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GAZOLINO KRIZĖ IR JAV UŽSIENIO POLITIKA
BREŽNEVAS KALBA VOKIEČIAMS
BONA. — Sovietų komunistų vadas Brežnevas, baigdamas 

vizitą Vakarų Vokietijoje, pasakė televizijoje kalbą, kurioje iš
reiškė pasitenkinimą dėl sėkmingai išsivysiančių abiejų šalių 
santykių. Brežnevas prisiminė, kad jo pirmas pasikalbėjimas 
su kancleriu Brandtu įvyko ryšium su istorinės reikšmės įvykiu, 
svarbiu ne tik abiem šalim, bet ir visai Europai. Tai 1970 metų 
sutarties pasirašymas, kuris parodė realistinį pripažinimą Euro
poj esamų sąlygų, pasakė Brežnevas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS SEN. FULBRIGHTAS GĄSDINA ARABUS

“Atvirai kalbant, sovietų liau
džiai ir jos vadams nebuvo leng
va atskleisti naują mūsų santy
kių puslapį. Praėjusio karo pri
siminimai, milžiniškos aukos ir 
*sunaikinimas, kurį atnešė mums 
Adolfo Hitlerio agresija yra 
dar gyvi milijonų sovietų pilie
čių mintyse. Mes tik todėl su
gebėjome peržengti per praeitį 
santykiuose su jūsų šalimi, kad 
mes nenorėjome, kad praeitis pa
sikartotų”, pareiškė vokiečiams 
Brežnevas.

“Mes žinome, kad ir kancleriui 
Brandtui nebuvo lengva prieiti 
prie šios sutarties, šaltasis ka
ras turėjo inercijos jėgą ir ją 
nelengva nugalėti. Tuo labiau, 
kad susikirtimo tarp dviejų pa
saulių šalininkai dar nėra pra
nykę iš politinės scenos. Todėl 
Sovietų Sąjungos liaudis yra 
dėkinga už parodytą V. Vokie
tijos vadų realizmą, valią ir atei
ties pramatymą, ypatingai kanc
leriui Brandtui už pastangas už
baigti ir įgyvendinti sutartis su 
Sovietų Sąjunga ir su Lenkija. 
Tos sutartys buvo pradžia nąp- 
j iems santykiams tarp jūsų ša
lies ir Europos socialistinių val
stybių”, pasakė Brežnevas.

Toliau Brežnevas užtikrino 
klausytojus, kad pasaulyje atsi
rado palankesnės sąlygos taikai, 
abipusei pagarbai ir bendradar
biavimui, kas visą laiką buvę 
sovietų politikos tikslai. “Eu
ropa ne kartą yra buvusi agre
syvių karų šiltadaržiu, karų, ku
rie atnešė milžiniškus sunaiki
nimus ir mirtį milijonams žmo
nių. Tokie karai turi būti pra
eities atgyvena. Mes norime to
kio kontinento, kuriame viešpa
tautų taika, abipusis pasitikėji
mas ir visiems naudingas bendra
darbiavimas tarp valstybių”, kal
bėjo Brežnevas.

Pasigyręs Sovietų Sąjungoje 
statomom elektros jėgainėm, už
tvankom ir įmonėm, Brežnevas 
pasakė, kad jo tikslas yra pada
ryti sovietų liaudį laimingesne, 
kad ji rytoj gyventų geriau, ne
gu šiandien. Sovietų valdžios 
tikslas esąs ne izoliacija nuo 
likusio pasaulio, bet vis didėjan
tis bendradarbiavimas su šalim, 
turinčiom kitą socialinę sistemą.

Pabaigoje Brežnevas pasakė 
klausytojams, kad Vokietija jam 
ir jo palydovams paliko malonų 
įspūdį, ypatingai senoji Bona, 
kur gimė Beethovenas ir kurios 
universitetą lank0 komunizmo 
teorijos kūrėjas Karolis Mark
sas.

Brežnevas nepadarė jokio 
specialaus pareiškimo dėl Vaka
rų Berlyno, tačiau pabrėžė, kad 
abi šalys pažadėjo stengtis, kad 
pasisektų dvi svarbios konfe
rencijos : Europos Saugumo kon
ferencija Helsinkyje ir Abipu
sio jėgų sumažinimo — Vienoje.

— Išėjo 1973 m. vasario-kovo 
“Baltų Biuletenis” (Boletim 
Baltico) No. 2 (5) portugalų kal
ba leidžiamas Sao Paulo. Dides
nė biuletenio dalis yra pašvęsta 
1973 m. Pietų Amerikos Lietu
vių Kongresui ir kt. žinioms 
apie Lietuvą. (E)

1$ VISO PASAULIO
ROMA. — Sekmadienį Švei

carijoje balsavimu buvo panai
kintas senas įstatymas, drau- 
džiąs Šveicarijoje veikti jėzuitų 
ordinui. Vyriausias jėzuitų ge
nerolas Pedro Arrupe pareiškė 
šveicarams viešą padėką ir pri
dėjo, kad jėzuitai Šveicarijoje 
neturį jokių kitų interesų, tik 
religinius.

RIO DE JANEIRO. — Vals
tybės sekretorius Rogers Brazi
lijoje stebėjo futbolo (sokerio) 
rungtynes. Prieš 40 metų jis 
pats lošęs Colgate universiteto 
komandoje vartininko pozicijo
je.

NEW YORKAS. — Izraelio 
užsienio reikalų ministeris Eba- 
nas pareiškė, kad Izraelis netu
ri ko bijoti dėl būsimų preziden
to Nixono ir Brežnevo pasitari
mų.

WASHINGTONAS. — Maisto 
ir Vaistų administracija gavo 
naują raportą apie sacharino įta
ką šlapumo pūslės vėžiui sukel
ti. Raportą jį perdavė Mokslų 
Akademijos specialiai komisi
jai, nes įrodymai esą per menki. 
Iš 48 žiurkių, kurioms buvo še
riami nemaži sacharino kiekiai, 
trys gavo vėžį, Sacharinas yra 
plačiai naudojamas, kai buvo už
drausta naudoti saldinimo ga
minius cyclamates.

ATeNAI. — Graikijoje lan
kosi viceprezidento sūnus, 26 m. 
James Agnew su savo nuotaka 
Cornelia Vasiliki Angelos. Grai
kijos žmonės labai patenkinti, 
kad jaunoji Agnew dar susikalba 
graikiškai, nors ji gimusi ir au
gusi Amerikoje.

MANILA. — Filipinuose trūk
sta ryžių, nes pernykščiai potvy
niai ir sausra šiemet pakenkė 
ryžių derlidi. Jis šiemet bus 
600,000 tonų mažesnis ir Fili
pinams teks ryžius importuoti.

HONG KONGAS. — Kinija 
ir Australija pasirašė prekybos 
sutartį, kuri laikoma reikšmin
gu žingsniu į santykių pageri
nimą. Australija parduos Kini
jai kviečių.

Ceausescu lankys 
popiežių Paulių

ROMA. — Rumunijos prezi
dentas Nicolae Ceausescu atvy
ko Italijon, kur jis viešės, įskai
tant ir numatytą vizitą mažoje 
San Marino respublikoje, visą 
savaitę. Numatoma, kad Ceau
sescu apsilankys pas popiežių 
Paulių Vl-tąjį.

Rumunijos komunistų vadas 
bus jau trečias komunistų vals
tybės galva Vatikane. Sovietų 
“prezidentas” Nicolai Podgorny 
vizitavo popiežių 1967 m. Ju
goslavijos Tito — 1971 m. ir šiais 
metais — Ceausescu.

Vizitas San Marino rišamas su 
abiejų valstybių: San Marino ir 
Rumunijos gerais ryšiais su ko
munistine Kinija

Pasaulio Prekybos centras, iškilęs dviem bokštais viri New Yorko, 
yra šimtu pėdu aukštesnis už Empire State pastatą ir siekia 1,350 
pėdp. šis centras turi devynius milijonus kvadratinei pėdu įstaigp 
plotą, pašto valdyba davė pastatui nuosavą pašto, "iip" numerį

ASTRONAUTAI PASIRUOŠĘ ĮKRISTI
GAPE KENNEDY— Trys astronautai, jūrų laivyno lakūnai : 

Charles Gonrad, Joseph Kerwin ir ‘Paul Weitz atskrido į Cape 
Kennedy po įtemptų pasiruošimų naujiems uždaviniams, kurių 
tikslas yra išgelbėti erdvės stotį Skylab, kad būtų galima tęsti 
numatytus erdvės tyrinėjimus. Stotis kainavo 294 mil. dol. joje 
turėjo skraidyti trys įgulos. Jei šiai įgulai nepavyks pataisyti 
įvykusių sugedimų, visas projektas atsidurs pavojuje.

Astronautai Johnsono Erdvės 
centre Houstone treniravosi, 
kaip ištiesti susiglaudusius erd
vės stoties solarinius sparnus, 
kurie turėjo gaminti iš saulės 
spindulių elektros energiją, rei
kalingą laboratorijos darbams 
ir astronautų gyvenimui stoty
je. Pagaminta 10 pėdų ilgumo 
speciali lazda riestu galu, kurios 
pagalba astronautai bandys iš
tiesti užkliuvusius sparnus, ar 
nors vieną jų. šiuos taisymo 
darbus astronautai imitavo ir 
vandens tanke Marshall Erdvės 
centre, Huntsville, Alabamoje. 
Repeticijos vandenyje tuo pa
deda, kad astronautai turi tas 
pačias sensacijas, dirbdami van
denyje, kaip ir dirbdami besvo
rėje erdvėje.

Astronautams besiruošiant 
sunkiam uždaviniui, kuris ne
buvo numatytas ankstyvesniuo
se planuose, inžinieriai ir kon
struktoriai skuba pagaminti spe
cialios medžiagos uždangalą, ku
ris turi būti pakabintas ant Sky
lab stoties, kad uždengtų stotį 
nuo saulės spindulių ir sudarytų 
pavėsį. Inžinieriai skridimo kon
trolės centre visą savaitę ban
do sukioti stotį taip, kad vienos 
sienos saulė per daug neįkaitin
tų, o kita per daug neatšaltų. 
Saulėtoje pusėje temperatūra 
siekia 115 laipsnių, kada tam
sioje sienoje iš lauko yra 34 laip
sniai. Jei stoties dalis daugiau 
atšaltų, galėtų užšalti sienose 
įtaisyti vandens tankai ir vamz
džiai, kuriuos ledas galėtų su
sprogdinti. Iki šiol to pavojaus 
buvo išvengta, laiku pakreipiant 
raketomis visą stotį taip, kad 
visas sienas saulė atšildytų.

Skridimo vadovai trečiadienį 
nuspręs, ar astronautai pakils 
penktadienį, ar, gal, teks skridi

mą dar kartą atidėti. Kelionė 
ir taip jau suvėlinta 6 dienom. 
Jei bus nutarta skristi penkta
dienį, 9 vai. ryto, Apollo erdvė
laivis turės vežti daug nenuma
tytų daiktų, jų tarpe lazdą spar
nams ištiesti ir uždangą saulės 
spinduliams sugerti. Numato
ma nusivežti ir tokių dalykų, ku
rie galėjo erdvės stotyje nuo 
karščio sugesti, kaip fotografijų 
filmų, kai kurių maisto produk
tų ir pan.

Kiek Izraelis 
išleidžia ginklams?
WASHINGTONAS. — Gyny

bos departamentas paskelbė sta
tistiką apie ginklų pardavimą 
kitoms valstybėms nuo 1967 m. 
liepos 1 iki 1972 m. birželio 31 
d. Skaitlinės rodo, kad per tą lai
kotarpį Izraelis pirko Amerikos 
ginklų už 936 milijonus dol. Tie 
pirkiniai buvo užsakyti jau po 
1967 m. karo su arabais. Prieš 
karą Izraelis didelę dalį savo 
ginklų pirkdavo iš Prancūzijos 
ar Britanijos ir Amerikoje per 
20 metų išleido tik 57 mil. dol.

Iš arabų valstybių tik Saudi 
Arabija ir Jordanas pirko di
desnius kiekius Amerikos gink
lų, pirmoji už 141 mil. dol., o 
Jordanas — už 127 mil. dol. Li
banas ginklams išleido 3.7 mil. 
ir dar mažiau pirko Irakas, Si
rija ir Kuwaitas.

šioje statistikoje surašyti tik 
tie ginklai, už kuriuos pirkėjas 
moka pinigus. Nemažai ginklų 
Amerika išdalino įvairiose ka
rinės paramos programose.

