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BREŽNEVAS ^IFMF JAV SENATORIŲ GRUPE
KISSINGERIO “EUROPOS KALBOJE”
TIK PREKYBA, VALIUTA, MUITAI

NEW YORK AS. — Pirmadienį prezidento patarėjas dr. Kis
singeris Associated Press metiniame susirinkime pasakė ilgesnę 
kalbą apie Amerikos politiką Europos atžvilgiu. Kalbai, kuri pa
sakyta su prezidento Nixono žinia ir pritarimu, daug komentarų 
skyrė Europos spauda. V. Vokietijoje ir Britanijoje ji sutikta pa
lankiai, o Prancūzijoje — su dideliu atsargumu. Kissingeris kal
bėjo apie pasikeitusius laikus, naujas sąlygas, kurios reikalauja 
naujų sprendimų, pavadindamas šiuos metus “Europos metais”, 
kurie atnaujinsią Atlanto sąjungą, kurioje ir Japonija turinti tu
rėti savo vietą, kaip pagrindinis partneris.

’y-:-.

BREŽNEVAS “PLAUNA SMEGENIS” 
SVEČIAMS AMERIKOS SENATORIAMS

MASKVA. — Sovietų Sąjungai taip rūpi prekiauti su Ame
rika gauti MFN privilegijas (most favored nation), kad pats 
Brežnevas tris su puse valandos kalbėjo su septyniais Amerikos 
senatoriais, prekybos komiteto nariais, šie po pasikalbėjimo buvo 
sužavėti Brežnevo ‘ nuoširdumu, atvirumu” , ir senatoriams pa
rodytu dėmesiu. Sen. Beall iš Marylando pareiškė, kad preziden
tas Nixonas galėtų pasimokyti iš Brežnevo, kaip elgtis su kongre
so nariais. Brežnevas ilgiau laiko paskyręs senatoriams, negu 
Nixonas paprastai skiria.

Kissingeris užsiminė apie nau
ją “Atlanto Chartą”, tačiau 
nieko neužsiminė apie to
kias tautas, kurios yra paverg
tos ir negali dalyvauti Europos 
vienybės ugdyme. Senoji “At
lanto Charta” turėjo kelis punk
tus, kuriuos galima būtų taikyti 
pavergtiesiems Europos žmo
nėms. 'Prezidentas Rooseveltas 
ir premjeras Churchillis 1941 
m. rugpjūčio mėn. 14 d. tarp ki
tų dalykų skelbė principus: 
“Opoziciją teritoriniams pakei
timams, kurie nesiderintų su 
laisvai pareikštu gyventojų no
ru”. Ten buvo pareikšta teisė vi
siems žmonėms pasirinkti savo 
vyriausybės formas, pažadėta 
atstatyti suverenines teises to
kiems žmonėms, iš kurių tos tei
sės buvo jėga atimtos. Kissin- 
gerio kalboje tokių temų visai 
nebuvo.

Kissingeris kalbėjo apie eko
nomines problemas, nes toje sri
tyje atsiradusi trintis tarp Ame
rikos ir Europos. Prekybos ir 
valiutos srityse reikalingas ben
dras klausimų sprendimas, reika
lingos bendros gairės, kurias tu
rės nustatyti valstybių vadai, 
neatiduodant tų gairių planavi
mo tik ekspertams. Ekonominė 
konkurencija, jei tęsiama be jo
kių ribų, gali pakenkti ir ki
tiems santykiams, pareiškė Kis
singeris.

Kai kurie laikraščiai Kissin- 
gerio kalbą lygina su valstybės 
sekretoriaus George .Marshall 
Harvarde prieš 26 metus. Tada 
irgi buvo siūloma bendromis jė
gomis spręsti bendras problemas. 
Dabar tų problemų daugiau tu
ri Amerika, konkurencija preky
boje daugiau kenkia Amerikai, 
negu Europai, kuri susiorgani
zavo į pajėgią ekonominę rinką. 
Washingtonas pats vienas nega
li išspręsti savo ekonominių pro
blemų, todėl kalbama apie glau
dų bendradarbiavimą su Euro
pa ir Japonija.

IŠ VISO PASAULIO

Mississippi vanduo prie West

VĖLIAUSIOS žinios

+ Kinijos vyriausybė paskel
bė, kad ji pasirašys tarptautinę 
sutartį, uždraudžiančią bran
duolinius ginklus Pietų Ameri
koje. Tai diplomatinis Meksi
kos prezidento Echeverria lai
mėjimas.

+ Filipinų jūroje nuskendo

Kritikuoja karinę 
Graikijos valdžią

LONDONAS. — Graikijos ka
rinei diktatūrai švenčiant 6 me
tų sukaktį nuo perversmo die
nos, užsienyje pareiškimą pa
darė Constantine Caramanlis, 
buvęs per 8 metus Graikijos 
premjeru, dabar gyvenąs Pary
žiuje. Jis ragino karinę kliką 
sugrąžinti į Graikiją karalių 
Konstantiną ir perduoti valdžią 
civilių politikų grupei, kuri su
grąžintu Graikijai demokratinę 
sistemą.

Carmanlis kartu kritikavo 
Ameriką, kuri remia Graikijos 
karinę diktatūrą.

Buvęs premjeras kaltino ka
rinę valdžią, kad ji įnešė netvar
ką į kariuomenės eiles, pakenkė 
Graikijos ekonomikai, prispau
dė gyventojus ir spaudą, apgau
dinėja pasaulį, žadėdama sugrą
žinti demokratiją.

LAS PALMAS. — Sovietų 
šachmatininkas Leonidas Stein 
laimėjo tarptautines šachmatų 
varžybas Ispanijoje, sumušda
mas buvusį pasaulio čempioną 
Tigran Petrosian, kuris liko an-1 
troj vietoj.

BONA. — Vokietijos policija 
sulaikė vyrą, kuris grasindamas 
pagrobti keleivinį lėktuvą, reika
lavo paleisti iš kalėjimo Rudol
fą Hessą, buvusį Hitlerio pa
vaduotoją.

SAIGONAS. — Didžiausio P. 
Vietnamo banko direktorius bu
vo apkaltintas pinigų išeikvoji
mu, bankas buvo uždarytas. Di
rektorius yra. aukštų politikų 1
draugas, pats- parlamento narys JAV minogaudis “Force”, tačiau 
ir Prekybos rūmų pirmininkas i visi 65 jūreiviai buvo išgelbėti.

PHNOM PENHAS. — Į Kam- Laive kilo gaisras, kurio nepa- 
bodijos sostinę Mekong© upe at-, Vyk© užgesinti.
plaukė dar 8 laivai, šeši su naf-j ♦ Vakar Amerikos karo avia- 
tos produktais. Komunistai lai- cUa turėjo didžiausią puolimą 
vų konvojų apšaudė, vienas ko- Kambodijoje. Didieji B-52 lėk- 
rėjietis jūreivis buvo nušautas,, tuvai numetė po 30 tonų bombų 
keturi sužeisti. Vienas tankiai- kiekvienas.
vis sužalotas. Laivų atplauki- j ♦ Patvinusios upės Illinois 
mas rišamas su praėjusios sa- valstijoje padarė daug nuosto- 
vaitės P. Vietnamo puolimu U?-- Tokių potvynių nebuvę jau 
Kambodijoje, kur vietnamiečiai 200 metų, 
išvalė komunistus nuo upės 
krantų. vakar pradėjo trijų savaičių ka-

SAIGONAS. —. -P. Vietname J rantiną prieš skridimą į erdves 
kiek sumažėjo karo veiksmai ir, su erdvės laboratorija.
paliaubos buvo sulaužytos tiki ♦ Washington© spauda skel- 
66 kartus. Komunistai apšaudo bia, kad buvusio prokuroro Mit- 
vyriausybės pozicijas prie Hue chell žmona Martha yra pakvies- 
miesto, kuriam pavojus dar ne- ta į Watergate bylos apklausinė- 
gresia.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas patvirtino, 
kad Kambodijoje šiaurės Viet- jie primušė federalinės valdžios 
namo karininkai apmoko kambo- * pareigūną. Indėnai nebuvo iš tų, 
diečius kareivius, kovojančius kurie okupavę laiko kaimą, bet 
prieš vyriausybę. Hanojaus dali- ją priešai, atvykę “sutvarkyti” 
niai valdo ir naudoja artilerijos okupantų, 
pabūklus bei tvarko tiekimą. Be 
Šiaurės Vietnamo kariuomenės 
Kambodijos karas greit pasi
baigtų.

LA PAZ. — Bolivijos vyriau
sybė pasitraukė “dėl įvairių prie-: 
žasčių”, kurios tačiau neskelbia-' Putryčių A21!08- 
mos. Ministerial pažadėjo prezi- • 
dentui toliau jį remti ir padėti 
išlaikyti “revoliuciją, pradėta 
1971 m. rugpiūčio mėn., “kada 
dešiniųjų generolas Banzer nu
vertė kairiųjų vyriausybę.

B EI.FAST AS. — šiaurinėje 
Airijoje pirmadienį įvyko daug 
protestantų paradų, kuriuose 
buvo prisiekta ištikimybė Bri- . _ .
tanijai ir pasisakyta prieš susi-> naujoji konstitucija atneš re-j 
jungimą su Airija. Karinome-, voliucinius pasikeitimus ekono-! 
nė ir policija prižiūrėjo tvarką miniame ir socialiniame Jugos- 
ir didesnių incidentų nebuvo, lavijos gyvenime. Darbininkų 
nes airių slapta armija buvo pa- balsas pramonės ir prekybos 

įmonėse sustiprėsięs, tuo būsią

Trys Skylab astronautai

jimus.
+ Aštuoni indėnai prie Woun

ded Knee kaimo buvo suimti, nes

TEHERANAS. — Irane buvo 
suvažiavę Amerikos ambasado- 

j riai pasitarti. Konferencijoje 
dalyvavo apie 30 diplomatų nuo 

į Viduriniųjų Rytų valstybių iki

Tito pristatė 
naują konstituciją
BELGRADAS. — Jugoslavi

jos parlamente prezidentas Ti
to pasakė kalbą apie naują kon- 
stituciją, kuri yra jau ketvirta 
nuo 1946 metų. Tito žadėjo, kad

skelbusi paliaubas.
BELFASTAS. — Pirmadienį priartėta prie pagrindinių mark- 

britų parlamento narė Berną- sizmo principų.
dette Devlin susituokė su Mi
chael McAlaskey. Ji prieš 21 ji valymai ir disciplinos sugriež- 
mėn. pagimdė dukterį, tačiau tinimas komunistų partijos eilė- 
niekam nesakė, kas tėvas. Ves- se nereiškia, kad Jugoslavija at- 
tuvės įvyko katalikų bažnyčio
je. Įtariama, kad jaunavedys 
yra aktyvus slaptos airių armi
jos narys.

Tito aiškino, kad paskutinie-

sisako savo politinės linijos už
sienių atžvilgiu. Toliau būsianti 
praktikuojama nesusirišimo su 
Rytais ar su Vakarais politika.

Laose pasikeitė 
JAV ambasadorius
VIENTIANE. — Iš Laoso iš

vyko į Ameriką ambasadorius 
McMurtrie Godley, išbuvęs La
ose nuo 1969 m. liepos mėn. Jis 
valstybės departamente užims 
Rytų Azijos ir Ramiojo vande
nyno reikalų pasekretoriaus vie
tą, kurią turėjo Marshall Green.

Nauju ambasadorium Laose 
paskirtas Charles Whitehouse, 
buvęs ambasadoriaus Bunkerio 
pavaduotojas Saigone.

Ambasadorius Godley buvo 
tvirtas Laose vyriausybės rė- 

gų sąskaiton kolaboravo su vietnamiečiais ir išdavinėjo savo drau-i m®ias *r yisada rekomenduoda- 
gus už didesnę maisto porcija ar už daugiau laisvių stovyklų 'v0 komunistų agresiją sutikti 
sistemoje. ’ .su aviacijos puolimais Laose ir

j Kambodijoje.
AP paskleidė pasikalbėjimą su 

pulkininku Theodore Guy, 44 
metų lakūnu, kuris Hanojaus 
nelaisvėje išbtf’rb ketveris su 
puse metų. “Dauguma ame
rikiečių laiko mus visus hero
jais, bet tai neteisybė, mes tu
rėjome savo gerus ir blogus vy
rus, herojus ir bailius”, pareiš
kė pulkininkas. Jis reikalauja 
karinės vadovybės, kad ji nu
baustų, įrašydama į tarnybos 
lapus papeikimus tokiems ka
riams, kurie atvirai, o kartais ir 
neverčiami, savanoriškai, bend
radarbiaudavo su priešu. Tokių 
buvo mažiau kaip 20, pasakė 
pulk. Guy.

Pats pulkininkas, kaip vyriau
sias laipsniu, buvo stovyklos ko
mendantas, kuriam teko suorga
nizuoti susižinojimą, disciplinos 
ir elgesio normas belaisvių sto
vykloje, vadinamoje “Plantaci
ja”. Pradžioje jam teko vado
vauti 50 lakūnų grupei, o vėliau

Alton, Mo., apsėmė laukus, 
glaudė artimųjų gy/ento|v

liko tik geležinkelio pylimas ir prie jo 
automobiliai.

