas valdybai peržiūrėti ir 
norima jį šiais metais atspaus
dinti.

Valdyba griežtai protestuoja 
prieš Švento Kazimiero Lietu
vių kapinių administraciją, 
kad leidžia jaunuoliams važi
nėti dviračiais po kapines. Yra 
nusiskundimų, kad ne vieną 
kapų lankytoją, važiuodami 
dviračiais, yra perstūmę. Kito-
se šalyse kapinės yra laikomos 
didelėje pagarboje, nes fen il
sisi ramybėje žmonių kūnai. 
Valdyba kreipia visų lankyto
jų dėmesį, kai pamatysite ka
pinėse ką neprideramai elgian
tis, tuojau pranešti raštu pir
mininkei Lotti Giedraitienei, 
6930 So. Campbell Ave., Chi
cago, Ill. 60629. Skundus 
prašoma paduoti raštu todėl, 
kad susirinkusi valdyba visus 
žmonių paduotus skundus ga
lėtų pateikti švento Kazimiero 
Lietuvių kapinių administra
cijai kaip įrodymą, kad žmo
nės tąja tvarka yra nepatenkin
ti, rašo skundus, kad kapinė
se pagarbi tvarka būtų atstaty
ta.

Dabar kapinių administraci
ja sako, “kad žmonės tuo yra 
patenkinti, jie nesiskundžia, 
tiktai valdyba išgalvotai kelia 
triukšmą.” Skundus būtinai 
rašykite, ką blogo esate kapi
nėse pastebėję. Rašant nepa
mirškite pažymėti datą.

Archidiocezija įvesdama ka
pinėse laidojimui mechaninį 
kablį, sugriovė vieningumą lie-

pionierius M. Tamulėnas (630 
^8th St.), be kitko kartais atly- 
kinąs savo brangaus laiko ir 
Naujienoms žinelę kitą parašy
ti; Juno Beach su savo pasišven
tusiu pionierių V. Tomkum (700 
Ocean Drive); Lake Worth su 
taip pat žadančios lietuvių kolo
nijos steigėju A. M. Ilgūnu 
(1225 S. Palm way). Pakelėje 
teko išgirsti, deja nebepasiek
ti, kad broliai Dirsės iš Onta
rio, Kanados, kažkur tarp West 
Palm Beach ir Juno Beach nu
sipirkę didžiulį labai bingtą mo
telį. Nesistebiu. Jie buvo sėk
mingi tabako augintojai Kana
doje. Su vienu tų brolių Alfon
su Dirse teko pasipažinti ir 
padraugauti meškeriojant pik- 
reles šiaurinės Manitobos ežeruo
se 1952—1953 metais Flin Flone, 
nir jis dirbo aukso ir kitų me- 
alų kasyklose, bet brolio kvie
čiamas metė auksą kasęs ir iš
vyko į Ontario.

Pereiname prie seniausių ir 
didžiausių lietuvių kolonijų Flo
ridoje — Miami ir švento Petro 
miesto (St. Petersburg©).

(b. d.) J. Pr.

’ parengimų vadovas, 
Valdyba primygtinai reika-^a^u**en< 

lauja iš kapinių a<hninistraci-l^u^ 
jos, kati kiekvienais metais duot Ja , nas 
tų kapinių apyskaitą.. Dabar ®9.OS 'a<^’'as ** 
kapinių administracija sako, 

,kad daug prideda kas metai!
'kapinių išlaikymui, o kiek su- . -
renka iš kapinių, apyskaitos^0 Kazimieio Lietusių Kapinė- 
neduoda. Valdvba reikalauja|se’ kada miis^ ,arPe 
iš Kapinių administracijos, kad ra vieningo susipratimo ir tau- 
ant kapinių didžiųjų vartų bū-‘“nės savigarbos. Valdyba rei- 
tų pavadinimas, “švento 
zimiero Lietuvių” kapinės. Ka
pinių administracija 
kad tas pakeitimas 
10,000.00 dol., jie sako, kad tam 
reikalui pinigų neturi.. Nuo to 
reikalavimo valdyba neatsisa
kys.

Valdyba kreipia narių dėme
sį stengtis užsimokėti nario 
mokestį. Galite prisiųsti paštu. 
Iždininkė yra Paulina šukytė, 
6930 S. Cainpebell Ave. Chica
go, Ill. 60629. Kadangi nario 
mokestis yra mūsų pagrindi
nės pajamos. Nepamirškite 
užsimokėti.

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių sklypų savininkų valdyba

būtų pašalintas. Kapinių ad- 
aiškina m*nistracija statistiniai įrodo, 
kainuos kad aP*e laidojusi su kab

liu, todėl jie jį laiko.
Daug kas sielojasi, kad ko

mercinis kablys sugriovė lietu
vių papročius ir tradiciją mi
rusį pagarbiai palaidoti. Kab
lio mes nepašalinsi m, jei jį pa
laikysime. Jis pranyks, kai 
kiekvienas lietuvis laidos pa
garbiai ir nevartos kablio.

A. Stakėnas

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiaL 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as- 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istoriją. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtą žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsą pirmąją išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
ją kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 psL. kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Mes švenčiame S0 m. sukaktį
Mokame iki 6% Dividendus ir
dar duodame dovanų Universal 

SAVINGS

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

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

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

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigt* 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Tel. 421-3070
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Orderiu kartu sa užsakymu. ir

meto, kad šoferis Lašaitis, atvykęs iš Brazilijos į

kurioje gimė. Visoje Lietuvoje nepavyko' pamatyti 
nei vieno antstolio, išvarančio už skolas žmones iš

vuei, ar jam kuo nereikia padėti ir kuo jie galėtų pa
dėti, nes šiandien Lietuva kiekvienam dorai dir-.. 
bančiam savo sūnui turi pakankamai duonos, laimės 
saulės”. (Vilnis, 1973 m. baL 17 d, 4 psl)
Kad rusų okupuotoje Lietuvoje kiekvienam doram

P. STRAVINSKAS
Savo tėvų žemę, tėvynę, visi Ii to, k® žinai, ką matei, ko 

myli. Labiausiai tėvynę myli vėl lauki pamaty ti. O ta mūsų 
tie, išeiviai, kurie joje yra pra- jaunoji karta, daugiausia Su
leidę savo ankstybąją jaunys
tę. Būdami svetimuos kraštuos, 
jie ilgisi jos, net kartais ser
ga nostalgija, liguistu jos pa
siilgimu.
KAIP MYLĖJO SAVO TĖVYNĘ 

KORSIKĄ NAPOLEONAS, 
IŠTREMTAS J ŠV ELENOS

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyra* sekmadienius, nuo
8 vai. ryto iki 0 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki U vaL

Nuvažiavusieji “nematė antstolio”
Jonas Baltušis, ‘‘tarybinėje” Lietuvoje prikalbėjęs 

ir jau prirašęs daugiau negu Venclova ar Guzevičius, la
bai dažnai pataiko pirštu į dangų. Artimiausiems Vytauto 
Kazakevičiaus bendradarbiams jis pasakė tokią kalbą, 
kad klausytojams net ašaros išsiliejo. Kalba ėjo apie da- 
bartinėn Lietuvon parvažiavusius lietuvius ir apie Ame- 
rikos lietuviams spendžiamus spąstus.