BARCELONA. — šio miesto 
universitetas Ispanijbje buvo 
uždarytas dėl studentų neramu
mų sekmadienį.

----------------------- ----------------— WASHINGTONAS. — Ekonominis prezidento patarėjas Simon 
*--pareiškė kongresui, kad Amerikai būtų naudinga, jai vyriausybė

• James McCord, buvęs ČIA pracjėtų kontroliuoti gazolino paskirstymą ir pardavinėjimą. Šią
valdininkas, vakar vėl buvo vasarą gali atsirasti gazolino automobiliams trūkumas, o žiemą 
klausinėjamas senato Water- tikrai būsianti šildomos alyvos krizė. Planuojama suvaržyti ga
gate komitete. Jis liudijo, kad : zoiįno pardavinėjimą privatiems automobiliams. Pirmadienį sen. 
ir respublikonų komitete buvo^ Fulbright pasakė senate kalbą, kuri sukrėtė valstybės departamen- 
itaisyti šnipinėjimo ir telefonų tą. Gegužės 30 d. sen. Fulbrightas pradės senato užsienio reikalų 
klausymo aparatai. j komitete tyrinėti, kokią įtaką energijos šaltinių trūkumas gali
• Senato legaknis komitetas turėti Amerikos užsienio reikalų politikai.

vėl buvo pakvietęs paskirtą vals
tybės prokuroras Richardsoną, 
kuris dar nebuvo senato patvir
tintas į pakartotiną apklausinė
jimą.
• Dr. Kissinger vakar Pary

žiuje vėl penkias valandas tarė
si su Hanojaus atstovu Le Due 
Tho. Kissingerio pavaduotojas 
Sullivan vakar sugrįžo į Wash- 
ingtoną gauti instrukcijų ar pra
nešti apie pasitarimų eigą. Iš vi
so abi delegacijos tarėsi jau 18 
vai.
• Balandžio mėn. pragyve

nimo kainos Čikagos apylinkėje 
pakilo 0.7%, palyginus su ko
vo mėn. Vaisių ir daržovių kai
nos pakilo 3.9%. Per paskuti
nius 12 mėnesių maisto kainos 
pakilo 12.3'7. Atskirai paėmus 
mėsos, vištienos ir žuvies kai
nas — jos pakilo 22.87;.
• Airijoj nuteistas Joe Ca

hill, gabenęs slaptai ginklus ai
rių armijai š. Airijoje, gavo 3 
metus kalėjimo.
• Sovietų šaltiniai skelbia, 

kad Kremlius peržiūri sovietų žy
dų prašymus išvažiuoti ir apie 
1,000 tokių, kuriems vizos ne
duotos, gali jų tikėtis.

Mirė kun. M. Vaitkus
BOSTONAS. — Gegužės 20 d. 

Rhode Island, Peace Dale sene
lių namuose mirė žinomas poe
tas, rašytojas; žurnalų redakto
rius, kun. Mykolas Vaitkus, gi
męs 1883 spalio 27 d. Gargžduo
se, Kretingos apskrityje.

Parašęs keliolika knygų, dau
giausia poezijos veikalų, M. 
Vaitkus 1968 m. už savo atsi
minimus gavo Lietuvių rašyto
jų draugijos premiją.

HAGA. — Tarptautinis Ha
gos Teismas pradėjo bylą dėl 
Australijos ir Naujosios Zelan
dijos skundo prieš Prancūziją, 
kuri bando atominius ginklus 
Muroros salose, 750 mylių nuo 
Tahiti. Skundėjai prašo teismą 
uždrausti Prancūzijai tęsti ša
bo bandymus, nes Australijoje 
radioaktyvių kritulių galima 
rasti net negimusių kūdikių kū
nuose. Prancūzijos bandymai 
laužo tarptautinius įstatymus ir 
Jungtinių Tautų chartą, sako 
Australijos atstovas Lionel Mur
phy. Prancūzija boikotuoja šią 
bylą, sakydamas, kad teismas 
neturi jurisdikcijos bylai spręs
ti.

John Mitchell, buvę* valstybė* proku
rorą*, įrodinėja koraapondantaan**, 
kad jie nieko nežinojo apie Watergate 

aforg.

Islandija pyksta 
dėl britų nutarimo
REYKJA VIKAS. — Britani

jos vyriausybei šeštadienį pa
skelbus, kad ji siunčia prie Is
landijos krantų savo karo fre
gatas, Islandijos vyriausybė ke
lis kart posėdžiavo ir paskelbė 
Britanijai griežtą protestą. Is
landijos ambasadorius Londone 
atšauktas namo “pasitarimams”. 
Svarstoma, ar nereikėtų Brita
nijos apskųsti dėl šios “invazi
jos” Jungtinių Tautų Saugumo 
tarybai. Britanijos lėktuvams 
uždrausta nusileisti Keflaviko 
aerodrome, kur yra Nato orga
nizacijos bazė.

šis “žuvų karas” tarp Islandi
jos ir Britanijos prasidėjo 1958 
m., kada Islandija padidino sa
vo teritorinius vandenis iš 4 
mylių nuo kranto iki 12 mylių. 
Po ilgų derybų britai sutikožu- 
vauti tik už 12 mylių ribos. Žu
vų kiekiui sumažėjus, Islandija 
pernai rugsėjo 1 d. vėl padidino 
teritorinius vandenis iš 12 m. 
iki 50 mylių. To Britanija ne
pripažįsta ir sako, kad Islandi-
jos karo‘laivai, vaikydami britų 
žvejų laivus, laužo tarptautinius 
įstatymus.

Šiuo metu Islandijos teritori
niuose vandenyse yra 15 britų 
žvejų laivų ir trys karo laivyno 
fregatos su helikopteriais. Blo
giausia, kad abi susipykusios 
valstybės priklauso Nato gru
puotei. Islandijos premjeras 
Johannesson tvirtina, kad jo 
valstybę užpuolė Nato sąjungi
ninkė Britanija.

New Yorko banko 
skyrius Maskvoje
MASKVA. — Maskvoje, Me

tropolio viešbutyje, buvo atida
rytas kapitalistinės Amerikos 
banko Chase Manhattan sky
rius. Ta proga Maskvoje lankė
si banko pirmininkas David 
Rockefelleris. Jis susitiko su 
premjeru Kosyginu ir kitais ru
sų pareigūnais.

Rockefelleris pareiškė kores
pondentams, kad sovietų vadai 
neabejoja, kad JAV kongresas 
patvirtins sovietams favoritinės 
valstybės privilegijos, nes be jų 
prekybos išplėtimas neįmanomas 
Kongrese didelė dauguma na
rių priešinga toms privilegijoms, 
kol sovietų valdžia varžo savo 
piliečių emigraciją.

Šia proga korespondentai pa
žymi, kad sovietų valdžia, plės
dama oficialius ryšius su užsie
nio valstybėmis, dar daugiau 
sustiprino savo piliečių persekio
jimus, jų sekimą ir priežiūrą. 
Maskvoje kalbama, kad yra pa
ruoštas naujas įstatymas, kuris 
visai uždraus piliečių kontaktus 
su užsieniečiais, jei tie kontak
tai atneša “informacijos skleidi
mą neteisingų ar šmeižiančių ži
nių platinimą”. Už tokius kon
taktus numatoma bausmė — sep
tyni metai kalėjimo ir penki iš
trėmimo.

Sen. Fulbrightas savo kalboje 
pareiškė, kad gazolino krizė ga
li priversti Ameriką ar jos są
jungininkus jėga atimti iš arabų 
žibalo šaltinius. Senatorius nu
rodė, kad Irano šachas jau pa
rodęs troškimą “ginti tą sritį”. 
Vienas žydų mokslininkas pa
reiškęs, kad Izraelis gali oku
puoti Kuwaitą, su jo turtingais 
žibalo šaltiniais. Jau buvę kal
bų, kad Izraelis planavo smog
ti smūgį Libijai.

Fulbrightas siūlė Jungtinėms 
Tautoms rasti priverstinį spren
dimą Viduriniųjų Rytų konflik
te, nes Izraelis su arabais niekad 
nesusitars be rimto spaud r'-> ;š 
šalies. Jis ragino arabų valsty
bes nevartoti žibalo kaip ginklo 
prieš Ameriką ar kitas šalis, nes 
arabai galį patekti į didelį pavo
jų-

Neseniai Čikagoje lankėsi Iz
raelio užsienio reikalų ministe
ris Ebanas. Jis pareiškė nuomo
nę, kad arabai žibalo nenaudos 
kaip ginklo^ nes arabams reikia 
žibalą parduoti, lygiai kaip Va
karams reikia žibalą pirkti. Ara
bai be žibalo būtų nereikšmingi, 
pasakė Ebanas.

Yra žinių, kad nežiūrint ofi
cialių Izraelio vyriausybės opti
mistinių pareiškimų, Izraelio va
dai bijo, kad Amerika, prispaus
ta prie sienos energijos krizės, 
tikrai gali keisti savo politiką 
arabų atžvilgiu. Pirmadienį 
Egipto vyriausybė pranešė, kad 
dvi Amerikos bendrovės pasira
šė sutarti su Egiptu ir pradės 
ieškoti naujų žibalo šaltinių Vi
duržemio jūroje, į šiaurę nuo Ni
lo į tako. Mobil Oil pažadėjo 
investuoti 23 mil. dol. per 8 
metus ir Exxon — 50 mil. dol. 
per 12 metų. Be tų dviejų bend- 
drovių Egipte žibalo ieško Amo
co, Phillips, italų E. N. I. ir 
brazilų Petrobras.

Ši žinia, kurią patvirtino Egip
to spauda, rodo, kad amerikie
čiai investuoja pinigus Egipte, 
nežiūrint arabų spaudoje pasi
taikančių grasinimų sustabdyti 
žibalo tekėjimą Amerikon.

Japonai stato 
naują automobilį 
WASHINGTONAS. — Sen. 

Abraham Ribicoff kalbėdamas 
Bridgeporto. Conn., universitete, 
pareiškė, kad Japonija iki 1976 
metų numato pastatyti elektrinį 
automobilį, kuris bus eksportuo
jamas į visą pasaulį ir į Ameri
ką. Japonijos automobilis pa
darys Amerikos automobilių 
pramonei didelius nuostolius, 
jei pati pramonė nesusirūpins 
gaminti elektra varomo automo
bilio. Laiko likę mažai, per 3 
metus Amerika turi suplanuoti 
ir pagaminti elektrinį automobi
lį, pareiškė senatorius.

Banko direktorius Rockefelle
ris paneigė Washingtone kilu
sius gandus, kad jis bus skiria
mas nauju JAV’ ambasadoriumi 
Maskvoje. r.



KANADOS SKAUTŲ VADOVAI SU VYRIAUSIAIS SKAUTININKAIS SUVAŽIAVIME GEGUŽĖS 5 D. 
. ST. CATHERINES.

Pirmoje eilėje stovi iš kairės: įs. M. Vasiliauskienė, Kanados rajono vadovas vs. K. Batūra, s. B. Abro- 
maitienė. Seserijos vyr. skautininke vs. L. Milukisnė, L. Lęjienė iš Rochesterio, Brolijos vyr. skau
tininkas vs. P. Molis, s. M. Gverzdienė, s. V. Morkūnas ir Clevelando Neringos tvntininkė s. N.

Kersnauskaitė. •
V. Bacevičiaus nuotr.

x ■

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA . 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St, Chicago, III. 60629
x-jt metat “ NR. 21 (415)

Kanadoje

“NUŠAUTI DU ZUIKIAI”
St. Cothernes skautai šventė 20-rrietį. 

Tarėsi Kanadoje rajono vadovai v
Gegužės 6 d. maža ir gan veikli St. Catherines (Kanadoje) 

lietuvių skautų kolonija šventė savo įsikūrimo 20 metų sukaktį.

Tą dieną iškilmingas pamal
das turėjo vietinėje lietuvių baž
nytėlėje. Vėliau slovakų salėje 
įvyko minėjimas, į kurį atvyko 
Vyriausi Skautininkai L. Milu- 
kienė ir P. Molis, dar bųgo,j& 
Rochesterio s. S. Ilgūnas, iš Cle
veland© s. N. Kersnauskaitė, s. 
V. Bacevičius ir iš kitų apyl. 
miestų. Programą vedė s. B. Si
monaitis ir s. P. Balsas. Buvo 
pabrėžtą, kad s. M. Gverzdienė 
jau 17 metų dirba su skautais 
toje kolonijoje. Buvo daug svei
kinimų. Skautininkių įžodį da
vė veikli jauna vadovė N. Gverz- 
dytė. Iš Toronto buvo atvyku
si a. a. St. Kairio jaun. skudu-

t r uotas ir stovykloje prisilaikąs 
gerą stovyklautojo papročių.

