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KAMBODIJOS PREZIDENTO BROLIS 
IŠVAŽIAVO TRIMS MĖN. Į PARYŽIŲ

BANGKOKAS. — Kambodijos prezidento Lon Nol jaunesny
sis brolis Lon Non su šeima išvyko ilgesnių atostogų į Prancūziją 
ir vėliau į Ameriką. Tailandijoje aerodrome jį apstojo užsienio 
korespondentai, nors iš Kambodijos jis išvyko tyliai. Neabejo
jama, kad jo išvykimo pareikalavo Amerikos vyriausybė, nes 
jis Kambodijos politiniame gyvenime pasidarė labai kontroversinė 
asmenybė ir gavo per didelę galią. Opozicijos partijų vadai, prieš 
sutikdami įsijungti į Lon Nolo vyriausybę, pareikalavo, kad prezi
dento brolis Lon Non pasišalintų iš visų turėtų pareigų.

Klausiamas korespondentų, 
generolas Lon paneigė, kad jis 
išvažiuoja Amerikos spaudžia
mas. Jis norįs pasitikrinti Pary
žiuje sveikatą ir kelionėje bū
siąs tris mėnesius. Gyvensiąs 
Kambodijos ambasadoje Pary
žiuje ir vėliau Washingtone.

Generolas Lon Non princo Si- 
hanouko laikais buvo žemas ka
rininkas, į kariuomenę patekęs 
iš policijos. Kai valdžią paėmė 
jo vyresnis brolis, jis pradėjo 
kilti laipsnyje ir per dvejis me
tus tapo generolu, divizijos va
du ir svarbiu ministeriu vyriau
sybėje. Kai brolį pusiau supa- 
ralyžavo, Lon Non galia dar pa
didėjo, jis ėmė davinėti įsaky
mus prezidento vardu. Jo grei
tas iškilimas nepatiko kitiems 
kariuomenės vadams. Slido gan
dai, kad jis eikvoja vyriausybės 
pinigus ir turi Šveicarijoje slap
tą banko sąskaitą.

Diplomatiniai sluoksniai gal
viją kad prezidentaa.Xon Nol 
turėjo paaukoti savo brolio-kar- 
jerą, spaudžiamas Amerikos 
ambasadoriaus, kuris grasino 
nutraukti Kambodijai karinę ir 
ekonominę paramą, jei j valsty
bės reikalus toliau kišis prezi
dento brolis. Jis Kambodijoje 
įsigijo daug politinių priešų, ku
rių bendradarbiavimas preziden
tui būtinai reikalingas, siekiant 
sudaryti bendrą frontą prieš ko
munizmą. Su generolu išvyko 
jo žmona, du vaikai 5 ir 1 me
tų ir jauna tarnaitė.

Paruošti planai 
pulti indėnus

PINE RIDGE. — Ginkluotų 
indėnų okupacija Wounded Knee 
kaime gali greitai baigtis, nes 
federalinė valdžia nutarusi jėga 
atsiimti tą kaimą iš radikaliai 
nusiteikusių indėnų grupės. Re
zervate yra apie 200 ginkluotų 
maršalų. Paruoštas stovi armi
jos helikopteris ir keli šarvuo
čiai. Planas numato virš kai
mo išmėtyti įspėjančius lapelius, 
kad visi, kurie nori, pasišalintų 
iš kaimo. Bus nurodyta ir puo
limo valanda.

Ultimatumo laikui pasibai
gus, planuojama išmėtyti iš he
likopterio ašarines ir vėmimą 
sukeliančias dujas. O po to kai
mą puls šarvuočiai ir pėsti mar
šalai.

Kaime žuvęs apačas indėnas 
Clearwater dar nepalaidotas, ka
dangi vietiniai oglala genties 
indėnai jo kūno nepriima j savo 
kapines. Laidotuves norima pa
daryti politine demonstracija. 
Rapid City laukia apie 100 įvai
rių rūšių avanturistų, kurie ža
da prisidėti prie laidotuvių pro
cesijos. Maršalai suėmė 19 Co
lorado universiteto studentų, at
vykusių į Pine Ridge, suimti ir 
devyni Chayenne, Wyoming uni
versiteto studentai.

Oglala genties taryba pagra
sino imtis ginklų, jei svetimi in
dėnai pažeis indėnams šventą ka
pinyną ir atneš čia žuvusio “Gry
no Vandens” kūną.

1$ VISO PASAULIO
BOSTONAS. — Massachusetst 

gubernatorius Francis Sargent 
pasiskundė federalinei valdžiai, 
kad sovietų žvejų laivai laužo 
tarptautinius įstatymus ir brau
nasi į pakraščius, kur žvejoti 
uždrausta. Kovo 10 d. apie 15 
sovietų laivų buvo tarp 1 mylios 
ir 10 mylių nuo kranto.

COLOMBO. — Sri Trinka val
stybėje, Ceylone, lankosi Indijos 
premjerė Gandhi. Ji tarėsi su 
premjere Bandaranaike dėl gin
čijamos Katchativų salos ir ki-‘ 
tų klausimų. i

prikrauto
Hanojuje susisiekimas turi problemų, žmonės d* 

pusiy ant barni
dviračiais, bet pasitaiko ir tokiu keieivig, su Ii- 

sunkvežimio.

F. B. L DETEKTYVAI SAUGO BALTŲJŲ 
RŪMU SEIFUS, DOKUMENTU SPINTAS

WASHINGTONAS. — Pirmadienį vakare prezidentas Nixo- 
nas pasakė per radiją ir televiziją kalbą ir pranešė apie pagrindinių 
savo valdininkų Baltuosiuose Rūmuose pasitraukimą iš pareigu. 
Jis pripažino, kad ir jis kaltas, nes neturėjo pats laiko vesti 
savo rinkimų kampanijos ir patikėjo tuos reikalus atsidavusiems, 
bet išminties pritrukusiems savo talkininkams. Jis nieko nežinojęs 
apie Watergate bylą, kol šie nelegalūs veiksmai paaiškėjo birže
lio 17 d., suėmus prasikaltusius.

ARABAI SKOLINA [ BRITU VĖLIAUSIOS ŽINIOS

BEIRUTAS. — Diplomatiniai sluoksniai arabų valstybėse pa- 
• ‘‘ ' i tvirtina, kad Libijos karo lėktuvai Mirage turi pastovius įrengi-

BEIRUTAS. — Palestiniečiai mus E&iPto karinėse bazėse ir kelis kart yra buvę Egipte tų 
Libane paskelbė, kad jie su di- iren?imU išbandyti. Izraelis jau skundėsi Prancūzijoje, kad jos 
deliais nuostoliais atmušė Izra- Paduoti Libijai lėktuvai atsidūrė Egipte. Prancūzijos demaršas 
elio kareivių puolimą šešios my-1 Kaire ir Tripolyje buvo atsakytas arabų paneigimu. Patirta, kad 
lios į pietus nuo Tyre miesto. Iz- britų gamybos Hunter lėktuvai ir “Lightning” naikintuvai iš Saudi 
raelio štabas sako, kad palesti-' ArabU°s» Kuwaito ir Abu Dhabi irgi turi įrengimus Egipto aero- 
niečių pasigyrimas yra gryna 
nesąmonė.

NEW DELHI. — Indijos tei
sininkai labai sui

' dromuose. Irakas irgi buvo paskolinęs Egiptui savo britų ga
mybos Hunter lėktuvus.

. —- Diplomatai galvoja, kad Egip-
• • . Pf61”" tas planuoja Kitų arabų valsty-
3ep^5*an<B|1* kad J’ paskyrė bių lėktuvus panaudoti tik kaip 
Aukščiausiojo Teismo pirminin- antros gynybos priemone. jei 

turintį teisė-, izraeij0 aviacija vėl sunaikintų
ją, bet ketvirtą jauniausią am
žiumi, kuris priklauso jos politi
nei linijai.

LONDONAS. — Amnesty In
ternational Organizacija pusi- 
skundė, kad pasaulyje dar daug 
valstybių praktikuoja politinių 
kalinių kankinimą. Tarp 60 val
stybių, kurios kankina kalinius, 
įrašyta ir Sovietų Sąjungą.

NEW YORKAS.’— Policija 
žada griežčiau kovoti prieš au
tomobilistus, kurie be reikalo 
naudoja automobilio sireną. Pra
sižengusius gaudys 25 “triukš-1 
mo” inspektoriai. Už sirenos 
paspaudimą pirma bausmė bus 
100 dol. bauda. Sireną naudoti) 
leidžiama tik pavojaus atvejais1 dijj;„a7in£
ir vairuotojas turi įrodyti, kad 
toks pavojus tikrai buvo.

♦ AP žinių agentūra patyri- Į 
nėjusi visoje Amerikoje, paskel- 
bė, kad praėjus mėnesiui nuo 
mėsos boikoto, jos kainos nenu
krito, bet kai kur net pakilo.

Egipto lėktuvus, kaip buvo 1967 
m. kare. Naujas dalykas yrą 
arabų žibalo valstybių parodytas 
bendradarbiavimas su Egiptu. 
Konservatyvios arabų vyriau 
sybės anksčiau tik žodžiais pri
sidėdavo prie Egipto stiprinimo. 
Jei jos dabar prisidėtų savo tur
tais ir ginklais, Egipto pozicija 
žymiai sustiprėtų.

Galimas daiktas, kad kitų ara
bų lėktuvų laikymas Egipte su
laikytų Izraelį nuo netikėto puo
limo Egipto aerodromuose. Toks 
puolimas galėtų į karą įtraukti 
Saudi Arabija ir kitas Persijos 
įlankos valstybes.

j Egipto prezidentas Sadatas, 
j sluoksnių žinio

mis, planuoja pradėti karo veiks
mus, kurie būtų riboto pobū
džio ir tik laikini. Egipto karo

blikai nuraminti ir paspausti di
džiąsias valstybes imtis reikš
mingesnių diplomatinių žygių 
taikai atstatyti. Egiptas, jei 
jam pavyktų koks mažesnis, ri
botas karo žygis, kaip prietilčio 
įsteigimas Sinajaus dykumoje, 
galėtų daugiau reikalauti būsi
mose derybose.

I Nežiūrint kitų arabų valsty
bių pagalbos, Egiptas dar nepa- 
1 siekęs karinės galybės, kurią 
turi Izraelio kariuomenė ir, ypa
tingai, aviacija.

Pratęsė kainų 
kontrolės teises

WASHINGTONAS. — Kon
gresas pirmadienį pratęsė pre
zidento galias kontroliuoti kai-' 
nas ir algas. Laikinas įstatymas 
baigėsi balandžio 30 d. ir buvo 
pratęstas dar metams. Kai ku
rie kongreso nariai siekė įrašy
ti į tą įstatymą reikalavimą kad 
prezidentas bandytų kai kurias

nonrifnrė ' npi i PakaltaS kaTO laivyn0 t leitena”- 
jto laipsnį ir jo alga padidinama 
iš 5,250 dol. metams iki 6,625 dol. 
Princas iki šiol visą savo algą

I atiduodavo šalpos draugijoms, 
■ nc« iia <mnn* anio niiao TniliiA.
no dol. per metus, kaip Kornva
lio kunigaikštis.

ROMA. — Trys naujieji fa-j

LONDONAS. — Britų gyny
bos ministerija paskelbė, kad 

‘ į įZrnykiaą: ^įpėdinis,
lygį, tačiau tam nepritarė nei; Pakeli karo la.vyno į lertenan- 
prezidento ekonominiai patarė
jai. Buvo reikalaujama uždėti 
butų nuomų kontrolę, tačiau ir 
tas pasiūlymas nepraėjo. ,

Prezidentas, gavęs teis? kon-1"“ >“ gauna ap>e pusę mil.,0- 
traliuoti kainas, gali ta teise 
naudotis, bet gali ir nesinaudo
ti. Jis gavo teisę reguliuoti ži
balą ir jo produktus, kad jų ne-'šistai Italijoje apkaltinti žydų 
pritrūktų toliau nuo žibalo va- ■ sinagogos 
lyklų esančiose srityse.

padegimu Paduos 
mieste.

Argentinoj nušovė 
aukšta karininkai- c

BUENOS AIRES. — Argen
tines komunistų teroro organi
zacija nužudė buvusį kariuome
nės štabo viršininką admirolą 
Hermes Quejada, važiuojantį 
mašina į darbą, jo šoferis liko 
gyvas. Teroristai pabėgo.

Prezidentas gen. Lanusse iš
siuntė telegramą neseniai išrink
tam naujam prezidentui dr. Cam- 
porai, kuris tariasi su Peronu 
Madride. Campora jau anksčiau 
kreipėsi į teroristus, kad jie pa-

'.•^-"-'2 --------------■

Kritikuoja Libijos 
prezidentą

BEIRUTAS. — Du aukšti pa
lestiniečių organizacijų vadai 
pasakė kalbas užmuštų palesti
niečių minėjime. Jie kritikavo 
Libijos prezidentą, pulkininką 
Quaddafj, kuris karingai kalbąs 
apie karą prieš Izraelį, tačiau 
nesugebąs net nacionalizuoti Li
bijos žibalo. “Kada mes išgir
sime, kad jis žibalą suvalstybino, 
tai žinosime, kad jis remia pales
tiniečių revoliuciją”, pasakė Sa
lah Kalah, Al Fathos vicepirmi
ninkas.

Kitas palestinietis nusiskun
dė, kad Palestinos ginkluotiems 
vyrams sunkiau susitvarkyti su 
pačių arabų režimais, negu su 
Izraeliu, kuris esąs atviras prie
šas, o kai kurie arabų režimai 
yra tik priedanga imperialis
tams pasisislėpti.

