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■fSIRIJA KURSTO CIKLINI KARA LIBANE
SUSTIPRĖJO BREŽNEVO KULTAS
MASKVA. — Užsienio diplomatai ir korespondentai pra

dėjo kalbėti apie “Brežnevo kultą”, nes po paskutinio partijos 
centro komiteto posėdžio spauda kasdien pradėjo garbinti Brežne
vą, vos nepasiekdama to laipsnio, kaip būdavo garbinamas Stali
nas. Iki šiol Brežnevas būdavo valdančiųjų “troikos”: Brežnevo- 
Kosygino-Podgorno — narys. Dabar aiškėja, kad jis toli pra
lenkė kitus du savo bendradarbius. Pernai gegužės 1-mos parado 
kalbą pasakė Podgornas, o šiemet — Brežnevas. Jo šlovinimas 
Pravdoje ir kituose laikraščiuose prasidėjęs balandžio 30 d., kada 
buvo paskelbta, kad jis apdovanojo save, kitų “nuoširdžiausiai pri
tariamas” Lenino ordinu.

Jam sakant kalbą gegužės 1, 
televizijos kameros kitų polit- 
biuro vadų beveik nefilmavo, vi
są laiką rodydamos Brėžnevo 
veidą. Kitą rytą Brežnevo kal
ba buvo visa atspausdinta pir
mame Pravdos puslapyje, vis 
prirašant, kada kalba buvo per
traukta “trukšmingų ir ilgų plo
jimų” arba šauksmų ““ura!” 
Per 17 minučių kalbos tokių 
triukšmingų pritarimo išsiverži
mų buvę 11.

1$ VISO PASAULIO

jo spausdinti sveikinimo tele
gramas iš komunistų vadų vi
same pasaulyje. Televizijos ži
nių programoje tos telegramos 
užėmė visą pusvalandį. Pravda, 
spausdindama sveikinimus ir pa
gyrimus Brežnevui, gavusiam 
Lenino ordiną, atskirame straips
nyje aiškino, kad “ordinas drau
gui Brežnevui vis dar yra pa
saulio viešosios opinijos dėme
sio centre”.

Tasso agentūra paskelbė ži
nią, kad Vokietijoje darbininkai 
išsiilgę laukia Brežnevo vizito, 
žinioje pridedama pastaba, kad 
tas bus “pirmas Rusijos vado 
vizitas Vokietijoje nuo carų lai
kų”. Stebėtojai tuoj pabrėžė, 
kad, Tass agentūra, matyt, ne
laiko Rytų Vokietijos “Vokieti
ja”, nes ten Brežnevas ir kiti 
sovietų vadai yra buvę daug kar-

NEW YORK AS. — Ameriko
je gastroliuoja Sovietų Sąjungos 
krepšinio rinktinė, iš 5 rungty
nių su Amerikos mėgėjų rinkti
ne laimėjusi vienas. Dar vienos 
liko lošti Baltimore j e. Krepši
ninkas Belov pareiškė, kad šie 
susitikimai su amerikiečiais nie
ko bendro neturį su Olimpiada, 
kur sovietų komanda dėl teisė
jų klaidos laimėjo aukso medalį. 
Du geriausi sovietų žaidėjai li
kę namie: Sergi Belov ir Mo
destas Paulauskas, šioje rinkti
nėje lošia vienas estas Salumets

kams — įvairi y
Hanojaus turgavietėje moteris Suaugusiems jie juodos spalvos, o vai- 

spalvu

LIBANE PRASIDĖJO NAUJOS KOVOS
BEIRUTAS. — Karo paliaubos Libane neilgai truko ir vakar 

vėl prasidėjo kruvinos kovos tarp Libano karinių jėgų ir palesti
niečių, kurie pradėjo puolimą netoli tarptautinio Beiruto aerodro
mo. Libano premjeras Amin Uafez pasitraukė iš pareigų, nes jo 
sutartos paliaubos iširo-. Prezidentas paskelbė 24 vai. draudimą 
pasirodyti gatvėse ir uždarė tarptautinį aerodromą. Kariuome
nės pranešimas kaltina palestiniečius, kurie puolę kariuomenės 
pozicijas netoli Beiruto. Gyventojams patariama naktį nedegti 
šviesų ir sėdėti namuose. Kovose dalyvauja ir Libano aviacija.

Paskutiniai pakeitimai parti
jos politbiure sustiprinę Brežne
vo pozicijas, nes ir išmestas še- 
lestas ir Voronovas kartais drį
sę pakritikuoti Brežnevo pasiū
lymus. Naujieji nariai Grečka, 
Andropovas ir Gromyko esą 
Brežnevo artimi draugai. Seles
tas ir Voronovas nuo pirmadie
nio neteko ir savo pareigų vals
tybės įstaigose, šelestas paša
lintas iš vicepremjero pareigų, 
o Voronovas — iš Liaudies Kon
trolės komisijos.

Falangistai puola 
raudonus vyskupus
MADRIDAS___Ispanijos sos

tinėje apie 5,000 dešiniųjų kon
servatorių, pasipuošę mėlynais 
falangistų marškiniais, demons
travo protestuodami prieš vy
riausybės nuolaidumą įvairiems 
kairiesiems. Protesto žygis įvy
ko po policininko laidotuvių. Jis 
žuvo subadytas peiliais bandy
damas išsklaidyti nelegalią ge
gužės 1-mos demonstraciją.

Protesto rengėjai pabrėžė pla
katuose, kad jis nereikalauja 
Franco pasitraukimo, tik vyriau
sybės narių, ypatingai vidaus 
reikalų ministerio Tomas Gari- 
cano Goni atsistatydinimo. Pla
katuose buvo pasmerkti ir “Rau
donieji vyskupai”, kurių “rau- 
doniausias” esąs Madrido arki
vyskupas kardinolas Enrique y 
Tarancon. Buvo šūkiu, reikalau
jančių kardinolą “statyti prie 
sienos”.

Dešinieji falangistai supyko 
ant katalikų vyskupų, kai jie 
sausio mėn. atskyrė katalikų

PREZIDENTO KOMISIJA PASISAKĖ
UŽ LAISVĖS RADIJO IŠLAIKYMĄ

___ ____ ______ KEY BISCAYNE. — Prezidentas Nixonas pirmadienį paskel- 
išJTalino. New" Yorke žaidėjai savo sudarYtos komisijos, kuriai vadovavo Milton Eisenhower, 
pirko įvairius drabužius o tre- raport3 aP'e Amerikos radijo transliacijas į užsienius. Ta komi- 
neris Kondrašin ieškojo’ knygų s^a buw sudaryta studjjuoti Radio Free Europe ir Radio Liberty 
ir filmų apie krepšinį.

JERUZALĖ. — r _____  _______________ _
kariuomenės paradą Izraelio 25 to autoriams ir artimiausiu laiku prašys kongreso lėšų šių radijo 
metų sukakties minėjime gero- ’ stočių išlaikymui. Dabartinės, laikinai paskirtos, lėšos baigiasi 
kai pragiedrino baltas šuniukas, birželio 39 d. ' - L
išbėgęs iš minios ir pradėjęs 
dantimis taupyti vieno karinin-

veiklą ir tų stočių reikalingumą ir įtaką klausytojams. Paskelbtas 
raportas .turi 91 lapą ir pasisako už tolimesnį tų stočių išlaikymą ir 

Iškilmingą veiklą. Prezidentas pareiškė, kad jis nuoširdžiai pritaria rapor-

Komisija rekomenduoja savo 
ko, sustojusio garbės sargyboje raP°r^-e planuoti radijo stočių 
prie vėliavos, kelnes. Karo peikia bent 10 metų į priekį, nes 
licijos sargybiniai bandė šuniu-1 sunku tikėtis, kad sovietų įta
ką pagauti, tačiau jis, miniai plo- ^os..f°.noje “fo™1*6?3 bUS 
jant, laimingai pabėgo. greit įgyvendinta”. Raportas sa

ko, kad radijo skleidžiamos idė- 
HANOJUS.'— šiaurės Vietna- 'jos ir laisvos informacijos trans- 

mas pažadėjo leisti žuvusių ame- nacijos tarnauja Amerikos tau- 
rikiečių kapus aplankyti jų gi
minėms. Dar ne visi kapai yra 
išaiškinti. Tą atliks keturių na
rių komisija, kuri greit išvyks į 
Hanojų.

VIENTIANE. — Laoso komu
nistų partija pasitraukė iš są-

tiniams interesams ir užsitar
nauja kongreso ir visos Ameri
kos žmonių paramos. Norma
liems Rytų-Vakarų santykiams 
labai svarbi informacijos ir idė
jų laisvė, kuri prisideda ir prie 
pastovios taikos. Radijo stotys

jungos, kurioje buvo šiaurės.ne nekenkia susipratimo ug- 
Vietnamo, Kambodijos ir Viet; ^T^ui, bet^ padeda parūpinda- 
Congo komunistai. Laosas tu
rįs savo skirtingas problemas ir 
sąlygas. Ta sąjunga buvo žino
ma, kaip Indokinijos Išlaisvini
mo Frontas.

Pagerbė uodą, 
- baltųjų priešą

FREETOWN. — Ligas plati
nantys uodai yra laikomi žmo-

mos necenzūruotų žinių klausy
tojams Sovietų Sąjungoje, Če
koslovakijoje, Rumunijoje, Ven
grijoje, Lenkijoje ir Bulgarijo
je. Tų stočių žmonės regulia
riai ir su pasitenkinimu klauso
si, sako raportas.

Amerikos informacijos agen
tūros direktorius James Keogh 
pareiškė, kad Sovietų Sąjungos 
ir Kinijos užsienio informavi
mo pastangos yra didinamos, ka
da Amerika jas mažina. Pro-uvuai J X <* .

nijos rykšte, tačiau Sierra Leone Pa^ąndos atžvilgiu Amerikos
valstybėje uodas buvo pager b- Voice of America” stovi ketvir-
tas, įsteigiant net Uodo ordiną t°ie vietoje po dviejų minėtų 
kuri gaus tik labai pasižymėję valstybių ir Egipto. Direktorius 

i Keogh prašė senato užsienio rei- 
I kalų komiteto padidinti infor
macijos agentūros biudžetą iki 
224.4 mil. dol. per metus.

Prezidento komisija buvo su
daryta, kai senate atsirado balsų, 
ypatingai sen. Fulbrighto šali
ninkų, kurie įtikinėjo, kad, pa
gerėjus santykiams su Maskva, 
reikia uždaryti į sovietų imperi
ją transliuojančias iš Muenche- 
no radijo stotis.

kariškiai ir civiliai.
Sierra Leone, buvusi britų Va

karų Afrikos dalis, nepriklauso
mybę gavo 1961 m. Prezidento 
įstaigos pranešimas apie Uodo 
Ordiną sako, kad uodai sudarė 
europiečiams didžiausią kliūtį 
įsikurti Sierra Leone kolonijoje. 
Nuo malarijos mirė daug bal
tųjų ir tik dėl uodų Sierra Leone 
nepasidarė “antra Rodezija”.

bažnyčią nuo valstybės, tuo baig
dami 1953 metų konkordato ga-

MASKVA. — Sovietų patiki
mi šaltiniai pavtirtino žinių, kad

liojimą. Anksčiau Ispanijos vy-j prieš 11 dienų vienas sovietų pi- 
riausybės galva galėdavo skirti 
vyskupus. Falangistams nepa
tinka, kad daugelis ispanų vys
kupų palaiko darbininkų teises 
ir kritikuoja policiją už smurto 
veiksmus prieš darbininkus.

lietis, bandęs pagrobti lėktuvą, 
nusižudė pilotą, kai pastebėjo, 
kad lėktuvas nenusileido Stok

holme, kaip pilotui buvo įsaky
ta, bet — Lenengrade, iš kurio 
jis buvo pakilęs.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

< Senato komiteto, kuris ty
rinėja Watergate aferą, pirmi
ninkas sen. Ervin pareiškė, kad 
komitetas duos buvusiam Bal
tųjų Rūmų patarėjui John Dean 
ribotą imunitetą, jei jis pažadės 
pasakyti visą teisybę. Už tą, ką 
Dean atidengs senate jis nebus 
baudžiamas teisme. Laukiama, 
kad Dean pareiškimai gali dau
giau įvelti Baltuosius Rūmus į 
Watergate šnipinėjimo ir jo slė
pimo aferą. Dean jau pareiškęs 
senatoriams, kad niekas jam ne
pavertė tyrinėti Watergate rei
kalų ir jis nepadaręs prezidentui 
jokio raporto. Prezidentas rug
pjūčio 29 d. pareiškė spaudai, 
kad Dean Watergate reikalus 
pilnai ištyręs ir radęs, kad nie? 
kas iš Baltųjų Rūmų nebuvęs 
įveltas.

+ Generolai Cushman, mari
nų komendantas, sutrumpino sa
vo kelionę Europoje ir grįžta j 
Washing! oną dalyvauti Water
gate bylos apklausinėjime.

+ Nuo šiandien gazolino sto
tys, esančios prie Illinois Toll
way parduos automobilistams tik 
po 10 galonų gazolino kiekvie
nam.

Meksikos komunistiniai te
roristai pagaliau paleido Ameri
kos konsulą, kurį išlaikė 76 vai. 
Jis sugrįžo sveikas, tik labai pa
vargęs ir nesiskBtęs. Už jo pa
leidimą Meksikos valdžia palei
do ir išsiuntė Į Kubą 30 nusikal
tėlių.