ęijų nąriua stovyklon, pagal rei
kalą, pakvies LSS Vadovybė

-Jei stovyklon norėtų atvykti 
skautiška šeima su nariais, ku
rie nėra stovyklinio amžiaus ar
ba iš viso nėra skautai-ės, turė
tų gauti ii anksto pritarimą.

Stovyklon atvykstama, sto
vyklaujama ir išvykstama orga
nizuotai.

Tikimasi, kad Juk- Stovyklo
je atitinkamai dalyvaus rajonų 
vadovai-ės, tuntininkaį-ės, v lė
tini nkąi-ės ir dalinių viene
tų vadovai-ės, visą laiką likda
mi atsakingi už savo skautus-es. ARTĖJANT JUBILIEJINEI STOVYKLAI, 

prisimenam Tautinę Stovyklą, kuri įvyko prieš penkerius metus Rako miške.

priežasčių negalėtų dalyvauti, 
toks sąvo vietoje turėtų turėti 
oficialų ir atsakingą pavaduo
toją.

kt.

nizuotai atvykime, nuotaikingai 
stovyklaukime, visur prisidėki
me Z- laimingai grįžki
me namo toliau skautauti!

IV. 8 New Yorke įvyko svar- 
’ bus pasitarimas JS reikalais; 
I dalyvavo v. s. L. Milukienė, s.
S. Gedgaudienė, v. s. P. Moks, 
s. R. Molienė, v. s. C. Kiliulis, 

i v. s. A. Saulaitis ir 
1 •

V. 5-6 Clevelande įvyko gau
sesnis posėdis žiūr. “M. S.’* Nr. 
2C), buvo išplanuota stovykla
vietė, priimta smulki (seniau 
išdirbta) programa, aptarti ki
ti reikalai.
• 1973 m. Jubiliejinė Stovykla 
yra didelis ir svarbus įvykis ir 
visiems rūpimas reikalas. Rei
kia ir visų talkos tam dideliam 
žygiui pasisekti! Pran.galėtų būti tinkamai išplanuota 

stovyklavietė, gerai suskirsty
tos pastovyklės, parūpintos įran
gos bei būtinos patalpos, pra
matytas inventorius, taip pat 
galutinai suredaguota visa JS 
programa. Tam būtina 'žinoti 
galimai tikresnius dalyvių skai
čius.

Įspėtina, kad iš anksto neįsire
gistravę, gali nebetilpti į sto
vyklautojų skaičių, nes ši labai 
gera stovyklavietė tam tikrais 
atžvilgiais yra ir ribota.

Ruoškimės visi ir visos
Jau ankstesniuosiuose prane

šimuose buvo rodomos pasiruo
šimo gairės visiems.

Ir šį kartą vietovėse raginama 
rimtai ruoštis.

Stovyklinėje programoje (už
siėmimuose, darbuose, studiji
nėse sueigose, žaidimuose, lau
žuose, apeigose ir t. t. ir t. t.) 
teks įvairiais atvejais visiems 
ir visoms dalyvauti. Vietovės, 
vienetai, tuntai-vietininkijos ir 
p. turės įvairių progų viešai pa
rodyti, ką jie veikia, kiek jie to
buli, kiek yra pasiruošę daly
vauti ir. prisidėti. Jub. Stovykla 
yra visiems geras egzaminas 1

Taigi, rimtai ir rūpestingai 
ruoškimės, tvarkingai ir orga-

netų vadovai-vaUovės, savo tun- 
tininkų-ių bei vietininkų-ių pri
žiūrimi.

Registruotis ligi 1973 liepos 
d.
Vienetų vadovai-ės, registruo

dami savo skautus-es, per savo 
tuntininkus-es bei vietininkus- 
es pristato įsiregistruojančių 
sąrašus (žinios: vyr. Ipsn., pil
nas vardus ir pavardė, patyri- 
mo laipsnis, registracijos mo
kestis ($10) ir p.). Registraci- 
S' s sąrašų originalai ir regis- 

acijos mokestis siunčiami Jub. 
Stovyklos iždininkui: s. Algis

If-!

Mokesčiai:
Kiekvieno stovyklautojo

kestis už visą laiką $50
Registracijos mokestis ($10), 

įmokėtas iš ankstu įskaitomas 
į stovyklinį mokestį.

Jei vienos šeimoj dalyvautų 
daugiau kaip du nariai, kiti na
riai stovyklinio mokesčio, mo
kėtų mažiau — tik po $40 asme
niui. i

Stovyklaųtojakos, įsiregistruo-
j ą stovyklauti ne visą. (VUL19-
29) laiką, stoy. mokw&pturės 15 Ayrshire Rd., Wor-
mokėti po $7.50 už. dieną, kięk- c4Ster, Mass 01604. O sąrašų 
vienas.

Mažos vietovės, vienelįkafcy-i_____________
riai bei tuntai —- vietįninkijos. g^sej-įjos Vyr. Sk-kei, ar Ak. 
turės, kaip tokiose stovyklose 
įprasta, turės įnešti po $25 už
stato — garantiją, kąd savų sto
vyklinį rajoną palto tvarkingą, 
švarų ir p.; taip pi

mo- 1

Jubiliejinius Lietuvių Skautijos 
metus su visais tų metų įvykiais;
b) giliau ir platesniu mastu įsi
jausti į šiuo metu svarbiausius 
lietuvių tautinius uždavinius;
c) praktiškai pasitobulinti sto
vykliniame gyvenime bei išsi
nešti naujų pozityvių patirčių į 
skautiškąjį veikimą ne stovykli
niu laikotarpiu; d) stiprėti skau
tiškąja dvasia, lietuviškuoju nu
sistatymų ir kilnesnio, žmogaus 
užmojais; e) turėti didesnę, erd
vę savo kūryba, iniciatyva, su
manumu bei kitomis savybėmis 
pasiręiškiąnčiu veiklumu,, gyvai 
dalyvauti visiems stovyklos da
lyviams ir ypač jų vienetams, 
padaliniams bei vietovėms.

Dalyviai ir dalyvės
Jubiliejinėje Stovykloje gali 

dalyvauti-kiekvienas LSS narys, 
tvarkingai atliekąs skauto ar 
skautės pareigas, tinkamu laiku 
savo vieneto vadovybės užregis-

ęąąter, Mass. 01604. O sąrašų 
-nuorašai tuo pačiu laiku — ati-

pranešta, kokio inventoriaus ar

nuomoti ir kokiomis sąlygomis.

Stovyklautojų registracija

Jub. Stovyklon įsiregistruoti

Į Tuatams-vietininkijoms ir vie
netams. nepriklausą LSS nariai, 
skautininkai-ės ir p., jei negali 

' patys, pritapti prie artimiausių 
s. jięms vienetų, gali registruotis 

atskirai; taip pat turi pateikti 
savo registracijos žinias ir įmo
kėti registracijos mokestį iš ank
sto.

Labai svarbu, kad Jub. Sto
vyklos dalyviai-ės būtų įregis
truoti iš anksto, ligi minėtos da
tos (VILI). Tai būtina, kad

Savo naminę vaistę spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkute* ir nuplauti 
lentynas; patikrint* visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes. vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaisty n juos pa-
pildyti, 
dėtumui

0&.L.

PRO BUSIMOSIOS JUBILIEJINĖS STOVYKLOS-VIRTUVĘ
gegužės S žygiuoja (iš kairės) Akademinio Skautu Sąjūdft* Pirmininkė s.
Stefa Gedgaudienė ir Liet. Skaučię Seserijos Vyriausi* Skautininke v. s.

Lilė Milukienė.
, V. Bacevičiaus nuotr.

tininkų ir kanklininkų orkestras, 
kuriam vadovavo skautas vytis 
G. Kalinauskas ir vyr. skautė 
Snaigė Valiūnaitė.'

Po vaišių jaunimas liko pasi
šokti, o vadovai nųyąžiavo į baž
nyčios salę, kur vyko Kanados 
rajono vadovų- suvažiavimas. 
Suvažiavimą vedė ra j. vadovas
s, K. Batūra. Buvo pristatyti 
Vyriausi Skautininkai, kurie pa
darė pranešimą apie artėjančią 
LSS jubiliejinę stovyklą prie Cle
veland©. Po to buvo praneši
mai iš vietovių ir diskusijos.

Džiugu, kad dalyvavo nema
žas skaičius vadovių ir vadovų.

m.

ARTĖJANČIOS 
JUBILIEJINĖS 
STOVYKLOS

pagrindinė ruoša
Liet. Skautų S-gos 1973

Jubiliejinė Stovykla įvyks rug
piūčio 19-29 BSA stovyklavie
tėje Beaumont — ji pasiekia
ma iš didžiojo federalinio kelio 
nr. 90 (Clevelanda-Buffalo) Ohio 
keliu nr. 45 (Ashtabula-Rock

Creek (į pietus) šiuo keliu apie 
7 mylios).

Datos

Jub. Stovykla pradedama š. 
m. rugpjūčio 19 d., sekmadie
nį, ir baigiama rugpiūčio 29 d., 
trečiadienį. VIII.19 — at
vykimo diena. VIII.20 — .susi
tvarkymo, įsikūrimo diena. VIII. 
29 — užbaigimo ir išvykimo die
na., Tai pagrindinės datos.

Uždaviniai
Jubiliejine Stovykla siekiama: 
a) stovykliniu būdu paminėti

KVIETIMAS SUSIKAUPTI
e -2

Vadovai įgalioti dideliam tautiniam daliui
Naujai perrinktojo LSS Tarybos Pirm. v. s. A. Snukučio žodžiai

KVIEČIU

— pirmiausia, visus mieluosius LSS Tarybos Narius, Brolius 
ir Seses,

Why 
Americans own 

worth oi 
US. Savings 

Bonds.

CLEVELANDAS SVARSTO SAVUOSIUS APSIIMTUS JUBILIEJINĖS 
STOVYKLOS DARBUS

gegužė* 4—6 pasitarimuose. Iš kairė* — Seserijos VS v. s. L. Milukienė, 
Brolijos VS v. s. P. Molis, v. s. Pr. Karalius (kalba), |. v. s. V. Potukauskas, 

s. A Mulioltanė ir s. N. KorsnauskaiM.
V. B*cęvičiaus nuotr.

— taip pat visus kitus LSS Vadovybės Nariais ir Nares,
— visas Seses Vadoves ir visus Brolius Vadovus, kiek kas gali, 
mažinti visokius ginčus,
kylančias problemas svarstyti skautiška nuotaika, 
kauptis rimtam vadovų ir vadovių darbui, 
žiūrėti mūsų skautybės gerovės, e,a».-
rūpintis mūsų organizacija, 
ieškoti rimties ir

ATSIMINTI,

kad esam išrinkti ne kokiems ginčams, ne kokiąi “generolų”, 
"admirolų” ar politikierių kovai, bet esam įgalioŲ vykdyti didelį 
tautinį darbą: ; . , ...

ujums gerai žinomais skautybės metodais, ?
gražiąja skautybės dvasia,
tvirtu lietuviškuoju nuoširdumu ir
tobulu asmens ir savo gyvenimo pavyzdžiu mums patikėtą 

ir į mūsj didžiulį sąjūdį atėjusį ieškoti išmintintfoĘ ugdymo pa
galbos, lietuviškąjį jaunimą ugdyti šūkiu DIEVUL TĖVYNEI, 
ARTIMUI!

Viso geriausio!
Budžiu

Jūsų "VU
v. s. Antanas Saulaitis, 

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybąs Pirmininkas

One good reaem i* the Payrol Savings 
Plan. About three-fourths of all Bond* 
are purchased throegh the Ptta. It’4 
helping American* eave more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savings 
Plan is such an easy way to save. All 
yon do ia agn up where you work and 
the amount yo« specify is set aside from 
each paycheck and need to buy UJS, 
Savings Bond*. It’S the easy way to 
bold a nest egg.
__jrbu’re got your reasons to save money. 
Tbwe’s orfe great way to do it painlessly. 
Jcfcn the nuffione who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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KAZ. STRėVAi F

PRAŠO PLYTOS
3.

MASKVA IR JOS 
RENGIAMI KONCERTAI...

P. St. Santvaras pats iškelia 
faktą, Maskvoje darbuojasi 
keletas vyrų, kurių pareiga 
yra mūsų vienybę, susiskaldy
mą ir sudrausminimą suardyti.