Kazakevičius, kaip žinome, yra Vilniuje veikiančio 
Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais komiteto pirminin- 
kas. Jokia kita organizacija neturi teisės palaikyti ryšių 
su užsienio lietuviais. Kazakevičius viską kontroliuoja. 
Jis pasisakė, kad jis glaudžiai bendradarbiauja su komu
nistų partijos vadovybe ir “tarybinės” Lietuvos vyriau
sybe. Jis nepasakė, bet daugelis žinome, kad jis glau
džiai dirba su rusais čekistais, su cenzoriais ir su įvairiais 
okupanto pareigūnais. Kazakevičius sukvietė atsako- 
mingus savo bendradarbius ir pakvietė Baltušį pasakyti 
jiems kalbą.

taisė jam “Raudonuosius runkelius” ir jie buvo atspaus
dinti, skaičiusieji pastebėjo, kad Baltušis turi ką pasa
kyti. Bet apie krašto politiką, apie tarptautinius reikalus 
Baltušio nuovoka buvo silpna. Kol jis klausė Borutos, 
neturėjo jokios bėdos, bet kai pradėjo savarankiškai 
žingsniuoti, tai pateko į okupanto pinkles, iš kurių jis 
jau nebepajėgs išsikapstyti Borutos jau nebėra. Kai ra
šė “Parduotas vasaras” ir pasakojo “Kas dainon nesu
dėta”, tai Baltušį visi noriai skaitė, bet kai pradėjo pa
sakoti apie tai, kaip “Valiusei reikia Alekso”, tai kiek
vienam buvo aišku, kad be Borutos globos Baltušis jau 
nurašė.

Kaip jis, perėmęs okupanto radiją, nušnekėdavo, 
taip jis dabar, atėjęs į Kazakevičiaus bendradarbių būrį, 
išėjo iš vėžių. Baltušis papasakojo Amerikos lietuvius 
studijuojantiems ir juos suskaldyti norintiems žmonėms 
savo pasikalbėjimą s u Vilniun atvažiavusiu Brazilijos šo
feriu Lašaičiu. Tas pasikalbėjimas tiek Baltušį sujaudi
na, kad jis, gerokai nugėręs lietuviškos diamantinės ir 
dar patraukęs malūnininko trauktinės, išsikalbėjo ir net 
apsiašarojo. Baltušis nepasakė, kodėl teko ašaras brauk
ti, bet susirinkusiems pripasakojo nebūtų dalykų. Susi
rinkusiems, be kitų dalykų, Baltušis Šitaip kalbėjo:

“Tačiau savo vaikystėje aš mačiau, kaip išeina 
iš gimtosios žemės duonos kąsnio nebetekę darbinin-

Ji visiems vienodai šviečia, jeigu okupantas lietuvio ne
padeda į kalėjimą ir neleidžia naudotis šia gamtos dova
na. Laimė taip pat yra individualus dalykas, kuriai ma
to ir pats Leninas nenustatė. Laimingu gali būti sveikas 
žmogus, bet laimingu gali būti ir vilties turintis ligonis. 
Bet kad dorai dirbančiam lietuviui užtektų duonos, tai 
norima paabejoti. Jeigu rusai neišvežtų iš Lietuvos duo
nos ir bulvių, tai gal lietuviams duonos užtektų, bet tu
rint gaivoje Lietuvoje laikomus sovietų pulkus ir derlių 
išvežti laukiančią policiją, Lietuvoje duonos trūksta. Tai 
pasakoja ateinantieji lietuvių laiškai, tai tvirtina ir Lie
tuvoje buvę turistai, kurie turėjo progos išsikalbėti su 
duonos augintojais.

Lietuvoje duonos ir mėsos pakankamai turi tiktai 
komunistai ir kombinatoriai Kas nekombinuoja, tam 
duonos trūksta. Jos trūko nuo tos dienos, kai rusai atėmė 
žemę iš Lietuvos ūkininkų ir pačius ūkininkus padarė 
valstybės dvarų vergais. Jeigu duonos užtektų, kaip Bal
tušis tvirtino, tai rusams nebūtų jokio reikalo milijonus 
bušelių rugių ir kviečių pirkti Amerikoje. Lietuvoje 
duonos pakankamai turi kiekvienas privilegijuotas žmo
gus, kuris gauna ne vieną, bet kelias algas ir kuris gauna 
vairiausius priedus, kaip tai daro pats Baltušis ir vai

dinanti jo žmona.
Bet žiauriausiai iš visų tyčiojasi Baltušis, kai jis į 

šoferio Basaičio lūpas įdėjo vfeą antstolio nematymo pa
saką. Nuvažiavęs Brazilijos lietuvis stebėjosi, kad jis ne
matęs antstolio, atimančio žemę iš ūkininko. Bet kaip 
is galėjo matyti antstolį, atimantį žemę, jeigu rusai ir 
Baltušio vadovaujami komunistai prieš 25 metus pirma 

visą žemę atėmė iš kiekvieno ūkininko. Ką gi lietuvis 
antstolis galėjo daryti Lietuvoje, jeigu rusiškas antsto- 
is atėmė žemę, namus ir kitas lietuvių uždirbtas gėry
bes? Tegu tiktai pabando bet kuris ūkininkas prisiskirti

ti, tai pamatysite, kaip jis bus išvarytas į Aziją, kur pi
pirai auga.

Bet liūdniausia, kad Baltušis nesigėdina prisipažinti 
prie nesamos laimės. Jis žino, kad antstolis šiandien ne-

rusas. Baltušis džiaugiasi tuščia lietuvio laime. Iš Bal
tušio buvo galima laukti protingesnių dalykų.

UAI
GARSINKITeS naujienose

MCI j M

JONAS BERTAŠIUS

TEISĖ AR SMURTAS?
2

Abejoti tais argumentais ir spaudoje 
kelti kitas priežastis buvo spaudos cenzū
ros griežtai draudžiama ir kontroliuojama.

Tat statau klausimą, į kurį prašau p. 
M. Kavolį duoti savo paaiškinimus.

KOKS BUVO TAUTININKŲ 
PASITIKĖJIMAS TAUTOJE?

Niekas tur būt nesiims ginčyti, kad tau
tininkai, arba tuo laiku vadinama Tautos 
Pažangos partija renkant tautos atstovus į 
1 -ąjį ir 2-ąjį seimus, kurie tikrai buvo lais
vi ir demokratiški, nepravedė nė vieno sa
vo atstovo, nes nesurinko reikiamo balsų 
skaičiaus vienam atstovui pravesti.

Renkant atstovus į 3-ąjį seimą, tauti
ninkų partija susiblokavo su vatatiečistis 
liaudininkais (tur būt tuo meta tinti n in
kams buvo labiausiai patikima partija), ir 
rinkimų apygardose, balsus suskaičiavus, 
valstiečiai liaudininkai atidavė savo bal
sų likučius tautininkams ir tuo būsiu Tau
tininkų partija surinko 43RIW balsų ir į 3-ą- 
jį neimą pravedė 3 savo atstovus. kas su
darė 3.5% balsavusiųjų skaičiaus. Tai bu
vo oficialūs daviniai, bet tikrumoje Tau
tos pasitikėjimas Tautininkų partija buvo 
žymiai mažesnis.

1932 m. Tautininkų partija šitaip for

mulavo savo ideologinius principus, kur 
pasakyta: “Jis valdo, jis atsako. Jis yra tau
tininkų ideologijos vadas. Jo mintys yra 
tautininkų mintys. Jo keliai yra tautinin
kų keliai... o jeigu taip, tai autoriteto žo
dis tautininkams yra tiesa, to asmens žy
giai tautininkams yra teisingi, tokie, ku
riems tautininkai pritaria, kūrinos remia, į 
kuriuos žiūri, kaip mokiniai į mokytoją, 
nurodanti, kaip reikia elgtis”.

Iš šito pareiškimo matosi, kad A. Sme
tona buvo Tautininkų partijos vadas, mo
kytojas ir vyriausias išminčius, bet kas A. 
Smetoną padarė Lietuvių Tautos Vadu?

1936 m. išrinkus tautininkų seimą ir A. 
Smetona atidarydamas tą seimą prabilo į 
seimo narius šiais žodžiais: “Aš, kaip 
Tautos vadas... “Reiškia A. Smetona tuo
met aiškiai deklaravo, kad jis yra visos 
Tautas Vadas.