LZKALAUJA NUBAUSTI LAKŪNUS, 
KURIE BENDRADARBIAVO SU PRIEŠU

WASHINGTONAS. — Iki šiol Pentagonas bandė nuslėpti 
amerikiečių karo belaisvių Hanojuje buvusius nesusipratimus ir 
kai kurių belaisvių bendradarbiavimą supriešu. Dabar atsiranda 
tokių belaisvių, kurie reikalauja bausmių tiems, kurie savo drau-

ji padidėjo iki 108 vyrų. Kai 
kurie priešui išdavė susižinoji
mo metodus, už tai komunistai 
pulkininką nubaudė kankinimais 
ir mušimais. Pentagonas paža
dėjęs pravesti tardymus ir pra
sižengusius nubausti.

Didelė dauguma amerikiečių 
lakūnų su priešu bendradarbia
vo, darė įvairius pareiškimus 
tik po ilgų kankinimų, tačiau at
sirado tokių, kurie nuo pat pir-

Meksikos prekybos

VaHtybė* prokurorą* Richard Kleindienit buvo irgi apklauainėįa- 
maa Watergate byla aiikinanžio komiteto. Nuotraukoje jie neatrodo 

laiminga*

PEKINAS. — Meksikos pre
zidentas Luis Echeverria Alva
rez pasirašė su Kinija prekybos 
sutartį, kuri leidžia abiejų ša
lių laivams plaukti į' kitos uos
tus, nustato prekybai labai pa

lankius muitus ir aptaria pini-
mų dienų priešui pataikavo, žiū- gy. pasikeitimą 
rėdami tik savo asmeninės ge-j 
rovės. Jie gamino priešui pro
pagandinę mediagą, išdavinėjo 
savo draugus. Jie būdavo daug 
geriau laikomi. Išdavikai vaikš
tinėdavo saule nudegę po stovy
klos kiemą, kada jų draugai sė
dėdavo primušti mažose celėse. zidentas atsakė nurodydamas, 
Išdavikai gaudavo daugiau mais- ^atj jjs aplankė ir tokias karalys
te. Teisingumos reikalauja, kad įes kajp Britanija, Belgija ir 
jie atsiimtų savo užsitarnautas įacja tylėjo. Meksikos
bausmes, pareiškė pulkininkas konstitucija respektuoja! .fvisas 
Guy- sistemas ir leidžia man aplankyti

================================ monarchijas ir socialistines be 
jjokio pagrindo aliarmui, pareiš- 
: kė prezidentas.
Į Meksika eksportuos į Kiniją 
medvilnę, cukrų, tekstilę, batus, 

i vaistus, elektros prekes ir trą
šas, o pirks Kinijoje šilką, mu

zikos instrumentus, prieskonius 
, odas ir kai kuriuos maisto gami
nius.

Meksikos prezidentas pareiš
kė spaudai, kad prekyba su ki
nais nereiškia jokių politinių pa
keitimų Meksikos sistemoje. Kai 
kurie dešinieji Meksikos laikraš
čiai kritikavo prezidento kelionę 
Į komunistinę Kiniją. Į tai pre-

Naujas Libano 
premjeras Hafez

BEIRUTAS. — Nauju Libano 
premjeru paskirtas Amin Ha
fez, 47 metų ekonomistas. Jo pa
skyrimas laikomas ženklu, kad 

ĮI ibanas ir toliau palaikys glau
džius ryšius su Palestinos pabė
gėliais. Buvęs premjeras Salam 

; pasitraukė po Izraelio agentų 
1 puolimo Beirute, kur žuvo trys 
įžymūs palestiniečių vadai. Nau- 
Įjas premjeras yra ne tik žino
mas savo ryšiais su palestiniečių 
grupėmis. Jis pats užaugo Je- 

■ ruzalės mieste, kai jį valdė bri
tai. Jo tėvas buvo religinis tei
sėjas, — aukštos pareigos mu
sulmonų pasaulyje. Naujo prem

jero žmona yra žurnalistė, ku- 
’ rios straipsniai plačiai spausdi-

Brežnevas pareiškęs senato
riams, kurių tarpe buvo Frank 
Moss iš Utah, Vance Hartke iš 
Indianos, Robert Griffin iš Mi
chigan©, Howard Baker iš Tenn., 
ir kt., kad jis neleis žydų pro
blemai atsistoti prekybai su 
Amerika skersai kelio. Žydų 
klausimas būsiąs sutvarkytas, 
švietimo mokesčiai esą suspen
duoti. Brežnevas kalbėjęs apie 
ilgalaikę, daug apimančią pre
kybą.

Senatoriai jau pareiškė, kad 
sen. Jacksono papildymas, ku
ris draudžia ratifikuoti preky
bos sutartį, kol Kremlius nepa
naikins išvažiavimo mokesčių, 
dabar turės daugiau sunkumų. 
Brežnevas esąs nuoširdus ir tik
rai norįs prekiauti su Amerika.

Įdomu, kad senatoriai nė ne
bandė Maskvoje susitikti su vie- 

I tiniais žydais, kurie su 100 pa
rašų paskelbė vėl pareiškimą .ra
gindami Amerikos žydus netikė
ti Brežnevo pažadams, nes val
džia "neduodanti vizų daugiau 
mokytiems žydams. Tūkstan

čiai negalės išvaiuoti, nes jų ži
nios svarbios “sovietų saugu
mui”, sakoma pareiškime.

Brežnevo noras prekiauti su 
Amerika visai suprantamas. 
Sovietams reikia ne tik duonos, 
kurios patys nesugeba išsiaugin
ti, reikia Amerikos kapitalo ir 
technologijos Sibiro žibalui ir 
dujoms, reikia elektroninių apa
ratų ir vartotojų prekių.

Pagal svarstomus 
Amerika turėtų Sibire 
tuoti bilijonus dolerių,
įvairių žaliavų, ypatingai dujų, 
naftos eksploatavimo įmones, 
nutiesti vamzdžių linijas, o Krem 
liūs už visa tai atsilygintų po 10 
ar daugiau metų dujomis ar ži
balu. Klausimas ar sovietų val
džia tada dar norėtų laikytis su
sitarimo ? Nenuostabu, kad Ame
rikos vyriausybė pirma nori pa
ieškoti kitų dujų ar naftos šal
tinių, prieš griebdama Maskvos 
pasiūlymą.

planus, 
inves- 

įrengti

SEATTLE. — Washington© 
valstijoje telefono pasikalbėji
mo kaina pakeliama iki 15 cen
tų. Panašūs pakėlimai planuo
jami ir kitose valstijose.

ADDIS ABABA. — Etiopijo
je lankėsi jaunesnysis preziden
to brolis Edward Nixon su žmo- 

I na. Jį priėmė imperatorius 
I Haile Selassie. Iš Etiopijos Ni- 
! xonas išskrido į Bombėjų, Indi
ją.

narni Palestinos pabėgėlių spau
doje.
į Naujasis Libano premjeras 
vyriausybę sudaro iš įvairių pa
grindinių partijų, jų tarpe ir kai
riojo sparno, kuris ypatingai re
mia palestiniečius. Vidaus rei
kalų ministeriu numatytas Ka
mei Jumblatt, kuriam teks rū
pintis Libano saugumu ir pales
tiniečių reikalais. Nedidelėje 2.5 
mil. gyventojų valstybėje yra 
apie 250,000 palestiniečių pabė
gėlių, kurie sudaro vyriausybei 
ypatingų rūpesčių.



LEIDŽIA LIETUVIU SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN.BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S, Rockwell St, Chicago, HL 00629

XI METAI Nr. 17 (411)

LIET. SKAUTŲ S-GOS VISUOTINIO KORESPONDENCINIO 
SUVAŽIAVIMO PIRMININKAS

v. s. Pranas Karalius, fotografo "pagautas" beprekiaujant C leve lando Ka
ziuko Mugėje kovo 24. ti įo plokštele perka J. Gudėnas, "PUėny" tunto 

tėvy pirmininkas.
Vlado Bacevičiaus nuotr.

Tarptautinis

VADU SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE
Steigiamas Tarptautinis Egzily Skautu Biuras
Mintis sušaukti tarptautinį atsakingųjų skaučių-tų vadų šu

va ’iavimą nebuvo spontaniška, o subrandinta ilgesnio laiko, nes 
aktualios organizacinės problemos ir nuolatinis interesas tautybių 
skautiškos veiklos lygį kelti ir stiprinti’ kiekvienai vadijai teikė 
tų pačių rūpesčių.

Toks suvažiavimas Esčių, Lat
vių ir Lietuvių Seserijų Vyriau
sių Skautininkių iniciatyva bu
vo sušauktas New Yorko Kul
tūros Židinyje balandžio 7 d. Be 
pabaltieėių dar dalyvavo Ven
grų, Lenkų ir Ukrainiečių S-gų 
pirmininkai bei Vyriausios 
Skautininkės — kai arba įgalio
ti atstovai. Kadangi šie 6 tau
tybių atstovai reprezentavo ar
ti 30,000 organizuoto skautiško 
jaunimo sąjūdžiui, suvažiavimą 
reikia vertinti, kaip svarbų įvy
kį.

Lietuvių skautijai atstova
vo: LSS VS v. s. Lilė Milu- 
kienė, ASS Pirm. s. S. Ged
gaudienė. LSB VS v. s. P. 
Molis ir VSP v. s. C. Kiliulis.

Draugiška ir jaukia nuotaika 
atstovų buvo plačiai išdiskutuo
ti šie rūpimi klausimai:

1. Kooperacija tarp mūsų or
ganizacijų : abipusė informacija 
apie ateities veiklos planus ir 
bendradarbiavimo galimybės, 
siekiant bendro tikslo.

2. Band} mas suorganizuoti 
tarptautine (suv-rne atstovau
jamų 6 tautybių) skaučių-tų 
stovyklą, kuriai vengrai jau pa
siūlė ir savo gražiai įrengtą sto
vyklavietę. šiai idėjai vispusiš
kai pritarus, vengrų atstovai su
tiko imtis iniciatyvos tolimes
niems organizaciniams darbams. 
Tam org-jų įgalioti atstovai su
sirinks š. m. birž. 2 d. New 
Yorke tolimesnei studijai ir kon
kretiems darbams. Jų nutari
mai bus perduoti org-jų vadi- 
joms tvirtinti.

3. Suvažiavimo atstovai, jaus
dami bendrą ir gilų norą išlai

hus minimo balandžio 29
Pranešama, kad Chicagos 

skautų-čių bendra iškilminga šv. 
Jurgio dienos sueiga įvyks ba
landžio 29 d„ 11 vai. ryto, Bogan 
mokyklos sporto salėje.

Dalyvauja visi Chicagos skau
tų-čių tuntai ir akademikai. Aka- 

kyti tikrą skautišką dvasią, ir 
tautinį palikimą bei tradicijas 
savo skautų organizacijose, su 
drąsa ir pilnu pasitikėjimu pri
tarė lenkų atstovo pateiktam 
siūlymui įkurti Rytų ir Centri
nės Europos tarptautinį egzilų 
skaučių-tų Biurą.

Bendrą mintį išvedus iš gau
sių pasisakymų, buvo jaučiama, 
kad

tik stiprus, darniai sukoor- 
d lituotas. tautybių skautiš
kas sąjūdis įstengs palaiky
ti prasmingus ryšius ir už
imti jam priklausomą vietą 
gyvenamųjų kraštų bei pa
sauliniame skautų judėjime.
30,000 organizuoto skautiško 

iaunimo sąjūdis ne tik privalė
tų būti pastebėtas, bet ir įver
tintas.

Šiems užmojams įgyvendinti 
T atvių S-jos V. S. sutiko kvies
ti org-jų įgaliotinių komitetą 
(taip pat birž. 2 d. N. Y-e) atei
ties planams ir programai suda
ryti. Tik visų org-jų patvir- 
t nti komiteto nutarimai bus 
vykdomi.

•L 3uvaž:avimas pasiuntė svei- 
kin’mo laiškus kraštų vyr. skau- 

kaučių Seserijai bei brolijai.
Turiningą dienos programą 

aigdamas, suvažiavimas entu- 
z'astingai išreiškė skautišką pa
dėka šio suvažiavimo globėjai 

I LSS VS v. s. Lilei Milukienei, 
suvažiavimo iniciatorėms ir New 
Yorko Neringos skaučių tuntui 
bei vyr. skaučių Vilijos židiniui 
už gražų — nuoširdų priėmi
mą ir turtingas vaišes,

s. Gudaitis

SV. JURGIO tuntuose, žygiuoja su akademi-
DIFNA k“4* 'renkasi 10:30 vai. ry-

** to. Į salę žygiuoti pradėsime
CHICAGOJE 11:00 vai. Visi dėvime tvarkin-

gomis uniformomis. Tėveliai 
1 prašome nesivėluoti ir laiku pri- 
j statyti skautus-tes į nurodytą 
vietą.