♦ Vakar prezidentas pasiun
tė į kongresą užsienio valstybėms 
paramos įstatymo projektą. Įdo-( dėtų ginklus ir prisidėtų prie 
mu, kad nenumatoma lėšų šiau- nauJ°s Argentinos valdžios nė
rės Vietnamui. Viso prašoma rr]’mo- Campora bijo, kad, tero- 
užsienio šalims 2.9 bil. dol.

♦ Paryžiuje baigėsi Ameri- sybės. 
kos-šiaurės Vietnamo pasitari- valdią, 
mai, nedavę daug vilčių ateičiai, . kios, demokratinės grupės įspū- 
Hanojaus atstovas abejoja, ar di.
greit bus įmanoma Kissingeriui 
susitikti su Le Due Tho. Atro
do, kad komunistai, gavę, ko sie
kė buvusiose derybose, nebeno
ri daugiau derėtis.

+ Maskvos gegužės 1-mos pa
rade Brežnevas pasakė kalbą,

rizmui nemažėjant, karinė val
džia gali neperduoti jam vyriau- 

k Peronistai, išrinkti į 
,, siekia sudaryti nuosai-

Ūkio produktu 
kainos balandyje
WASHINGTONAS. Ba

kurioje pabrėžė taikingą sugy- j I^ndžio mėn. ūkininkams moka- 
venimą su Amerika, Vakarų Eu- mos kainos už produktus šiek 
ropa ir Japonija. Penktadienį į tiek, apie 1.5% nukrito, palygi- 
Maskvą atvyksta dr. Kissinger nus su kovo mėn., tačiau vis tiek 
tartis dėl Brežnevo kelionės į liko 32% aukštesnės už pernai 
Ameriką.

+ Gegužės 1-mą
.metų balandžio mėn.

žemės ūkio statistika rodo, 
kad kiaulių, karvių, avių, pieno 
ir braškių kainos nukrito, tačiau 
pakilo svogūnų, salotų, kviečių 
ir viščiukų kainos, kas bendrą 

.nukritimą gerokai sumažino.
Galvijų kaina balandžio mėn.

Britanijos 
darbininkai atšventė streikuo
dami prieš valdžios siūlomus al
gų kėlimo suvaržymus. Britani
joje buvo sustoję traukiniai, ne
išėjo laikraščiai.

♦ respublikonai kongre- buvo 42.40 dol. už 10O svarų gy- 
so nariai reikalauja, kad kongre- vo svorjo> kada kovo mėn. kaina

__- . - . buvo 43.60 dol. Pernai ta patisas rastų būdą sustabdyti buvu- bųvo 43 60 dol Pernai ta pati 
šiam Illinois gubernatoriui Otto jautiena kainavo 31.90 dol.

Visus ūkininko gaminius paė
mus, balandžio mėn. kainos bu
vo net 57% aukštesnės už 1967 
m. kainas.

Keimeriui mokamą algą, 42,500 
dol. per metus. Kerneris nese
niai buvo pripažintas kaltu už 
kyšių ėmimą ir valdžios įstaigų 
apgaudinėjimą.

K*l«on*i j Jupiterio plono*' ruoiiomo* erdvėlaivi* Pioneer—11. Vie
no* — Pioneer—10 jau yra pakeliui į Jupiteri, pradėję* kelione

Iš prezidento kalbos buvo aiš
ku, kad teisinis patarėjas John 
Dean yra kaltesnis už kitus pa
sitraukusius. Jis buvo paprašy
tas pasitraukti. Prezidentas ne
apgailestavo Deano pasitrauki
mo, tačiau pareiškė kelis apgai
lestaujančius sakinius dėl Halde- 
mano, Erlichmano ir Kleindies- 
to atsistatydinimo.

Prezidentas pavedė naujai pa
skirtam valstybės prokurorui 
Richardsonui visą bylą ištirti iš 
naujo. Richardsonas esąs ne
paperkamas, griežtai aukštų 
principų, jei jam atrodys reika
linga, jis galės paskirti tai bylai 
vesti specialų prokurorą, Prezi- 
dentas pažadėjo Amerikos žmo
nėms, kad teisingumo bus ieško
ma teisingai, pilnai, bešališkai, 
nežiūrint, kas bus įveltas į tą 
aferą.

Vakar pranešta, kad Baltųjų 
Rūmų įstaigas, seifus ir doku
mentų spintas saugo specialūs 
FBI pareigūnai, kad kas nors 
neišneštų su Watergate byhr su
rištų dokumentų.

Kongreso nariai, ypatingai de
mokratai, pareiškė nusivylimą 
prezidento kalba, ypatingai tuo, 
kad jis paskyrė bylai tyrinėti 
seną vyriausybės narį Richard- 
soną. Net ir senato respubli
konai, kaip sen. Percy, Javits, 
Golwater ir Dole reikalauja, kad 
būtų paskirtas specialus proku
roras, rekomenduojamas pagrin
dinių Amerikos teisės mokyklų. 
Siūlomas teisininkas turi būti 
bešališkas, nesusirišęs nei su 
respublikonais nei su demokra
tais.

Abu pasitraukę prezidento šta
bo nariai, Baltųjų Rūmų kance
liarijos viršininkas Haldeman ir 
vidaus reikalų patarėjas Erlich- 
man jau seniai yra liberalų pa
juokiami dėl savo gyvenimo sti
liaus. Abu yra Christian Scient
ist tikėjimo, nerūko, negeria, 
abu labai daug ir ilgai dirba, ma
žai pramogauja, niekad nesijuo
kia. Dėl vokiškų pavardžių ir • 
dėl energingo darbštumo jie bu
vo pravardžiuojami: Hans ir 
Fritz.

= Žydai spaudžia 
Amerikos valdžia 

L

JERUZALĖ. — Aštuoni žy
dai Izraelyje bandė įsiveržti į 
ministeriu kabineto rūmus. Jie 
visi, neseniai atvykę iš Sovietų 
Sąjungos, protestuoja, kad Izra
elio vyriausybė nespaudžia Ame
rikos, kad ji neduotų sovietams į čiadienį New Yorko meras John 
prekybos lengvatų, kol jie spaus 
žydus ir varžys jų emigraciją.

Premjerė Goldą Meir priėmė 
aštuonių atsineštą peticiją ir 
pažadėjo su jais vėliau susitik
ti. Izraelis tvirtiną kad jis ne
gali spausti Amerikos ir rem
ti jos senatorių rezoliuciją dėl 
prekybos lengvatų sovietams, 
nes tai būtų kišimasis į Ameri- say pažadėjo iškelti Maskvoje 
kos vidaus reikalus. Į ir sovietų žydų reikalus, jų emi-

New Yorke Reformos Sinago- Į gracijos varžymą. Vienas žydų 
gų grupės rabinai savo suvažia- veikėjas tiek yra pasižymėjęs 
vime reikalaują kad preziden
tas Nixonas neduotų Mąskvai 
privilegijuotos valstybės teisių, 

j kol Maskva varžys žydų emigra- 
’ciją.

Meras Lindsay 
važiuos į Maskvą
NEW YORKAS. — Kitą tre-

Lindsay su grupe pareigūnų va
žiuoja į Sovietų Sąjungų, kur bus 
visą savaitę Maskvos burmistro 
Vladimiro Promyslovo svečiais. 
Grupė aplankys ir dvi dienas vie
šės Leningrade, kur ją globos 
miesto komitetas.

Kartu su Lindsay važiuoja ke
li New Y’orko žydai. Meras Lind-

veikloje už sovietų žydų teises, 
kad jis. nors į tą grupę buvo 
įtrauktas, negali vykti, nes so
vietų ambasada Maskvoje jam 
nedavė vizos. ' .;



X JI METĄI

Dar apie "Sk. Aidą“ 50 m. jubiliejaus proga

Apie antrąjį “Skautų Aido” 
mįnjjimą patyrėme iš nępficia- 
lių šaltinių, nors |eu dalyvavo 
labai oficialūs žmones. Minėji
mas įvyko balandžio 7 New Yor- 
ko Kultūros židinyje. Dalyvavo 
Lietuvos Skautų Įkūrėjas v. s. 
P. Jurgėla, dabartinis LSS Ta
pybos Pipnininkas v. s. Antanas 
Saulaitis (— buvęs keliais il
gais atvejais “Sk. Aido” redak
torius), Lietuvos gen. konsulas 
A. Siiputis, LB New Yorko apyg. 
pirm. Ą. Vakaris, LNF pirm. 
E. čekienė ir daug neįvardija
mųjų. Lįtęratūrinę dalį atliko 
A. Bružas ir A. Rigelytė. Skau
tininkas A. Samušis surengė pa
rodėlę, kuri vaizdavo “S. A.” 50 
metų kelionę per kelis miestus 
ir žemynus. Gaila, kad neturi
me

PIRMIEJI ŽINGSNIAI AMERIKOS ŽEMYNE, 
kurie praskynę kelią trylikai mėty Kanadoje

“Skautų Aidą”, mėnesinį Liet. Skautų S-gos žurnalą, šven
čiantį 50 metų sukaktuves, viepu ar kitu būdu mums tenka minėti, 
visąją šiais sayojo laikraščio jubiliejiniais metais. Bene įdomiausi 
skaitiniai (geriau —■ įspūdžįąi) yra pačių vargusių redaktorių, 
nuotaikingai, net ir šiltai, aprašiusių stiprią “Skautų Aido” įtaką 
v sam lietuviškosios skautybės sąjūdžiui.

j “Skautų Aido” numerius Kana
doje 1950 metais. Ką gi brolis 
“ranas tada galėjo padaryti, vie
nas sėdėdamas Rodney tabaky- 
ne? Jis redagavo, rankomis rai
des rinko, spausdino, ekspedija- 
vo, administravo, pats rašė,ty
ruose šaukiančio balsu ieškojo 
bendradarbių.

Erpl'p Prano p.ara'lo Kanados 
rajono vadeivai s. Zigmui Pau- 
lįpniui (jau miręs), kuris pasi- 
ryžo “Skautų Aidą” perkelti į

■ Torontą, į kuri tada būriais trau
kė lietuviai, atlikę yisokias dar
bo sutarįis, bandydami laimę 
didipięstyje. .šliejosi vieni prie 
kitų, augo kolonija. Ir iš tikrųjų 
— neapsirinkta buvo su “Skau
tų Ąidu”. čia buvo jo tikroji 
vieta subręsti, išeiti į platumas, 
kad ir pamažintu formatu, 1951 
metais sausio mėn.

Skautininkas
PRANAS ENSKAITIS, 

1953 m. atgaivinęs "Skautu Aidą 
Kanadoje; pirmasis redaktorius 

Amerikos žemyn*.

Praėjusiuose šio skyriaus nu
meriuose skaitėme s; Juozą To- 
liušį (dabartinį “Sk. Aido” re
daktorių) ir v. s. Antaną Sau- 
laitį (ilgametį — trimis etapais 
— redaktorių; dabartinį LSS 
Tarybos Pirmininką), šį kartą 
paklausykime v. s. Česlovo Sen
kevičiaus ir s. Prano Enskaieio 
liudijimų apie tuos laikus, kai 
emigracinė banga atpūtė “Skau
tų Aidą” į Rodney miestelį, o 
vėliau Į Jorontą, Kanadoje, kur 
Jis praleido trylika, betgi: labai 
laimingų, metų.
Česlovo Senkevičiaus liudijimas

Žmogus, iš Vokietijos per At
lantą perplukdytas, Kanados 
šiaurėje kirto mišką iki pažas
tų į sniegą įkritęs, bet laimin
gas ir patenkintas: nebereikia 
“lagerio” sriubos srėbti, baimin
tis dėl galimos invazijos ir kas
dien iki nuobodumo su draugais 
politikuoti apie savo ir kitų li
kimą bei ateitį.

Metinę savo medžių kirtimo 
normą įvykdęs, nusipirko seną 
raidinį presą ir mažame Rod
ney, Ont., miestelyje pradėjo 
spausdinti “Skautų Aidą”, norė
jęs pasekti pėdomis savo ge
rojo brolio Antano Krauso, iš
plaukusio tolimon Australijon, 
kurion nusivežė savo Vakarų 
Vokietijoje redaguotus “Skau
tų Aidus”.

Tas entuziastas žmogus bu
vo skautininkas Pranas Enskai- 
tis, išleidęs pirmuosius šešis 

CLEVELANDO SESES IR BROLIAI

sudarė Kaziuko Mugė* ansamblį kovo 24 d.
V. Bacevičiaus nuotr.

Pasakoja pats Pranas Ens- 
kaitis. pirmasis “Skautų Ai
do” redaktorius Amerikos 

žemyne (Kanadoje).
LAIKAS. S. Aido redaktorius 

man rašo: “Būk mielas ir būti
nai parašyk puslapį, du prisi
minimų: nuotykių, vargo — 
džiaugsmo žiupsnelį iš anų Rod
ney miestelio laikų, kai klijavai 
pirmuosius Sk. Aido numerius 
Kanados žemėje. Pridėk ir savo 
nuotrauką... Rašinį parašyk iki 
vasario 20 dienos...” Laišką ga
vau vasario 23 dieną.

Rašau, nors ir pavėluotai. Lai
kas krečia pokštus. Pridedu ir 
nuotrauką, irgi pavėluotą. Ji da
ryta 1933 metais. Berods, sesė 
Dalia kartą rašė Sk. Aide: “Duo
kite jaunų, kaip ir aš, veidų”. 
Kadangi mano “veidas” jau be
veik pusšimtį senesnis už sesės 
Dalios, tai duodu panašų į jos. 
■Gal patiksiu?

DIDVYRIAI: Mes pirmieji 
emigracijos Sk. Aido darbuo
tojai laikomi beveik didvyriais. 
Bet tai netiesa. Tai įvyko labai 
paprastai. Paklausykite.