KURIOS PARTIJOS INICIATYVA 
BUVO PRADĖTAS PERVBfcSMAS 

RDOtTI?

M. Kavoliai tur būt yra žinoma, kad 
dar gerokai prieš perversmą. Krikščionių 
Demokratų bloko vadas, dviejų savo asis
tentų lydimas, (pavardžių neminėsiu) at
silankė pas A. Smetoną prašydamas jį su
tikti, po perversmo būti renkamu Valsty
bės Prezidentu. A. Smetona, kiek smul
kiau susipažinęs su perversmo ruošimo ei
ga, sutiko priimti pasiūlymą su sąlyga, 
kad jam bus leista artumauHU save ben

Savo atsiminimuose parašy
tuose tremtyje, šv. Elenos sa
loje, Napoleonas svajoja apie 
savo tėvynę Korsiką. Jis rašo 
ten, kaip jis dar būdamas vai
kas, išlaipiojęs visus Korsikos 
kalnus, išžiūrėjęs visas kalnų 
daubas, išvaikštinėjęs visus pa
kalnių takus — takelius. Jis 
sako, kad Korsikoje jam atro
dę viskas geriau — net žemės 
kvapas ten geresnis, malones
nis. ..

VYDŪNO ŽODŽIAI
Mūsų Vydūnas savo knygoje 

“Sieben. Hundert Jahre deuisch 
— litauischer Beziehungen" 
rašo, kad, jau išgirdus tiktai 
vieną žodį ‘Tėvynė”, jis su
skambąs ausyse labai nuosta
biai. Prisiminus praeitį tėvy
nėje, “prakeliautieji plotai ir 
laikai vėl pasidaro dabarti
niai 
ji garsai ir žodžiai vėl suskam
ba iš naujo” ir “viltys, abejo
nės, skundai bei džiaugsmai 
vėl prakalba”, “visa būtis su
žėri ir traukia, kaip kadaise, 
savo gausiais pažadais ir tesėji
mais, — Tėvynė, kaip didžioji 
paslaptis, iškyla prieš žmogaus 
sielą”, r tada “labai tyliai L "O “ 
oje suskamba: Tė vyne gra mū

sų pūlinio pasaulio išeities 
taškas; ji yra paslaptingoji 
žmogaus laimė”... Rodos, gra
žesnių žodžių apie tėvynę ir 
negali būti. Jie rodo mūsų ra
šytojo, poeto ir filosofo Vydū
no tikrai gražią sielą ir didelę

“senai praskambę  j usie-

PASIILGIMAS TĖVYNĖS 
TREMTYJE — IŠEIVIJOJE
Tremtiniai arba, sakykim, 

priverstini išeiviai visi ilgisi 
ėvynės. Ilgimės savo tėvynės 
Lietuvos ir mes visi, Lietuvos 

‘ remtiniai, priverstieji emi
grantai. Daugis mūsų net ser- 
ja nostalgija. Yra mūsuose ir 
okių, kurie laiko savo namuo

se iš tėvynės Lietuvos atsivež
tos žemės saują, kaip bran
giausią relikviją.

Tik mūsų jaunoji karta to iė-

pasiilgimo neturi. Pasiilgti ga-

vo kūdikiais išvežti iš tėvynės 
, Lietuvos, kurios ji dabar ne
prisimena, arba ji išvis joje 
nebuvo, nes gimė išeivijoj, sve
timuos kraštuos. .

Galima tik sudominti mūsų 
jaunuosius jų tėvų žeme, 
pažindindami juos su ja, 
Lietuva.

KIENO RŪPESTIS IR 
UŽDAVINYS SUPAŽINDINTI 
MŪS JAUNIMĄ SU LIETUVA?

Tai pačių tėvų, šeimoje ir 
mokytojų, lituanistinėje mo
kykloje.

Tėvai ir mokytojai tą ir da
ro. Mokykla turi ir palyginti 
gerą tėvynės pažinimo vado
vėlį — A. Bendoriaus, dabar 
jau mirusio mūsų geografo pa
rašytą knygą, pritaikytą spe
cialiai lituanistinei mokyklai, 
jos programai. Todėl tuo, ro
dos, būtų galima ir pasitenkin
ti, kai negalima duoti mūs jau
nimui geresnės informacijos 
apie jo tėvų žemę.

Žinoma, būtų labai gerai 
mūsų jaunimui aplankyti pa
dam Lietuvą, pavažinėti, ap
žiūrėti jų, susipažinti su ja, bet 
okupantas to neleidžia. Jis su
varžo į tėvynę atvykusių užsie
nio lietuvių judėjimo laisvę. 
Todėl iš tų apsilankymų okup. 
Lietuvoj didelės naudos (kraš
tui pažinti), galima sakyt, nė
ra.

DĖL VAIKŲ EKSKURSIJŲ 
Į LIETUVĄ

Vaikų ekskursijos į Lietuvą, 
kurių viena iš Chicagos buvo 
suruošta praeitų metų vasarą, ir
gi nepasiteisina

1) okupantas 
po visą Lietuvą 
pažintų su visu 
neleidžia, o leidžia tik jiems sto
vyklauti “pionierių” stovyklo
se, skirtose vaikams perauklė
ti, jiems indoktrinuoti komu
nistinėje dvasioje. Todėl vai
kai ne tik nepasiekia savo tiks
lo (negali susipažinti su kraš
tu), bet dargi patenka į sąly
gas, kur gali būti apnuodytos 
jų sielos žalingomis komuniz
mo idėjomis (bolševikai tą da
ro vaikams iš pat mažens).

2) Okup. Lietuvos lietuviai 
stebisi ir piktinasi tais Ameri
kos lietuviais, kurie iš laisvės 
krašto siunčia savo vaikus į 
bolševikinę despotiją, į rau
donąją vergiją, dargi į bolše
vikinio vaikų perauklėjimo 
vad. “pionierių” stovyklas, iš- 
statydami savo vaikų sielas di
džiausio pavojum

3) Mūsų išeivijos lietuvių di
delė dauguma irgi tuo piktina
si, ypač, kad tam agitpropo 
paruoštam mūsų vaikų nuodi
jimo (komunizmo idėjomis) 
planui pritaria, bent jau ne
prieštarauja net kai kurie mū
sų kunigai, netgi ir jėzuitai, tie 
šv. Ignaco Loyolos “kavalie
riai”, “kovotojai su Bažnyčios 
pirešais”. Tas kelia mūsų vi
suomenėje nerimą ir skaldo, 
mus.

su
su

štai dėl ko: 
vaikų vežioti 
(kad jie susi- 
mūsų kraštu)

4) Laisvėje gyvenančių lie
tuvių kontaktas su raudonai
siais tironais, su tėvynės paver
gėjais ir mūsų tautos prispau
dėjais, atiduodant savo vaikus 
į jų Agitpropo (Agitacijos ir 
propagandos įstaigos Kremliu
je) paruoštos programos vaikų 
bolševikinio auklėjimo stovyk
las, nesiderina ne tik su lietu
vio sąžine, bet ir su lietuvio 
garbe.

5) Tokiais būdais daromas' 
mūsų vaikų supažindinimas 
su tėvyne Lietuva savo tikslo 
nepasieks. Vaikų ekskursijų 
organizatoriai ir lengvapėdžiai 
tėvai turėtų rimtai pagalvoti, 
ką jie daro. Jie turėtų pagal
voti apie savo atsakomybę už 
savo darbus ir už savo vaikų 
sielas.

Miesto vaikas
Aštuonerių metų Juozukas gi

mė ir augo New Yorko didmies
tyje. Keletą kartų jis su tė- ' 
vais buvo apsilankęs zoologijos 
sode, kur matė liūtus, beždžio
nes, žirafas ir kitus laukinius 
ir naminius gyvulius.