+ Kardinolas Cody pranešė 
parapinių mokyklų mokytojams, 
kad jų algos nebus pakeltos. Mo
kytojai prašė »% pakėlimų, Ar- 
chidiocezijos Mokyklų taryba 
siūlė 27f, tačiau kardinolas pra
nešė. kad jokių pakėlimų nebus. 
Mokytojai svarsto ar nereikėtų 
skelbti streiko.

< Dubline. Airijoj du vyrai 
buvo suimti ir apkaltinti įtaisę 
slaptus klausymo aparatus airių 
saugumo policijoje.

Lenkijos vyskupai 
pasmerkė ateizmą 
Varšuva. — Lenkijos katali

kų vyskupai pasmerkė naujus 
vyriausybės švietimo planus, ku
rie esą materialistiniai ir pa
grįsti ateizmo principais, sie
kiančiais visiškai panaikinti baž
nyčią ir religinį auklėjimą.

Edwardui Gierekui tapus Len
kijos komunistų vadu, jis pra
dėjo dialogą su katalikų bažny
čia, tačiau dabar vyskupai skun
džiasi, kad tas dialogas neiš
sprendė nuomonių skirtumų ir 
neatitaisė praeityje padarytų 
bažnyčiai skriaudų. Vyskupų iš-

Čikagoje mirė 
dr. D. Šleževičienė
ČIKAGA. — Antradienį, ge-t - —;—-r- --——

gūžės 8 d., Čikagoje mirė Domi- j siuntinėtas visoms katalikų pa- 
cėlė Sleževičienė-Pavalkytė, ad- i raPijoms laiškas ragina žmones 
vokato Mykolo Sleževičiaus naš- gintis nuo tų, kurie verčia len- 
lė. Velionė buvo gimusi 1884 kus tapti ateistais. Nauji parla- 
rugpiūčio 10 d. Pagausančio k., įmento balandžio 12 d. paskelbti 
Kauno aps. Gimnaziją baigė Ka- j švietimo planai turį sukelti ti- 
lugoje, odontologijos mokslus Ginčių j ų tėvų sąžinėse rūpestį, 
Kijeve 1908 m. Grįžusi į Vilnių kad J U vaikai bus auklėjami be-
1910 m. buvo dantų gydytoja, dieviškoje dvasioje, sakoma Len- 
Už Mykolo Sleževičiaus ištekėjo 
1912 m. rugsėjo 12 d.

Velionė per savo ilgą gyveni
mą visada aktyviai dalyvavo 
tremtinių globos, našlaičių ka
linių, moterų globos organizaci
jose, rūpinosi socialinės apsau
gos reikalais. Ji buvo varpinin
kių korporacijos Rimties gar
bės narė, visą gyvenimą palai
kiusi artimus ryšius su valstie
čių liaudininkų žmonėmis. Ne 
tik giminių ir artimųjų, bet ir ras Jakovlevas buvo pašalintas 
visų liberalinės srovės lietuvių, partijos centro komiteto ideo- 
Domicėlė Šleževičienė su meile togijos komiteto, kuriam netie- 
ir pagarba buvo vadinama “Ma- sioginiai vadovauja įtakingas 
ma Domą”.

kijos vyskupų laiške. Planas esąs 
rimtas tėvų teisių susiaurinimas 
ir bažnyčia turi kovoti prieš to
kį planą, sakoma laiške.

Rusų nacionalizmo 
kritika - nubaudėK v

MASKVA. — Senas komunis
tų partijos veikėjas Aleksand-

Premjeras Hafez išbuvo val
džioje tik nuo balandžio 25 d. Vy
riausia galia dabar sukoncentruo
ta į prezidento Franjieh ir ka
riuomenės vado gen. Ghanem 
rankas.

Libano civilinį karą gali dar 
daugiau išplėsti Sirija, nes jos 
radijas iš Damasko kursto pa
lestiniečius nenusileisti Libano 
valdžiai, kuri parsidavusi užsie
nio interesams. Damaskas ra
gina visus palestiniečius ir vi
sus arabuą sukilti ir nuversti Li
bano vyriausybę. Sirija žada pa
ramą palestiniečiams jų kovoje.

Iš Izraelio ateina žinios, kad 
jo vyriausybė neleis Sirijai pul
ti Libano. Izraelio interesai rei
kalauja, kad Libane būtų nuo
saiki vyriausybė, kuri pusiau 
neutraliai laikytųsi arabų-Izra- 
elio konflikte. Visai 
daiktas, kad Sirijai 
pulti Libaną,, Izraelis 
smūgį Sirijai.

galimas 
pradėjus 

smogtų

ma Domą”. 1 politbiuro narys Michailas Sus-
Pasitraukusi į Vokietiją 1944 i i°vaf• frerai informuoti Mask- 

metais ir atvykusi į Ameriką vos šaltiniai tvirtina, kad Jekov- 
1949 m. velionė D. Šleževičienė.levas Pašalintas už ilgą straips- 
rūpinosi lėšų organizavimu Va- ni Literaturnaja Gazieta žurna- 
sario 16 gimk, Balfui ir kitoms le, kur jis lapkričio 15 d. nume- 
šalpos ir globos organizacijoms. ryje pasisakė prieš rusišką na- 
Velionės kūnas pašarvotas Pet-, cionalizmą partijos ir valstybės 
kaus koplyčioje, 2533 W. 71 St. gyvenime.

Kaip žinoma. Sovietų Sąjun
goje griežtai draudžiami bet ko
kie tautiniai jausmai, vadinamas, 
buržuazinis nacionalizmas. Prieš 
jį rusai kovoja, norėdami nutau
tinti ir praryti visas sovietų im
perijos tautas. Leidžiamas tik 

(didžiarusiškas nacionalizmas, 
kurį garbinti verčiami ir kitų 
tautybių rašytojai. Jekovlevas 
pasisakė prieš tokias Lenino 
principams svetimas rusų ten
dencijas. Jis kritikavo knygas, 

I kuriose keliamas rusiškas na
cionalizmas ar slavizmo garbi
nimas.

| Maskvos valdžiose sferose ru- 
; sai nacionalistai turį didelę įta- 
įką. Ypatingai daug jų kariuo- 
į menės eilėse. Tie nacionalistai i 
net turi pavadinimą — "rusi- 
tai”. Jie esą slapti stalinistai1 
ir antisemitai. Partijos eilėse

i tie grynakraujai rusai turi pa- i 
'' grindines vietas ir sudaro patį, 

konservatyviausią partijos ele
mentą.

j Jekovlevas juos palietė ir da-1 
0 — Izraelio užsienio reikalų bar jis skiriamas ambasadorių-. 

ministeria Ebanaa įspėjo arabus. mi Kanadoje, kad toliau ne- 
kad jie turi derėtis, nes naujas skleistų “motinai Rusijai" pra
kęrąs būtų jiems katastrofa ..1 gaištingų minčių.

Prasidėjo Bonos 
derybos su Praga
PRAGA. — šią savaitę pra-' 

sidėjo Čekoslovakijos ir V. Vo
kietijos derybos dėl diplomati-' 
nių ryšių užmezgimo. Čekoslo
vakijos užsienio reikalų vicemi- 
nisteris Juri Goetz pareiškė, kad 
santykių atstatymo sutartis tu
rėtų būti pasirašyta birželio 
mėn. pabaigoje.

Abi valstybės ryšių nepalai
kė jau nuo Il-trojo Pasaulinio, 
karo pradžios. Santykiams pra-' 
dėti impulsą davė Vokietijos su
sitarimai su Sovietų Sąjunga ir 
Lenkija. Derybas iki šiol apsun
kino Čekoslovakijos reikalavi
mas, kad Vokietija pripažintų, 
jog Muecheno paktas negalioja 
nuo pat jo pasirašymo dienos. Į 
Bona iki šiol atsisakė tai pada
ryti. Dar nežinia, kaip derybo
se šis klausimas bus išspręstas.

NEW YORKAS. — Pulitzer 
premijas už žurnalizmą laimėjo 
•11 laikraščių ir atskirų kores
pondentų. Jų tarpe premijas ga
vo Washington Post korespon
dentai už Watergate bylos tyri
nėjimus. Premiją gavo Max 
Frankel iš New York Times už 
prezidento Nixono vizito Kinijo
je aprašymą, Chicago Tribune 
gavo premiją už atidengimą suk
tybių Čikagos pirminiuose rin
kimuose, specialių vietinių ko
respondencijų premija skirta 
Sun iš Omahos už įrodymą, kad 
našlaičių namai “Boys Town” tu
ri turto 209 mil. dol.

Už fotografiją premija skirta 
pietų vietnamiečiui Huynh Cong 
Ut už apdegusių vaikų nuotrau
ką, kur vaikai siaubo apimti bė
ga nuo napalmo bombas mėtan
čių P. Vietnamo lėktuvų.

Washington Post premiją lai
mėjo du jauni reporteriai 29 m. 
Carl Bernstein ir- 30 m. Bob 
Woodward už naujų žinių Wa
tergate byloje atidengimą.

Ž»m«s ūkio dorbininky unijo* vados 
Cour C ha vai vol skelbia vynuogių 
boikotą, nes vynuogynu savininkei su
sitarė tu kita unija, aplenkdami įo 

vmit.



LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629
N 1 METAI NR. 19 (413)

Jūrininkystės ir buriavimo kursai

IŠLEIDO TREČIĄJĄ LAIDĄ
Baigė 13 sesiy ir 6 broliai

Prieš penkis mėnesius, vėjuotą lapkričio pirmadienį Chicagos 
Jaunimo Centre rinkosi grupė Nerijos tunto jūrų skaučių ir Litua
nikos tunto jūrų skautų, sukviesti tunto jūrų skautų vadovo j. b. 
v. v. L. Kupcikevičiaos. Tai buvo Jūrininkystės ir Buriavimo kur
sų pradžia, pirmasis trečios laidos kursantų susirinkimas.

Prieš ketverius metus pradė
tas jūrų skaučių vadovių paruo
šimo darbas, vėliau įsijungiant 
ir broliams, vyksta iki šių dienų,

kad paruosta jaunoji karta 
užimtų senųjų vadovų pa
reigas, kad toliau būtų iš
laikytas sėkmingas jūrinio 

skautavimo tęstinumas.
Trečios laidos kursų progra

ma. kaip ir pirmosios, apėmė 
Lietuvos jūrininkystės bei pa
saulinės jūrininkystės istoriją, 
Lietuvos vandenis, uostus, jų 
Įrengimą, tarnybas ir upių na
vigaciją. Plačiai buvo išstudi-i 
j uotą laivų rūšys, jų statybos 
būdai, jų priežiūra bei taisy
mas, takelažai, burlaiviai, buria
vimo teorija, taisyklės, ženklai; 
navigacijos priemonės, instru
mentai, locija, irklavimas, rega
tų taisyklės, jūrų skautų bei 
tarptautinės jūrinės tradicijos, 
etiketas, saugumas, virvių bei 
mazgų naudojimas, ir eilė kitų j 
žinių, reikalingų praktiškam1 
skautavimui vandenyje.

Kursiniai seminarai vyko 
pirmadienų vakarais, in
struktuojant v. v. dr. Jur
giai Anysai ir j. v. s. Br6- 
nini Juodeliui, ir truko 20 

savaičių.
Kursus pradėjo lankyti 15 gin- 

tarių, kandidačių ir 7 jūrų bu- 
džiai kandidatai. Juos baigė 13 
sesių: Vilija Eivaitė — pirmą
ja. Basa Kelpšaitė — antrąja, 
Dalia Mačiukevičiūtė — trečią
ja, Vida Miecevičiutė, Milda 
Kupcikevičiutė, Jonė Kliknaitė, 
Etaną Latvytė, Marytė Bilitavi- 
čiutė, Vilija Totoraitytė, Aušra 
Dapkutė, Danguolė Mikšytė, 
Kristina Juodvalkytė ir Vida 
Stravinskaitė. Kursus baigė ir 
6 broliai: Antanas Lingis, Aloy
zas Pakalniškis. Jonas Prunskis, 
Klaudijus Adomaitis, Mindau*- 
gas Siliūnas ir Jonas Bobelis. 
Labai gerai baigusioms sesėms: 
V. Eivaitei, R. Kelpšaitei, D. Ma
čiukevičiūtei, V. Miecevičiutei, 
M. Kupcikevičiutei ir J. Kliknai- 
tei buvo įskaitytas ir LSS III 
klasės jachtos vado teoretinių 
egzaminų išlaikymas.

Kursų pabaigtuvės ir diplo
mų įteikimas įvyko balan

džio .‘19 d..
dalyvaujant Nerijos tunto 

tuntin. ps. Irenai Regienei, Li- 
tuanicos tunto tuntin. ps. Si-

CHICAGOS KERNAVĖS TUNTO "Ml R GOS" D-VCS 
SUEIGOS PRADŽIA

Su naujai įsigyt* vėliava (kairėje)

gitui Miknaičiui, pirmosios lai
dos absolventei ps. Aldonai Jo- 
varauskienei, budžių kand. glo
bėjui ps. J. Jovarauskui, antro
sios laidos absolventėms v. v. R. 
Dičienei ir v. v. R. Kazėnaitei 
(kurios suruošė vaišes baigu
siems III-ją laidą), lektoriams 
dr. J. Anysui, j. v. s. B. Juode
liui ir kursantams. Vieną, se
minarą vedęs v. s. V. Statkus 
negalėjo baigtuvėse dalyvauti.