Kartą berniukas ėjo mišku ir 
priėjo platoką upelį. Apeiti jo 
nebuvo galimybės, o bristi pa
bandė — šaltas vanduo. Tad at- 
sibėgėjęs davė ilgą šuolį ir atsi
dūrė antroje pusėje. Tai buvo 
ilgas šuolis; jei korespondentai 
būtų išrpatavę, būtų skelbę pa
gerintą pasaulinio šokimo rekor
dą. Bet jis nebuvo sporto žvaigž-

NR. 18 (412)

SKAUTUA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell SL, Chicago, Ill. 60629

“MIŠKO BROLIAI" PASIRODO

Lituanicos tunto sueigoj* balandžio 1. Vidury jg vadas —> s. J. Šalčiūnas.
G. Plačo nuotr.

VEIDAI 
IR 

DARBAI
Kūrybos Diena Chicagoję 

— jau šį sekmadienį. Jau ke
linti metai Chicagos akademikų 
skautų organizuojama skautų- 
čių kūrybos diena įvyks gegu
žės 6 d., tarp 10 vai. ryto ir 2 
vai. p. p. Jaunimo Centro ma
žojoje salėje. Programos daly
viai bus suskirstyti į tris kate
gorijas: — jaun. skautų-čių, 
skautų-čių ir vyr. skaučių ir 
skautų vyčių.

dė, o ir nebuvo jokių korespon
dentų, tad jis švilpaudamas nu
ėjo savo keliu.

Panašiai ir mes. Tuometinis 
laikas padiktavo išleisti skau
tams laikraštėlį, mes ir atliko
me tą uždavinį, nežiūrėdami į 
sąlygas. O visi darbai, kurie at
liekami nuoširdžiai, yra didingi. 
Šaulių S-gos kūrėjas V. Pūtvis 
rašo ir pataria: “Ką darai, da
ryk gerai”.

PIRMASIS PASITARIMAS. 
Važiavau į Torontą tartis Sk. 
Aido reikalais. Susirinkome po 
šv. Jono bažnyčia apie dešimt 
sesių ir brblių. Iš ryškesnių vei
dų prisimenu tik v. s. Stepą Kai
rį, v. s. V. Šarūną. Ilgai kalbė
jomės, net, sargui norint užda
ryti patalpas, turėjome persikel
ti į v. s. Stepo Kairio butą. Iš
gąsdinome jo žmonelę, įsibrau
dami visu dešimtuku. Ji kėlė
si ir virė mums arbatą. Viską 
aptarėme, o tačiau nebuvo kas 
imasi darbo — vis norėjo nusi- 
stumti nuo savęs. Ir ilgas paš
nekesys beveik iširo be rezulta
tų. Tada aš tariau:

Gerai, aš imuosi darbo. Steig
siu spaustuvėlę, o jūs padėsite. 
Tai buvo beveik fantazija — 
steigti spaustuvėlę, kada visų 
kišenės tuščios.

PIRMASIS NUMERIS. Ga
vau už asmeniškai pasiskolintus 
pinigus (apie $1000) presą ir ke
letą dešimčių svarų rankinių rai
džių. Buvau truputį dirbęs 
spaustuvėje Lietuvoje, tad ne
buvau visai naujokas, nors ne
pasisekimų turėjau užtenkamai. 
Prisimenu, surinkęs pirmąjį 
puslapį (tuo presu tegalėjome 
spausti tik po vieną puslapį), ne
suvaržiau tinkamai rinkinio, ir 
jis benešant į presą išbiro. Vėl 
reikėjo rinkti iš naujo, rinkti te
galėjau tik naktimis, nes dieno
mis turėjau dirbti pas tabakinin- 
kus ūkiuose. Buvo visokių ne
pasisekimų, tačiau visa tai nie
kis prieš džiaugsmą, kada išsiun
tinėjau apie 500 egz. pirmojo 
Sk. Aido numerio.

ŠIANDIEN. Vartau mano 
leistą Sk. Aido komplektėlį. Jis 
labai vargingas ir turinio ir iš
vaizdos požiūriu. Tačiau jis da
vė impulsą skautams organizuo
tis. Vienas kitas, pamatęs Sk. 
Aidą, nusprendė vėl jungtis į 
skautų gretas, nors čia ir tik lai
ko gaišinimas, geriau gal pa
dirbti “overtime” ir uždirbti vie
ną kitą taip reikalingą pradžiai 
dolerį. Doleriai buvo uždirbti. 
Mes įsikūrėme, praturtėjome. 
Laikas viską padarė. Ir dabar
tinis Sk. Aidas nepalyginamas 
su mano leistuoju.

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

Šių metų Kūrybos paroda api
ma šias meno šakas:

1. Vaizdinis menas (tapyba,1 
skulptūra, grafika ir kt.).

2. Tautodailė.
3. Fotografija.
4. Savęs kūrybos (poezijos ir’

prozos) skaitymas. (
5. Dailusis skaitymas (mūsų 

rašytojų kūrinių skaitymas).
Skautų-čių kūrybą bus įver

tintą kompetentingų teisėjų ko
misijos. Laimėtojai bus atitin
kamai atžymėti. Premijas fi
nansuoja filisteriai skautai. Kū
rybos dieną organizuoja ir veda 
Chicagos Akad. Skaučių Drau
govė ir Korpl Vytis. į

!
■fc Stipriai parėmė Cultures 

židinį Dįęw Yorke. Vyresniųjų

Yorke yra žinomas ne tik tiesio
gine skautiškąja veikla, bet ir 
kaip sumanąs ir Įvykdąs eilę kul
tūrinių reųgiftHį: parodų, moks
linių paskaitų, visuomeninių po
kalbių irt. t. §iomis dienomis 
Vilija Įteikė auką Brooklyne sta
tomiems Kultūros Židinio rū
mams—$100. Tuo būdu, įskaičiuo 
j ant ir ankstyvesnes Vilijos au
kas — 225 dol., vyresniosios 
skautės jau yra paaukojusios 
335 dol.

Ą- Vytautas Vidugiris iš Los 
Angeles stebėjo gv. Jurgio Įųi-, 
nėjimą Chicągoje. Praėjusį sa- 
vaigąlj Chicągoje lankėsi Ra- Į 
mipjo Vandenyno pakraščio ra- ’ 
jono vadas ps. Vytautas Vidu
giris. (Svečias apsilankė į iš- ’ 
kilmingą Chicagos skautų-čių 
šv. Jurgio dienos sueigą, o taip 
pat susitiko ir įvairiais skautiš-’ 
kais reikalais tarėsi su kai ku
riais vadovais. Brolis Vidugi
ris ir jo sveikinimo žodžiai chi- 
kagiečių buvo šiltai sutikti. Po 
sueigos gerokas būrys brolių- 
sesių apspito svečią klausinėti 
apie į Los Angeles persikėlusius 
gyventi buvusius vadovus. Iš
vykdamas, brplis Vytautas su 
savim išsivežė ir ilgoką sąrašą 
linkėjimų Los Angeles broliams 
ir sesėms.

ir Trys įdomūs momentai da
bartinėje “Skautų Aido” isto
rijoje. “Skautų Aido” 50 me
tų sukaktuves pradėjo minėti ir 
pats “Skautų Aidas” ir netikė
tai — tolimesnieji (ne Chicagos, 
kur redaguojamas ir spausdina
mas) skautiškieji miestai; ta
čiau, kiek žinome, spontaniškai 
— be dirigento.

Vienas iš pirmųjų buvo foto 
meistras ir dicįelią “Skautų Ai
do” gerbėjas skautininkas Vla
das Bacevičius. Jis Cleveland© 
šiemetinėje Kaziuko Mugėje su
projektavo ir. įrengė spaudos 
kioską, skirtą “Sk. Aido” pen
kiasdešimt metų sukąktuvėms 
paminėti. Apie tai, šalia kitų 
spaudinių, bylojo dideli plaka
tai ir “Skautų Aido” parodo
mieji (parodiniai) egzemplio
riai.

tokio brangaus įvykio pilno

Savo naminę yaistg spintelę gajkia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už 
laikyti, kaip šiame ,vai{cį*Įyj* parody- 
ta; išimti visas bgnkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrint' visus užrašus, 
kad_ neįvyktu klaidu, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokly vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum b*t kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

ROMUALDAS SPALIS,

Korpl Neo-Lithuania kviestas, apsilankė Chicagoįe, kur ba
landžio Teįvyko kultūrinė popietė įo kūrybai išryškinti. Čia 
rašytojas R. Spalis prie mikrofono Liet. Taūt. Namuose 

įvykusioje jo literatūros popietėje.

A. Piaušinaičio nuotr.

I bought my 
firstBond.

Most of us were lucky if we had enough food 
to eat or clothes to wear. So like most kids wa 
■pent a 16t of time talking about the thing* 
we wanted out of life. Things like owning a 
big car, wearing fine clothes and going to all 
of th* beat place*. Boy, we could hardly wait

Like the other kids I had little odd jobs in 
grammar school but I got my first real job 
when I started high school I was a junior 
derk in a big department store. That’s where 
I first heard about U.S. Savings Bonds. Mr 

fiavinga Plan and I said yea. A month later I 
got nay fimt bond.
~ When my friends found out they really had
• food laugh. Imagine buying UK Savings 

i Bonds when there were so many other great 
things to buy. well, they kept laughing and I 

( fc^pt saving all through high school.
i • After graduation some of us wanted to go

N AUJ
1739 So. Halsted Street

aprašymo nei nuotraukų. i MONTGOMERY JAUNYSTĖ1 
Trečioji žinia apie “SkauRųl 

Aido” sukaktuves atėjo iš To-Į 
ronto. Ten visus sujudino skau-Į 
tininkė Abromaitienė. Ji įvyk
dė originalų “Skautų Aido” 
auksinių sukaktuvių minėjimą:, 
su savaisiais talkininkais (bei 
talkininkėmis) Kaziuko Mugė
je kiekvieną lankytoją apdova-Į,. , 
nojo auksinių širdelių ženkleliu, ’ 
kuriame buvo išpiešti “Skautų 
Ąido” 50 m. sukaktuvių ženk
lai. Konkretūs rezultatai: s. 
Abromaitienė mugės dalyvių 
vardu atsiuntė “Skautų Aidui” 
100 dol. be jokių sugestijų, kur 
juos sunaudoti, ir priedo — 82 
dol., prašydama už juos išrašyti! 
“Sk. Aido” prenumeratą užjū-l 
rio kraštams, ypač Brazilijai ir 
Vokietijai. Koresp.

Vienoje Londono mokyklų yra 
Į eksponatas 1915 metų tos mo- 
j kyklos, vienos klasės, dienynas, 
kuriame yra vieno mokytojo įra
šas apie septyniolikmetį moki
nį:

“Atsilikęs išsivystime. Tin
gus, neteikiąs jokių ateities vil-

Knygos skiltyje “pavąrdė i* 
vardas”: Robert Montgomery.

Tas mokinys buvo garsusis 
anglų generolas Montgomery, 
antrojo pasaulinio karo metu 
sunaikinęs “dykumos lapę” — 
garsųjį vokiečių maršalą Roem- 
mel.

SVARBU GARSAS

Bernard Shaw ėmė girtis, kad 
jis terašo genialius kūrinius. 
Tūlas jo bičiulis jam pastebėjo:

— Gerai, bet juk vienas 
tamstos veikalas buvo nušvilp
tas Londone, Berlyne, New Yor
ke ir Romoje?

— Taip, — atsikirto, rašyto
jas. — O kas kitas pasaulyje ga
li pasigirti tokiu pagarsėjimu?

Chicago, IIL 60608
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POKALBIAI SU DIDŽIAISIAIS 
BANKININKAIS

Begaliniai nustebau gavęs 
puikiausiai atspausdintus kvie
timus atsilankyti į spaudos kon 
ferenciją ir balių su didžiaisiais 
bankininkais.

Spaudos konferencija įvyko 
Biltmore Hotel, Los Angeles, 
Calif., centre. Tikrinimai, pri
tvirtina kortelę su mano; iš 
anksto atspausdinta, pavarde

Žalia drobule apdengti sta
lai. Gale sėdi bankininkai, at
stovaujantieji: Sociėtė Genera
te de Banque S. A., Brussels, 
Belgium; Midland Bank Ltd., 
London, England; Amsterdam 
— Rotterdam Bank N. V., Am
sterdam, Netherlands; Deutsche 
Bank A. G., Frankfurt, Germa
ny; Sociėtė Generate, Paris, 
France; Creditanstalt — Bank- 
verein, Vienna, Austria. Vi
siems pirmininkauja Harry 
Ekblom, European — Ameri
can Banking Corporation, New 
York, U. S. A. šių susijungu
sių bankų dabartinis kapitalas 
yra 53 bilijonai dolerių.

Keliolika spaudos žmonių, 
visi užsienio spaudos. Tik trys 
pažįstami. Kiti, galimas daly-1

kas, yra bankinių raštinių spe-l 
cialistai.

Kiekvienam padėta didelėj 
papkė su informacijomis, nuo 
traukomis, brėžiniais, skai
čiais. Netoliese visokie gėri
mai.

EUROPOS — JAV BANKAI 
JUNGIA SAVO KAPITALUS

Žinome, JAV-se yra daug pi
nigų. Kaip ir Europoje. Euro
pa jungiasi sau, bet JAV-bių 
bankininkai imasi iniciatyvos 
apjungti kai kuriuos didžiuo
sius Europos ir JAV bankus ir 
bendrais pinigais siekti užpla
nuotų tikslų. Milžinai jungiasi 
į didesnius milžinus.

Pokalbiuose, konferencijo
se, be kitko kalbėta:

— Ar tikrinama piniginė sis
tema? Ko laukiama?

— Paskutiniu metu JAV do
leris tvirtėja. Spekuliuotojų pa
saulyje nieko realesnio nelauk- 
tina. Mažesni spekuliantai ne
turi jokios įtakos. Lemia Arti
mųjų Rytų kapitalai. Iš tenai 
veikia valstybių kapitalas. An
ksčiau net mažesni spekulian

Amerikos "aristokratai". Kairėje 15 mėty Caroline Kennedy, o šalia jos John Francis Dodge, 
kilęs iš automobiliu gamintoj y šeimos. Jo motina ponia Moran, iškėlė jam Palm Beach kurorte, 

Floridoje, 19 m. gimtadienio balig.