Tėveliai ir svečiai, o ypač šiuo 
’ metu aktyvioje veikloje neda- 
! iyvaują skautininkai-kės, skau- 
į tai vyčiai ir vyr. skautės yra ma- 
' lon:ai kviečiami sueigoje daly-

TARPTAUTINIS SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE DARBO METU

Prie stato pirmininkauja ii Toronto atvykusi esė i v Vyr. SkauttaMcė Hilja Kuutma. Joa dešinėje — mūsų 
Vyriausia Skautininko v. s. Lilė Mttuktonė. ?

AUKSINĖMS
SUKAKTUVĖMS
rašo v. s. Ant. Saulaitis, 
ilgametis "Skautu Aido" 

redaktorius
SKAUTŲ AIDO bendradarbis 

v. s. č. Senkevičius žurnalo 50 i 
metų sukakties proga paprašė 
v. s. Antaną Saulaitį, Sk. Aido 
kūrimosi pradžioje skautavusį 
Šiauliuose ir vėliau (1929-37, 
1938-40 ir 1964-6 m.) buvusį 
SA redaktorių, pasisakyti ke
liais klausimais.

1
Nuo 1922 m. rudens labai pa

gyvėjęs šaulių skautų-čių veiki
mas (prasidėjęs 1920 m. pava
sarį) išsireiškė ir spaustuvėje 
spausdintu laikraštėliu.

SKAUTO AIDO, tada Šiaulių 
skautų laikraščio, nr. 1 išėjo 1923 
kovo 15 d. Jį leido skautų DLK 
VYTAUTO ir skaučių MIRGOS 
draugovės. Iniciatoriai ps. Va
cys Baniulis, ps, Ignas Tama
šauskas, ps.' Aldona Veitaitė 
(Bartuškienė), skautas Algirdas 
Jakševičius ir kiti.

Skautų - čių nuotaika buvo 
džiaugsminga. Negausus tada 
skautų-čių rėmėjų būrelis taip 
pat džiaugėsi jaunimo pastango
mis; tarp jų — kun. VI. Mažo- 
nas, mokyt. J. Rimkus ir k.

2
Nedidelėms išlaidoms mokėti tinti atskirais numeriais vieto- 

teko imti iš draugovių kuklių iž- vėse.
dų, pardavinėti laikraštį atski- Dėl piniginių sunkumų, ir iš 
rais numeriais; žinoma, vienas dalies dėl organizacinių vasari-

UNITED 
IN 

SCOUTING

PLAKATAS NEW YORKO TARPTAUTINIAME SUVAŽIAVIME 
i Pietė vyr. ataMlė Dalia Bagdžiūn^lė.

NAUJI CHICAGOS SKAUTININKAI

bendrame rate duoda skautininko įžodį balandžio 1. Tai (kairėje) •— ps. R. Spartos 
ir ps. R. Strikas.

Gintaro Plačo nuotr.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui našiu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai. chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halstad St, Chicago, Ilk 60608

kitas rėmėjas pridėjo šiokią to
kią auką laikraštėliui paremti.

Pirmuoju administratoriumi 
buvo skautas P. Spudas, vėliau
— skautas Vacys Lukauskas 
(Šiauliuose), dar vėliau (jau 
Kaune) —ps. Jonas Daniusevi- 
čius, ps. Viktoras Kastanauskas, 
s. Aleksas Mauragis ir k.

Su lėšomis Sk. Aidas, galima 
sakyti, vargo visą savo ilgą gy
venimą: niekad nebuvo jų per 
daug, o dažnai, ir labai dažnai
— jų neprįtekdavo.

3
Po metų Skautų Aidas, kad 

ir dar spausdinamas ir adminis
truojamas Šiauliuose, tuometinio 
Vyriausio Skautininko v. s. V. 
šenbergo buvo padarytas visos 
Lietuvos skautų-čių laikraščiu.

Dar metais vėliau buvo visiš
kai perkeltas į Kauną, kur buvo 
ir Vyriausias Skautų štabas.

Po pirmojo oficialaus (atsa
kingojo) redaktoriaus ps. Ve. 
Baniulio (Šiauliuose), vėliau at
sakingaisiais redaktoriais buvo 
ps. Ig. Tamašauskas, s. Viktoras 
čečeta, iš karto 3 — ps. J. Mer
kis, ps. Ed. Zabarauskas ir ps. 
A. Graževičius, po jų — s. A. 
Saulaitis, s. Kazys Laucius ir 
vėl v. s. A. Saulaitis; tai Lietu
voje.

4
Ligi 1931 m. Sk. Aido prenu

meratomis platinti nelabai sek
davosi. Tada daugiausia būda
vo siuntinėjama vienetams pla

utų persitvarkymų, kasmet, ligi 
mokslo metų pabaigos (ligi bir
želio mėn.) Sk. Aido išeidavo 
keli (4-6) numeriai, o rudenį vėl 
negalėdavo pasirodyti, ligi po 
Naujų Metų.

Nuo 1931 m. pagrindą sudarė 
prenumeratinė sistema. Labai 
padidėjo ir prenumeratorių skai
čius. Pajamų duodavo ir skelbi
kai. Gaudavo ir aukų bei para
mos. Pati Sąjunga rūpinosi laik
raščio gerove.

Kiek metų ėjęs mėnesiniu, 
vėliau kelerius metus ėjo dvisa
vaitiniu žurnalu.

5
Skautų Aidas buvo lietuviško

sios skautybės atspindys visą 
laiką. Pirmąjį dešimtmetį sa
vąją skautybę kūrė pats jau
nimas, laikui bėgant vis labiau 
ir vis uoliau vyresniųjų — mo
kytojų, kariškių, dvasininkų, vi
suomenės žmonių — palaikomas.

Taip buvo ir su Skautų Aidu. 
Gausiai bendradarbiavo moks
leiviai (iš visų Lietuvos vietų, 
kur būdavo skautų-čių vienetų) 
ir studentai. Bet bendradarbiau
davo ir jau su vardu žmonės — 
rašytojai, dailininkai, pedago
gai, kariškiai, kunigai ir k.

6
Skautų Aidas, aišku, turėjo 

didelės auklėjamosios reikšmės. 
Pirmiausia — informacija, vei
klos aprašymai, ideologinės sri- 

i ties temo, praktinių patarimų 
į šaltinis, skatintojas ir t, t.

Be to, ugdė ir rašančius bei 
jaunuosius bendradarbius; daug 
buvusių Sk. Aido talkininkų iš
ėjo į žymiuą plunksnos žmones.

Sk. Aidas iš kitų tada jauni
no periodinių leidinių išsiskyrė 

j r tuo, kad jis dėjo nemaža me
džiagos (rašinių, brėžinių, pie
šinių, schemų ir p.) praktiniams 
dalykams, kurie įėjo ar neįėjo j 
skautų programas, bet kurie 
aunimui teikė nurodymų užsi- 
mti, ką daryti konkrečiai, dirb
iką rankomis ir p. Tuo metu tai 
:am tikra prasme buvo naujas 
ialykas jaunimo periodikoje.

Žinoma, beletristiniai rašiniai, 
nuotykių bei kelionių aprašymai, 
įžymiųjų žmonių įdomios bio
grafijos ir k. buvo taip pat bū
dingas Sk. Aido turinio bruožas.

7
Sk. Aido tiesioginė laikysenos 

linija — lietuviškoji skautybė; 
tai linijai jis ir buvo visiškai 
atsidėjęs.

Lietuvoje ėjo ir daugiau laik
raščių bei žurnalų jaunimui, be
veik visais atvejais užimančių 
tam tikros linkmės kelią: labiau
siai organizacijų laikraščiai;

I
Vėliau švietimo Ministerija 

pradėjo leisti moksleiviams žur
nalą. Lietuvos Raudonasis Kry- 

ižius daug metu leido gerą žur
naliuką vaikams.

Kokio koordinuoto tarp jau
nimo žurnalų bei laikraščių ben
dradarbiavimo nebuvo. Ir tai bu
vo natūralu.

8
Lietuvoje Skautų Aidas tar

pais būdavo ir kitų skautiškųjų 
ar skautams-ėms leidinių leidė
jas. Išleista R. Baden-Powellio 
Skautybė Berniukams, Skauty
bė Mergaitėms, Skautų Vado
vui, didelis stovyklavimo vado
vėlis, didelė žaidimų knyga 
Žaisk!, didelis skiltininkų vado
vėlis, fotografavimo vadovėlis 
ir t. t.

Taip pat prof. S. Kolupailos 
išpopuliarintos baidarių kelionės 
upėmis būdavo ruošiamos Sk. 
Aido vardu.

Būdavo ruošiami įvairūs kon
kursai, visokios varžybos ir 1.1.

9
Nepriklausomoj Lietuvoj pa

skutinis Skautų Aido (tada dvi
savaitinio) numeris išleistas 
1940 birželio 15 d. data. Var
giai jis bepasiekė visus savo 
skaitytojus. Tų metų birželio 
15 d. sovietų raudonoji armija 
okupavo Lietuvą. Tuoj buvo su-

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

Romualdas L. Barauskas, 1970 
metais baigęs chemiją Loyola 
University of Chicago, o dabar 
dirbąs įstaigoje GTE Automatic 
Eletric Laboratories, Inc., North
lake, Illinois, yra . bendraauto
rius straipsnio apie vario elektro- 
galvanizavimo skiedinių palygi
nimą galvanizuotos vielos ele
mentų gamyboje, kuris yra pa
skelbtas leidinyje Plating, tomas 
60, hr. 4 1973 m. balandžio mėn.

E. E. Užgiris iš General Elec
tric Research and Development 
Center, Schenectady, New York 
yra bendraautorius straipsnio 
apie koloidų pastovumo nusta
tymą polięlektrolitiniuose skie
diniuose per laser Doppler spek
troskopiją*, kuris yra išspausdin
tas leidinyje Nature - Physical 
Science, tomas 242, nr. 118 1973 
m. balandžio mėn. 2 d.

Saulius šimoliūnas

laikytas Sk. Aido leidimas, o už 
trumpo laiko okupacinės val
džios uždaryta ir Lietuvių Skau
tų Sąjunga.

10
Nepaprastai svarbu, kad Skau

tų Aidas gyvuotų ir toliau!
Tuo rūpintis tenka visiems — 

tiek vadovams-ėms, tiek skau
tams-ėms, tiek ir tėvams bei rė
mėjams.

Būtina ne tik išlaikyti tobulą 
Skautų Aidą (tai labiausiai LSS 
vadovybės, redakcijos ir bendra
darbių rūpestis!), bet taip pat 
lietuvybės labui ir mūsų skau
tybės ugdymo uždaviniams bū
tina jį išlaikyti naudojamą, 
skaitomą, studijuojamą (tai vie
tinių vadovų-ių, tėvų ir vyres
niųjų auklėjimo pareigos).

Tebūnie’ir toliau skautų Ai
das kiekvieno LSS nario paly
dovas ir kiekvienos skautiško
sios šeimos nuolatinis lankyto
jas.

Ilgiausių Metų! Budžiu!
Jūsų v. s. Antanas Saulaitis

dem:ka’, kurie neturi pareigu' vauti.
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ATSIMINIMU TROŠKULYS
arba

Kaip gudriai praradom Klaipėdą
Dabartiniu metu susikryžia

vo kardai dėl Klaipėdos prara
dimo. Tema plati, bet ir slidi. 
Tektų labai pagalvoti, kokiais 
atsiminimais ir kas padės Lie
tuvos okupantams įrodinėti ko
kie lepšiai, imperialistų — kapi
talistų suktos politikos aukos 
buvo Urbšys, Škirpa, dr. Any- 
sas Klaipėdos lietuviai ir visa 
Lietuva.

Turim du puslapiu Mažosios 
Lietuvos, tai jos kultūrinė, poli
tinė kova prieš kaizerių, ypač 
nacių brutalumų ir Klaipėdos at
vadavimą. Klaipėdos ir krašto 
išvadavimas — sukilimas buvo 
ir liks gražus, net romantiškas, 
kartu — ir sėkmingas puslapis 
mūsų istorijoj. Apie tai mes dau
giau ar mažiau ir pasidžiaugiam, 
ir padejuojam, sukilimo sukak
tuves paminėdami.

Gražu ir gerai.
Dabar kardai ir plunksnos če

ža: kaip mes praradom Mažąją 
Lietuvą ir Klaipėdą? Stropumo 
ir užsidegimo netrūksta. Sujudo 
sukruto su padidinamais stiklais 
ieškoti, kokį raštą parašė mi- 
nisteris J. Urbšys, kaip jis grį
žo iš Ribbentropo kanceliarijos 
— inkvizicijos. Dr. M. Anysas 
paskelbė jo atsiminimais parem
tą pasikalbėjimą su Urbšiu. Ten 
šiek tiek parodoma, kaip naciai 
naudojosi savo mokytojų —

Kremliaus despotų metodais. 
Naciai be jokių skrupulų sulam
dė Čekoslovakijos prezidentą 
Hachą, labai vykusiai pasisavin
tais iš Kremliaus būdais ir in
strumentais. Apie tai gal ir de
rėtų išsamiau pasikalbėti.