Patikrinus baigiamųjų egza
minų (raštu buvo 200 klausimų 1) 
rezultatus, dr. J. Anysas įteikė 
diplomus ir B. Juodelis pasvei
kino visus baigusius; primin
damas, kad visų laukia praktika 
ant “Baltijos” jachtos vasaros 
metu. Baigusių vardu žodį ta
rė A. Pakalniškis, dėkodamas 
kursų suruošėjams ir lekto
riams, jiems įteikiant atitinka
mas dovanas. Visus sveikino abu 
tuntininkai. Ps. S. Miknaitis su 
padėka priminė, kad šiuo metu 
tunte didžiausias jūrų skautų 
darbų vežimas tenka vežti v. v. 
L. Kupcikevičiui, kuris jį kant
riai ir ištvermingai traukia.

Kursų pabaigtuvės tęsėsi su 
kursantų dainavimu, kupletais ir 
vaišėmis. B. Banga

PASIKEITĖ
BROLIJOS
VADIJA
Kai kurie skyriai nebeveiks

Liet. Skautų Brolijos Vadija 
1973-75 m. kadancijai sudaryta 
iš šių LSB vadovų.

Vadeivos
JAV Atlanto rajono vadeiva 

— j. v. s. Mykolas Manomaitis, 
Boston, Mass., JAV Vidurio ra
jono vadeiva — v. s. fil. Aleksas 
Karaliūnas, Lemont, Ill., Kana
dos rajono vadeiva — s. Vladas 
Morkūnas, Toronto, Ont., Aus
tralijos rajono vadeiva — ps.

Vytautas Bukevičius, Epping, 
Australia. Anglijos - Vokietijos 
ra j. vadeiva — v. s. Juozas Mas- 
lauskas, 'Derbyshire, England, 
Pietų Amerikos raj. vadeiva — 
v. s. kun. A. Saulaitis, S. J., Sao 
Paulo, Brasil.

Skyrių vedėjai
Iždininkas — s. fil. Algis Glo- 

das, Worcester, Mass., Skauti
ninkų skyr. ved. — v. s. Adolfas

EGZILŲ SKAUTŲ VADŲ SUVAŽIAVIMO DALYVIAI

Suvažiavimas įvyko balandžio 7 New Yorke, Kultūros Židinyje. Lietuviams atstovavo septynetas va
dų bei vadžių, įų tarpo ir Vyriausi SkaOtininkoi: v s. P. Molis ir v s. Lilė Milukionė

G. Peniko nuotr.

Venclauskas, Worcester, Mass., 
Sekretorius — j. ps. Juozas Vaič- 
jurgis, Dorchester, Mass., Tie
kimo skyr. ved. — s. v. si. Al
gimantas Milašius, Chicago 
Hights, 111., Skautų skyr. ved. 
ps. Rimas Zinas, Bethlehem, Pa., 
Skautų vyčių skyr. ved. — ps. 
Romas Fabijonas, Chicago, Ill., 
Spaudos-Informacijos skyr. ved. 
— s. Antanas Gudaitis, Rich
mond Hill, N?Y.

Pastebėlės i
Vilkiukų, jūrų skautų ir Jam

boree’s Fondo skyrių vedėjai 
bus paskirti vėliau. Senieji va
dovai eis pareigas, kol bus pa- pinsis VS Pav. v. s. Česlovas Ki- 
skirti nauji. Brolijos katalikų liulis, todėl visais vadovų lavi- 
dvasios vadovas — v. s. Jonas ■ nimo reikalais kreijriamasi tie- 
Pakalniškis, Maspeth, N. Y. Bro- ■ siog į jį. Pran.

SU BALTOMIS PIRŠTINAITĖMIS 

"Mirgės" d-vės sesės (Kernavės tunto) yra pasiruošusios vėliavų valydai 
Vasario 16 minėjime

VEIDAI 
IR

DARBAI
Moitinos Diena Chicagoje 

bus švenčiama namie. Būsimą 
sekmadienį — Motinos Diena. 
Chicagos skautiški vienetai tą 
dieną sueigų neturės. Visi švęsi-
me savaip, tinkamai pagerbdami 
mamytes. Ateinančios sueigos 
įvyks gegužės 20 d. nustatytu 
laiku.

Apgaulingi keliai mus tei
singai nuvedė į sueigą Los An
geles kalnuose. Los Angeles vy
resniųjų skaučių LLK Gražinos 
draugovės balandžio mėn. 7 die
nos sueiga įvyko naujuose sesės 
Emos Dovydaitienės namuose. 
Vykdamos sueigon, sesės trupu
tį paklaidžiojo, nes sesė Ema įsi
kūrė kalnuose, kur keliai ne tik 
vingiuoti bet ir apgaulingi. Su
manios Mirgos Fažemenienės ge
ros orientacijos dėka, kliūtys 
buvo įveiktos ir kelionės tikslas 
pasiektas, čia jau mūsų laukė 
besišypsanti šeimininkė.

Pasigėrėjusios gražiu apylin
kės vaizdu, maudymosi baseinu 
ir erdviu kiemu, viešnios sugu
žėjo vidun. Ps. Danutė Balčie- 
nė, Gražinos draugovės vardu, 
pasveikino sesę Emą įteikdama 
jai įkurtuvių dovaną — lietuviš
ką verbą. Gražiąja verba apdo
vanota ir pasveikinta ir sesė Bu- 
žėnienė tą dieną šventusi 17-tą 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

Sueigoje apsvarstyta praėju 
si Kaziuko mugė, keri, nežiū

lijos evangelikų dvasios vado
vas — ps. kun. Algimantas Ži
linskas, Mississauga, Ont., Ca
nada. Brolijos Garbės Gynėjas 
-----  v. s. Vytautas Jokūbaitis, 
Cleveland, Ohio.

Vyriausias Skautininkas v. s. 
Petras Molis nuoširdžiai dėkoja 
visiems buvusios LSB vadijos 
nariams už gražų bendradarbia
vimą ir atliktą darbą. Skyrių 
bylas ir turtą prašo perduoti nau
jiems skyrių vedėjams, o tie 
skyriai, kurių nebebus naujoje 
LSB vadijoje, savo bylas persiun
čia Vyr. Skautininkui.

Vadovų lavinimo reikalais rū- 

rint tą dieną siautusio viesulo, 
pavyko gana gerai. Aptarti įvai
rūs organizaciniai reikalai, o 
taip pat nutarta pagyvinti drau
govės veiklą. Pristatytos ir dvi 
naujos draugovėn įsijungusios 
narės. Kita sueiga numatyta 
ateinantį mėnesį, sesės Nefienės 
namuose.

Po sueigos visas buvo pavai
šintos skaniais užkandžiais ir 
kava. Sesė Elė

jk Budžių kandidatų uniforma. 
LSB Jūrų Skautų Skyrius pri
mena visiems vadovams ir jūrų 
budžiams bei kandidatams, kad 
1968 m. lapkričio 13 d. LSB Va
dijos posėdyje buvo patvirtinta 
& jūrų budžių kandidatų unifor
ma:

L LSB jūrų budžiui kandida
tai kandidatavimo metu, vasarą 
ir žiemą, dėvi chaki spalvos uni
formą, prie kurios nešiojamas 
chaki spalvos civilinis kaklaraiš
tis. *' * .

2. LSB jūrų budžių kandidatų 
kepurė — chaki spalvos su ma- 
tiku; kaspine yra tik jūrų skau
to ženklelis. Prie kepurės dėvi
mas juodas dirželis, ir prie kan
didatų uniformos nešiojami vi
si kiti jūrų skautų ženklai, jei 
kandidatavimo metu asmuo yra 
jūrų skautas.

šios uniformos dėvėjimas yra 
privalomas visiews LSB jūrų 
budžiams kandidatams JAV.

Jūrų Skautų Skyrius
jk Ir viena draugovė gali su

rengti Kaziuko Magę. Windsore,

Ont., (Kanadoje) Kaziuko Mu
gę skaučių “Gražinos” draugovė 
surengė kovo 4 d. parapijos sa
lėje. Skautės rūpestingai išpuoš
toje salėje paruošė puikias vai
šes, dovanas ir visokių rankdar- 
bėlių.

DVI SESĖS POZUOJA CLEVELAND© KAZIUKO MUGĖJE

Tai — I. Betzinskaitė ir V. Janavičiūtė

V. Bacevičiaus nuotr

1903—a time of no credit, a 12-hour 
no Payroll Savings Plan.

Į mugę atvyko nemažas akai-: 
čius ir detroitiečių, kurių tarpe i 
matėsi skautininkai Pečiūrienėj 
Heiningis, Detroito LB pirm. J. 
Urbonas su šeima ir kt. Dova
nos ir bufetas turėjo didelį pa
sisekimą — vertingi dirbiniai 
ir maistas per porą valandų bu
vo išpirkti. Skautės, kurioms šį 
kartą vadovavo sesė Aldona 
Tautkevięiūtė, daug ir gražiai 
pasidarbavo. Joms padėjo nie
kuomet nepavargstančios ma
mytės.

■Malonu matyti jaunas lietu
vaites taip gražiai susiorganiza
vusias skaučių eilėse. T. ž. i

Vadovų suvažiavimas Kana
doje. St. Catharines Žalgirio vie- 
tininkija gegužės 6 d. švenčia sa
vo 20 m. veiklos sukaktį. Ta pa
čia proga Kanados rajono vadi
ja sukvietė tuntininkių-kų, vie- 
tininkių-kų, atskirų vienetų va
dovų, draugininkių-kų, globėjų, 
skautininkių-kų, jūrų skautų-čių 
vadovų, skautų vyčių, vyr. skau-’ 
čių ir ASS atstotų suvažiavimą.

ROCKFORD, RL
Mūsų tautiečiai kaiianja

Balandžio mėnesį ir vėl 4 lietu
viai išsiskyrė iš mūsų tarpo. Gi
mę Lietuvoje, jaunatvę ir se
natvę praleido Hockforde, nors 
mažai žinomi, bet prisidėjo prie 
lietuviškos veiklos savo dalyva- 
vymu. Negaliu praleisti nepa
minėjęs jų vardus kad ir jie 
kūrė Rockfordo lietuvių koloni
ją.

Ilgai sirgusi Pearl Ruškeviėie- 
nė mirė sulaukusi 67 metus, gi
mė Lietuvoje. Trumpai sirgęs 
mirė Jonas Dubinas išgyvenęs 
76 metus. Ilgai sirgusi mirė 
Juozapina Milakis, išgyveno 56 
metus. Trumpai sirgęs mirė Pe
tras Tunkus, išgyvenęs 84 m.

Visų mirusiųjų sūnūs, dukros, 
giminės suvažiavo, surengė gra
žias laidotuves. Palaidoti Rock- 
forde skirtingose kapinėse. Gili 
užuojauta mirusiųjų likusiems 
vaikams, giminėms, ir draugams,

Svarstyti trys pagrindiniai 
klausimai: Jubiliejinė stovykla 
prie Cleveland©, XI Romuvos 
stovykla ir bendroji skautų vei
kla Kanadoje.

įrauksime aprašymo ir nuo
traukų.

o jums, mieli tautiečiai, ilsėki
tės laisvos Amerikos žemelėje.

Žvalgas

Savo naming vaistų spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už* 
laikyti, kaip štame vandetyįe parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrint’ visus užrašus, 
kad neįvyktų klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos, pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti- 
cėtumui pasiruošęs.

It’s sort of like your 
grandfather telling you 
he used to walk 15 miles 
through the snow to get 
to school.

But if a true: today’s 
working men and women 
have more advantages 
than their grandparents.

One of them is the 
Payroll Savings Plan— 
the easy, safe, automatic 
way to build a nest egg 
for the future.

When you sign up for 
the Payroll Savings 
Plan, an amount you 
specify is automatically 
set aside from your 
paycheck and used to

buy U.S. Savings Bonds. 
That way, even, if you
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NAUJAS BENDRUOMENĖS 
KONSTITUCIJOS PROJEKTAS

A. Rinkūnas, naujo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės konsti
tucijos projekto autorius ir kon
stitucinės komisijos pirminin
kas, atsiuntę j j ir prašė paskelb
ti. Kol naujas projektas dar ne
priimtas, jį spausdiname, kad 
suinteresuotieji galėtų su juo 
susipažinti ir savo nuomonę pa
reikšti. štai atsiųstas projektas:

PASAULIO LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS KONSTITUCIJOS 

NAUJAS PROJEKTAS
I Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenė

1. 'Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę sudaro visi pasaulyje gy
veną lietuviai.

2. Kiekvieno krašto Lietuvių 
Bendruomenė tvarkosi pagal sa
vo priimtą statutą, prisiderinda
ma prie vietos sąlygų bei įstatų 
ir PLB Konstitucijos.

3. Vyriausias Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės organas yra 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimas.
II Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės Seimas

4. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas taria visus PLB 
reikalus:

a) priima ir keičia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Kons

tituciją, b) kol tautos kamienas 
yfa pavergtas ir Lietuvos vals
tybės suverenumo vykdymas su
stabdytas, reiškia lietuvių tau
tos ryžtą būti laisvai ir nepri
klausomai ir rūpinasi bendruo
menės aktyviu dalyvavimu Lie
tuvos laisvinimo darbe, c) spren
džia bendrus reikalus ir aptaria 
ryšius tarp atskirų kraštų ben
druomenių, d) renka Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdybą, 
Kontrolės Komisiją ir Garbės 
Teismą, e) ieško priemonių lie
tuvybei išlaikyti, f) derina lie
tuvių kultūrinę veiklą ir švieti
mo darbą, g) priima Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos apyskaitą, Kontrolės Komi
sijos aktą ir išklauso Garbės 
Teismo pranešimą, h) svarsto 
Seimo narių, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos ir at
skirų kraštų bendruomenių val
dybų siūlymus.

5. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seime balsavimo teisę tu 
ri:

a) atskirų kraštų lietuvių ben- 
ruomenių rinkti atstovai ir at
skirais atvejais, kur krašto ben
druomeninėj veikloj dar nedaly
vauja didesnis lietuvių skaičius, 
to krašto skaitlingiausios visuo
tinio pobūdžio organizacijos at
stovai, tokiai organizacijai pra
šant ir PLB Valdybai nutarus

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

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai {rišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL ____ ___ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psL __ 1___________________________ $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

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

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

šeliais. ___________________________________________ $5.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ______________ _____ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psL ..................       $1.00
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.

170 psL _____________________________________ ___ $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai__ _____________________________________ $3.00 “

NAUJIENOS,

bei atstovų skaičių nųptačuią, 
b) PLB Valdybos nariai, c) kraš
tų bendruomenių vaidybų pir
mininkai, d) Garbės Teismo ir 
Kontrolės Komisijos pirminin
kai.

6. Krašto bendruomenės atsto
vų rinkimo *tvarką nustato kiek
vieno krašto bendruomenė, o Sei
me dalyvaujančios organizacijos 
parenka ar keičia atstovus savo 
tvarka.

7. Krašto atstovui mirus ar
ba raštu nuo mandato atsisa
kius, jo vieton Įeina sekantis pa
gal balšų daugumą kandidatas;, 
kandidato nesant, atstovą pa
renka krašto valdyba.

8. Kiekvieno krašto Lietuvių 
Bendruomenė renka į Pasaulio 
Lietuvių Seimą bent vieną at
stovą.

9. Krašto Lietuvių Bendruo
menės renkamų atstovų skai
čių, kiekvienu atveju, nustato 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba.

10. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimo nariai renkami 
penkeriems metams.

11. Seimo nariu gali būti kiek
vienas lietuvis nejaunesnis kaip 
18 metų. Savo mandato atsto
vas negali perleisti kitam.

12. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba šaukia Seimo se
sijas, nustato sesijų laiką ir vietą 
ir parengia sesijos dienotvarkės 
ir reguliamino projektus.

13. Paprastosios sesijos Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės Sei
mas šaukiamas bent kartą per 
penkerius metus.

14. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Valdybai nutarus ar
ba vienam trečdaliui Seimo na
rių pasiūlius ir svarstytinus da
lykus nurodžius, PLB Valdyba 
turi ne vėliau kaip per 6 mėne
sius sušaukti Seimą nepaprastai 
sesijai.

15. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimo sesija įvyksta, 
jeigu joje dalyvauja nemažiau 
kaip vienas trečdalis Seimo narių. 
Susirinkus mažiau negu pusei 
Seimo narių, Seime sprendžiami 
tik tie klausimai, kurie nurody
ti iš anksto PLB Valdybos pa
skelbtame dienotvarkės projek
te.

16. Seimo sesijai vadovauja 
Seimo rinktasis prezidiumas.

Pavergtoje Lietuvoje
--------------“------------------------------------------ FOTO REPORTAŽAS
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ir gąsdindami vertė pasirašyti 
jų suredaguotą kažkokį raštą, 
reikalaudami, kad jie visai ne
beitų į bažnyčią. Mokytojai sa
kė, kad už kiekvieną vaiką, ei
nantį į bažnyčią, kunigas turės 
sumokėti 50 rub. baudą.

Kauno rajonas
Fravėniškių paprasto režimo 

lageryje baigia atlikti bausmę 
kun. J. Zdebskis. Nors nuteista
sis kunigas labai sąžiningai atlie
ka jam paskirtą darbą, bet la
gerio vadovybė jį prieš termi
ną paleisti nesiruošia, nes “esąs 
nepataisomas”.

“Aukšto lygio įspėjimas”

1972 m. vasario mėn. Simno 
vikaras kun. S. Tamkevičius bu
vo iškviestas į Respublikinę pro
kuratūrą Vilniuje. Prokuroras 
priekaištavo, kad pamoksluose 

į šmeižiąs tarybinę tikrovę ir nu
rodė prisilaikyti tarybų valdžios 
atžvilgiu lojalumo ir nemokyti 
vaikus tikėjimo tifesų. I*riešin- 
gu atveju gresia baudžiamoji 
byla iki dviejų metų laisvės atė
mimo.

Balandžio mėn. pabaigoje kun. 
S. Tamkevičiui buvo suruoštas

Vilniaus Rasų kapinės yra tikras Lietuvos panteonas. Tose kapinėse guli atgimusios Lietuvos 
sūnų kaulai. Okupacinė rusų valdžia prie Rasų kapinių vartų yra užkalusi paveiksle matomą 
lentą. Lenta sako, kad “Kapinės uždarytos. Laidojimas uždraustas”. Vėliau tas pats pakartota 

rusų kalba. Rusiškas uždraudimas nufotografuotas praeitų metų vasarą.

“aukšto lygio įspėjimas”. Jame 
dalyvavo 6 valdžios atstovai ir 
liudininkai: Alytaus dekanas 
kun. J. Grigaitis, Daugų deka
nas kun. Turčinskas ir Simno 
klebonas kun. Matulevičius. Kun.

1739 Š. Halsted SL, Chicago, UI. 60608. — Tel. HA 1-6100
* - ' . 'j

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.

ČIKAG1ETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorę 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 | 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 6060$

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

17. Visi klausimai sprendžia
mi Seimo posėdyje dalyvaujan
čių atstovų paprasta balsų dau
guma, jei klausimui spręsti Kon
stitucija nenustato kvalifikuo
tos daugumos. Kvalifikuotą dau
gumą sudaro du trečdaliai nuo 
sesijoje asmeniškai užsiregistra
vusių atstovų. Kvalifikuota dau
guma reikalinga: keisti Kon
stitucijai, pareikšti nepasitikė
jimą PLB Valdybai, Kontrolės 
Komisijai, Garbės Teismui ar at
skiriems tų institucijų nariams 
ir Seimo priimtai dienotvarkei 
keisti. ė

18. Seimas sesijos metu gali 
sudaryti komisijas.

19. Tarpsesiniu metu, reika
lui esant, Seimas sprendžia at
skirus klausimus koresponden
tiniu balsavimu, kurį praveda 
PLB Valdyba.
III Pasaulio^ Lietuvių Bendruo

menės Valdyba z
20. Pasaulio Lietuvių Bendruo

menei atstovauti ir atskirų kraš
tų Lietuvių Bendruomenių veik
lai derinti, skatinti bei piešti 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Seimas renka Pasaulio Lie-

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, lit 60608»

tuvių Bendruomenės Valdybą. 
Ji: •

a) vykdo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo nutarimus, 
b) derina pasaulio lietuvių švie
timo, tautinės kultūros, sociali
nę, šalpinę, ekonominę ir poli
tinę veiklą, tuo reikalu bendra
darbiaudama su kitais lietuvių 
veiksniais, c) informuojasi ir 
informuoja atskirų kraštų val
dybas apie lietuvių padėtį, d) pa
teikia PLB Seimui tvirtinti savo 
veiklos apyskaitą, c) atlieka ki
tus šios konstitucijos ir PLB pa
vestus uždavinius.

21. PLB Valdyba renkama 
penkeriems metams. Jos narių 
bei kandidatų skaičių ir būstinę 
nustato PLB Seimas.

22. -PLB Vaidybos kadencija 
baigiasi naujai valdybai parei
gas perdavus. Perdavimas turi 
įvykti nevėliau kaip per 30 die
nų naują valdybą išrinkus.

23. Valdybos nariai pareigo
mis ir darbo sritimis paskirsto 
patys.

24. PLB Vaidyba arba jos at
skiras narys atsistatydina PLB 
Seimui pareiškus nepasitikėjimą 
paragrafe 17 nustatyta tvarka.

25. Svarbesnėms sritims tvar
kyti PLB Valdyba gali sudary
ti atskiras komisijas arba skirti 
įgaliotinius.

26. Rinkam valdybos nariui dėl 
kurių nors priežasčių nustojus 
būti valdybos nariu, jo vieton, 
nevėliau kaip per 30 dienų, įei
na daugiausiai iš eilės balsų ga
vęs kandidatas.

27. Valdyba prireikus gali ko
optuoti naujų narių, kurių skai
čius negali būti didesnis kaip 
vienas trečdalis rinktųjų narių. 
Kooptuotieji nariai turi lygias 
teises su rinktaisiais.
IV PLB atskirų darbo sričių 

institucijos
28. PLB Valdybos nariai, va

dovaujantieji atskiroms darbo 
sritims, gali prie savęs turėti 
vienkartines ar nuolatines ko
misijos, kurias tvirtina PLB Val
dyba ir kurios veikia pagal PLB 
Valdybos patvirtintą statutą.

29. Garbės Teismas renkamas 
penkeriems metams. Jo narių 
ir kandidatų skaičių nustato PLB 
Seimas. PLB Garbės Teismas 
suinteresuotoms institucijoms 
prašant: a) aiškina PLB Kon
stitucija, b) pasisako dėl PLB 
Valdybos ir kitų PLB instituci
jų sprendimu bei veiksmų tei
sėtumo, c) pasisako principiniais 
lietuvių garbės reikalus liečian
čiais klausimais. PLB Garbės 
Teismas veikia pagal PLB Sei
mo patvirtintą statutą.

30. PLB Kontrolės Komisija 
renkama penkeriems metams. 
Jos narių ir kandidatų skaičių 
nustato PLB Seimas. PLB Kon
trolės Komisija: a) tikrina PLB

Valdybos ir kitų PLB instituci
jų finansinę atskaitomybę, b) 
surašo atskaitomybės tikrinimo 
aktą ir ji pateikia PLB Seimui 
tvirtinti.

31. — Visų PLB atskirų dar
bo sričių institucijų kadencija 
baigiasi kar-tu su PLB Valdy
bos kadencija.
V Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės lėšos
32. Pasaulio Lietuvių Bend

ruomenė yra ne pelno organiza
cija.

33. PLB lėšas sudaro: a) at
skirų kraštų bendruomenių Įna
šai, nemažesni kaip 15% solida
rumo įnašo, b) aukos, palikimai, 
dovanos bei kitos pajamos.

B. ši PLB Konstitucija galioja 
PLB IV-tam Seimui ją priėmus.

šios Konstitucijos įžanga yra 
Vilko 1949 metais paskelbta Lie
tuvių Charta.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Okupuoto] Lietuvoj
Ignalinos rajonas

1972.III.16 Paringio aštuonme
tės mokyklos direktorė Dalgė- 
daitė ir mokytojai Milašius, ša- 
drecovas, Misiūnaitė ir Vaitulio- 
nis pasikvietė tris V kl. moki
nius : A. Bivainį, B. Gaižutį ir Č. 
Patiejūną į mokytojų Kambarį j

Tamkevičius buvo kaltinamas 
parduodąs žinias Į užsienį, šmei
žiąs tarybinę mokyklą ir užsi
iminėjąs kitokia antitarybine 
veikla. Pasiaiškinti nebuvo leis
ta. (E)

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

•au turis laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
/

Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir- 5J4 veiklesnių žmonių biografi- 
6s. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 

tų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monsr 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir paslysti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO. ILL $060$
> i ■ i

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

JEIGl 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. 
Ketvirtadieni nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
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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A PRAVIRAS
Kanauninkas Steponas Telksnys 

prabilo okupanto balsu

Donald How*ll ii Harpur, Kanus, sukūrė kaistu laikrodį, kurį varo atskiras, į garvežį pana
šus motoras.

rjUo$ spauda buvo paskelbusi, 
kad Maskva yra pasišovusi at- 
siųsti Vilniaus vyskupijos val-

Kanadoje: 
metams 
pusei a» 
vienam

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Rato*:
Ln Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
>ther countries $23.00 per year,

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Maskva į savo propagandos 
yra įjungusi ne tik 

įvairaus plauko kultūrininkus, 
menininkus, dainininkus bei

Dienraščio kaino*;

metams _______
pusei metų ___
trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams______

pusei metų 

$22.00
$12.00

$7.00
$3.00

_ $20.00
 $114)0

metams
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Neturi teises pagalių kamsioti
Paskutiniais trim metais puikybėn pakilusieji Ame- 

rikos Lietuvių Bendruomenės vadai pradėjo trikdyti 
Amerikos Lietuvių Tarybos vedamam vieningam Lietu
vos laisvinimo darbui. Jie sudarė ir siuntinėjo dvigubas 
delegacijas į kongreso ir JAV valstybės įstaigas, reika
laudami leisti ir jiems atstovauti Amerikos lietuvius. Jie 
landžiojo pas didžiųjų partijų senato ir kongreso atsto
vus, siuntė rezoliucijas, dalyvavo priėmimuose ir net pa
skyrė savo atstovą prie JAV “užsienio reikalų ministeri
jos”.