Bet norėčiau jį čia truputį 
papildyti. Iš tikrųjų, Maskvo
je sėdi ne keletas vyrų, kurie 
siekia tokių klastingųjų tikslų, 
bet to siekia, visa Maskvos val
džia, kuriai talkininkauja 
šimtai, ir tai ne tik Masvoje, 
bet Vilniuje ir net pačioje Ame
rikoje ne vien tik iš senosios 
lietuvių išeivijos, bet ir naujo
sios.

Jei p. St Santvaras galvoja, 
kad išeivijos tarpe nėra paikų 
žuvelių kurios griebtų okupan
to metamą masalą, tai jis klys
ta ir kitus klaidina, nepažin
damas skaudžios tikrovės ir 
liūdnų faktų. Ir kas gi, šiandien 
galėtų p. St. Santvarui patikėti, 
kad, jo toks samprotavimas

teisingas. Tik dar daugiau juo 
reikia stebėtis, kai jis savo pa
sikalbėjime porina, kad nerei
kia ieškoti okupanto agentų ir 
išdavikų lietuviškuose teatruo
se. Tokį ieškojimą jis laiko ne
sąmone.

įdomu, kas gi, geriau pažįs
ta dabartinės Lietuvos ir jos 
teatro būklę ar Vidmantas Vo- 
latka, kuris prisipažįsta buvęs 
enkavedistų eilėse ir buvo 
įpareigotas šnipinėti teatrą? Ar 
p. St. Santvaras, gyvendamas 
Bostone? Ar Vidmantas Valat
ka, kuris atsidūręs laisvame 
pasaulyje viešai pareiškė, kad 
visi menininkai yra partijos 
nariai arba saugumo bendra
darbiai. Aš vis tik daugiau ti
kiu šiam pastarajam, negu p. 
SL Santvarui.

Keista, kad p. St. Santvaras 
net nejaučia, kad šiame pasi
kalbėjime jis pats sau priešta
rauja. Tik ką pareiškė, kad 
Maskvoje sėdi keletas vyrų, ku
rių uždavinys mus skaldyti, su- 
pifldyti. O jau truputį toliau,

•e- ••

I......

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

- ' ■

L.

Du jauni beisbolo žaidėjai ieško sviedinio, kuris įkrito į kanalizaciją Flint mieste, Mich.

tame pačiame rašinyje tai nei- teatralų patikimų ir jai p ars i 
gia, ir teigia, kad teatras yra davusių grynai 
švarus ir neturįs agentų, kurie niains tikslams? Kam gi 
būtų parsidavę Maskvai su kū
nu ir dūšia...

Argi, Maskva nepanaudoja

birželio 1O dieną

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI 
VISA LAIKA GARSUSIS 3. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIA 
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
BIRŽELIO 10 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 

PIKNIKĄ-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

savo politi- 
j* 

siunčia pas laisvuosius lietu
vius patikimus, užsitarnavu
sius kultūrininkus, daininin
kus? Siunčia juos ne išeivijo
je puoselėti dainos meną, o 
meno pagalba siekti grynai 
savo tikslų. Ir reikia pastebėti, 
kad okupantas šia priemone, 
kad ir nedaug, bet jau šį tą 
laimėjo...

Nemanau, kad ir pats p. St. 
Santvaras nematytų tokių kon
certų “karčių vaisių”... Juk 
ir jam pačiam tokie koncertai 
jau gerokai praplovė smege
nis. .. Šia proga norėčiau jo 
paklausti, kiek kartų buvo 
pasiųsti menininkai pas lietu
vius ištremtuosius Sibiran? O 
jų ten tebėra tikriausiai nema
žiau, kaip Bostone, New Yor
ke ar net Chicagoje...

KAM RŪSTAUTI?...
Manau, kad be reikalo p. St. 

Santvaras pyksta ant išeivijos 
“nesusipratusių” lietuvių. At
rodo, kad jo toks pyktis yra 
kilęs iš gryno nesupratimo, ka 
dangi, jis^nagfskiria, prieš ką 
išeivija kovoja: Ji nepuola Mas
kvos atsiųstųjų dainininkų. Lie
tuviškoji išeivija Amerikoje 
puikiai skiria patį daininką, jo 
atliekamą koncertą, nuo tų 
klastingų okupanto kėslų, ku
riais jis siekia savo grynai po
litinių tikslų.

Todėl ji atvykusio daininin
ko nesmerkia, nes gerai žino, 
kad jų ne vieno širdyje verda 
kažkas... Ji į juos žiūri su di
deliu pasigailėjimu. Ji jų tik
rai gailisi, nes okupantas juos 
panaudoja savo tikslams.

Neesu girdėjęs, kad kas iš 
mūsų būtų patį dainininką pa
smerkęs žodžiu, spaudoje ar jį 
beatodairiškai šmeižęs. Jei 
lietuviškoji išeivija pasisako 
prieš okupanto rengiamus kon
certus ir prieš tuos, kurie to
kius koncertus puoselėja, rek
lamuoja, uoliai platina ir par
davinėja bilietus ir į juos ver
žiasi, tai tik parodo lietuviškos 
išeivijos sąmoningumą, kuri 
demaskuoja okupanto tikslus, 
kurių jie siekia net ir tokiomis 
priemonėmis. Tai parodo, kad 
lietuviškoji išeivija nėra ta žu
velė su išplautais smegenimis, 
kuri nesugebėtų demaskuoti 
okupanto kėslų, ir kuri leistų
si pagaunama komunistine 
meškere.
LIETUVIAI PATRIOTIZMO

NENEIGIA...

Nežinau, kas iš mūsų neig
tų lietuvišką patriotizmą ir kad 
kas nežinotų tų grandiozinių 
aukų, kurios buvo sukrautos 
ant patriotizmo aukuro. Nie
kas nereikalauja iš mūsų, kad, 
rodant patriotizmą, reiktų bū
tinai susideginti, kaip pašai
piai sugestionuoja p. St Sant
varas.

Deginasi dažniausiai ne pat
riotizmui pademonstruoti, bet 
parodyti pasauliui, kokioje 
baisioje bevilties būklėje yra 
atsidūrusi pavergtoji tauta. 

(Deginasi ne dėl patriotizmo, o

šaukiasi į laisvojo pasaulio są
žinę, kad atbustų galingieji iš 
snaudulio ir pamatytų kokia 
pasibaisėtina ir jau nebepake
liama Maskvos pavergtųjų gy
venimo būklė...

Taip susidegino Punios pily
je su savo gynėjais Pilėnų ku
nigaikštis Margis, kai jam jau 
nebeliko vilties atsispirti prieš 
priešą... Taip susidegino Pra
gos mieste aikštėje Čekoslova
kijos studentas Palachas, kai 
jo tautos laisvė buvo maskolių 
batais ir tankais sutrypta... Tą 
padarė ir Romas Kalanta ir ki
ti, kai lietuvių tauta dvasiniai 
ir fiziniai yra žudomas ir, kad 
niekas dėl to pasaulyje nepa
kelia balso.

Romas Kalanta liepsnoje pa
skendęs giedojo ne Lietuvos 
himną, o šaukė laisvės!... 
laisvės!... Ir dar tris dienas, 
Kalantai mirus, Kauno studen
tija šaukė gatvėse laisvės, ku
riai numalšinti pavergėjas at
gabeno aziatų pulkus.

Bus daugiau)

G. M. Kalvius iš Physik-De- 
partment E 15, Technische Uni- 
versitat Munchen, Garching, 
DBR yra bendraautorius straips
nio apie digitalizuotą sinusinį 
generatorių Mossbauerio spek- 
trometams, kuris yra išspaus
dintas leidinyje Nuclear Instru
ments and Methods, tomas 108, 
nr. 1 1973 m. balandžio mėn. 1 
d.

Tarptautinis simpoziumas apie 
klaidas pakeliantį skaičiavimą 
įvyks birželio mėn. 20-22 d. Pa
lo Alto Kalifornijoje. Algirdas 
Avižienis yra dviejų pranešimų 
bendraautorius apie aritmetinių 
klaidų kodų pritaikymą masi
nių atminčių patikrinimui ir pa- 
tikinamumo modelio sistemą 
save pasitaisančiam kompiute
riui. Jis dirba University of Ca
lifornia at Los Angeles įstaigo
je. K. Žukauskas ir J. Karosas 
iš Lietuvos mokslų akademijos 
fizikos ir matematikos institu
to padarys toje pačioje konferen
cijoje pranešimą apie pasikar
tojančių sistemų patikinamumo 
teoretinę analizę.

Gegužės mėnesį the National 
Academy of Sciences išrinko 95 
naujus narius, tuomi pakeldama 
išrinktų narių skaičių iki 1012 
narių. Iš užsienio išrinkti 12 na
riai ir dabartinis užsienio narių 
korespondentų skaičius yra 130. 
Pastebėtinas Vladimiro A. En- 
gelhardto iš Sovietų mokslų aka-

i dėmi jos 'išrinkimas užsienio na- 
įriu. Tas 1884 metais gimęs Ru
sijoje vokietis biochemikas pa
rodė daug supratimo pabaltie- 
čiams biochemikams ir, pavyz
džiui, pas jį pasirengė Lietuvos 
biochemike S. J. Kanopkaitė- 
Rozgienė, kuri su pranešimu da
lyvavo šeštame tarptautiniame 
biochemijos kongrese New Yor
ke 1964 metais.

Saulius šimoliūnas

ŽIRKLĖS ATSILIEPĖ

Buvo vykdomos varžytynės. 
Varžomas daiktas po daikto, kai 
netikėtai varžytynes pradedan
tysis garsiai paskelbia:

— Gerbiamieji, čia salėje pa
mesta piniginė su svarbiais do
kumentais ir pinigais. Grąžinu
siam skiriama $200 radybų. Jei 
kas rado, prašome grąžinti.

Kurį laiką buvo tyla. Staiga 
iš kito salės galo pasigirdo bal
sas:

— Du šimtus ir deššimt!

VITAMINAS C NUO SLOGŲ

Dublino universiteto, Airijo
je, profesorius Cedric Wilson 
daręs tyrimus per 8 metus pa
skelbė savo tyrimų rezultatus, 
būtent, kad hnant padidintais 
kiekiais vitaminą C galima esą 
užtikrintai apsisaugoti nuo šal
čio (slogų). “As nebe abejoju, 
kad vitaminas C yra praventy- 
vinis vaistas nuo šalčio”, pareiš
kė jis. Imant po du gramus per 
dieną, tas vitaminas galįs apsau
goti nuo šalčio 80 nuošimčių 
žmonių.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
kokią

IR KITIEMS PASITAIKO
Lenkų dienraštis Dziennik 

Związkowy talpina? atsiprašy
mą Robertui R. Maycan, kurio 
atvaizdas “ne dėl redakcijos, o 
dėl spuastuvės kaltės” buvęs 
įdėtas gegužės 16 dienos straips
nyje “25 — metų Izraeliui” su 
parašu “Goldy Meir”, Izraelio 
ministerė pirmininkė.

dar duodame dovanų

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrižta, 592 psl.
K. Bielinis, D IENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 psl ________
Prof. Ved. Biržižka, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psL ---------------------------------------------------
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 

RUA, I dalis. 208 psL, įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; n 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 Liūdžiu*, RAITAI, 250 psl. ____________________
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai, 
170 psL ____________________________________

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 
puslapiai. ____________________________________

NAUJIENOS,

$6.00
$6.00

$730

$2.00
$2.00

$5.00
$3.00

$130

$3.00

$3.00

1739 S. Halsted SL, Chicago, DL 60608. — TeL HA 1-6100

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

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

Universal 
SAVINGS

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.

TeL 421-3070

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vaL 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, Bl. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

IstelCta 1923 metate.
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three months. Canada $22.00 per year; 
ether countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Akivaizdoje to 
negailestingo, sisteminio, pla- 
nigo mūsų dvasinės kultūras

Turiu galvoje čia tuos mūsy| 
populiaresniuosius periodinius 
spaudos organus, kaip Drau
gas, Darbininkas, Tėviškės Ži
buriai ir Laiškai Lietuviams.’ 
Iš čia paminėtų gal tik Kana
dos Tėviškės Žiburiai yra aiš-' 
kaus krikščioniško — katali-

nuožmaus, mes turėtume mesti žvilgsnį į 
save ir pažiūrėti, kaip mes tą 
lietuvių dvasinę kultūrą ugdo-K^ veido? oltiti?

