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ASTRONA

IS VISO PASAULIO

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Pakista-

Preziden-

Irano šachas pareiškė, kad Pa-

Dolerio vertė

Libane kovos

Prezi

nui ir todėl bus stiprinami abiejų 
šalių ryšiai.

p,i jau 200 metų nebuvo taip pa- 
tvinusios.

+ Toronto cheminėje įmonė
je įvyko sprogimas, kuriame žu
vo 1 žmogus ir 15 buvo sužeistų.

Chicago, III. — Trečiadienį, Gegužio-May 16 d., 1973

+ Dar nepatvirtintas valsty
bės prokuroras Richardson pa
sakė senato komitetui, kad jis 
siūlė specialaus tardytojo Water
gate aferoje vietą teisėjui Tyler, 
tačiau jis atsisakė perimti tas 
pareigas. Richardsonas turi dar 
tris kandidatus.

HAUJI1MOS 
The Lithaaaia* Daily New*

Saulėta, dieną 70°, naktį 50.
Saulė teka 5:30, leidžiasi 8:03

+ Policija Washingtono vals
tijoje gaudo žmogžudį, kuris iš 
krūmu apšaudė greitkeliu pra
važiuojančius automobilius. Vie
nas žmogus žuvo, vienas buvo 
sužeistas, šaulys pasislėpė miš
kais apaugusiuose kalnuose.

Floridos kalėjime 
įvyko riaušės ir muštynes tarp 
juodų ir baltų kalinių. Vienas 
kalinys žuvo, o 47 kaliniai ir pri
žiūrėtojas buvo sužeisti per dvi 
dienas neramumų.

NEW YORKAS
tas Nixonas paskyrė nauju am- 
basariumi Izraelyje buvusi tei
sėją, bu v. senatorių iš New Yor- 
ko ir buv. ambasadorių Indijoje 
Kenneth Keating. Izraelis jau 
pareiškė, kad paskyrimu jis pa
tenkintas. Senatas dar turi šį 
paskyrimą patvirtinti.

BASELIS

TEL AVIVAS. — Izraelio vy
riausybė praplėtė savo "atvirų 
tiltų'* politiką, paskelbdama, kad 
arabai iš Jordano galės visus 
metus lankytis Izraelio okupuo
tose žemėse su turistų vizomis, 
kurios anksčiau galiodavo tik 
vasaros mėnesiais. Pernai virš 
200 tūkstančių arabų lankėsi 
Vakariniame Jordano upės kran-
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Trijų astronautų kelionė į pirmąją 
erdvės stoti atidėta iki sekmadienio, o gal visai neįvyks, jei nebus 
pašalinti stoties sugedimai. Pirmadienį Skylab, kainavusi apie 
300 mil. dol., pasikėlė į žemės orbitą ir automatiškai prasidėjo 
kompiuterių kontroliuojami stoties paruošimo astronautams 
veiksmai, ^rie teleskopo kajutės pritaisyti keturi saulė energijai 
elektra paversti sparnai išsiskleidė, pats teleskopas buvo ištrauktas 
į priekį, tačiau, kai priėjo laikas ištiesti du ilgus sparnus su celė
mis saulės energijai sugerti, tie sparnai neišsiskleidė. Mokslinin
kai bandė radijo signalais iš žemės suaktyvinti sparnų ištiesimo 
mechanizmą, tačiau sparnai liko suglausti.

Watergate bylą, davė dalinį imu
nitetą buvusiam prezidento tei
siniam patarėjui John Dean ir 
buv. žemo rango perrinkimo ko
miteto pareigūnui Shepardui. 
Jiedu žada komitetui pasakyti 
visą tiesą, kas vyko Baltuose 
Rūmuose. Ketvirtadienį senato 
komitetas pradės viešus apklau
sinėjimus, kuriuos sekti per te
leviziją galės milijonai ameri
kiečių.

+ Vakar Baltuose Rūmuose 
buvo priimtas Etiopijos impera
torius Haile Selassie.

no telefonai buvo šnipinėjami.
Sen. Symingtonas paskelbė, 

kad ČIA direktoriaus pavaduo
tojo žįniomis, Baltųjų Rūmų pa
reigūnai bandė panaudoti ČIA 
organizaciją vidaus saugumo 
reikalams, nors ta agentūra skir
ta užsienio žvalgybos darbams, 
o vidaus saugumu turi rūpintis, kistano saugumas svarbus Ira 
teisingumo departamentas.

Valstybės prokuroras Richard
son pareiškė senato komitetui, 
kad nauji Baltųjų Rūmų štabo 
nariai: gen. Haig ir Leonard 
Garment bandė jam siūlyti kan
didatus specialaus Watergate 
bylos tyrinėtojo vietai, bet jis 
jų patarimus atmetęs.

telyje. Jau šeši žydai nuteisti 
už šnipinėjimą arabams.

PARYŽIUS. — Prancūzų ka
riuomenės žurnalas rašo, kad 
Prancūzijos raketos, pirktos Li
bijos, įtaisytos ant karo laivų, 
kuriuos Libija pirko iš Brita
nijos. Libija, turėdama pajamų 
iš žibalo, perka labai modernius 
ginklus.

WASHINGTON AS

Panaši padėtis ir Pakistane, 
kuris pralaimėjęs karą prieš In
diją, ieško draugų ir rėmėjų. Kai 
kurios Pakistano gentys kelia 
maištus ir kalba apie atsiskyri
mą nuo Pakistano. Ypatingai 
dideles nacionalines aspiracijas 
rodo Pakistano baluchai, kurių 
dalis gyvena ir Irane. Jie kalba 
apie naujos valstybės — Balu- 

jehistano įsteigimą. Juos slap
tai remia Irakas ir Maskva.

Vyriausybė dėjo pastangas su
stabdyti tokias kongreso rezoliu
cijas, nes jos pastato vyriausybę 
į nepatogią padėtį prieš pat de
rybas su šiaurės Vietnamu. Ket
virtadienį į Paryžių vyksta pre
zidento patarėjas Kissingeris 
kalbėtis su Le Due Tho, Hano
jaus atstovu, apie paliaubų lau
žymą. Kambodijos bombardavi
mas ir tęsiamas norint privers
ti komunistus laikytis karo pa
liaubų. Kongresui sustabdžius 
lėšas karo veiksmams Kambodi- 
joje, komunistai gali būti tik 
padrąsinti karo paliaubas toliau 
laužyti.

Kongrese buvo įvairių pasiū
lymų baigti Indokinijos karą. 
Iki šiol visi pasiūlymai būda
vo atmetami, daugiausia Atstovų 
Rūmuose. Washingtono kores
pondentai praneša, kad šiuo me
tu nuotaikos prieš karo veiksmus 
Indokinijoje yra daug pasikei
tusios. Senate karo priešininkai 
turi virš 50 "tikrų” balsų, o ir 
Atstovų Rūmuose vyriausybės 
rėmėjų eilės retėja. -

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas įteikė Roberto Clemente, 
garsaus beisbolo žaidėjo, našlei 
pomirtinį Prezidentinį Piliečio 
medalį. Cemente žuvo lėktu
vo n elaimėje, skrisdamas su šal
pos lėktuvu į Minagvą, Nikara
gvoje, kurioje daug nukentėjo 
nuo žemės drebėjimo.

DAR ES SALAAM. — Burun
di valstybėje seniai vyksta ko
vos tarp valdžioje esančios tutsi 
genties ir didžiausios šalyje hu
tų genties žmonių. Paskutinieji 
pranešimai sako, kad hutų ka
riai užėmė keturis svarbius Bu
rundi miestus.

DACCA. — Praėjusią savaitę 
nuskendusio Padma upėje laivo 
kajutėse buvo rasta daug ne
gyvų žmonių. Laivas paskendęs, 
nes gabenęs dvigubai daugiau 
keleivių, negu jam leista, žuvo 
Virš 300 žmonių.

Libano valstybės tradicine for
mulė būdavo krikščionims skir
ti prezidentūrą, o premjeru vi
sada skirti sunių atstovą, pa
liekant šiitų sektai parlamento 
pirmininko vietą. Pats parla- 

; mentas turi šiek tiek daugiau 
I maronitų katalikų ir mažiau mu- 
■ sulmonų.

Paskutinieji įvykiai suskaldė 
parlamentą. Premjerui pasitrau- 

j kus, valdžia liko krikščionio pre
zidento rankose. Jo paskelbtas 

! pavojaus stovis liko parlamento 
j nepatvirtintas. Pavojaus stovis 
tegalioja 8 dienas, paskui par
lamentas turi jį pratęsti. Su
nių musulmonai, neturėdami val
džioje premjero, nenori pratęsti 

[pavojaus stovio ir reikalauja su- 
1 daryti naują vyriausybę, šitai 
linkę kooperuoti su krikščioniu 
prezidentu, bet suniai daugiau 
simpatizuoja palestiniečiams 
partizanams.

Mokslininkai spėlioja, kad pa
kilimo metu nuo virpėjimo ir 
atmosferos trinties nuo erdvės 
stoties buvo nuplėštas popieriaus 
storumo aliumino uždangalas, 
kurio uždavinys buvo apsaugo
ti stotį nuo mikrometeoritų. Už
dangalas nuplyšęs nuo vienos 
busės ir galėjo sužaloti ar apsi
vynioti apie solarinius, su
glaustus sparnus, kurie dėl to 
nebeišsiskleidė. Jų neišsiskleidi- 
mas reiškia, kad elektros srovės 
stotyje nebus tiek, kiek reikėtų 
visiems uždaviniams atlikti.

Vakar NASA paskelbė, kad 
orbitoje skriejančioje stotyje la
bai pakilo temperatūra, siekian
ti 100 laipsnių. Tas faktas dar 
daugiau sukėlė neaiškumų ir da
bar nežinia, ar šio projekto — 
trims įguloms gyventi ir dirbti 
erdvės laboratorijoje — Skylab 
— nereikės visai palaidoti.

Jei problemos bus išspręstos, 
galima tikėtis trumpesnių įgu
los kelionių erdvės stotyje, kur, 
taupant elektros srovę, būtų at
liekami tik kai kurie numatyti 
darbai.

WASHINGTONAS. — Praėjusią savaitę Atstovų Rūmai at
metė vyriausybės prašymą perkelti 430 mil. dol. į karinį fondą, 
iš kurio apmokamas Kambodijos bombardavimas. Pirmadienį du 
senato komitetai: lėšų ir užsienio reikalų pasisakė prieš Kambo- 
dijai skiriamas karines lėšas. Užsienio reikalų komitetas nuėjo dar 
toliau. Jis priėmė pasiūlymą, kuris nutrauktų lėšas tokiems karo 
veiksmam, kurie nebūtų specialiai kongreso patvirtinti.

Libanas pergyvena 
valdžios krizę

BEIRUTAS
tarp palestiniečių ir Libano vy
riausybės įnešė neaiškumų Li
bano politinėje struktūroje. Jor
danui buvo lengviau susitvarky
ti su palestiniečiais, nes kara
lius Hasseinas turėjo visų gy
ventojų sluoksnių pritarimą. Li
bane gyventojai pasidalinę į 
beveik lygias krikščionių ir mu
sulmonų puses. Musulmonai dar 
yra pasidalinę į sunių ir šiitų 
sektas.

Watergate byloje 
WASHINGTONAS.

direktorius William Ruckelshaus 
pranešė spaudai, kad jo valdi
ninkai rado Baltuose Rūmuose, 
Erlichmano seife, nuorašus te
lefoninių pasikalbėjimų, kurie < 
slaptai buvo klausomi norint iš-1 
aiškinti, kas spaudai pranešinėja Į 
slaptus vyriausybės dokumentus.1 
Tie telefonų klausymai tęsėsi 21

+ Paryžiuje vakar aukso kai
nos pasiekė 128 dol. už unciją. 
Amerikos prekyboje su užsie
niais per pirmą metų ketvirtį 
gautas 10.2 biL dol. deficitas. 
New Yorko biržoje akcijų kai
nos labai nukrito.

Liberijos tanklaivio kapi
tonas San Diego uoste pasiskun
dė, kad jo įgula pakėlė maištą. 
Atvykus policijai paaiškėjo, kad 
įgula tik paskelbė streiką dėl 
prastų gyvenimo sąlygų laive. 
Kapitonas vieną jūreivį šūviu su
žeidė. Laivo savininkas irįgula 
yra iš Hondūro.

< Iš Amerikos 33,000 gydy
tojų, kurie buvo apklausinėti Mo
dern Medicine žurnalo net du 
trečdaliai pritaria Aukščiousio- 
jo Teismo abortų taisyklėms.

