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SKANDALAS AUSTRALIJOJE DEL KROATU
GRAIKIJOS LAIVYNO SĄMOKSLAS
ATĖNAI. — Graikijos vyriausybė praėjusį ketvirtadienį 

pranešė apie laivyne planuotą sąmokslą, pavadindama nevykusius 
perversmo bandymus “operete”. Pirmadienį graikų valdžia vėl 
paskelbė, kad tas sąmokslas buvo daug rimtesnis, negu anksčiau 
manyta. Bylos* iškeltos 35 karininkams, daugiausia aukštesnio 
laipsnio. Gynybos ministerija paskelbė, kad laivyno karininkai, 
vadovaujami buvusio karaliaus Konstantino adjuntanto Kano- 
faos, planavo išvesti visą graikų karo laivyną į atvirą j ūrą, užimti 
kelias salas ir užblokuoti Graikijos uostus Pirėjų ir Soloniką.

Laivyno karininkai planavę ra 
ginti armiją ir aviaciją irgi su
kilti prieš valdžią ir numatė rei
kalauti, kad ta valdžia pati pa
sitrauktų iš pareigų, šis planas 
nepavyko, tačiau vienas graikų 
naikintuvas “Vėlos”, dalyvavęs 
Nato organizacijos manevruose, 
atplaukė į Italijos uostą Fiumi- 
nico. Kapitonas, šeši karininkai 
ir 24 jūreiviai pasiprašė Italijos 
politinės globos ir ją gavo. Lai
vas laukia netoli Italijos kran
tų, kol iš Graikijos atvyks nau
jas kapitonas ir kiti jūreiviai pa
keisti pabėgusių.

Graikijos laivyno sąmoksle 
dalyvavo 25 laivų karininkai. 
Graikija turi 18,000 vyrų laivy
ną su 10 naikintuvų, 4 frega
tom, 7 povandeniniais laivais, 14 
greitlaivių ir 11 minogaudžių. 
Sukilėliai planavo iš Graikijos 
uostų plaukti į Hermopolio uostą 
Syros saloje.

Korespondentai iš Atėnų pra
neša, kad sukilėliai buvę Grai
kijos karaliaus šalininkai. Ka
ralius gyvena Italijoje, egzilėję, 
tačiau jo rėmėjų Graikijoje yra 
nemažai Italijon atplaukusio 
naikintuvo kapitonas Nicholas 
Pappas pareiškė spaudai, kad da
bartinėje graikų vyriausybėje 
yra nemažai buvusių komunistų, 
kurie sudaro grėsmę visai Nato 
organizacijai. Pats kapitonas 
nieko nežinojęs apie laivyno ka
rininkų planuojamą sąmokslą. 
Jis apie jį išgirdęs radijo ban
gomis ir tada nutaręs pats pasi
traukti su laivu iš manevrų ir 
ieškoti Italijoje politinės globos. 
Jo nuomone, karalius Konstan
tinas nežinojęs apie karo laivy
no sąmokslą.

šis nepavykęs bandymas pa
keisti karinę diktatūrą turės ir 
politinių atgarsių užsienyje. Ame 
rikos vyriausybė remia dabarti
nę Graikijos valdžią, sakydama, 
kad karinis Graikijos stiprumas 
ir kariuomenės ištikimumas val
džiai yra būtini Nato organiza
cijai. Amerikos vyriausybės ar
gumentavimas sako, kad be da
bartinės karinės valdžios Grai
kija negalėtų išpildyti jai paves
tų uždavinių Nato grupėje. Da
bar staiga paaiškėjo, kad grai
kų vyriausybė neturi visos ka
riuomenės pasitikėjimo ir pa
ramos. Toks Nato narys, kuris 
nesutvarko net savo karo laivy
no, negali- būti labai naudingas 
tai organizacijai.

1$ VISO PASAULIO

Netoli Canberros, Australijoje baigiama statyti Amerikos NASA agentūros erdvės ryšių stotis. 
Panašios stotys dar bus Goldstone, Kalifornijoje ir netoli Madrido, Ispanijoje. Stotys galės sekti 

tolimas erdviu keliones.

ARGENTINA UŽMEZGĖ SANTYKIUS 
SU KUBA IR RYTINE VOKIETIJA

DAMASKAS. — Sirijoje įvy
ko parlamento rinkimai, kurių 
rezultatai buvo aiškūs prieš rin
kimus. Pusė kandidatų priklau
so socialistų Baath partijai, kitą 
pusę sudaro kitų kairiųjų gru
pių žmonės, įskaitant komunis
tus. Parlamente yra 186 atsto
vai, o kandidatų buvo 1,656.

REYKJA VIKAS. — Islandi
jos vyriausybė, nori, kad Ame
rika padarytų įtakos Britanijai 
ir priverstų ją atitraukti karo 
laivus ir žvejų laivus iš Islandi
jos teritorinių vandenų. Isla- 
dijos ministeris pareiškė, kad vy- į
riausybė pervarstys Amerikos ' BUENOS AIRES. — Naujoji Argentinos peronistų valdžia 
bazių Islandijoje klausimą. (pirmuoju savo darbu pasistatė santykių su komunistinėmis šali-

PARYŽIUS.__Prancūzija su- m^s užmezgimą. Diplomatiniai santykiai buvo užmegzti su Kuba
tiko išgabenti savo 4,000 karei- *r su Ry^ne Vokie+ija. Prezidento Camporos inauguracijon di- 
vių iš Madagaskaro, kur pran- džiausią delegaciją atsiuntė komunistinė Kuba su prezidentu Dor- 
cūzai turėjo savo karines bazes ticos Priešakyje. Argentinos komunistinės grupės labai šiltai su- 

' tiko Kubos ir Čilės delegacijas.

Argentina kartu su kitomis ■ • ■ ■ =
ST. LOUIS. — Nors tymste- 

rių unija rėmė paskutiniuose rin
kimuose prezidentą Nixoną, jos Pietų Amerikos valstybėmis nu- 
viceprezidentas ir 688 kuopos trauk-ė su Kuba diplomatinius 
vadovas Harold Gibbons endor-: ryšius 1964 metais. Nuo to lai- 
savo demokratų kandidatą sen. ko Čilė, Peru, Trinidadas. Bar- 
McGovern. Dabar Gibbons bu- bados, Jamaika, Gvijana ir To- 
vo priverstas pasitraukti iš visų (bago santykius su Kuba vėl at- 
pareigų.

JERUZALĖ. — izraeus x^Oiuuvu prisiuejusi prie saiityKiu 
metais turėjo 4 prekinius laivus, Į nutraukimo rezoliucijos, priim- 
o šiandien turi jau 120. Dar 52 
laivai yra užsakyti ir statomi.

WASHINGTONAS. — Filmų 
aktorius John Wayne dalyvavęs 
Baltuose Rūmuose buvusių karo 
belaisvių baliuje, pareiškė, kad 
jis labai nemėgsta politikos ir 
politikierių. Jis nemėgstąs, kai įvijoje, 
jį kai kas pravardžiuoja “super- 
patriotu”.

j naujino. Meksika niekada ne- 
Izraelis 1948.buvo prisidėjusi prie santykių

tos Amerikos valstybių organi
zacijos 1964 m.

Kubos valdžia Argentinos kai
riesiems patinka ir todėl, kad 
vienas svarbiausių Kubos revo
liucijos vadų buvo argentinietis 
Che Guevara, žuvęs 1967 m. Bo-

Fordo bendrovės Argentinoje
TEL AVIVAS.__Izraelio vy-. l'au pradėjo dalinti milijoną do-

riausybė paragino įstaigas dau- leriŲ- pareikalavo revoliu- 
giau samdyti į atsakingas parei- cionieriai. Dvi vaikų ligoninėscionieriai. Dvi vaikų ligoninės
gas vietinių arabų. Izraelio dar- Jau gavo 400,000 dol. Fabrikai 
bo partija nutarė ateityje pri- Jau gamina greitosios pagalbos 
imti į narius ir arabus, jei jie mašinas Argentinos provincijų 
norės įstoti į sionizmą skatinan- (ligoninėms. Už 200.000 dol. bus 
čią partiją, šiuo metu partija nupirkta pieno miltelių Buenos 
turi apie 300 arabų narių, kurie Aires miesto pakraščiuose gy- 
pasižymėjo partiniame darbe. | venantiems skurdžiams. Apie

■ 300,000 dol. Fordas išleis moks-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

AUSTRALU PARLAMENTAS NUTARĖ 
IŠTIRTI KROATU PERSEKIOJIMĄ

SYDNĖJUS. — Australijos darbiečių vyriausybė sukėlė didelę 
protestų bangą visoje Australijoje įsakydama iškrėsti apie 80 
kroatų veikėjų butus, ieškant dokumentų, kurie įrodytų kroatų 
organizacijų ryšį su Jugoslavijoje pernai įvykusiu kroatų nacio
nalistų žygiu. Trys kroatų kilmės Australijos piliečiai buvo Ju
goslavijoje sušaudyti, o Jugoslavijos valdžia apkaltino Australi
ją, kad ji leidžianti kroatų organizacijoms veikti ir planuoti gink
luotus žygius į Jugoslaviją.

Lietuvių gydytojų
suvažiavimas

Praeitą savaitgalį, šeštadienį 
ir sekmadienį Sheraton viešbu
tyje, Chicagoje, įvyko IX-sis Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Są
jungos ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos suvažiavi
mas, kurs buvo gana gausus ir 
labai darbingas.

Suvažiavimui pirmininkavo1 
Dr. Ferdinandas Vytautas Kau
nas, abiejų sąjungų — PLGS ir 

jALGS pirmininkas, kurs pasa
kė ir atidarymo kalba.

Pirmąją dieną — šeštadienį 
pavakarėje, 4 valandą popiet 
suvažiavimą atidarė Ulinojaus 

(Lietuvių Gydytojų S-gos pirmi-

Pabėgo sovietų 
karo lakūnas

BONA. — Jaunas sovietų avi
acijos leitenantas atskrido su 
naikintuvu SU-7 į Vakarų Vo
kietiją ir paprašė politinės glo
bos. Leitenantas Eugenijus 
Lvoic, 21 metų, nusileido su pa
rašiutu netoli Braunšveigo, 25 
mylios nuo Rytų Bokietijos sie
nos. Jis buvo nugabentas į Ba
variją ir slaptai apgyvendintas 
netoli Nuembergo, kol Bonos 
vyriausybė svarstys jo prašy
mą. Pabėgėlio lėktuvas sudužo 
ir jo laužas bus grąžintas Sovie
tų Sąjungai. Sovietų ambasados

lo reikmenims Argentinos mo
kykloms.

Ispanijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Lopez Bravo pareiškė, 
kad naujasis Argentinos prezi
dentas Hector Campora neužil
go atvyks į Ispaniją ir atlydės 
buvusį prezidentą Peroną atgal 
į Argentiną.

Ch«rl*« Colton, onktėiau buvęs prezi
dento patarėjas, no kartą minėtas 
Watergate skandale. Jis nusamdė Ho
ward Hunt, buvusį CIA valdininką, nu

teistą Watergate byloje.

Tautininkų seimas
Amerikos Tautinės Sąjungos 

Seimasį įvykęs Detroite, buvo 
darbingas ir sėkmingas. Daly
vavo 77 skyrių atstovai, svarstė 
sąjungos ir išeivijos reikalus, iš
rinko naują vadovybę. Sąjungos 
pirm. E. čekienė, S. Abraitienė, 
P.‘Mačiulaitis, J. Sirusas.

Kontrolės komisija: P. Dide
lis, J. Maurukas, V. Matonis. Ta-

— — ‘ryba: O. Biežienė, V. Olienė, B. 
pareigūnui buvo leista su lakūnu . Paplėnienė, dr. J. Bartkus, A. 
pasikalbėti, tačiau lakūnas jo Budreckis, dr. J. Jurkūnas, J. 
grasinimų ir reikalavimų sugrįž-1 Kiaunė, Al. Laikūnas, V. Ma- 
ti nepaklausė. ’ žeika, dr. B. Nemcikas, P. švar-

• Buvęs Hanojaus belaisvis 
aviacijos pulk. Theodore Guy iš
kėlė bylas prieš 8 kareivius, 5 
armijos ir 3 marinų vyrus, kal
tindamas juos kolaboravimu su 
priešu, karininkų neklausymu 
ir panašiais nusikaltimais be
laisvių stovykloje.
• Tyrinėtojai sako, kad sek

madienio gaisras Čikagoje, kur 
sudegė keli dideli sandėliai, ga
lėjo kilti iš žaibo, kuris trenkė 
naftos dujų prisirinkusį alyvos 
sandėlį. Nuostolių gaisras pa
darė apie 50 mil. dol.
• Karinis tyrinėjimų komi

tetas tiria šeštadienio helikopte
rio nelaimės priežastį. Vienas 
Slaptos Tarnybos valdininkas žu
vo ir 9 buvo sužeisti. Tuo heli
kopteriu kartais skraidydavo ir 
prezidentas Nixon as.
• Dallas. Texas, apylinkėse 

keliose vietose atsirado niekad 
nematyta raudona medžiaga, lyg 
košė, kurios paviršius raudonas, 
su burbulais, o vidus juodas, ši 
neregėta “košė” auga, per dvi 
savaites padidėdama 16 kartų. 
Seagoville gyventoja panašią 
masę pamatė lipančią aukštyn 
telefono stulpu. Tos medžiagos 
pavyzdžiai nusiųsti į Colorado 
laboratorijas tyrinėjimams. Apie 
75 mylios nuo tos vietos 1897 
metais nukritęs svetimos plane
tos erdvėlaivis ir sudužęs, o juo 
atskridęs “gyvis” buvęs palai
dotas Aurora. Texas kapinėse, 
kurios dabar saugomos policijos, 
šią istoriją paskelbė vakar AP 
iš Texas ir pakartojo visos radi
jo- stotys, žmonės toje apylin
kėje įsitikinę, kad atsiradusi 
raudona medžiaga rišt i na su erd
vės laivais ir būtybėmis iš kitų 
pasaulių.