S

__ SAVE AT ..'NSURED
V v z . 's- S<?D,00

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

a 6
 ON SAVINGS CERTIFICATES
% OF $10.000. OR MORE

2 YEAR MATURITY
Per Annum

I

Paid and REGULAR
Compounded PASSBOOK
QUARTERLY _ , ACCOUNT

Par Annum

NOW INSURED TO $20,000.

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 KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką 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 Į VILNIŲ. Kelionės Į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo 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 yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime 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.

tai galėjo uždirbti piniginėmis 
operacijomis.

— Ar “plukdomas” doleris 
nesilpnės?

— Iš pradžių doleris gali bū
ti silpnas, vėliau jo vertė bus 
remiama valstybės produkcija 
ir kainų lygiu. Infliacija JAV- 
se dabar nepalyginamai mažes
nė, nei Europoje bei Azijoje. 
Kartais reikia 12 — 16 mėnesių 
tikram vaizdui susidaryti, šie
met įJAV-ėms kiek kenkia 
energijos krizė.

— Tikimasi užsienio kapita
lo investavimo JAV-se?

— Taip. Pirmiausia gimi
niškų kompanijų. Jungtinių 
korporacijų prekyba turėtų 
pakelti finansinį ir gamybinį 
termometrą. Pirmiausia sve
timų investavimą į JAV-es, 
ypatingai į Kaliforniją, įdomau
ja Didžiąją Britaniją. Japoni
ja pradėjo steigti savo įmonių 
Kalifornijoje ir kitur JAV-se, 
nes čia patogus klimatas, gy
ventojai didėja, geri uostai. 
Yra vietos, erdvės, galimybių. 
Japonijoje trūksta vietos.

— Ar svetimųjų kapitalo in
vestavimas į JAV-bes sveikin
tinas?

— Taip;' JAVbės daug bilijo
nų yra iiwestertusios kitur. Po 
truputį ir kiti kraštai pradeda 
investuoti JAV-se. JAV-bių de
ficitas nedidelis, palyginus su 
pinigine jėga. Niekas negali 
nustatyti šėrų investavimo. Eu
ropos investuotojai labai ati
džiai seka New Yorko šėrų 
biržą ir kt. JAV-se korporaci
jų pelnas neabejotinai dides
nis, nei Europos įmonių.

— Tikimasi aukso kainų ki
limo?

— Niekas nesitikėjo tokio 
aukso kainos pakilimo, net Eu
ropoje. Aukso pakilimas su
darytas Artimųjų Rytų turtin
gųjų kraštų, ne pavienių įmo
nių ar spekuliantų. Aukso 
kiekiai pasaulyje riboti. Jei 
žibalą gaminantieji kraštai pa
norės daugiau aukso, kainos 
kils. Bet jie gali jo daugiau ne
norėti.

— Ar auksas gali būti išimtas 
iš piniginės sistemos?

— Neįtikėtina, kad aukso 
kaina ilgai būtų tiek aukšta. 
Iki bus surasta kitokia sistema, 
aukso pagrindas bus. Reikia 
surasti sistemą, įstengiančią 
apsaugoti prekybos finansinį 
pagrindą.

— Kodėl Europos — JAV- 
bių bankų skyrių įsteigė Los

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

;Angeles, Calif.? Ar Los Ange
les darosi finansiniu centru?

— Pradėjo nuo New York, 
N. Y., skyrius Los Angeles. Ti
kimės išsiplėsti ir į kitus mies
tus. Turime tarptautinius eks
pertus, tikimės duoti geresnį 
patarnavimą. Ne tik ekspor
tui, bet ir importui.

— Ar prezidento Nixono ke
lionė į Maskvą pravėrė plates
nius prekybos vartus tarp So
vietų Rusijos ir JAV-bių?

— Neabejotinai taip. Rytų — 
Vakarų prekyba auga pastebi
mai. Vienoje, Austrijoje, įsteig 
ta pagrindinė tarpininkavimo 
įstaiga. Amerikiečiai domisi 
gazo dujomis, dideliais kiekiais 
esančiais Sibire ir daromi žy
giai to gazo nemažus kiekius 
importuoti į JAVbes.

Čia įsiterpiau su savuoju 
klausimu:

— JAV-bėms pradėjus dides
niais kiekiais gauti gazo iš Si
biro, ar Sovietų Rusija, reika
lui atėjus, to nepanaudos eko
nominiam ar politiniam spau
dimui?

— Tokia galimybė, be abejo, 
numatoma. Bet mes negalime 
numatyti visų galimybių. Turi
me daugiau jautrių taškų, pav., 
dabar imporįpojamas žibalas. 
Išskirsčius pavojaus taškus, 
pats pavojus gali sumažėti. Be 
to, vėliausiai po kelių dešimčių 
metų bus toksai gazo trūkumas 
JAV-se, kad jo būtinai reikės 
iš kur nors importuoti, jei ne
bus atrasta kitokių energijos 
šaltinių, pakeičiančių gazą.

Pagrindiniu atsakinėtoju bu
vo prezidentas H. Ekblom. Bet 
pokalbiuose dalyvavo ir kiti 
bankininkai. Daug sykių buvo 
naudojamaisi skaičiais, vis mi
lijonais ar bilijonais.

KOKIU BŪDU PRATURTĖTI?
Vakare Beverly Wilshire 

Hotel, balių salėje, buvo ban
ketas bankininkams ir kviestai 
spaudai. Tada turėjau galimy
bės ilgiau pasikalbėti su naujos 
bankinės galybės prez. H. Ek
blom. Pasikalbėjome ir apie 
lietuvius. Paklaustas, koks ge
riausias ir greičiausias būdas 
praturtėti, atsakė: dirbti, į 
metus sutaupyti po porą tūks
tančių, investuoti į pastovų 
kapitalą, kaip žemę, namus, 
šėrus.

Tenai buvo suruoštas tikras 
rautas. Lobsteriai išdėstyti pla
čiuose staluose. Pilna šrimpsų, 
pačių didžiųjų. Įvairių rūšių 
kriauklinis jūrų maistas. Įman
triausi mėsos kepsniai. Viso
kiausių rūšių gėrimai. Įvairiau
si pyragaičiai, vaisiai, daržo
vės, spirginta duona, bulkutės 
ir t. t. Viskas patarnaujama 
besilankstančių kelnerių.

Vienas mano kolega, kiek 
telpa prisivalgęs lobsterių, 
šrimpsų, su saiku gėręs nori
mojo, tarė: “Eisiu link namų, 
nes daugiau valgyti negaliu”.

Vaišėse dalyvavo daug ban
kininkų. Susipažinau su duPond 
įmonės vienu atstovu. Jis atvy
ko ieškoti mažų indėlininkų. 
Maži, jo nuomone, bent milijo
no dolerių vertės. Išskirtinai 
daug buvo japonų bankininkų, 
didžiųjų Japonijos bankų at-

Ar Korbut lietuvaitė?
(Sovietų Sąjungos sportininkė 

— akrobatė)

Į šį klausimą labai sunku at
sakyti. Amerikiečių spauda ją 
pavadino ruse, kadangi ji kilu
si iš sovietų okupuotos Gardi
no srities. Gardinas ir jo apy
linkės yra ginčajama sritis. Ru
sai sako, kad Gardinas yra jų 
miestas, baltarusiai sako, kad jų* 
lenkai kad jų, o mes lietuviai sa
kome, kad tai yra mūsų miestas, 
nes jis guli baltų — jotvingių — 
sudavų žemėje ir kelis šimtme
čius priklausė Lietuvos valsty
bei, iki rusų carų okupacijos.

Pagal Sovietų-Lietuvos sutar
tį, Gardinas buvo priskirtas prie 
atsikūrusios nepriklausomos Lie
tuvos valstybės, bet lenkai, gen. 
Želigovskio vadovaujami, jį nuo 
mūsų atplėšė ir apie 20 metų 
jį valdė.

Gardino gyventojų sudėtis 
yra labai mišri: jame gyvena 
rusai, baltarusiai, lenkai ir lie-

tuviai. Kuriai šių tautybių gru
pei priklauso p-lė Korbutaitė, 
tegali pasakyti tik ji pati. Jei ji 
yra katalikė, tai tegali būti lie
tuvaitė ar lenkaitė; jei ji pro- 
voslavė, tai ji gali būti rusė 
ar baltarusė.

Dabar dėl jos kilmės. Pavar
dė visai neslaviška, bet grynai 
lietuviška, tikriau pasakius, že
maitiška, tik šiek tiek iškreip
ta. O dėlko žemaitiška? štai dėl- 
ko: Pavardė yra dvireikšmė. 
yra karo ar kario, o antroji bu
tas. Slavai dvireikšmėse lietu
viškose pavardėse tarp tų reikš
mių mėgsta įterpti į. Aukštai
čiai, slavų kalbos įtakoje, tarp 
tų dviejų reikšmių dažniausiai 
taip pat įterpia tą slaviškąjį į. 
Pavyzdžiui: žemaitis sako: Kar- 
buts, Narbuts, Narmonts, Kar- 
jots ir 1.1. Slavai sako: Karibut, 
Noribut, Norimant, Karijot; 
Aukštaičiai; Kaributas, Nori- 
butas, Norimantas, Karijotas.

Iš tų patiektų pavyzdžių, kaip 
matome, kad Korbut yra negin
čijama žemaitiška pavardė Kar- 
buts, o tuomi pačiu ir lietuviška.

A. Pieškys

bakterijos gadina
. LAIKRODŽIUS

Tropikiniuose kraštuose nau
ji ir esą gerame stovyje laikro
dėliai sustoja ėję. Pasirodo, kad 
alyvoje, kuria yra išteptos tų 
laikrodėlių judriosios dalys, pri- 
siveisia tiek daug tam tikros rū
šies bakterijų ir alyva tiek su
tirštėja, jog laikrodėlis sustoja 
ėjęs. Dabar tropikų kraštų laik
rodėliams tepti gaminama nau
ja alyva su priemaiša tam tikrų 
vaistų, kurie šias bakterijas už
muša.

IŠRADĖJO IŠRADĖJAS

— Ką tamsta skaitai žymiau
siu sovietų mokslininku? klau
sia amerikietis sovietų ruso.

— Daugumas tvirtina, kad di
džiausias sovietų mokslininkas 
išradėjas yra Popovas, kurs iš
rado radiją, televiziją, helikop
terį ir atomtinę bombą. Bet aš 
esu nuomonės, kad didžiausias 
yra Pruškinas...

— Dėl ko Pruškinas? Kas yra 
tas Pruškinas?

— Tai tas, kurs išrado Popo
vą...

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 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 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

stovai. Visi turėjo prisitvirti
nę korteles su pavardėmis, at
stovaujama įmone, įstaiga ar 
banku.

Jei lietuviai norėtų European 
— American Banking Corpora 
tion patarnavimo, jų centrinė 
įstaiga: 10 Hanover Square, 
New York, |N. Y. 10005. Sky
rius: 515 South Flower St., Los 
Angeles, Calif. 90071.

Algirdas Gustaitis •

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

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

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

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

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

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 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.

Įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Kai pasiskaičiau “Naujie
nose” Jono Bertašiaus straips
nius, turinčius antraštę “Teisė 
ar smurtas”, tad tokia proga 
gavau paskatinimą šiek tiek pri

siminti tą įvykusį Lietuvoje 
perversmą 1926 m. gruodžio 17 
dieną. Tais laikais man teko eiti 
Lietuvos Seime stenogramų re 
daktoriaus pareigas. Tada Sei-

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams ---------------- $22.00
pusei metų$12.00 
trims mėnesiams$7.00 
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$3.50

Naujienos eina kasdien, ižakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted SL. Chicago. 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

$20.00
$11.00

NAUJIENŲ raštinė atdara Wariian, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakare. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Kaip dalis apgaudinėja visumą
Praeitą savaitę minėjome, kaip maža politikuojančių 

lietuvių grupelė, pasivadinusi frontininkais, bando pri
mesti visiems Amerikos lietuviams savo valią. Vliko at
stovai buvo paruošę planą į naujai organizuojamą Ameri
kos Lietuvių Bendruomenę įtraukti visas Amerikos lietu
vių organizacijas ir pavienius lietuvius, bet Amerikoje 
atsiradę “fronto” vadai nenorėjo sudaryti sąlygų, kad 
Bendruomenė taptų visų lietuvių organizacija. Fronti
ninkams rūpėjo paimti į savo rankas Bendruomenės va
dovybę, o šios organizacijos pagalba jie tikėjosi primesti 
visiems Amerikos lietuviams savo valią.

Frontininkams pavyko išvaikyti iš Bendruomenės 
visus politinius savo priešus. Jie naudojo visas priemones 
išmesti iš Bendruomenės vadovybės ir įvairių komisijų ne 
tik politinius frontininkų grupelės priešus, bet jie išstū
mė ir pavienius asmenis, kurie jokiai politinei partijai 
nepriklausė, bet norėjo dirbti visus lietuvius jungiančioje 
organizacijoje. Iš vadovybės išstumti liaudininkai, social
demokratai, krikščionys demokratai ir baigiami stumti 
laukan tautininkai. Bendruomenėje liko vienas kitas mi
nėtų organizacijų narys, kurį frontininkai labai lengvai 
ant pirštuko vynioja- Frontininkai kaitaliojo Bendruo
menės statutus, perrašinėjo “rinkimų” nuostatus, nusta
tinėjo ir kaitaliojo “rinkimų” datas ir visą organizacinį 
reikalą taip manipuliavo, kad ne tik išstumtų iš Bendruo
menės nepageidaujamą žmogų, bet jį atkratytų nuo bet 
kokio bendruomeninio darbo.