Time žurnalas paskelbė, kad 
prezidentas Nixonas prieš du mė
nesius paprašė John Deano pa
sirašyti pareiškimą, kad tik 
Dean vienas žinojo apie Water
gate skandalą ir tik jis bandė 
viską paslėpti. Newsweek žur
nalas skelbia, kad Dean visai ne
buvo prašyta- prezidento ištir
ti Watergate aferą, o rugpjūčio 
29 prezidentas pareiškė Ameri
kai, kad Dean viską ištyrė ir pa
skelbė, kad Baltieji Rūmai ne
buvo įvelti.

< Penktadienį iš Kinijos į 
Ameriką atvyksta 31 gimnasto 
komanda, kuri viešės Ameriko
je 21 dieną. Ketvirtadienį at
vaduoja 21 kinų žumaliataa.

NEIŠSISKLEIDĖ ELEKTROS SROVEI 
GAMINTI SPARNAI KILO KARŠTIS

CAPE KENNEDY

SENATAS SIEKIA SUSTABDYTI 
KARO LĖŠAS KAMBODIJAI GINTI

Skylab erdvės stotis, vadinama, laboratorija yra 'nepatygi namai erdvesnė už erdvėlaivio Apollo patalpas. Kairėje 
astronautas ir medicinos gydytojas Joseph Kervin studijuoja skridimo planus. Dešinėje astronautas Paul Weitz 

stovi stoties "prausykloje", kuri NASA terminologijoje vadinama Atmatų Tvarkymo skyriumi.

Tas reiškia, kad erdvės stotis 
neturės tiek elektros srovės, kiek 
jos reikia numatytiems uždavi
niams vykdyti. Vidutiniškai sto
čiai reikėtų 8,000 vatų, pusę to 
parūpins teleskopo keturi spar 
nai. šiek tiek galima būtų gauti 
iš Apollo erdvėlaivio baterijų, jau 
astronautams atvykus. Viso rei
kalingo elektros kiekio neturėji
mas arba sumažintų numatytų 
bandymų skaičių arba sutrum
pintų astronautų buvimo stoty
je dienas.

Vakar astronautai iš Care 
Kennedy sugrįžo atgal į Hous- 
toną. Mokslininkai, šio bandy
mo direktoriai, vakar dar neži
nojo, kokių griebtis priemonių, 
kaip išspręsti susidariusią pro
blemą. Korespondentams pa
klausus, kodėl astronautai nega
li nuvykti į stotį ir patys išties
ti susiglaudusius solarinius 
sparnus, atsakymas: astronau
tai tokiam žygiui nebuvo pa
ruošti. Be to, sparnų išsiskleidi
mas surištas su nedideliais sprog
stamaisiais užtaisais, kurių da
lis sprogo, tačiau dalis — ne. Ga
limas daiktas, kad sparnai buvo 
sužaloti, aštriomis briaunomis, 
kurios galėtų pradurti astronau
tu drabužius.

Iranas bijosi būti izoliuotas, 
nes iš vienos pusės yra Sovietų 
Sąjunga, o iš kitos — nedraugiš- 

FBI[kas Irakas. Iranas ginkluojasi 
moderniais ginklais ir siekia nors 

viename savo pasienyje turėti 
draugišką valstybę

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje, kur 
svarstomi pasiūlymai sugriežtin
ti ekonomines sankcijas Rode- 
zijai, Jugoslavijos ir Ginėjos 
ambasadoriai kritikavo Ameri
kos vyriausybę už chromo ir ni
kelio importavimą iš Rodezijos. 
Kongreso pritarimas tokiai pre
kybai sudaužęs Afrikos valsty
bių viltis ir pakenkęs Amerikos 
prestižui, kalbėjo Ginėjos amba
sadorė ponia Cisse.

NEW YORKAS. — Garsus ru
sų baleto šokėjas Rudolfas Nu- 
rejevas sekmadienį, šokdamas 
Metropolitam operoje, “Miegan
čios gražuolės” balete, trečiame 
veiksme turėjo pertraukti spek
taklį ir šlubuodamas išėjo iš sce
nos. Vėliau jis sugrįžo. Paaiš
kėjo, kad 35 metų šokėjas gavo 
skausmingą mėšlungį.

MIAMI.

Kambodijos kariai 
reikalauja duonos
PHNOM PENHAS. — Kam

bodijos sostinėje apie 500 eili
nių kareivių demonstravo gatvė
se, šaudydami į viršų. Jie reika
lavo pinigų ir maisto. Kareiviai 
skundėsi, kad visą mėnesį jie te
gavo algų ir jau trys dienos ne
gavę valgyti. Prie kariuomenės 
štabo kareivius pasitiko jų divi
zijos vadas, parodė maišą pini
gų ir įsakė žygiuoti į stadijoną.

Kareiviams buvo ten išmokėta 
mėnesio alga ir sunkvežimis at
gabeno šviežios duonos, kurią 
kareiviai tuoj išgraibstė. Kam
bodijos valdžios įstaigose, ste
bėtojų pranešimu, viešpatauja 
netvarka ir kyšininkavimas. Tas 
tik apsunkina kovą prieš komu
nizmą.

Astronaute* dr. Joseph Kerwin geri* 
vynuogių sunka it specialaus erdviu 
kelionių indo, kuris susistumie, lyg 
ermonika. . Inde yra milteliai, kurie 
sumaišomi su k* ritu ar Laitu vandeniu.

HAIFA. — Izraelio teismas 
nubaudė du žydus ir penkis ara- 

Europos valiutos centruose vėl bus kalėjimo iki 10 metų baus- 
ėmė kristi. Londone pirmadienį mėmis už dalyvavimą šnipų ra- 
už aukso unciją buvo mokama 
102.25 dol.

'PEKINAS. — Kinijos žinių 
agentūra pakartojo Kambodijos 
princo Sihanouko Senegalyje pa
sakytą kalbą, kurioje jis pasiū
lė užmegzti su Amerika diploma
tinius rušius, jei Amerika nu
stotų remti dabartinę Kambo
dijos valdžią, nustotų bombar
duoti Kambodijos teritoriją ir 
išvežtų savo karinį personalą iš dentas Nixonas paprašė kongre- 
Kambodijos. Sihanoukas, nu-Į so dar 94.6 mil. dol. sritims, nu
verstas nuo sosto 1970 m., gy- kentėjusioms nuo šio pavasario 
vena Kinijoje, tačiau šiuo me- potvynių. Upės, kaip Mississip- 
tu važinėja po Afrikos valsty

Į Iranas stiprina 
ryšius su Pakistanu

TEHERANAS. — Pakistano 
prezidentas Bhutto baigė savo 
vizitą Irane, kur šachas Pahlevi 
jį priėmė lyg karalių. Buvo su- 

j stiprinti ekonominiai ir gyny
bos ryšiai, iš kurių abi valsty
bės tikisi naudos.

^orary of __
^'■iodicai CDįgrQss Gr

° C- 20540

Venecuelos spaudoj
Venecuelos laikraštis ”E1 

Universal”, atsakydamas į am
basadoriaus Jokūbo Maliko pa
reiškimą, kad Sovietų Svj angoje 
"Daugiau kaip šimtas tautų gy
vena kaip viena šeima”, pastebi, 
kad ambasadorius pamiršo Lie
tuvą Latviją ir Estiją. Seka ap
rašymas Kalantos susideginimo 
ir p. m. gatvių demonstracijų 
Kaune,

Straipsnis baigiamas citato
mis iš Amalriko knygos:. "Stip
rėja tautinės tendencijos tarp 
nerusiškų tautų, ypač pas bal- 
tiečius, Kaukaze, Ukrainoje, 
Centrinėje Azijoje ir išilgai Vol
gos”. Amalrikas mano, kad "ne
išvengiamas Sovietų Sąjungos 
nuimperialėjimas vyks nepapras
tai skaudžia forma”. (E)

ATfcNAI. — šių metų Miss 
Universe gražuolių varžybos bus 
Graikijoje liepos 11 d. Daug me
tų gražuolių rinkimai būdavo 
vykdomi Amerikoje.

KAIRAS. — Saudi Arabijos 
karalius Faisalas per Egiptą at
vyko į Prancūziją.

Vatikanas nenori 
išsiskyrusio

CANBERRA. — Australija 
užmezgė su Vatikanu diplomati
nius ryšius kovo 24 d., tačiau Va
tikanas atmetė pirmą Australi
jos paskirtą ambasadorių Dud
ley McCarthy. Pasirodo, kad 62 
metų diplomatas, dabartinis Aus
tralijos ambasadorius Ispanijoje, 
buvo vedęs du kartus. Jo pir
mosios vedybos baigėsi skyry
bomis.

Dėl tos priežasties Australi
jos vyriausybė turės paieškoti 
kito ambasadoriaus Vatikanui, 
kuriam McCarthy yra susitepęs.
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Adresas: 7120 S. Rockwell St, Chicago, Ill. 60629

★ LSS Garbės Teismas savo 
pirmininku 1973—1975 m. ka
dencijai išsirinko v. s. Česlovą 
Senkevičių iš Toronto. Kiti teis
mo nariai — v. s. Aleksandras 
Flateris iš Washington© ir v. s. 
Vytautas Namikas iš Chicagos. 
Teismo narių pavaduotojai-kan- 
didatai yra v. s. Irena Lukoševi
čienė Montrealyje ir v. s. Leo
nardas Eimantas iš Londono Ka
nadoje.

N-Ji METAI NR. 20 (414) t F

ČIA BUSIMOJI JUBILIEJINĖS STOVYKLOS LIGONINĖ, 

kurią apžiūri vyriausioji vadovybė.
V. Bacevičiaus nuotr.

ir Iš Kanados padangės. To
ronto skautų obuolių dienoje ba
landžio 28 d. dalyvavo apie 40 
“Rambyno” tunto skautų. Nors 
oras buvo šaltas ir lietingas, bet 
pinigų obuolių pirkėjai suaukojo 
daugiau kaip pernai.

MŪSŲ AUKŠČIAUSIOJI VADOVYBĖ 197175 METŲ KADENCIJAI

pa LSS visuotinio korespondentinio suvažiavimo rado progą susitikti būsi
moje Jubiliejinėje Stovykloje (prie Clevelando), apvaikščioti įrengimus bei 
žemę ir smulkiau aptarti techninę ruoša- H kairės ASS Pirm. s. St. Ged
gaudienė, LSS Tarybos Pirm. v. s. A. Saulaitis (kalba), Seserijos Vyr. Skau

tininke v. s. L. Milukienė ir Brolijos VS v. s. P. Molis.
; V. Bacevičiaus nuotr.

šią ugdė ir ugdo Lietuvių Skau
tų Sąjunga per visą gyvavimo 
laikotarpį, bendruomeniniame 
auklėjime pasiekdama labai ge
rų rezultatų.

Stebint šių dienų mūsų lie
tuviško gyvenimo reiški
nius, skaitant mūsų spaudą, 
aiškiai matyti, kad šiandien 
skautiška dvasia labai rei
kalinga visai mūsų Lietuvių 

Bendruomenei.

Aukščiausioji vadovybė

APŽIŪRĖJO BESIMĄJĄ
jubiliejinę: stovyklą

Clevelandas apsiėmė atlikti eilę paruošiamyjy ir 
techniniu Jub. Stovyklos darbų

Kaip žinome, Jubiliejinė stovykla įvyks rugpjūčio 19—29 
amerikiečių skautų Beaumont stovyklavietėje prie Clevelando. 
Gegužės 4-6 d.CIevelande įvyko pasitarimai tos stovyklos reikalais.

Ne vienas LSS vadovas ar va
dovė yra parodę gražių pavyz
džių mūsų bendruomeniniuose 
darbuose, kartu užaugindami ir 
vaisingą Lietuvių Skautų Są
jungos medį gražiajame Lietu
vių Bendruomenės sode. Nevie
nas ir neviena yra įdėję daug 
pastangų ir pozityvaus darbo 
Bendruomenės organizavimo, 
švietimo, kultūrinės veiklos ba
ruose, Lietuvos laisvės atgavi
mo ir lietuvybės išlaikymo plo
tuose. čia galime prisiminti, 
kad ir vienas iš pirmųjų Lie
tuvių Bendruomenės kūrėjų yra 
dabartinis Lietuvių Skautų Są
jungos Tarybos pirmininkas v. 
s. Antanas Saulaitis.

VEIDAI
R

DARBAI
★ Bronius Žalys keliauja ap

link pasaulį. Praėjusį savaitgalį 
Chicagoje viešėje iš Austrijos 
(Sydney) atvykęs- vyresnysis 
skautininkas Banius ži
nomas tenykšti® višuomabi pin
kas, literatas, žurfialistas. Drau
ge keliauja jo žųjotia, irgi &ąu- 
tininkė; juos patyri jbičiulis Ado
mas Bartkus, kuris Europoje 
pasuks kitu keliu.