Vėliausios žinios apie 
praėjusį savaitgalį
WASHINGTONAS. — AP ant

radienio rytą paskelbė, kad Ka
pų puošimo savaitgalis tūkstan-! V* V • — . , , '—•J '★J WJ v»
ciams žmonių Pietuose ir Vi- ninkas Dr Domas Giedraitis. Po 
durvakanuose virto siaubu kai Uetuvos gen, Konsulės J. Dauž- 
pikciausios audros dešimtyje vardienės ir kt. sveikinimų pra- 
yalstijų užmušė mažiausiai 47 sidėjo paskaitos _ daktar0 prot 
žmones ir pridarė sunkių nuo-|Vytauto Bieliausko: Lietuvis iš. 
stohų vietose, kurios jau buvo ei vijoj e ir red. Broniaus Kviklio; 
nukentėjusios nuo šio pavasario r ietuvis okupuotoje Lietuvoje, 
potvynių. Į Tuo pirmosios dienos darbų pro-

Nuo tornadų, smarkiii liūčių grama buvo baigta ir 6:30 vai. 
ir staigių potvynių 8 žmonės m i- vakaro įvyko suvažiavimo daly- 
rė Alabamoj, 3 Arkansase, 1 Flo-, vių pobūvis — pažinčių atnauji- 
ridoje, 2 Georgijoje, 3 Kansa-, nimas, su menine programa ir 
se, 1 Mississippi, 7 Missouri, 7 ; vakariene, kurioje Gydytojų kor- 
Šiaurinėj Karolinoj, 5 Oklaho-Poracija Fraternitas Lithuanica 
moj ir 10 Tennesse. Audros, pra- pristatė Simo Kudirkos ir Ro- 
sidėjusios šeštadienio naktį Kan- mo Kalantos tragiškų įvykių te
sąs ir Missouri, persimetė į pie- niomis premijuotus meno kūri- 
tus ir siautė ištisą sekmadienio nius ir už juos įteikė premijas, 
dieną ir naktį, o pirmadienį siau-• ~ Sekančią dieną, sekmadienį, 
tė Atlanto pakraščiuose.

Keli tornadai buvo pastebėti 
Indianoje ir Ulinojuj. Tornadų 
pavojus buvo paskelbtas dalyse 
Georgijos, šiaurinėje ir Pietinėje 
Karolinose ir Virginijoje. Skau
džiausiai nukentėjo Alabama, 
kur įvairiose vietose žuvo 8 žmo- Giržado, Dr. Mindaugo Vygan- 
nės. o Brent miestelis 95% su-' to ir Dr. Vido Nemicko paskai- 
naikintas Jonesboro, Ark., 3 tos.
žmonės užmušti ir 226 sužeisti, | Po paskaitų ir diskusijų vaka- 
2,000 namų sužalota ir 4,050 šei
mų vienaip ar kitaip nukentėjo. 
Nuostolių apskaičiuojama iki $30 
milijonų.

potvynių.

,Dr. Rimgaudui Nemickui mode- 
ruojant, buvo paskaitos: Minne- 
sotos universiteto radiologijos 
profesoriaus Dr. Eugenijaus 
Gedgaudo, Dr. Jono Valaičio, Dr. 
J. Rimvydo Dainausko, Dr. Mil
dos Budrienės, Dr. Danieliaus

re buvo dar kitas darbo posėdis 
ir pagaliau Korporacijų ir kur
sų pobūviai.

— Jau išėjusi iš spaudos nau
ja knyga “Lietuvos TSR ekono
mika ir kultūra”. Joje duota Lie
tuvos ūkio 32 metų apžvalga.

cas, K. Pocius. J. Švoba, A. Tre
čiokas.

Seimui pirmininkavo inž. E.
Bartkus.

Astronautai dirba 
erdvės stotyje

HOUSTONAS. — Skylab as
tronautai jau dirba erdvės sto
tyje, nors jų suplanuoti darbai 
yra radikaliai sumažinti, taupant 
elektros energiją, kurios kiekis 
yra ribotas. Savo 28 dienų ke
lionės pabaigoje, kada astronau- 

(tas Kerwin išeis lauk išimti fo
to filmų, astronautai planuoja 
dar kartą pabandyti ištiesti so- 
larinį sparną, kuris gamintų 
elektros srovę. Ištiesus “lietsar
gį”. temperatūra erdvės stotyje 
nukrito iš 110 laipsnių iki 88. 
Nors stotyje yra šilta, astronau
tai tikisi, kad temperatūra nu
kris iki 75 laipsnių.

Tarp įvairių uždavinių, astro
nautai nuolat stebi savo fizinį 
stovį, ima kraujo, .šlapumo ir iš
matų pavyzdžius, kurie bus par
vežti į žemę tyrinėjimams. As-

Australijos senatas, kuriame 
daugumą turi opozicijos parti
ja, nutarė sudaryti komitetą, 
kuris ištirtų vyriausybės veiks
mus prieš kroatus. Spauda kri- 
kuoja valstybės prokurorą, gan 
kairų darbietį, Lionel Murphy, 
kuris įsakė padaryti kratas kro
atų veikėjų butuose. Prokuroras 
pareiškė parlamente, kad septy- 
tynios kroatų organizacijos ir 
nemažas skaičius pavienių as
menų veda teroristinę kampani
ją prieš dabartinę Jugoslavijos 
valdžią.-

Australijoje gyvena nema
žai pabėgėlių nuo komunizmo. 
Jie simpatizuoja kroatu ^’•'ty
mams kovoti ne tik prieš Tito ko
munistinį režimą Jugoslavi- 
je, bet ir siekti nepriklausomos 
Kroatijos valstybės. Tiems nau
jiesiems australams vyriausy
bės žygis prieš kroatus atrodo 
artimas kitiems dabartinės val
džios žygiams; ryšių su šiaurės 
Vietnamu, Kinija ir Rytų Vo
kietija užmezgimui. Australų 
spauda stipriai smerkia kratas 
knrtftn butuose, nes tokia “vi
durnakčio taktika” pabėgėliams 
iš rytų Europos primena komu
nistų taktiką, nuo kurios jie pa
bėgo ir apsigyveno Australijoje.

Premjeras Whitlam priešino
si senato nutarimui pravesti ap
klausinėjimus šioje kroatų bylo
je. Komitetas turėjo būti visų 
partijų, septynių asmenų. Dar- 
biečių valdžia ilgai priešinosi ko
miteto sudarymui ir neskyrė Į 
jį savo partijos atstovų. Paga
liau ir pats ministerių kabinetas 
išėjo prieš premjerą. Whitlam 
ir prokurorą Murphy, nutarda
mas skirti apklausinėjimo komi- 
tetan ir darbiečius. Pagaliau ir 
pats premjeras, verčiamas savo 
partijos ministerių, sutiko ben
dradarbiauti su senato komitetu. 
Ginčas parlamentarinėje darbie- 
čių gnipėje — partijos kaukuse 
— buvo išspręstas senato komi
tetui palankia prasme.

Premjeras Whitlam bandė pa
sinaudoti valdžios privilegija, ne
leisdamas kai kurių saugumo 
valdininkų atsakinėti komitetui, 
bet atrodo, kad tardymai bus 
pravesti ir vyriausybės byla prieš 
kroatų nacionalistus išvys švie
są. Senatas kvies į apklausinėji
mus ir Australijos saugumo or
ganizacijos valdininkus, kurie 
vykdė akciją prieš kroatus.

• Čikagoj bankrutavus Meis
ter Bran alaus bravorui, alaus 
pavadinimą nupirko Miller Brew
ing Co_ o patį bravorą perėmė 
Peter Hand Brewing Co., kuri 
pradėjo gaminti alų. pavadintą 
“’Old Chicago”.
• Vakar Tndianapolyje buvo 

tęsiamos automobilių lenktynės, 
kurios buvo nutrauktos pirma
dienį po kelių nelaimių, kuriose 
buvo sunkiai sužeistas vienas 
lenktynių dalyvis ir 18 žiūrovų.

Spauda skalbia, kad Egil Krogh įsakė . .
įsilaužti j Daniui Elisburg, pavogusio tronautai išbus stotyje 24 die- 
Pontagono dokumontus, pakhiatro ka- nas< nes jje užtruko savo Crdvė- 
binata. K-ogh buvo Irilchmano |stai- , . . ,, , . , .... ..
gos S. ‘ueu ROmuoM tarnautoms, tavyje Apollo, kol buvo atlikti

skėčio iškėlimo ir kiti darbai. 
Pirmąją savo dieną stotyje as
tronautai praleido išpakuodami 
įrankius ir išhandydami juos 
ateinančioms dienoms.
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NetolimiM praeitas iy dabarties vaizdai.

Skaučių Seserijos vadi j ošę nekartą buvo kilęs sumanymas 
išleisti knygą-albumą apie Skaučių Seserijos veiklą. Vadovės 
buvo raginamos rinkti nuotraukas ir kt. medžiagą. Per Ugą laiką 
tos istorinės medžiagos susikąųpė ir Sęs. Vadi jos bylose ir albu
muose. 1967—1969 metų Vyr. Skąutininkės v. ą. Malvinoj Joni
kienės kadencijos Vadi jos vienas iš pirmųjų uždavinių kaip, tik 
ir buvo tokią knygą - aubumą išleisti;,

Kelerių mėty dalbas — viena skautininke, vieneto vądo- 
eilinė Seserijos narė turėtų 

knygą — ajbunųį. Skaučių Se
serija (istoriniai bruožai) įsi
gyti, nes, kaip viena sesė rašo: 
‘žKiek čia įvykių ir mielų bran
gių veidų, kiek prisiminimų ir 
viltingų prošvaisčių- Nekartą 
šją knygą glaudžiau prie širdies 
ir verkiau...”

v. s. O. ZaRskienė, 
knygai leisti komisijos 

pirmininkė

Tąm tikslui- sudarytą komisi
ja kuri, palaikydama ryšį- su : 
vadi j ą, ėmęsi sunkaus ir atsakin
go darbo. Visų buvo sutarta kny
gą pavadinti “Lietuvių Skaučių 
Seserijos istoriniai bruožiąi.”- 
Kaupiant medžiagą, naudotasi 
Sesąj-įjoąąręhyvaią, gyvąis skaų.- 
tRinkių, atsiminimais, vietoXW 
veiklus pranęšimais iy nuotrau
komis. Stengtasi- noęs trumpąi 
sužymėti svarbesnius įvykius, 
darbus ir vadoves. Komisija su 
redaktore ir dailininkę turėjo ne
paprastai daug darbo ir rūpes
čių, nes ne visur sušaukta rei
kalingos medžiagos ir nuotrau
kų. Daugelis atsiųstų vaizdų, bu
vo be jokios metrikos, kitos dų- 
blikavosi ar visai-netiko spaudai. 
Po kelerių metų sunkaus darbo 
knyga išvydo saulės šviesą^ 
DžIAlGĖMsS.

Lajkuj bėgant be njalųnių: 
ątsiljeęįĮpų, tenka paarti k.

L Kai kam atrodo, kad I-oj« 
dalyje permaža. žinių apie skau
čių veiklą tėvynėje. Turime pa
stebėti, kad tai padaryta sąmo
ningai. Jau knygos pristatymi 
Čikagoje buvo pasakyta, kad LS$ 
pirmūno v. s. Petro Jurgėlos pa 
ruoštoje knygoje “Lietuviškoj 
Skautija” yra išsamiai aprašyti 
visos mūsų organizacijos pra 
džia bei skaučių veikla. Mes ii 
giau sustojome ties skaučių vei
kla išeivijoje, ko apie tai nebui 
Jurgėlos knygoje.

2. V. s. Valė Barmįeųė iš Ca 
lifdrnįjos mus patikslina, kąc 
18 pusi, nuotrauka yra ne 1921 
bet 1224 ar 1925, metų ir kac 
pirmosios. Šiaulių skaučių, vado 
vės buvo Oną Jokūbėnaįtė ir Al
dona Vęitai,tė (Bartuškienė).

& Teko patirti, kad Cleveland! 
tuntininkių sąraše nepaminėte! 
ilgametės tųntminkės skanti- 
ninkės Jadvyga Gulbinienė-Bud- 
rienė ir Albina Petukauskienė, o 
Baltimorės sąraše nėra s. Juli
jos Liesytės (Frazer),. Patikri
nus originajinius sąrašus, rasta, 
kad visos praleistosios pavardės 
buvo. Matyt, klaida įvyko per- 
rašinęjąnt.

4. Viena buvusi Augsburgo 
Dainavos skaučių tunto vado
vė pastebi, kad. 58 ir 59 puslapių 
bendrose nuotraukose sesės yra 
ią Dainavos skaučių tunto.

Visoms sesėms už iškeltus 
netikslumus ir pastabas 
nuoširdžiai dėkojame ir vi
sas labai atsiprašomą, ypąč 
buv. tuntininkes, kurių pa- 

vardės praleistos.

Sesėms, kurioms atrodo, kad 
knygoje “tai šio, tai to” trūkstą, 
norime priminti, kad tąi nėra iš
sami Seserijos istorija, bet tiki 
istoriniai bruožai. Tai knygos į ir Daina, dabar jau ištekėjusios, 
pradžioje leidėjų ir redakcinės j vaikystėje reiškėsi skaučių ei- 
komtaijos žodžiuose ir paminėta. - lėaą.
Kaip, kiekv-ieaame leidinyje pa- į Siunčiu tas knygeles Tams- 
sitaiko spragų, taip, pat jų neiš-, ‘ąj atskirai kaip spausdinius. 
yęjigta nė-og. U vis dėlto, kiąk-i^. brončiama: 1> Skautybė Mer-

KŪRYBOS
diena

Kūrybos diena jau virtusi tra- 
dici ja,"l1ftiria’ kas metai' tuntams 
suruošia Akademinis Skautų, Są; 
jūdis. šioje dienoje dalyvauja 
nuo jauniausio vilkiuko, paukš
tytės iki mėlynšlipsės ar jaunojo 
vądąvo, draugininko-ės.