Dr. Anyso balsan atsiliepė p. 
K. širpa. čia būtina pridėti, 
atsiliepė buvęs Lietuvos pasiun
tinys prie Trečiojo Reicho. Ten
ka manyti, Škirpai ir pats Dievas 
galėjo kvėpti idėją, kuo paremti 
Urbšio grumtynes su gestapis- 
tu Ribben tropu? Anyso pareiš
kime Škirpos pozicija gana sa
votiška. Anuo metu Škirpa Urb
šį įtikinęs, kad Trečiojo Reicho 
ir Lietuvos padangėje tuo tarpu 
didelių debesų nesimatyti. Su 
tokiu šviesoku paguodimu Škir
pa palydi Urbšį į Ribbentropo, 
mūsų amžiaus inkvizicijos pa
gerinimais aprūpintą virtuvę— 
Reicho Užs. Reikalų ministeri
ją, iš kurios Urbšys išeina apdir
btas — užleisti naciams Klaipė
dą ir Mažąją Lietuvą.

Urbšiui atsilankius į Berlyną, 
dr. M. Anyso žiniomis nušviestas 
mūsų pasiuntinys Berlyne, at
rodo, kaip iš medžio iškritęs. Į 
tai, savaime suprantama, Škir
pa atšauna: kaip ir kada jis in
formavo Urbšį, ir kada jis buvo 
ten, kur turėjo būti. Keistoka ir

Ponia Winifred Cunningham iš Pittsburgho, Pa., pagarsėjo visoje Amerikoje savo kiaušiniu deko
ravimo menu. Ji naudoja vištos, žąsies, anties ir net importuotus iš Afrikos Štrauso kiaušinius, 
kuriuos nutapytus ji parduoda nuo 1 iki 100 dol. Ji naudoja natūralius svogūnu lukšty, riešuty 

ar uog j dažus.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
TARYBA L

I.irinkii direktoriai ir nauja 
valdybų ’ ’i-

Balandz.it> d. įvykusioje 
Chicagos Lietuvių,Tarybos me
tinėje konferencijoje Chicago 
Savings and Loan Assoc. sve
tainėje buvo išrinktti 28 Tary
bos direktoriai vieniems me
tams. Direktorių sąstatas se
kantis: Ignas Andrašiūnas,
Kristina Austin, Mikalina Ba
ronienė, Juozas Balionas, Ele
na Ručinskienė, Juzė Gulbinie
nė, Adelė Gabalienė, Algis Ja
saitis, Petras Jokubka, Alvydas 
Jonikas, Teodora Kuzienė, Sta
sys Mankus, Vincas Maukus. 
Matas Naujokas, Julius Pakal- 
ka, Pranė Pakalkienė, Casimir į 
Oksas, Mikas Pranevičius^ Al
girdas Pužauskas, Rimas šar
ka, Juozas Sadūnas, Juozas Sko 
rubskas, Vladas šoliūnas, Kim 
Adolfas Stasys, Antanas Švit
ra, Rimas Staniūnas, Jonas Va
laitis ir Jonas Valkiūnas.

Naujai išrinktieji direktoriai 
iš savo tarpo, trumpai pasitarę 
išsirinko valdybą sekančiai: 
Pirmininkas. — Rimas šarka, 
4 vicepirmininkai: Julius Pa- 
kalka, Kun. Adolfas Stasys, Mi

kas Pranevičius ir Jonas Val
kiūnas. Iždininkas Vladas 
šoliūnas, vykdomuoju sekre
torium Alvydas Jonikas. iž
do sekretorium — Antanas 
Švitra, Nutarimų sekretorium 
Stasys Mankus, iždo globėjai

Matas Naujokas Teodora 
Kuzienė, Juozas Sadūnas i r Juo
zas Skorubskas.

įvairias komisijos bus išrink
tos sekančiame Tarybos susi
rinkime. Korės p.

Gimdymų kontrolė 
kalėms ir katėms

Stanford universiteto chemi
jos profesorius Washingtone 
Dr. Carl Dierassi, kurs žymia 
dalimi prisidėjo išrasti ir išvys
tyti gimdymo kontrolės “piliu
lę” moterims, dabar pasisakė 
už tokios pilules davimą ir šu
ninis, katėms bei kitokiems na
miniams gyvuliams, pastebė
damas esą nors reikalas yra 
skubus ir būtinas”, tačiau gy
vuliams kontraceptyviai dar

į nebūsią artimiausiais metais 
pagaminti.

NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□■■■■i
KNYGOS ANGLŲ KALBA

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA čikagietės Įspūdžiai okv 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jazmirw*, A KISS IN THE DARK. Pikantižkų ir intymių nuotyki! 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

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

©r. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V, 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS .
1739 South Halsted Street Chicago. m. 6060S

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. Vacį. 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 Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 psl. _________________ ___ $3.00
P. Liūdžiuvienė, 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, UI. 60608. — Tel. HA 1-6100

painu, kai palygini dr. M. Anyso 
ir Škirpos pareiškimus.

Dr. M. Anysas tikina, kad Urb
šys, Reicho lėktuvu skraidina
mas iš Berlyno į Kauną padaręs 
šiokius tokius užrašus, kaip kas 
dėjosi Ribbentropui ultimatyviai 
pareikalavus užleisti naciams 
Mažąją Lietuvą, o Škirpa atsi
liepia, “tuoj po sugrįžimo... iš 
vizito pas von Ribbentropą, bū
tent 1939 kovo 20 d. po pietų, o 
ne pakeliuj grįžtant į- Kauną 
traukiniu”.

Skirtumas tarp dr. Anyso ir 
buvusio Lietuvos pasiuntinio ga
na platus. Škirpa tikina, kad 
Urbšys norėjo pasimatyti su 
Ribbentropu ir Škirpa paruošė 
kelią tokiam pasimatymui. O 
dr. Anysas tikina, kad Urbšys ir 
Lietifvos vyriausybė vengė ir 
užsukti j Berlyną, vengė ir Rib
bentropo, Škirpa Urbšio kelionę 
dėl Klaipėdos praradimo vadina 
vizitu. Ta proga nukrypkim į 
šalį.
Albert Speer, Hitlerio dešinioji 
ranka, savo atsiminimuose “In
side the Third Reich” rašo, kaip 
pats Hitleris pareiškė apie Če
koslovakijos prezidento Hachos

noma, Hacha pasirašė Čekoslo
vakijos laidotuves — pasidavi
mą Reicho malonei. Taip apdir- 
binėjo atstovus pats Hitleris. 
Gal kas parašytų plačiau, kaip 
apdirbinėjo Ribbentropas ?

Mūsų atstovas Trečiam Rei
chui K. Škirpa rašo... “o man pa
lydint jį (Urbšį. R. P.) kovo 20 
d. apie pietus į vok. Užs. Rkl. 
Ministeriją, jam pačiam pasitei
ravus apie mano asmenišką nu
jautimą, atsakiau, jog nebūčiau 
nustebintas, jei Ribbentropas 
pateiktų p. Urbšiui jau gatavai 
iškeptą viščiuką”.

Hitleris Urbšį apdirbti pave
dė Ribbentropui. Škirpa p. Urb
šį pavaišina iškeptu viščiuku. 
Atrodo, gan pakili nuotaika bu
vo, kai p. Urbšys ir atstovas 
Škirpa žengė prie apdirbėjo — 
Ribbentropo durų.

Iš dr. Anyso pareiškimo susi
daro išvada, kad Urbšio pareiš
kimas, grįžus iš Berlyno, buvo 
žodinis, o Škirpa tikina, kaip 
jau minėta, kad pas jį, atstovy
bėje, po pietų buvo surašytas 
Urbšio pareiškimas ir pats Škir
pa tą pareiškimą pasiuntė į Pa
ryžių, Romą, Londoną, ir pats

(mais atsiminimų. Kur kas įdo
mesni atsiminimai būtų: kaip 
Ribbentropas, Hitleris apdirbi
nėjo atstovus, diplomatus.

Urbšys tyliai ir labai gražiai 
verčia okupuotoj Lietuvoj kla
sikus iš prancūzų, vokiečių kal
bų. Savo praradimų atsimini
mais neišprovokuokim, ko ne
norėtum. Jėgas ir sumanumą 
sunaudokim klausimui: kaip at
vaduoti Klaipėdą?

"Mažoji ledų gadynė"
Reuterio pranešimais, Japo

nijos oro spėjikai (meteorolo
gai) priėję išvados, kad jau nuo 
1963 metų prasidėję nenorma
liai šaltesni orai nusitęs mažiau
siai per visus 1970-sius metus, 
tai yra bent iki 1980 metų. Po
liarinių sričių atšalimas sukėlęs 
įvairiose žemės kamuolio vieto
se sausras, staigius potvynius 
arba nenormaliai šaltas ar karš
tas vasaras. Ta teorija aiškina, 
kad mūsų žemė įžengia į “mažą
jį ledų amžių”, kurį iššaukę pa
dangėj usios dėmės saulėje ar
ba mūsų žemės atmosferos už
teršimas.

» ... ■ — ................. ' " " -T-.......................... ■

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 bolševikų 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 nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL $1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraiti*, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūną*, 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 yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 pat $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 6060$

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

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmafam* tom* yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiaL 
Abu tomai minkštuos* viršeliuos* parduodami už $4.00, o kietuos* 

viršeliuos* už $6.00.
Abi knygas gausit*, |*| pinigus pasiysit* tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

sulamdymą: “Aš turėjau taip 
apdirbti (sulamdyti — belabor
ed) seną vyrą, kad jo nervai vi
sai jį apleido, ir jis (Hacha) bu
vo gatavas pasirašyti, bet tuo 
kartu jis gavo širdies ataką. Ša
lutiniam kambaryje Dr. Morell 
(Hitlerio asmeninis gydytojas. 
R. D.) davė injekciją, bet šiuo 
atveju perdaug efektingą, Ha
cha atgavo jėgas ir atgijo, ir 
vėl atsisakė pasirašyti, pakol aš 
jį galutinai nuvariau”. Tada, ži-

turėjo nuorašą... bet tas nuora
šas per karą dingo. Daug raš
tų nedingo, bet šis, pats svar
biausias dingo ir gana.

O dabar telieka kalbėti apie 
lėktuvų, traukinių keliones, prieš 
piet ir po piet, apie keptus viš
čiukus. Gal atsimintina, kokias 
kelnes apsimovė, kokias nusimo
vė.

Gal meskim feljetonams ga
minti medžiagą apie Klaipėdos 
praradimą. Pakentėkim ir su to-

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

SAVINGS

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

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

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

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

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

UNIVERSAL
Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

1800 So. Halsted St

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Tel. 421-3070
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P. STRAVINSKAS
Pažinimas savo tautos praeities dvykių turi ir mūsų lietuvių 
— mūsų šių dienų rūpestis ir tauta. IŠ jų aiškėja mūsų tau

tos gerosios ypatybės, teigia
mos būdo savybės, jos labai 
graži siela.

Todėl mums lietuviams ir 
reikia savo tautos praeitį pa
žinti. Ne tik pažinti, bet dar
gi ir, kaip sako Lietuvos him
no žodžiai “pasisemti” iš jos 
“stiprybės” (plg. to himno žo-

uždavinys
Kiekviena tauta savo praei

ties gyvenime turi tokių mo
mentų, istorinių faktų ar įvy
kių iš kurių galima spręsti apie 
jos būdą, apie jos dvasinio gy
venimo savybės, apie jos dory
bes.

Tokių momentų, faktų ir

BL 00608. Telef HAynmrkM 14100.
100.08
81148

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus •ehmadiefiius, nu*

Armėnai siekia nepriklausomybes
Armėnijoje gyvenantieji ir po visą pasaulį išblašky

ti armėnai siekia savo krašto laisvės ir nepriklausomy
bės. Armėnai turi seniausią kalbą ir seniausią savo tau
tos istoriją, bet jie šiandien nebeturi valstybės. Caro lai
kais buvo pasakojama, kad Maskvoje ir Petrograde gy
veno daugiau armėnų, negu pačioje Armėnijoje. Pana
šiai galima pasakyti ir šiandien: po visą pasaulį yra dau
giau išsiblaškiusių armėnų, negu pačioje Armėnijoje,

Savo laiku stipri ir galinga tauta, valdžiusi didelius 
Tigro, Eufrato ir Mažosios Azijos plotus, Šiandien yra 
išdraskyta į kelias dalis. Armėnijos valstybę sunaikino į 
Mažąją Aziją įsiveržę mongolai ir persai. Dalį Armėni
jos atėmė iš turkų rusų carai. 1918 metais armėnai suge
bėjo paskelbti savo krašto nepriklausomybę ir veik du 
metu nepriklausomai tvarkyti savo reikalus, bet raudo
najai armijai įsiveržus į Kaukazą, Armėnijos nepriklau
somybė buvo sunaikinta ir paskelbta Armėnijos sovietinė 
respublika.

Šiandien armėnai, kaip ir lietuviai, mini savo tautos 
praeitį romantiškai ir su širdgėla, nes žino, kad galinges
nis priešas ne tik laiko pavergęs judrią ir darbščią tautą, 
bet sąmoningai naikina visą ilgų šimtmečių praeitį, falsi
fikuoja dokumentus ir stengiasi siaurinti pagrindines pi
liečio teises.