Stasys Barzdukas, grynai frontininkų propagandai 
naudodamas Pasaulio Lietuvį, įrodinėjo, kad visuomeninė
je lietuvių veikloje reikia “derinti visumą ir dalį”. Tokiu 
pavadinimu jis net pagrindinį paskutinio Pasaulio Lietu
vio rašinį paruošė. Kaip jis tą principą įgyvendino Ame
rikos Lietuvių Bendruomenėje, kurioje politikuojanti 
mažuma išstūmė daugumą ir kurioje valdytojai niekad 
nepadėjo Bendruomenės organizacijai reikalingo teisinio 
pagrindo, tame straipsnyje Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos pirmininkas visai nekalba. Raši
nyje Barzdukas nekalba apie praktiškus kelius visumos ir 
dalies darbams suderinti, bet sekančiame to mėnesinuko 
puslapyje yra būdingas barzdukinio “derinimo” pavyz
dys. Jis glaustai aprašinėja Chicagoje kovo 10 d. vykusio 
baigiamojo posėdžio eigą, kurios metu Chicagos Laisvojo 
Pasaulio Lietuvių IV Tautinių šokių šventės pirmininko 
Dr. Leono Kriaučeliūno ir iždininko Igno Petrausko ben
druomenei įteikimą $22,474.73 čekį.

niekad tokios stambios sumos negavęs; džiaugėsi Dr. 
Kriaučeliūnas, pavyzdingai ir lietuviškai atlikęs savo pa
reigą; džiaugėsi ir Barzdukas, pelningai priderinęs visu
mą mažoa dalies naudai Bet yra ir negraži viso šio “deri-: 
nimo” pusė. Tos negražios pusės Barzdukas visai nepa
minėjo. Jam ir į galvą neatėjo mintis, kad šia proga rei
kėjo sava skaitytojams priminti, kad Bendruomenės kū
rimo Amerikoje* pradžioje buvo darbo pasiskirstymas, 
kuris įpareigojo visus Amerikos lietuvius remti Bendruo
menės vedamą kultūrinį darbą ir įpareigojo visus bend- 
ruomenininkus remti Amerikos Lietuvių Tarybos veda
mą politinį darbą. Tas pats nutarimas liepė Vasario mė
nesį surinktas aukas atiduoti Amerikos Lietuvių Tarybai. 
Amerikos lietuvių kultūros renginiams sudėtos aukos 
buvo atiduotos Bendruomenei, o Vasario mėnesį Bend
ruomenės surinktos aukos — kur nuėjo? Didelė jų dalis 
taip pat nuėjo Bendruomenei.

Sakome “kultūros renginiams sudėtos aukos”, nes 
tikrovėje ten buvo Amerikos lietuvių sudėtos aukos. Iš 
Dr. Kriaučeliūno paskelbtos atskaitos matyti, kad Lais
vojo Pasaulio šokių šventė atnešė $22,474.73 pelno, bet ki
toje atskaitos eilutėje pasakyta, kad šokių šventės ren
gėjai gavo $20,53116 aukų. Tikrovėje šokių šventė atnešė 
tiktai $1,843.57 pelno, o visą kitą stambiąją pelno dalį su
darė šokių šventei pritarusių lietuvių sudėtos aukos. Ka
ži, ar ta šokių šventė būtų davusi $1,843.57 palno, jeigu 
Dr. Kriaučeliūnas nebūtų pridėjęs ne $1,843.57, Bet pen
kis, o greičiausiai kokią dešimtį tūkstančių dolerių savo 
pinigų įvairioms šventės organizavimo išlaidoms. Kiek 
jam kainavo susitikimai, laikas ir įdėtas darbas — vargu 
jis pats apskaičiuoti galėtų.

Dr. Kriaučeliūnas atliko savo įsipareigojimus, Ame
rikos lietuviai taip pat attiko savo pareigas, šokių šventę 
noriai rėmę ir joje dalyvavo, aukas siuntė ir kaimynus į 
šventę vežė, bet visos šventės aukos nuėjo frontininkų 
vadovaujamai Bendruomenei. Reiškia, visi geros valios 
Amerikos lietuviai sudėjo $22,474.73 aukų ir įteikė fron
tininkams, kad jie siuntinėtų gečius tyčiotis iš Amerikos 
lietuvių politinės išminties, siuntinėtų zeras Washingto- 
no senatorių raštinių tarnautojams raguolius pjaustyti 
ir kitus atstovus JAV “užsienio ministerijoms ieškoti”.

Bet grubiausiai Barzdukas pasielgė su Susivienijimu 
Lietuvių Amerikoje. Tame pačiame Pasaulio Lietuvio 
numeryje, tiktai arčiau prie pabaigos, jis rado reikalo 
įdėti netikslias žinias skelbiantį rašinį apie šią didelę 
Amerikos lietuvių fratemalę organizaciją. Iš pašalinių 
šaltinių gavęs melagingas informacijas apie SLA, Barz
dukas kartoja ir be jokio pagrindo niekina didelę orga
nizaciją, lygindamas ją su bėdon patekusia kita frater- 
nale draugija. Barzdukas gaudamas paskutinės šokių 
šventės aukas, nusinešė ir Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje šokių šventei skirtą $500.00. Paniekindamas SLA, 
jis, matyt, šitokiu būdu padėkojo organizacijai, kuri jau 
veik ištisas šimtmetis dirba lietuviams naudingą darbą ir 
noriai atlieka savo įsipareigojimus.

Barzdukas klysta, jeigu jis mano, kad jis ir toliau 
visumą šitokiu būdu galės naudoti mažai visuomenės da
liai. Toliau taip neis.

uio atstovų sakomąsias kalbas, 
užrašydavo stenografininkai, 
kurie paskui atėję pas maši
ninkes diktuodavo tąsias kal
bas, o mašininkės stengdavosi 
greitai viską surašyti. Parašy
tus rašomąja mašinėle tekstus 
man tekdavo peržiūrėti ir pa
taisyti pasitaikančias visoke
riopas klaidas, nes paskui vi
sa tai reikėdavo atiduoti spaus
dinimui. Bet prieš atiduodanti 
spaudai dar reikėdavo tokius 
rankraščius parodyti tiems as
menims, kurie tas kalbas pa
sakydavo Seimo posėdžiuose; 
dažniausiai tie kalbėtojai man 
pasakydavo, kad viskas yra 
gerai surašyta, ir tik retkar
čiais pasitaikydavo, kad vie
ną kitą žodį reikėdavo išbrauk
ti.

Kai 1926 metais atėjo gruo
džio 16 diena, tad tą dieną 
buvo susidaręs Seimo posėdis 
vakare, o ne dienos metu, kaip 
paprastai. Ir jis tęsėsi labai il
gai, ligi vidurnakčio. Kai man 
teko klausyti visų tų kalbų, 
pasireiškusių ilgais tuščiažo
džiavimais, tad susidarė toks 
nuobodulys, kuris privertė 
mane daugiau nebeklausyti to
kios rūšies kalbų ir nuspren
džiau eiti namon. Aš jaučiau, 
kad anksčiau posėdžiuose tokių 
kalbų neątitinkančių paskirtai 
temai , niekada nebūdavo, ir 
stebėjausi, kodėl kai 
krikščionys demokratai 
palinkę tokiu momentu į 
ilgus tuščiažodžiavimus.

Kai gruodžio 17 dieną, 
to atėjau į Seimą, tad 
pastebėjau vaikščiojant 
ius kareivių. Ir man 
jripuolamai pasitaikė pažįsta

mieji pareiškė, kad jau yra 
įvykęs perversmas ir yra susi
dariusi jau kita valdžia. Tuo
jau kilo man mintis, kad Sei
mo kai kurie atstovai buvo su
galvoję užtęsti Seimo posėdį 
savo prailgintomis kalbomis li
gi vidurnakčio, kad tokiu bū
du atvykusiems perversminin
kams palengvinti visą veiklą.

Kai paskui man teko įteikti 
posėdyje pasakytų kalbų rank
raščius asmenims, tad jie pa
skubomis didesnę dalį savo kai 
b’ų išbraukė, taigi tų dalių, pa
sižymėjusių tuščiažodžiavi
mais nereikėjo spausdinti ste
nogramų leidinyje. Kadangi 
tąsias savo kalbas išbraukdami 
sutrumpino krikščionys demo
kratai, tad man tuojau paaiš
kėjo, kad jie visam tam per
versmui pritarė.

Po kiek laiko tie patys krikš
čionys demokratai pasisakė 
man, kad jie buvo nusivylę ir 
tokiu būdu suklydę, nes įsiga
lėję vadinamieji tautininkai 
jau yra pradėję visus smaugti.

Kai prasidėjo 1927 metai, tad 
po vasario 16 dienos tautinės

kurie 
buvo 
labai

iš ry- 
tuojau 
būre- 

tuojau

A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO 
LIETUVIŲ TAUTĄ?

Mišk. inž. Vinco žemaičio “Lietuviški 
vandenvardžiai ir pilkapiai nuo Vyslos iki 
pat Maskvos.” Autoriaus leidinys 1972 m., 
spauda ofsetu Krumplio - Stulpino iš “Nau
jienų atkarpų 1972 m. geg. 22 — birž. 23 d., 
63 psl. su dviem istoriniais žemėlapiais. 
Kaina 2 dol.

šį mano vertinimą skaitau pavėluotu, 
bet nežiūrint to, apie Vinco Žemaičio raš
tus lietuvių tautos etnografiniais klausi
mais, lietuvių nutautėjimo bei prisikėlimo 
(atbudimo) ir Lietuvos sienų klausimais 
niekad nėra vėlu kalbėti. V. žemaitis, kaip 
jis pats sakosi, domisi tais klausiniais nuo 
pat Neprikl. Lietuvos valstybės pradžios, 
ir vis savo raštuose patiekia naujos medžia
gos. įvairių autorių nuomonių. tačiau 
(gal ir gaila?) nepatiekia ištisai dėl visų 
sienų (Mano pabr. A. D. K. K.) pagrįstos 
galutinos nuomonės, kur eventualiai Lie
tuvos etnografinės sienos turėtų eiti? Taip 
Rytuose jos yra ryškesnės negu Vakaruose.

LIETUVIŲ ETNOGRAFINĖS 
SIENOS VAKARUOSE

Jau 1971 m. išleistame č. Lietuvių Lite
ratūros Draugijos leidinyje “Lietuvių et
ninių sienų klausimais** V. Žemaitis davė 
pagrindinius tų etninių sienų kontūrus, bei

dėsnius, kuriuos visuomet pravartu prisi
minti. čia mano recenzuojamo leidinio I- 
je dalyje, jis juos praplėtė ir paryškino 
naujais duomenimis. Su visa tai nors 
glaustai susipažinkime.

Dėl lietuvių etninių sienų Vakaruose 
“Autoriaus žody” sako“: “Priimant senuo
sius prūsus atskira savarankia lietuvių 
gentim, kiltim?(A. D. K. K.) iš turimų duo
menų priėjau išvados, kad lietuvių — prū
sų senoji etninė siena, atsižvelgiant į gotų 
apie 300 metų okupaciją, turėjo eiti maž
daug Paserijos (vok. Passargen) upe, pro 
Alenšteiną. į pietus iki Mozūrijos (Mazo
vijos)“. Net lenkai (žr. šio leid. 17 — 18 
psl.) savindamiesi įvairiais laikotarpiais 
senųjų prūsų žemes savo žemėlapiuose 
parodo, kad toji siena nesiekė toliau į 
rytus Paserijos ir Alnos aukštupio. Rusų 
etnologas.Kušner (Knyšev) savo veikale 
(1951) “Etničeskie teritorii i etničeskie 
granicy” yra tos pat nuomonės. Tai būtų 
pirmoji toliausia Vakaruose senoji lietu
vių — prūsų etninė sienos linija.

Algirdas su Kęstučiu Lietuvos krikšto 
derybose (1358 - 59) su Vokiečių impera
torium Karlu IV reikalavo, kad Ordinas 
grąžintų visas jo užgrobtas lietuvių žemes, 
einant nuo Mazovijos į rytus upe Alna. 
Prieglium (Tvangstė - Karaliaučius), per 
Aismares (Piliava) į Baltijos jūrą. Taigi 
jie respektavo prūsams jų žemes ir toji sie
nos linija maždaug nuo Allenšteino ėjo 
kiek toliau į tytus už Paserijos upės.

Jogaila ir Vytautas 1420 m. savo laiške 
(skunde) Vokiečių imperatoriui Sigizmun
dui rašė: “Sūduvių (ar Jotvingių) žemės 
esančios tarp Lietuvos ir Prūsų yra tikra 
mūsų tėviškė, iš tėvų protėvių paveldėta”... 
Tai sutinka su XIX šimtmečio vokiečių 
mokslininkų tvirtinimais. Pavyzdžiui, dr. 
Tetzner sako: “Senų senovėje trys sritys — 
Sūduvos, Nadruvos ir Skalvos, buvo gry
nai lietuviškos”... Pagal prof. Bezzenber- 
gerį lietuvių etninė (kalbinė) siena su prū 
sais turėjo eiti maždaug iš Alnos upės įte
kančia jon A me i tos upe per Girdavą, Mal- 
tainius, Barčius. pro Rastėnus (Rasten- 
burg), Dainės (Deine) ir Gubos (Guber) 
upeliais, pro Būdziškius (Budszisken) į 
Rainio (Rhein) ežerą, šiuo ežeru pro My- 
kolaukį (Nikolaiken) į Smardvos (Spir- 
ding) ežerą iš jo ištekančiu Peisės (Pisa) 
upeliu pro Joanisburgą į Kalno (Kolno) 
miestą prie upelio Laobnos (La b na) ir 
Skardos (Skroda). Toliau ji galėjo eiti pro 
ščiutiną buv. Rytprūsių siena link Raigar
do (Rajgrod). Kaip žinoma, pagal Melno 
taikos sutartį (H22) didelė dalis Sūduvos 
su didžiausiais sūduvių ežerai? (dabar va
dinamais — mozūrų) paliko jų okupanto 
Kryžiuočių Ordino žinioje.