LILI M1LUKIENĖ,

Liet. Skaučių Seserijos Vyriausia 
Skautininke, birželio 1 d. atvyksta į

tu olobo? Chicago, Aušros Vartų skau
čių tuntas.

MININT, TOO 4UETV LIETUVIŲ ĮSIKŪRIMO CLKVELANPE

PLB Pirm. St. BandukM, Miltuojama* skauty, atdopa 
• amžinąją liepsną.

Kūrybą įUįi 
menu, rasd 
grafijd^ 

bei sava kūryba.

{Praėjusiais metais gausu buvo 
piešinių ir ųąęzgimo rankdarbių, 
šių metų staigmena, tai grafi
kos darbų gausumas, net 15 da
lyvių. ■ Pasirodo, didėlė dalis 
skautų-čių sų pamėgimu lanko 
dail. V. Petravičiaus męnp stu
diją. Visi darbai buvo gražūs 
ir kruopščiai atlikti.

Piešinių skyriuje, taip pat 15. 
dalyvių. Buvo viena skulptūra, 
o fotografijoj reiškėsi & daly
viai, pateikdami įdomių nuo
traukų.

Mišrių darbų sky riuje buvo 
įvairiausios kūrybos:

senovės Lietuvos žemėlapis, 
teleskopai, vaško liedįnys “Tai
ka Lietuvai”, gražios drabužių 
kabyklos su meškiuku rudnosiu- 
ku, draugovės laikraštėlis ir kt. 
Viso 20 dalyvių.

Šių trijų grupių laimėtojai: 1) 
Grafika, jaunesniųjų skautų gru
pėj — I vieta — Leonas Raudys 
(Lituanicos tuntas), II — To
mas IJundzila (Lituanicos tun
tas), III — Danutė Karužaitė 
(Aušros Vartų tuntas). Skautų 
grupėj : T vieta Radutis Oren- 
tąš, (Lituanicos tuntas), II — 
Robertas Raudys (Lituanicos 
tuntas),. 2) Mišrūs .darbai jaų- 
nesnjųjų skautu grupėj: I — Li- 
nąs Liubinskas (Lftuaničos tun
tas), skautų grupėj L vieta Dana 
Sutkutė (Aušros Vartų tuntas), 
II — Auksė Vengrytė (Kerna
vės tuntas). Speciali premija pa
skirta už laikraštėlį “Spindulė
liai” (Aušros Vartų tuntas “že
maitės” draugovė).

Daidiojo žodžio ir savos kū
rybos skaityme dalyvavo 20 

dalyvių.
Laimėtojai skaityme jaunes

niųjų skautų grupėj: I vieta Dai
nė Kerelytė (Kernavės tuntas), 
II vieta Gintarė Kerelytė (Ker
navės tuntas), III vieta Linas 
Liubinskas (Lituanicos tuntas). 
Skautų grupėj I vieta Gintarė 
Remeikytė (Kernavės tuntas),
II vieta Jolita Kerelytė (Kerna
vės tuntas). Savo kūrybos lai- 
rėtojai: jaunesniųjų skautų gru
pėj, I — Antanas Stropus (Li
tuanicos tuntas), II — Linas 
Liubinskas (Lituanicos tuntas),
III — Tomas Dundzila (Lituani
cos tuntas (. Skautų grupėj I

j vieta — Audrius Viktorą (Litua- 
I nicos tuntas). II vieta Gilė Liu- 
I binskaitė (Kernavės tuntas).

DU SKUNDĄI

• Po klevu išlenda krokusai. Ke-jti. Aš mėgstu eiti į pievas Ir<l 
lia a»>as tulpė* ir geltonieji nar-j skinti kėlės, iš kurių nusipinu vul 
ciz<L Alyvų pumpurai sprogs-1 vainikėlius. ' ■ ' ./< •'*’ ’
ta. Tuoj ir klevai išąiąkląiB. Svo- Didžiausia įr gražiausią pava- 
gūnąi žaliuoja, ir pilnas kiemas

Į paukščių.
1 Staiga saulė pasislėpė už de-Į 
bąajų.. Pradėjo snigti, ir viskas 
uJąidąpjfČ ąaįegu. Tai ir po pa
vasario!

Mirga Rimavičiūtė, 
Kernavės tuntas

KAS MĄN GERIAUSIA 
PATINKA

Man geriausiai patinka pa 
saris.

sai stovyklai ir ką ašgaunu? h 
Nieko.

Vilkiukas: Tu lain 
mums pilvus skauda,

Į^uanicog tuntas

Tik, tik, tik..;
Skuba laikrodis.
Jis laukią nuo trečios
Iki šeštos.
Nuo šeštos jlti devijjtoą, 
0 nuo devintos iki
Naujos dienos.
Tik, tik, tiją,..

ą^ntė. Karųžajt,ė,

D. Karažaitės pieš.

pavasaris
Saulė šviečia, paukščiai čiulba, 
Vaikai bėga, žaidžia.
Gėlės žydi, žolė auga.
Pavasaris jau čia!

Miško medžiai jąu. žaliuoja,
Saulė šiltai šviečia.
0 paukšteliai linksmai gieda, 
Pavasaris jau čia!

Vįda RėktttytĄ
Kernavės tuntas

SNIEGAS IR PAVASARIS
Pavasarį pirmiausia išsprogs

ta kačiukai, pilki, aksominiai. 
Jie matyti pro mūsų virtuvės 
langą. N- ..

pava-

lapai,
gėlės.fairios

poti ir žydė-

sajtįp Šventė yra Velykos — Die
vulio atsikėlimas iš numirusių.

’ f Indrė Rudaitytė,
„ Kernavės tuntas- -t ihui

J. A U € U S T A k T 1 b

IMAMAS SMETONA IR JO VE1RLA 

154 pusi. Knyga Kaina $1-50

,xei vi&uu zuiugua, uui|» p*ziuu ucpriKtauMimob Lietuvi* u Antanu 
Smetonos valdymo taiąotarpi, negales apaieiti be J. Augushučio pa
ruostoj studijos. Si knyg* Duona kiekvienam, noručiam pažinti ne- 
tolimą Lietuvos praeių. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
aiKourpi pazisianueji žmones tvirtina, kad J. Augustams teisingiau

siai ir tiksliausiai apraše ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

J. a a gus Lai cm Knygą galima gauti “Naujienose" darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į •Naujienas*’, tai prašomas persiųsti $1.50 ėesį 
arba Money Orderį, pridedant 20 e. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
So HALSTED STKEE1, CHICAGO, ILLINOIS 6Q60.

Gavę pinigus, tuojau Knygą pašausime

l’OEZMOS VEIKALAI
fotai ja c ai p pavasari*, <viis pradžioje pro tirpstanti sniegą tiepja 

.Mdynui isskleisti mazuų, cĮeinir nty spindinu žiedą, apkaišo medžių taKas 
nrguuais. k a. p Koniete nu sų. pamažu jveda j gainios vaizdų ir garsų šie 
oukius. Dramatiškai nesikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose * svajoju, 
juokaują ir verav poetai, oaiegaami išreikšti žodžiais jausmų ir aonč'ų 
gelmes .

Nauiieuose >i« <aiisu> pasirinkimas poeziios leKlu.,^

1 J. Augustaityi* Vaičiūniene. ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS Didelių loi 
natų, Uę pst. Kama $J.— * ’ N ■ ~

2. Jurgis Bahruseifis, ŽEMMS. PAKOPOS, lįkeguoa. gje»itaes poenua. 
Kišeninio lormatz}. 157 psi. S2.U0.

o. Butkų Juze, Eilėraščiai ir rastai. 155 psi $1,50.
a. Vincas Jonikas, LYDI JAU VIEŠNIĄ VKTROJE. ttlių naktine, «*S 

□61 Kainą S3 UU. i

7 Kleopas Jurgelionis, GLuOl - LIŪDI. Lyrikos eiles, 1Q6 psi. $2.ta(
B. Anatohius Kairys, AUKSINS SĖJA. Eilėraščiai, tjd p$l. šZ.OO.

U. Nadas Rastenis, TRtjų ROŽIŲ SVEN7E. Eiliuoti pasakojimai ame 
įsvieuniaą lietuvaites senovės laikais; su auionaus iliustracijomis. S5 JQ

13. Nedas Rastenis, THE FOREST OF 'ANYKŠČIAI, Antaųo baranaų-Kc 
Anykscn, Šilelisvertimas, 42 psi. S2.UU.

14 Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eiles, % psi. S1.UQ.
15. Santvaras, ATDARI LĄNGAL Rinktin*. lyrika, 167 PSL, SS-OO.
15. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, i-ji lyrikos knyga, 152 psl $250.
17 Petras. Segafas, SAULKLĘIDŽIO SPINDULIUOSE. ©InioU kurme

liai, »2 psl., $1.UO. ‘ ■ v
18. Petras Sasa.tas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl $1.0(i 
ta ĘųąeniįMs Gruodis, AGUONOS IR SMąLta- Eiles. TO PUL, Sl.OO.
20. Elena Fumiene, KAKALIAI (R ŠVENTIEJI. Eilėraščiąj, Bų.psi $2.50. 
2L Alantas Tyruolią, METŲ ^VINGIAI. Lynkos rinktinė, 180 p&l. $3.00. 
22 Jonas Valaitjs, SENOVĖS LIETUYfŲ DIEVAI. Mitologijos posmai- 

•5 psl. $1JW. ' ' . , •, • - -; „
24. Adomos Jasas, 8ŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115, psj, $3,S(>

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti j Naujiem* 
rastine arba užsakyti paštu" pridedant'čekį ar pinigmj orderi.

1739 So. Halsted Sta Ciueago, Ui. tilffiOs

s . ■ i*-* •• .» f. U • ■ > .I* •

birželio 10 dieną,
BUČO SODE

gaitėms. Onos Saulaitienės, 
Augsburg 1946 m.,2) 101 daina. 
Chicago 1955, 3) Dainų rinki
nėlis. (gaila, jau nuplyšusi “me
trika”), 4) Dainorėlis. “stoviu aš 
parimus“, Chicago 1957, 5) Tau, 
skiltininke. Detmold 1948, 6) 
Laužams liepsnojant. Kassel - 
Mattenberg, 1947.

Viso Jums geriausio
Vi. Skirmuntas

Džiaugiamės, kad mūsų skai
tytojas VI. Skirmuntas (iš Ke- 
noshos) labai gerai (vienas iš 
nedaugelio) suprato knygas, ku-

simos,
KURIOS 

NESENSTA
Vlado Skipnunto dovana

“Mūsų Skautijos” redakcija 
paštu netikėtai gavo siuntinėlį 
skautiškų knygų ir šį laišką:

Lietuvių. Skautų Sąjungai 
pėr redaktorių sktn. Vosylių

Mano knygynėlyje n.uo seniau 
yrą keletas skautiškų dainorė- 
lių ir pora knygelių, išleistų dari____ „__ ,__r______ „„_ ___
Vokietijoje irčia, USA. Gal jie rias reikia “išmesti”. Jos gi su 
tiks jums į archyvą, nenoriu jų Į kiekviena diena brangsta, bet 
išmesti.

Ir tnąno abi dukros Aušrelė
j niekad nesensta. Ir kiek tokių 
knygų (plačiau kalbant) ieško 
mūsų archyvai, bibliotekos, ra
šytojai, žurnalistai, net — patys 
tų knygų autoriai...

Nuoširdūs ačiū nepažįstamam 
bičiuliui. Siuntinėlį perdavėme 
“Skautg Aide" redakcijai.

Laimėtojus atrinko Akade
minio skautų sąjūdžio paskirti 
teisėjai: D. Bruškįrtė, D. Gelažiū- 
tė, D. Dundzilienė, (X Dambraus
kaitė, J. Plačas ir Paštukas.

Ypatingą dėmesį atkreipė Ąl- 
dis, Linas, Tauria *r Gilė Lių.- 
binskaj, kurie pasireiškė visų ša
kų mene, dailiojo, žodžio ir savos 
kūrybos skaitymu.

Kūrybos dieną aplankė gausus 
.būrys svečių, tėvelių. Vidurio

tk» getruos 
p mažojoje

D. Eidukienė. tuntininkak L Re
gi en ė. E. šalčiūnjgtfė ir S. Mik- 
naitis. A

> r

Kūrybos diena 
6 d. Jaunimo cą
sajėje. Parengiamuosius darbus 
atliko ir kūrybos dieną pravedė 
Studenčių skaučių draugovės t. 
n. E Grybauskaitė ir korporaci
jos Vytis senjJV. Sadauskas. 
Premijas įteikė filisteris J, Liu- 
binskas. į D. Eidukailė

NAUJIUH&I

PIKNIKAS
BUS JDO.'U PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKA GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODI
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ-

NIJL



v

“Visas

UKaNas
VYTAUTAS K. SADžIUS, 
turtelis — šimtinė” autorius

Pasaulio laikraščiams paskel
bus žinią, kad prancūzai Sa
charoje rengiasi išsprogdin
ti uraną, man kilo mintis išva
žiuoti į Argentinos kalnus ir 
paieškoti urano. Susitariau su •kainyną ieškoti urano, 
geologu Otiejumi kartu pra
leisti gana ilgas atostogas. Otie
jus buvo tikras laimės kūdikis. 
Jis turėjo nepaprastai didelį ži
nių bagažą, tai buvo visų sri
čių mokslo knyga.