Vieną savaitgalį jis su tė
vais išvažiavo pasivažinėti Long 
Island keliais. Važiuojant, vai
ruojančiam tėvui vaikas pasa
kojo apie pravažiuojančias ar 
pralenkiamas mašinas: Buick 
1963; Pontiac 1959; Cadillac 
1970; Pigeo 1971; Citroen 1972; 
Toyota 1972 ir t. t.

Kiek vėliau, jie išsuko į nuo
šalų kelią ir važiavo pro far- 
mą, kurios laukuose ganėsi kar
vės, o vienas veršis šokinėjo ne
toli kelio.-’

— žiūrėk, žiūrėk, — baste- 
lėjo jis vairuojančiam tėvui į 
alkūnę, — žiūrėk koks didelis 
šuo laksto!

GRAŽI IR TURTINGA
MŪSŲ LIETUVIŲ KALBA

— Merga, mergelė, mergaitė, 
mergužėlė.

— Bernas, bernelis, bernužis, 
berniokas, berniūkštis, bernytis.

— Vaikas, vaikelis, vaikiukas, 
vaikėzas, vaikinas, vaikaitis, vai
kiščias, vaikiūkštis.

• Vienos meilės maža, ji turi 
pasireikšti darbais.

F. Dostojevskis

dradarbiu pasikviesti prof. A. Voldemarą.
Kadangi perversmo ruošėjų štabas bu

vo svdaręs kitą planą, būtent: pasilaikyti 
sau ministerio pirmininko postą su dr. L. 
Bistru priešakyje, pasilaikant sau vidaus, 
krašto apsaugos ir švietimo ministerijas, o 
likusias pavesti tautininkams.

Akivaizdoje pastatytos sąlygos delega
tai išėjo pasitarti į kitą kambarį.

Delegatai kiek pasitarę rado galimu su
tikti su pastatyta sąlyga ir atsisveikindami 
vadai ir, linkėdami riesi kitiems pasise
kimo, apsikabino ir pasibučiavo.

Delegatams šieinant, A. Smetona tik 
įspėjo sakydamas: “... jeigu perversmas 
nepasisektų, tai jūs pas mane nebuvote”.

šis Krikščionių Demokratų delegacijos 
lanlqrmasis pas A. Smetoną man primena 
rusų istorijos pradžią, kuomet Novgorodo 
gyventojų delegacija 862 metais ėjo pas va
riagas ir kreipdamiesi į Riuriką prašė su
tikti būti Rusijos vadovu, sakydami: .. 
kad pas mus visko yra, tik tvarkos trūks
ta, tat ateik ir valdyk mus ir viešpatauk ant 
mūsą“. Na, rusams geriau išėjo, bet mū
sų Krikščionims Demokratams teko smar
kiai nusivilti.

Rrversmo metu studentams a įeit i nie
kams buvo įsakyta užimti ceatralinį paštą 
Kaune. •

Kun. dr. A. Maliauskui buvo pavesta 
vesti derybas su aviacijos k ar i atakai*: 
maj. J. Tomkumi ir maj- Pr. Klimaičiu dėl 
aviacijos įsijungimo į perversmo ruošimą.

Antrojo pulko vadas pulk. J. Petraitis, 
artimas dr. L. Bistro draugas, išvedė į 
Kauno gatves savo pulko kareivius, jiems 
paaiškindamas, kad skubiai reikia gelbėti 
krašto Vyriausybę nuo turinčio šią naktį 
įvykti bolševikų perversmo.

Tat iš susidariusios perversmo ruošimo 
eigos aiškiai matytis, kad tautininkai bu
vo pakviesti ateiti talkon Krikščionių De
mokratų blokui perversmą organizuojant.

Tačiau po perversmo Krikšč. Demokra
tai pasijuto prof. A. Valdemaro apgauti ir 
1927. V. 2 dieną pasitraukė iš koalicijos su 
tautiainkais ir perėjo į opoziciją. Tuomet 
A. Smetona paleido seimą ir prof. A. Vol
demaras sudarė naują mraisterni kabinetą 
iš vienų tautininkų. Tuomet tai ir prasidė
jo vienos partijos diktatūra, kaip kun. M. 
Vaitkus vadina — “klikatūra”.

KODĖL KRIKšč. DEMOKRATAI 
ĖMĖSI INICIATYVOS PERVERSMUI 

RUOŠTI?
Per 1-ojo ir 2-ojo seimo rinkimus, 

Krikšč. Demokratų blokas (Krikšč. Demo
kratai. Ūkininkų Sąjunga ir Darbo Fede
racija) turėjo seime daugumą ir per 6 me
tų valdymą jautėsi pilnais krašto šeiminin
kais ir nė nuo ko nepriklausomais.

Tačiau po 3-jų rinkimų susidarė nauja 
padėtis ir reikėjo gelbėti savo partijos pres
tižą, nes naujoji vyriausybė buvo pasišo
vusi iškelti ar jau buvo iškėlusi Kriki. De
mokratų bloko nariams bylas, kurie prieš
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tai buvo įsivėlę į pinigines avantiūras, kaip: 
amerikoniškų lašinių skutimas, dr. Puric
kio sacharino byla, namų statybos ir t t, 
taip kad gyvenimas verste vertė susidariu
sią padėtį gelbėti tiktai perversmo keliu.

Atsargos dėlto i, kad labiau užsitikrinus 
perversmo pasisekimą, norom nenorom 
radosi reikalas ieškoti talkininkų pasikvie
čiant talkon Pažangos partiją.

Tuo laiku seime buvusią padėtį pavaiz
duoja vieno seimo atstovo p. Kaminsko pa
sakyta prieš perversmą kalba seime: “... 
jeigu žemaičiai nuo Telšių, ar nuo kur ki
tur Čia ateitų ir pasiklausytų apie ką Vals
tybės vyrai čia kalba ir kaip triukšmingai 
ūžia, tai pasakytų, kad tokie Valstybės 
vyrai neverti čia sėdėti. Mes gerai žinome, 
kad kerštas išveda iš lygsvaros. Ir šian
dien pasirodo, kad kerštas išvedė iš lyg
svaros ne tiktai paprastus žmones, bet net 
ir taktas žmones, kaip prof. A. Voldema
ras. Bet be keršto, šiandien čia prisidėjo ir 
baimė. Ir aišku dėl ko. Artinasi laikas, 
kada bus baigtas svarstyti Valstybės biu
džetas, po kairio priėmimo, nenuvertus šio 
Miaiaterių Kabineto, artinasi atsiskaitymo 
laikas. Lengva buvo paimti lėšas, bet ne
lengva išdalinus atsiskaityti. Reikia vek
selius išpirkti”.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a u j i e n a a”



ML ANNA BADOMAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIU 
IN GRRKLtf UGO6

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Ran. tel. 239-4683

DR. X. G. BALUKAS 
AKU8RRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Sc. Pulaski Rd. (Crawferd 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ |R SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tale*. 695-0533 

Fez Valley Medical Canter
MN SUMMIT ST.

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS

PHYSICIAN ANO SURGEON 
>434 WEST 71s» STREET 

Ofisas: HEmieck 4-5849 
Reside 388-2233

OFISO VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
■ntracL. penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DU W. HSIN-HSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIN* CHIRURGIJA 

6132 So. Kadžio Ava, WA 5-2470 
valandos pagal susitarimą- Jei neat

siliepia. skambinti Ml 34)001.