Tokiu būdu V. žemaitis davė net trio is
toriniais duomenimis paremtas lietuvių — 
prūsų etnines sienos linijas. IŠ jų pati ryš
kiausia bus Sūduvos vakarinė sienos lini
ja. Gaila, kad V. Žemaitis nepridėjo že
mėlapio au išvestom Šit] trijų sienų lini

Trijų tragedijos paminėjimas
'nes jie savo mirtimi išreiškė 
griežtą protestą prieš Lietuvos 

!pavergėją ir lietuviškai visuo- 
! menei paliko nemirštantį ryž- 
'tq, tęsti kovą už Lietuvos lais
vę. Savo tragiška mirtimi jie 
parodė pasauliui, kad lietuvių 
'tauta yra gyva ir kovoja dėl 
Jsavo laisvės ir prieš Lietuvos 
okupantą rusiškąjį imperialis
tinį komunizmą. Mes, lietu
viai, gyvendami laisvame pa
saulyje, neturime teisės jų nei 
vieno palikti nežinomu, arba 
sumenkinti jų pasiaukojimo 
tėvynei.

Jų pasiaukojimas reikia iš
kelti pasaulio viešumai, kad 
lietuviai kovoja visokiomis prie 
monėmis už savo teises ir tėvy
nės laisvę. Jų visų fotografijas 
reikia įdėti mūsų ir ameriko
niškoje, o taip pat ir kitų tau
tybių spaudoje. Kaip pirmū
nas susideginęs Romas Kalan
ta viduryje, o Stonys ir Andruš- 
kevičius iš šonų. Metinių pro
ga turime pravesti spaudoje, 
per televiziją ir radiją. Kaip 
kam prienamiau turime visur 
kelti Lietuvos pavergimą ir 
laisvės propagandą. Kad dar
bas būtų sėkmingesnis, turime 
suburti visas spaudos darbuo
tojų jėgas ir išeiti plačiai su 
stipria propaganda. įsijunki
me kiekivenas lietuvis kaip kur 
pajėgiame į sėkmingą darbą.

SA

ROMAS KALANTA

Nuo š. m. gegužės 14 iki 21 
dienos yra paskirta savaitė Ro
mo Kalantos pasiaukojimo mi
nėjimui. Bet mes visai užmir
šome ir niekur nebeprisime
name Stonio ir Andruškevi- 
čiaus. Jie abu taip pat paau
kojo savo gyvybę protestuoda
mi prieš sunkią okupanto pri
mestą vergiją ir paniekinimą 
žmogaus prigimtų teisių , mi
rė reikalaudami Lietuvai lais
vės. Jų atiduota tėvynei auka 
nėra įkainuojama jokiu matu, 
tiktai giliu patriotizmo jaus
mu pasišventimu tėvynei.

Patriotinė lietuviškoji visuo
menė reikalauja, kad visi try,s 
paaukoję savo gyvybes už tė
vynės laisvę, turi būti lygiai 
gerbiami ir visur prisimenami. 
Apie Stonį ir Andruškevičių 
neturime smulkesnių žinių. Po 
jų tragiškos mirties, spaudoje 
buvo tik trumpa žinutė, bet 
smulkiau apie juos nebuvo ra
šyta.

Visgi Stonio ir Andruškevi- 
čiaus tragiškais įvykiais reikia 
rimtai susirūpinti. Kol tas įvy
kis nėra užmirštyje. Neturime 
jų identifikacijos, susidegini
mo nei palaidojimo vietų. To-' 
ji jų tragedija lietuviškai vi
suomenei turi būti žinoma ir 
neslepiama. Apie juos reikia 
surinkti smulkias autentiškas 
žinias ir gauti jų fotografijas,

šventės visi Lietuvoje laukė 
panašios tautinės šventės Ge
gužės 15 dieną, nes tokią die
ną (1920 m.) buvo sušauktas 
Steigiamasis Seimas, ir tokia 
data Lietuvoje būdavo gražiai 
minima, kaip antroji tautinė 
šventė. Tačiau valdžios parei
gūnai ėmė aiškinti, kad Gegu
žės 15 d. šventė nukeliama į 
rugsėjo 8 dieną, prisimeną su
kaktį nuo Vytauto Didžiojo ku
nigaikščio karūnacijos dienos. 
Tokios šventės diena sutapo su 
Šv. Marijos atlaidais. Mat, lyg 
norėta apraminti visus žmones, 
kad nesiruoštų gegužės 15 d. 
šventei. A. Kelmutis

Alkoholis trumpina amžių
Statistika apie alkoholio var

tojimą JAV-bėse yra stačiai 
gąsdinanti. Iš 90 milijonų ge
riančių amerikiečių dvylika 
nuošimčių yra tikri girtuokliai. 
Kiekvienai galvai JAV-bėse per 
metus laiko atitenka po 30.3 
galionus išgertos degtinės, vy
no ir alaus, rašo Dr. Van Del- 
len savo skiltyje “How to keep 
well”.

Alkoholis yra atsakingas už 
žmogžudystes, savižudybes, au 
tomobilių nelaimes ir kitokius 
nuopolius, kurių pasekmė yra 
sužeidimai ir mirtis. Alkoholis 
yra kepenų ligos “cirrhosis” 
kaltininkas. Gėrikai visuomet 
rizikuoja gauti tokią ar kitokią 
ligą, ar ligas, kurios amžių su
trumpina 10 ar metais.

SENELIŲ MEDICINA
Tabokos rūkymas kenksmin

gas. Atprask pats ir atpratink 
kitus. Valgyk džiovintas slyvas 
arba medaus saldainius, nes 
tuomi tu pradžioje nuslopinsi 
norą rūkyti, o vėliau pats ste- 
bėsies, kaip žmogus gali rūky
me rasti malonumo. Tabokoje 
esantis nikotinas gadina širdį ir 
kraują. Rūkyti patalpoje, kur 
yra mažų vaikų, yra didžiau
sias prasikaltimas.

jom, tuomet kiekvienam ir nespecialistui 
būtų aišku kokį didelį apsirikimą, ar ne- 
apsirikimą, ar neapsižiūrėjimą padarė 
Lietuvos Tyrimo Institutas (1968) neįtrauk
damas į etnografines lietuvių žemes dide
lius Sūduvos žemės plotus, pravesdamas 
tą etninę sienos liniją sena politine 1422 
metų siena nuo Raigardo iki Bakalariavo.

Atrodo, kad pats V. žemaitis Kęstučio 
— Algirdo nubrėžtąją lietuviškų žemių sie
nos liniją skaito tikrąja lietuvių — prūsų 
etnografine siena. Jis sako: “To laiko Lie
tuvos valdovai geriau kaip kas kitas žinojo 
lietuviškų žemių tikrąsias ribas... ji teisin
gai ir pagrįstai yra nurodyta“, (žr.: Liet, 
etninių sienų klaus. 10psl). Kai dėl žemės 
plotų, esančių tarp Alnos ir Paserijos, jis 
priskiria į lietuvių etnines žemes tik šiau
rinę tų plotų dalį, būtent, iš upės Alnos 
ties Barštynu (Barstenštein) tiesiai į Pots
damo liniją ties Yluva (Pr. Eylau) ir toliau 
Potsdamo linija pro Braunsbergą (Rud- 
kalnį) į Aismares.

V. Žemaitis patiekia įdomių duomenų 
apie samų (sembų), vokiškai" vad. samen, 
samlaender — lietuviškumą, jų artimą gi
miningumą žemaičiams ir žemgaliams. Jis 
juos vadina žemiais, žemukais ir jie yra iš 
senų laikų tos pat Lietuvos pajūrio — Že
maitijos dalis: žemija. žemelė, Žemalė.

Sutikrinęs, V. Žemaičio etninių sienų 
patiektus duomenis su Lietuvos Tyrimo In
stituto 1968 m. žemėlapy nustatytomis lie
tuvių etnografinėmis sienomis, radau žy-
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mių skirtumų. Pirmiausia Baltijos pajūrį 
nuo Palangos iki Bartos - Bartuvos (sen. 
Livos) V. žemaitis įrodo šią sritį nuo se
niausių laikų esant lietuviška (žemaitiška). 
Tai mūsų politinės (valstybės) sienos su 
Latvija nustatyti komisijos buvo didelis 
apsileidimas, ar visiškas nesiorientavimas, 
kai ji už mažą dalį gražinamų lietuviškų 
žemių tarp Palangos ir šventosios atidavė 
latviams kitose vietose daug vertingesnių 
taip pat lietuviškų žemių plotus. Todėl V. 
Žemaitis lietuvių etnininę sieną iš Baltijos 
jūros veda Bartos — Bartuvos upe pro 
Skuodą, toliau užskaitydamas lietuvių 
etninėm žemėm paskaitomis atiduotas lat
viams liet žemes. Latviai, šios lietuvių 
sienų komisijos nesiorientavo paskatinti, 
savo etninių žemių žemėlapy Palangos 
sritį iki šiol rodo latviška.

Lietuvos Tyrimo Instituto nustatytos 
etnografinės sienos, nuo Dauguvos iki Ne
muno aukštupio (Myrius) su gudais ir nuo 
čia iki Raigardo su jotvingiais, maždaug 
sutinka su V. žemaičio tų sienų duomeni
mis su pastaba, kad vietomis ją tektų su
derinti su 1566 m. Lithuania Propria ir su 
dr. Ochmanskio ir prof Lowmianskio lie
tuvių —- krivičių (gudų) senąja sienos li
nija. Kadangi jotvingiai yra ištautėjusi 
(sugudėjusi) lietuvių kiltis, tai jų žemių 
plotus tektų atžymėti lietuvių etninės spal
vos brūkšniais.

(Bus daugiau)



TEE. PK 8-3229

ML ANNA BALIONAS 
<KIV. AUSŲ, NOSIM 

' IR SUKUS LIGOS 

2858 W- 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Ua tol. 239-4683

DR. K. G. DALUKAS 
AKMiRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINKKOLOGINA CHIRURGIJA 
♦449 So. Pulaski Rd. (Crowford

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

aei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 495-0533 

Fea Valley Medical Center SM SUMMIT ST. 
ROUTS 58, ELGIN, ILLINOIS

ML PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5349 

RexkL: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

zirmadięniąia ir ketvirtai. 1—7 vaL. 
JntraA. pęhktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.
’ <?• >w 

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJĄ |* MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGING CHIRURGIJA

4132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670
/alandos pagal susitarimą. Jei neat- 

#iliepU. skambinti Ml 3-0001.

< hma
rriauceuunąitE

ąKUBfgįJA HOTSRŲ LIGOS
6132 So. KEDZIE AVĖ.

TaM- WA 5-2670.
Neatgiijepuf — skambinti

6714225.
Valandos pagal susitarimą

Ofiso t^L: HĖ 4-1818 arba RE 7-9700 
ReridOToijos: 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.

DR. RANK PUOLAS
OPTQMETRISTAS .

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. UONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

ofiw telef.: 776-2880 
Įįeojy rez. telef.: 448-5545

ML P. STRIMAITIS
Gydytojas ir chirurgas 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tol.: 9253296

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

uždaryta.
________ Rez. tek: WA 5-3099________

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C. CHIRURGAS
2454 WEST 71st STREET

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
gtzid. tplef.: Gibson 8-6195

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

r. SUNOS, 0. P.
0RTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

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

ToUf.: PRoepoct 6-5984

NAWikNAS
4*-—O'

ROCKFORD, ILL
Mirė sportininkas Daškevičius

Sulaukęs 77 metus ąmžiaus ir 
sunkiai sirgęs Jonas Bush-Daš- 
kevičius mirė Americana palie
gėlių namuose. Jis gimė Pensil
vanijos angliakasių miestelyje 
Cambridge ir dar vaikas būda
mas, su tėvais, atsikėlė į She
boygan, Wis., kur mokyklas lan
kė ir užaugo, ir dar būdamas 
jaunas atsikėlė į Rockfordą.

Rockforde suorganizavo beis
bolo komandą. Buvo geriausias 
metikas (pitcher), sportininkų 
buvo vadinamas Jack Bush. Tar
navo JAV kariuomenėje ir Pir
mame Pasauliniame Kare buvo 
išsiųstas į Prancūziją kariauti 
prieš vokiečius.

Laimingai grįžęs apsivedė su 
Lina Malakauskaitę, užaugino 
sūnų vardu Boby Bush. Tėvai 
abudu dirbo, tad sūnų auklėti 
paliko močiutei Malakauskienei, 
kuri jį užaugino ir išauklėjo į 
protingą, stiprų, teisingą vyrą. 
Užaugęs ir subrendęs Jonas iš
sikėlė į Seattle, Wash., kur ver
tėsi minkštų baldų išdirbimu ir 
įsirengė savą baldų dirbtuvę 
“Jack Bush Upholstering Co.”, 
dirbdamas specialiai užsakomus 
baldus turtuoliams.

Metai bėgo ir Jonas išėjo į 
pensiją, pradėjo negalauti ir bu
vo išvežtas į karo veteranų ligo
ninę Madison, Wis., kur dakta
rai darė operacijas, nupiovė

(amputavo) abidvi kojas ir par-1 
vežė į Rockfordą kėdėje ant ra-1 
tų. Turėjo norą gyventi, bet į 
diena iš dienos ėjo menkyn ir pa- j 
galiau užmerkė akis amžinai, i

Parvažiavęs sūnus Boby su
tvarkė tėvo laidotuves, nupirko 
brangų karstą, o giminės ir į 
draugai į koplyčią sunešė ir at-! 
siuntė daug gražių gėlių. Paly-1 
dėti į amžino atilsio vietą iš She
boygan giminės ir vietiniai gi
minės bei draugai atvyko atsi
sveikinti su visų gerbiamu Jo
nu, Amerikos patriotu.