Atsakomingi JAV pareigūnai skaitėsi su Amerikos 
lietuvių atstovais, kada lietuviai buvo vieningi ir Washing
ton© duris varstė didelę Amerikos Lietuvių daugumą at
stovaujanti Amerikos Lietuvių Taryba. Alto darbas pa
sidarė sunkesnis, kada į valstybės įstaigas • nuėjusieji 
Amerikos Lietuvių Tarybos atstovai patirdavo, kad ten 
jau landžiojo kitos “didelės” Amerikos lietuvių organi
zacijos atstovai ir reikalavo juos pripažinti, kaip Ameri
kos lietuvių atstovus. Bendruomenės atstovų landžioji
mas į Washington© įstaigas pakenkė baltiečių organizuo
jamo komiteto ruoštai sukakčiai paminėti.

Toks pagalių kamšiojimas į bendrą darbą Washing
tone atėmė pasitikėjimą lenkų ir ukrainiečių delegaci
joms. Kada atsakomingų pareigūnų duris pradėjo vars
tyti dvi ar net trys lenkų ir ukrainiečių delegacijos, tai 
reikalas pasibaigė tuo, kad nebuvo priimta nė viena. An
trojo Pasaulinio Karo metu ir jo pabaigoje atsakomingi 
JAV pareigūnai nepriėmė lenkų, bet jie noriai priimdavo 
lietuvius ir išklausydavo lietuvių prašymų. Lenkai tada 
pavydėjo lietuviams. Jie pasižadėjo mokytis iš lietuvių 
pakantos ir vieningo darbo.

' »i ninku#. Iš jų dažniausiai ban
do įtraukti aukštosios dvasiš- 

j kijos atstovus.
i Jau kelinti metai po laisvą- 
' jį pasaulį važinėja garsusis 
■skleidėjas religinės laisvės Ru
sijoje metropolitas Nikodemas. 
Prieš kelius metus Maskva bu
vo atsiuntus į New Yorką kai 
kokį, enkavedistams parsida
vusį, žydų rabiną. Gi Ameri
kon pas laisvuosius lietuvius 
buvo atsiųsti iš okup. Lietuvos 
jai patikimi vienas, kitas eilinis 
kunigėlis.

Tiesa, prieš kiek laiko, Ame-

’ Bet lietuviškajai spaudai de
maskavus jo asmenybę, jis ne- 
pt irodė. Tat pastaruoju lai
ku, be abejo, buvo kulto komi
sare Rugieniaus priversti pa
daryti propagandinius pareiš- 
kimps ir du aukštieji Kauno 
dvasiškiai: vyskupas Romual
das Krikščiūnas ir kan. Stepo
nas Telksnys.

Vyskupėlis pasakė Vilniuje 
labai jautrią, išdailintą pato
su kalbą Maskvos patikėtiniams 
ryšių palaikymui su laisvai
siais lietuviais veikėjams. Gi 
kan. St Telksnys padarė raš
tų pareiškimą apie religinę lais
vę Lietuvoje. Jo pareiškimas

venimo tikrovės nesuprantantiems žmonėms. Susidary-

. buvo išverstas į anglų kalbą ir 

. iš New Yorko per bolševikų 
į spaudos agentūrą išsiuntinė- 

tas amerikoniškai spaudai, o 
. taip pat, ir kaikuriems lietu

viškiems laikraščiams.
Prie to pareiškimo dar priedo 
yra pridėta ir Kauno bazilikos 
vidaus nuotrauka, kurioje ma
tosi maldininkai ir net pamoks
lininkas sakykloje. Visa tai dvel 
kia įžūlia melo propaganda. 
Tat, tenka iškelti aikštėn kan. 
St. Telksnio kai kuriuos jo pa
darytus pareiškimus, kurie vi
sai nesiderina su ok. Lietuvos 
gyvenimo tikrove. Jis įrodinė
ja, kad Lietuvoje yra religinė 
laisvė ir kad tikinčiųjų dėl re
ligijos praktikavimo niekas 
nediskriminuoj a.

TAI NE LIETUVOS 
TIKINČIŲJŲ BALSAS ‘

Pirmiausia reikia pareikšti, 
kad jo padarytas išprievartau
tas pareiškimas, tai nėra Lie
tuvos tikinčiųjų balsas, o bal
sas okupanto ir Lietuvos tikin
čiųjų persekiotojo. Ir kan. St. 
Telksnys atliko tik eilinio rau
donosios diktatūros . agento, 
komunistų propagandininko už 
davinį.

Ir, ką gi reiškia žodžiai apie 
religinę laisvę, jeigu faktai ro
do visai ką kitą? Aš užtikrinu, 
kad kan. St. Telksnys žino pui
kiai, kad pagal bolševikus yra 
religija didžiausias stabdis ko-

kurios jis pats sėdėjo.
Praeitą šeštadienį Chicagoje įvyko dar vienas Vliko 

ir Amerikos Lietuvių Tarybos pasitarimas, kuriame vėl 
buvo aptartas pačių lietuvių pagalių kamšiojimas į išsi
laisvinimo darbą Amerikoje. Tame pasitarime buvo pa
liestos problemos ir prieita įšitikinimo, toliau šitaip nega
li būti. Tuščiaviduriai ir garbėtroškos gali turėti labai 
dideles ambicijas, bet pirma jie darbais turi įrodyti,» ką 
jie daro dideliame laisvinimo bare, o tiktai vėliau reika
lauti privilegijų. Tuo tarpu tokių darbų nesimato. Net 
nesimato vyrų, kurie rimtesniam darbui tiktų. Todėl 
bendrame posėdyje šiuo reikalu priimta tokia rezoliucija:

“Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, 
pripažindamas Amerikos Lietuvių Tarybai politinės 
akcijos JAV pagrindinį vaidmenį, kviečia Amerikos 
Lietuvių visuomenę ir JAV Lietuvių Bendruomenę 
savo veikloje derintis su Amerikos Lietuvių Tarybos 
politinėmis veiklos gairėmis”. (Naujienos, 1973 m. 
geg. 8 d., 1 psl.).
Chicagoje vykusiame pasitarime padaryta ir daugiau 

nutarimų, bet šis yra pats svarbiausias. Jis liečia orga
nizuotų Amerikos lietuvių veiklą. Jis turės suderinti kiek
vieną politinį žingsnį, kuris bus daromas lietuvių vardu. 
Jįs turės atstatyti tą vienybę, kuri tuščių garbėtroškų 
buvo apardyta. Jeigu šis, Vliko-pirmininko Dr. J. K. Va
liūno ir Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko Dr. K. munizmo plitimui. Ir kad jie,

valstybės nuo Bažnyčios ir pa
liko jai laisvę. Lietuvos Bažny
čią valdo, ją tvarko ne vysku
pai, bet Maskvos paskirtasis 
komisaras. Jis sprendžia, ku
ris kunigas gali turėti teisę vyk
dyti pastoracines pareigas, ku
ris ne. Jis įsakinėja ir tik jo 
sutikimu yra perkeliami kuni
gai iš vienos parapijos į kitą. 
Jis ir net internuoja kai kuriuos 
vyskupus. Tik Maskvos sutiki
mu vyskupas tegali nuvykti 
Romon ir tai dar ne vienas, bet 
jam priskiriamas “palydovas”, 
kuris grįžęs turi duoti kulto ko
misarui raportą. Iki šiam lai
kui, toks “palydovas” būda
vo kun. žemaitis, Rumšiškių 
klebonas. Tai kur-gi, čia Ste
pono Telksnio skelbiamoji re
liginė laisvė?

Lietuva yra katalikiškas, 
beveik perdėm kraštas. Bet ar 
tikintieji per 30 su viršum me
tų, sulaukė “malonės” iš oku
panto, leisti kokį nors religinį 
laikraštį? O kiek jų buvo ne
priklausomoje Lietuvoj, bet 
juos okupantas visus uždarė. 
Kur gi, toji religinė laisvė, jei 
okupantas neįsileidžia jokios 
religinės spaudos, net maldak
nygės iš užsienio? Juk kultūri
nių kraštų, kalėjimuose gali
ma gauti visokios spaudos, tuo 
tarpu okupuotoje Lietuvoje 
spaudos priespauda yra kur 
žiauresnė negu kalėjimuose.

Kur gi Lietuvoje religinė 
laisvė? Jei visos katalikiškos

Nuo 1950 tik 75,
Nuo 1963 m. tik 45,
Nuo 1965 m. tik 25.
1967 m. po ilgų klebenimų 

leista turėti tik 30.
Kasmet teleištiua priimti 

seminarijon ne daugiau, kaip 
šešis klierikus. Tuo tarpu, kas
met Lietuvoje kunigų viduti
niai išmiršta 30. O naujų įšven
tinama tik 5 — 6. Tat nestebė
tina, kad jau dabar kaikuriems 
kunigams tenka aptarnauti 
kelios parapijos. Ar tai nėra 
įrodymas, kad okupantas sie
kia sunaikinti katalikų Bažny-

(Bus daugiau)

VERGIJOS KRYŽKELIUOSE
“Naujoji Vilnia 1941.VI.19 d. 

Važiuojam po truputį. Stovim 
ilgai stoty. Valgyt dar turim. 
Veža labai daug. Vyrus atskyrė 
nuo moterų.

Labai gaila dukrytės. Nors jai 
geriau, negu važiuojantiems. 
Nors pamatyčiau kada nors... 
Labai gaila visų. Visur visi la
bai gaili. Verkia. Neapleiskit 
vieni kitų... Kur veža, nežinia. 
Kai nuveš — parašysiu. Pažįsta
mų mūsų vagone daug. Imbra- 
diškių, stelmužiškių ir t. t..

Neapleiskit, neapleiskit ma
žytės. *7;

Iš Stefanijos Rūkienės 
laiško vyrui iš

Vergijos kryžkeliuose
Paskutiniu metu Amerikos lietuvius valdyti pasišo

kusieji keli Bendruomenės vadai tokią savo pagalių kam- 
šiojimo politiką rėmė Vliko pageidavimais ir “rekomen
dacijomis”. Vlikas keliais atvejais svarstė į frontininkų 
rankas patekusio JAV Bendruomenės ir Amerikos Lietu
vių Tarybos santykius. Vlikas kartais aiškiau šiuo reika
lu pasisakydavo, bet kartais padarydavo tokius pareiški
mus, kad negalėdavai suprasti, ką tie oficialių pareiški
mų autoriai turėjo galvoje ir ko jie siekė. Pasiskaičius 
šių metų pradžioje tuo reikalu padarytų Vliko pareiški
mų susidarydavo įspūdis, kad tie vyrai kartais debesimis 
vaikšto, neturi nuovokos apie gyvenimo realybę. Gal į 
naujai persitvarkiusio Vliko galvas buvo daromas spau
dimas, o gal kartais pareiškimą paruošti pavesdavo gy-

Bobelio pasirašytas susitarimas dar nebaigs bereikalingų 
ginčų, tai tada visą šį klausimą tektų perkelti į kitą plot
mę ir imtis drastiškų priemonių ardomajam darbui su
stabdyti. Reikia tikėtis, kad paskelbtas nutarimas bus 
padėtas tolimesnio darbo pagrindam

Jeigu dabartiniai Bendruomenės valdytojai ir po to
kio nutarimo dar nepajėgs suvaldyti pagalių kamšiotojų, 
tai tada klausimą turės spręsti Bendruomenės nariai. Da
bar bendruom.enininkai prašneko apie artėjančius rinki
mus. Kiekvienas Bendruomenės narys turi parinkti to
kius žmones į Bendruomenės vadovybę, kurie norės savo 
darbą derinti su Amerikos lietuvių dauguma ir nekels dau
giau nereikalingų erzelių ir nekamšios pagalių, kur rei
kalinga vienybė ir gerai apgalvotas bendras darbas.

pavergę kurį kraštą, pirmoje 
eilėje stengiasi palaužti ir su
naikinti religinį gyvenimą. 
Tam tikslui prieš Bažnyčią su
telkiamos visos naikinamosios 
priemonės, kurias gerai žino
me.

ŽIAURIOS TIKROVĖS 
FAKTAI

Taigi, sustokime tik prie kai- 
kurių okupanto naudojamų 
priemonių religinei laisvei už
gniaužti. Tiesa, Lietuvoje oku
pantas Bažnyčią atskyrė nuo 
valstybės, bet tik neatskyrė

organizacijos uždarytos, jų 
vadai buvo sukišti į kalėjimus 
arba ištremti Sibiran, kur jie 
žuvo žiauriausiose vergų dar
bo stovyklose. Jie kankiniai 
yra ir pasiliks gyvais liudinin
kais kokia yra baisi religinė 
priespauda okupuotoje Lietu
voje.

Seminarijos uždarytos. Štai 
daviniai, kaip yra varžoma 
metai iš metų vienintelė visai 
Lietuvai seminarija Kaune:

1945 m. seminarijoje buvo 
350 klierikų,

1946 m. leista turėti tik 150,

LĖKTUVAS IR VYRAS
— Kai keliauji lėktuvu ir 

pamatai žemėje esančias už
tvankas ir pylimus, miestus, 
kaimus ir dirbamos žemės lau
kus, tai tik tada supranti koks 
puikus tvarinys yra žmogus, — 
pasakojo savo įspūdžius ke
liauninkas moterų klubo susi
rinkime.

Viena senmergė atsistojo ir 
pasakė:

— Tai nėra nieko naujo. Aš 
tai žinau ir be lėktuvo.