Otiejus jau buvo pastatęs že
mės drebėjimui atsparius na
mus ir ilgesnėm kelionėm įreng 
tą patogų autobusą, bet mud
viejų užsimojimui jo autobusas, 
kaip susisiekimo priemonė, vi
sai netiko. Otiejus buvo savo 
rūšies Don Kichotas, bet šios 
kelionės darbų ir veiksmų vi
sumoje, aš dar ir šiandien jį 
linksmai prisimenu.

Kalnais ir pakalnėmis ke
liauti patogiausias yra mulas, 
arklio ir asilo mišinys. Uranui 
surasti, kaip ir kitiems meta
lams, reikalinga visokių prie
monių, kaip balnai, paklodės, 
baklažai, pirmos pagalbos vais
tai, žemėlapiai, užrašų kny
gos, kirvis, ieškojimui reika
lingas plaktukas, mineralo pa
vyzdžiams maišelis, kastuvai, 
geri žiūronai, padidinamas

stiklas ir, kas svarbiausia, ma
tuoklė, radioaktyvumui "ma
tuoti. Be to, pasiėmėm kelioms 
dienoms maisto, medžioklinį 
šautuvų ir pasileidome į Andy 

Vieto
vė ir apylinkė buvo labai nyki, 
daugiausia akmenys, smėlis ir 
uolienos. Vietomis matėsi krū
mokšnis ar sakuotas ožkabarz
dis, kuris dar tebeaugantis, 
palietus degtuku, užsiliepsno
davo.

Net ir tokiose nykiose vieto
se kur-ne-kur gyveno žmonės. 
Tai dažniausiai ožkaganiai. Vie 
nas kitas mūsų žino, kad ož
kai nedaug pašaro tereikia.

Po trijų kelionės dienų, nu
keliavus maždaug apie 60 ki
lometrų, pasiekieme vienų ož
kaganio trobelę, kur nutarė
me apsistoti. Trobelė buvo pa
statyta iš ožkabarzdžių plaušo, 
molio ir purvo, sustiprinto ke
liomis šakelėmis.

Netoli trobelės iš pakriaušio 
tryško šaltinėlis, iš kurio bė- 
go fosforo ir sodos turintis van
duo. Perleidus tą vandenį 
smėlio filtrą, galėjai gerti.

Turėdami išeities tašką, 
rastą trobelę, pradėjome 
koti urano.

Kiekvieną dieną nuo saulė-

per

su- 
ieš-

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

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

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

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

D. Kuraitis, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
tariaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda 
užmaskavimai, Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m.
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.

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Biotini*, PENKTIEJI METAI, gražiai irilta, 592 psl.
K. Biotinis,
Prof. Vacį.

įrištas,
Prof. Vacį.

RIJA, I dalis. 208 psl, įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — _______________________________

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

šeliais. ____________________________________
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 psl. ---------------------------------
P. Llūdžiuviono, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL -------------
Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

431 psl. ------------ -----------------------------------------
Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

$6.00
$6.00

$730

$2.00
$2.00
$550

$5.00
$3.00

$130
Janina Narūnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.

170 psL ______________________________________
M. Gudalis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai. ----------------------------------------------------------

NAUJIENOS,

$3.00

$3.00

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

vytaufa* Sadziuc, mo ratinio autorius, palikęs savo draugą Ohoiy urano kasti, pats užlipo 
2300 pėdy kalno viršūnęn ir nusipaveikslavo. Matomo kalno pakriaušėje jiedu rado kelias 
gyslas energijai tinkamo urano. Dabar jiedu tebeplanuoja, kaip tą uraną paversai pinigais.

Beplanuodami, jiedu eilėraščius rašo ir deklamuoja.

tekio iki saulėlydžio su kompa
su išjodinėjome visą apylinkę. 
Joję kryžmai ir skersai, nuo
dugniai tikrindami įvairiausias 
rastas uolienas. Deja, tas at
kaklus urano ieškojimas neda
vė pageidaujamų rezultatų. 
Radome keletą uolienos pavyz
džių, bet jų radijo aktyvumas 
buvo silpnas, rodyklė taip ro
dė. Menkos jose buvo vario, 
geležies, nikelio ir sieros rūdų 
oksido žymės.

Neatsiekę pageidaujamų re
zultatų pirmoje stovykloje, po 
savaitės persikėlėm apie 30 ki
lometrų į pietus ir apsistojom 
pas kitą ožkaganį. Vėl prasi
dėjo tie patys ieškotojo ir me
džiotojo darbai. Jėgas visiškai 
išeikvodavo toks kasdieninis 
darbas: teko išlandžioti visi 
pakriaušiai, išjudinti įtartini 
klodai, apskaldytos nepapras
tos uolienos, berenkant nau
dingai atrodančius pavyzdžius. 
Bet viso sunkaus darbo rezulta
tai buvo menki, radome uolie-
nos pavyzdžių menkos koky
bės.

Po aktyvios' ir jėgas išse- 
miančios savaitės ieškojimo

CuO — 15.50%
1120 — 0.50%
MnO — 3.76%
U3O8 — 0.26%

Viso —100.00%

1. Talkas
2. Gipsas
3. Kalcitas
4. Fuoritas
5. Apatitas
6. Ortoklazas
7. Kvarcas
8. Topazas
9. Korundas

10. Deimantas
Kiekvienas aukštesnio skai

čiaus mineralas raižo žemesnį
jį. Urano turinčių uolienų kie
tumas Mohso skalėje yra tarp 
4 ir 7.

Atrastas uoliem) klodas geo
logiškai buvo skiriamas prie 
pirminės kilmės, tai buvo to
kios mineralų gyslos, kurios 
amžių senoyėje, kataklizmi
nių jėgų veikiamos, įsiveržė ir 
įsisunkė į kitos rūšies žemės 
klodų tarpą.

Vžliau veikiamos tų pačių
darbų, persikėlėm dar toliau.^ buvo iškeltos į kalnu vžr-
į pietus, vėl maždaug už 30 
kilometrų. Ten ir vėl buvo ta 
pati darbo tvarka. Maistui su- 
medžiodavom kokį kiškelį, arba 
nusipirkdavome ožiuką. Už
kandę vėl ieškodavome urano 
jau mums įprastu būdu.

Pabaigoje trečios savaitės 
jau pajutome mums būtinų at
sargų stoką. Be to, mudu abu 
jau pasiilgome civilizuoto gy
venimo. Jau būtų buvęs reika
las galvoti apie grįžimą namo, 
bet abu nutarėm visą reikalą 
dar vienai savaitei atidėti. Be 
to, mudu vietoj kelionės at
gal, nutarėm pasistumti dar 
bent 30 kilometrų į pietus pas 
kitą ožkaganį, ir ten apsisto
jome.

Ten trečių dieną užtikome 
daug žadančios uolienos. Jos 
buvo gana dideli klodai.

MINERALINIŲ UOLIENŲ 
KIETUMAS

Išanalizavus rastą uolieną ir 
naudojant Mohso skalę, rado
me tokius davinius:

SiO2 — 65.00%
A1203 — 2.50%
Fe2O3 — 9.00%
C02 — 3.50%

šūnes' arba "nugramzdfetos 
gelmes. Dėl to ir turime įvai
rių mineralinių net ir naftos 
telkinių (ar sandėlių) nevie
nodą gilumą  ̂skaičiuojant nuo 
jūros paviršiaus.

simą, jo išskyrimą iš rūdos ir 
kitų priemaišų ir jo pritaiky
mą civilizacijos reikalams.

Radioaktyvumo matuoklės 
pagrindas yra stiklinis vamz
dis, pripildytas helio, argono 
ar kryptono dujom. Tas stikli
nis vamzdis dėl apsaugos įdė
tas į metalinį ir aklinai užda
rytas, gi per vamzdžio vidurį 
eina teigiamai pakrauta viela, 
sujungta su baterija, elektros 
alternatorium ir rodykle. Ra
dioaktyvūs spinduliai iš aplin
kos vamzdžio viduje pagimdo 
elektronus, kurie savo ruožtu, 
veikia teigiamai pakrautą vie
lą, gimdydami neigiamą pul
savimą, kurį pamatome ma
tuoklės rodyklėj.

Yra ir kitais parindais suda
rytų radioaktyvumo matuok
lių, bet apie jas gal — kitą kar
tą. Radioaktyvių metalų ieš
kotojas, prieš besileisdamas į 
bet kokią ieškojimo avantiūrą, 
turi būti labai gerai susipaži
nęs su tos matuoklės naudoji
mų.

Urano mineralas U3O8 ran
damas magmatinėse gyslose 
(pįrminis) ir nuosėdinių uo- 
lienų telkiniuose (antrinis). 
Spalvos tamsiai, riebiai meta
linis, apysunkus. Mineralo lyg. 
kietumas Mohs skalėje yra tarp 
4— 7. Svarbesni pirminiai ura
no mineralai yra pičblenda ir 
uraninita su mažom priemai-

•tnm kitą metalų, kaip Nebi
jąs, Ti tani jus, ar Vari$.

Antriniai urano rųinęralai 
yra: Karnotitas, Aptąnilpkl ,)Tr 
bernitas ir kt. f t.J

Reikia turėti on\ėrlyjė,‘ kad 
pagrindini* urano rūdys — ok
sidai yra pasisikirstę ir įsisukę 
į kitus mineralų klodus, dėl to 
jo išgavimas kartais yra labai 
painus. Mažesniuose kiekiuo
se uranas yra pasiskirstęs visų 
žemynų paviršiuje ’ ir net gra
nito ir bazalto uolose, bet dėl 
per mažo nuošimčio ir per di
delių išlaidų jį išskiriant, jisai 
tenai turbūt ir pasiliks.

Paskutiniais laikais, jeigu 
uoliena turi savyje mažiau ne
gu 0.10% urano, tai iš preky
binio taško jos išskyrimas ne
apsimoka. Kaip jau minėta 
anksčiau, urano randamas 
magminėse ir nuosėdinėse 
uolienose. Tų klodų amžius, 
tai yra susiformavimas yra ne
vienodas. Paskutiniu laiku 
urano klodų amžiui nustatyti 
vartojamas radiologinis būdas, 

tiš to kai kurių nuosėdinių ura
no telkinių amžius išvedamas 
net iš vėlyvo Devono periodo.

Tas pats tinka ir magmi
niams — gysliniams urano tel
kiniams. Nagrinėjant urano 
telkinio amžių, reikia turėti 
omenyje ir ųfetovį,' kur jis ųž- 

ra no rūdos sandėlių 
pasitaikę tiek rūgščips tįek, ^ar
minės linkmės uolienose. Ži
nome, kad žemės amžiaus 
erų eigoje vyko nuolatinė vul
kaniniai kataklisminė kaino
dara ar nuolatinis taikingas 
magmatinių uolienų irimo fi
ziškas ir cheminis procesas-. Iš 
to susidarė naujo tipo nuosė
dinės uolienos, kurios per kal
nodaros procesą ' vėl patekda
vo'! žemės gelmes ar į kalnų 
Viršūnes.

Šiame straipsnyje prabėgom 
atpasakota, kaip (r kur užtin
kamas urano mineralas. Jo iš
gavimas .iš natūralinių telkinių 
gamtoje,,, arba jo pritaikymas 
industrijoj yra kitos temos.

Mes dažnai pakalbam apie 
matomus dalykus, bet niekad 
nesigilinam į priežastis ir jų at
siradimo kilmę, šiuo straips
niu norėjau parodyti, kad lie
tuviai užsienyje ne tik verkia, 
bet kartais ieško ir randa nau
jų viltingi) dalykų.

LIETUVOS VARDO KILMĖ
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 mininti 
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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletės IspOdžial Oku 

motoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmliwa, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymiu nuotykiu 

įprašymai. paimti iš gyvenimo. Lengvu stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $230.

Kristi|ona* Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Sadc Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V?- 
tauto bruožai, paliečiant to laiko. Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija. 
UI psL Kaina $3.06. Kietais viršeliais $430.

Dauguma što knygą yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Ju ir 
įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį arkitai knygų 

piniginę perk

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ 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

deri tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Gerokai pasitempus, mums 
pavyko nustatyti šešis minera
lo klodus, gulinčius ant bazal- 
tinio akmens pakriaušės. Pavir
šiuje buvo irstanti, o vietomis 
dar suakmenėjusi molžemė. 
Antrą klodą sudarė kalkėtas ir 
suakmenėjęs smėlis. Trečią 
klodą sudarė mums rupimas 
U3O8 pičblenda, einanti že
myn suakmenėjusi gysla. Dar 
giliau gulėjo suakmenėjusio 
smėlėto molio su Cu—vario žy 
mėmis. Penktąjį klodą sudarė 
metamorfinė uoliena, o vėliau 
ėjo basai tą dengiantis mišrus 
klodas.

Mums teko gręžti kas 10 met
rų, kad galėtume nustatyti ura
no telkinio dydį. Nustatėm, 
kad pakriaušėje klodai lūžo ir 
smuko gilyn, bet grąžtais mums 
nebuvo sunku nustatvti smu
kimo gylis. Mes ir vėl radome 
tuos pačius klodus.

Suradus uraną, reikia gal
voti apie jo naudojimą tai
kiems tikslams.

Urano ieškotojas gali mažai 
žinoti apie geologiją, užtenka, 
kad mokėtų naudoti radioak
tyvumo matuoklę, kurios pa
galba, urano ieškojimas tam
pa pats lengviausias iš visų me- 
alų.