Svečiai pirpiąusia susisiekė 
su s. Juozu Tbhušiu, “Skautų 
Aido” redaktoriftm, nes vC ik Br. 
Žalys yra "S. A.” redakcijos na
rys Australijoje. Niekąd nesi
matę, iš karto pasijuto kaip tro
liai, ir redaktoriaus gfobqje pra
ėjo visa graži diena. Keliautojai 
skobomis aplankė įžymiąsias 
Chicagos lietuvių vietas ir baig
mei — “Skautų Aido”, būstinį.

Tolimesnieji jų planai — Nėw 
Yorkas ir Europa pro Angliją. 
Viena iš paskutiniųjų lankysimų 
vietų — Izraelio valstybė, šven
tosios vietos. '

A. a. J. česėkas, ilgametis 
skautų rėmėjas, Romuvos komi
teto narys pirmaisais stovykla
vietės kūrimo metais, mirė ba
landžio 27 d.

Paskutiniame Toronto jūrų 
skautų vadovų pasitarime, ku
riam vadovavo j. s. A. Empake- 
ris, buvo aptartas vasaros vei
kimo planas. Po teorinių pamo
kų buriavimo praktika bus at- 
liekanja v. j,, s. B. Stundžios ir 
M. Empakerio jachtose. J. ps. J. 
Kuprevičius sutiko suorganizuo-

* . v 4'.' -& ’į & ’■ ■!' '-v: ''
. ■ -

ti jūrų skautu? dainininkus ir 
muzikantus.

V. j. s. B. Stundžia kapitono 
padėjėjo pareigose jachta at
liko ilgesnę kelionę. Iš Tahiti 
buvo nuplaukta į Havajus, pada
rant apie 2,500 jūrmylių (4,500 
km.). Apie savaitę teko buriuo
ti esant vėjams beveik audrosi 
stiprumo.

Argentinoje, Brazilijoje ir 
Venecueloje atgijo lietuviai 
skautai ir skautės. Nuo 1973. 
III. 4 atgaivinti skautų viene
tai Pietų Amerikoje ir sudary
tas Pietų Amerikos rajonas. Pie
tų Amerikos rajono vadeiva pa
skirtas v. s. kun. Antanas Sau
laitis, S. J., Caixa Postal 4421, 
01000 Sao Paulo, SP, Brasil.

Mišrūs skautų-čių vienetai 
Venecueloje sujungiami į LSB 
Venecuelos vietininkiją. LSB 
Veneeuelos vietininkijos vieti
ninku nuo 1973.2. 16 d. skiriu ps. 
Juozą Menkeliūną, Bella Campo 
Ave. Prine, Ed. San Luis Apt. 
129 Coracas 105 Venezuela

Jtub 1973.2.1$ d. sekančiuo
se miestuose Venecueloje suda
rytos mišrios skautų-čių d-vės 
su sekančiais vadovais: Maracay 
mieste — vad. ps. V. Venckus, 
CEL De Venecuda, Maracay 
Aptd. 4647. Aragua, Venezuela.

Valencijos mieste — vad. ps. 
Aurelija žalnieriūnaitė, Urb. Los 
Sauces, Calle 134 Nr. 97-121, Va-

Įlencia, Venezuela.
Caracas mieste — laikinas 

Į vad. ps. J. Męnkeliūnas.
Sudaryta mišri skautų-čių 

d-vė Buenos Aires, Argentinoje 
— vad. Marytė Barzdžiūtė, Pje. 
Igualdad 1960, Buenos Aires, Ar
gentina. Jos pavaduotoja Neli- 
da Zavickaitė, Uriarte 3046, Bou
logne — Buenos Aires, Argen
tina.

Nuo 1973.IIL4 sudaryta mišri 
skautų-čių d-vė San Paulo Bra
zilijoje, vadovas s. v. kun. Her
manas Šulcas, Caixa Postal 4118, 
Sao Paulo, SP, Brasil.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE’

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

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL ________
Prof. Vad. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl______ ________ ___________________
Prof. Vad. 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 — ___ _____ ______ _____________

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

šeliais. ____ ............................ ..... ...................................
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl......... .............. .................
P. Liėdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL ____ __________________________ __ ____
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.

170 psl. ____ ______ __ ___________________________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai. ........................................................ . ................

kokią

$6.00
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$2.00
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$5.00
$3.00
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v. s. kun. A. SAULAITIS, SJ, 

atgaivinęs skautus Piety Amerikoje
1739 S. Halsted St, Chicago, HI. 60608. — Tel. HA 1-6100

Į pasitarimus buvo atvykę 
LSS Tarybos Pirmininkas v. s. 
A. Saulaitis, Seserijos Vyriau
sioji Skautininke, v. s. L. Milu- 
kienė, Brolijos Vyriausias Skau
tininkas v. s. P. Molis; prie jų 
prisijungė Akad. Sk. Sąjūdžio 
vadijos Pirmininkė s. St. Ged
gaudienė.

'Pasitarimuose dar dalyvavo 
v. s. V. šenbergas, v. s. Pr. Ka
ralius, v. s. M. Barniškaitė, s. N. 
Kersnauskaitė, s. J. Budrienė, 
v. s. V. Jokūbaitis, s. VI. Bace
vičius, v. s. V. Kizlaitis, ps. P. 
Petraitis, j. ps. D. Kižys, s. v. 
Švarcas ir kt. vadovai-ės.

Gegužės 5 didelė pasitarimo 
grupė smulkiai apžiūrėjo pačią 
stovyklavietę, tikrino įrengi
mus, planavo Jubiliejinės Sto
vyklos išdėstymo, maitinimo, už
siėmimų ir kt. reikalus.

Beaumont stovyklavietė ne tik 
labai didelė, erdvi ir gerai išpla
nuota, bet taip pat tobulai bei 
moderniai įrengta; labai įdomi 
skautiškoji stovyklavietė.

šeštadienio vakare įvyko ne 
tik gausus, bet ir šaunus Cleve
land© skautininkų-ių ir kt. vado- 
vų-ių pasitarimas ir pobūvis, ku
riame dalyvavo ir atvykę LSS 
vadovai.

Clevelandiečiai apsiėmė rūpin
tis Jub. Stovyklos maitinimo 
reikalais, prisidėti prie paruo
šiamųjų darbų, organizuoti in

į Jubiliejinę Stovykla vienam skautui ii užjūriu. Kairėje — nuolatinis 
tkautg rėmėjo* V Šniolis, vidury — LSS Tarybos Pirm. v. s. A. Saulaitis, 
dalinėj* — v. s. Pr. Karalių*, pasibaigusio LSS Suvažiavimo Pirmininkas.

. ’ V Bacevičiaus nuotr.

formaciją, tvarkyti susisiekimą 
ir t. t.

Skautų Pilėnų tuntas pasiryžo 
prisidėti pagaminti Jub. St. me
džiaginį ženklelį (metalinis ga
minamas Bostone).

Ir dar clevelandiečiai užsimo
jo, ypač gero skautų bičiulio V. 
šniolio paremiami, apmokėti vie
no (dar nežinomo) Jub. Stovyk
los dalyvio kelionės išlaidas iš 
Pietų Amerikos ar Europos.

APIE MUS' 
IR 

BENDRUOMENĘ
Balsavimo pareiga

Skautiška dvasia mes vadina
me broliškumo principų pritai-! reigingumą visada aukštai ver-
kymą santykiuose su kitais žmo
nėmis, toleranciją skirtingoms 
nuomonėms ar pažiūroms ir res- 
pektą individualumui, besiekiant 
bendrų tikslų. Skautiška dvasia 
paremtas bendravimas su kitais 
asmenimis nereikalauja absoliu
tinės subordinacijos, griežtų pa
ragrafų ar taisyklių, bet remia
si laisva valia, daugumos noru, 
pasitikėjimu kitu žmogumi, ieš
kojimu to, kas jungia, bet n e to, 
kas skiria, šią skautišką dva-

GEDULO DIENA AUSTRALIJOJE

25-čio stovykloje, įvykusioje šių mėty sausio 3—13 Sydnėjau* apylinkėje. 
A. Jakšto nuotr.

Lietuvių Bendruomenė skau
tišką dvasią ir su ja surištą pa

tino, balsavimo būdu pavesda
ma atsakingas pareigas LSS 
auklėtiniams. Vienas iš geriau
sių pavyzdžių yra Lietuvių Ben
druomenės Tarybos Prezidiumo 
pirmininko pareigų patikėjimas 
ilgamečiui skautų vadovui, gil- 
velistui, skautininkui Vytautui 
Kamantui, kuris dabar šias pa
reigas ištvermingai ir sėkmin
gai neša. Panašių atvejų yra ir 
daugiau, kurių čia nepaminėsi
me, nes visi kalba atliekamais 
darbais.

Malonu konstatuoti, kad vis 
daugiau skautų-čių vadovų 
bei akademikų skautų-čių 
įsijungia į Lietuvių Bend
ruomenės veiklą bei vado
vybę, tačiau galėtų būti žy

miai daugiau.
Tuo būdu Lietuvių Bendruo

menėje dar labiau išplistų skau
tiška dvasia, kurios ypač trūks
ta mūsų politinių partijų veikė
jams, atėjusiems į Bendruome
nės susirinkimus. Be abejo, mes 
turime nemaža Lietuvių Bend
ruomenės veikėjų, nebuvusių 
skautais, kurie vadovaujasi skau
tiška dvasia.

Galima teigti, kad
kiekvienas skautų-čių va
dovas- vė tcri pareigų, be 

šia proga prisimintina, kad 
v. s. Broniaus žalio straipsnių 
yra buvę ir “Mūsų Skautijoje”.

Laimingos kelionės ’.
Nauji Liet. Skautų S-gos 

Tarybos nariai. I^S Taryba sa
vo antrajame posėdyje Austra
lijos Rajono Vadu 1973—1975 
m. kadencijos laikui išrinko lig
šiolinį to rajono vadą v. s. Alek
sandrą Jakštą.

Tame pačiame posėdyje ko
optuotais LSS Tarybos nariais 
1973—1975 m. kadencijai išrin
ko ligšiolinę Tarybos narę Wa- 
terburio skaučių tunto tuntininkę 
s. Leonorą Jasiulevičienę, Chi- 
cagos skautų I.ituanices tunto 
tuntininką s. Sigitą Miknaitį ir 
ligšiolinį Tarybos narį v. s. Al
fonsą Samušį iš New Yorko.

skautiškų darbų, rūpintis 
geresne, prasmingesne Lie-

mi ir dalyvauti įvairiuos* 
Lietuvių Bendruomenės vei

klos pasireijkhnubse.

mams į Lietuviu Bendruomenės 

reiga yra šiuose rinkimuose bei 
balsavimuose dalyvauti, sten
giantis. kad skautiška dvasia 
dar labiau išplistu Lietuvių Ben
druomenėje bei jot vadovybėje.

j. v. k Brunius Juodelis

£ JRa

Great 
American 

Dream 
Machine.

six years. That means your dreams

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

Before you know it, your American 
’ -’-tm will be a reality.

Take stock in America
Now Bonds mature in less than six years.

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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JONUI VILKAIČIUI 85 METAI
Ilgametis Naujienų bendradarbis

natorijų džiovininkams. Vis tai 
buvo nauji ir naudingi darbai.

ką ją sutvarkė, 
mis Tauragėje 
tojų seminarija,

Praeitų penktadienį, gegu
žės 11 dienų suėjo 85 metai am
žiaus New Yorke gyvenančiam 
visuomenės veikėjui ir spau
dos bendradarbiui Jonui Vil
kaičiui, kurs neilsdamas visuo
meniniuose baruose sukasi jau 
daugiau kaip 60 metų.

Spaudoje Jonas Vilkaitis pra
dėjo reikštis 1906 m., yra daug 
rašęs visiems socialistinės — 
demokratinės krypties lietu
vių laikraščiams, ilgus metus 
yra Keleivio ir Naujienų nuo
latinis bendradarbis, yra re
dagavęs Mokyklą, Darbininkų 
gyvenimą, Savivaldybę, Dar
bą ir Sveikatų, Talkų. Be jo 
rankos neišsivertė ir socialde
mokratų pogrindžio spauda.

Didelių nuopelnų J. V. turi 
socialinio draudimo srityje. 
Kai Lietuvoje buvo įvestos Li
gonių kasos, J. V. buvo pirma
sis Kauno miesto ligonių kasos 
direktorius. Jis sukūrė kasos 
administracijų, kuri buvo pa
vyzdys vėliau kuriantis kitoms 
kasoms. Jis sumanė leisti žur
nalą socialinio draudimo ir 

Sekmadienį, 
birželio 10 dieną,

BUCO SODE

sveikatos reikalams, kurj ir re
dagavo. Jo sumanymu Ligo
nių kasa įsteigė pirmųjų vaikų 
kolonijų, į kurių poilsio buvo 
siunčiami kasos narių vaikai. 
Tų pavyzdį vėliau sekė ir kitos 
kasos. Taip pat jo sumanymu

Gilių pėdsakų J. V. yra pali
kęs ir kaip savivaldybininkas. 
Jis 1920 — 1921 m. buvo Tau
ragės apskrities savivaldybės 
pirmininkas ir per trumpų lai- 

Jo pastango- 
įsteigta Moky-

mokytojavo.