A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO 
LIETUVIŲ TAUTA?

s
Kur šiandieną senieji graikai , ro

mėnai su jų aukšta kultūra ir plačiom im
perijom? Kur— keltai, trakai, gotai, ily- 
rai. skitai, sarmatai, hunai, avarai, chaza- 
rai. akacyrai, pečeniegai ir vėlesnieji toto
riai. o ir daugelis kitų? Ne vieni iš jų bro
vėsi į mūsų prosenelių aisčių žemes. Gal iš 
jų hunai su savo Atila bus žiauriausiai nio
koję lietuvių Vakarų ir Rytų regioną. į ku
rį vėliau plačia srove įsibrovė slavai Vė
liau XII — XIII šimtmetyje aisčiai buvo su
tartinai puolami lenkų, vokiečių (kryžiuo
čių) ir rusų, vieni jų žlugo, (prūsai, jot
vingiai), kiti nustojo laisvės (kuršiai, žem
galiai, letgaliai).

Tik pats lietuvių tautos branduolys (že
maičiai ir aukštaičiai) šimtametėse kovose 
ne tik ištvėrė, bet (graikų, romėnų pavyz
džiu) sukūrė didžiulę nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų imperiją. Tai vykdė visai ne 
imperialistinio grobimo tikslais, kaip ki
tos tautos, kaip dabar kai kurie maskvi- 
niai istorikai stengiasi lietuvius kaltinti, 
bet vokiečių puolami, jie pasiryžo atsiimti 
savo senas lietuviškas žemes ir apsaugoti 
jas nuo totorių antplūdžių". (34 psl.).

šiandien maskviniai rusai (bolševikai)

giriasi, kad jie padėję lietuviams kovoti ir 
nugalėti vokiečius (kryžiuočius). V. Že
maitis, pasiremdamas rusų istoriko prof. 
Antonovič istoriniais duomenimis, įrodo, 
didžiajam kryžiuočių Lietuvos puolimo 
Kęstučio — Algirdo valdymo periode, viso 
tik pora kartų Algirdas buvo atvykęs su 
rusų daliniais pagelbon Kęstučiui: tai mū
šyje prie Strėvos (1518) ir mūšyje ties Rū- 
duva — prie Karaliaučiaus (1370). Kry
žiuočiai, gerai žinodami šį karo jėgų' pasis
kirstymą, visą laiką puolė vien etnines lie
tuvių gyvenamas žemes ir vengdavo pulti 
rusų gyvenamas sritis.

V. žemaitis apgailestauja, kad “Lietu
vos krikštas atėjo bent pora šimtų metų 
pavėluotai (dėl kaimynų intrigų, A. K, K.). 
Lietuvių tautos gyvastingumas laikėsi aukš
ta dora, paremta pagoniškojo tikėjimo 
pradais, išplaukiančiais iš meilės gamtai 
pagarbos Visatai. Kristaus meilės evange
lija buvo nešama Hetuėių tautai ugnimi, 
kardu, sunaikinimais ir vergija”. (35 psl.).

Tiesiog nuostabu, gal tai pasaulio isto
rijoje yra unikumas, kai neskaitlinga lie
tuvių tauta (žemaičiai ir aukštaičiai), ap
supti iš visų pusią nuožmių, neva krikš
čionių kaimynų, net du šimtu metų, tar
tum jūrose nedidelė sala, paliko pagoni
mis, vesdami nuolatinius karus su kryžiuo
čiais. remiamais visos Vakarų Europos, 
vadovaujant popiežiams. Žemaičiai kry
žiuočių buvo puolami net iš trijų pusių.

r™

Mažosios Lietuvos istoriko “M. Gelžinio 
nuomone, dvasiniai akstinai, palaikantys 
lietuvių atsparumą, buvę: 1) Jų meilė 
laisvei, 2) biauriai žiaurus vokiečių kry
žiuočių elgesys su pavergtaisiais ir 3) že
maitiško būdo kietumas. Jis rašo: 192 me
tus riteriai (vokiečiai) puolė žemaičius ir 
žemaičiai nepalūžo (apsupti iš trijų pusių). 
Tai negirdėtas istorijoje atsparumas! Že
maičiai įrodė, kad jie buvo tikrai pirmaei
lė ariškų (aistiškai — baltiškų) giminių 
gvardija” (Žr.; žemaičių aukštoji giesmė. 
N. X — 25, 1971).

V. žemaitis prie šių trijų akstinų jungia 
ketvirtąjį, jo nuomone “patį pagrindinį, 
būtent religinį pradą”. Jis tai paremia vo
kiečių istoriko J. Voigt šiais duomenimis: 
“žemaičiai tais laikais, dažnai bendru lie
tuvių vardu vadinami, kare buvo labai 
siaubingi. Karaliai, taip vadinami Rikiai 
(Reiks), kurie vadovavo, teikė jiems stip
rios vienybės. Kare jie buvo vadai... Stip
riai veikė į karių nuotaikas taip pat vyriau
sias šalies dvasininkas. Išvykstančiai į sve
timą kraštą kariuomenei, buvo sukeliamas 
ypatingas padrąsinimas. Aukojąs kunigas, 
išėjęs pirmyn, mesdavo senu papročiu tie
sos burtą; po to jis paplauto jauno jaučio 
krauju pašlakstydavo visą kariauną tarda
mas: “Būkit ryžtingi, žemaičiai! Ištiks 
jus džiaugsmas, ar skausmas šiame karo 
žygy: jūs visuomet būsite taip apsaugoti, 
kad tapsite laimėtojais!... Ir taip išvyk

davo ir kovojo aukščiausiu drąsos ryžtu 
pėsti, ar raiti... Krūmai jiems buvo pala
pinės, nežiūrint, ar tai buvo žiema, ar va
sara”... (36 psl.).

Kokią didelę įtaką, bei pagarbą pas lie
tuvius pagonis turėjo jų dvasios religiniai 
vadai, V. Ž. primena Pilėnų pilies apgynė
jų (1336) tragišką likimą. Nenorėdami 
patekti kryžiuočių nelaisvėn, dvasininko 
parėdymu, visi nuo didelio iki mažo patys 
išsižudė. Apie dvasios vadus jis taip rašo: 
“Matyti istorijos eigoje iš senų laikų, lie
tuvių kaip senų arijų tautoje, buvo įaugusi 
į kraują, į visą prigimtį pagarba ir meilė 
savo dvasios vadams. Juk jie skaitė juos 
artimiausiais dievų tarnais, jų šventos va
lios perteikėjais bei tarpininkais. Dvasi
ninko lūpomis tartas žodis — buvo dievų 
žodis ar įsakymas, kurį kiekvienas, net 
aukodamas savo gyvybę, turėjo paklus
niai pildyti. Tai buvo sąžinės pareiga”. (41 
psl).

Man atrodo, kad ši autoriaus iškeltoji 
kilni lietuvių būdo ypatybė, priėmus krikš
čionybę. svetimų dvasininkų buvo panau
dota lietuvių tautai žlugdyti. Vėliau, net ir 
šiais laikais, kad ir savų dvasininkų dėvi
ma lenkiškai — airiškai — romėniškoji ka
talikybė. ar vokiškai protestantiškoji skry
bėlė kėlė ir kelia lietuviui didelio pagar
bos respekto, nekreipiant visai domės, kad 
ja prisidengęs asmuo (kad ir lietuviška 
pavarde) gali būti savai tautai didelis ža-

ladaris ir jos religiniai tautinio potencialo 
žlugdytojas. Tai matysime vėliau.

Apie pagonis lietuvius ir jų tikėjimą V. 
Ž. taip atsiliepia: “Lietuviai nebuvo stabų, 
nulipdytų balvonų, aukso veršių, ar kokių 
įsivaizduotų slibinų garbintojai. Tai buvo 
tauta, nuo amžių misticizme pasekndusi, 
Pasaulio Kūrėjo sudvasintos, paslaptingos 
gamtos reiškinių garbintoja... Lietuviui 
(pagoniui) atrodė, kad visoje gamtoje sly
pi dieviškoji esmė, tuo, ar kitu būdu save 
pareiškianti ir turinti ryšio su pačiu žmo
gumi, atseit, dvasios gilumoje jis buvo 
panteistas. Jam šventa buvo dievų garbei 
pašvęsta, slaptingai ošianti giria ir upė, 
savo skaidriuoju vandeniu gaivinanti, am
žinai tekanti jos srovė/ Tai ūkų pavidale 
pakylanti dangun (debesiu), lai vėl gausiu 
lietumi, sniegu, ar kruša grįžtanti žemėn. 
Ir tas šimtametis, plačiašakis, tvirtuolis 
ąžuolas, kurio pauūksmėje ruseno dievų į 
žemę atneštoji AmžinojLUgnis. kaip sim
bolis fizinės ir dvasinės šilimos, viską 
skaidrinti, paverčianti gamtos gyvybę, taip 
ir patį žmogų, tos pat motinos žemės pele
nų sauja, o jo dvasią nukelianti į naujo po
mirtinio gyvenimo dausas...” (16 psl.).

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti 
“NAUJIENAS"
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NL ANNA BALIONAS
AKIU AUW, NOSIM 
l« MRKL83 LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

ATSISVEIKINO DR. PETRĄ ZALATORĮ
Sekmadienio, geg. 6 dienos 

vakarą, Petkaus Marquette 
koplyčioje įvyko atsisveikini
mas su Dr. Petru Z. Zalato
rium. Daktaras mirė penkta
dienio rytą , tai nebuvo laiko

tarų draugijoje ir visuomeni
niame lietuvių darbe. Velionio 
artimiesiems jis pareiškė Illi
nois gydytojų vardu užuojau
tą

Dr. Ferdinandas Kaunas at-

DR. L G. BALUKAS 
*

DR. FANG C UI 
AKU8ERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LŪ 5-6448 
Antra* ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL. TEL. 5994500

Priima ligouua peg*1 susitarimų. 
Jei neatsilieptas skambinti 374-8012

atsisveikinimo išgarsinti, to
dėl žmonių skaičius buvo ne
didelis. Sueėjo- patys artimiau
sieji daktaro žmonės.

Tuojau po 7-nių, kaip buvo 
pranešta laikraštyje, M. Gude
lis pradėjo atsisveikinimą. Jis 
priminė kelis bruožus iš dak
taro jaunystės ir mokslo dienų 
Petrapilyje. Priminė kelis epi
zodus iš gyvenimo .Amerikoje,
sunkių mokslo ir darbo dienų,

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA

bet vėliau kai jau baigė moks
lus ir gavo diplomą, tai rūpi
nosi visuomeniniais lietuvių 
tautos reikalais.

TeM. 6954533
Fob Valley Medical Center 

810 SUMMIT ST.
ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

3434 WEST Hal STREET 
OEsac HEmleck 4-5849 

388*2233
OFISO VALANDOS: 

ėirmadienisis ir ketvirtad. 1—7 vah. 
antrad. penktadieni nuo 1—5. treč.
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Rex.: Gl 84873

OR. W. EKIN.OSINAS
AKUMRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

4733 So. Kadete Ave., WA 5-2478 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat-

■ilieoia. skambint’ Mi 34)001

0R. NINA KRAUOL- 
KRIAUČaiŪNAITt

AKUŠERIJA IX MOTERŲ LIGOS 
8132 A». VFOTtf AVĖ. 

Tetef. WA 54670.
NeatadiepD* — skambinti ' 

aura.
Valandom nagai gnsitnrima

Ofise tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9881
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC.

24S4 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.

Pirmiausia trumpą kalbą pa
sakė Jonas Zalatoris, velionio 
brolis. Jis priminė pirmuosius 
daktaro metus Amerikoje, kaip 
jis žiemos metu mokydavosi, 
o vasaros atostogų metu steng
davosi užsidirbti galimai dau
giau pinigų, kad galėtų tęsti 
studijas. O kai daktarui pavy
ko baigti Medical School, tai 
pinigų stoka pasidarė dar di
desnė: jis neturėjo pinigų už 
diplomą sumokėti. Ponia Gra
ce Zalatorienė, Jono žmona, 
turėjo sukrapštyti visas savo 
santaupas ir duoti daktarui, 
kad jis galėtų parsinešti įgytą 
diplomą.

Dr. Pemkus, vaikų ligų spe
cialistas Elgin ligoninėje, kal
bėjo Illinois Lietuvių Gydyto
jų vardu. Jis pabrėžė, kad kiek 
vieno žmogaus, jų tarpe'ir gy
dytojo, gyvenimą žmonės ver
tina pagal jo darbus. Dr. Za
latorius buvo veiklus kovoto
jas už Lietuvos laisvę, padėjo 
suorganizuoti Lietuvių Gydy
tojų Draugiją ir keleris metus 
buvo šios draugijos sekreto
rius. Dr. Pemkuš velionio as
meniškai nepažino, bet apie jį 
buvo girdėjęs iš jo veiklos dak-

DR. RANK PtECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikri— akta. Pritaikė akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEBUTIS
- INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2666 WEST 63rd STREET

Vai: antrad. nuo 1—4 po pietą, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofise telef.: 77G-2880 
Nauja* m telef.: 448-5545

GĖLININKAS 
(PUTE AMENT AS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROT R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 Su. Mariem Ava. — 586-1220

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

Ofisas 2750 West 71sf Sf. 
TeLs 9254296

Valandos: .2—8 vai. vak. Penktadieni 
18—12 ir nuo 2 iki 8 vai vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rax. teL: WA 5-3099

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GCLtNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 8-0834

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

Oflsase 2652 WEST 591h STREET 
TeL: PR 8-1223

OFISO V AL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak šeštadie
niais 3-4 vai po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. ‘

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

3454 WEST 71 «f STREET 
OBse tetef.: HEmlock 4-2123
RatM. tetef..* Gibten 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinu telef. HE 4-2123 
Jei nesrtsfliepfa. tai telef Gi 8-6195

P. STOKIS, 0. P.
SS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatas * Protezai. Med. Ban- 
dažai. 9pectaH pagalba kojoms 
(Arėk 9egporfs) te t t

Vai_- 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 8—1 
2858 Weet 63rd Stw Chicago. III. 60622.