Reiškiu gilią užuojautą sūnui 
Boby Bush, seserims, Katrei 
Bacevičienei, Marijai Smith gi
minėms ir draugams. Seserys 
Katrė Bacevičienė ir Mary. Smith 
pakvietė laidotuvių dalyvius už
kandžių į Bacevičienės namus. 
Taip užbaigė plačiai Rockforde 
žinomo sportininko ir biznie
riaus Jack Bush nueitus kelius 
Rockforde. žvalgas Negrė dainininkė Grace Bumbry (dešinėje) ruošiasi Verdi operos 

"Mackbeth" pastatymui. Su ja repeticijoje dirba praeities garsi 
Mackbeth - Dame Judith Anderson.

Švento rasto pamokymai ir paaiškinimai,
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Dievas mato na taip kaip žmogus: žmogus žiūri i viršutinį apsi
reiškimą, o Dievas žiūri į širdį. 1 Sem. 16:7.

Jeigu nebematome, kad Dievas žiuri į mus ir teisia mus pagal mūsų 
valią, ir jei pradedame manyti apie save, kad mūsų Dievas žiūri į mus 
kūnišku būdu, tada greit galime įpulti į tamsybę, suklydimą ir pražudymą 
drąsos. Verčiau atsiminkime, kaa mūsų dvasia arba valia yra laikoma 
gyva dėl jos teisingumo, dėl to, kad ji sutinka su Dievo valia. Todėl nebū
kime lėtais dėl savo valios arba sumanymų, valdančių mūsų gyvenimo pa
sielgimus, bet atsiminkime, kad visas lėtumas prives mus prie praradimo 
dvasios gyvenimo. Visados galime turėti teisingą valią, nes Dievas nepri
ims per Kristų nė vieno, kuris nebus jam tikrai ištikimas.

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. Zavist, 3715 W. 66th St.. Chicago, Illinois 60629

8V. KAŠTO TYRINOTOJAI

reRAOlNSKAS
GRŲNDIG

AM-F M Radijas, Magnetofonas

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
------------- 1 ------------- --------- ■»

GĖLININKAS 
(PUTBAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapamg gėlės.

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

BERKELEY, CALIF.
Pavasario balius

S. F. apylinkės L. B. ruošia 
Pavasario balių gegužės 19, šeš
tadienį, 8 vai. vak. Vieta: Ala
mo Womens Club, kampas Dan- 
villle Blvd, ir South Avenue, 
Alamo. Svečiai bus skaniai pa
vaišinti ir galės laimėti keletą 
vertingų dovanų loterijoje. Pro
gramą sutiko išpildyti solistė 
Liucija Zaikienė iš Santa .Moni
ca. Taip pat pasirodys Algis 
Draugelis (piano) ir Rasa Drau- 
gelytė (fleita), šiaurės Calif, 
lietuviai kviečiami ateiti pasi
šokti ir paklausyti gražios ir įdo
mios programos.

Krikštynos
Aloyzas ir Eleonora Sakalaus

kaitė Grigaliūnai (gyv. Walnut 
Creek) kovo 17'd. suruošė savo 
namuose šaunias krikštynas ir 
sukvietė didelį būrį draugų į šei
mos šventę.

Iš'Los Angeles atvyko Milda 
ir Kęstutis Mikėnai ir Onutė ir 
Arvydas Vaišniai. Krikšto tė
vais buvo Arvydas Vaišnys ir 
Rita Saliamonienė. Kun. V. Pa- 
valkis pakrikštino dukrelę Vidos 
Eleonoros vardu. Grigaliūnai 
taip pat augina sūnų Viktorą ir 
dukrelę Nidą.

Svečias iš Floridos

CHICAGO S I 
A P Y 11 N K I y |

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

j SOPHIE BARČUS
RADIJO 6EIMOS VALANDOS! * ’ * A * j

j Visos programos iš W0PA, i 
1490 kil. A. M.į-

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

Į ryto.

TeleL: HEmlock 4-2413

7’59 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ui. 60629L --------- ------------- >

Ignas Podėlis iš St. Petersburg 
lankosi pas savo dukrą ir žentą 
Dalią ir Joną šiurilus. (Pleasan
ton). Svečias žada paviešėti 3 
savaites ir pakeliauti kartu po 
Kaliforniją, šiurilai prieš me
tus atsikėlė iš Rochester, N. Y., 
kur daug darbavosi lietuvių vei
kloje. čia taip pat jie neatsilieka 
— Dalia neseniai buvo išrinkta 
Į S. F. L. B. 1973 m. valdybą.

Gimtadienis
Genovaitė Zaborskienė yra ve-i 

kli S. F. lietuvių bendruomenės 
narė — visur prisideda ir daly
vauja ir visų vietinių lietuvių 
mylima.. Kovo 31 d. p. Zabors
kienė surengė didelį ir linksmą 
pobūvį savo gimtadienio proga. 
Gausus skaičius svečių linksmai 
praleido vakarą ir palinkėjo su
kaktuvininkei ilgiausiu metų.

D. J.

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Daley peikia Walkerj
Chicagos meras Daley spau

dos konferencijoje nepasigai
lėjo aštrių žodžių IHinojaus 
gubernatoriui Walkeriui už 
tai, kad šis atsisakė patvirtin
ti Miltoną Pikarskį Chicagos 
Tranzito administracijos pir
mininku ir kad Aplinkos Ap
saugos Įstaigos (EPĄ) virši
ninke paskyrė moterį Mrs. Ma
ry Lee Leahy, kurią Illinojaus 
senatas praeitą savaitę atsisa
kė patvirtinti. Ji niekada jokio 
mokslinio ar administracinio 
darbo neturėjusi ir šiuo (aplin 
kos taršos ir švaros) klausimu 
jokia ekspertė nesanti. Jis 
(Walker) turįs ieškoti ko nors, 
kurs turi mokslinės ir adminis 
tratyvinės patirties.

Chicagos universitetas 
labai nesaugioj vietoj
Du banditai užpuolė praei

to pirmadienio vakare du Chi
cagos universiteto tarnautojus, 
juos apiplėšė ir šūviais sunkiai 
sužeidė. Sužeistieji, Mrs. Ali
ce Monroe, 47, sužeista į krūti
nę, o jos sūnus Robert 23, su
žeistas šūviu j aki. Jie abu už
pulti grįžtant namo iš darbo 
universitete. Banditai perbėgę 
Midway Pleasant sėdo į auto
mobilį ir skubiai pavažiavo, bet 
Washitigtono parke automobi
lis atsimušė į medį ir banditai 
pabėgo. Automobilį vairavęs 
ir kitas -su juo važiavęs buvo 
suimti, bet apklausinėjus pa
leisti.

Plėšikai ‘L” platformose
Chicagos Tranzito Adminis

tracijos autobusams ir trauki

nėliams saugoti yra paskirtas 
tam tikras skaičius policijos 
patrulių, kurie kartkartėmis 
pagauna plėšikus, bandžiusius 
juos pačius apiplėšti.

Du tokie policininkai praei
tą savaitę, persirengę civiliš
kai, vieną pagavo Wilson Ave. 
platformoje, kur plėšikas Ro
bert Jones padarė klaidą, iš vię 
no policininko pareikalavęs 
atiduoti pinigus. Įvykusiose 
muštynėse abu policininkai ga
vo po keletą smūgių į veidus, 
bet plėšikas buvo nugalėtas ir 
į policijos nuovadą pristatytas.

TIKRA KIAULYSTĖ

Viename Prancūzijos teisme 
teisiamasis už draugo nužudy
mą aiškinasi:

— Mudviejų draugiškumo 
santykiais nusivyliau amžinai. 
Rene pats juos suardė pavilioda
mas mano žmoną, bet galop jis 
pasielgė kaip tikra kiaulė: po 
trijų mėnesių jis ją man atgal 
grąžino.

SUSIRINKLMį’

PRANEŠIMAI
♦

— Eržvilko Draugiško Klubo eili
nis susirinkimas įvyks gegužio 2 d. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd 
Pradžia 8 vai. vak. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti, taipgi prašomi 
užsimokėti 1973 m. duokles. Po su
sirinkimo bus vaišės.

E. M. McNamee

— Brighton Parko Lietuviu Moterų 
klubo eilinis susirinkimas įvyks ge
gužio 3 d. 8 vaL vak. Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St Narės prašo
mos gausiai dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirin
kimo bus vaišės.

E. M. McNamee

— S. L. A. 134 Moterų kuopos susi-1 
rinkimas įvyks gegužio 4 d. Hally- 
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Kvie
čiamos narės atsilankyti į susirinki
mą, nes reikės daugeli svarbių daly
kų aptarti, ypač apie kuopos pikniką, 
kuris Įvyks birželio 20 d- Bnizguliė- 
nės sode. Pradžia 6:30 vai. vak. Po 
susirinkimo bus vaišės.

A. Ha lik, nut rast.

PETRONĖLĖ DARĄŠKA 
Pagal tėvus Bložis 

Gyv. Morgan Rark apylinkėj. 
Anksčiau gyv. Bridgeporto apylinkėj.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VlblT TO SOVIET OCCUPIED UTHLAN1A. Ougie.es ispudfca, o*, 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina 31.00.

j. Jasmines, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 
Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleisi, 
150 psl. Kaina 32.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasines poemos "Metai” poeu . 
Nado Raatenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kama 33.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V, 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istoriją 
Zlj psl. Kaina S3.0(>. Kietais viršeliais 34.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas u j 
Kitai knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki a> 
oiniL-nę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Hatated Street. Chicago. III. «060n

Mirė 1973 m. gegužio mėn. 1 dieną, 1:45 vai. ryto, sulaukusi se
natvės. Gimusi Lietuvoje. Kauno aps., Grinkiškes parap., Kairėnu 
kaime.

Amerikoje išgyveno 64 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Sophie, žentas George Edwards, sūnus 

Charles Kasch. marti Aldona, 3 anūkės — Bernice Hines, jos vyra 
Donald. Nancy DeMaar, jos vyras Charles ir Lucille McEnros. jos vy
ras James. 5 proanūkai — Lisa ir Glen Hines, Debra. Jennifer ir 
Kimberly lieMaar, 2 švogerkos'— Mary Bložis ir jos šeima ir Grace 
Bložis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Trečiadieni. 7:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans 
koplyčioje. 6845 So. Western Avenue.

Penktadienį, gegužio 4 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Viri a ♦ Petronėlės Daraška giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Dūkta, sūnus, giminės.

Dėl informacijų skambinti telef. RE 7-8600.

EUDEIK1S
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

THETUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel..- Y Ards 7-1741 ■ 1742

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

MODEKN1SKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

GARSINKITES NAUJIENOSE
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Ougie.es


Premija už vertimus
rašytojų k ui Hitams 

pa*a utyje
Itašvtojų

Petro Varkalo* verslo

Lietu vii/ 
plačiuu 
Lietuvių 
skelbia 
literatūrinę premijų.

PREMIJOS M •< ĮSTATAI
I Premija skiriama u/ lietu

vio ra*ytoj<»-jo* prozos kūrinį 
numinu, imsi bų rinkinį, 

dramų, arba jo siueilagnotą ar 
Iii tuvių prozos anto- 
pasirod/iusiiis 1971

c) Jo leidykla pakankamai 
p r-Jkleisti žinoma, kad būtų garantuota 
Draugijoj veikalui žymiosios *paudo* re

cenzijos ir bent vidutinis tira-

louijiį,
1976 im tais, nnglii kalba.

2. PH'iiiijo* <l’ di* 1<MM) 
anglų svarų (apie 2500 dol.). 
Jos iiiirialoriiis ir mecenatas 
Petras B. Varkala. I'urley (Sur
rey), Anglija.

3. Komisijų premijuotam vei
kalui atrinkti skiria Lietuvių 
Rašytojų Draugija. Be trijų L 
RD narių, išsamiai pažįstan
čių literatūrų anglų kalba, ko
misijoje dalyvaus lwnt vienas 
nelietuvis tos srities specialis
tas ir premijos mecenatas.

I. Premijuojamas verstinis 
veikalas turi atitikti šiuos rei
kalavimus:

a) Jis turi būti literatūriškai 
vertingas.

b) J<> autorius gyvenus lais
vajame pasaulyje.

5. Nerado* preioijuolino vei
kalo, komisija gali minėtųjų 
premiją paremti jau išver*io> 
literatūriniu atžvilgiu vertingo 
rankraščio išleidimų žinomoji 
leidykloje, jei tokio* paramo* 
leidykla reikalautų.

im>, Del lodą nebuvo ulkreip-i 
Į ta* dėmesy*.

1788 m. uiokalimnka* Bert- 
lioim paskelbė darbų apie au-i 
galų kultūrų. Ji* buvo darę* 
bandymu* mu ■ukloini* elektro-i 
statine energija, ir gavo ricir-Į 
tingų duomenų.

Žinios api<- augalų jausmin- 
gumų. panašų žmonių jausmin
gumui, yra visai naujos. 
Skelbiama, vienas pirmųjų los 
srities tyrinėtojų yra 
(’.leve Baekster,

kLAL ESTATE
Nuosavybes — kitur

OUT Of TOWN REAL ESTATE — OUT Of TOWN 
Nuosavybes — kitur

L Jeigu domitės motelio, apartamento, verslo, žemės ar namo 
pirkimu St. Petersburge ar apylinkėje, Floridoje, kreipkitės

prof, 
direktorius 

Bcckster Research Foundation,
6. Nei premijuotino. nei rcmijnc., 165 W. 16lh St., Saite 491, 

lino veikalo nerasiu*, premija New York, N. Y. 10036. Pasla-

ISLAND REAL ESTATE 
1506 GULF BOULEVARD, 

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA 33706 
Telefonas Veronika l*aima Jakušovas,

813-362-1111 Broker

atidedama 1977 - 1979 me-
Itini*.