OR. NINA KRAUCEl- 
KRIAUČEUONAITl

4KU8FRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KBDZIB AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso taL: 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: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai popiet. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DU FRANK PLECKAS
OPTOM1TRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tat. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71st St.
Tol.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tol.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbeen 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS. 0. P.
9S ortmopedas-protezistas

Aparatai - Protezai, Med. Ban 
<*■ dažai. Speciali pagalba kojoms 

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

Tetef.i PReepoct 6-5084

ATSIMINIMU SKIRSNELIS
24

Miestas ir kaimas

Alsėdžių miestas nedidelis, 
vienok daug didesnis už bet ku
rį kaimą. Visokios žinios pirma 
pasiekia miestą ir iš čia įvairiais 
būdais skleidžiasi po kaimus. Ir 
šis miestas buvo didoko vals
čiaus susisiekimo centras. Pa
gyvenęs mėnesį mieste (klebo
nijoje), užmezgiau ryšius su 
spaudos platintojais ir kas mė
nesį gaudavau iš Tilžės atga
bentą draudžiamą spaudą, bū
tent: Varpą, Ūkininką, Darbi
ninkų Balsą, Tėvynės Sargą ir 
Naujienas (mėnesinukas leidžia
mas Tilžėje). Iš anų laikraščių 
pradėjau pažinti ir savotiškai 
vertinti rašytojus ir visuome
nės sroves. Tūlų rašytojų raš
tai buvo įdomūs ir patrauklūs, 
kitų — tušti ar padrikusiomis 
mintimis. Apart spaudos, čia su
sipažinau su studentais — dau-

GRADlNSKAS
GRUNDIG j

AM-FM Radijas, Magnetofonas

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
i-----—■—n"T-=— -j*

GĖLININKAS
(PUTKAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

perkraustymai

MOVING 
Leidiniai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

gumoje, žydais ir jų pagalba plė
čiau savo akiratį. Kaime to ne
būčiau pasiekęs.

Bet kaime buvo daugiau lais
vės. Kaime galėjai skaityti ne
sislapstydamas, o mieste — ne. 
Mieste buvo uriadninko šnipų, 
o klebonijoje mane sekiojo du 
kunigai: klebonas ir vikaras. Kle
bonui nepatiko Naujienos ir Dar
bininkų Balsas, o vikarui, kaip 
jis sakė, — visi laikraščiai žmo
gų “vedė iš kelio”.
Spaudos draudimui atėjo galas

Jau gegužės mėn. pradžioje 
Alsėdžius pasiekė žinia, kad caro 
valdžia panaikino lietuviškos 
spaudos draudimą. 40 metų nu- 
sitęsęs draudimas pagaliau tapo 
nuimtas. Tačiau spaudos pla
tintojai dar vis buvo atsargūs ir 
skaitytojams patarė pasisaugo
ti. Ypatingai reikėjo slėpti kny
geles su raudonais viršeliais, 
nors knygelės turinys caro gar
bei būtų aukojamas.
Pirmieji legalLški laikraščiai

1904 m., lapkr. mėn. gale Al
sėdžiuose pasirodė pirmas lega
lus savaitinis laikraštis — Lie
tuvių Laikraštis, leidžiamas Pe
trapilyje Antano Smilgos, re
miamas Petrapilio Lietuvių ir 
Žemaičių Draugijos ir Dvasinės 
akademijos profesorių; reda
guojamas K. Račkausko-Vairo; 
cenzūruojamas E. Volterio.

Vieną to laikraščio numerį pir
kau, perskaičiau, bet nutariau 
pasilikti prie nelegališkosios 
spaudos ir laukti geresnio. Il
gai laukti nereikėjo. Gruodžio 
mėn. gale pasirodė Vilniaus Ži
nios, pirmas lietuvių dienraštis. 
Ans dienraštis man nepatiko, 
bet užsisakiau, norėdamas įver
tinti pirmąsias pastangas.

Dienraštis Lietuvos žemdir
biui gyvenančiam kaime, mažą, 
vertę teturėjo. Kaimuose pašto 
patarnavimo nebuvo. Paštas pa
likdavo siuntinius valsčiuje, ma
nuosius — pas šliomkę, nes aš 
buvau ne valstietis (kilęs iš ba
jorų). Dienraščių ir pašto pa
tarnavimų apsivylęs, kitais me
tais neėmiau — užsisakiau sa
vaitraštį Naują Gadynę, Bet 
prie N. G. dažnai kabinėjasi cen
zorius ir caro valdžia. Konfis-

M1CHIGANO EŽERAS GRIAUNA SANDŪNUS _

Nepaprastas vandens pakilimas ir audros Michigan© ežere pietiniame gale 
pridarė dar neapskaičiuotus daugmilijoninius nuostolius paežerės įrengi
mams ir gyventojams pradedant Zion miesteliu, Wls., baigiant toliau už Mi
chigan City. Chicago Tribune praeito šeštadienio nr. turi pilną puslapį nuo
traukų su ežero padarinių vaizdais, čia pateiktasis vaizdelis rodo ežero ban
gų nugriautą paežerės kelią rytiniame šone, atrodo kad Lake Shore, Drive 

Beverly Shores, lietuvių Sandūnuose.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■b■■■■■■■■■■■■■■■■n■b 
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENĄ MENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Kas iitikimas mstiausisnis daMta. tea įteikimas Ir dldeUamo.

Luko 16:10.
o e •

Nereiškia, kad Dievo žmonės turi patenkinti save paprastojo kasdieni
nio gyvenimo eisena, namieje arba darbe ir pasakyti: “Dievas priima mano 
darbą lygiai kaip, kad būčiau davęs jam ką nors kitokiu, tinkamesnių būdu; 
tie žodžiai reiškia, kad kiekvienas žmogus, ištikimai tarnaudamas dieną po 
dienos rūptutingai peržiūrėtų savo žemiškus reikalus, priedermes ir tyrinėtų 

Į kaip tinkamai surasti valandą arba dieną, kurią galėtume pašvęsti dvasiškai 
naudai sau arba kitiems. Tik pasišventusi širdis pasiaukojančio kunigo, 
bus gatava sverti savo greitai bėgančias valandas ir kiek galima naudoti 
jas savo Tėve dalykuose.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčią yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 

i knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
I parašysite tokiu adresu: F. Žavite, 3715 W. 6teh Stv Chicago, Illinois 60629 

8V. RAITO TYRINĖTOJAI
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

įpusėjus, gavome lapelį: “Kai-rų “rekordiniais kiekiais” ir 
mb darbininkai ir darbininkės!” Ikai kurios miesto dalvs labai

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6*1882

Z~ ---- „ ....=S

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

į Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Į I
, Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma

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

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

- —- -----——=—y

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENGf

Ow teUHfe fas ao Mteta
•gainst the careless me of Sra.

So plaaae feitov Smokey*> ABCs: 
Always bold snattees till eaiA

I Be svse sa drova all evnpkiat, 
i ter tee sahss, ate drova 

testa again. Crash aR 
•notes dead oat

PteMel Galy «— 
poewBK fnmn Eras

kuodavo kas kelintą numerį.
Po Naujų Metų su klebonu Ei

dintu atsisveikinau, gavau 30 
sidabrinių rublių ir išėjau. Ei
dintas norėjo mano paslaugos 
dar metus, bet man buvo gana. 
Gavau tarnybą Laukos Lauko 
dvare, irgi už gaspadorių, bet 
buvau tik “didysis vaikis” — 
kitus prikeldavau, darbus pa- 
skistydavau ir pats dirbdavau 
kiek sparčiau už kitus. Pats po- 
nos Vincas Smilgevičius buvo 
geras gaspadorius — tik išponiš- 
kėjęs.

Penktieji metai
/

Anie, devyniolika šimtų penk
tieji metai atėjo į Lietuvą tar
tum audringo vandenyno ban
ga. Vargiai buvo subrendusių 
lietuvių, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu būtų išlikę tos aud
ros nepaliesti.