Socialdemokratams ir liau
dininkams 1926 m. sudarius 
vyriausybę, J. Vilkaitis buvo 
pakviestas savivaldybių direk
torium. Po gruodžio 17 d. per
versmo jis tas pareigas turėjo 
apleisti.

Jis buvo vienas iš koopera
tinės spaudos darbininkų. Rai
dės, kooperatinio draudimo 
Kooperacija bendrovių steigė
jų. Jis Spaudos Fondo, Para
mos vadovybių narys.

Jonas Vilkaitis uoliai veikė 
Lietuvos mokytojų profesinėj 
sąjungoj, Draugijoj užsienio 
lietuviams remti, Draugijoj 
kovai su džiova, Lietuvos 
vaiko. Lietuvos motinoms ir 
vaikams globoti sąjungoj ir kt. 
Veiklus jis buvo socialdemo
kratų organizacijoje, jai vei
kiant legaliai ir nelegaliai, ku
riai jis priklausė nuo studen
tavimo laikų. Ir šiandien jis 
yra Lietuvos Socialdemokratų 
S-gos atstovybės užsienyje va
dovybėje, o taip pat ir Ameri-

Šis tiltas per Bosforo sąsiaurį jungia Europą su Azija. Tiltas bus atidarytas spalio men. Atidarius tiltą iš Is- 
tambulo į Ankarą bus galima nuvažiuoti per kelias minutes. Anksčiau, keltuvais kelionė užtrukdavo kelias valandas.

kos Lietuvių Socialdemokratų.leistųjų iš darbo lietuvių prie- kratijos ir PLB kūrėju. Jis eilės 
S-gos centro komitete bei jos 
Literatūros Fondo valdyboje.
Ne be jo pastangų pasirodė ir
paskutinieji fondo leidiniai — 
K. Bielinio “(iana to jungo” ir 
V. Požėlos “Jaunystės atsimi
nimai”.

Dar vienas J. Vilkaičio ver
tas paminėti darbelis. Jis ko
munistų okupacijos metu, bū
damas Valstybinio draudimo 
įstaigos valdytoju, daugelį at-

I PRASMINGESNI LB VEIKLĄ
Inž. Pranas Razgaitis į Vll-ją LB Tarybą

CLEVELAND, 0. — Pirma
me ’šios serijos rašinyje užsimi
nėme apie kai kurias LB proble
mas. (Problemų gi turi visos or
ganizacijos). Tiesioginiai ir ne
tiesioginiai siūlėme ir kai ku
rias LB veiklos ir organizacijos 
kaitos gaires, kad LB taptų tuo, 
kuo Lietuvių Charta pramatė jų 
būsiant ir kuo ji šiandien nėra, 
daugiausiai dėl netinkamo ir ne- 
kūrybingo organizacinio vado
vavimo. (čia pakartojame, jog 
turime galvoje tik JAV LB).

Rinkimai į VII-ją Tarybą (ir 

mė savo įstaigon, paskirda
mas juos kur nors provincijon, 
kur jie galėjo ramiai tuos lai-
kus išgyventi. Tuo būdu jis ne 
vienų išgelbėjo nuo Sibiro.

Mes linkime, kad jo širdis, 
'kuri buvo jau 1919 m. pirmą 
kartų “sustreikavusi”, dar il
gai plaktų ir kad jį likimas dar 
ilgai laikytų mūsų tarpe mūsų 
pasigėrėjimui ir visuomenės 
labui. J. V-gas

ateinantį PLB Seimų netiesiogi
niai) galės — iš tikrųjų turės — 
didelės reikšmės ne tik ateinan
tiems trims LB veiklos metams, 
bet gal net ir tolimesnei ateičiai. 
Todėl Tarybos sudėtis yra, kaip 
ir buvo, labai svarbus faktorius, 
gi rinkimai į ja ne tik LB gyva
tos rodiklis, bet ir ateities. Atei
ties kryptį lems naujieji Tary
bos nariai. Jei Taryboje vyraus, 
kad ir kiek naujų veidų, bet se
na rutininė dvasia, pergauta vie
nos grupės interesų siekimais, 
LB ateitis nebus ypatingai švie
si. Elektorato tad uždavinys iš- 
rinkti ne tik naujų veidų, bet 
naujų kūrybinių jėgų, naujų idė-
jų atstovų, naujos energijos 
žmonių, naujos dvasios ir polė
kio.

Ohio rinkiminėje apygardoje 
kandidatuoju keli, vyrai, kurie 
teikia vilties atnešti į LB gretas 
naujo, gaivaus vėjo.

Vienas jų — clevelandietis 
Pranas Razgaitis. Tai įdomi, ša
kota, principinga asmenybė.

Inž. Razgaitis į JAV išeivijos 
visuomeninės’ veiklos sūkurius 
atkeliavo politinio emigranto ke- 

Vliko seimų narys, jų komisijų 
narys, Vliko patariamosios ko
misijos veiklai planuoti narys.

Šis stebėtinas visuomeninis 
nis užsiangažavimas buvo ir yra 
atliekamas šalia profesinio dar
bo, kuris yra atsakingas ir šei
mos atsakomybės. Inž. Razgai
tis yra vienos didžiausių savo 
rūšies (McKee Engineering) 
kompanijos, vieno departamen
to viršininkas.

Pats gražiausias gi jo asmens 
portreto eskizo bruožas yra jo 
ir žmonos Aleksandros yra trys 
sūnūs ir dukra. Visi keturi iš
auklėti ir išmokyti grynai lie
tuviškoje ir giliai krikščioniš
koje dvasioje. Antanas Razgai
tis, baigęs aukštuosius mokslus 
(buvęs Studentų Ateitininkų Są
jungos centro valdybos pirmi
ninkas), šiuo metu yra Vliko 
Valdybos narys, Baltiečių San
talkos valdybos narys, lituanis
tinės mokyklos mokytojas. Ka
zys Razgaitis ruošia doktorato 
tiksliųjų mokslų srityje. Elenu- 
tė Razgaitytė yra mokytoja ir 
Moksleivių Ateitininkų Sųjun
gos centro valdybos pirmininkė. 
Andrius — jauniausia atžala — 
mokosi gimnazijoje.

Pasižymėjusiu asmenų per
tretai netelpa vienoje ar dviejo
se laikraštinėse skiltyse. Bai
giant norime dar pabrėžti Pra
no Razgaičio gilų patriotizmą, 
kietų principingumą ir krikščio
niškos pasaulėžiūros tūrį.

Elektoratas yra visuomet ap
gaubtas paslaptim. Bent jo 
sprendimai dažnai sunkiai su
prantami. Pristatėme vieno kan
didato visuomeninį portretinį 
škicų. Tolimesnis sprendimas 
priklauso balsuotojui.

Klevelandietis AJK

interparlamentarinės Unijos 
rudens konferencijai artėjant

D?As praneša .iš Ąbidiąno 
(Dramblio Kaulo Pakraščio res
publikos sostinė Vakarinėj Af
rikoj) apie ten ką tik įvykusių 
II*U (Interparlamentarinės Uni
jos) pavasarinę konferenciją, ku
rios uždavinys buvo aptarti pa
ruošų IPU visuotinei rudeninei 
konferencijai, įvykstančiai atei
nantį rudenį Santiago mieste, 
Čilė. IPU buvo įsteigta Paryžiu
je 1888 metais, šio pavasario 
konferencijoje dalyvavo delega
tai iš 73 valstybių parlamentų.

IPU savo pavasarinėje konfe
rencijoje Abidiane atsišaukė į 
visas valstybes, ragindama vi
sokius konfliktus ateityje spręs
ti taikiais būdais, atsisakant 
nuo jėgos vartojimo, ir priėmė 
projektą rezoliucijos, kuri turės 
būti šį rudenį priimta Santia
go konferencijoje.

Rezoliucijos projektas

Rudenį įvykstančios IPU kon
ferencijos rezoliucijos projekte 
nustatyta visa eilė principų, ku
riais valstybės turi ar turėtų va
dovautis savitarpio santykiuose. 
Tie principai yra:

1) respektuoti nekintama kiek
vienos valstybės teisę į laisvę, 

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 tremtiniu 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 {SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai 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 | 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.

■ n u, '
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.

neprįkįausomybę ir tautinį su
verenumą;

2) kiekvienos tautos teisės 
į apsisprendimą, ir nekliudoma 
teisė kiekvienai tautai turėti 
laisvus rinkimus ir laisvų poli
tinės bei ūkinės sistemos pa
sirinkimą ;

3) respektavimas kiekvienos 
valstybės teritorialinės neliečia
mybės ir politinės nepriklauso
mybės, ir

4) reikalavimas nesikišti į bet 
kurio kito krašto vidaus reika
lus.

Toliau rezoliucijos projekte 
reikalaujama respektuoti kiek
vienos valstybės teisę į savo te
ritorijoje turimus gamtos tur
tų išteklius ir priversti svetima 
kapitala savo veiklų derinti su 
krašto tautine politika. Paga
liau siūloma visoms tautoms tu
rėti lygias teises laisvai apsikei
čiant asmenimis, grupėmis ir 
idėjomis, naudingomis visai žmo
nijai.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

įvyks

BUS įdomi programa, gera muzika ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI 
VISĄ LAIKĄ GARSUSIS J. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIA 
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.

liu per šveicarijų ir Kanadą 
Aukštų jį mokslą jis pradėjo dar 
Lietuvoje, kur jau buvo įsijun
gęs į jaunimo visuomeninę vei
klų ateitininkuose ir studentuo
se. (Kurį laikų buvo Vytauto Di
džiojo Universiteto Studentų At
stovybės pirmininkas).

Aukštuosius inžinerijos mok
slus baigė jau Šveicarijoje, kur 
taip pat buvo lietuvių studentų 
pirmininku. Iš ten atkilo į Ka
nadą kur šalia šeimyninių rū
pesčių ir profesinio darbo, uoliai 
dirbo visuomeninį darbų Kana
dos lietuviams organizuotis, 
daugiausiai ateitininkuose ir ke
lis metus vadovaudamas Kana
dos Lietuvių Katalikų Veiklos 
Centrui.

Jo gilus visuomeninis įsiparei
gojimas išsiskleidė, netrukus 
persikėlus į JAV. čia, Clevelan- 
de, penkis metus P. Razgaitis 
dirbo įvairiose pareigose Alto 
skyriaus valdyboje, pirmininka
vo Ateities klubui ir daug laiko 
paaukojo darbui su jaunimu. Bu
vo Pirmojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso pirmosios fi
nansų komisijos pirmininkas, 
šiuo metu vadovauja šv. Jurgio 
parapijos Tarybos organizavi
mo darbui. Daug valandų pra
leido talkindamas Moksleivių 
Ateitininkų Centro Valdybai, 
kai ši buvo Clevelande ir žygio 
už Tikėjimo laisvę Komitetui.

Inž. Razgaitis jau 9 metai yra 
Lietuvių Krikščionių Demokra
tų Centro Komiteto ir Tarybos 
vicepirmininkas, bei šiuo metu 
vietos skyriaus pirmininkas, 
šiose pareigose būdamas jis eilę 
metų tampriai bendradarbiavo 
su Prelatu Mykolu Krupavičium 
ietuvių krikščioniškosios demo-|

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.

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

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais. Tel 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Kultūra vadiname tai, ką 
žmonės sukuria savo fiziniu ir 
protiniu darbu šalia to, ką 
jiems duoda tiesiog pati gamta.

KAS YRA DVASINE 
KULTŪRA?

Žmonių sukurtos medžiagi
nės gėrybės — tai medžiaginė 
kultūra arba civilizacija, o jų 
sukurtos dvasinės vertybės — 
tai dvasinė kultūra.

KAS YRA LIETUVIŲ 
DVASINĖ KULTŪRA IR 

KAS JĄ SUKURIA?
Lietuvių dvasinė kultūra — 

tai tos dvasinės vertybės, ku
rias sukuria lietuviai: visa 
lietuvių tautinė bendruomenė 
arba paskiri lietuviai.

1) Visos lietuvių bendruo
menės arba lietuvių tautos su
kurtosios dvasinės vertybės yra, 
pvz., jos dorinės ir religinės 
tradicijos, josios liaudies poe

Lenktyniauti privalo ir atsilikėliai
Kada “tarybinės” Lietuvos komunistų partijos va

dovybė pasirašė lenktyniavimo susitarimą su Gudijos vy
riausybe, tai Sniečkus su šumausku rengėsi j lenktynia
vimą įtraukti kiekvieną pavergtos Lietuvos gyventoją. 
Lenktyniavimui toną davė iš anksto partijos parinkti pir
mūnai, o vėliau į darbą privalėjo įsitraukti kiekvienas 
"tarybinės” Lietuvos dirbti dar pajėgiantis gyventojas.