TatoL PRoepoct 6*5884

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i E R t N A S 

2047 W. 67fh PI. WAIbrook 54063

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

!=------- =---- ----------- - ""‘į

SOPHIE BARČUS•
RADIJO BEIMOJ VALANDOS i

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

t *

Lietuvių kateo: kasdien nuo ptrma- 
ųiienio iki penktadienio 11—12 
vM. ryto. — šeštadieni ir sek- 

i madienį nuo 8:30 iki vai 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
\ 7159 Sa. MAPLEWOOD AVE. | 
r J

sisveikino Pasaulio Lietuvių 
Gydytojų Draugijos centro val
dybos vardu. Jis prisiminė 
daktarą Zalatorį iš pasitarimo, 
vykusio Dr. Strikolio bute. Ta
da ėjo pasitarimai tarp vyres
nio amžiaus Amerikoje dirbu
sių lietuvių gydytojų ir naujai 
atvažiavusių. Vyresnieji tarė
si su jaunesniąja karta apie 
draugijos reikalų (perdavimą. 
Dr. Kaunas neseniai buvo grį
žęs iš JAV7 karo tarnybos, bet 
jis jau tada domėjosi Chicagos 
gydytojų draugija. Priminė, 
kad Dr. Zalatoris buvęs drau
gingas ir pasitarimų metu leng
va buvo su juo susitarti. Velio
nio broliui ir giminėms Pasau
lio Lietuvių Gydytojų vardu, 
jis pareiškė užuojautą.

Toliau kalbėjo Josephine 
Mileriūtė, SLA iždo globėja ir 
veikli įvairių draugijų narė. Ji 
koplyčioje susirinkusiems pa
sakė tokią kalbą:

ATSISVEIKINAME DR. 
ZALATORĮ

Gerbiamas velionio broli ir 
broliene, giminės ir Dr. Zala- 
torio draugai.

Šiandien mes čia suėjome 
atsisveikinti su iškeliaujančiu 
Or. Petru Zalatorium. Esu tik
ra, kad daugelis jūsų čia susi
rinkusių Dr. Zalatorį geriau pa
žino, negu aš. Esu beveik tik
ra, kad čia susirinkusieji ga
lėtų daugiau ir gražiau pasa
kyti negn aš. Bet aš taip pat 
noriu tarti kelis žodžius apie 
mirusio daktaro veiklą, kurios 
susirinkusieji gal ir nežino

Aš buvau girdėjusi apie Dr. 
Zalatorį iš savo tėvų ir iš drau
gų. Bet arčiau aš jį pažinau 
didžiosios Amerikos Lietuvių 
organizacijos konvencijose — 
lietuviškai vadinapiuose sei
muose. Mačiau aš jį Chicagos 
seimuose, mačiau jį Clevelan- 
de, Bostone ir New Yorke. Da
lyvavo jis Detroito-seime. Kiek 
vėliau patyriau, jis dalyvavo 
veik kiekvienoje SLA konven
cijoje. Aš esu SLA iždo globė
ja, man tenka duoti atskaitas 
SLA seimams. Kiekviename 
seime man teko vis susitikti 
dr. Zalatorį.

SLA seimuose jis nesėdėda
vo rankų sudėjęs ir nesiklau
sydavo gražbyliy kalbų. SLA 
seimuose jis dalyvavo aktyviai, 
planuodavo ateitį. Kiek man 
teko patirti, keliuose SLA sei
muose jis buvo komisijų narys, 
ši komisija nustato SLA poli
tiką keliems metams, ji paren
ka ir pasiūlo žmones į įvairias 
komisijas ir komitetus. Dr. 
Zalatoris buvo šios komisijos 
pirmininkas. Jam tekdavo pir
mininkauti, kaf SLA seimai 
būdavo karštesni, kai juose 
būdavo daugiau įtampos. Dr. 
Zalatoris, pats būdamas ra
maus būdo, mokėdavo karš
tuolius apraminti, duodavo 
jiems praktiškų patarimų ir vi
siems Imdavo daug naudos.

Be to, Dr. Peletoris ilgus me
tus vedė Tėvynėje einantį “Svei
katos skyrių”. Turėdamas didelę 
praktiką ir labai gerai pažin
damas žmones, jis mokėjo gy
vai vesti šį Susivienijimo laik
raščio skyrių. Jis rašydavo 
apie labai sudėtingas ligas, bet 
mokėdavo taip parašyti, kad 
kiekvienam skaitytojui būtų 
nauda. Gydytojams reikėdavo 
daug laiko skirti ir brangiai už 
mokslą mokėti, o dr. Zalatoris 
veltui savo patyrimą duodavo 
SLA broliams ir sesrims. Mes 
žinome, kad Dr. Zalatoris Su
sivienijimo nariam buvo labai 
naudingas. Ne vienas pasinau
dojo jo “Sveikatos skyriuje” 
skelbiamais patarimais. Aš pa
ti, būdama sveika ir stipri, juos 
atidžiai skaičiau ir kitiems pa
tariau tą skyrelį skaityti.

Dr. Zalatoris buvo naudin

gas Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje, jis buvo naudin
gas kiekvienam lietuviui. Dr. 
Zalatoris nieko neįžeidė ir nie
ko neapkalbėjo. Jis niekam 
kelio nepastojo. Jis greičiau pa 
sitraukė į šalį, kad kitas galė
tų praeiti. Bet jis niekad ne
vaikščiojo vienas. Jis visuo
met ir visur turėjo draugų. Vi
si jį mėgo, visiems buvo ma
lonu su juo draugauti.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje pildomosios Tarybos ir 
savo asmens vardu reiškiu Dr. 
Zalatoriaus broliui Jonui, jo 
dukrai poniai Dorai Andruš- 
kienei gilią užuojautą. SLA, 
netekusi veiklaus savo nario, 
liūdi kartu su mirusio artimai
siais.

Suvalkiečių Draugija
Praeito balandžio 27 dieną 

Hollywood salėje įvyko Chica
gos Lietuvių Suvalkiečių Drau 
gijos susirinkimas, vadovau
jant pirmininkui Leonui Vasi- 
levui. Sekretorė Eugenija Srun 
gys perskaitė praeito susirin
kimo protokolą. I draugiją 
įstojo viena nauja narė Barbo
ra Chernauskas. Valdybos na
riai padarė savo pranešimus.

Suvalkiečių Draugija šį sek-

madieuį, gegužės 13 d. motinų 
garbei ruošia pavasarinį pik
niką, kuris |vyks Kay’s darže 
priešais Lietuvių Tautines Ka
pines. Pikniko pradžia 12 va
landą. Gros Joniko orkestras. 
Piknikui rengti komisija: L. 
Vasilevas, M. Radziukėnas ir 
M. Miežis.

Buvo pranešta, kad serga 
Mary Urbelis, Jurgis Strungys 
ir Paulina Shlaustas.

Gimtadienių proga sudai
nuota Ilgiausių metų Onai 
Švirmickienei, B. Žemgulienei ir 
E. Vilkeliui. Po susirinkimo 
buvo vaišės.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės 25 dieną Hollywood 
salėje. Eugenija Strungys
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,

VIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
Kato tada priėmėt Kristų Jėzų Viašpatj, jame vaikščiokite; {šaknyti 

ir pastatyti jame, ir patvirtinti tikėjimu, kaip ir išmokote, gausinda- 
mies jame su dėkojimu. Kol. 2:6, 7.

o o o
Klaidingų mokslų skelbėjų visuotinoji nuomonė yra, kad nereikia ir 

kad nėra patartina būti patvirtintiems tikėjimu; nes jų supratimu būti pa
tvirtintu reiškia būti fanatiku. 0 taip daro visi, kurie taip paklydo savo 
mintyse, kad priima ir tvirtai laikosi to, ko jie nesupranta ir neturi para
mos nė Bibilijoje nė logikoje. Žmogus, kuris pilname tikėjime, pasirem
damas Dievo galybe, priima Dievo žodį , yra protingas ir dievobaimingas 
žmogus. Ir tik toks žmogus bus pastatytas ir patvirtintas Tiesoje. Skirtu
mas tarp tvirto ir tikro Krikščionio ir fanatiko yra tame, kad vienas yra 
pastatytas ant Tiesos, o kitas ant klaidos.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet na 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th Stv Chicago, Illinois 60829

SV. RASTO TYRINBTOJAI

SUSmiNKIMŲ
PRANEŠIMAI

— Lithuanian Nat. Democratic klu
bo susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gegužės 9 d. 8 vai. vak. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St Po susirinki
mo bus Motinos Dienos vaišės.

B. Žamgulis, rašt

— Chicagos Našlių, Našliukių ir Pa
vienių Draugiškas klube* šaukia visuo
tinį narių susirinkimą gegužio 11 d. 
8 vai. vak. Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Visi nariai, malo
niai kviečiami susirinkime dalyvauti. 
Po susirinkimo vaišės ir šokiai Jurgio 
Joniko orkestrui grojant

Viktorija Cinką, nut. rašt

KOTRYNA SKRABIS
Pagal tėvus Kazlaučiūnaitė

Gyv. 3343 So. Emerald Ave.

Mirė 1973 m. gegužio 7 dieną, 6:45 vai. vak., sulaukusi senatvės. 
Gimus Lietuvoje, Panevėžio apskr, Penavos kaime.

Amerikoje išgyveno daug metų.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Stanislovas, marti Stanislova, ir Al

bertas, 2 dukterys — Ona Hill, žentas Joseph ir Aliee Grigonis, žen
tas Bernard, 9 anūkai, 8 proanūkai, sesuo Apolonija Kaminskienė su 
šeima, pusbrolis Sam Jasper su šeima, pusseserė Uršulė Kęstams su 
šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Gyvojo Rožančiaus ir Maldos Apaštalystės Draugijoms, 
amžina narė Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų antro skyriaus. Marijonų 
Bendradarbių. šv. Pranciškaus seserų. Tėvų Jėzuitų, Tretininkų bro
lijos, Marijos Šiluvos ir Upytės Draugijoms.

Trečiadienį, 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Jurgio F. Rudmi- 
no koplyčioje. 3319 So. Lituanica Avė.

Penktadienį, gegužio 11 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bos lai
dojama Šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

Visi a. a. Kotrynos Skrabis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Laidotuvių Direktorius George F. Rudminas. TeL YA 7-1138.

PETKUS
TĖVAS R SONUS 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AlKSlk AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIK1S
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1CLTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicafoe
Lietavią
Laidotuvių

- Direktorių 
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
33S7 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 W EST 69th STREET KEpublie 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrjrinie 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

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

GARSINKITES NAUJIENOSE
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Rūpinasi Lietuviškais
Židinėliais'

ri Draugijos Direktorių Tary
ba, š. m. gegužės I d. p. p. Izo- 
kaiėių rezidencijoje, 6731 W. 
90th St. Oak Lawn, Ill. buvo 
susirinkusi posėdžiui. Poody
je dalyvavo pirmininkė Izokai- 
tienė Adelė, Dapkus Algis 711 
So. Stough St. Hinsdale, Ill., 
Germanas Vytautas 3118 W. 
66th St., Chicago, III., Jarūnie- 
nė Ema 7212 So. Sawyer St., 
Chicago, III., Puodžiūnas Ro
mas 2815 W. 86th .Place, Chi
cago, III, Radvila Kasparas 
6831 So. Maplewood Ave.. Chi
cago, 111., Žukauskienė Irena 
7206 So. California 
cago, HI. 
du vaikų 
ncvičienė

Avė., Chi- 
ir Kriaučeliūnų yar
n's mėlių vedėja Juk- 
Janina.

Nutarta draugijos dešimtme
čiui atžymėti banketo datą nu
kelti vėlesniam laikui, nes 
anksčiau numatyta sutampa 
su Chicagos miesto tarybos ruo
šiamu tautų bazaru Navy Pier, 
kuriame draugija taip pat nu
mačiusi dalyvauti. Sutarta su
ruošti trad, išvyką birželio 2 d. į 
Beverly Shores, Ind. ponios ir 
dr. Juozevičių vasarvietę. Nu
tarta pakelti namelių vedėjai 
atlyginimą. Metinį draugijos

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4*00, o kietuose 

viršeliuose už $6.08.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street 

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimai.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL 60636. Tek WA 5-9209

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. —. Tol. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — TeL 2543320

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

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

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

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

Chicagoje, priemiesčiuose ir Kanadoje Nau) ienos metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — <20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

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 nereikėtų 

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

susipažintų.

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

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

PAVAROS IR VARDAS ---------- ----- --------------------------------------------------------------

ADRESAS — ■- 1 .....~».............................. ..i...
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Nauio tipo plauku džiovintuvas, demonstruojamas New Yorke, išra
dėju suvažiavime. Toks džiovintuvas savo darba atlieka 12 min. 
greičiau ir nejkaitina tiek galvos. Jį sugalvojo Wilfred Greenlee iš 

Louisville, Ky.

swsiriDkima nutarta šaukti J. m. 
gegužės 21 d. Kriaučeliūnų var
do nameliuose 2713 W. 69t1i St., 
Chicago, Ill.