Jau sausio mėn. pasklido atsi
šaukimai prirašyti labai drąsių 
ir griežtų reikalavimų. Į Rusi
jos carą atsišaukimo autoriai 
kreipėsi lyg į pusvaikį. Reika
lavo tuojau baigti karą su Ja
ponija; jungtis su kitomis tau
tomis ir nuversti caro valdžią; 
Rusijos- valstybėje įsteigti de
mokratiškai parlamentarinę tvar 
ką; atskirti Lietuvą nuo kitų 
Rusijoje gyvenančių tautų.

Įdomus buvo atsišaukimų pa
skleidimas. Niekas nematė kas 
skleidė, bet rado lapelį savo ki
šenėje ar pastabioje vietoje ve
žime. Skleidėjai, lyg dvasios, ne
pasirodė! Už kelių sąvaičių pa
našiu būdu pasklido daina: “At
sisakom nuo senojo svieto”. Vėl 
už savaitės kitos gavome žinią, 
jog caras sutinka duoti žmo
nėms teisę išsirinkti Valstybės 
Durną, arba rusišką parlamentą.

Kitas lapelis skelbė “Į kovą už 
Vilniaus seimą”. Ten rašė, kad: 
“Tvarka caro valstybėje iširo 
iki galui”, Vargiai.’? Vasarai

Aname lapelyje rašė: “Jūs, var
go žmonės, jūs ariami jaučiai, 
pasamdyti turtingųjų ir pakin
kyti į jungą nebaigiamo darbo, 
sustokit vilkę sunkią savo naš
tą ir pasirūpinkit bent kartą, 
kaip geriau savo gyvenimą su
taisyti”. Tuosius žodžius per
skaitęs linksmai nusišypsojau, 
galvodamas, kad čia tai kiek per
daug pasakyta — darbininkai ir 
mergės nėra pakankyti! Ano la
pelio rašytojai, kaimo darbinin
kų nepažįsta!

Buvo gauta ir daugiau atsi
šaukimų ir mažne visi atsišau
kimai buvo* baigiami šūkiais: 
Šalin caro valdžia! Lai gyvuoja 
revoliucija! Lai gyvuoja Vil

niaus seimas!”
Pagaliau, artinosi ruduo. Ca

ro valdžia dar vis laikėsi. Alsė
džių valstiečiai paklausė savųjų 
suėjo fr nutarė siųsti du delega
tu. Buvo išrinkti": Juozas Smil
gevičius, šonių viensėdžio ir Ka
zimieras Kazlauskas Alsėdžių 
zakristijonas. •

Nežinau kokia bauda iš tų de
legatų buvo Lietuvai, bet jiems
— tai tikras nuostolis. Smilge
vičius išsipirko, nuveždamas 
uriadninkui pusė vežimo dobilų 
ir 3 purus avižų. Kazlauskas ne
turėjo dobilų nei avižų, gal būti
— nei rublių, tai buvo persekio
jamas. .Vargšas, pusmetį pa- 
sislapstęs, išvyko į Ameriką. 
Kai pradėjome leisti Naujienas, 
Kazlauskas buvo Naujienų išve
žioto j as. Juozas šmotelis

Daktarai apleidžia Chicagą
De Paul universiteto profe

sorius Dr. Donald Dewey savo 
raporte, pavadintame “Kur din
go daktarai?” rašo , kad Chi
cagos miestas netenka dakta-

nukenčiančios dėl privačiai 
praktikuojančių gydytojų trū
kumo. šiuo metu Chicaga tūks 
tančiui gyventojų beturinti vi
su penktadaliu mažiau dakta
rų negu jų vidutiniai turi kiti 
didmiesčiai. Tarp 1950 ir 1970 
metų Chicaga netekusi 2,000 
daktarų, kurie šimtais bėgą iš 
miesto centro į priemiesčius, 
daugiausia į North Shore ir 
Skokie Valley.

Daktarų iš miesto bėgimo 
priežastis Dr. Dewey nurodo 
miesto apylinkių perėjimą iš 
baltųjų į.juodųjų.rankas ir dau 
gelio daktarų palinkimą prak
tikuoti turtinguose priemies
čiuose, padarant per metus 
vidutiniškai po $50,000 pajamų.

G Gydytojas pasijentui:
— Tamsta nesinervink. Nie

ko pavojingo. Prieš keletą me
tų aš pats sirgau šia liga ir, kaip 
matai, esu gyvas.

— Taip, bet tamstą gydė ki
tas gydytojas.

SUSIRINKIMU

PRANEŠIMAI

— Žemaičių Kultūros Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 18 d. 7:00 vaL vak. Holly
wood salėje. 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami aptarti klubo reikalus, ku
rią yra daug, taipgi laikas užsimokėti 
nario mokestį. Po susirinkimo bus 
vaišės

Rožė Dicfigalvis, rašt.

— Humboldt Parko Lietuvių Klubo 
mėnesinis nirių snsirinkhnas ivyks 
balandžio mėn. 18 d., trečiadieni. 
12:15 vai. po pietų Almera Simons 
parkelio svetainėje. 1640 N. Drake 
Ave., pirmame aukite, 103 kambary
je. Nariai ir narės prašomi laiku at
vykti ir atsivesti kandidatą Įstojimui 
i mūsą klūbą. Po susirinkimo bus 
kuklios vaišės.

W. Menkus, rast

GEORGE WESDZUNAS
Gyv. Brighton Parko apyL

Mirė 1973 m. balandžio mėn. 16 d., 11:10 vaL vakare, sulaukės 
senatvės. Gimęs Lietuvoje. - •

Paliko nulitdę; duktė Frances Sparks, gyv. Californijoj. sūnus 
Arthur, 4 anūkai 8 proanūkai. švogeris Bruno Ahdraštees su teima, 
gyv. Alabamoj, Švogerka Margaret Kuntz, jos vyras Anthony ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvo vyras mirusios Eleanor ir mylimas dėdė sūnėnų Ir 
dukterėčių.

Trečiadienį, 6:00 vai. vak. kūnas būs pašarvotas Budei kio koply
čioje, 4330 So. California Avenue.

Penktadienį, balandžio 20 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios i Sv. Kazimiero Lietuvių kapines.

Visi a. a. George Wesdzunas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid. Tai. 
523-0440.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

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

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

MUDEKISISKOS AIKaCONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 3®. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

I w. MAŲJIBNOB, CHICAGO k HL- WEDNIKDAY, APML 11. 1873



Lietuviu Fondo vadovybė konferencijos metu. Ii kairės į dešinę sėdi: Dr. A. Razma — pelno 
skirstymo komisijos pirm., red. kun. J. Vaišnys, dr. J. Valaitis — LF pirmininkas, red. K. Bra- 
dūnas, dr. K. Ambrazaitis, tarybos pirm. Stovi iš kairės į dešinę: mok. J. Kavaliūnas, Švietimo 
tarybos pirm., ini. V. Kamantas — LB tarybos pirm., J. Kučėnas, St. Džiugas ir K. Barzdukas.

Nuotrauka: Vlado Juknevičiaus

HELP WANTED — FIMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY
for La Salk* St. law firin. Good 
skills. Salary commensurate 

with ability.
Mrs. CONNOLLY 

CE 6-92IMI

DEPENDABLE MAID
To serve one woman adult. Other 
help employed. North Lake Shore 
Drive Apt. Own Room. Top Wages 
and home for right person. Recent 

References. English necessary. 
Write A. F. Box 807 

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO. ILL. 60606

i HELP WANTED — MALK
Darbininkų Reikia

SAWGRINDER
Carbide experience helpful, but not 
necessary, will train. Hospital insu
rance. 40 hour week. Good wages.

Call 489- 3342
Bet. 11 A. M. — 3 P. M.