Dar penkis tūkstančius metų prieš Kristų, armėnai 
gyveno Urmijos, Vano ir Sevango ežerų srityse, kur te
ka Tigras ir Eufratas, Kuros ir Arako upės. Prieš penkis 
tūkstančius metų šias sritis buvo užplaukę europiečiai, 
susimaišė su vietos gyventojais ir davė pagrindą armėnų 
kalbai, kultūrai ir senoms kunigaikščių giminėms, šim
tus metų valdžiusioms kraštą. Armėnų pirkliai važinėjo 
po visą pasaulį ir pardavinėjo šilko gaminius ir kitokias 
prekes.

Armėnų kalba yra indoeuropiečių kilmės, todėl joje 
yra didokas skaičius tų pačių elementų kokius turi ir bal
tų kalbos. Armėnų kalba turi dvi tarmes. Viena tarmė 
labiau yra praplitusi dabar Irane gyvenančių armėnų tar
pe, o antroji yra vartojama šioje Kaukazo kalnų pusėje 
gyvenančių armėnų. Armėnai yra katalikai, pirmieji iš
sivertė bibliją į armėnų kalbą, bet jie yra tautiniai katali
kai, seniai išsiderėję svarbias tautines privilegijas.

Armėnai patikėjo rusų revoliucionierių skelbiamiems 
laisvės principams, paskelbė Armėnijos nepriklausomybę 
ir bandė demokratiškai valdyti savo kraštą. Laisvi jie bu
vo tik iki 1921 metų, kai raudonoji armija išvaikė ttepri-

dšiue: "Ii praeities tavo sūnūs 
te stiprybę temla”).

Tuo mes turimi rūpintis ypač 
tremtyje, priverstinėje išeivi
joje, gyvendami atskilę nuo 
tautos kamieno, veikiami viso
kių žalingų mūsų lietuvybei 
įtakų. Patinimas savo tautos 
praeities ir kartu įsisavinimas 
tautos būdo bruožų, jos dory
bių sarti mus su tauta dar vie
nu (šio pobūdžio) dvasiniu lie
tuvybės ryšiu. Štai, kodėl paži
nimas mūsų tautos praeities 
yra ne tik mūsų rūpestis, bet ir 
labai svarbus, aktualus šian
dieninis mūsų uždavinys.
Kam labiausiai iiandien reikia 
pėdinti mūsų tautos praeitį?

To labiausiai reikia mūsų 
jaunimui,kurio dvasiniai ryšiai 
su sava tauta gerokai silpni. O 
pažinimas tautos praeities tuos 
jaunimo dvasinius ryšius kaip 
tik gali sustiprinti. Pamatęs 
savo tautą, išryškėjusią istori
jos eigoje savo labai gražiomis 
būdo ir dvasinio gyvenimo sa
vybėmis, savo dorybėmis, sa
vo dvasios kilnumu, savo dva
singumu, religingumu, darin- 
gumu, savo troškimu laimės 
ir drąsa kovoje dėl jos, mūsų 
jaunimas savo tautą labiau pa
miltų ir didžiuotųsi jai priklau
sąs. Taigi va, ir sustiprėtų jo 
dvasinis ryšys su sava tauta.

Ar mūsų jaunimas dabar 
pažįsta savo tautos praeitį?
Gal šiek tiek ir pažįsta, bet, 

manding, nepakankamai. Su 
tautos praeitimi jis gal bus su
sipažinęs lituanistinėje mokyk
loje, kurioje dar ir nevisi mū
sų jaunieji bus besimokę. To
dėl kiti gal net ir visai nepažįs
ta savo tautos praeities, jos is
torijos.

Kas daryti, siekiant mūsų 
jaunimą supažindinti su 
lietuvių tatžtas praeitimi?

1) Pirmiausia, reikėtų lietu
viams tėvams jau šeimoje su
pažindinti savo vaikus su lietu
vių tautos istorija, bent su į 
jaunučių sielą krentančiais di
džiaisiais tautos gyvenimo įvy
kiais, žinoma, jiems supran
tamu, lengva kalba. Tėvams 
reikėtų ir toliau sekti savo vai
kų žinių (apie savo tautos pra
eitį) plėtotę, jų vaikučių hori
zonto į tautos praeitį didėjimą, 
augant jų žinioms ir apie tautos 
gražią sielą, apie tautos dory
bes.

2) Toliau, turėtų būti sustipo 
rintas Lietuvos istorijos moky* 
mas ir lituanistinėse mokyklo
se. Svarbu toms mokykloms 
turėti irgi gerą, specialiai jų 
programai pritaikytą istorijos 
vadovėlį, kur būtų išryškinti

klausomos Armėnijos valdžią, žmonių sudarytas įstaigas 
ir primetė armėnams sovietinę tvarką. Armėnai ilgus 
metus kalnuose prieš rusus vedė kovą, bet komunistų 
buvo nuginkluoti ir pavergti. Didokas armėnų skaičius 
sugebėjo pabėgti į Siriją, Libaną, Graikiją, Afriką, Indiją 
ir kitas valstybės.

Labai liūdnai armėnai prisimena žiaurias turkų žu
dynes, padarytas 1918 ir 1919 metais. Kars ir Ardahano 
provincijose gyvenanatieji armėnai bandė nepriklauso
mai savo reikalus tvarkyti, bet turkai tas sritis skaitė 
savo žemėmis. Tuometinė turkų valdžia, nepajėgdama 
susitarti su armėnais, leido žiaurias žudynes. Turkijoje 
tuo metu buvęs JAV ambasadorius Henry Morgenthau 
tuos žiaurius turkų veiksmus matė ir protestavo. Vėliau 
jis vaizdžiai aprašė tą žiaurų laikotarpį. Buvo žudomi ne 
tik ginklus vartoti galintieji vyrai, bet moterys ir net 
Vaikai. Ypatingai žiaurus buvo turkų vidaus reikalų mi- 
nisteris Talaat, įsakęs savo žinioje esantiems kariams ne
sigailėti turkų tautos priešų. Turkų pravestos žudynės 
sukrėtė visą pasaulį. Iš visų pasaulio kraštų buvo siun
čiami protestai, bet jie Turkijoje buvusių armėnų ne
išgelbėjo.

Armėnai yra išsiblaškę po visą pasaulį. Jų galima su
tikti kiekviename didesniame prekybos centre. Didokas 
jų skaičius gyvena Amerikoje. Bet dar daugiau armėnų 
yra kiekvienoje Artimų Rytų valstybėje. Jie verčiasi 
prekyba, moka kelis amatus. Armėnai stengiasi savo vai
kus išmokslinti. Armėnai yra išsiblaškę po pasaulį, bet 
nepasimetę. Jie kiekvieną metą primena pasauliui pa
vergtą tautą ir prašo pagalbos nepriklausomybei ir lais
vei atgauti. Iš Libano ateinančios žinios tvirtina, kad ar
mėnų jaunimas mokosi ginklą vartoti. Tremtyje esančių 
armėnų vaikai moka vaikščioti tiesiomis gretomis ir šau
dyti spausto oro šautuvais, Libanas turi bėdos su arabų 
partizanais, norinčiais grįžti į žydų valdomą Palestiną, o 
dabar pas juos lavinasi ir armėnų vaikai. Libano valdžia 
panoro arčiau ištirti reikalą. Vienas armėnas trumpai 
šitaip tardytojui atsakė: — Jeigu mes turėtume ginkluo
tą jėgą, tai pasauliui jos nerodytume...

Armėnai nesimaišo į Libano vidaus reikalus, bet jų 
pajėgumas Šimtmečius būti vieningais visą laiką rūpintis 
gavo krašto laisvė ir priminti pasauliui pavergtai tautai 
daromą skriaudą yra didelis dalykas. Armėnai yra įsiti
kinę, kad netolimoje ateityje turės baigtis svetima vergi
ja. Laisvi bus ne tik rusų pavergti armėnai, bet turės at
leisti varžtus ir kiti kaimynai. Kiekviena tauta turi teisę 
savarankiškai savo reikalus tvarkyti. Tokią teisę turi ir 
armėnų tauta. Armėnai vieni vargu pajėgs išsilaisvinti iš 
sovietinio jungo, bet jeigu būtų galima lietuviams, ukrai
niečiams, gruzinams ir kitiems rusų pavergtiems žmo
nėms suderinti savo pastangas, tai išsilaisvinimo valan- ypač tie mūsų tautos gyveni-* 
da greičiau priartėtų. mo momentai, istoriniai faktai

t ir įvykiai, taip pat ir mūsų is
torinės asmenybės, iš kurių 
lietuviui yra ko pasimokyti, iii 

. kurių matyti mūsų tautos didy- 
! bė. Ar tokį vadovėlį dabar tu
rime? Rodos, kad ne... Pasi
rūpinkime juo.

3) Dar toliau, svarbu, kad 
mūsų organizuotas jaunimas 
(kaip pvz., skautai, ateitininkai, 
neolituanai) susidomėtų dau
giau mūsų tautos praeities stu
dijomis, aiškinimu tautos bū
do, jos dvasinio gyvenimo sa
vybių ir dorybių iš tautos pra
eities. Tuo tikslu galėtų būti 
organizuojami ir specialios tau 
tos tos praeities studijų būre
liai arba sekcijos; galėtų būti 
ruošiamos jaunimui paskaitos, 
tiek nušviečiančios istorinius

į faktus, įvykius, tiek ir išryš- 
t kiną istorines asmenybes.

4) čia daug galėtų mūs jau
nimui padėti ir kitos mūsų vi-

, suomeninės organizacijos, ypač 
taip gražiai savo veikla ir moks 
linėmis studijomis besireiškian 
ti mūsų istorikų draugija, ne
senai turėjusi Chicagoje savo 
suvažiavimą.

5) Mūsų spauda turėtų irgi 
reikštis kiek gyviau tautos pra
eities dėmesio vertų faktų ir 
įvykių ryškinimu, istorinių as
menybių prisiminimais, ypač 
dar iš netolimosios praeities ir 
nesenai mirusių. Gi ir aš, va, 
nelabai senai pateikiau Naujie
noms mirusio Liet. Prezidento 
Aleksandro Stulginskio biogra
finius broužus su jo asmenybės 
paryškinimais, ir, pasakysiu, iš 
daugelio gavau gražių atsilie
pimų, net Šiltų padėkos žodžių. 
Iš to sprendžiu, kad žmonės 
tokių straipsnių laukia ir juos 
su noru skaito, jais domisi. 
Todėl aš ir keliu čia mintį mū
sų visiems plunksnos žmonėms, 
ypač gi mūsų istorikams pasi
naudoti lietuviška spauda, jo
je daugiau rašyti apie mūsų 
tautos praeitį, apie istorinius 
faktus, įvykius ir istorines as
menybes. Tas veiks 
mai ir mūsų jaunimą.

6) Dar keliu mintį 
rašytojams' pasirinkti 
temas savo veikalams. 
ūoma, tuose veikaluose netu
rėtų būti iškraipomi istoriniai 
faktai ar įvykiai; irgi neturė
tų būti jie tendencingai inter
pretuojami, klaidinant skaity
tojus, dezorientuojant lietu
vius, o kartais net įžeidžiant, 
kompromituojant, žeminant pa 
čią mūsų tautą. Man labai ne
malonu čia pasakyti savo atvi
rą nuomonę, pvz., apie mūsų 
rašytojo Vytauto Alanto raštus, 
kur taip neteisingai, tiesiog 
taūtą įžeidžiančiai profaniškai 
aiškinama mūsų “protėvių re
ligija”, kaip neva pagonybė, 
nors ta religija nebuvo pagony
bė, o tik savo rūšies panteiz-

auklėja

ir mūsų 
istorines

Tik ži-

JONAS BERTAŠIUS

TEISE AR SMURTAS?
s

Karui prasidėjus, buvęs nukeltas į 
Vladikaukazą, kame universitete dėstęs 
lotynų kalbą ir istorijos mokslą. Po karo 
atkeltas į S. S. Generalinio štabo Karo Aka
demiją Kuibyševe prancūzų kalbai dėstyti.

Tremtyje yra žmonių, kurie tvirtina, 
kad jų žiniomis A. Voldemaras dalyvavęs 
Teherano ir Jaltos kouferencijose, kaip 
Stalino ekspertų komisijos narys.

Skaitant, ar girdint tokius A. Voldema
ro avantiūristinius žygius norisi net už gal
vos griebtis ir tikrai sunku, sveiku protu 
galvojant, patikėti, nes A. Voldemaras lie
tuviškos visuomenės buvo laikomas patri- 
jotu Nr. I.

Nėra tekę ką nors panašaus girdėti, kad 
S. S. jau užvaldytoje valstybėje pagavusi 
tos tautos didelį patriotą būtų parodžiusi 
tiek rūpesčio, ceremonijų ir taip būtų glo
bojusi, kaip tai padarė A. Voldemaro ad
resu. Tiek ir tiek turime davinių, kuo
met daug menkesni tautų patriotai patekę 
Sovietų organų žinion buvo žiauriai kan
kinami ir pagaliau žudomi.