Watergate skandalas 
ir J. Dixon pranašystės

Garsioji Washington© “pra
našė” Jeane Dixon prieš 4 me
tus tiksliai atspėjo Watergate 
skandalą, į kurį būsiąs įveltas 
prezidentas Nixonas.

Pasikalbėjime su Washing-

metanu | tos kultūros slopinimo okup. 
ietuvoje, apie kurį buvo pa

$23.00
$13.00
33J0

Užsieniuose: (“Lietuvių dvasinė kultūra”),

rijoje.

Kokie mūsų katalikiškieji 
laikraščiai?

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ------------------ $224)0
pusei metų  $12.00 
trims mėnesiams  $7.00 
vienam mėnesiui -..... — $34)0

Kitose JAV vietose;
met* m y _______________ >20.00 
pusei metų>11.00

HL 60008. Telef. HAymarket 1-6100.

Orderiu kartu ra užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara frsartiwm. išskyrus askmadtaniua. ouo

nome šių “rinkimų” rezultatų. Nežinome, kurie kandi
datai, kiek balsų gavo. Balsų skaičiavimas dar tebeeina. 
Visi skaitėme spaudoje garsinimus ir turime nuovoką, 
kuri balsuotojų {grupė gynė dabartinę Bendruomenės va
dovybę ir kuri norėjo sudaryti sąlygas visiems lietuviams 
Bendruomenėje dirbti bendrą darbą. Mes žinome, kad

sidėjo į jojų rinkiminį bloką.
Naujienos prieš porą savaičių nurodė, kad ir šie “rin

kimai” toli gražu nesiekia civilizuotame pasaulyje pri
imtų rinkiminių nuostatų. Kiekvienas žmogus, kuris nori 
kalbėti apie bet kokius rinkimus, tai žino, kad pirmiau
siai reikia nustatyti, kad turi teisę rinkti. Iš anksto reikia 
sudaryti organizacijos narių sąrašus ir leisti organizacijos 
nariams išsirinkti savo pareigūnus. Kiekvienam turėtų bū
ti aišku, kad be narių sąrašo negali būti tvarkingų rinkimų. 
Jeigu nesudarytas narių sąrašas, tai kiekvienam turi būti 
aišku, kad tokiuose “rinkimuose” galės balsuoti nariai ir 
nenariai. Jeigu nėra balsuotojų sąrašo, tai galės balsuo
ti ne tik nariai, bet ir pašaliniai žmonės. Jeigu organiza
cijos reikalus gali spręsti pašaliniai žmonės, tai visi ži
nome, kad reikalai netvarkingi. Kol organizacijos narių 
sąrašo nebus, kol nariai nebalsuos pagal tuos sąrašus, tai 
tokį “balsavimai” bus apgaulingi. Jie įeis organizacijos 
reikalus tvarkyti žmonėms, kurie nieko bendro su lietu
viška organizacija neturi.

Dar keisčiau atrodė “balsavimas paštu”. Naujai pa
ruoštos taisyklės, matyt, leido dabartiniems organizaci
jos valdytojams pasidaryti didelę skylę, pro kurią jie la
bai lengvai galėtų išmušti kiekvieną kandidatą, neprita- SaI dargi net pernelyg Bažny- 
rįąntį paslaptingai frontininkų politikai Kad paštu savo cios aut°riteta pažeidžiančiu, 
balsavimo kortelę galėtų pasiųsti ligonis, tai dar supran-i . ...... ..
lama, bet kad savo balsavimo korteles galėtų siųsti pastų pagerbimas Sv Kazimiero ka- 

pinėse? O jei visi lietuviai bū
tų veikę vieningai, solidariai, 
tai gal būt nei nereikėję imtis 
tokių grubių kovos būdų bei 
priemonių, kokių buvo imtasi.

Pagaliau, kiek lietuvių ka
talikų įsimaišo į svetimas pa
rapijas ir nutraukia visus ry
šius su mūsų tautinėmis religi
nėmis tradicijomis. Jų yra 
daug, ypač iš jaunesniosios 
kartos.
Okupantas mūsų rašytojams, 
poetams, menininkams kurti 
laisvai neleidžia — o kiek gi 
mūsiškių kuria laisvai tautiniais 

motyvais?
Jei kas jiems iš šakes dėl to

Frontininkai pravedė Bendruomenės 
rinkimus

Amerikos Lietuvių Bendruomenė turėjo būti visų 
lietuvių organizacija. Kiekvienas lietuvis turėtų šiai or
ganizacijai priklausyti, būti jos nariu. Bet didelė Ameri
kos lietuvių dauguma žino, kad taip nėra. Kai raudonoji 
armija įsiveržė į Lietuvą ir panaikino Lietuvos nepriklau
somybę, tai tremtin patekusieji lietuviai sumanė sudaryti 
tokią organizaciją, prie kurios kiekvienas lietuvis galėtų 
priklausyti ir prisidėti prie lietuvių vedamos krašto išlais
vinimo kovos. Bendruomenę organizavusieji politinių 
grupių vadai norėjo, kad Benruomenės nariai būtų pa
kantrūs ir sudarytų sąlygas visoms politinėms grupėms 
dirbti bendrą darbą. Norus jie turėjo gerus, bet nemo
kėjo imtis praktiškų žingsnių, kad jų norai taptų realybe.

Šiandien niekam ne paslaptis, kad Amerikos Lietu-; 
vių Bendruomenę užvaldė lietuviškieji frontininkai. Jie, 
sako, kad Bendruomenei gali priklausyti kiekvienas lie-; 
tuvis, bet vadovybėje gali būti tiktai frontininkai. Fron
tininkai mokėjo taip Bendruomenę sutvarkyti, kad joks 
kitos politinės grupės veikėjas nepatektų į JAV Bendruo-i 
menės vadovybę ir jis nedrįstų imtis priemonių Bendruo
menės veiklai praplėsti. Kiekvienas savarankiškai galvo
jantis ir frontininkų politikai nepritariantis lietuvis buvę 
iš Bendruomenės vadovybės išstumtas. Tuo nenorime pa
sakyti, kad visi Bendruomenės nariai yra frontininkai. 
Pradžioje į Bendruomenės eiles stojo daugelis lietuvių. 
Jie tikėjo skelbiamais pagrindiniais dėsniais ir jautė 
pareigą dirbti lietuvių bendrą darbą.

JAV LB vadovybė 1970 metų pradžioje bandė pra
vesti “rinkimus”. Naujienos iškėlė viešumon tais laikais 
frontininkų paruošto “rinkiminio” įstatymo spragas, nu
rodė nevykusius jo paragrafus, kuriais niekais paverčia
mi patys rinkimai Tuometinis Bendruomenės pirminin
kas buvo iškviestas pasiaiškinti, liepta jam paruošti kitus 
rinkiminius nuostatus ir patys rinkimai atidėti porai mė
nesių. 1970 m. vasarą buvo pravesti “rinkimai”. Jie buvo 
tvarkingesni negu anksčiau planuotieji, bet jie buvo toli 
gražu ne toki, kokius praveda pagrindines žmogaus tei
ses pripažįstančios valstybės ir organizacijos.

Prieš keturis metus Bendruomenės vadovybė buvo 
priversta keisti rinkimines instrukcijas ir pravedė šiek 
tiek gerelesnius rinkimus, negu pradžioje frontiniai po
litikai planavo. Bendroumenė padarė žingsnį pirmyn. 
Šiais metais, praeito geg. 19 ir 20 dienomis, Bendruome
nės vadovybė ir vėl pravedė “rinkimus”. Mes dar neži- lietuvius, kad tie rinkimai nebuvo apgaulingi. .

Kiek met, katalikai, domimės 
krikščioniškąja — dorine ir 
pasaulėžvalgine mintimi?

Kiek Draugas yra išleidęs tuviškais motyvais? Kodėl gi 
premijuotų romanų ir kiek do- išsekėte tautinę dvasią?
rinės — religinės minties kny-1* 
gų, bent jau gerų tos srities 
knygų vertimų, jei neturima 
originalų?

Kaip mes, katalikai, praktikuo
jame savo tautos dorines — 

religines tradicijas?
Jau net savo vardo dienų ne

beprisimename, kurias švęs- 
davome neprikl. Lietuvoj, o 
čia švenčiame tik mūsų tautos 
visai nebojam as savo gimimo 
dienas.

Kaip mūsų katalikai gerbia ir 
saugoja savo moterystės (Baž

nytinės santuokos) ryšį?
Kiek ateitininkų yra išsituo

kusių ir gyvenančių konkubi
nate? Ir taip daro dar buvę 
“žymūs veikėjai”...

Kas yra liberalas, sava kata; 
likybe nesiskardena, tam tai
komas kitas principas, bet atei
tininkai turi gyventi pagal 
krikščioniškąjį doros mokslą, 
kaip jo moko kat Bažnyčia — 
ar ne?

Kaip yra gerbiamos ir saugo
jamos mūsų krikščioniškosios 
— katalikiškosios mirusiųjų 

laidojimo tradicijos?
Kiek reikėjo pastangų ir tai

čios autoritetų pažeidžiančių, 
tol išsikovotas šioks toks mū-

sveiki žmonės, gyvenantieji pusę bloko nuo balsavimo 
vietos, tai jau ne kaip atrodo. Dar keisčiau atrodo, kai 
tas korteles į Chicagą siunčia iš Washington©, Floridos iri 
Kalifornijos, kada tose vietose veikia Bendruomenė ir 
yra paruoštos ^alsavimo dėžės. Kol nebus nustatyta, kas 
gali balsuoti paštu, kol nėra balsuotojų sąrašų, tai visas 
į balsavimo centrą atneštas “paštu” balsuotas korteles 
reikėtų dėti į šalį. Be aiškių ir tikslių nuostatų, balsavi
mas paštu gali būti panaudotas balsuotojų apgaulei.

Bet pataisos Bendruomenėje turi ateiti. 41 pačių da
bartinės Bendruomenės narių. Kol Bendruomenės nariai 
leis frontininkams ruošti skylėtus “rinkimus”, kol jie nau
dos “balsavimą paštu” saviškiams pravesti, tai jie ir to
liau vaidins “visuomenės veikėjus”, turinčius stiprų už
nugarį. Bet kai didelė dauguma pasipriešins tokiems me
todams, tai jie turės visame civilizuotame pasaulyje pri
imtas tikslias, teisėtas ir teisingas rinkimines instrukci
jas. Kol rinkimines instrukcijas ruoš vieni frontininkai, 
kol rinkimus prižiūrės tik frontininkų skirti žmonės, tai 
patiems frontininkams bus labai sunku įtikinti Amerikos

JONAS AUGUSTAITIS

Suvėluotas atsakymas ir 
nepamatuotas pasiteisinimas

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

2
Kai Lietuvos pramonė dar buvo labai 

menka 1939 m. davusi lik 11.985.000 litų , 
verslo pelno mokesčių (Vyr. ž. Nr. 701,Nr. 
4), o žemės mokestis 19.200.000 litų (V. ž. 
701. Nr. I) — tai patenkinti kariuomenės 
reikalavimus (ir kitiems neproduktin
giems reikalams: saugumui, sekliams, po
licijai) reikėjo užtraukti eilę paskolų ir 
dar apdėti aukštais muitais įvežamas pre
kes (1939 m. davė 51.340.000 litų), bei pir
mo reikalingumo produktus aukštais akcy- 
zo mokesčiais ir aukštomis rinkliavomis' 
viešuosius patarnavimus, (teismų, notarų, 
antstolių bei žyminiais mokesčiais vekse
lių prašymų...). Pavyzdžiui, cukraus ak- 
cyzo mokestis buvo 43% nuo jo kainos —1 
vidurkio I lito už klg., ir viso 1939 m. davė 
cukraus akcyzas 11. 182.600 litų pajamų. 
(V. Ž. 701 nm.. Nr. 20a) palyginti su pra
monės — 11.985.000 litais, ir taip pat la- 
bai aukštas akeyzas buvo mielėms, arbatai, 
degtukams, žibalui... nekalbant jau apie 
alų ir tabaką).

Tas jau buvo minėta, kad pinigai ka- i 
riuomenrei ir kitiems reikalams (Naujie

nos, 1958) ir bus dar smulkiau išaiškinta 
baigiamoje ruošti knygoje, kad taip sun
kiai sudarytas biudžetas, buvo kraštui ne
pakeliamas: vedė kraštą į merdėjimą, stag
naciją, atseit, į nusigyvemmą.