Sniečkus su Šumausku savo kalbose retkarčiais už
simena apie “socialistinę” santvarką ir beveik tvirtina, 
kad dabartinėje Lietuvoje komunistų partija veda žmo
nes į komunizmą Kaip Sniečkui, taip ir kitiems partijos 
vadams joks socializmas neberūpi. Jiems rūpi galimai 
didesnis Lietuvos darbininkų išnaudojimas. Šio šimtmę- 
čio pradžioje komunistai skelbė, kad pirmon eilėn, paėmę 
valdžią, jie pagerins darbininkų gyvenimą: palengvins 
darbo sąlygas ir duos didesnį atlyginimą

Įvedus Rusijoje “socializmą” ir raudonosios armijos 
pagalba permetus jį pavergton Lietuvon, apie darbo sąly
gų pagerinimą jokios kalbos jau nebėra. Dabar ne tik pir
mam partijos sekretoriui, bet kiekvienam partijos nariui 
labiausiai rūpi lietuvio išnaudojimas. Išnaudojamas kiek
vienas pavergto krašto gyventojas, bet labiausiai išnau
dojamas Lietuvos ūkininkas. Rusai nesitenkina atėmę iš 
jo žemę, jiems reikia ištraukti visus syvus, kiekvieną 
energijos lašelį. Atrodo, kad tos sutartys su gudais spe
cialiai buvo padarytos, kad lietuvis ir gudas žemdirbys 
išlietų rusams paskutinį prakaitą.

Vilniuje sėdintieji komunistai žino, kad Naujienos 
rašo teisybę apie Lietuvoje vedamą darbininkų, o ypač 
buvusių ūkininkų, išnaudojimą, bet Amerikoje veikian
tieji sovietinio imperializmo šalininkai pasakoja, kad 
Naujienos išmislinėja nebūtus dalykus apie sunkią dar
bininkų būklę Lietuvoje. Kad ir jiems nebūtų išmistas, pa
cituosime Lietuvos komunistų partijos centro komiteto 
organe atspausdintą Petro Anilionio straipsnį, pavadintą 
“Komunistai — socialistinio lenktyniavimo organizato
riai : “Atsakomybė už atsilikėlius”. Anilkmis yra Kupiš
kio rajono Lietuvos komunistų partijos pirmasis sekreto
rius. Kai komunisto straipsnis dedamas centriniame par
tijos organe, tai reiškia, kad partijos vadovybė pritaria 
straipsnyje skelbiamoms mintims, kad paskelbimas rei
kalingas valdytojams. Tame straipsnyje Anilionis daug 
laiko skiria kolchozuose įvestam lenktyniavimui, ir jį 
baigia šitokia išvada:

“Kiekviename ūkyje iš Garbės lentų žiūri pirmū
nai. Neretai tai pastovūs ir visiems pažįstami vei-

dai, tarsi savotiška iliustraciją kad socialistiniame 
lenktyniavime čia niekas nesikeičia. Tai blogas sta
bilumas, praktiškai pąlaidojantis iniciatyvą, kūry
bišką lenktyniavimą kuriame galimas garbingas 
pralaimėjimas tuo metu stipresniam draugui.

Atsiliekančiųjų patempimas, bent iki vidutinių
jų — didelis kiekvieno ūkio rezervas. Socialistinis 
lenktyniavimas — didelė jėgą kurią reikia sumaniai 
panaudoti. Ieškosime naujų būdų skatinti žmones 
dirbti sparčiau, pagaminti ir parduoti valstybei dau
giau žemės ūkio produktų”. (Tiesa, 1973 m. geg. 6 
d., 2psL)
Kupiškio pirmasis sekretorius nekalba apie lengves

nes darbo sąlygas, bet nori jas pasunkinti. Jis nekalba
apie atlyginimo padidinimą, bet kalba tiktai apie darbo 
paspartinimą. Bet pats žiauriausias komunisto Anilionio 
pasiryžimas yra ieškoti “naujų būdų” skatinti tuos pačius 
bežemius valstiečius daugiau parduoti valstybei. Via ži
nome, kad paprastai žmonės nieko valstybei parduoti ne
gali, nes jie nieko neturi. Kiekvienas grūdas, kiekviena 
varpa priklauso valstybei. Žemės netekusiems ūkinin
kams apie namus palikta tiktai 60 arų žemėą o vietomis 
palikta tiktai 50 arų. Tas žemės sklypelis tinka karvei pa
rišti ir kelioms vištoms pasikapstyti. Tai nesudaro nei pu
santro akro. Jeigu kuris ūkininkas turi gerą karvę arba 
užsiaugina daržovių, tai komunistai ieško “naujų būdų*’ 
toje žemėje užaugintus javus ar daržoves parduoti vals
tybei. O valstybei parduoti — reiškia atiduoti už pusdy
kę. Valstybė niekad nemoka rinkos kainų. Juodojoje rin
koje brangesni kiaušiniai, vaisiai, mėsa, sviestas ir kt 
Kai komunistai ieško “naujų būdų”, tai jie juos suranda. 
O tas “naujas būdas” yra nauja prievarta žemės darbi
ninkui atimti produktą žymiąi pigesne kainą

Komunistas Anilionis nesitenkina sparčiausiai dir
bančiais pirmūnais. Jis planuoja kolchoze taip viską su
tvarkyti, kad lenktyniautų ir paskutinysis. Jis nori, kad 
paskutinysis gerokai pasitemptų, neleistų pirmūnui labai 
;oli nužingsniuoti. Kolchozo pirmūnus jis gerai pažįsta. 
Jam jau nusibodo žiūrėti į lentoje iškabintą pirmūno fo
tografiją.

Partijos sekretorius pataria visą kolektyvą padary
ti atsakingu už atsilikėlius. Jis nori, kad kiti kolchozą

A. D. KIZLYS KIZLAITIS

KAS ŽLUGDĖ IR ŽLUGDO 
LIETUVIŲ TAUTĄ?

ii
Pasižiūrėkime, kaip pavyzdingai yra 

susitvarkę mūsų lietuviai protestantai. Čia 
viską tvarko parapijų susirinkimai, per 
savo išrinktuosius, jie samdo kunigus ir 
jiems sumoka algas, jie, turimą bažnytinį 
turtą įsigyjamą nuosavybės dokumentuo
se įrašo, kad reikale jis galės būti, parda
vus. perkeltas laisvon Lietuvon. Jie yra 
dvasiniu, religiniu, tautiniu žvilgsniu nuo 
svetimtaučių nepriklausomi, neišnaudo
jami ir nediskriminuojami, ne taip kaip 
mes jų broliai Romos apeigų katalikai. Tai
gi, palyginus ir su jais, mes esame tikri 
“ubagai” ir medžiaginiai išnaudojami 
vergai...

Dr. Vincas Kudirka, minėdamas savo 
tautos giesmėje: Lietuva tėvyne mūsų — 
tu didvyrių žemė!, turėjo galvoje pagoniš
kų laikų lietuvius, kai jie 200 metų laiko
tarpy. Vakarų Europos puolami atsilaikė 
ir išlaikė religiniai dvasinį ir valstybinį 
savarankumą. Iš tiesų, tai buvo pilna pras
me didvyriai. Kai šiandien giedama toji 
giesmė — Lietuvos himnas, tai daug kam 
vaidenasi, kad mes esame tiesioginiai tų 
didvyrių ainiai. Iš tikrųjų čia kiek kitaip 
yra. Kai vėliau, ypač po Liublino unijos.

tinė ir prozinė kūryba (dainos, 
pasakos, padavimai, patarlės, 
priežodžiai ir pan.).

2) Paskirų lietuvių dvasinė 
kultūra pasireiškia jų mokslo 
veikaluose, meno, literatūros 
ir kituose kūrimuose, sutin
kančiuose su tautos dvasia.

KUO SVARBI MŪSŲ
.... DVASINĖ KULTŪRA? ....

1) Mūsų dvasinė kultūra pa 
rodo mūsų tautos intelektuali
ni lygį, kuris įgalina tautų tu
rėti savo laisvą, nepriklauso
mą valstybinį gy venimą.
.2) Tąja kultūra pasireiškia 

mūsų tautos dvasia, jos indivi
dualumas, dėl ko mūsų tauta 
siekia savo laisvo gyvenimo ir 
ryžtingai kovoja betkokiu pa
sikėsinimu įsijungti ją į kitą 
tautą.

a) Turėdama tokią savo 
dvasinę kultūrą, išskiriančią 
ją iš kitų tautų, mūsų tauta jau 
senovėje (XIII amž.) buvo 
įsisteigusi savo valstybę, tuom 
tarpu kai kitos jai giminingos 
tautos (kaip latviai ir prūsai) 
to negalėjo padaryti.

b) Ta mūsų tautos dvasinė 
kultūra suvaidino didelį vaid
menį ir Lietuvos valstybės at
statyme šio XX-jo šimtmečio 
pradžioje. Gi žiūrėkime, kaip 
mūs valstybė atsistatė.

XIX-jo šimtmečio pirmoje 
pusėje kada lietuviu gyvąją 
tautą sudarė tik tada tautiškai 
apsnūdę ir kultūriškai atsilikę 
mūsų valstiečiai, pirma pra
sidėjo juos palietęs mūsų kul
tūrinis sąjūdis, suformavęs iš 
lietuvių masės kultūrinę tautą 
(Kulturvolk), kuris virto poli
tinių sąjūdžių, (šio šimtmečio 
pradžioje) suformavusiu mu
sų valstybinę tautą (Staatsvolk), 
kurios vardu 1918. II. 16 d. 
(Lietuvos Tarybos nutarimu) 
paskelbtas Lietuvos valstybės 
atstatymas. Jei ne tas XIX-me 
šimtmetyje prasidėjęs mūsų 
tautos kultūrinis atgimimas jei 
ne mūsų dvasinės kultūros 
gaivinantis ir mums energi
jos teikiantis šaltinis, tai ne
būtų nei mūsų politinio sąjū
džio, nebūtų nei valstybinės 
tautos nei pačios moderninės 
mūsų valstybės.
KUO BŪDU PRIEŠAI SIEKIA 
LIETUVIŲ D V. KULTŪRĄ IR 

TAUTĄ SUŽLUGDYTI?
Jie siekia pirmiausia už

gniaužti lietuvių dvasinę kul
tūrą. Kadangi ta mūsų tautos 
dvasinė kultūra yra didele da-

nariai ragintų atsilikėlį ir padėtų negalintiems sparčiau Kmi, tampriai susijusi su reii- 
dhrbti ir lenktyniavime dalyvauti. Dabar esama tvarka jis 
nepatenkintas. Jis nori, kad kiekvienas kolchozas imtųsi 
atsakomybę už kiekvieną darbininką. Jeigu kuris atsilik
tų, tai kitų pareiga jį raginti.

Komunistai išgalvoja priemones, kuriomis darbinin
kus galėtų daugiau išnaudoti.

pradėjo siausti po Lietuvą svetimų idėjų 
vėjai, tai mes tapome be tautinio susipra
timo, be ambicijų žmonėmis.

Šiandien dauguma esame jų ainiai, 
vaikai... Dėl to dirbdami šviesesnei lietu
vių tautos ateičiai, mes turime griežtai 
nuo visų šių būdo pavėluotų nedorybių 
apsišvarinti ir veikti visur sutartinai.

Nors religiniai dvasinė iškili, neaprė
piama politikos sritis priklauso tvarkyti 
Bendruomenės kunigams, bet lygiai taip 
ALTo, taip VLIKo pareiga visomis išga
lėmis jai padėti, net tai liečia bendrai visų 
mūsų gyvybinius tautos reikalus. Prof, 
kun. S. Ylos “Sveika Marija” maldyne, na
grinėjant IV-jį Dievo įsakymą prieš išpa
žintį nurodomi ir nusidėjimai prieš savo 
tautą ir valstybę (212 psl.): “Gal nusidėjai 
prieš savo tautą ir valstybę — neatlikai tei
sėtai uždėtų pareigų? Gal niekinai savo 
tautą ar valstybę — gcdinais savo tautinė* 
kilmės, kalbos, save papročių? Negynei 
savo tautiečių ? Nekovojai už teisingas sa
vo tautos teises? Priešingai: savo tautie
čius skundei svetimiesiems? Dirbai prieš 
savo tautos interesus, juos išdavinėjai?” 
Ką į tai atsakytum? šie religiniai įpareigo
jimai yra privalomi visiems lietuviams ka
talikams — taip pasauliečiams, taip kuni
gams ir vyskupams!