Kaip iš knygų žinome, visi 
radioaktyvūs elementai: Ura
nas 238, Torijus 234, Radijus 
226, Radanas 222 ir kt, nuolat 
spinduliuodami, leidžia alfa, 
beta ir gama spindulius, čia ir 
panaudojama radioaktyvumo 
matuoklė, kuri, veikiama ga
ma spindulių, parodo, kad ap
linkoje yra radioaktyvus me
talas ar jo oksidas. Nustačius 
metalo nuošimtį uoloje, gali
ma pradėti galvoti apie jo ka

1739 South
N AUJIEN

i Halsted Street. Ch
s

Chicago. DL 60608

sukaktiMes švenčiame 50
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame dovanų. Universal 

SAVINGS

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

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei 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- 
gintuvę, 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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Id Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
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other USA localities $20.00 per year, 
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•ther countries $23.00 per year.

trims aataasiams __________ $6.00
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metama __________________  $22.00
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NAUJIENŲ raštinė atdara kaadiao, išskyrus ackmadteiiiiia nuo 
9 vai ryto iki 5 vaL vakaro, finfradioniais — iki 12 vai

KALTINIMAIS
v. STRAVINSKAS

valdžia, su kuria jiems,

siems atstovauk
O ar tokie jie

NevisuouieL Qi neseųai, kai

UfcOĄ valdžios žmonėms, jei tų tai didelis mūsų nedėkingumas 
[jie žinotų, labai nepatiktų. Tai į Amerikai už tą gerų, kurį čia. 
>buvo Pirmininko didelis neat- iš jos esamę gavę. O toks kal- 
sargumas. tinimas yrą tos valdžios ap-

O dabar turiu prieš akis dar šmeižimas. Sakykit, kuo fron
te mūsų to PLB Pirmininko ’----
sos partijos neatsargumo pa
vyzdį — taj Lietuvių Fronto 
Bičiulių rinkiminės propagan
dos lapelį, išsiuntinėtų visiems

rikos demokratiją, kas Auieri-

pieriuje ir propagandinėje spaudoje, bei ne tikrovėje.
Jeigulaisvo jo pasaulio lietuvių spauda, kurių prie

šakyje žingsniuoja Naujienos, neatskirtų sovietinės pro-

kur JĄ V valdžia taip

Tame Upelyje rašoma:
1) kad Sovietai drauge su 

Amerikos valdžios tam tikro
mis įstaigomis nusprendę su
stabdyti šiame krašte bestiprė-

ti ui ak ai, tie mulų (kaip lape
lyje sakoma) “patys pajėgiau
si žmonės”, mūsų “vadai” ga
lėtų tuos savo teiginius, tuos 
kaltinimus Amerikai įrodyti?

Amerika aiškiai, įsakmiai 
pripažįsta Lietuvos valstybę tei
siškai pilnai egzistuojančių, 
tuom tarpu kada kitos valsty
bės tokio pripažinimo vengia, 
mums įsakmiai jo neduoda, 
išskiriant tik jų vienų kitų.

Amerikos valdžia mums jau 
gal dešimtimis kartų užtikrino, 
kad ir toliau ji Lietuvos valsty-

bę pripažins teisiškai galiojan
čią.

Amerikos legialiacinės įstai
gos kasmet iškilmingai pamini 
mūsų vasario 16-jų, Nepriklau
somybės šventę.
Amerika mums duoda plačiau
sias laisves čia gy venti, reikš
tis visokeriopa veikla, netgi ir 
politine.

Kaip tada galima Amerikos 
valdžią kaltinti sąmokslavimu 
su Lietuvos okupantais bolše
vikais, jų bendromis pastango
mis mus pražudyti?

Mano nuomone, tokių kalti
nimų pasekmės gali būti liūd
nesnės nei mes pagalvojame.

Todėl aš ir sakau: atsargiau 
su kaltinimais Amerikai!

Lietuvoje Maskva stipriai nesijaučia
Sovietų karo jėgos koją įkėlė Lietuvon prieš 32 metu. 

Sovietų politikai ir maršalai prižadėjo “suteikti mažai 
tautai” didelės tautos globą ir apsaugoti ją nuo karo ne
laimių. Tikrovė visiems žinoma. Sovietų maršalai Lietu
vos ir kitų Pabaltijo tautų nuo karo pavojaus neapsaugo
jo. Pirmuosius šūvius išgirdę maršalai ir politikai pasku
bomis bėgo, kad nesuuostų parako, o apie mažos tautos 
gynimą ir kalbos negalėjo būti. Rusai susirinko svarbes
nius lietuviškus kvislingus, susisodino į čekos sunkveži
mius ir išsivežė. Kad vėliau būtų mažiau bėdos, tai abe
jotinos ištikimybės komunistus pakeliuje likvidavo ir pa
liko pakelėse.

Sumušus vokiečius, sovietų karo jėgos antrą kartą 
įsiveržė į Lietuvą, šį kartą rusai viską vertė iš pamatų. 
Lietuvius šaudė, suiminėjo ir į Sibirą siuntė, o, pačioje 
Lietuvoje elgėsi,- kaip nukariautame krašte. Viską vogė, 
plėšė ir vežė į Rusijos gilumą. Pertvarkė žemės ūkį, api
plėšė ūkininkus, atėmė santaupas, galvijus ir kiekvieną 
vertingesnį dalyką. Į valstybės ir savivaldybės įstaigas, į 
buvusias bendroves ir bankus sukišo savo žmones, kurie, 
per paskutinius du dešimtmečius “stato socializmą.” ir- 
“veda komunizmą”. Tas rusiškas “komunizmas” turėjo, 
atnešti gerbūvį kiekvienam krašto gyventojui, nebūvu-, 
šiam Lietuvoje “proletarui” ir nuskriaustam ūkininkui. 
Komunistų partijos narių skaičius iš 400 išaugo iki 100,000. 
Pramonė auga, o hektaras duoda daugiau javų, negu jis 
duodavo nepriklausomos Lietuvos laikais.

Visi turėtų būti laimingi ir patenkinti, bet taip nėra. 
Maskva žino, kad Lietuvos gyventojai nepatenkinti. Mas
kva norėtų Lietuvą ir jos gyventojus visiškai izoliuoti nuo 
laisvojo pasaulio. Maskva sutinka įleisti į pavergtą Lie
tuvą japonus ir kirgizus, bet ji vengia leisti lietuviams 
nuvažiuoti į gimtinį savo kraštą. Sovietų valdžia šį pava
sarį nukirto net turistų buvimo laiką Lietuvoje. Lietu
von dviem savaitėm nuvažiavusius turistus siunčia į Ry
gą, Leningradą ir kitas sovietijos vietas, kad tiktai pa
čioje Lietuvoje negalėtų pamatyti tos “didelęs pažangos”, 
kurią, komunistų partijos vadovaujami, suproletarinti 
lietuviai yra padarę.

Antanas Sniečkus, ištikimiausias Maskvos kvįslįn- 
gas, parašė net knygą apie per 32 metu pasiektą lietuvių 
gerbūvį. Sniečkus, būdamas ištikimas Maskvos politikai, 
aiškina, kad to gerbūvio pasiekė visos “broliškos tautos”, 
ne vien lietuviai. Anksčiau rusų pavergtos tautos turėjo 
daugiau laiko “statyti socializmą”, todėl daugiau aukštų

nos gana dažnai iškelia viešumon komunistų skelbiamą 
melą ir net kai kurių studijuoti tinginčių mokslinčių ne
pajėgumą tą melą pastebėti ir kelti viešumon. Dar aršiau, 
kai tie lėkšti mokslinčiai pradeda skelbti tuos “rusiškus 
laimėjimus” pačių laisvojo pasaulio lietuvių tarpe. Savo 
knygoje Sniečkus šitaip skundžiasi:

“Lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai mėgina

lietuvių tauta pasiekusi tarybų valdžios metais. Ta
čiau tikrovė, mūsų didžiuliai laimėjimai visose ūkio 
ir kultūros srityse visiškai paneigia šį melų.

Lįetįuvos komunistai, visi darbo žmonės visada 
duodavo, ir ateityje duos ryžtingą atkirtį imperializ
mo. propagandai ir jos niekingiems tarnams — lie-

prieglobstį po imperialistų sparnais”. (Komunistas, 
1973 m. vas. numeris, 31 psL).
Jeigu tie “laimėjimai” toki dideli, tai kodėl jų nepa

rodyti? Visame laisvame pasaulyje kiekvienas laimėji- 
mas.^monėę^ parodomąs. Diliosios beųjj^pvės sąvo. kli
entams net keliones apmoka,, kad naujus pagerintus įr

jovęs ne tik veltui nuveža, bet nuvežtuosius vaišina ir- ap-

jais susidomėtų ir apie juos vėliau kalbėtų. -
Tuo tarpu Sniečkaus parinkta komunistinė “tarybi

nės” Lietuvos valdžia ne tik parvykusiems lietuviams 
nieko nerodo, bet viską darę, kad jis tų laimėjimą nepa
matytų. Jam aprėžą laiką būti “didelių laimėjimų” kraš- 
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keliajs; jeigu parvažiavęs turistas vis dėlto drįsta pake- 
liuje sustoti ir pasižiūrėti kaip pakelėse žmonės gyvena, 
tai juos velka į teisiną ir baudžia už “tarybinės”- Lietuvos 
įstatymų, nežinojimą ir net už jų laužymą. Vieną kitą iš
siuntė iš “tarybinės” Lietuvos, kad jot niękąd daugiau 
nębegrįžtų, o kiti turėjo teisėjui pasižadėti, “daugiau ne-, 
begriešyti”, “didžiųjų laimėjipių” nebeieškoįi ir į ju,o$ 
nežiūrėti, jeigu ir rastų

Iki šio meto Lietuvon nuvažiavusieji tebematė vien 
tik didelį vargą. Tas vargas ir pasibaisėtinas žmonių iš
naudojimas ir yra pąti galingiausia “po imperialistų spar
nais prieglobstį radusių” “buržuazinių nacionalistų” 
propaganda. Prieglobstį kitur radusieji tremtiniai jokios 
propagandos nęveda. Prieš rusišką “komunizmą” biau- 

jo pastatė, bet ir Lietuva, statybos darban įtraukta daug fiausią propagandą varo žiaurus pačių komunistų elgesys 
vėliau, žingsniuoja kartu su kitomis tautomis. Knygą ir istorijoje negirdėtas pavergtų tautų išnaudojimas.

2) kad jie tuoj ir pradėję 
lietuvių visuomenės “ardomųjį 
darbą”; kad “per specialiai so
vietų bei kitų kraštų žvalgybai 
dirbančius asmenis” (kurių, 
girdi, ir mes turime savo tar
pe) imtasi mus tarpusavy kir
šinti, skleisti apie mus melus, 
netgi griebtis “šantažo priemo
nių”.

3) Tuja akcija, esą, siekta 
“bet kokia kainą” sunaikinti 
mūsų Bendruomenę...

4) Esą, primiausia griebtasi 
“susidoroti” su Bendruomenės 
vadais, daugiausia, su fronti
ninkais, kurie, matot, yra mū
sų išeivijoje “visais atžvilgiais. 
>aj ėgi ausi”... Dėl to j iems ir 
tekę “patys didieji šūviai”...

Propagandinis lapelis mus 
dar informuoja kaip toj.iau. vy
ko (bendromis Amerikos su 
Sovietais pastangomis) mūsų 
Bendruomenės griovimas, pa
dedant tame gripvybos darbe 
.visokiems mūsų, tarpe ęsan- 
tiems agentams, žvalgybinin
kams ir kitiems panašiems ti
pams.

Lapelis baigiamas šūkiu:
“Neleiskime priešui (atseit , 

Sovietams su Amerika ir dar 
su visokiais mūsų agentais — 
PS) sunaikinti mūsų pačių 
rankomis mūsų vadovus”, at- . 
beit, frantininkus, tuos “vi
sais atžvilgiais pajėgiausius” 
LB narius ir vadovus.

Palieku savo pastabas dėl to ‘ 
lapelio kito turinio dar čia ne- . 
pareikštas, išskiriant tik pa
stabą dėl Amerikos kaltinimo, 
manding, visai nebūtais daik
tais.

V Iš. kur gi frontininkai žtoo 
tą Sovietų susitarimą s.ų Ame- 
rika mūsų veiklą sužlugdyti ir 
kitokio, blogių mums pridąryt? 
Maja atrodo, kąd čia tai tik fan
tazija, išmistas — ir niekas dau
giau.

2) Kaltinti kraštą, kuriame 
mes gyvename, tokiais nebū
tais daiktais, skelbti Amerikos 
valdžią susidėjusią su Sovietais rengti koncertus, veždami vai- 
ir nutarusią mus pražudyt — kus į pionierių stovyklas, siųs-

KAZ. STRfcVA

PRAŠO PLYTOS

RYŠIS SU TAUTA...
Niekas iš lietuvių išeivių 

propaguoja tokios minties, kad 
reikia atsiplėšti nuo tautos ka
mieno. Bet būtų taip pat klai
dinga mintis, jei p. SL Santva
ras manytų, kad mes būsime 
prilipę prie tautos kamieno, jei 
tik klausysime Maskvos atsius
iu dainininkų, jų dainuojamų
jų arijų, dalyvausime jų su
rengtuose koncertuose, pa
veikslų parodose, vešime vai
kus į okup. Lietuvos pionierių 
stovyklas, siusime studijuoti 
jaunimą į Vilnių.

Mes palaikome su tauta ry
šius, ir už tai okupantui mo
kame labai brangią kainą. Tai 
kam gi mums patiems plauti 
savo smegenis? Būkime apdai
rūs, kad okupantas savo klas
ta tik mums jų nęišplautų. Ar 
gi nekeista, kad Lietuvos pa
vergėjui mažiausiai sekasi vyk
dyti šią “smegenų išplovimo

ne

operaciją”, mūsų pavergtie
siems broliams Lietuvoje kur 
dieną ir naktį kriokia garsia
kalbiai, skirti išplauti jų sme
genis.