Ask for GEORGE

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALK 

Namai, Žema — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žema — Pardavimui

FOLEY SAW FILERS
Model F61 only. New or used. 

489-3342,
11 A. M. — 3 P. M.

Ask for GEORGE

LIETUVIŲ FONDAS ARTĖJA
PRIE MILIJONO

STASYS DŽIUGAS

Nors per 10 melų mes nepa
jėgėme sudėti milijonų dolerių, 
bet reikia džiaugtis, kad be
veik priartėjome, prie savo 
tikslo.

Spaudos konferencijoje, ku
ri įvyko kovo 30 d. Chicago j e, 
LF pirmininkas dr. J. Valaitis 
pasidžiaugė, kad 1972 m. bu
vo geri, pelno gauta 57.000., 
kuris paskirstytas lituanisti
niam švietimui bei kultūrinei 
veiklai išeivijoje remti, šiuo 
metu LF perkopė 800,000 dol. 
sumų. Nuo LF įsisteigimo Lie
tuvių kultūrai ir švietimui j'au 
paskirta 230,000 dol. Pasiekus 
milijoną, LF kas metais galė
tų duoti 70.000 dol. pelno, šian
dieną mūsų dėmesys yra įtikin
ti žmones, kad bent koks pali

kimas LF sudaro didelę lietu
višką garbę ir prasmingumą. 
Įrašydami savo mirusius arti
muosius mes juos kartu pager
biame ir juos įamžiname atei
ties lietuvių istorijoje. Naujų 
nariu verbavimas šiemet Fon
de eina šūkiu: kiekvienas 
Fondo narys suranda dar po 
vieną naują Fondo narį.

Dr. A. Razma, pelno skirsty
mo komisijos pirmininkas, iš
reiškė padėkų 1972 m. komisi
jai, kuri buvo darbinga, veik
li ir savo sprendimus darė at
sargiai, apgalvotai, atsižvelg
dama ir iš šalies pateiktus mo
tyvus bei sugestijas. Savo ini
ciatyva darė ryšius su tam tik
romis institucijomis, prašyda
ma jų patarimų. Kitais metais

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

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

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems Įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicagoje, priemiesčiuose ir Kanadoje Naujienos metams — $22 00, i 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS 
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO. IL 60608
Siunčiu _________  dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui
□ Užsakau Naujienas savo ......... .... ..... ..... ......... .................. kaip dovaną

_____________  proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 

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

susipažintų.

PAVARDĖ IR VARDAS ---------------------- --------------------------------------------

ADRESAS ____ __ —--- ------------------------- ----------------- --------------------------

PAVARDĖ IR VARDAS ------ ---- ----------- - ------------------------------------------

ADRESAS ------- ------------------------ ----------------------------------------------------

LF pelno skirstymo komisija 
tikisi gauti talkos ir iš Kultū
ros tarybos. Tas gal paleng
vintų komisijos darbą ir atsa
kingumą. Komisiją sudarė: 
Česlovas Grincevičius, dr. G. 
Batukas, inž. V. Kamantas, S. 
Rudys ir Jonas Račkauskas.

Mokytojas J. Kavaliūnas, 
Švietimo Tarybos pirmininkas, 
savo pranešime padėkojo Lie
tuvių Fondui už lituanistinio 
švietimo rėmimą. Fondo dėka 
mokyklos yra aprūpintos va
dovėliais ir ne viena mokykla 
išgelbėta nuo užsidarymo. Fon
do parama per eilę metų buvo 
svarbi, reikšminga, nes švieti
mui Fondas skiria beveik pusę 
viso pelno. Iš tos sumos švieti-. 
mas remia lietuvių kalbos dės
tymų šio krošto universitetuo
se. Ilinojaus universitetas yra 
gausiai lankomas lietuvių. LF 
šiais metais universitete dėsto
mą lietuvių kursą parėmė 6500 
dol. Kitais metais dar univer-j 
sitetui reikės duoti 3250 dol., o 
po to lituanistikos dėstymų fi
nansuos pats universitetas. Šie
met Chicagos circle užsiregis
travo apie 100 studentų. Uni
versiteto vadovybė yra tuo la
bai nustebusi. Kiek žinoma, 
ateityje universitetas numato 
lietuvių kalbos dėstymų kaip 
kalbotyros departamento kur
są. Džiugu, kad universitetas 
savo lėšomis už 12.000 dol. nu
pirko mirusio prof. Antano Sa
lio lituanistikos biblioteką. Rei
kia tikėtis, kad Illinojaus uni
versitetas bus aukštojo lituanis
tikos mokslo centras Ameriko
je.

Dr. K. Ambrozaitis, LF tary
bos pirmininkas, pranešė, kad 
LF nariu suvažiavimas įvyks 
cesužės 12 d. Chicaroie. Jau
nimo centre. Suvažiavime bus 
svarstoma piniginiai reikalai, 
ateities nlanai ir perrenkama 
1 /3 LF tarvbos nariu. LF in- 
vestaciia tvarko gabūs tos rūšies 
snecialistai: procentai auga, 
nors ir ne visada pavvksta igv- 
vendinti visus planus. Reikia 
nepamiršti, kad viskas priklau
so nuo tarptautinės ir to kraš
to ūkinės situacijos bei gerovės.

Baigiant yra malonu konsta
tuoti, kad be kitu profesijų, 
mes turime didelį skaičių dak
tarų, kurie nežiūrint savo sun-

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747
GENERAL OFFICE - 

Experienced biller typist. Take charge 
type. Phone orders, billing, light 
bookkeeping for small advertising 

sign company.
Salary open.

726-0227
630 W. ADAMS 

4th floor.

SECRETARY LEGAL
Giri needed immediately for dicta
phone, typing, preferably shorthand. 

Good' salary.
Pleasant loop office.

782-4250

HBLP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

MATRON
RESTAURANT BUS BOY 

COOK’S HELPER
These are full time permanent job 
opportunities. No experience neces
sary. Excellent earnings plus sharing 
in Sears famous profit sharing benefit 

program.
Apply in person: 

PERSONNEL DEPT.
Mon. thru Friday 9:30 A.M. to 8 P.M.

SEARS ROEBUCK & CO.
GOLF MILL STORE —

400 Golf Mill Shopping Center 
NILES, ILLINOIS

We are an equal opportunity emp
loyer and member of the Chicago 

Merit Employment Committee.

KEY PUNCH OPERATOR
1 year experience Alpha Nume
ric key punching on IBM 029 

or 5496.
Lincolnwood location.

Call personnel 677-7400

MACHINISTS 
BENCH

Job shop assembling and erecting ma
chinery. 5 yrs. min. exp. req. Have 
own tools. Work from prints. Bene

fits. permanent.
Apply 8:30—3:30.

STANDARD PROCESS CORP 
2704 W. ROSCOE ST

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VERTIMAI

RĮgŲ RCSiŲ Draudimo agentūra!

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

WOODWORKING FOREMAN
Experienced man with knowledge of 
saws and wood. Furniture background 

helpful but not necessary.
STYLEMASTER FURNITURE

3640 So. KEDZIE
254-8585

SPRING-MAKERS
4 slide set up men and machine ope
rators needed for our new Evanston 
location. These are permanent posi

tions with overtime and benefits
A. G. KEATS MANUFACTURING CO. 

1235 DODGE AVE.. EVANSTON 
764-1822 or 869-6117

TOOL AND DIE MAKER
With some experience in progressive 
Dies. Exp. set-up man for Punch 
Press Dept. Small plant in Addison. 
Top wages & Ins. + paid vacation + 

overtime.
CALL 543-8763

MACHINIST
All around machinist needed by light 
manufacturing and assembly plant. 
Good company fringe benefits and 

profit sharing plan.
Call L. MIT ES 2«?-6«no

ACCO international
5150 N. NORTHWEST HIGHWAY 
An equal opportunity employer

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas. Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

SAVININKAS PARDUODA 5% kamb. 
mūrinį bungalow su 2 miegamais ir 2 
mašinų garažu prie 68-tos ir Campbell 

už virš $20,000. Tel. 436-5392.