7. STASIO ŠALKAUSKIO DVI 
ŽALINGOS DOKTRINOS

gija, būtent, katalikybe, tai 
priešai, pirmiausia, savo gink
lus ir nukreipia į mūsų tautos 
religiją, kėsindami esi ją išplėš
ti iš lietuvių širdžių ir pakeisti 
kita, jų atstovaujama religija 
ar pasaulėžvalga.

Toliau V. žemaitis trumpai (iš tiesų, 
perdaug trumpai. A. D. K. K.) pasisako dėi 
dviejų, kaip matysime, ypatingai lietu
vių katalikų visuomenei žalingų prof. Sta
sio Šalkauskio filosofijos pradų, būtent: 
1. ‘'Lietuviška kultūra turi būti sintezė su
kurta iš rytietiškų ir vakąrietiškų pradų”, 
iš to seka, S. Šalkauskis skaitė lietuvius 
esant žemos kultūros (Sk.: “Ateitininkų 
Ideologija” Putnam, 19.'>|, psl. 29), 2. Atei
tininkų ideologijos pagripde glūdi univer
sali katalikų pasaulėžiūrą”. AtsęiŲ ne lie
tuvių katalikų pasaulėžiūrą! ? (Ten pat, 
žr„ 314 psl).

V. Ž. nuomone, nors St. Šalkauskis bu
vo religingas, sąmoningas katalikas, bet 
tas dar nereiškia jį buvus žymiu lietuviu. 
Ir kaip jį “asmens kulto1* frazėmis negar
bintų kai kurie jo mokiniai, jis nebuvo ir 
uegsli būti “didžiausiu mūsų tautos filoso
fu” ir menamai ypatingų ateitininkų pasau
lėžiūros ideologu. Kad jis pagrindė atei
tininkų ideologiją “universalia pąsakžiū- 
ra’\ tas jį nedaro ypatingu lietuvių filoso
fu, greičiau katalikišku internacionalistu.

St Šalkauskis savo mokinius įvežė į in- 
ternaciopalios religijos (katalikybė*) ir 
tautybės vandenis, iš kurių *r šiandien 
jiems miglotais atrodo lietuviški gintari
niai Baltuos krantai" (."A—54 psk). Pats
V. ž. sakosi “yra išaugęs pirmųjų ateitinin
kų Vytauto Endaiulaičife kun. M. Krupa
vičiaus, prof. Pr. Dovydaičio ideologijoje,

Astronautas Charles Conrad ruošiasi skridimui į erdvės faboratori ją, 
kur jam teks valdyti teleskopą. Čia matome astronautą prie sudė

tingos teleskopo instrument lentos.

Pvz., Rusijos carai kėsinosi 
katalikišką lietuvių tautą su- 
pravoslavinti, o dabartiniai
raudonieji despotai bolševikai 
ją suateistinti, būtent , išplėš
ti jai katalikų tikėjimą ir jėga 
primesti savo “ateistinę religi
ją”. Mūsų tautos prispaudėjai 
žino, kad, sunaikinus tautos 
dvasinę, kartu gi ir religinę 
kultūrą, tauta neteks savo in
dividualumo, ir tada bus leng
va jai įbrukti savo pasaulėž
valgą ar religiją ir įjungti mū
sų tautos žmonės į savo paval
dinių masę.

Carinės Rusijos despotams 
tas nepavyko. Ar pasiseks tą 
padaryti dabartiniams mūsų 
tautos prispaudėjams, sunku 
šiandien pasakyti, bet visi ma
tome, kad bolševikai to siekia 
brutaliausiu būdu, nesiskaity
dami su priemonėmis.

Religinė o kartu ir kultūrinė 
priespauda Lietuvoje, kuria 
siekiama užgniaužti mūsų tau
tos dvasinę kultūrą, šiandieni
nėje Lietuvoje tokia nuožmi, 
kokios dar niekuomet nebuvo. 
Ji žymiai, — brutalesnė, nuož
mesnė, negu būta jos Rusijos 
carų laikais.

Ypač nuožmiai persekioja
mi katalikai, mindžiojant ir

nešvęstų bažnytinių švenčių; 
kad pagal lietuviškas ir religi
nes tradicijas nelaidotų su ti
kybinėmis apeigomis savo mi
rusių ir pan.

Taigi šių dienų Lietuvpje 
mūsų tautos dvasinės kultūros 
vertybes, ypač gi lietuviškos 
dorinės — religinės tradicijos 
naikinamos didžiausiu okupan
to ir jo pagalbininkų mūsų 
raudonųjų kvislingų įnirtimu.

Brutaliai elgiamasi ir su lie
tuvių individualia kultūrine — 
dvasinė kūryba. Mokslo kūrė
jai, menininkai, rašytojai ir 
kiti dvasinių vertybių kūrėjai 
varžomi taip, kad nieko nega
li kurti laisvai, o tik pagal bol
ševikinių politikų nurodymus, 
pagal jų nustatytus standartus 
ir pagal bolševikines, propa
gandines, neigiamas, lietuviui 
visai svetimas idėjas.

Taigi, mūsų lietuviškoji dva
sinė ir su ja tampriai susijusi 
religinė kultūra šiandieninėje 
Lietuvoje yra jų sunaikinimo, 
jų visiški užgniaužimo pavoju
je*

Tuo mes visi laisvėje gyvenų 
lietuviai turime susirūpinti ir 
rimtai pagalvoti apie būdus ir 
priemones mūsų dvasinei kul
tūrai gelbėti.

naikinant jų dvasines — religi
nes tradicijas: daromi visokie 
trukdymai ir spaudimai, kad 
jie nekrikštytų bažnyčiose savo 
kūdikių; kad neduotų kuni
gams savo vaikų auklėti religi
nėje dvasioje; kad jie nesituok
tų religinėmis apeigomis; kad

KONCERTE

Koncertas. Solistė drebančiu 
balsu spaudžia aukštas gaidas: 
“...kad būčiau paukštelis, skrai
dyčiau danguj...”

Salėje pasigirsta balsas: “Ir 
jei aš turėčiau šautuvą!”

kuri tiko Kristaus evangelijos dėsniams: 
“Atiduokite kas yra ciecoriaus — ciecoriui 
(tai yra tėvynės — tėvynei) ir kas Dievo — 
Dievui (Matas. 21 — 22). Kitais žodžiais 
nebūkime, nei religiniu, nei tautiniu žvilgs
niu internacionalistais (kosmopolitais )”, 
(54 psL).

Kaip matome, šios V. ž. išvados išėjo 
iš senos gyvenimiškos patirties ir šio str. 
autorius su jomis visai sutinka, šio str. rė
muose glaustai (nes tektų rašyti visas to
mas), mano tikslas bus šiek tiek tai pra
plėsti, pareipti ir pareikšti savo nuomauę.

Stasys Šalkauskis gimė 1886 m. Airio- 
galoje gydytojo Julijono Šalkauskio devy
nių vaikų — brolių ir seserų — šeimoje. 
Stasio tėvas Jut š. gimė 1849 m. Joniškyje, 
laisvųjų ūkininkų kilmės — žemaitis, mi
rė Šiauliuose 1933 m. Gydytojo mokslus iš
ėjo Petrapilyje, Karo medicinos akademi
joje. 1877 m. grįžo Lietuvon ir vertėsi gy
dytojo praktika Airiogaloje. 1882 m. vedė 
Barborą Goštaulaitę, gimusią 1864 m. Mil- 
vidų dvare, Krakių valsčiuje, kilusią iš 
sulenkėjusios, senos lietuvių bajorų Goš
tautų šeimos. Ji mirė 1947 m., vėliau už sū
nų Stasį, kuris mirė 1944 m. Apie 1890 m. 
JuL Šalkauskis buvo nusikėlęs į Rygą, bet 
1901 m. grįžo į Šiaulius, kur iki 1915 m. 
ėjo dar ir miesto burmistro pareigas. Bu
vo kuklus, darbštus, labai socialus, vai
kus auklėjo katalikiškai.

Stasio motina turėjo naminį auklėjimą 
su pensionato lankymu Rygoje. Mėgo skai
tyti, buvo labai pamaldi, gero giedro bū
do, labai svetinga. Namuose šalkauskiai 
kalbėjo lenkiškai. Vyresnieji vaikai, ypa
tingai dukros pagal tų laikų dvasią turėjo 
palinkimą pagal motiną į lenkiškumą, bet 
jaunesnieji, inž. Julijonas, arch. Algirdas 
jautėsi jau tikrais lietuviais. Vyresnysis 
Stasys su motina kalbėdavosi lenkiškai. 
Vėliau, tik subrendęs jaunuolis, palinko 
į lietuvybę ir pradėjo mokytis lietuvių kal
bos, susidurdamas su lietuviais ir dalyvau
damas lietuvių studentų draugijose Mask
voje, tačiau juridiniai mokslai jį mažai 
domino. Jis iš prijpmties buvo menkos 
sveikatos — silpnų plaučių, be to gabus, 
religingas, mistikas, kas jį traukė labai u 
domėtis filosofiniais religiniais klausiniais.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti

x “NAUJIENAS” 
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TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIU 
It MtKLtS LIGOS

2858 w. 6M Strset

Valandos pagal susitarimą

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS Pagerbtas Dr

DR. K. G. DALUKAS 
lt

DR. FANG C LU 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
•449 So. Pvtaoki RA (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5-6444
Antras ofisas — 

8007 WEST 83rd PLACE
JUSTICE, IL. TEL. 599-0500

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepus skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELE 
INKSTU IR ŠLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Totef. 495-0533 

Pox Valley Medical Center 
840 SUMMIT ST. 

ROUT1 58, ELGIN. ILLINOIS

PHYSICIAN ANO SURGEON 
1434 WEST 71at STREET 

Ofisas: HEmlock 4-5849 
RasiAi 388-2233

OFISO VALANDOS: 
■.irmadieniaia ir ketvirtad 1—7 vaL. 
■ntrad.. penktadieni nuo 1—5. tret 

ir šeštad tiktai susitarus.

Res.: Gi 84)873

OR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

.132 So. Kadžio Ave.. WA 5-2470 
valandos pagal susitarūna. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 34001.

Ateinantį savaitgalį įvyks 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų są
jungos suvažiavimas, kurio 
programoje numatomos įvai
rių medicinos sričių paskaitos, 
organizaciniai darbai, naujos 
valdybos rinkimas ir sociali
niai pobūviai. Ta pačia proga 
įvyks ir Amerikos Lietuvių Gy
dytojų suvažiavimas bei įvai
rių korporacijų sąskrydžiai.

Neseniai daktarų lipskių 
namuose spaudos atstovai bu
vo supažindinti su šių suvažia
vimų programa. Gydytojai, 
kaip žinome, nemažą dėmesį 
skiria visuomeniniams reika
lams. Sekdami Lietuvai daug 
pasidarbavusių gydytojų: Ba
sanavičiaus, Kudirkos, šliupo, 
Griniaus ir k L pėdomis, lietu
viai gydytojai pirmąją suvažia
vimo dieną turės ir visuomeni
nį posėdį. Amerikos lietuviai 
gydytojai šalia savo tiesioginio 
darbo nemažai dirba lietuviš
kiems reikalams. Šiuo metu 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
vadovybėje yra gydytojai: pir
mininkas dr. K. Bobelis, vice
pirmininkas dr. J. Valaitis. 
Gydytojams ne kartą yra tekę 
vadovauti didžiosioms lietuvių 
šokių ar dainų šventėms (dr. 
Biežis, dr. Balukas, veL dr. 
Kriaučeliūnas). Gydytojai dir
ba Lietuvių Fonde, SLA, L 
Bendruomenėje ir kt

OR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUOUŪNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
4132 So. KEOZtt AVE. 

Totef. WA 5-2470. 
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

CRAD1NSKAS
' GKUNDIG
I AM-FM Radijas, Magnetofonas

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

Ofiso tai.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 4-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet, 
šeštadieniais nuo S iki 11 vaL 
ryto tik susitarus. . 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2418 W. 71si St. — Tol. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS LR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas ros. telef.: 4485545

llu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta. 
Ret Mu WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2452 WEST 59th STREET 

TsL: PR 81223
OFISO VAL: pirm., antrad., trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 88 vaL vak šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarime.