Raštikis visiškai nieko neatsako savo III 
tome apie 46% išlaidų kariuomenės reika
lams apskaičiavimą ir apie savo neklaidin
gumo įsivaizdavimą. Jis tik cituoja buvu
sio Krašto Apsaugos ministerio gen. S. Dir
manto straipsnelį “Drauge” 1964, XI - 23, 
kur Dirmantas ir šitaip rašo: “Manau, kad 
Lietuvos Krašto Apsaugos biudžetas, tu
rint galvoje mūsų politinę padėtį, natūra
linių resursų ir pramonės stoką ir reikalin
gumą turėti gerai aprūpintą savo kariuo
menę — buvo noqpalua”...

... “Svarstant karinio biudžeto kląusi- 
mą, reikia turėti mintyje ir tai, kad ne vi
sos sumos buvo pravalgomos, sušeriamos 
ar ėn&nos užsteein. Žymioji skirtą lė
šų dalis likdavo ir bęvo ^naudojamą irki
te. Ūkininkai turėjo pelną už maistą, paša
rą, arklius. Darbininkai — atlyginamą už 
jų statomas kareivines, tiesiamus kelius, 
pateikiamą -kariuomenės intendantūrai 
tekstilę, odą ar kitokią medžiagą bei įvai
rių kitų kariuomenei reikalingų išdirbi
nių pagaminimą. Dalis KAM biudžeto ėjo 
kultūros reikalams — spaudai, bibliote
koms, meno veikalams, stipepdijOIVs 
krašte ir užsienyje” (Raštikis, iš Dirmanto 
pusi. 80. III tomas.).

Raštikis čia remiasi Dirmanto, savo

Žinoma, kad taip, bet kodėl 
gi jūs, kūrėjai, nemėgstate iš
skiriant vieny kitą, kurti lie-

Kas skatina, kas stimuliuo
ja net tokį mūsų “patriotinį” 
rašytoją, kaip Vyt Alantą 
kurti? “Seksas” ir visokios 
“kvankt” idėjos, kaip pvz. mes
ti visiems krikščionybę ir grįž
ti į pagonybę, kurios šiandien 
kultūringame pasaulyje jau 
nei šešėlio nėra likę.

Tas jo susižavėjimas pago
nybe yra toks nerimtas, neįti
kinantis, kad neverta čia su 
anuo mūsų juokdariu rašyto
ju nei diskutuot O kai dėl jo 
“seksinės” pornografijos, tai 
tenka jam pareikšti griežtą 
protestą, kad jis ja daugiau 
mūsų žmonių netvirkintų. šia 
proga ypač griežtas protestas 
reikėtų pareikšti ir mūsų Tė
vams Marijonams, kurie, jau 
nekartą yra pavaišinę Draugo 
skaitytojus tais “seksiniais” 
Alanto taršalais.

Štai, vienas būdingas šlykš- 
čiausios pornografijos gabalas, 
paimtas iš Vyt. Alanto roma
no “Tarp dviejų gyvenimų”, 
paskelbta kiek anksčiau Tė
vų Marijonų leidžiamajame 
Drauge:

“Kai aš ją traiškiau savo glė
byje, jos kietos, kaip įkaitinti 
akmenys, krūtys susmigo man 
po oda, supranti?... Visą lai
ką mano delnus svilina jos 
karštas tamprus kūnas po plo
nais marškiniais”...

Šitoks rašvmas ne tik 
šlykštybė, ^nesiderinanti
krikščioniškąja etika, bet ir 
su lietuvio doriniu jausmu, nes 
lietuvis, kaip taisyklė, tokių 
“blevyzgų” nemėgsta. Tokie 
mūsų literatūros kūriniai nėra 
mūsų dvasinė kūryba ir dva
sinė kultūra, o lietuviškos dva
sinės kultūros smukdymas.

Nesileidžiu toliau į tokių 
šlykštybių nagrinėjimus, nė 
nenoriu čia papiktinti skaity
tojų, ir šiuos nagrinėjimus bai
giu.

Noriu tik pastebėti, kad lie
tuviška dvasinė kultūra turi 
kelti mūsų dvasią augštyn, tu
ri mus dvasiškai gaivinti, o ne 
smukdyti mūs moralę.

Todėl ir kreipkime daugiau 
dėmesio į tikrąsias fnūsų dva
sines vertybes ir nevadinkime 
dvasinėmis vertybėmis to, kas 
yra šlykštybės.

yra
su

tautinio jausmo pametimo, tai 
tuo paliestieji dar įsižeidžia, 
sako, kad “kūryba turi būti 
laisva”...

viršininko, buvusio Krašto Apsaugos mi- 
nisterio autoritetu, kad pateisintų per di
deles kariuomenei išlaidas. Tačiau Dir
mantas “autoritetingai” įvertina, kad biu
džetas buvęs normalus, nepatiekdamas 
tam jokių įrodymų. Ir jis tik kartoja savo 
minėtame straipsnyje Raštikio pasiteisini
mus — kokią naudą kariutųnenė davė ūki
ninkams, amatams, kultūrai — skiriant 
stipendijas užsienyje bei Lietuvoje (žr.: 
Raštikis U L 60 — 65 psL).

Tačiau, pagal kariuomenės įstatymą 
(1935. I sk.) Krašto Apsaugos ministeris 
yra kariuomenės vado viršininkas, ka
riuomenės kreditų sakytojas, prižiūrėto
jas jos sąmatų sudarymo, — taigi Dirmantas 
buvo taip pat atsakingas už perdideįčs ka
riuomenei išlaidas. Jo, kaip vyriausybės 
nario, buvo pareiga prižiūrėti, kad ka
riuomenės išlaidos nesudarytu žalos nei 
tautos ūkiui, nei kultūrai ir kad tas nepa
kenktų nei pačiai kariuomenei. Dirman
tas privalėjo kontroliuoti Raštikį. pirmoje 
eilėje ūkio srityje, o to nepadaręs nusikal
to nejšpildęs savo pareigų, o Raštikis, kiš
damasis į biudžeto sudarymo reikalus (kaip 
kariuomenės vadas), nusikalto perviršijęs 
savo prerogatyvas. Tad abu nusikaltę, da
bar teisina vienas kitą... Todėl, Raštikio 
čia tas Dirmanto cituotas strarpsaielis iš 
“Draago”, nėra joks pasiteisinimas dėl sa
vo teksiu perviršijimo, irperdidebų kariuo
menei išlaidų naudojimo.

Kai dėl netiesioginės Baudos, kurią da

vusi Krašto Apsaugos ministerija kultūrai, 
amatininkams, stipendijos ir kt, į tai bu
vo atsakyta 1958 m., tą tenka priimti ir 
šiandien.

Leiskite kiekvienam atlikinėti pareigas 
pagal savo uždavinius, leiskite tautą švies
ti švietimo Ministerijos įstaigoms, leiskite 
jai ruošti įvairius specialistus ir skirti sti
pendijas, nesikiškite perdaug į kitų užda
vinius (išskyrus bendruosius politikos už
davinius) ir venkite lygiagretiškumo, be
reikalingų nesusipratimų bei ginčų...

Kiti viešai pasireiškę Raštikio rėmėjai 
— pristatymo knygos metu visuomenei Či
kagoje (1972. XI - 190 Jaunimo Centre; 
dienraštis “Draugas”, suradęs daug nuo
pelnų Raštikio veikloje; Algirdas Gustai
tis atgailaudamas pirmutines atsiminimų 
kritikas (N. 1973, III - 10) sakosi jaučiąs 
Los Angeles (California) lietuvių norus pa
kviesti Raštikį su žmona į pobūvį, juos at
lankyti. ..

Tačiau nė vienas iš čia minėtų rėmėjų, 
net neužsiminė apie Raštikio išreikalautus 
ir perdėtai išleistus pinigus kariuomenei, 
kuri prieš daugelio karininkų norą niekur 
nebuvo panaudota, neatliko savo uždavi
nių. Tas didelis sunkiai surinktas sumas 
naudojant, niekur nebuvo parody ta nei 
mažiausio tautos reikalų supratimo.

Nors pats Raštikis sudarinėdamas ka
riuomenės reorganizacijas planą. pasis
kelbė, kad mažinsiąs biurokratizmą ,pvz, 
panaikinsiąs Vyr. štabe administracijos
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ton Daily News 1968 m. spalio 
21 d. Jeane Dixon pasakė: 
“Elektroninis šnipinėjimas, ku
rį aš jau anksčiau pranašavau, 
tikrai įvyks. Bus įveltas ir Ri
chard Nixonas, tačiau paaiškės, 
kad jis yra nuoširdžiai teisin
gas (sincere) žmogus ir visa 
tai padės jo geram vardui”.

To paties laikraščio 1969 metų 
birželio 9 d. numeryje diskutuo
dama ‘‘labai svarbius reikalus”, 
kuriuos prezidentas turės tvar
kyti, ji pasakė: “Aš matau, kad 
prezidentui patartina pasikliau
ti savo protu ir nesiduoti kaiku- 
rių savo patarėjų paveikiamas”. 
Sekančių 1970 metų birželio 29 
d. ji vėl pareiškė: “Mr. Nixon 
turės problemų savo patarėjų 
ratelyje”. Kad pareiškimas bu- 
buvo tikslus, parodė praeitas 
balandžio mėnuo, kai to mėnesio 
30 d. buvo atleisti iš pareigų net 
keturi žymiausieji jo patarėjų 
ratelio nariai — Kleindienst, 

Haldeman, Ehrlichman ir Dean 
III.

Praeito balandžio 28 d. ji pa
sakė: “Žinau, šiuo metu prezi
dentui Nixonui, atrodo, nėra ge
rai, bet aš pranašauju, kad iš 
šios krizės jis išeis sėkmingai ir 
sutvirtėjęs. Laikui bėgant jo pa
tikimumas dar sustiprės”... šios 
krizės rezultatas pagelbės abiem 
partijortis ir visiems valdžios 
departamentams. Seks visuoti
nis išvėdinimas. Watergate 
skandalo pasekmėje bus atnau
jinta mūsų laisvių apsauga”.

Pasaulyje kasdieną 
nusižudo po 1,000 žmonių

Pasaulinės Sveikatos Organi
zacijos (WHO) Genevoje išleis
tame pranešime, pavadintame 
“Savižudybės — visapasaulinė 
problema” rašoma, kad pasauly
je kasdien nusižudo mažiausiai 
po 1,000 žmonių ir nuo šio šimt
mečio pradžios savižudybių skai
čius nuolat didėja. Priežastys 
nurodomos desperacija, baime 
ir nusivylimas gyvenimu. Iš kiek
vienų 100,000 žmonių nusižudo 
po dešimtį.

Po širdies priepuolių, vėžio ir 
nuopuolių seka savižudybės 
kaip mirties priežastis, žudosi 
daugiau vyrai negu moterys ir 
žudosi geriausioje amžiaus da
lyje — tarp 15 ir 44 metų.

Pienas dar pabrangs
Pranešama, kad nuo ateinan

čio liepos mėn. 1 dienos pienas 
dar pabrangs 4 centais galio
nui. Pabrangimo priežastis 
esanti ta, kad ūkininkai iš 
pienininkų reikalauja mokėti 
daugiau už pieną.

Tai bus jau ketvirtas pieno 
pabrangimas nuo šių metų pra
džios. Dar šio mėnesio pra
džioje pieno kaina buvo pakel
ta dar 4 centais, ir galiono kai 
na pašoko iki $1.11.

valdybą (I t. 328 psl.), priskirdamas sky
rius .vyriausiam kariuomenės štabui, ta
čiau to nepadarė (nes tai būtų sukėlę kari
ninkų nepasitenkinimą). Taupumo sume
timais nebuvo reikalo turėti dvi įstaigas — 
kariuomenės intendantūrą ir tiekimų val
dybą, tam pačiam reikalui su generolais 
priešakyje ir jų štabais.

LIETUVOS KARIUOMENĖJ BUVO 
DAUG GENEROLŲ

Raštikis savo atsiminimų 3-iame tome 
patiekia vardinį generolų sąrašą, viso 19 
asmenų (III t 318 psl.). Jame, mano ži
niomis trūksta dar JAV gyvenančių: Raš
tikio, Černiaus, Musteikio, Rėklaičio, Dir
manto, Mieželio, Vakarų Vokietijoje Vy- 
merio, Sovietų Lietuvoje mirusio Vitkaus
ko ir, neturint jo likimo žinių — Navako. 
Pridėjus prie Raštikio sąrašo šituos devy
nis, gausime viso 28 generolus; atėmus 
prieš Lietuvos okupaciją (1940, VI - 15) 
pensininkus: Čapliką. Jackų, Kubiliūną, 
Kurkauską, Ladygą, Pečiulionį, Radus-Zen- 
kavičių. Skučą, Sutkų, Šniukštą, Velykį — 
viso vienuolika generolų, gausime (28 - 
11) 17 (septyniolika ) tikrosios tarnybos 
generolų. Daug turtingesnė už Lietuvą 
Šveicarija, turėdama tris divizijas, teturė
jo tik vieną generolą — visos kariuomenės 
vadą. Tai vienas ryškiųjų požymių Rašti
kio kariuomenės reorganizacijos...