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

PARDAVTMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554
REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Ai-ea code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

HOME INSURANCE

GA 4-8654

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

mas, 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo
nios, įrengtas sausas beismontas, nau
jas gazu šildymas, aliuminijaus lan
gai, garažas. Greit galima užimti, arti 
mūsų ofiso. $19,500.

; 8 KAMBARIŲ architekto moderni 
mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU. 2 aukštų mūras.
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

j PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar- 
I quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40’ lo
tas Garažas: $24,000.

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

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

Arti

Parašas
■■■■■■■■■■■■llllllll■■■■■■■■■■■■■■■■■■■>

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, DI. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Dideli* pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI, 
t——■ ■imi 9

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

kios profesiios, yra dideli ide
alistai, dirba su nuoširdumu, 
aukoja daug darbo valandų, 
kad tik Lietuvių Fondas grei
čiau pasiektu savo tikslų — 
milijoną. Tai gražus pavyzdys 
mūsų išeivijos gyvenime.

Pasveikino dr. K. Bobelį 
50 m. amžiaus proga 
Praėjusį sekmadienį Čika

gos Lietuvių Tarybos pastango
mis buvo suorganizuotas šei
myniškas pagerbimas Altos pir
mininkui dr. Kaziui Bobeliui, 
kuris neseniai sulaukė garbin
go 50 metų amžiaus. Apie šių 
vakarienę Midway House res
torane žinojo tik rengėjai ir 
ponia Bobelienė, todėl pats su 
kaktuvininkas buvo maloniai 
nustebintas ir sujaudintas. Va 
karienei vadovavo Altos vice
pirmininkas T. Blinstrubas, 
kalbėjo rengėjas kun. A. Sta- 
šys, buvęs Altos pirmininkas

Antanas Rudis, malda sukal
bėto kan. V. Zakarauskas.

Lietuvos konsule ponia J. 
Daužvardienė savo sveikini
mo žodvie pakarioio velionio 
konsulo dr. Danžvardžio mėg
ta posaki, kad sulaukės 50 me
tu žmogus įeina į "metalini” 
amžių: jam atsiranda sidabras 
plaukuose, auksas — dantvse 
ir švinas koiose. Konsule lin
kėto sukaktuvininkui ilgai iš
laikyti savo nepražilusius plau
kus. nuosavus dantis ir lengvas 
kojas.

Visiems dėkodamas už ma
lonu siurprizą dr. Bobelis pri
dėto dar. kad visuomeninis 
darbas pradėto suteikti dar ir 
“krokodilo oda”, kuri atsira
dusi nuo įvairiu adatų ir sovg- 
liu. kurie taikomi jo adresu 
susiklausvmo nemėgstančioje 
visuomenės dalyje.

Po keliu valandų malonių 
pokalbių dalvviai pasidalino 
kažkieno parūpintą lietuvišką 
pvraga. sugiedojo Ilgiausių 
Metų ir išsiskirstė kas sau.

KAY’S PLACE 
IR PIKNIKU VIETA

(buv. Lienos). 8236 Kean Ave.. Willow 
Sorings Hl., siūlo nuomoti P’knikams 
vieta: Memorial Dav — gegužės 28 d. 
ir Uenos 4 d., taip pat sekmadieniais 
— birželio 10. lienos 1 — 8— 15 — 22 
ir ruepiūčio 12—19. Taip pat vra dar 
neišnuomota bet kuriam šeštadieniui.

Kaina 60 dol.
Reikia įnešti 20 dol rankpinigių. 

Tel. 839-9584

A. & L. INSURANCE * REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Daigins

Pigaus maisto gadvnė 
praėjusi negrįžtamai
Agrikultūros sekretoriaus 

asistentas Carroll Brunthaver 
Washingtone pareiškė, kad 
palyginti pigaus maisto gady
nė, trukusi dvidešimt metų, 
praėjo negrįžtamai. Tačiau 
produktų kainos ateityje bū
siančios žemesnės negu dabar.

“Mes nebegrįšime į gadynę, 
kada uždarbio minimumas va
landai buvo 60 centų ir Chev
rolet automobilis kaštavo $1,000 
tad dėlko turėtų pigus maistas 
grįžti?” klausė jis. Adminis
tracija tikinti, kad geresnis 
pasėlių derlius numažins mais
to produktų kainfes. Agrikul
tūros departamentas tikįs, kad 
Sovietų Sąjunga ieškos ir šie
met pirkti kviečių ir sojos pu
pelių bent pusę pernai pirkto 
kiekio.
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FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir (rengimai

PARnuODAMT
IS MODELINIU NAMU BALDAI

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNUTiRE CO.

TEL. GR 6-4421
6200 So WESTERN AVE.

Viščiuku pabrangimas
Teisingumo departamentas 

apkaltino N. B. M. A. (Natio
nal Broiler Marketing Associa
tion) sąjungą dėl aukštų kai
nu viščiukams nustatymo. Tos 
sąjungos centras yra Jackson, 
Miss. Sąjunga kaltinama kom
binacijų ir konspiracijos prie
monėmis siekianti išlaikvti 
dirbtinai pakeltas kainas. 1971 
metais N. B. M. A. pardavė 
viščiukų už daugiau kaip ?600 
mililijonus, tai yra apie pusę 
viščiukų pardavimo visose 
JAV-bėse.

TRUMPAI

— “Pelkių žiburėlio" litera
tūrinėje valandėlėje. girdi
moje per Margučio radijų tarp 
8 — 9 vai. vak., šį ketvirtadie- 
n. balandžio 19 d., aktorius Al- 
gmantas Dikinis skaitys Ber
nardo Brazdžionio poeziją.

— Kun. P. Dagys. Woodha
ven, N. Y., įteikė Naujienų va
jui 10 dol. per red. J. Pronskų.

— J. Mociškis iš Bridgepor- 
to apylinkės, lankydamas Nau
jienas įteikė 5 dol. už kalendo
rių. Jis atpažino save Metro
polyje trauktoje Felikso Vait
kaus atskridimo banketo foto
grafijoje. Vaitkui paskubomis

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitoki blankai. ,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

AIKRODŽIAI IR BRANGENYBfcS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: Rlpubllc 7-1441

jis turėto siūti banketui reika
lingą eilutę.

— Petras Karpuška, 
Naujienų kaimynystėje, įteikė 
Naujienų vajui 5 dol. Vajaus 
komisija visiems aukotojams 
ir rėmėjams nuoširdžiai dėko
ja. Visus skaitytojus prašo 
remti Naujienas ir jas platinti 
darant pastangas surasti bent 
po vienų naują skaitytoją. Visi 
lietuviai yra kviečiami užsisa
kyti Naujienas. Jos yra įdo
mios, naudingos ir visiems rei
kalingos.

♦ Onutės Konkulevičienės ir 
Broniaus Zabuko importuotų ir 
vietinių gaminių maisto krau
tuvė. 4064 So. Artes>an 
Tel.: 247-7871.

Priimami užsakymai 
kiems namų gamybos
niams, kaip tai: tortai, pyragai
čiai, ruliadai ir risi Velykų 
stalo patiekalai. Su užsakymais 
prašome nesivėluoti. (Pr).

Ave.,

viso- 
keps-

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. v Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

X.

Federaiinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

Simaitis realty
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9127

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

nos nebrangios.
3518-14 W. 63rd Strwt, Chicago, IIL 

TIL. — 776-5888
Aniceta* Garbačiauskas, «av.

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS