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

2454 WEST 7lst STREET
Ofiso teteL HEmlock 82123

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

P. SREIKIS, 0. P.
ORTHOPEOA5-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med Ban-
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t L
VaL- 8—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd $♦., Chicago, m. 60429

Telef.: PRespoct 6-5084

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

GUŽAUSKŲ 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GcLtNYCLA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5) 
5525 So. Karlam Ava. — 586-1220

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
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 sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

šiais metais gydytojų korpo
racija Fraternitas Lithuanica 
yra paskelbusi dailės konkur
są Romo Kalantos ir Simo Ku
dirkos įamžinimui, ši korpo
racija, kurios Centro valdybos 
sekretorius yra dr. V. Tauras, 
o Čikagos skyriui vadovauja dr. 
M. Vygantas, šiais metais šven
čia savo įsikūrimo 1908 m. 65 
metų sukaktį. Korporacija yra 
vis gyva, darbšti ir savo eilėse 
sutraukusi nemažai jaunosios 
gydytojų kartos veikėjų. Pre
mijuotų meno kūrinių prista
tymas įvyks gydytojų suvažia
vimo metu Sheraton viešbuty
je. Per banketą bus įteiktos 
premijos. Tai labai tinkamas 
darbas Romo Kalantos savaitei 
atžymėti. FL korporacija su-, 
važiavimo proga turės 
skirus posėdžius ir išsirinks 
naują vadovybę. Askirai po
sėdžiaus ir Korp. Gaja, apie 
kurios planus laikraštininkams 
kalbėjo dr. J. Juozevičius.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
sąjungos valdyba, kuriai pir
mininkauja dr. Ferd. Kaunas, 
savo kadenciją baigia. Teko 
girdėti, kad naują valdybą bus 
bandoma išrinkti iš Detroito 
apylinkėje gyvenančių gydyto
jų. Šalia centro gydytojai turi 
ir regionines vadovybes. Illi
nois gydytojų sąjngos pirmi
ninkas Dr. Domas Giedraitis ir 
jo valdybos nariai dr. K. Pem- 
kus ir kt. neseniai paskelbė įdo
mų konkursą — rašyti į ame
rikiečių dienraščius ir žurna
lus straipsnius, įrodinėjant, 
kodėl laisvosios pasaulio vals
tybės turėtų rūpintis pavergtos 
Lietuvo likimu ir jos laisvės ir 
nepriklausomybės atstatymu. 
Konkurso sąlyga, kad laikraš
tis ar žurnalas būtų plačiai 
skaitomas, turėtų ne mažiau 
100,000 skaitytojų tiražą. Gy
dytojai skiria premijoms 1,000 
dol. Pirmoji premija už straips
nį ar ilgesnį laišką — 250 dol., 
antroji — 200 dol., trečioji — 
150 dol. Keturios premijos po 
100 dol. kiekviena.

Illinois gydytojai 
žurnalistų, 
tojų sąjungos atstovų komisiją, 
kuri straipsnius vertins ir 
skirstys premijas. Konkursas 
veikia nuo šių metų gegužės 
mėn. iki 1974 m. gegužės mėn. 
1 d. Patys autoriai straipsnius 
iškerpa iš laikraščių ir atsiun
čia jury. Apie tai bus atskiras 
pranešimas.

Gydytojų suvažiavimo pro
ga įvyks reta meno paroda, ku
rioje dr. A. Lipskis išstatys sa
vo tapybos darbus, o dr. J. Šal
na savo medžio kūrinius. Pa
rodą organizuoja Illinois gydy

tojų Pagalbinio Moterų Viene
to Stipendijų Fondas. Suvažia
vimo proga bankete bus me
ninė programa, kurioje akto
riai J. Kelečius ir A. Barauskas 
duos ištrauką iš V. Krėvės “Ra
ganius”.

Gegužės 27 d. (Chicago — 
Sheraton viešbutyje, 505 Mi
chigan Ave. ten pat, kur vyks 
gydytojų suvažiavimas, kvie
čiami dalyvauti pobūvyje visi 
tie, kurie pradėjo medicinos, 
odontologijos ar veterinarijos 
studijas 1940 metais, kada 
“laukai aptemo, kai fuksais 
ta m poni, Lietuvos žemė lais
vės neteko”, šitų kurso pobū
vių pastovi judintoja yra Ali
na Raubaitė — Lipskienė.

Jonas Genys
pasveikino Dr. Genį ir jam pa
dėkojo už jo pastangas išrink
ti josios tėvų Amerikos prezi-

Washington, D. C. — šių me
tų geg. 12 d. sostinėje vyko 30 
Amerikos tautybių respubliko
nų partijos konvencija. Buvo 
svarstomi įvairūs tautybes lie- 
čiantieji klausimai. Baigiama
jame konvencijos posėdyje Dr. 
Jonas Genys, Amerikos Lietu
vių Tarybos atstovas Washing
tone, buvo atrinktas, kaip vi
sų iškiliausias šių metų žmo
gus (“most outstanding indivi
dual”) ir jam buvo įteiktas 
Eisenhowerio Meritorious Ser
vice Award”.

Atžymėsimas buvo įteiktas 
iškilmingame baliuje, kuria
me dalyvavo daug žymių kon
greso ir vyriausybės žmonių, 
įskaitant Julia Nixon ir David 
Eisenhower. Julia asmeniškai

deniu.
Iškilmėse dalyvavo apie 400 

žmonių, įskaitant ir apie 20 
lietuvių atstovų. Jų tarpe bu
vo Kazimieras Oksas, Eugeni
ja Genienė, Jūratė Micutaitė, 
Dr. Aldona Valis, Aldona Bru- 
sokienė, Rita Premenickienė, 

Tai u t is, J. Dzikas, Edv. 
Šumanas ir daugelis kitų.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Dr. Kazys Bobelis 
tris dienas praleido Washing
tone bet šitame bankete jis ne
galėjo dalyvauti, nes turėjo 
skubiai grįžti į Chicagą. Wa
shingtone jam teko susitikti su 
atsakomingais Valstybės Depar
tamento , senato ir kongreso 
atstovais . Ilgiau jam teko iš
sikalbėti su atstovu Derwins- 
kiu ir senatorium Charles Per
cy. Chicagoje Dr. Bobelis pa
darys platesnį pranešimų apie 
kelionę į Washington?.

Adv. M. šveikauskienės 
ofiso naujas adresas

Nuo gegužės mėn. 1 dienos 
advokatė dr. Marija L švei- 
kauskienė persikėlė į naujas 
patalpas(netoli senųjų). Da
bar jos ofiso adresas yra:

Boston Five Building 
1895 Centre Street 
West Roxbury, 
Massachusetts, 02132, 
Tel (tas pats): 325 — 4250 
Rašant ir prašant patarimo 

teisių klausimais reikia rašyti 
naujuoju adresu.

sudarė
gydytojų ir rašy-

Į tuos kurso pobūvius pap
rastai sueina ne tik gydytojų 
profesiją įsigiję, bet ir tie, ku
riuos likimas pasuko kitais 
keliais. Čia jau grynai socia
liniame subuvime atsimena
mos studentų 'dienos ir sustip
rinama draugystė, kuri jung
davo studentus jaunystės die
nomis.

Taigi, ateinančio savaitgalio 
dienomis lietuviams patartina 
nesirgti nei Čikagoje nei kituo
se miestuose, nes jų gydytojai 
suvažiuoja į ‘‘Vėjuotą miestą” 
aptarti savo reikalų, pasižmo
nėti ir dar glaudžiau sutvirtin
ti savo organizacijos rvšių.

A. P.

"NAUJIENOS* KIEKVIENO

LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

SUSIRINKIMŲ

— Humboldt Parke Lietuvių Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gegužio 16 d. 12:15 vaL 
popiet, Almera Simons parkelio sve
tainėje, 1040 N. Drake Ave. 103 kam
baryje, pirmame aukšte. Nariai na
rės prašomi atvykti. Turėsime pla
nuoti suruošimą pikniko .birželio mė
nesį. Po susirinkimo turėsime vaišes.

W. Menkus, nut. rašt

— žemaičių Kultūros Klubo narių 
susirinkimas Įvyks trečiadienį gegu
žio 16 d. 7:00 vaL vak. Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Nariai kvie
čiami aptarti klubo reikalus, kurių 
yra daug. Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rašt

KAZIMIERAI TARVAINIENEI 
mirus,

jos dukrai Bronei, žentui Juozui ir anūkams
— Benetai ir Zenonui Kiaulėnams nuošir
džią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Vytauto Didžiojo kuopos šauliai

S. CECEVIČIENĖ
M. DAPKIENĖ
V. IšGANAITIS
A. BUDRECKAS

S. RADZVICKAS
P. TAMKUS
P. PADVAISKAS
J. PRANAITIS
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Tu būsi nauju vardu vadinama... ir būsi gražus vainikas rankoje 

Vieigaties Dieve ir karališka kepure renkeje tavo Dieve. Iza. 62:2, 3.
e o o

Neužmirškime, kad esame “ypatingi žmonės”, atskirti nuo didelio 
skaičiaus vardiškų krikščionių, atskirti nuo svieto ir turime aukštesnę viltį, 
geidžiame aukštesnių dalykų ir esame apdovanoti tikresniu regėjimu ir 
dieviškų dalykų pažinimu, nes esame pavadinti iš tamsos, kurioje buvome, 
prie stebuklingos šviesybės. O jei taip esame atskirti nuo svieto ir nuo 
krikščionių, turinčių svietišką dvasią ar keistą, kad nei vienas jų nesutinka 
su mumis ir peikia mus bei priešinas mums.

Knatus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tekiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th StM Chicago, Illinois 60629

BV. RAtTO TYRIN8TOJAI

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ 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

MODKKN1SKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

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

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

BABBBIBaBBaCIBIIBBRBBIIIIBBRNflBBIBBBiaBa

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VINIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Citagletet įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasminus, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
^prašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 pel. Kaina $2.50.

KrtatiĮanaa Donalaitii, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai" poeto 
Vado Bastenio vertimas. Gražia leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Jucbm B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istoriją 
ill p«i. Kama $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma Šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jaa ii 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus 6ekį ai 
pinipnę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 Sndtb Habited StreeL Chicago, i lt KOKOS
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JONAS PROČKYS
(AGRONOMAS)

Mirė 1973 m. gegužės mėn. 15 dieną, 7:30 vai. ryto. Gimęs Lie
tuvoje. Kamajų vals.. Rokiškio ap«kr.. Meilūnų kaime.

Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko nuliMę: žmona Stefanija, pagal tėvus Zosaitė. sesuo Elz

bieta Gaušienė,aesers sūnūs — dr. Mindaugas Gausas su šeima ir Jo
nas Gaušas su žmona bei kiti giminės.

Lietuvoje liko 3 seserys su šeimomis ir kiti giminės.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje. 3307 So. Litua- 

nica Avenue
Penktadienį, gegužės 18 dieną 8:30 vai ryto bus lydimas iš koply

čios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas šv Kazimiero Lietuvių kapinėse

Visi a. a. Jono Pročkio giminės, draugui ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsis\eiki*imą.

Nuliūdę lieka

žmona, sesuo ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips Tel. 927-3401.
- -

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNCS
(LACKAW1CZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Korp - “Fratemitas Lituanica” konkursas 
- šūkiu: “Laisvės Lietuvai” -

1971 na. lapkričio mėn. 21 'd., 
Illinois Liet. Gyd. Korp. “Fra- 
ternitas Lituanica” metinio na
riu suvažiavimo metu, jaunieji 
fraternitiečiai iškėlė mintį pas
kelbti dailininkams konkursą, 
meno kūriniais įamžinti Simo 
Kudirkos nelaimingą šuolį į lais
vę bei to pasėkas. Korp. Centri
nė valdyba šį sumanymą užgy- 
rė ir pažadėjo paremti finansi
niai, skiriant 1,000 dolerių pre
mijoms. Manyta konkursą rea
lizuoti 1972 metų lapkričio mėn.

Tačiau 1972 m., gegužės mėn. 
14 d., atsitiko okupuotoj Lietu
voj dramatiškai tragiškas įvy
kis — Romo Kalantos susidegi
nimas ir Kaune patriotinio jau
nimo demonstracijos šūkiu: 
“Laisvės Lietuvai”.

Ir čia jaunieji fraternitiečiai 
išreiškė savo pageidavimą, kad 
pirminį Simo Kudirkos konkursą 
reikėtų praplėsti, įjungiant ir 
Romo Kalantos susideginimo 
tragediją. Centrinė valdyba šiam 
dvigubam konkursui pritarė ir 
nutarė premijas padidinti nuo
l, 000 dol. iki 1,500 dolerių.

Meno kūrinių konkurso termi
ną irgi reikėjo pratęsti iki 1973
m. gegužės mėn. 21 d., t. y, prieš 
Laisvojo Pasaulio Liet. Gydyt; 
Sąjungos kongresą ir Gyd. Korp. 
“Fraternitas Lituanica” narių 
visuotinį suvažiavimą.

Kaip jau anksčiau laikraščiuos 
buvo pranešta, Jury komisiją 
sudaro:

Prof. D. Baum, Chairman 
Roosevelt Art Department, Chi
cago, prof. R. Genzel, Dept, of 
Fine Arts, University of Illinois 
Circle Campus, prof. A. Varnelis, 
Dept, of Art, Chicago Teachers 
College, Chicago ir Dr. Balys

MatuHohis,' garbės narys, Kor
poracijos atstovas bei patarėjas; 
ideologiniais bei finansiniais rei-1 
kalais.