O tuo tarpu čia, Amerikoje 
gyvenantiems, paskendusiems 
gerovėje jau ne vienam ne tik 
eiliniam mūsų tautiečiui, bet 
ir ne vienam lietuviui intelek
tualui juos “išplovė”. Bet kas 
skaudžiausia, kad tokie “iš
plautieji”, net ir nejaučia, kad 
jie jau po tokios “operacijos”.

Priešingai, jiems atrodo, kad 
rezistencija lietuviškosios išei
vijos prieš okupanto tikslus yra 
komunistinis darbas, kad ji 
skaldanti lietuvišką vienybę ir 
jėgas. Jie nejaučia, kad tokias 
ir panašias mintis skleisdami, 
talkininkauja tikrai okupantui. 
Jie net nenori suprasti, kad pa
dėdami lietuvių kolonijose

idaini studentus į Vilniaus uni
versitetų ir kad apsilankę okup. 
Lietuvoje ir pabendravę su en
kavedistais, grįžę skelbia Lie
tuvoje žydint gerovę ir kultū
rų, kad tuo jie jau yra tapę 
Maskvos pagelbininkais.

Bet jie tokiais save nelaiko. 
Priešingai, tuos, kurie demas
kuoja Maskvos, tikslus. Tikrai, 
kokia minties perversija!...

KELIAS Į TAUTININKŲ 
PARTIJĄ...

Įdomus p. St. Santvara pasi
aiškinimas, kodėl jis jau anks
tyvą pavasarį nuėjo pas tauti
ninkus. Mat, anot jo, tautinin
kų ideologija pabrėžtinai akcen
tavo tautinį solidarumų. At
rodo, pagal jo samprotavimų, 
kad visos kitos, laisvosios Lie
tuvos partijos lietuviškumo ne
akcentavo, jos nepaisė ir sie
kė velnias žino ko...

Mat, visos kitos partijos, anot 
jo, buvusios žemo etinio ir mo
ralinio lygio, alino jėgas be 
naudos, sunaikino daug ener
gijos.

Ar p. St. Santvaras, rašo tei
sybę? Ar gi, laisvosios Lietu
vos partijos nieko gero nėra 
nuveikusios? Jei p. SL Sant
varas tik tiek apie jas tegali pa
sakyt, tai tikriausiai jis nepa
žįsta , o gal jau dėl savo am
žiaus, užmiršo nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą, kadangi 
jis nebeprisimena nei Lietuvos 
tuometinio demokratinio Sei
mo nuveiktų darbų, kuriame 
reiškėsi ir veikė daugelis par
tijų. Jis patiekė labai liūdną, 
paniekinančių atestaciją nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
laikų. Sunku įtikėti, kad p. St 
Santvarui tokie jo suminėti 
motyvai buvo vieninteliai , ku
rie nusvėrė jam tapti tautinin
ku. Aš manau, kad buvo dar 
ir kiti, kurių čia neverta mi
nėti. ..

(Bus daugiau)

JONAS AUGUSTAITIS

Suvėluotas atsakymas ir 
nepamatuotas pasiteisinimas

(Div. gen. Stasio Raštikio 
atsiminimų 3-sis tomas)

Į šį Urbšio pranešimą, Erich Koch, 
Ribbentrop'o vardu, paprašė Urbšio kelio
nę į Danzigą kiek atidėti. Tokiu būdu Urb
šiui pavyko “diplomatiniu” būdu, atsisa
kyti susitikti su Ribbentrop’u. Ir tikporai 
dienų prieš Urbšio pakvietimąį Danzigą. 
mes matome tos konvencijos projektą (1939 
na. rugsėjo mėn. 20 d.); jis kalba apie Rei
cho karišką konvenciją sų Lietuva. Dpku- 
luentas nebuvo niekam įteiktas; jis alijan- 
tų komisijos buvo surastas ministerijos ar
chyvuose ir paskelbtas jų minėtuose doku
mentuose. Manoma, kad Ribbentropas no
rėjo jį įteikti Urbšiui Danzige, bet Urbšiui 
atsisakius vykti, jis ir pasiliko bylose. Iš to 
neįteikto projekto žygio į Vilnių, priešinin
kai daro dabar išvadas, kad Reichas norė
jo surišti Lietuvą karinėmis konvencijo
mis. jau pradžioje rugsėjo, ragindamas 
Lietuvą eiti į Vilnių.

Atsisakius Lietuvai užimti Vilnių ir pra
nešus alijantanis (Britanijai, Prancūzijai) 
apie Reicho raginimą eiti į Vilnių, taip pat

atsisakius Urbšiui susitikti su Ribben tropu 
Danzige, be to, plintant Kaune kalbom, 
kad karo metu, Lietuva pareikalaus grą
žinti Klaipėdą (Dok. Nr. 254, Kowno, den 
15 Oktober, 1939 m., Zechlin), Reichas, vi
sai neabejotinai, laikė Lietuvą Lenkijos ir 
alijantų šalininke ir Reicho priešu; todėl 
Hitleris 1939 m. rugsėjo mėn. 25 d. savo 
slaptosios instrukcijos kariuomenės štabui 
4-me punkte, davė tokį įsakymą: “In Ost- 
preussen ruūssen genūgend Kraite berert- 
gehalten werden, um Litauen auch im Fai
le eines bewafneten Wiederstandes rasch 
in Besitz nehmen zu konnen” (Rytprū
siuose turi būti laikoma pakankamai jėgų, 
kad greit užimtų Lietuvą, net ir ginkluoto 
pasipriešinimo atsitikime). (Dokum... 135, 
Fubreilmupi^uaitier, d. 25. sepL 1939, pa
sirašė Adoj f ŲiHerju Tai tokiems santy- 
kiams Reicho su L tebūvą ąsant Ribbon!^ 
pas 1939 m. rugsėjo, 27 dieną atskrido į Mas
kvą, pasikeitusiai situacijai (sovietams 
užėmus Vilnių) santykiams su sovietais 
sureguliuoti.

Niekur nėra tuose Reicho Užsienių Rei
kalų ministerijos dokumentuose užrašų dėl 
ko Ribbeutropas. po konflikto sų Uiątuva, 
(įsakęs Reicho atstovams Kaune nesikal
bėti daugiau Vilniaus klausimu, jeigu lie
tuviai ir pradėtų), bet pakvietė dar Urbšį 
atvykti į Danzigą. Tai yra vėl dar vienas 
įrodymą^ Ręiębo ausis,latyiųo, patvirtintų

Reicho — Sovietų derybose Maskvoje, (rug
sėjo mėn. 27 — 28), kad Reichas visais bū
dais norėjo pasilaikyti Lietuvą savo įtako
je, ir nieku būdu neužleisti ją Sovietams.

1939 m. rugsėjo mėn. 21 d. Ribbentro- 
pas telegrafavo Schulenburgui, kad jis at
sargiai primintų Molotovui, kad einant su
sitarimu, Vilniaus sritis hutų priskirtą Lie
tuvai (Dokum. Nr. 11 L Bd VIII Berlin, den 
21 sept 1939. V. Ribbentrop j. 1930 na, rug
sėjo 22 d. Schulenbui gas telegrafavo Rib- 
bentropui. kad Molotovas jam pareiškęs, 
kad j»e susitarimo dėl Vilniaus laikosi, ta
čiau priminęs, kad Vilniaus klausimas yra 
bendras visų Pabaltės valstybių klausimas 
ir turi būti sutvarkytas bendrai su Pakai
tės klausimais (Dokum. Nr. 123, Bd. VIII, 
Moscau, d. 22 sepL 193$ Schulenburg). O 
jau 1939 m. rugsėjo 25 d. Stalinas aiškiai 
sakė Sębulenburgui, kad jis norėtų, kad 
Reichas abūsakvtų įtakas Lietuvoje (Do
kum. ... Nr. 131, ‘ Bd. VHI, Moscau d. 25 
1939, Schulenburg). Iš čia galima padaryti 
beveik tikrą išvadą, kad Ribbentropas. 
vykdamas į Maskvą, norėjo susidaryti ar- 
guiąęotų prieš Staliną pasilikti Lietuvą Rei
cho įtakoje; tam jis kvietė Urbšį — ar gau
ti Lietuvos bendradarbiavimo (ar susita
rimo) pasižadėjinją su Reichu susitarti, ar 
eventualiai dęl konvencijos turinio, ar ką 
kitą — pakišti Stalinui Lįetuvos susitarimą 
su, Reichu. Antrą vertus už “bendradarbia

vimą”’ sų Reichu: už Lietuvos žygį į Vil
nių, už sulrupiniųią Reicho, armijų į Mask
vą žygio kokius 500 km. (pradžios žygis — 
nuo Molodecino) buvo galima išsiderėti 
privilegijų bei tos konvencijos teksto, pa
keitimų, jeigu ji bendrai būtų buvusi pa
tiekta Urbšiui. Neabejotina tačiau, kad 
Urbšio atsisakymas vykti į Dancigą, yra 
daugiau kaip apsileidimas, yra, didelis Lie
tuvos reikalų nepaisymas, visiškas ignora
vimas. Iš dery bų partnerio Lietuva atsisto
jo į derybų objekto poziciją ir derybinin
kai paielgė pagal savo interesus visiškai 
nepaisydami Lietuvos reikalų.

Po to viso Ribbentropas neturėdamas 
argumentų prieš Staliną, nuskrido rugsėjo 
27 d. į Maskvą ir per tris posėdžius, dar pu
sėtinai prieštaravo Stalinui, tačiau gavęs 
iš Hitlerio telefonų sutikimą , perleido Lie
tuvą Sovietų įtakai (1939 tų. rugsėjo 28 d.), 
pasilikdamas tik Sūduvos juostą pagal Še
šupę, iki Reicho sienos, Reicho įtakai 
(Dokum. Nr. 152, B. VIII, Moscau, den 28 
sept. 1939, Ribbentrop, ir toliau dokum. B. 
VIII, Nr. 157, 15&, 159,160, 161,162). Vėliau 
toji Sūduvos juosta — 1911. I. 10. — buvo 
parduota sovietų įtakai už 7*4 milijonus 
dolerių.

Po sutarties pasirąšyiųo Mąskvųje 
(1939 m. rugsėjo 28 d.), po Lietuvos perlei
dimo Sovietų įtakai, Hitleris 1939 m. rug
sėjo 30 d. savo instrukcija Nr. 5, kariuome-

nės vadui atšaukė įsakymą laikyti Rytprū
siuose reikalingą Lietuvai užimti kariuo
menės skaičių, pkt 3 sako: “Auf Grund 
der letzten politischen Entwicklung erueb- 
rigt es sich, die gemass Weisung N. 4, Zif- 
fer 4, letzter Spatz, in Ostpreussen vorge- 
sehenen Krafte bereitzustellen” (Pasirė
mus paskutiniais politiniais įvykiais, ne
reikalinga daugiau laikyti Rytprūsiuose 
numatytų pajėgų, einant instrukcija N. 4 
skyrius 4, paskutinis sakinys) (Dok. 17R 
B., VUL, Berka d. 30 September 1939, Adolf 
Hitler).

Tai taip baigėsi, (šioje vietoje be komen
tarų!) einant dokumentais, atsisakius rug
sėjo pirmose dienose eiti į Vilnių ir atsisa
kius kalbėti su Ribbentropu Lietuvos per
leidimas sovietams.

Toliau Raštikis (pusi. 233, L III) cituo
ja istoriko X Jakšto nuomonę iš “Dirvos” 
(1965. VIIL.27), kad nereikėjo , karo pra
džioje rugsėjo mėn. eiti Lietuvai į Vilnių. 
Jakštas ten rašė: “kad Lietuvos susiglaudi
mas su vokiečiais žygiuojant į Vilnių ir bū
tų sukliudęs rugsėjo 23 dienos protokolo 
reviziją ir ji būtų pasilikusi vokiečių poli
tikos sferoje iki 1944 metų, bolševikinės 
okupacijos po to laiko ji tikrai nebūtų iš
vengusi” (ibid. pusi. 233), o ir užėmus bol
ševikams, ji būtų paversta “oblast” ir nai
kinama. Prof. Jakštas čia suklydo tris kar
tus:
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Ponas Bakūnas savo paskuti
niame straipsnyje Naujienose 
(Pastabos iš tolo) jaudinasi, ar 
min. Urbšys tame lemiančiame 
momente grįžo j Kauną gele
žinkeliu, ne lėktuvu, kaip jis 
man aiškino. Tai yra min. Škir
pos nuomonė, nes jis neatmenąs 
jo grįžimo būdo. Min. Urbšys 
man aiškino, kad jam lėktuvą 
pristačiusi vokiečių vyriausybė. 
Jeigu aš nebūčiau mano pasikal
bėjimą užrašęs, aš šiandien irgi 
tiksliai nežinočiau ką man tuo
met min. Urbšys papasakojo.

Jis man sakė: “Sugrįžus į Pa
siuntinybę po trumpo laiko 
mums pranešė, kad lėktuvas skri
dimui paruoštas. Netrukus su 
žmona išskridome į Kauną”.

Kadangi min. Urbšys buvo pa
kviestas pas min. Ribbentropą 
po pietų, pas jį užtruko turbūt 
mažiausiai valanda su viršum,

PHYĖICIAM AND SURGEON 
2434 WEST 71 st STREET

OFISO VALANDOS:
«4rmadieoi*js ir ketvirtąd. 1—7 vaL.
«ntrad._ penktadieni nuo 1—5. treč.

ir teStad tiktai susitarus

OR. W. BSW-EISIMAS 
akušerija ir moterų ligos 
4JNJ5KpLO$iNA CHLgURGUA

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMSsusitarimą. Jei neat-

<«. NINA KRAUCa - 
KUMKEUŪNAHf

a.KUiE.R.UA IR MOTERŲ LIGOS 
W So, KEDItR AYR. 

Telef. WA 5-2670.
Neatėhepu* — skambinti 

*471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

BEVERLY HILLS GELtMYČlA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

Ofiso NE 4-13U arba RE 7-9700, 
Kezidenciįos: PR 6-9801

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC. 

2454 WEST 710. STREET 
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais ir 
iki 7 vai. _ _ 

nuo 9 iki 11 vai.
>iet

Trečiadieniais uždaryta.
„..J. J .... J---------- . . 1

DR. FRANK MJĘOCAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
26W W. 71*t St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. lEONAS SEBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SfindfA Errtfilp, ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
' 1ĮK 925-8296

VątandnB; 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8, vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 536-1220

ir sugrįžęs į pasiuntinybę gavo 
pranešimą, kad lėktuvas paruoš
tas, abu Urbšiu galėjo išskris
ti anksčiausiai apie 4 valandą 
ir būti Kaune apie 6 valandą. Tą 
patį vakarą jis galėjo ultima
tumą pateikti Lietuvos vyriau
sybei. Važiuojant traukiniu, p. 
Balkūnas, tur būt, nenuginčys, 
kad traukinys būtų atėjęs tik 
kitą dieną, prieš pietus (kovo 
mėn. 21 d.). Todėl Lietuvos vy
riausybė turėjo pakankamai lai
ko tuo reikalu posėdžiauti.

Toliau min. Urbšys aiškino: 
“Valstybės prezidentui pirmi
ninkaujant, ministerių taryba 
pakartotinai posėdžitavo; tary
ba galvojo, kad bus galima kaip 
nors pakeisti Hitlerio reikalavi
mą. Lietuvos vyriausybė darė 
konkretų pasiūlymą. Man prisi
ėjo dar porą kartų į Berlyną 
skristi... (Galiausiai kovo mėn. 
22 d. pirmomis nakties valan
domis buvo pasirašyta sutartis 
dėl Klaipėdos krašto atidavimo 
Vokietijai, nes mums paaiškėjo, 
kad iš kitų pasaulinių valstybių 
nebuvo galima laukti paramos”.

Taigi min. Urbšys kovo mėn.
20 d. po pietų gavo ultimatumą 
ir su juo atskrido apie 6 vai. 
Kaunan, kur visą vakarą ir vė
lai naktį ėjo posėdžiai. Kovo mėn.
21 d. min. Urbšys savo paties 
žodžiais dar du kartu skrido į 
Berlyną su Lietuvos pasiūly
mais.. Tas greitas keliones bu
vo galima atlikti tik lėktuvais, 
ne geležinkeliu. Dėl ko netikėti 
min. Urbšiui pirmą kartą apie 
tai sakant.

Apie kalbamą 1,000 dol. aš ra
šiau dėl min. Škirpos veikaliuko 
apie Klaipėdos atplėšimą išleidi
mo. Aš patariau p. Bakūnui su
rinkti tą sumą paremti p. Škir
pos 100 puslapių knygutės išlei
dimą, ne man. Aš į interesantus 
kreipiuosi tik dėl 10 dol. gar
bės prenumeratos. Aš geriau
siai žinau, kokie dosnūs yra mū
sų tautiečiai, nes jau dvi knygas 
atspausdinau.

Manau, kad šių paaiškinimų 
užteks minu Urbšio grįžimui 
Kaunan išaiškinti.

mas įvyks trečiadienį, birželio 
6 dieną Hollywood Inn salėje.

Klubo šokių vakaras įvyko 
gegužės 5d. toje pačioje salėją. 
Buvo skanių valgių ir gardžių 
gėrimų ir daug gražių, brangių 
dovanų. Visa komisija, Berni
ce Žemgulienei vadovaujant tą 
vakarą smagiai sukosi, tik 
gaila kad kai kas apsiima būti 
prie darbo ir ateina į salę, bet 
prie darbo neina ir dėlto komi
sija turi nemalonumų.

Kai vakaras pasibaigė, ko
misija ir darbininkai nusiėmė 
čeverykus ir kojas pailsinę į 
namus ištraukė.

£. M. McNamee

Skyway mokestis 50 centų
Federalinis teisėjas Richard 

W. McLaren įsakė Chicagos 
miestui imti iš pravažiuojan
čių Chicago Skayway mokestį 
vietoj ligšiolinių 35 centų imti 
po 50 centų.

Chicago Skyway, tai yra 
greitkelio tarpas nuo 63 iki 106 
gatvių pastatytas 1958 metais, 
nuo pat pradžios iki šiol duo
dąs nuostolius. Kainos pakėli
mas turi prasidėti nuo birželio 
15 dienos.

A*

kis kraujyje yra toks pat, koks 
buvo cigaretes rūkaot Lancet, 
nurodo, kad cigarus rūkant 
dūmuose esantis smalos kiekis 
turi daugiau vėžį sukeliančiųi 
medžiagų negu cigarečių dur
niai. Anglijos daktarai nurodo, I 
kad net visiškai neįtraukiant maloniu, fr jis neprivalo leisti 
cigarų dūmai labiau susigeria 
į burnos “pamušalą” negu ci
garečių dūmai.

KIEKVIENĄ MENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Čia turime svarbią krikščionio kovos dalį. Krikščionis turi apgalėti save 
senosios prigimties norus ir turėti pilną viltį pergalėti, jei tik jis kovoja 
vardan ir galybėje savo didžiojo Išganymo Kapitoną Jis neturi pasiduoti 
viliojanėiai tr apgavingai praturtėjimo įtakai, nė neturi apalpti kada neša 
vargus ir skurdą. Jis neprivalo leisti gyvenimo mėginimams suraugint! ir 
užkietinti jo ūpą, padaryti jį susiraukusiu arba šiurkštų, arba piktu ir ne- 
____ , ’ isti pasididžiavimui arba puokybei, arba pas- 

kaimymui save teisę turinčiu penėtis ir augti iš laikinių gerų dalykų, ku
riuos Dievo apveizda leido jam ragauti, idant išmėginus jo ištikimumą kai
to užmetaidos ant Dievo turtų.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tolu PR 8-1223

2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
pagal susi tarimą

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: Frontier 6-1882

{SOPHIE BARČUS I
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS.

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

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AYE.
CHICAGO, ILL. 60629

sek- 
vaL

V. Tumasonis, M. D., S. C
* " “č rf I R 0 R G A S 

2454 WEST 7U» STREET

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti tefef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, lai telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPĖOAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai. Med. Ban
dažai Speciali pagalba kojoms
(Arėk Supports) ir L t

T»l«f.: PRotpect 6-5084

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI
naujienas

K>RR6T FIRES HURT 
OUR FOREST FRIĖNRS

Brighton Parkas 
Moterų Klubo veikta

Brighton Parko Lietuvių Mo 
terų Klubo eilinis susirinkimas 
įvyko Gegužio 3 d. Hollywood 
Inn salėje.

Pirmininkė Nellie Skinulis 
atidariusi susirinkimą pranešė, 
kad visos močiutės gyvos ir mi
rusios — šį mėnesį yra pagerb
tos, tad paprašė, kad narės at
sistotų ir tyloje pagerbtų savo 
mylimas močiutes.

Vicepirmininkė Julia Sačaus- 
kienė, po ilgos ir sunkios ligos 
sėdėjo prie valdybos stalo ir 
visoms ištarė ačiū, kad ji li
gos metu nebuvo užmiršta. 
Klubo vienintelis piknikas įvyks 
Liepos 17 dieną Bruzgulienės 
sode. Pikniko komisiją suda
ro Anna Klimas,Jennie Chins- 
ton ir Nellie Skinulis.

Viena sena klubo narė — Ma
ry Lenkauskas — randasi “nur 
sing home”, 9125 S. Pulaski.

Narės vienbalsiai nubalsavo, 
kad ji būtų paskelbta klubo 
“garbės nare”.
-Gegužės mėnesį turi savo 

gimtadienius: Della Kirklis, 
Mrs. Aukštaitis, Anna Klimas, 
Julia Sačauskas, Rosė Slepi kas 
ir Bernice Wilkas. Pranešta, 
kad tų mėnesį yra 40 metų, su
kaktis kaip Vincent Trakan ir 
Ann Trakan pradėjo savo šei
myninį gyvenimą.

Po susirinkimo narės visiems 
sudainavo “Ilgiausių Metų” ir 

Išeimininkės pradėjo apdėti sta
lus skaniomis vaistinis.

E. M. McNamee

Eržvilko Klubas
Eržvilko draugiško klubo 

-narių eilinis susirinkimas įvyko 
šio mėnesio pradžioje, gegužės 

j2 dienų, o sekantis susirinki-..

KRAUTUVIŲ VĄGIėlAI

Krautuvių vagišių ęhieagoje 
tiek padaugėjo, kadi įsteigtas 
specialus teismas jiems teisti. 
Praeitais 1972 metais Chięagoj 
sugauti 6,758 krautuvių vagi
šiai, o šiemet per pirmuosius 4 
mėnesius 1,568, dm^gnrnas 
jauno amžiaus ir pagauti pirmą 
kartą; vienas suimtas 74 met^ 
senumo. Per pirmąjį mėnesį, 
special, teisėjas Cerda turėjo 
416 teisiamųjų, iš jų 285 buvo 
vyrai. Didžiausia bausmė yra 
metai kalėjimo ir $500 pabau
dos, bet teisėjas daugiausiai 
skiria bausmes nuo. 60 iki 90 
dienų. Apskaičiuota, kad )iš 
krautuvių tokie vagišiai per 
metus pavagia už $990 milijo
nų prekių, daugumoje kiekiais 
apie 50 dolerių vertės.Ir cigarai negeresni

Daugelis rūkorių prisiklau
sę apie pavojus rūkant cigare
tes, pradeda rūkyti cigarus, 
tuomi pavojus ne tik nesuma
žindami, bet dar padidindami.

Anglijos daktarų žurnale 
Lancet aprašoma studija su 7 
rūkoriais, kurie cigaretes pa
keitė cigarais.^ Visi septyni ęi- vaišės Liepos ir rugpiūpio mėnesį 
garų dūmus įtraukdavo į plan-

=====

PRANEŠIMAI

— S. L. A. 134-tos Motery kuopos 
susirinkimas Įvyks birželio mėn. 1 d. 
Hollywood, salėje. Pradžia 6:30 vai. 
vak: Po šio susirinkimo bus geros

susirinkimų nębus.
A. Halik, nut. rast

=

ia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
akiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th S»„ Chicago, Illinois 60829

8V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

STANLEY MILIUKAS
Mirė 1973 m. gegužės mėn. 27 dieną, 6:30 vaL vak., sulaukęs 68 

metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Ukmergės apskr., Gelvonių, vataiL, 
Smukščių kaime. J ’ " ■ - P”* ‘r"”-

s), duktė. Carla. Flores, 
»ra, Lynn. ir Carles bęl

kiti giminės, draugai ir pažįstam)
Lietuvoje liko 2 dukterys.
TrečiadiępĮ, 6 vaL vak. kūnas bus pašarvotas Skąja koplyčioje, 

3656 W. Belmont Aye.
PenktadftSiį. birželio 1- dieną *9:00 vai, ryto bos lydimas iš "koply

čios į šv. Msąijos Angelų karalienės parapijos, bažnyčią a, po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas kapinėse.

Visi a. a. Stanley Miliuko giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutipį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Laidotuvių Direktprius Petras Bieliūnas. TeL I^A 3-3572.
Žmona, duktė, gimjnės.

—■

Gyv. Rockford, Illinois

Gimęs 1885 m. spalio 14 d. Lietuvoje, Prienuose, Marijampolės 
apskr.. ; ■ '

Mirė po ilgos ir sunkios ligos savo namuose, Rockforde, BL, šeš
tadieni, gegužės 26 dieną 9 vai. vakaro.

Pašarvotas Gasparini Funeral Home, 707 Morchesano Drive.
Budėjimas nuo 2 iki 4 vai. antradienį popiet, o vakare T vaL ro

žančius.
Trečiadienį, 8:30 vai. ryto iš Funeral Home išvežama? į, St James 

bažnyčią, kur nuo 9 vai. šv. Mišios. Po pamaldų'laidojamas St. Cal
vary kapinėse, * •

Velionis paliko nuliūdime

žmoną Oną Šimkutę • Senkevičienę ir dukrą Florence 
Case tų anūkėmis CaroJ, Christine ir Constance, gyv. 
Baltimore, Md.

ONA VAŠKEVIČIUS
G>\- 2326 West 48th Street

Mirė 197$ metų kovo mėn. 27 dieną ir palaidota Lietuvių Tągti-

Vaškevipius negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė 
ir atsisveikinimą ir palydėjo ją i amžtny-

Velionė 
jai paskatinį . B ______
bės vietą. Todėl mes, atgindami ją ir apgailėdami jos mirtį, dėko
jame draugams, atvykusiens į šermenis. atsTuntusiems gėlių ir paly- 
dėjusietns į kapines. '

Dėkojame gerb. kunigui, kuris atlaikė įspūdingas. pamaldas už 
jos sielą. ' ”» ” .

Dėkojame Laidotuvių Direktoriam Dovydui Gaidui ir Gerakhii 
Daimid už mandagų Ir tvarkingą patarnavimą.

ir visiems
poilsio

O Tau. mūsų mylimoji, sakome — Ramiai ilsėtus šaltojoj žemelėj. 

Nuliūdę lieka;

Ą-raA. ■ a

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GERALDAS F. DA1M1DDUVYDAS P. GAIDAS 

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

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

MQPtfKAlSKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS ■ VASAITIS
4446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAMCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

U.02K SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Iii. 974-441G

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
i — NAUJIENOJ CHICAGO I. ILL.— WEDNESDAY, MAY 34, 1EE3

a.KUiE.R.UA


, — - — ... 4, o - —-ILL -   

REAL ESTATE — OUT OF TOWN REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur Nuosavybės — kitur

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

informacijų į lietuvių

ISLAND REAL ESTATE
4506 GULF BOULEVARD,

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA 33706
Telefonas Veronika Laima Jakušovas,

813 362-1411 Broker

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Perdevimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

persekiojamų tikinčiųjų paverg- 
j toje Lietuvoje. Neužmirškime 
: jų — kovojančių už Dievą ir 
■ Tėvynę. Pagelbėkime jiems iš
likti tikinčiais ir išlaikyti savo 
bažnyčias.

L. K. Religines salpos Rėmėjų 
Vyriausioji Valdyba

'T'.*

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikie

WOODWORKERS
♦ BAND SAWYER
♦ MACHINE SANDER
♦ TRIM SAWYER

All Benefits.
GLORE CABINET CO., INC.

315 No. RACINE

TRUMPAI

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA | 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

TORNADŲ GRĖSMĖ
Praeitasis savaitgalis buvo 

žymia dalimi sugadintas blogo 
oro, lietaus, audrų ir tornadų 
grėsmės. Nors Illinojui ir Chi- 
cagai pakartotinai buvo per ra
diją skelbiami perspėjimai ir 
tornadų straubliai keliose vie
tose pastebėti, tačiau niekur 
iki žemės nenusileido ir apart 
lietaus ir vėjo padarinių nie
ko blogesnio neatsitiko. Tačiau 
šešios kitos valstijos nebuvo 
tiek laimingos.

Penkis žmones tornadas už
mušė Oklahomoj; keturi už
mušti Arkansase; trys nu
skendo kai tornadas apvertė 
laivelį; vienas žuvo Mississip
pi, trys Alabamoj. Jrie Jo
nesboro, Tennessee tornadas 
sužeidė apie 200 žmoniii ir tris 
užmušė.

Oklahomoj tornadas viską 
sunaikino pusės mylios platu
mo ir trijų mylių ilgumo plote; 
sunaikinta 150 namų.

SPROGIMAS IR GAISRAS 
SUNAIKINO 8 BLOKUS

Milžiniškas sprogimas ir gais
ras daugmilijoniniame indus
trijos komplekse Levey Divi
sion of Cities Service Oil Co., 
4250 W. 42nd. PL, Chicagos 
Pietvakariuose, įvykęs sekma
dienio rytą nuo 7:10 vai. nužė
rė metalo laužu ir medžio ske
veldromis, aptemdė juodais 
dūmais ir apibėrė pelenais 
bent septynis priemiesčius, su
naikino aštuonis blokus ir ma
žiausiai per 3 mylias aplinkui 
išmušė langus ir daugelį gatvė
mis ėjusių žmonių perbloškė 
žemėn. Pavyzdžiui, Cicero 50

namuose ir 15 biznio įmonėse 
nuo sprogimo sukeltu oro ban
gų išspausti langai, o netoli
mame Stickney Hawthorne 
Park*) hipodrome išmušta 17 
didžiulių langų po 100 ketvir
tainių pėdų. Sprogimo sukel
tos oro bangos Chicagoje iš ko
jų išvertė žmogų Laramie Ave. 
ir 25 gatvės kampe. Sprogo mi
nėtos kompanijos chemikalų 
sandėliai. Gaisrų gesinimai 
truko 8 valandas. Laimė dar,, 
kad sprogimas įvyko šventa
dienį ir tokiu laiku, kada nie
kas nedirbo.

Sprogimas ir gaisras skaito
mas didžiausiu po 1871 metų 
Chicagos gaisro. Draudimo 
kompanijų apskaičiavimu, nuo
stolių padaryta iki 50 mili
jonų dolerių.

— Patricija Bartkutė, Vida 
Geštautaitė, Audronė Šimaitytė, 
Arūnas Dagys ir Algirdas Pali- 
liūnas iš Marquette Parko apy
linkės sėkmingai baigė studijas 
Illinois universitete Circle cam
pus ir perkelti baigusiųjų (un
dergraduate) studijoms. Į šias 
pilnojo subrendimo moksle stu
dijas dabar yra kreipiamas di
desnis dėmesys siekiant visapu
siškos inteligencijos.

/ ’ DIE SETTERS
Experienced men needed for our Me
tal job shop. Day shift, to set-up 
blanking, forming and progressive 
dies with air to roll feeds. Company 

benefits include profit sharing.
PARKVIEW METAL PRODUCTS 

4923 ARMITAGE
An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED — FBMALE 
Darbininkių Reikia

NORITE PIRKTI
U’ AR PARDUOTI NAMĄ? '

. SUSISIEKITE SU į
’ ’ CONNIE DAGYS ‘ į
FIRESIDE REALTY —

Tel. 585-2064
Čia būsite užtikrintai sąžiningai 

aptarnauti.

MŪRINIS 3 BUTAI

— PRrospėct 8-2233
BUTŲ- NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR-

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554
MAID

To live in beautiful Highland 
Park home. Off Monday — 
Tuesday. References. Good 

Salary. Call weekdays * 
9 to 5 p. m. 372-2400

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

2608 West 69th St, Chicago, m. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicapo, III. 60629. _ Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, IIL 60608. — Tai. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■F
NAUJIENŲ VAJAUS PROGA

Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para
mą. taip pat už atsiliepimus laiškais Ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsi visu lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

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

Chieaaoio. prlomiosčluoeo Ir Kanadole Nauliano* metams — $22 M 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams <20 00. pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu_________ dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo ---------------- -----------------—.  kaip dovana

--------------------proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 

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

susipažintų.

PAVARDE IR VARDAS___________________________________________

ADRESAS ________________________________________________________

PAVARDE IR VARDAS____ __ ____________________________________

Atominė jėgainė nesaugi
Massachusetts technologijos in
stituto profesorius Dr. Henry 
W. Kendall, specialistas tyrinė
tojas atominės ir kitokios aukš
tosios energijos klausimais pa
sakė, kad netoli prie Chicagos 
prie Zion miestelio, paežeryje 
baigiama statyti branduolinės 
energijos stotis nėra saugi ir 
patarė Commonwealth Edison 
kompanijai tą stotį operuoti 
50 nuošimčių mažesne jėga ne
gu buvo planuota.

Lietuvos tikintieji 
šaukiasi pagalbos

Pavergtoje Lietuvoje komu
nistai žiauriausiai persekioja 
tikėjimą ir tikinčiuosius. Daug 
bažnyčių atimta, o už likusias 
tikintieji privalo mokėti di
džiausius mokesčius.

Persekiojamai bažnyčiai Lie
tuvoje pagelbėti 1960 m. įsikūrė 
L. K. Religinė šalpa — lietuvių 
kunigų korporacija. Šalpos dar
bui stiprinti ir plėsti 1972 m. 
buvo įsteigta Religinės Šalpos 
Rėmėjai — pasauliečių organi
zacija, veikianti savarankiškai, 
bet vieningai su pačia Religine 
Šalpa.

Nariais rėmėjais gali būti visi, 
kurie aukoja ne mažiau 5 dol. 
metams, amžinieji nariai — 100 
dol., mecenatai — 1000 dol. 
Įrašant mirusiuosius, aukojama 
25 dol.

Už visus gyvuosius ir miru
sius narius rėmėjus aukojama 
daugybė šv. Mišių. Ypatingai 
daug meldžiasi už savo gerada
rius persekiojami tikintieji Lie
tuvoje.

Kviečiame visus įsijungti į 
Religinės šalpos rėmėjus. Ra
šyti ar aukas siusti: Religinės 
Šalpos Rėmėjų Vyriausiajai Val
dybai, 6825 So. Talman Avė., 
Chicago. IP 60629. Visi auko
tojai gauna kvitus ir jų aukos 
atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių. Vietovėse, kur veikia 
Rėmėjų skyriai, aukos įteikia
mos skyrių valdyboms, kurios 
vietoje išduoda kvitus.

Išgirskime pagalbos šauksmą

— Phillis Chereškaitė išrinkta 
Kennedy aukšt. mokyklos Moki
nių tarybos sekretore.

— Peter P. Balsitis iš Gage 
Parko apyl. priimtas į Chicago 
Hall of Fame. Jį rekomendavo 
Clear-Ridge apylinkės senjorų 
organizacija už patarnavimus 
ligoninėse.

— Aldoną Stasiulienę iš Mar- 
qutte Parko apylinkės gimtadie
nio proga aplankė mieliausi sve
čiai — jos sesuo Sofija Ripskie- 
nė su vyru Vytautu, uošviai Pau
lauskai ir duktė su žentu Edmun
du Paulausku, karšiuoju heli
kopterių pilotu, kuris sugebėjo 
propaguoti Lietuvą ir lietuvybę 
net Vietnamo džiunglėse. Jis da
bar studijuoja aeronautikos 
mokslus. Juozas Stasiulis sve
čius pavaišino pagal visus ge
ruosius joniškiečių papročius.

— Adelė L. Hermanaitė iš 
Gage Parko aukšt. mokyklos 
gavo 500 dol. stipendiją iš Mar
quette Nat. banko.

— Thomas Muskus ir Stanley 
Soparas, Illinois u-to Circle cam
pus studentai Marquette Parko 
apylinkės, universiteto vadovy
bės pagerbti už akademinę veik
lą. Jiems Įteikti pažymėjimai.

— “Pelkių žiburėlio” literatū
rinėje valandėlėje, girdimoj per 
Margučio radiją tarp 8—9 vai. 
vak., šį ketvirtadienį, gegužės 
31 d. aktorius Alfas Brinką skai
tys ištrauką iš Igno šeiniaus 
“Vasaros vaišių“. Su šia progra-

SECRETARY
Inti Communication Co. seeks exp.
Sec’y with good typing and shorthand.

This is a permanent Position.
In Loop office.

782-6934

— 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

ADRESAS

Parašas
SKAITYK PATS IR PARAGINK 

KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

SECRETARY
Northwest suburbs. Good shorthand, 
typing and organizing talents. Varied 
duties with rapidly growing electron

ics import firm.
Call 298-1350 

between 4 and 6 P. M.
An Equal Opportunity Employer

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

VISKAS AIŠKU
MAŽAI ŠEIMAI pajamų mūras, 

naujas gazu šildymas, aluminijaus 
langai, garažas. Prie ‘Taramos” — 
$17,900.

PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
mūras. 2 auto mūro garažas. įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44’ lo
tas. Marquette Parke. $38,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartemen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Nauias gazu S’ldvmas. Mūro

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

ma “Pelkių Žiburėlis” baigs 
1972-73 m. sezoną. Programų 
koordinatorė — Dalia Sruogaitė- 
Bylaitienė. Chicagos ir apylin
kių lietuviai lauks rudens, kai 
Lietuvos pamiškėse ir raistuose 
pasirodo paslaptingi, kaip de
gantis užkastas auksas pelkių 
žiburėliai, o čia jų vardo litera
tūrinių programų gūdus ir žais
mingas signalas suvirpins eterį, 
kviečiant nepamiršti lietuvių 
literatūros lobių.

— Br. Aukštkalnis, Eugene, 
Oregon, atsiliepė į Naujienų 
platinimo bei naujų skaitytojų 
vajų, užsisakydamas Naujienas 
vieneriems metams. Vajaus ko-

Gražią pavasari* dieną Londono parke ilsiai ši pelikanu šeimyna.

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

INCOME TAX SERVICE _ 
4259 S. Maplewood. Tel. 2547450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST, CHICAGO

Telef. 434-4660

garažas. Tik reikia $18.000.
2 BUTU MŪRAS. Kabinetu virtu

vės. Naujas gazu šildymas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18.000.

I MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
į tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis- 
į mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000.

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

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

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

misija nuoširdžiai dėkoja už dė
mesį.'

— Matt Raugas iš Brighton 
Parko apylinkės parėmė Naujie
nų piniginį vajų 8 dol. auka. 
Vajaus komisija nuoširdžiai dė
koja.

— Marija Aid onytė, Kristina 
Austin, Zuzana Brazytė, Giedrė 
Čepaitytė, Leslie Eisen, Kristina 
Giedraitytė, Ramona Kaveckaitė, 
Lynne Nover, Pamela Petrai
tytė, Deborah Sharkaitė, Jayne 
Semėnaitė ir Lucille VeSotaitė,
praeitų metų Gintaro debiutan-
tės, daugumoje dalyvaus šių me
tų Gintaro baliuje ir asistuos 
naujosioms debiutantėms tradi
cinės Joninių šventės metu, bir
želio 24 d. Olympia Fields Coun
try klube. Balių ruošia Chica
gos Lietuvių Moterų klubas tiks
lu palaikyti ir kelti lietuviškas 
tradicijas.

— Ponia Veronika Protas at
šventė 80 metų amžiaus sukaktį 
giminių ir artimiausiu draugų 
ratelyje, taip pat susilaukdama 
mielų sveikinimų ir geriausių 
linkėjimų. Ją globoja duktė Ire
na. žinoma solistė, dalyvavusi 
lietuviu radijo programose bei 
parengimuose.

— Gen. Stasys Raštikis persi-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel: VI 74447

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu ir teistu kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 
Chicago, ItL 60632. ToL YA 7-5980

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRAN8ENYB8S 

Pardavimu ir Taisymas 
2646 WIST 69th STREET 

ToL: RBpublIc 7-1941

K. ERINGIS 
CALIFORNIA SUPBt SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuno-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

nos nebrangios.
351844 W. 63rd Stroot, Chicago. III.

kėlė gyventi į I>os Angeles iš. TEL. - 776-5888
Monterey, Calif. Ten jis ilgą lai- * Awleatss gorboasn^t, sov.

ką dėstė Karo akademijoje ir--------------------------------------—
parašė trijų tomų atsiminimus 
iš nepriklausomybės kovų ir 
laisvos Lietuvos laikotarpio.

■NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS
f — MAUJIENM, 8HKA44 % IU.- WK>NMDAYt MAY 90, 1978