Reikia neužmiršti, kad A. Voldemaro 
įsakymu buvo nuteisti ir sušaudyti 4 Lie
tuvos komunistai.

Tikri A. Voldemaro pasitarnavimai So
vietų Sąjungai paaiškės tik tuomet, kuo

met bus atskleisti S. S-gos užsienio komi
sariato archyvai.

Tat ankstyvesniems tautininkams ir čia 
tremtyje Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
žmonėms, kurie A. Voldemarą laiko savo 
ideologu, garbės nariu, nebelieka hieko 
kito, kaip ir toliau, dar sū didesniu Užsis
pyrimu Jį ir toliau garbinti, šlovinti, o vi
sus Jo avantiūristinius žygdarbius laikyti 
išgalvotomis “pasakėlėmis”.

Tat, pagaliau, kaip p. M. Kavtdiui at
rodo, ar Tautos Vadas pasirinkdamas 
savo artimiausia bendradarbiu prof. A. Vol
demarą skaudžiai neapsiriko ir kiek tai 
buvo pasitarnauta gražesnei Lietuvos 
ateičiai ir rezultate įvykusiam skaudžiam 
Lietuvos likimui?

PABAIGAI

Kasmet džiaugsmingai švenčiame Va
sario l(wtos dieno* sukaktį, kurion ritėto 
stengiamės išryškinti tą Tautos ryžtą at
gauti Nepriklausomybę. Neturėtam nei 
kariuomenė*, nei ginklų, o vi* tik dėka ge
nialių Tautos vadų išmintimi ir kaimo šiau
dinėse pastogėse subrertdbsio jaunimo, 
buvo iškovota ir atgauta Laisvė.

Kyla klausima*. ar nevertėtą taipgi pa
ri tikti kurią nors birželio mėnesio dieną, 
kuomet rinkdamiesi į tą liūdnąją sukaktį, 
kuomet buvo toji Nepriklausomybė pra
rasta. Greta politinių įvykių, reiktų per
žvelgti ir kitos Nepriklausomo gyvenimo 
trūkumus, klaidas ir panagrinėti, ar ne-
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buvo kitų kelių, ėjimų tai Nepriklausomy
bei išlaikyti ir kaip ateities kartos tokiais 
atvejais turėtų elgtis.

Turime daug pretendentų į vadu*, ku
rie visus partinius susigrupavimus vyriau
sybių koalicijoje įžiūri valstybės santvar
kos sustingimą, neveiklumą, o ištiktųjų 
didesnio dirbtino sustingimo vargu ar ga
lėjo būti, kai įsiviešpatavo tautininkų par
tijos triumfas ir siautėjimas. Veikė karo 
stovis, nepatikimi žmonės btrvo areštuo
jami, parti tų veikimas griežtai draudžia
mas.

Kad liaudininkus ištrynus iš gyvenimo, 
tai mėginta it Varpo spaustuvę susprog
dinti.

Du lietuvių kariuomenė* leitenantai; 
Mdtiėka ir Navakas kurie Gruodžio 17-tos 
naktį išlaužė M. JMeževičians buto lauko 
duris ir įsiveržę vidun privertė M misterį 
Pirmininką sergantį apsirengti ir išvežė į 
Generalinį štabą, šiandien ptašfcėjo, kad 
Motieka tarnauja raudonojoje trini jojo ge
nerolo laipsnyje.

Žinovai tvirtina, kad tautininkų vieš
patavimo laikais buvo susekti ir likviduoti 
net 7 ruošti perversmai, ne* tautininkai 
buvo padvigubinę slaptosios policijos kad
rus.

Perskaičius in-Čiąjį St. Raštikio atsimi
nimų tomą, kuriame telpa tas paskutinis 
A. Smetonos viešpatavimo laikotarpis, 
kuomet tiek bnvo rašoma ir skelbiama., kad 
turime Tautos Vadą ir tauta gali bū

ti rami, šiurpas sukrečia matant, kad 
ir Lietuvai gresiančius pavoju*.

Per 22 Nepriklausomo gyvenimo metus 
net 22 kartus keitėsi Krašte Apsaugos mi
nisterial ir dar daugiau kartų keitėsi ka
riuomenės vadai, ar jų pareigūnai kariuo
menės štabo viršininkai. St. Raštikis rašo:

1939. IX. 4 dieną siūliau paskelbti mo
bilizaciją, A. Smetona nesutiko.

1939. IX. 17 dieną vėl pasiūliau. Buvo 
sutikta paskelbti tik dalinę mobilizociją.

1909. X. 2 dieną kariuomenės vadui ne
dalyvaujant vyriausybė nutarė kariuome
nę demobilizuoti.

Kitoj vietoj rašo: “Jei vis dėlto būčiau 
paliktas savo pareigose, tai galiu tik pasa
kyti, kad mano sprendimai tikrai būtų 
buvę skirtingi”

Paskutinis Krašto Apsaugos ministėris 
bėgdamas su A. Smetonos šeima į Vokieti
ją ir privažiavęs Kybartų pasienio perei
namąjį punktą, sargybinių paprašius pa
kelti barjerą it tiems nesutikus, iŠ to išgąs
čio ginkluotas peršoko per barjerą, palik
damas Respublikos Prezidentą kitoj pu
sėj. Tat jeigu ginkluotas ministeris, kariš
kis nesugebėjo susitvarkyti su keliai* sar
gybiniais, tai ko norėti, kad sugebėtų tvar
kyti kariuomenės reikalus.

Latviai buvę pasiūlę sudaryti trijų Pa
baltijo Valstybių Sąjungą, bet A. Smetona, 
norėdamas išlaikyti neutralitetą, atsisakė'. 
Tos trys valstybės pavojaus atveju būtų ga
lėjusios išstatyti virš H milijono kariuo-

mac; gamtos jėgų, o ne stabų 
garbinimas, kuo mes galėtume 
tik pasididžiuoti. Apskritai, tas 
mūsų “produktyvusis” rašyto
jas rašė ir visai nusirašė savo 
kūriniuose, kad tiesiog mums, 
lietuviams, skruostai iš gėdos 
kaista, tuos jo raštus beskai
tant. Tik tiek žmogus raminie- 
si, kad vieną kartą, savo 70 rhe 
tų amžiaus sukaktį labai iškil
mingai Chicagos jėzuitų na
muose atšventęs ir ten savo pa
skaitoje Šv. Pranciškaus ger
bėju bei sekėju apsiskelbęs, 
(gal net ir į tretininkus įstojęs) 
pagaliau liausis rašęs savo por
nografinius ir dar “protėvių 
religiją” kompromituojančius 
bei mūsų krkščionybę žiauriau
siai (gal net žiauriau, negu Vil
niaus Niunka) puolančius ro
manus, net ir gavęs Chicagos 
tėvų marijonų “Nihil, obstat” 
su jų pusgenerolio “Imprima
tur”. ..

Atsiprašau, kad šį savo spau
dos gabalėlį baigiu, rodos, ne
kaltu pajuokavimu, ir pasiža
du prie šitos rimtos temos (dėl 
tų V. Alanto romanų) dar ki
ta proga visai rimtai iš 'esmės 
pasisakyti. Reikalas rimtas, 
todėl ir kalbėti reik rimtai. Pa
juokavimo čia dar neužtenka.

Čikaga tautų mozaika, 
ne tirpomasis puodas

Čikagiškis reporteris — foto
grafas Alan M. Tigay, apkelia
vęs miestą skersai ir išilgai, tvir
tina, kad sena pasaka apie Či
kagą kaip tautų tirpomąjį puo
dą yra tik pasaka, o tikrumoje 
Čikaga yra margiausia tautų ir 
rasių mozaika.

Trys stambiausios tautinės 
grupės grupės yra lenkai, vokie
čiai ir lotynai (meksikonai, por- 
torikai ir kubiečiai); pastarųjų 
bendras skaičius jau siekia apie 
500,000.

(Lotynai yra plačiai užėmę 
ir tebeužima seniau lietuvių tirš
čiau gyventas apylinkes išilgai 
18 gatvę iki Bridgeport©. Aštuo
nioliktoji gatvė nuo Halsted iki 
Ashland yra tiek meksikoniška, 
kad ir iškabos bei užrašai jau 
daugiau yra ispanų kaip anglų 
kalba).

Iš mažesniųjų tautinių grupių, 
kiniečiai (daugiausiai nuo Kan
tono) apie 12,000, skaičiumi, gy
vena glaudžiai kiniškame kvarta
le Cėrmak ir Wentworth gatvių 
sankryžoje; arabai prie 50th st. 
ir Ashland avė.; žydai Rogers 
Parke ir Albany Parke; graikai 
Northsidėje; japonai ir korėjie
čiai išilgai Clark st.; ukrainie
čiai išilgai Chicago avenue ir 
1.1. Kur gyvena švedai, lietuviai, 
filipinai, autorius nebenurodo, 
tik pastebi, kad randąs iškabas 
ir užrašus tų tautybių kalbomis. 
Visa tai rodo, kad tautybės Chi- 
cagoje ne nyksta, o kiekviena 
savotiškai klesti.

menę ir tokiu atveju vargu ar S. Sąjunga 
1940. VI. 15 dieną būtų drįsusi Lietuvai 
statyti ultimatumą.

Latvijos prezidentas Ulmanis, kuomet 
jam buvo pasiūlyta gręsiančio pavojaus 
akivaizdoje persikelti į Švediją, Jis pasa
kęs: Su Tauta kartu džiaugiausi, su Tauta 
kartu ir kentėsiu”.

Kas dabar mums tremtyje beliko daryti?
Atsakymas. Būti kariais lietuviškojo 

Žodžio, garbės, laisvės ir lietuviškos dis
ciplinos.

Atsipalaiduokime nuo didelių asmeniš
kumų.

Nieko brangesnio tremtyje negali būti 
apart VIENYBĖS idėjos ir apie tai reiktų 
stipriai pagalvoti kai kuriems mūsų orga
nizacijų pirmūnams.

Kieno lietuviška širdis plaka, tas turi 
jaustis esąs Tautos tarnyboje, tai tas tikrai 
laikys savo pareiga rūpintis savo Tautos li
kimu.

A. a. M. Krupavičius klausia: ar dar 
yra tokios dumplės, kurios pajėgtų įpūsti 
likusias žarijas lietuviškojo gyvenimo?

Išlikdami lietuviais, išliksime ir žmo
nėmis, todėl visomis išgalėmis stiprinki
me lietuviškos kultūros dinamizmą.

Galutina mano išvada: perversmus yra 
pateisinamas tik tuomet, kuomet ji* atsta
to teisėtą buvimą ir grąžina Tautui suvere
nines teises, jai vienai priklausančius.

Pabaiga
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A. A. LAK. JUOZAS KRIVIS

paŠarvotas PeiktaM* kopiy&ojc.i 
Cicero, TU. kovo 16 d. ii iv. An
tano parapijos badyčio* buvo 
nulydėtas į St. Adalbert kapi-
nes.

Plačiau apie Amerikoa lietu
vių aviacinę veiklą esu apra
šęs “Plieno sparnų” aviacinio 
metraščio Nr. 2 — 3, psL 107 — 
124.

A. a. Juozas Krivis buvo la
bai draugiško, malonaus ir kuk 
lauš būdo žmogus.
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KSClONIUI
No* kurui jaja i atilsį j®, tas Ir atsilsėjo nuo darby savo, kaipo 

Diovo* nuo savo. Ebr. 4:10.

Meilės įstatymai nereikalauja tik vienos dienos iš septynių, bet tikrai 
kontroliuoja ir tvarko visą mūsų laiką; privalome mylėti Viešpatį mūsų 
Dievą iš visos širdies, ir proto, ir sielos bei spėkos septynias dienas savai
tėje; privalome mylėti savo artimą kaip save septynias dienas savaitėje; 
atsilsėti taipgi turime septynias dienas savaitėje — tikrai atsilsėti nuo savo 
darbų — tikėjime atsilsėti Kristaus užbaigtame darbe — atsilsėti Dievo 
meilėje ir Dievo ramybėje, kuri pereina (yra aukštesnė už) visokią (žmo- 
ginę) išmintį ir visuomet valdo mūsų širdis.

Ilsėkis, Juozai, ramybėje* 
toli nuo gimtos Lietuvos. Te
būna Tau graži šio svetingo 
krašto padangė!

E. Janiūnas

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th St„ Chicago, Illinois 60629
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VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.; 776-2880
Naujas ras. telefų 448-5545

A. a. Juozas Krivis (Krivic
kas) gimė 1902 m. Lietuvoje, 
Grinkiškio vaisė., Kauno apskr. 
Kartu su tėvais ir broliu Pra
nu j Ameriką atvyko 1913 m., 
prieš pat I-jį Pas. Karą.

Baigęs šv. Mykolo liet, para
pijos mokyklą (šiaurinėje Či- 

jkagos dalyje), dirbo Postai 
(Telegraph, Western Union, vė
liau Western Electric Haw
thorn įmonėje, Ciceroje. Bū
damas sveiko nors ir smul
kesnio, bet tvirto sudėjimo, 
pradžioje apie 10 metų buvo ris 
tiku — mėgėju, už ką buvo ga
vęs daug trofėjų ir medalių. 
Vienu metu jis buvo atsiekęs 
118 svarų klasės centrinių vals 
lybių čempiono titulą.