(Bus daugiau)
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DU ANNA BALIONAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIM 
* GIRKLtS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

MONTREALIO NAUJIENOS
Romo Astrausko kūrinių paroda

M. K. G. BALUKAS
IR

Nt FANG C UI 
AKUŠBRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGIMt CHIRURGUA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

•todical Boildins). TH. LU 5-644*
Antras ofisas — 

•0E7 WEST 83rd PLACE
JUSTICE, IL TEL 599-0500

Priima ligonius pagal susitarimą. 
M neaudiepias skambinti 8744012

DR. C K. BOBELIS
INKSTU IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA
Tefof. 695-0533

Pax Valley Medical Confor 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71# STREET 
Ofisas: HEmlock 44849 

RexkL: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Hrmidieniaia ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
Ąitrąd.. penktadieni nuo 1—5, treč.

"ir Įęįtad tiktai susitarus

* gi Adgzj

OR. W. BSIN-aSINAS 
aKUį^RUA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
<132 So. Kodzfo Ava-, WA 5-2670 

valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti AU 3-0001.

OR NN# KRAŲGB- 
KUAIKEUŪNAKE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
Vn Se. KROM AYR. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise fol.: HE 4-W18 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 
diėhiais nuo 3 iki T vaL popiet 
šeštadieniais nuo 0 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
26U W. 71st St. — Tai. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
'‘contact lenses”.
susitarimą. Uždaryta treč.Vsl- pagal

DU LEONAS SEIBUTIS 
llilUTv, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
Bflpdra. praktika ir, chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rex. fof.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

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

pagal susitarinu|

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

2454 WEST 71# STREET 
Ofise fofof.: HEmlock 4-2123 

Redd, telef.: Glbson 84195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 
J# neatsiliepia, tai telef Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
M 0«THORĖOAS-F«OTEZISTAS

Aparatai • ProteMi. Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 0—4 ir 6—8. šeštadieniais 8—1. 
2850 West 63rd St, Chicago, IH. 60629 

Telef.; PRospect 6-5064

SKAITYK PATS IK PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Balandžio 14 dieną Montrea- 
lio lietuvių studentų sąjungų su
ruošė jauno dailininko torontiš
kio Romo Astrausko kūrinių 
parodą.

šią parodą reklamuojant laik
raščiuose buvo akcentuojama, 
kad R. Astrauskas savo kūry
ba pasakys mums pat j paskuti- 
niausį modernizmo žodį, dabar 
vadinamą “griežtuoju realiz
mu”.

Parodą atidarant V. A. Jony
nas labai šiltais žodžiais apibu
dino R. Astrausko kūrybą pri- 
leisdamas, kad dailininko paim
ta griežtai realistinė kryptis ar 
tik nebus reakcija prieš šių lai
kų abstraktizmo pertempimus.

Prelegentas pasidžiaugė ir tuo, 
kad parodą suruošė nebe “grupe
lė ištikimų nuspelniusių kultū
ros darbuotojų, kurie po to plie
kia sieksninius savo veiklos ap-
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CRADlNSKAS
GRUNDIG

AM-FM Radijas, Magnetofonas

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GUŽAUSKŲ 
gėlės visoms progoms 

BEVERLY HILLS GELiNYČlA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAl"™""^

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R t N A S

2047 W. 671 h PI. WAIbrook 5-8063

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENM

rašymus”, bet jauni, mažai pa
žįstami studentai.

Montrealyje jau daug tokių 
jaunųjų, kurie įsijungė į lietu
višką darbą. Tikrai, labai ge
rai, kad ir lietuviai studentai 
ateina pagalbon vyresniems kul
tūros darbuotojams.

Lietuviško darbo daug ir dir
bančių niekuomet nebus pervir- 
šiaus. Tegul tik lietuvybei dir
ba visi: seni, jauni ir net vai
kai, tik nesipykdami, nesistum- 
dydami, neignoruodami vieni ki
tų, bet gerbdami ir mylėdami 
viens kitą.

R. Astrausko paveikslai, žiū
rovą stačiai pritrenkia, nes jis 
niekuomet nesitikėjo pamatyti 
to, ką mato!

Vieton pribraičytų, pribarsty
tų, pridrabstytų ant drobių įvai
rių įvairiausių spalvotų dažų ab
straktu vadinamo stiliaus, pa
matai senai gyvenusių, senai 
mirusių žmonių fotografijas. 
Kad nusifotografavę žmonės ne 
šio amžiaus, matyti iš apsiren
gimo, uniformų ir iš pasenusių 
nuotraukų blizgesio bei išbluki
mo. O kad tie portretai nėra 
padidintos fotografijos, pama
tai portretų veiduose dailininko 
atgaivintą gyvybę.

Visi tie nusifotografavę žmo
nės žvelgia į mus taip, lyg R. As
trauskas būtų juos piešęs ne iš 
nuotraukų, bet jie būtų jam po
zavę gyvi būdami.

Buvo keli paveikslai ir ne vi
sai realistinio žanro, bet ir ne 
griežto abstrakto kaip antai 
“Trys seserys”, “Dainininkė”, 
“Išvyka”, “Moteris”, “Atvaiz
das”.

R. Astrauskas nors ir labai 
dar jaunas dailininkas, jau yra 
įsisavinęs labai gerą techniką 
ir jo darbai rodo, kad Dievas 
jam nepagailėjo talento, kūry
binės drąsos ir menininkui taip 
reikalingos fantazijos, bei tiesos 
pajautimo.

Reikia tik palinkėti jaunam 
R. Astrauskui kantrybės nenu
ilstamai dirbti visą savo daili
ninko gyvenimą, kad taip origi
naliai ir drąsiai pradėtas jo kū
rybinis darbas nesustingtų vie
toje lyg tos fotografijos, kurias 
jis savo talentu atgaivino, bet 
kad dirbant ieškotų ir vystytų 
savo gabumus, siekdamas vis 
naujo, žiūrovą stebinančio kaip 
ir ši pirmoji jo paroda Montre
alyje. E. Kardelienė

CICERO
Mirtis ir vėl mirtis

Augustinas Dačkus mirė šio 
gegužės mėnesio 1 d., buvo pa
šarvotas Butkus-Vasaičio kop
lyčioje, nulydėtas į šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kur kunigas 
Juška atnašavo gedulingas apei
gas, nulydėtas į šv. Kazimiero 
lietuvių kapines ir po iškilmin
gų apeigų visi palydovai užpra
šyti pietų.

A. a. Augustinas Dačkus šį 
pasaulį apleido netikėtai, vos su
laukęs 49 metų amžiaus. Mirtis 
neskiria jauno nuo seno.

Velionis buvo malonaus links
mo būdo, plačiai žinomas lietu
vis, priklausęs jūrų šaulių Klai
pėdos kuopai dėlto jo draugai 
šauliai suteikė patarnavimą ko
plyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. 
Kapinėse, velionį laidojant, gra
žiai nuskambėjo lietuvių Tautos 
himnas.

Mielas Augustai, ilsėkis ra
mybėje. K. P. Deveikis

dytų straiperių, tikrai skaniai 
pagamintų, kiekvienas galėjo 
valgyti iki soties.

Bet medžiotojai dėl pavasa
rio sezono nei stirnienos, meš- 
kienos ar kitokios žvėrienos ne
patiekė. Sakė rudeniniame sezo
ne bus ir žvėrienos ir paukštie
nos. Grojo netingus Adolfo Ra- 
monio orkestras. Svečiai links
mai nusiteikę šoko kad net grin
dys linkčiojo, o nuo lietuviškų 
dainelių salė skambėjo.

Skanius valgius gamino ir at
silankiusius vaišino šios mote
rys: Kazė Brazienė. Emilija Pre- 
kelienė, Josefina Stugienė Bro
nė Aluzienė, Ema Padvaiskienė, 
Ema Artmonienė ir Albina Ra
monienė. Laimingieji išsinešė ir 
gražių dovanų. Daug atsilan
kiusiųjų sakė lauksią rudeninio 
medžiotojų ir meškeriotojų ba
liaus. Stasys Juškėaas

vejus, kur abortas yra reika
lingas išgelbėti moters gyvybę, 
įstatymo autorine Harry Lf> 
nenweber iš Joliet pareiškė, 
kad “iš mūsų negali reikalauti, 
kad apmokėttumėme už abor
tus, kaip kad negali reikaląu- 
ti neturtinguosius aprūpinti 
nešvaria literatūra.”

ANTANAS KAZAITIS 
SULAUKĖ 80 METŲ 
Antanas Kazaitis, čikagie- 

čiam plačiai pažįstamas geras 
lietuvis, praeitą sekmadienį 
minėjo savo 80 metų sukaktį.

Prieš 80 metų jis gimė Lietu
voje, Nemakščiuose. 1913 me
tais jis atvažiavo į Ameriką, at
vyko į Chicagą ir iki šios die
nos čia tebegyvena. Čikagoje 
jis susirado darbo, sukūrė šei
mą, išaugino dukrą, o dabar 
džiaugiasi keturiais anūkais. 
Kazaitis ilgiausiai dirbo prie 
Chicagos Transporto, aptarna
vo elektrinius gatvėkarius.

Pradžioje jis gyveno 18-tos 
gatvės lietuvių kolonijoje. Ten 
jis ir savo žmoną Agniešką ve
dė. Vėliau jis įsigijo namus Mar
quette Parke, esančius 6947 S. 
Washtenaw, kur ir šiandien 
tebegyvena.

Kazaitis visą laiką domėjosi 
visuomeniniais lietuvių reika
lais. Jis norėjo, kad lietuviai 
turėtų didesnės įtakos Chicagos 
savivaldybėje^ ir Illinois valsti
joje. Jam Įvisą laiką rūpėjo 
Naujienos. Dienraštį jis skai
tė nuo pirmųjų šio laikraščio 
numerių ir pritarė dienraščio 
vedamai poetinei linijai. Jis 
rėmė Naujienas, o 1940 metais 
jis net dalyvavo tada vestame 
vajuje.

Praeitą sekmadienį, žmona 
Agnieška ir duktė Barbora Ra
žaičiui suruošė šeimyninį 80 
metų sukakties minėjimą. Į na
mus suėjo artimesnieji gimi
nės, keli ilgamečiai draugai, 
skaniai pavalgė, po lašelį nu
gėrė ir gražiai paminėjo stip
raus žemaičio 80 metų sukaktį. 
Visi linkėjo jam gęros sveika
tos, energijos ir šviesaus proto.

Kaimynas

Atsisakė mokėti 
už abprtus

Illinojaus seimas (atstovų 
rūmai) 98 balsais prieš 48 pri
ėmė įstatymą, kuriuo atsisa
koma apmokėti neturtingų 
moterų abortus, išskiriant at

Medžiotojų ir meškeriotoja 
balius

š. m. gegužės 19 d. Holywood 
Inn svetainėje (prie Western iri 
13 g.) įvyko Medžiotojų ir Meš
keriotojų balius. Kaip ir visuo
met, taip ir šį kartą baliuje at
silankė gausiai svečių.

Adolfas Banionis. pasveikino 
atsilankiusius ir prašė linksmin- j 
tis ir sotintis. Stalai apkrauti j 
įvairiausiais valgiais. Kaip iri 
dera meškeriotojams žuvųj stin-1 
tų ir Kazės Brazienės prigau-'
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IR PAAIŠKINIMAI, 

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Nm nedavė mums DfovM dvasią baimės, baf galybės, meilės ir

Legalus santuokai amžius
Ilinojaus atstovų rūmai ir 

senatas nustatė amžių, nuo 
kiek metų jaunuoliai gali tuok
tis be tėvų leidimo.

Atstovų rūmai 107 balsais 
prieš 15 priėmė įstatymą, ku
riuo leidžiama tuoktis sulau
kus 20 metų amžiaus be tėvų 
leidimo h* 17 metų amžiaus su 
tėvų leidimu. Senatas 32 bal
sais prieš 4 nubalsavo, kad su 
tėvų leidimu galima tuoktis su
laukus 16 metų, o be tėvų lei
dimo sulaukus 18 metų. Sena
to įstatymas persiųstas atstovų 
rūmams.