Sutarta dėti pastangas ir ska
tinti lietuvių šeimas, kad leis
tų savo vaikus į šį lietuvybės 
išlaikymo židinėlį. Pradėda
mi auklėti šią mažąją kartą 
lietuviškoje aplinkoje, bus at
siekti laukiami rezultatai. Kr.

Ir lenkai stato operą
Lenkų susivienijimo laikraš

tis “Dziennik Związk.owy” ra
šo apie Chicagos lenkų stato
mą. operą. Pranešama, kad 
“Operų ir operečių teatras sta
to Fausto operą. Margaritos 
rolėje bus Lenkijos operų 
žvaigždė, Poznanės operos pri 
madona Hanna Wolanow.sk a, 
o Mefisto rolėje lenkų emigra
cijoje gerai žinomas bosas J. 
Pawlukowski. Opera įvyksian
ti sekmadienį gegužės 20 d. 2:30 
vai. popiet “na Trojcowie”... 
Kiti dalyviai suminėti Stefan 
Wicik, Zygmunt Kossakowski, 
Karola La Saga, Monika Sil- 
wam.
Choras, orkestras ir baletas — 
iš Chicagos Lyrinės Operos. Re- 
žisorius ir orkestro dirigentas 
Boleslaw Wolski. Dėl bilietų 
skambinti Operų ir Operečių

Adolf Zielinski ir kt

Chicago, Illinois 60608

REAL ESTATE
Nuosavybės — kitur

Jeigu domitės motelio, apartamento, verslo, žemės ar namo 
pirkimu Si. Petersburg? ar apylinkėje, Floridoje, kreipkitės 

. informacijų į lietuvių

ISLAND REAL ESTATE
4506 GULF BOULEVARD,

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

813—362-1411 Broker

Teatro vedėjai Lidijai Pučins
kai tel. HU 6 - 8399. s

Apie Lietuvių Operos ką tik 
statytą operą Carmen lenkų 
laikraštis palankų pranešimą 
baigia sakiniu: “Aukštas mu
zikinis ir vaidybinis lygis stato 
Lietuvių Operos Chicagoje ko
lektyvą matyti ir girdėti vertų 
imprezų priešakyje.”

Amerikietės moterys 
ruošiasi į kunigus

Amerikos moterys katalikės 
pralenkė popiežių, popiežius tik 
šiomis dienomis paskyrė komi
siją ištirti ar yra kokios gali
mybės moteris priimti į kuni
gus, o būrys Amerikos mote
rų jau baigia mokslus, reikalin
gus ordinacijai.

Viena, Sopulingos Motinos 
vienuolė iš Milwaukee. Linda 
Koralewski mokosi katalikų te
ologijos mokykloje Hyde Park, 
Chicago  j, siekdama ' laipsnio, 
reikalingo pastoracijos darbui. 
Dvi moterys pasaulietės katali
kų seminarijoje, Indianopolyje, 
ruodšiasi teologijos magistro 
master of divinity laipsniui, o 
šv. Pranciškaus seminarijoje, 
Milwaukee, keturios moterys sie
kia magistro laipsnio, specialiai 
į kunigus.

Notre Dame katalikų semina
rijoje, New Orleans, praeitų me
tų birželio mėnesį ištekėjusi ir 
nėščia moteris gavo teologijos 
(master of divinity) magistro 
diplomą. Tai yra pirmoji mote
ris gavusi tokį laipsnį Rymo ka
talikų bažnyčioje. Arkivysku
pui, kurs baigusiems dalino di
plomus, ji juokaudama pasakiu
si: ( “Arkivyskupe, aš siekiu 
tamstos vietos!”

Normaliai, asmuo yra skaito
mas tinkamu ordinuoti kai bai
gia teologijos magistro laipsniu. 
Dvi ar trys šv. Pranciškaus se
minarijoje, Indianapolyje, stu
dijuojančios giliai įsitikinę, kad 
joms turės būti leista patapti 
kunigais.

'Šios seminarijos rektorius 
kun. Gerald Conway pasakė, kad 
studentai (klierikai) iš pradžių 
šių moterų studenčių bijojosi ir 
vengė, bet pagaliau apsiprato.

KETURI VĖJAI

Binkio bute, Maironio gatvės 
19 n-ry, rinkosi rašytojai ir me-

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

nininkai, pasivae ne “broliais 
paldieninkais”, ir diskutavo nau
jų literatūros fonų klausimus. 
Tai ir buvo pradžia mūsų eks
presionistinio arba futuristinio 
judėjimo, kuris vešiau buvo ži
nomas Keturių Vėju vardu. 1922 
m. pasirodė Keturių Vėjų Pra
našas. Kiek vėlia i ir žurnalas 
Keturi Vėjai.

Prieš keturvėjininkus kilo 
dusli ir garsi reakcija, bet taip 
pat jie susilaukė daug simpati- 
kų ir net prozelitų. Keturių Vė
jų brolijos branduolį sudarė: 
Binkis, Petrėnas-Tarulis, Tyslia- 
va, Rimydis, žlaby'-žengė ir Ši
mėnas su Janeliūnu. J. Aistis

TURISTAMS KVIETIMAS

Netoli Rovereto miestelio, Ita
lijoje, vienas kaimas norėdamas 
daugiau patraukti turistus taip 
ėmė reklamuotis:

“Pas mus nėra automobilių, 
nėra nei motociklų. Vien tik asi
lai tegali mus pasiekti. Pamė
ginkite ir Jūs”.

TRUMPAI

— “Pelkių Žiburėlio” lite
ratūrinė valandėlė, girdima 
per Margučio radiją tarp 8 —9 
vai., vakaro, šį ketvirtadienį, 
gegužio 10 d. skiriama Motinos 
Dienai paminėti. Vinco Krėvės 
“Bobulės vargai” skaitys ak
torė Zita Kevalaitytė.

— Lincoln Parko Žvėrynas, 
prie Fullerton Ave. ir Lake 
Shore Drive yra daugiausiai 
lankomas visoje Amerikoje. 
Kiekvienais metais jis susilau
kia virš 4 milijonų žiūrovų. 
Atdaras kasdien 9-5 vai. Įėji- 
bas nemokamas.

— Robert Žemįeckis, Sout
hern California universiteto 
filmavimo studentas iš Chica- 
gos pietinės apylinkės, daly
vavo Jaunimo filmų festivaly
je, kurį suruošė Chicagos Vie
šųjų bibliotekų vadovybė. Jis 
laimėjo pirmą vietą kolegijos 
studentų grupėje už 8 minučių 
filmą “The Lift". Tame greitai 
besikeičiančių vaizdų ir jude
sių filme vaizduojamas žmo
gaus nykimas jam intensyviai 
gilinantis į ištobulintos tech
nikos mašinas.

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

MAINTENANCE 
MAC! 1 INE REPAIRMEN 

W. A S. B. & S. 
JOURNEYMEN

HAND SCREW AND 
TURRET LATHE OPERATORS 

DRILL PRESSES
Wages are among the best in the 
industry. 10 pct. premium for nights 
shifts. Overtime possibilities. Full 

fringe benefits.
Must speak some English. 

OPEN SATURDAY 

Apply in Person 
GEORGE MERKLEY

BINKS MFG. CO. 
9201 W. BELMONT 

FRANKLIN PARK, ILL. 
An Equal Opportunity Employer

MACHINIST
Five years minimum Experience re
quired. Some Assembly work. Excel

lent Company Benefits.
Salary open.

Contact RALPH 
543-7433

UNIWEB INTERNATIONAL INC.

’ HELP WANTED — F1MALE
Darbininkių Reiki*

GAL FRIDAY
Berwyn auto dealer needs girl 
for auto insurance department. 

Lite typing.
Call for appointment 484-5313

Mr. LILLIG ,

SECRETARY TO SALES MANAGER 
Key No. 1 spot — potential tops. 
Plenty of variety, rewarding challenge. 
Electronics field. Above av. working 
cond., congenial office. Perfect for 

right gal Friday, 
Call for appt. 

626-0030

HBLP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

MACHINE OPERATORS 
ASSEMBLERS 

PAINT SPRAYERS
With experience a-nd we 

will train.
Wirers & solderers. 

ELECTRONIC SOUND CORP. 
3245 WEST 30 STREET

WANTED TO RFNT 
Ieško butų

BRIDGEPORTE
Torp 32-ros ir 37-tos. tarp Emerald 
ir Lowe, našlei be vaikų reikalingas 
4 kambariu butas be baldų. Turiu 

gazini šildymo pečių 
Skambinti nuo 1-mos iki 5 vai

LA 3-2736

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI

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

lietuviai.
SOUThwkST FURNTHJRE CO.

TEL GR 64421
6200 So WESTERN AVE.

MISCELLANEOUS
IveirOs Dalykai

TOMOROW — 
7:00 A. M. — 4:00 P. M. 

Church of th» Holv Comforter 
RTTMAGE SALE 

222 KFNTT .WORTH AVE 
KENTI, WORTH

Free Bus service to Church from 
Wilmette “L” station.

— Chicago Lung Association 
praneša, kad žmogus kvėpuo
damas panaudoja 35 svarus oro 
per parą. Tai yra 6 kartus dau
giau, kaip vandens'ir maisto. 
Todėl visiems yra svarbu pa
laikyti švarų orą ir švaria ap
linką, nes apie 15 milijonij 
amerikiečių serga chroniško
mis plaučių ligomis.

— Dr. Eugenijus Gedgaudas, 
Minnesotos u-to profesorius ir 
Radiologijos departamento ve
dėjas, skaitys paskaitą Pasau
lio Lietuvių Gydytojų S-gos 
suvažiavime gegužės 26 — 27 
d. Sheraton viešbutyje, Chica- 
goje. Dr. Rimgaudas Nemickas, 
Loyolos u-to medicinos mo
kyklos profesorius ir širdies 
ligų skyriaus vedėjas, pakvies
tas mokslinių paskaitų mode
ratorium. Iškilmingame ati
daryme kalbės PLGS ir ALGS 
pirm. dr. Ferdinandas V. Kau
nas, sveikinimus raštu skai
tys tų org. sekr. dr. Vaclovas 
šaulys. Laike banketo Korp!

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai/ Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS'NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRHPK1TES l

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VIRTIMAI 

f~VI§V RŪSIŲ draudimo agentūrai

INCOME TAX SERVICE

Izie Ave. — PRospect 8-2233

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

GAGE PARKO APYLINKĖJE

dolerių.
Tel. 279-9459

Savininkas parduoda 2 butų mūrinį “as. ? kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo- 
nama po 7 kambarius kiekviename mos, įrengtas sausas beismontas, nau- 

bute. Garažas pas gazu^ šildymas, ahuminijaus lan-
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių gai, garažas. Greit galima užimti, arti 

musų ofiso. $19,500.
j 8 KAMBARIŲ architekto moderni 
į mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga- 
! ražas. Gage Parke. $33,500.
| 2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

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

10 BUTŲ 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 "ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

6 KAMBARIŲ modernus medinis. 
iNaujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15,800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40’ lo-

1% STORY BUILDING. 2 Flat. By 
owner. Chicago Lawn area. Shown 

by appointment.
Tel. PR 8-6059 or 499-1976.

- SOUTHWEST 
CUSTOM BUILT

Spacious 3 bedroom home all brick.
1% baths. Gas forced air. Full ba

sement.
Call for appointment — 

, By owner.
7374308

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

4259 S. Ateplewood. 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

A. A L. INSURANCE A REALTT
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs •utomobilių draudimai

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

GA 4-8654

“Fraternitas Lithuanica” pri
statys Simo Kudirkos ir Romo 
Kalantos tragiškų įvykių pre
mijuotus kūrinius, taip pat 
įteiks premijas.

—V. Valkavickas iš Marqet- 
te Parko apylinkės, Vilniaus 
krašto lietuvių, s-gos veikėjas, 
įteikė Naujienų vajui per Alg. 
Btidrecką, 2,50 dol.

— Cicero Liet. Namų Savi- 
ninką D-ja paskyrė Naujienų 
vajui 15 dol. Vajaus komisija 
nuoširdžiai dėkoja už auką 
d-jos valdybai ir visiems tos or
ganizacijos nariams.

— Loueis M. Alex King. 
Berwyn, Ill., atsiliepė į Naujie
nų platinimo vajų užsisakyda
mas Naujienas vieneriems me
tams. o piniginiam vajui įtei
kė 2 dol. auką. Vajaus komisi
ja nuoširdžiai dėkoja.

♦ Dzūkų Draugijos tradicinis 
balius įvyks gegužės mėn. 26 d. I 
7 vai. 30 min. Jaunimo Centre.
Staliukus galima rezervubti te- "NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
lefonais — LA 3-1883 arba LIETUVIO 
YA 7-5980. (Pr). ( DRAUGAS IR BIČIULIS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

< BUTŲ NUAMAVIMASL ĮVAIRŪS 
(DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS 

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na- 

quatte Parke. Kaina $9,900.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

{rengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tek: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Aretwr Aw. 

Chicago, IIL 60632. TaL YA 7-5980

A. TV ER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBAS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646'WEST 69th STRUT 

TeU RBpubllc 7-1941

CALIFORNIA SUPBR SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

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

nos nebrangios.
3518-84 W. 63rd Chicago, IIL 

TIL. — 7745888

Wolanow.sk