Ši komisija pasiryžusi objek
tyviai įvertinti meno kūrinius ir j 
juos premijuoti. Savaime aišku, 
jei neatsirastų premijoms vertų 
darbų, tuo atveju Konkurso Ju
ry Komisija turėtų teisę kon
kursą atidėti vėlesniam laikui.

Norima atsiųstus meno kūri
nius gegužės mėn. 26 ir 27 d. 
išstatyti Sheraton viešbuty, kur 
vyks gydytojų suvažiavimai, čia 
meno kūriniai bus premijuoti, 
o premijos bus įteiktos visų gy
dytojų suvažiavimo banketo me
tu.

Todėl dailininkai maloniai yra 
prašomi savo kūrinius prisiųsti 
ne vėliau kaip gegužės mėn. 21 
d., Kudirkos-Kalantos Art Ex
hibit vardu, į Jaunimo Centrą, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
Ill. 60636.

Esant pakankamai meno kū
ninių, yra numatoma birželio 
mėn. 9 d. 8 vai. vakaro atidaryti 
tų kūrinių meno parodą, kuri 
tęstųsi iki birželio mėn. 17 d. 
Dailininkai, jei norės, galės sa
vo kūrinius parduoti, perleisti 
meno galerijoms, lietuviškom 
įstaigom bei lituanistinėm moky
klom.

Pageidautina gausaus visų 
dailininkų konkurse dalyvavimo, 
nes tai būtų jiems gera atesta
cija įrodymai jų pasišventimo 
lietuvybės puoselėjimui bei pa
triotizmo iškėlimui mūsų išei
vijoj. Dr. V. Tauras

Nelinksmos išvaizdos šunelis "basset" 
todėl toks liūdnas, kad New Yorko 
šuny parodoje nelaimėjo jokios vietos.

REAL ESTATE 
Nuosavybės — kitur

OUT OF TOWN REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
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 — 302-1141 Broker

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

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

I. ---------------------- -

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiu prekių. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halated St., Chicago* IH. 60608. — Tel. 2543320

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

V. VALANTINAS

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
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui 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 lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną nauja skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicago!*. priemiesčiuose ir Kanadoj* Nau!i*no» metama — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, .vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — <20.00, pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO. IL 60608 ’

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

,,,, pro^a.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų
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REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

Rudienė nekandidatuoja
Pranešame, kad LB Vidurio 

Vakarų Apygardos rinkinių 
komisija gavo iš M. Rudienės 
ir Valerijono Šimkaus praneši
mus, jog jie atsisako kandida
tuoti į LB VII-ją tarybą, todėl, 
už juos paduoti balsai į LB VII- 
ją tarybą, nebus skaitomi, bet 
jie M. Rudienė ir V. Šimkus, 
palieka kandidatais į PLB sei
mą.
Prašome apie tai painformuo
ti balsuotojus.

Ta pačia proga komisija tu
ri pažymėti, kad nei apylin
kių komisijos, nei balsuoto
jai, jokių pataisymų ir iš
braukimų, balsavimo lapuose 
negali daryti.

Su geriausiais linkėjimais.
Ignas Kazlauskas

Komisijos Pirmininkas

Naderio “pranašystės”
Populiarusis vartotojų advo

katas Ralph Nader, kalbėdamas 
studentams Ulinojaus universi
teto Circle, Chicagoje, pakartojo 
savo prieš savaitę pareikštą 
“pranašystę”, kad prezidentas 
Nixon atsistatydinsiąs. Jis pa
reiškė nepasitenkinimą, kad au
tomobilių firmoms buvo dar me
tams pratęstas terminas “šva
riems” automobiliams, kurie ne
terštų oro, gaminti, ir perspėjo 
dėl atominių jėgainių statybos. 
Didžiausia tokių jėgainių staty
ba yra sukoncentruota aplinkui 
Chicagą, kur sprogimui įvykus 
ar kitaip tokiai stočiai sugedus 
“milijonai žmonių amerikiečių 
nukentėtų”.

Kodėl žuvis pabrango?
Amerikos pakraščiais dar

buojasi ištisas Sovietų Rusijos 
žvejybos laivynas. Be to tuose 
pakraščiuose smarkiai darbuo
jasi Japonijos, Norvegijos, Bri
tanijos, Vakarų Vokietijos, 
Meksikos, Danijos ir kt. šalių 
žvejai. Aiškinama, kad tokį 
nepaprastą žuvimi susidomė
jimą iššaukė visur jaučiamas 
mėsos produktų pabrangimas. 
Pasaulis vis labiau darosi al
kanas, bet žmonės tiek daug 
žuvies išgaudo, kad

gamta nebespėja priauginti. I 
Pasaulyje žuvies trūkumus jau 1 
sukelia susirūpinimą. Žuvies 
trūkumas (krizė) jau dabar 
įpusėjusi ir vis labiau aštrėsian- 
ti.

Kaip sparčiai žuvis brangsta 
pavyzdžiu imamos Connecti
cut žuvies kainos, kokios buvo 
prieš 10 metų 1963 m. ir ko
kios yra šiandien 1973 metais:

Vėžiai per tą laiką iš .$1,40 
svarui pakilo iki $3.25; menkių 
svaras iš 59 centų iki $2.15 ir tt

Amerikiečiai pernai per me
tus kiekvienas suvalgė po 115 
svarų raudonos mėsos ir po 
122 svarų žuvies, bet Ameri
kos vandenyse daugumą žuvies 
sugauna svetimieji. Pernai At
lante JAV-bių pakraščiai žu
vis gaudė daugiau kaip 800 sve
timų laivų. Vien rusų laivynas 
Naujosios Anglijos pakraščiais 
sugaudė 50 nuošimčių viso pa
gauto kiekio, tuo tarpu kai 
amerikiečiai sugavo tik 25 nuo
šimčius viso kiekio.

Jungtinės valstybės šiuo me
tu iš kitu šalių importuojasi 70 
nuošimčių visos suvartojamos 
žuvies.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

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

lent Company Benefits.
Salary open. 

Contact RALPH 
543-7433

UNIWEB INTERNATIONAL INC.

• WELDERS
• BRAKE PRESS OPERATOR 

Experienced for miscellaneous iron
shop. Must speak English.

INDUSTRIAL ARCHITECTURAL 
IRON CO.

1953 No. 15th AVE. 
MELROSE PARK 

345-0076

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

SECRETARY — LEGAL

Shorthand and typing a must. 
Pleasant surroundings. Will 

train. Loop location.
Call 372-6611

SECRETARY — LEGAL
For congenial medium sized Loop 
law firm. Engaged in general civil 
practice. Salary commensurate with 

ability.
Excellent fringe benefits. 

CALL 
372-6275

TRUMPAI

— Naujas Varpo žurnalo nu
meris jau yra spaustuvėje ren
kamas ir netrukus bus išspaus
dintas. Virš 200 puslapių lei
dinyje bus visuomeninio bei 
kultūrinio pobūdžio straipsnių, 
poezijos, beletrįstikos, dailės 
darbų recenzijų (r lietuviškojo 
gyvenimo įvykių komentarų. 
Varpą redaguoja Antanas Ku- 
čys, leidžia Varpininkų Filis
terių Draugija.

— Vladas Baltinas praeitą 
savaitgalį buvo Chicagoje ir 
buvo užėjęs į Naujienas, kad 
galėtų pasikalbėti su redakci
jos nariais. Jis kartu su ponia 
Bakūniene skrido į rytus ir 
porai dienų buvo sustojęs Chi
cagoje.

— Ilgametis Naujienų ben
dradarbis Petras šilas su ponia 
svečiuojasi Chicagoje. Pasku
tiniais metais jiedu gyvena 
Floridoje. Miami Beach apy
linkėje. Jiedu buvo užėję į 
Naujienas, kad galėtų pasitar
ti Įvairiais lietuvių reikalais.

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

Lite typing.
Call for appointment 484-5313 

Mr. LILLIG

GIRL FRIDAY
2 girl office challenging position to 
girl who can type. file, take some dic
tation and heln keep things running 
smoothly. 37% Hr. week. Many 
benefits, good transportation avai
lable. Wages not object to qualified 

girl. 276-1600.
Vicinity of Western and North Ave.

HELP WANTED -MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku »r Darbininkiy

JANITORS & MAIDS 
Excellent pav for full or part time 
work. Morning or afternoon shifts. 
North Shore and Northern suburbs 
to include the Yorktown shopping 

center area. 
CALL 

234-6200 or 273-2980

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

SUAUGUSIAI PORAI arba VYRAMS 
išnuomoiamas 4 kambariu butas su 
vonia. Skambinti telef. MO 6-4131.

furniture" and’fixtures 
Rakandai ir Įrengimai

— Geg. 17 Marija Lemešytė 
ir Algimantas Dikinis Margu
tyje skaitys Jurgio Baltrušai- 

motina čio poeziją.

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRMPKITES Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

[TISŲ RtŠIŲ bRAUDlMO AGENTŪRA“]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

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

ton Parko vietoje.
$36,500.

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

Tel. 436-7878

BUTŲ NUAMAVIMASL ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

GAGE PARKO APYLINKĖJE
Savininkas parduoda 2 butų mūrinį 
namą po 7 kambarius kiekviename 

bute. Garažas
Prašoma žemiau trisdešimt tūkstančių 

dolerių.
Tel. 279-9459

SOUTHWEST 
CUSTOM BUILT

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

sement.
Call for appointment — 

Bv owner.
7374308

WANTED TO RFNT 
Ieško buty

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

gazinį šildymo pečių.
Skambinti nuo 1-mos iki 5 vai.

LA 3-2736

PIRKĖJO GALIA
PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 

mūras. 2 auto mūro garažas. Įreng
tas beismantas. 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.

ARTI VIENUOLYNO 6 kambarių 
geras pajamų mūras. 2 vonios. Nau
jas gazu šildymas. Aluminijaus lan
gai. Garažas. $20,900.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
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. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

2 BUTU MŪRAS. Kabinetų virtu
vės. Naujas gazu šildymas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18,000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
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

M. A. š I M K U 8
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitokį blankai

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. JU. 60609. TfeL: VI 7-8447

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

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

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Italas architektas Lorenzo Papi, Florencijoj suprojektavo ant lynu ka
bantį namą, kurį iš vidaus galima pakelti ar nuleisti tarp dvieju me
taliniu stulpu. Tokie namai būtu naudingi gyvenant pri* Mississippi 

upės, kuri apsėmė daug pastafy.

— Antanas Rukša, gvv. Augs-

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980
burgo mieste. Vakarų Vokieti
joje, redaguoja H tomą knygos 
“Kovos dėl Lietuvos Nepri
klausomybės”. Jam talkinin
kauja gen. Mikas Rėklaitis ir 
pulk. Kazys Ališauskas, šis to
mas lies kovas su lenkais ir 
partizanų veiksmus. Norima 
dar šiais metais knygą užbaig
ti.

— Dr. Antanas Lipskis ir Dr. 
Janas Šalna yra žinomi ne tik 
kaip geri gydytojai ir bendnj 
darbų rėmėjai bei dalyviai, bet 
ir kaip menininkai. Jų meno 
paroda bus gegužės 25 — bir
želio 3 d. Čiurlionio galerijoje. 
Parodą globoja Illinois Lietu
vių Gydytojų D-jos Moterų Pa
galbinio Vieneto stipendijų 
Fondas.

— L2S Centro Valdyba ruošia 
ilgamečio žurnalisto, redakto
riaus ir LŽS Garbės nario Juo
zo Pronskaus pagerbimą jo 80 
m. amžiaus sukakties proga š. 
m. birželio 3 d. 3 vai. popiet

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 69th STREET 

Tol.: REpublic 7-1941

Menės salėje, esančioje 2515 W. 
69th St. Bus bendri pietūs ir 
trumpa programa. Įėjimo au
ka 10 dol. asmeniui.

— Jonas Lelevičius, St. Cat- 
herinee , Ont., Canadą atsiun
tė atskiru laišku 5 dol. Naujie
nų vajui, kad lietuviška spau
da nesilpnėtų, kad spaudos dar
buotojai pajustų visų skaity
tojų ir visų lietuvių paramą.

— Marija ir Antanas Name- 
jūnai, Kenosha, Wis., ilgame
čiai Naujienų skaitytojai, ben
dradarbiai ir rėmėjai , įteikė 
per V. Mankų Naujienų vajui 
20 dol. Vajaus komisija visiems 
aukotojams nuoširdžiai dėko
ja-

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

nos nebrangios' 
3518-G4 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anleete* GorWIousku, aav.

•NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

| DRAUGAS IR BIČIULIS