Lankydamas vakarinę mo
kyklą, priklausė aviaciniam 
klubui ir 1930 m. sklandė Cur
tiss — Reynolds (dabartiniame 
Glenview) aerodrome. 1931 m. 
su kitais dviem draugais Pal- 
waukee aerodrome pirko tri
vietį “Swallow” tipo lėktuvą

GRAD1NSKAS
GRUNDIG

AM-FM Radijas, Magnetofonas

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

0R. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

GĖLININKAS 
(PUTRAI ENTAS) 

unksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka 

pi u papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės

ROT R. PEIKO (PU IKAMtNTAbį
5525 So. Karlam Ava. — 586-122V

su OX5 varikliu. Sykį, suge
dus varikliui, įvyko avarija, 
kurios pasėkoje Juozas su 

■abiem savo keleiviais pateko 
ligoninėn. Po šio įvykio Juo
zas nupirko “Travel — Air” 
tipo lėktuvą, kurį pagrindinai 
atremontavus ir vėl visi trys 
savininkai skraidė.

Po šių lėktuvų Juozas jau 
vienas pats buvo įsigijęs “Eagle 
Rock” tipo lėktuvą su OX5 va
rikliu. Vėliau šį variklį jis pa
keitė stipresniu 220 AJ (arklio 
jėgų) Curtiss — Wright J 5 va
rikliu. II Pas. Karui prasidėjus, 
Amerikos valdžia supirkinėjo 
privačius lėktuvus ir su jais 
apmokė būsimus karo lakū
nus. Ir Juozas savo lėktuvą 
pardavė valdžiai.

Vėliau jis įsigijo “Travel Air” 
su J 5 (220 AJ) varikliu. Šis 
gaisro metu sudegė Harlem 
aerodromo angare. Po kelių 
mėnesių jis nusipirka moder
nesnį “Travel - Air” su 160 AJ 
varikliu ir elektriniu starteriu. 
Šį lėktuvą jis išlaikė apie 10 
metų, net buvo įsigijęs privatų 
ūki su aerodromu.

Čia vargšą Juozą ištiko di
delė nelaimė. Kaimynas ūki
ninkas pradėjo karpyti tvorą 
ir į Juozo aerodromą leisti ga
nytis savo raguočius. Sykį 
Juozui užprotestavus, piktasis 
kaimynas, atsinešė medžiokli
nį šautuvą ir į jį šovė. Juozas 
buvo šratų sužeistas, kartu ne
teko ir dešinės akies. Šią ne
laimę, ypač dėl pusės regėji
mo netekimo , o su tuo ir la
kūno skraidymo privilegijos 
praradimo, Juozas labai per
gyveno.

Piloto licenziją Juozas buvo 
gavęs “Swollow” lėktuvu; ap-

Jesulaitis, garsus lėktuvų trans 
atlantiniams skridimams pa
rnešėjas , dabartiniu metu gyv. 
Pittston, Pa. 1935 m. J. Krivis 
Lansing, III. aerodrome buvo 
susitikęs ir kalbėjo su F. Vait
kum.

1935 m. J. Krivis buvo išrink
tas Lietuvių Aero Klubo Ame
rikoje pirmininku' (II-sis iš ei
lės lietuvių aero klubas Čika
goje, įsteigtas 1933 m. Antano 
Kietos). Su nuosavu lėktuvu 
jis dalyvaudavo beveik visose 
lietuvių rengiamose aviacijos 
šventėse, demonstruodamas ak 
robatiką. Minėtam aero klu
bui J. Krivis buvo padovano
jęs mokomo tipo sklandytuvą 
ir Rhone aviacinį variklį. Brid- 
geporte, Halsted gatvėje klu
bas turėjo nuosavus namus, ku
rių I aukšte buvo dirbtuvės, II 
aukšte — vykdavo paskaitos, 
susirinkimai ir šokiai.

1937 m. J. Krivis priklausė 
Lietuvių Nacionaliniam Aero 
klubui (III-sis iš eilės lietuvių 
aero klubas Čikagoje) Tais 
metais, Lietuvos sklandytojams 
J. Pyragiu?‘.ir Br. Oskiniui (po 
tarptautinių sklandymo varžy
bų Elmyroje, N. Y.) lankantis 
Čikagoje, J. Krivis dalyvavo 
šių svečių priėmime ir aviacijos 
dienos Stiilson aerodrome su
rengime.

1938 m. J. Krivio pastango
mis buvo gautas leidimas ir su
rengta III-ji to klubo “Metinė 
Oro Paroda” (taip pat Stinson 
aerodrome).

1971 m. rugpjūčio 29 d. šio 
str. autoriaus pastangomis Fox 
Lake ežero saloje buvo sureng
tas buv. Čikagos lietuvių aero 
klubų narių suvažiavimas, į 
kurį atsilankė Vincas Urbonas 
su ponia. Edvardas Petkus su 
ponia, Vilimas Gustaitis su po-

ROCKFORD. 1L
Rockfordo Lietuvių Klubas
Ir miestas naudojasi klubo 

patalpomis — svarbių miesto 
Rinkimų metu užėmė patalpas 
dėl balsavimo, įrengė būdeles, at
sivežė savo stalus. Miestas ir 
balsuotojai patenkinti erdvia 
vieta.

Rockforde nuo senovės įvestas 
gražus paprotys, kad Velykų 
zuikučiai paslepia kiaušinius 
parkuose į brūzgynus, o maži 
vaikai ir tėvai šeštadienio rytą 
bėga paslėptų velykinių kiauši-- 
nių ieškoti. Kas daugiau suran
da, tas ne tik kiaušinius sau pa
silaiko, bet ir dovana gauna ir jo 
vardas po visus Rockfordo laik
raščius skamba kaip kokio did
vyrio.

Iš kur tie kiašiniai atsiranda? 
Tai Rockfordo biznierių aukos 
pinigais ar kiaušiniais. Taigi 
iniciatyvą paėmė Rockfordo Col
lege studentai ir studentės, ku
rie į Lietuvių klubą atsivežė 
kiaušinius ir dažus, užėmė visą 
didžiąją virtuvę, virė, dažė, kro
vė į kašutes, o įmuštų neėmė — 
dėjo į didelę kasę. Klubo nariai 
tokių kiaušinių parsinešė po ke
lis tuzinus namo nemokamai.
Studentai, kurie virė, dažė, au

kojo savo laiką už dyką, jų bu
vo apie 40. šimtus kiaušinių 
išvirė ir nudažę išvežiojo po Vi
tus Rockfordo parkus ir paslė
pė, kad .nebūtu lengva surasti. 
Tani gražiam " popročiui įdėta ' 
daug darbo, užtad Velykų lau
kia maži ir dideli.

Lietuvoje Velykų kiaušinius 
Suvalkijos apylinkėje atnešdavo 
“bobutės’. Kur vaikai miega, 
ten tos bobutės anksti atnešda
vo nudažytus kiaušinius ir kiek- 
nam vaikui padėdavo ant lango 
miegamame kambaryje po vie
ną kiaušinį. Tik prašvitus Ve
lykų ryte vaikai bėga prie lango, 
ar geroji Velykų bobutė jau bu
vo ir ar atnešė gražios spalvos 
kiaušinį? Radus buvo didžiau
sias džiaugsmas, kad bobutė jų 
neužmiršo. Velykos ir dabar tu-
ri reikšmę gyvenime. žvalgas

SUSIRINKIMU

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligas 
Ofisas; 2653 WEST $9th STREET 

TeL: PR 4-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
ir peakt. 2-4 ir 08 vaL vak šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VlSUJkiS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELlNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 »r PR 84)834 
<■ ......... ........................

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apd<aude 

ŽEMA KAUNA 
R. ŠERĖNAS

Z047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

CHIRURGAS 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso tolef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. tolef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 
M neatsiliepia, tai telef. Gi 8-8195

P. SRHKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

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

Telef.; PRospoct 6-5084

MOVING 
Apdraustas porkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Ploca 
Tol.; FRontier 6-1882

....

ĮttUJĮĘNĄSI
— Mne bito 0* 

NAUJIENA *

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS .ALANUOS

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

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7t59 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 00029

ribotą komercinio lakūno li
cenziją — su.“Travel — Air” ir 
pilną komercinio lakūno ir 
instruktoriaus licenziją — su 
“Eagle.Rock” tipo lėktuvu. Iš 
viso per 28 — 30 skraidymo 
metų jis buvo skraidęs apie 
1100 valandų. Dėl minėtos ne
laimės paskutinius 10 metų ne- 
beskraidė. ir gvveno Fox La
ke, III. Ten gyveno ir jo sena 
motulė, mirusi praeitą rudenį, 
sulaukusi 96 metus amžiaus.

Renkant medžiagą lietuvių 
aviacinės veiklos istorijai Ame 
rikeje, man teko padėti daug 
pastangų, kol pasisekė surasti 
J. Krivio gyvenamą vietą. Kai 
prieš porą metų Juozą paskrai- 

Įdinau , jis dar puikiai sugebė
jo valdyti modernų Cessna 150 
lėktuvą, o jo veidą puošė 
džiaugsmo šypsena.

A. a. Juozas Krivis buvo vie
piąs iš žymesnių veikėjų ir lakū- 
Inų JAV lietuvių aviacijos is- 
į tori joje. Savo laiku jis gerai 
į pažino lak. J. James - Janušaus- 
ką, kuris su Lituanica II turė
jo skristi į Lietuvą, vėliau 

(ALTASS buvo pakeistas kitu -r- 
iltn. Feliksu Vaitkum. J. Krivio 
nuomone. ALTASS statomi Ja- 

| nušauskui reikalavimai galėjo 
būti kiek j>er dideli. Geru J.l 

IKrivio draugu buvo ir Viktoras!

nia. Petras Vaišvilas su ponia, 
Pr. Vaišvilienė (a. a. parašiu- 
tisto J. Vaišvilo našlė), Juozas 
Krivis ir E. Jasiūnas. Visiems 
buvusiems aviatoriams tai bu
vo didelė šventė.

A. a. Juozas Krivis nuo šir
dies smūgio mirė š. m. kovo 13 
d. Fox Lake, I1L, sulaukęs 71 
m. amžiaus. Liko žmona Jean, 
dvi dukterys, 
broliai ir kiti

PRANEŠIMAI
— Chicago* Lietuviu Suvalkiečiu 

Draugijos eilinis susirinkimas Įvyks 
penktadieni, balandžio 27 d. 8 vai. vak. 
Hollywood salėje. 2417 W. 43rd St. 
Nariai malonėkite atsilankyti ir ap
tarti draugijos reikalus, kurių yra 
daug. Po susirinkimo bus vaišės.

Eugenija Strvngys, nut. rast.

— Chicagos Liotuvių Medžiotojų - 
Meškeriotojų klubas balandžio 29 d.
3 vai. popiet Petronėlės svetainėje, 

du sūnūs, du ■ 4300 So. Tahnan Avė., šaukia visuoti- 
• • u„..„ i nj nariu susirinkimą.gimines. Buvo! Klwtao Valdyba

KAROLIS CICĖNAS
Gyv. 214 Court St.. Hot Springs, Ark.

Mirė 1973 m. balandžio mėn. 22 dieną. 11:30 vaL ryta, sušaukęs 
67 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Vilniaus krašte, ttwitftenai apy
linkėje.

Amerikoje išgyveno 24 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Monika Cicėnienė. 2 sūnūs — Kęabitis. , 

marti Zita, ir Vytautas, duktė Birutė Donavan. žentas MicfiaeL brolis 
Jeronimas Cicėną* ir žmona Alina; brolis Edmundas Cicėnas ir fono
ną Linda. 3 anūkai bei kiti giminės, draugai ir pažįstamų

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evan* koplyčioje. 6045 So. Weatem 
Avenue.

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Fondui.
Ketvirtadieni, balandžio 26 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po geMingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Karolio Cicėno gimiota, draugai ir paiįgtami aaošir- 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam poakuttai patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-0600.

PETKUS
IEVAS ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME
\»h/ 2533 W. 71st Street

•£ J Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., CiceroJ Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI ‘

EUDEIK1S
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 

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

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

MODEKtmĮSKŲS AiK-CO.NDITlONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

GARSINKITES naujienose
B — MALMIINOC, CHICAGO 8, ILL - WEDNESDAY, APRIL SB, 19T1



Amerikos Gamtos Istorijos Muziejus New Yorke turi kiaušinių parodą, kurioje yra įvairaus dy
džio kiaušinių. Didžiausias, kuris čia matomas su šalia parodytu kolibro lizdu, yra jau ivnyku- 
sio paukščio kiaušinis, rastas Madagaskaro saloje prieš 50 metų. Dramblio paukščio kiaušinis sve

ria 15 svarų. Pats paukštis svėręs 1,000 svarų.

JĮ—»L.HI JI
FURNITURE ANO FIXTURES.