Lietuvių Haiylojų Draugija

Augalai turi baimės ir 
džiaugsmo jausmus

Skelbiam i nuostabių 
liįrinėjimtf daviniai

Itnli;, vokiečių, amerikiečių, 
rusų ir kt. spaudoje yra paskali) 
ta nuostabių duomenų apie au
galų jautrumų. Elektromag
netinių įtaisų pagalba nustaty
ta, kad augalai, kaip ir gyvu
liai, turi jausmus. Dabar pa
stebėta ir prisiminta, kad pa
našių duomenų yra paskelbęs 
<lr. Jallabcrt 1718 m., daręs I 1
bandymus su garstyčių sėklo-

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
įtaikia Darbininkę Ir Darbininkię

HELP WANTED — MALI 
Darbininkę įtaikia

SEARS NEEDS

COOK’S HELPER
are full time permanent jobThese 

opportunities. No experience neces
sary. Excellent earnings plus sharing 
in Sears famous profit sharing benefit 

program. ,

nuostabius
1966 vasa- 
lotyniškai

Mon. thru Friday 9:30 A.M, to 8 P.M.
SEARS ROEBUCK & CO.

COOKS AND CHEFS
We are presently interviewing for the 
following positions. English speaking 

apply only.
ROOM CHEFS 

HEAD SWING COOKS 
SWING COOKS 

COOKS HELPERS 
POT WASHERS

If you have a good work record and 
experience in any of the above areas 
you may apply to the Personnel 

Office of the 
CONRAD HILTON HOTEL 

725 So. WABASH
An Equal Opportunity Employer

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žeme —. Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMLNAMS 
r» HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKKJIMAJS

DtL VISŲ INFORMACIJŲ, KRDPKTTtS l

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

{~VT§Ų~5^§rv Draudimo agentūra!
J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

INCOME TAX SERVICE

So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

..............        ■—■■■■■ i i i

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Plrma|am« temp yra 208 puslapiai, p antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkituotą virbeliuose parduodami ui $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $4.00.
Abi knygas gausite, |ol pinigus paslęslte tokiu adresai

NAUJIENOS
1739 No. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja viaiema rėmėjam* už auka* ir kitokią para

mą. taip pat už atailiepimua laiškai* ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsi vlaų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antralnme vajau* laikotarpyje norime Ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik | reiklumą 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- 
formaclla Ir lalkvaenn remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
ir bendruoju* bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietukų 
dėmesio Ir nnramos Reikta, kad taa dėmesvs ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visu* skaltytolua imti* Iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užslsakvtl Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos. Ir net būtino*.

Chleaąol*. nrtemleaėluoM Ir Kanadai* Nau | leno t metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — 920 00, pusei motę — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

Siunčiu ..

O
O

NAUJIENOS
1739 So. HAI-STED ST. 

CHICAGO. IL 60608

dot.
Prašau dusti Naujiena* per mane užriaakiualam naujam skaitytojui.
Utaakau Naujiena* savo .............    kaip dovaną
___ .....----------- proga .
Sumoku aavo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 
slysti raginimo.
Valaus proga prašau 
ausi pažintų.

PAVARDE

□
IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDE TR VARDAS

ADRESAS

aiųatl Naujiena# vieną savaitę, kad su jomis su

Parašas

1 '
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir aąiininru patamavimaa. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ugrų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
3023 W. 69 ST., CHICAGO. ILL, 60636. TeL WA 5-9209

SIUNTINIAI J IJETUVA 
VYTAUTAS 2UKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 Wed 69th SU Chicago, III 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pealrlnklmas įvaldę preklę. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, FINICAL

SIUNTINIAI J LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MAttouarri gift parcels service
2$01 W. ttth It, Chteago. III. 60427. — Tot. WA $4737 
3333 Se. Related St, Chteego, III, 6O6OS. — Tol. 2S44390 

įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, laldytuvai. automobiliai, 
malataa, doleriniai Cortlflkatal.

V. VALANTINAS

NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL - WEDNESDAY, MAY 2, 1973

rojo darbai paskelbti leidinė
lyje “Evidence of a Primary 
Perception in Plant Life”, kai
nuoja viena* dol., gaunama iš 
minėtos įstaigos.

Bandymu* su sėklomis pa
skelbė J. M. Vasilev, 1926 m. 
Ukrainoje. laidinio pavadini
mas “Effect of Ionizing Radia
tion on Plants”.

Prof. Backster’io 
banndymus padarė 
rio 2 <1. su augalu,
vadinamu Dracaena massan- 
geana, naudodamas poligrafų 
(instrumentas naudojamas žino 
nių teisingumui ar melagingu
mui nustatyti). Atsargiai už
dėjęs to aparato jautiklius prie 
minėto augalo, staiga pagalvo
jo, kad jis nori surasti degtu
kų ir sudeginti vienų augalo la
pų. Nepaprastam nustebimui, 
augalas staiga reagavo baimės 
šauksmo jausmais, užregist
ruotais tuo aparatu, panašiai 
kaip ir žmogui siaubingai iš
sigandus. Panašius bandymus 
darė su mimozomis ir kt.

Darydamas tolesnius bandy
mus, dr. Backster’is tris auga
lus padėjo skirtinguose kamba
riuose, juos sujungęs tiriamo
jo aparato vielomis. Viename 
kambaryje ruošėsi virti šrimp- 
sus, ir vos lik juos įmetė į ver
dantį vandenį, augalai parodė 
siaubo ir baimės jausmus tuo 
momentu, kai šrimpsai buvo 
metami į vandenį virimui. Apie 
šį bandymų patariama skaityti 
Walter McGraw "Please Don’t 
Hurl the Daisies”, 1969 m.

Iki 1969 in. birželio 26 d. dr. 
Backster’is jau buvo gavęs 
4.196 užklausimus, prašymus 
papildomų informacijų Jo 
straipsnis paskelbtas “Interna
tional Journal of Parapsycho
logy”. 1969 vasario mėn.

Jis yra pastebėjęs, kad au
galai rodo baimės jausmų paty
rę, kad jie bus lupami, ar pa- 
midorui odukė bus 
šiama.

Tuo klausimu yra 
nemaža straipsnių.

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.

HANDYMEN & 
CLEANING LADIES

Temporary part time work.

Call evenings 
338-2012

sų nesiimu vardinti. Vienu 
lokių paminėtinas “ESP Func
tion and the Psychogalvanic 
Responce”, paskelbtas “Jour
nal of the American Society 
for Research”, 62 — 65 psi., 
1952 m.

Vėl yra pastebėta, kad mu
zika, malonūs kalbėjimai, mal
dos veikia augalus?.

Mokslininkai pravėrė nuosla 
bų naujų pastebėjimų žinynų, 
kuris tėra pradėtas,.Lauktina ir 
lietuvių mokslininkų įsijungi
mo.

Gėlės, augalai gal yra ne tik 
puošmenys, bet ir mūsų gyve
nimo talkininkai, 
gal parėmėjai ar

Mylėkime visą gyvąją gam
tų, ir už meilę bus atlyginta 
tuo pačiu.

Algirdas Gustaitis

liudininkai, 
priešininkai.

nagu plė-

atspausta 
kuriu vi-

Imta nariu i Landūne akciįp birią, 
kur par 170 matę istoriją nebūva nė

— Len. Judickas, Steve Koži- 
ca ir Ričardas Shemetulskis 
kandidatuoja i Southwest Com
munity Congress valdybų.

— Bronė ir Ambraziejus 
Numgaudai iš Gage Parko apy
linkės išsikėlė gyventi į St. Pe
tersburg. Fla.

Jonas Kran, ilgametis Nau 
jienu skaitytojas, po žiemos 
atostogų Floridoje grįžo į sa
vo namus. Frcesoil, Mich.

— Vincas Minkevičius. Liet, 
šaulių s-gos C.V Tiekimo sk. 
pareigūnas Detroite. Centro 
Valdybos pavestas, atsiuntė 
Naujienų paramai 20 dol. ben
droje lietuviškos spaudos rėmi
mo akcijoje.

Tomas Miglinas, St. Peters 
burg, Fla. pratęsdamas pusme
čiui prenumeratą atsiuntė va
jui 6 dol. Ta proga jis tarp kit
ko rašo: “Gaila, iš pensinin
ko algos šį kartų didesnės su
mos skirti negalėjau.“

Juozas Rausys. Calumet 
Park. 111., vajaus proga užsisa
kė Naujienas vieneriems me
tams.

— Juozas Lina etas. South 
Gulfport. Florida, atsiliepė į 
Naujienų paskelbtų naujų skai
tytojų vajų ir užsisakė Naujie
nas.

— Balzrko muziejuje gegu
žės 6 d. atidaroma Maria aukš
tesniosios mokyklos mokinių 
dailės darbų paroda

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
NEW BRITAIN — 

SET AND OPERATE 
50-hour week. Days only. 

Hospitalization, year-end bonus profit 
sharing. 

R. F. MAU CO.
7140 No. LAWNDALE 
LINCOLNWOOD. ILL. 

6734292

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. ĮVAIRUS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEI___ 254-5554

YEARLY INCOME
SHEET METAL AND 

WELDING 
Experience preferred. 

Accurate Electronics Co. 
2005 So. Blue Island 

666-5600

LINOTYPE - COMPOSITOR 
NW Side. Open trade Plant 
needs men for Linotype and 

Composing. Night shift. 
Fringe benefits.

Call BILL KWASF 267-8100

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkię Reikia

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

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

DEPENDABLE WOMAN
WANTED

Four days per week, steady. Near 
North Chicago. One school age child. 
General housework. Light cooking.

Good wages. For right person. 
Some English necessary.

664-0665

HOUSE KEEPER
Live in own room bath, new 
modern ranch home. No stairs.

No Kabys. Salary open.
Winnetka.
446-6646

— Pranas Smulskis. Lima. 
Ohio, pratęsdamas prenume
ratų atsiuntė vajui 5 dol. Va
jaus komisija nuoširdžiai dė
koja visiems rėmėjams, platin
tojams ir naujiems skaityto
jams.

♦ Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Čikagos skyrius š. m. gegužės 5 
d. (šeštadienj) rengia tradicinį 
Pavasario Balių su įvairia - įdo
mia programa: meninę dalį at
liks moterų sekstetas “Viltis”, 
veiks turtingas laimės šulinys, 
šokiams gros šaunus orkestras. 
Svečiai bus skaniai pavaišinti. 
Veiks baras. Vieta: Lietuvių 
Tautiniai Namai. 6422 So. Ke- 
dzie Ave.. Chicago, III. Pradžia 
7:30 vai. vak. Dalyvauti kviečia
mi viri. Auka $7.50 asmeniui. 
Vietas rezervuoti iš anksto as
meniniai. laiškais ar po 6 vai. 
vakaro telefonu: 523-8145 arba 
927-6922. Laiškus siųsti: K. 
Petrauskui. 4429 So. Tai man 
Ave_ Chicago. Ill. 60632. Kvie
čia LTS-gos Čikagos skyr. val
dyba. (Pr).

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

mas, 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo-$30 600. mas- 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo-
„ . _ ' ’ , ' . nios, įrengtas sausas beismontas. nau-
This 19 apartment building will pay ^as g^u šildymas, aliuminijaus lan- 

Ser t0 Sai- garažas. Greit galima užimti, arti 
2.)0;> WEST 61 st ST. mūsų ofiso. $19,500.
Big bargain. Will trade. 

See owner.
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

i mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

GAGE PARKO APYLINKĖJE I 2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti
Savininkas,parduoda 2 butu mūrini “'SūoS““ 
namą po 7 kambarius kiekviename H ų 

bute. Garažas
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių 

dolerių.
Tel. 279-9459

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

KAY’S PLACE 
IR PIKNIKU VIETA

(buv. Liepos), 8236 Kean Ave.. Willow 
Springs. UI., siūlo nuomoti piknikams 
vietą: Memorial Day — gegužės 28 d. 
ir Liepos 4 d., taip pat sekmadieniais 
— birželio 10, liepos 1 — 8 — 15 — 22 
ir rugpjūčio 12—19. Taip pat yra dar 
neišnuomota bet kuriam šeštadieniui. 

Kaina 60 dol.
Reikia įnešti 20 dol. rankpinigių. 

Tel. 839-9584

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

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40* lo- 
ta.s Garažas: ’$24.000.

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

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

WANTED TO RENT
Ieško butę

BRIDGEPORTE tarp 32-tros ir 37-tos. 
tarp Emerald ir Lowe, reikalingas 
4 kambarių butas be baldu. Turiu 
gazini šildymo pečių. Skambinti nuo 

1-mos iki 5 vai. LA 3-2736.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

VYRESNIO AMŽIAUS PORAI išnuo
mojamas geras 4 kambarių butas su 

vonia. Telefonuoti MO 6-4131.

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, m. 60609. Tel.: VI 7-3447

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir (rengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

DEL AUKŠTOS KOKYBES 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

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Ardwr Ava. 

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBBS 
Pardavimu ir Taisymas 

2646 WEST «9th STREET 
TeU RIputHic 7-1941

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

A. t L. INSURANCE B REALTY

CALIFORNIA SUPBR SERVICI 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

♦una-ups |r t. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9M7
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 34775

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobtlię draudimai

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208’4 W. 95ft> St.

GA 4-8654

A. $. AUTO RSBUILDERS 
&a automobiliai išlyginami ir nuda
žomi Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.

TBI- — 776.5888

"naujiesos* kiekvieno
________________________ LIETUVIO
PIRKITE JAV TAUPYMO bonus DRAUGAS IR BIČIULIS