Rakandai ir (rengimai
HELP WANTED — MALE 

Darbininkų Reikia

PARDUODAM^
I IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

TOOL MAKERS
LATHE HANDS

GRINDER HANDS
Pleasant working conditions. 

COLUMBIA TOOL & GAGE CO.
1921 PICKWICK AVE.

GLENVIEW. ILL.
Call 729-4902

mėnesį Chicagoje būta 15,199, 
o sausio mėnesį net 29,442.

Per vasario mėnesį būta 68 
žmogžudystės, 115 išprievar
tavimų, 869 ginkluoti užpuo
limai, 983 apiplėšimai, 3,362
isfaužinmi į gyvenamus na- HEU1> WANTE0 _ F1MAtE 
mus, 6.681 apvogimai ir 2,/18 Darbininkių Reikia
automobilių vagystės. .-------- ------------------------- ——

REIKALINGI PAGALBININKAI 
Patyrę metalo apdirbimo fabrikuose. 
Puiki proga progresuoti. Nuolatinis 

darbas. Daug priedų. 
Susikalbėti angliškai. 

650 So. 28th AVĖ.
BELLW<X)D, ILLINOIS

Vis tie grybai kalti
Maisto ir Vaistų Administra

cija (FAD) Washingtone pra
nešė, kad tūkstančių tūkstan
čiai maisto produktų atšaukti iš 
krautuvių, kadangi prisibijoma, 
kad nebūtų apkrėsti grubuose 
pasitaikančiais botulizmo nuo
dais. Visi atšauktieji produk
tai buvę gaminti su grybais, pa
ruoštais Fran Mushrooom kom
panijos Revennoj, N. Y., kur 
apie 500,000 svarų grybų pro
dukcija sulaikyta. Toliau prane-

Šime suskaičiuoti dideli kiekiai 
paruoštų pakuotų ir konservuo
tų valgių, kuriuose tik buvo var
tota šiek tiek tos firmos grybų 
ar grybų padažo. Tik Manisevi- 
čiaus košer produktai (For Pas
sover Use) palikti neliesti.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

Automobiliai galės sukt 
prieš raudonas šviesas
Chicagos gatvių ir sanitari

jos komisionierius McDonough 
leido išbandymui miesto 100 
kryžgatvėse automobiliu suk-

ii dešinėn kad ir raudonai švie
sai esant. Illinojaus atstovas 
Gibbs ir senatorius Walker 
įteikė legislatūrai bilių, kurį 
priėmus motoristai privažiavę 
raudonas šviesas ir momentui 
stabterėję galėtų sukti ne tik 
dešinėn, bet ir kairėn. Įstaty
me siūloma pėstiesiems griež
tai uždrausti eiti skersai gatves 
prieš raudonas šviesas, kad ir 
jokio gyvo trafiko nesant.

Chicagos miestas turi 3.3 mi
lijonus gyventojų ir turi 1.2 
milijoną automobilių, autobu
sų, taksi, sunkvežimių ir mo
tociklų.

Tokius įstatymus jau turi 
Kalifornija, Alabama, Arizona, 
Colorado, Florida,
Minnesota, Nevada, Oregon, 
Utah ir Washington.
tokį priėmė šiemet, bet pradės 
galioti tik nuo 1974 metų liepos 
1 dienos.

Oak Lawn audros sukaktis
Praeitose Velykų išvakarėse, 

balandžio 21 <1. sukako 6 metai 
kai 1967 m. tokią dieną per pie
tinį Chicagos priemiestį Oak 
Lawn prasiautė žiaurus 300 pė
dų platumo tornadas, nugriau
damas ir iš savo tako nušluoda
mas viską — namus, medžius 
ir pasitaikiusius žmones, ku
rių tada žuvo 32 ir šimtai buvo 
sužeista.

šiandien Oak Lawn, išilgai 
95 gatvę, yra vienas geriausiai 
atsistačiusių priemiesčių ir 
tornado padarytų žaizdų ne
beliko nė žymės. Tornadas ta
da Oak Lawn padarė apie 50 
milijonų dolerių nuostolių. 
Vien audros padariniams nu
valyti truko 8 mėnesiai.

šiemet Velykų išvakarėse, 
taip pat balandžio 21 d. naktį 
irgi Chicagos apylinkėse siau
tė smarkios audros su perspė
jimais saugotis tornadų, kurie 
tačiau šį kartą nuostolių ne-

$100 PER 'WEEK
Wanted experienced house heeper. 
In Winnetka. Live in, own room, TV., 
air condition. Other help employed. 

Two days off.
Ask for Mrs. GRAMM.

116-8175

SECRETARY
Rapidly growing sales dept, seeking 
secretary with min. 1 yr. gen. office 
exp. Typing shorthand or dictaphone 
req. Job includes variety of interes
ting duties. Exc. starting sal. Free 
Blue Cross + Blue Shield and Pen

sion program.
Call Jim Pollard 243-6900 

COMMERCIAL CAM DIVISION 
An Equal Opportunity Employer

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKĖJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

[VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

Havajai

SECRETARY - RECEPTIONIST 
Interesting position. Good typing skill 
and phone experience necessary. Hos
pitalization and other benefits. Salary 
commensurate with duties. Pleasant 

working conditions.
Japan Auto Parts Industries, Assn. 

Call Mr. Oshikawa or Mrs. Berkman 
346-1961

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

ton Parko vietoje. 
$36,500.

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

Tel. 436-7878

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

RECEPTIONIST — TYPIST
FOR ADVERTISING AGENCY.

We need an excellent typist with 
good phone voice. Excellent salary 

and benefits offered.
Call Mrs. BRIGGS

648-1199

CUSTOM BUILT 
Spacious 3 bedroom home all 
brick. 1^ baths. Full basement. 

Call for appointment — 
By owner. 
737-4308

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.

Antraiame 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 būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijai 
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 užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems Įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chteagoįe, priemiesčiuose ir Kanadoje Naujienos metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00.. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

Indiana

GAL FRIDAY
To do light typing and who likes to 
work with figures. Small congenial 
office in new building. Convenient 
to Lake Street L and C & W down
town station. Free hospitalization 
and life insurance. Liberal vacation 

policy.
641-0884

GREITAM PARDAVIMUI
Puošnus 2 butų namas su apstatytu 
baldais butu angliškame beismante. 
Viskas atnaujinta ir labai gerame sto
vyje, geroje Marquette Parko apylin

kėje. Geros pajamos. 
$37,000.

Tel. 758-9287 arba 758-9304

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu

□
□

Kodėl mėsa brangi?
Kongresmanas Benjamin 

Rosenthal (D., N. Y.) pasakė, 
kad mėsos pakuotojai ir raguo
čių supirkėjai išleido daugiau 
kaip milijoną dolerių telegra
moms, siunčiamoms Kongre
so atstovams prašant nebalsuo
ti už mėsos kainų sumažinimą. 
“Jie atsiuntė Atstovu Rūmu na
riams 135,000 telegramų, ku
rios jiems kaštavo daugiau kaip 
milijoną dolerių”, patvirtino 
atst. Rosenthal.

dol.
Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
Užsakau Naujienas savo ... ...... —................. ....... ............. kaip dovaną
-------------- proga. 
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 
siųsti raginimo. 
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų. 

PAVARDĖ

□
IR VARDAS

ADRESAS

Kriminalas Čikagoj
Chicagos policijos superin

tendento James Conlisk nau
jausiu pranešimu, sunkiųjų 
kriminalinių nusikaltimų, ta
me tarpe žmogžudysčių, mies
te, lyginant su praėjusiais 1972 
metais, šiemet padaugėjo 14.4 
nuošimčiais. Tokių sunkių pik
tadarysčių vien per vasario

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

Parašas

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST_ CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, ill. 60608. — Tel. 2544320 

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai. Coney Island pramogų centras dar 

darytas, tačiau iie jaunuoliai, įlindo

— “Pelkių žiburėlio” literatū
rinė valandėlė, girdima per 
Margučio radiją tarp 8—9 vai. 
vak., šį ketvirtadienį, balandžio1 
26 d., skiriama jadnimui. Pir
mojoj daly ištraukos iš V. Pie
tario istorinės apysakos “Algi- If 
mantas” skaitys jaunieji “Pel
kių Žiburėlio” dalyviai: Vilija 
Bilaišytė, Andrius Barauskas ir 
Romas Sakadolskis. Muzikinė we 
palyda — Balio Pakšto.

— Bronius Babušis, Brook
lyn. N.Y., parėmė vajų, užsaky
damas vienam mėnesiui Naujie
nas Adelei Laužikienei, gyv. 
Atlantic Beach, New Yorko val
stijoje.

— Ed. Varekojis persikėlė iš 
Gulfport į St. Petersburg, Fla. Į

— Medelių sodinimo šventė 
bus balandžio 27 d. su atitinka
momis programomis įvairiuose 
Chicagos miesto parkuose. Pa
grindinės iškilmės įvyks vidu
dienyje prie Michigan ir Madi
son gatvių Grant parke.

— John F. Burgess, Ameri
kos lietuvis, buvęs GOP Natio
nalities News redaktorius, pak
viestas administracijos asisten
tu prie ACTION direkcijos. Re
spublikonų partijos Tautinių 
grupių tarybos konvencija įvyks 
gegužės 11 13 d. Sheraton Park 
viešbutyje, Washington, DC.1
Ten įvykusioje Jaunųjų respuh- BOOKBINDERS — LIBRARY 
likonų tautinių grupių konven
cijoje dalyvavo lietuvių atsto
vai.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

BUY FROM OWNER 
AND SAVE 

The building will pay itself off 
in 10 years.

For information call 
434-8469

UŽ-
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NEEDS YOU!!
you are mature, aggressive 

and can work

FI LL TIME —

have immediate openings 
for:

STOCK MEN 
and WOMEN

Good starting salary 
2 weeks vacation after 
months 
Double Birthday Pay 
7 More Paid Holidays and 
many more benefits inclu
ding Profit Sharing.

JUNE BURNS

10

FIRST DEPARTMENT 
STORE

4810 N. Pulaski Rd.

SALES EXECUTIVE
We need executive management per- 
sonel to fill top position in our corpo
ration. Industrial Chemicals. Excel
lent income: $11.500 — $24.000, po

tentials — bonus, comm. 
Mr. FUNK — 887-0340 
10:00 A.M. — 3:00 P.M.

Field Muziejaus Simpson 
teatre bus rodoma kultūrinis 
filmas su aiškinimais apie Por
tugaliją. balandžio 28 d. 2:30 vai.

— Mečys A. Šimkus, nekilnd- 
jamo turto pirkimo - pardavimo

MEN, EXPERIENCED 
Women, Smythe Sewing Machine — 

automatic.
A & H BINDERY 

117 W. HARRISON 
922-8007

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

jamo iuno pirkimo - paiŪMvin.oj pf^reU^ETA

tarpininkas Brighton Parko apy- (buv. Liepos). 8236 Kean Ave., Willow 
linkėję, išvyko atostogų. Grįš Springs. III., siūlo nuomoti piknikams

,. o ‘ . i vietą:,Memorial Day — gegužės 28 d.
gegužes 21 d. ir Liepos 4 d„ taip pat sekmadieniais

.. I — birželio 10. liepos 1—8 — 15 — 22
Julius Witko, gvv. Naujie- ir rugpiūčio 12—19. Taip pat yra dar 

nų kaimynystėje, pakartotinai neišnuomota bet kuriam šeštadieniui, 
įteikė Naujienų vajui 5 dol. 
auką.

— Ponia Helen Buchinskas, kartu su metine prenumerata 
ilgametė Naujienų skaitytoja iš atsiuntė vajui 10 dol. Vajaus 
Marquete Parko apylinkės. SLA komisija visiems rėmėjams ir 
ir kitų organizacijų veikėja, platintojams nuoširdžiai dėkoja.

Kaina 60 dol.
Reikia inešti 20 dol. rankpinigių. 

Tel. 839-9584

PROFESIONALU IR BIZNIERIŲ
DĖMESIUI

6 kambarių mūrinis 18 metų bunga
low ant 44 pėdų sklypo prie 77-tos į 
vakarus nuo Kedzie. 1% vonios. 
Spinduliuojanti karšto oro šilima. 
Oro vėsinimas. Elektrinė virtuvė su 
visais įrengimais. Redwood medžiu 
iškaltas žaidimų ir poilsio kambarys. 

Gera nuosavybė.
McKEY & POAGUE REALTOR

3145 WEST 63rd ST.
Tel. 737-5600

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

mas. 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo
nios, įrengtas sausas beismontas, nau
jas gazu šildymas, aliumini jaus 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. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

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

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

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. beras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažasv$24,000.

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

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG
IR APYLINKĖJ

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

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. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. TeL 238-8656

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208Va W. 95th St. 

GA 4-8654

luaiMa'

L—

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. * L. INSURANCE & REALIA
A. LAURAITIS

INCOME IAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

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

nos nebrangios.
3518-14 W. 63rd Street, Chicago, III.

TU____ 776-5888
Aniceta* Garbačiauskas, *av.

M. A. Š 1 M K Ii S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai
V—ii - ■  i  ■ i i

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kražtus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ ’ 

DIENRAŠTĮ •NAUJIENAS"

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"