Cook apskrityje (Chicago) 
su priemiesčiais) leidžiama 
tuoktis be tėvų leidimo sulau
kus 18 ynetų.

Be to, LŲinojaus seimas pri
ėmė pagriežtintą įstatymą, ku
riuo bus baudžiami teršįkai, 
kurie nevalo sąšįavų gatvėse ir 
privačiuose sklypuose ąrba 
meta šiukšles automobiliais 
važiuodami.

Pagerinti vaistai 
nuo pasiutligės

Trys daktarai rašo American 
Medical Association žurnale, 
kad išrasti pagerinti skiepai 
nuo pasiutligės. Chicagos Svei
katos Tarybos pranešimu, pra
eitais metais 18,000 žmoųįų bu
vo pasiutusių gyvulių įkąsti. 
Iki šiol bandymais su naujais 
skiepais pasiekia tiek, kad už
teks dviejų įskiepijįmų vieto
je keturiolikos skausmingų 
įskiepi j imu, pasiutusiam šu
niui, katei ar kitokiam gyvumui 
įkandus. Skiepai gaunami iš 
pasiutligės virusų, išaugintų 
žmogaus celių kultūroje. Ban
dymai tebedaromi, norint tiks
liai nustatyti kiek naujųjų skie
pų įšvirkštimų yra reikalinga, 
kad gavus garantuotą WO nuo
šimčių apsaugą.

Chicagoje pasiutęs šuo ar 
katė buvo rasti 1954 metais, o 
praeitais metais miesto ribose 
buvo pągauti, du pasiutę šikš
nosparniai, kurie buvo įkandę 
kelieiųs žmon,ėųis.

Ktardos atitaisymas
Š. m. gegužės 19. d. 119 nr. 

— Naujienose, mano straipsne
lyje “Romo Kąįąątos minėjimų 
atgarsiai” įsivėlusi klaida. Pa
rašytą; “Kųnigąs Juozas Vaiš- 
nys Kanadoje fotpgrafavosi su 
politruku Laųrinčiuku”. Turi 
būti ne “fotografavosi”, bet 
“svečiavosi” su politruku Ląų- 
rinčiuku. Stasys Juškėnas

sveiko proto. 2 Tim. 1:7.

Dievo Dvasią kurią jis davė savo žmonėms, nėra baimės dvasia, bet 
galybės ir energijos bei uolumo dvasia, kurios pradžia yra meilė, arba mei- 
kngas atsidavimas Dievui ir noras jam įtikti ir jam tarnauti; meilingas at
sidavimas Tiesai ir meilingas atsidavimas Dievo žmonėms ir troškimas pa
statyti juos ant šventą daiktų, ir daryti gero visiems žmonėms kai progos 
turime; toliau ta dvasia vadinama “dvasia sveiko proto”, būtent, tokio pro
to, kuris yra pastiprintas ir patvirtintas Dievo žodžiu kiekviename dalyke; 
žmonių nebijodamas toks protas išmintingai išspręs kada ir kaip naudoti 
šitą meilės energiją, kuri dega kaip ugnis pasišventusi© žmogaus širdyje.

kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kria- 
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. 66fh St., Chicago, Illinois 60829

SV. KASTO TYRINKTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL

2533 W. 7Ist
Telef.: GRovehill

HOME
Street

6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KS1Ė AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIK1S
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07

4330-34

So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 ■ 1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MUDEKnllfiKOS A1K-CUND1TI0NED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Ląidųtųvių 
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, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
S - NAUJIENOJ CHICAGO % ILL.-. WEDNESDAY, MAY 23, 1973



LiVDAŠ DOVYDĖNAS mas — Vaižgantas. Tai taikliai

PRONSKUS - NEPAILSTANTIS 
RAŠTO DARBININKAS

pritinka ir Juozui Pronskui. 
Taip lygiai pasakys ir Juozas 
Pronskus, gal ir pagerbimas 

{jam bus — laiko gaišinimu.
Keli žodžiai

Žmogus tiek žmogus, kiek 
savimi dalijasi su kitais, kiek 
sugeba iš kitu atrinkti ir vėl iš
dalyti. žodžiu, raštu, paveiks- 
u, muzika dalijasi žmogus pa
nų didžiausiu žmogaus turtu 
— kūryba. Pasiaukojimas, jė- 
?ų sutelkimas, darbas suarti
na žmogų su kitu žmogum, 

ypač su savo tautos žmogum.
Mes turime tokių žmonių, 

kurie visokiu atveju, viso
kiam klimate, varge, džiaugs
me dalijosi viskuo, ką jų nuo
širdi prigimtis, patirtis, talen
tas galėjo duoti. Paminėkim 
šia proga Juozą Tumą — Vaiž
gantą, kurio gimimo šimtme
tinę pasiekėm. Tai jis, Juozas 
Tumas — Važgantas ne kartą 
išsitarė, ėjęs dirbęs ten, kur 
rado naudingu, kur nebuvę
pavaduotojų. Ėjęs nesiklaus- 
damas kiek atlygins, kas pava
duos jėgų nepritekus.

Yra antras Juozas, Tumo am
žininkas.

Šiomis dienomis Čikagos vy-

lielam Juozui
rai ir moterys susirinks pa
gerbti Vaižganto amžininką — 
kultūrininką, žurnalistą Juozą 
Pronskų. Tai 80 metų pami
nėjimo proga. Juozui Pronskui 
aštuonios dešimtys metų — ka
lendorinis reikalas, jo darbų, 
judraus, darbštaus gyvenimo 
pakelės ženklas. Nedaug ką 
pasakys 80 metų tiems, ku
riems neteko nors prabėgus 
akimi pažvelgti į turtingą, sa
ve užmiršusio kultūrininko, 
rašytojo, žurnalisto veiklą. 
Ypatingi laikai, dideli pakiti
mai, laimėjimai ir pralaimėji
mai dėjosi mūsų tėvynėje per 
tuos dešimtmečius. Didieli 
darbai, dar didesnių savęs iš
dalijimų šaukėsi anie metai ir 
prisišaukė Kudirką, Basanavi
čių, Tumą — Vaižgantą, Šliū
pą, knygnešius, Juozą Pronskų.

Sakome, reikėtų jaučio odos 
surašyti žmogaus gyvenimui, 
daug jaučių odų reikėtų Juozo 
Pronskaus — Aklasnematė gy
venimo aprašymui, bet apie 
tai Juozas Pronskus neturi lai
ko ir pagalvoti, ir kukliai mos
telės ranka: “Ką čia. Dirbau, 
ką galėjau, sugebėjau. Raskit 
geresnį užsiėmimą. Aš esu dar
bo pelė ir tiek.” Taip jis man 
ne kartą pasakė, tvirtai pasa
kė, nes tai buvo atviras nuošir
dumas. Sakysim, tai kuklu
mas, savęs nevertinimas, o gal
net kukli puikybė. “Kad ne
buvo laiko būti kukliu ar ne 
kukliu, vis reikėjo suspėti, pra
kaitą nuo akių nubraukti”, kar
tą Palangoje išsitarė apie save 
ir Pronskaus amžininkas Tu-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai, Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

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

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

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

Chicago!*, ariemleečluos* ir Kanadole NauHenos matam*   $2200, 
pusei metu — $12.00, trims menesiams — $7.00, vienam mėnesiui   $3.00. 
Kitos* JAV vietose metams — *20 00, pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO. IL 60608

Siunčiu dol.

□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.

□ Užsakau Naujienas savo ------ ----------------------------------------- kaip dovana

------------------------proga.

□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 
siųsti raginimo.

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

PAVARDE IR VARDAS __ —---------------------------------------------------- -----

ADRESAS

PAVARDĖ IR VARDAS_______________________________________________

ADRESAS___________________________________________________

Parašas
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Praeinu datas, vietas ir kitas 
enciklopedines žinias. Kas no
ri tatai žinoti — rasite. Trys 
Pronskaus gyvenimo tarpsniai: 
prieš I-jį karą pradžia žurna
listo, rašytojo Vilniuje, po I-jo 
karo, nepriklausomybės kūri
me, ugdyme ir dabar — Ame
rikoje. Pabrėžtinai derlus žur
nalisto darbas Juozo Pronskaus 
veikloje klostėsi atvadavus 
Klaipėdos kraštą. Pats buvęs 
pirmose Klaipėdos krašto atva
duotoj ų eilėse ir pasiliko re
daktoriumi iki tremties kelio
nės stovyklosna Vokietijon ir 
— Amerikon.

Juozas Pronskus buvo ir te
bėra ir Aklasmatė. Tai jo ra
šytojo, feljetonisto, apysaki
ninko markė. Ant greitųjų pa
minėjus Pronskų rašytoją, sku
bama paminėti po I-jo karo 
1922 m. išleistą kuklią knygą 
“Magaryčios”. Tai tik dalis, 
maža dalis feljetonisto raštų. 
Keletą “Magaryčių” galima su
rankioti Aklasmatė apsakymų 
feljetonų. Juozas Pronskus — 
Aklasmatė buvo vienas pirmų
jų feljetonistų nepriklausomy
bės metuose. Darbų gausos ve
jamas Aklasmatė nuošaliai pa
liko feljetonisto plunksną ir 
rūbą, kaip ne vienas anų die
nų, skubėjęs, kur šaukė dar
bai, rūpesčiai. Pronskus — 
Aklasmatė ir liks vienas mūsų 
parinktųjų feljetonistų, tačiau 
jei būtų atsidavęs tam žanrui
metus ir energiją, galim drąsiai 
tarti: būtų vienas pačių rink
tųjų.

Kiek tomų sudary ti] Juozo 
Pronskaus žurnalisto raštai, 
sunku spėlioti. Tai būtų de
šimtys tomų, didelių tomų. Ir 
lenda galvon mintis: o kad 
taip imtum mes, rašto žmonės 
ir surankiotum kad ir ne Vebs- 
terio žodyno svarumu tomą 
Juozo Pronskaus žurnalistikos. 
Tai būtų vertinga knyga ir ne
mažas pagerbimas. Kalbėkim 
apie Pronskų — Aklasmatę fel
jetonistą. Ar nepritiktų mūsų 
dienoms ir mums ir mūsų kul
tūros lobynams išleisti rinkinį, 
gal ir “Magaryčių’’ vardu? Ir 
tai būtų ir nuoširdaus jubilija
lo pagerbimas ir mūsų darbo, 
[kultūrinio darbo būtinumas. 
Ir vertėtų neatidėlioti.

Mūsų amerikinės laisvės ir 
gerovės dienose ne vienas, vos 
pasiekus penkdešimtmetį ne
riame ieškoti, rūpintis, kur 
geriausia padėti pensininko 
metus t. y. sulaukus 62 ar 65 
metų. Kiek mūsų tautiečių, 
neseniai prisiekę darbuotis kul
tūrai, tautos išvadavimui sutir
po po saulės skėčiu ar prie ba
ro. Tai ne priekaištui čia ra
šoma, bet priminti tiems, ku
riem nebuvo laiko pastebėti 
metų, kada, kur peržengė pen
sininko slenkstį. Vienas iš to
kių užsimiršėliu bus ir Juozas 
Pronskus — Aklasmatė ir dar 
keliolikos pseudonimų savi-

Ramus keliat Suomi joja, kur mažai 
automobilių, čia naudojamas briedžiu 

šeimynos.

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

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

informacijų į lietuvių

ISLAND REAL ESTATE
1506 GULF BOULEVARD,

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

813 - 362-1111 Broker

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALI 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

ninkas. Keliolik.; metų rašy
damas Naujienose Pronskus iki 
šios dienos tebėra nuolatinis re
dakcijos šulas. Tarytum, me
tai prabėgo jo neužkliudę, vis 
judrus, paslaugus, visokiais 
klausimais, vargais, džiaugs
mais besidalijąs. Tai gal ir 
bus Pronskaus Juzės paslaptis, 
kurią žino ir žinojo mūsų tau
tos parinktieji: dalijantis sa
vimi išlikti visada artimu žmo
gui, būti, kur reikia būti,, dirb
ti, kur reik dirbti.

Juozą Pronskų sutikus visa
da yra apie ką kalbėti, jauties 
ir pats kam nors reikalingu, 
matydamas darbui, uždaviniui 
pasišventusį žmogų, bičiulį.

Pagerbdami gražaus amžiaus 
Juozą Pronskų, galim atsigrįž
ti į praeitį teisinga, giedria 
akimi, ir jei toji praeitis ver
ta pagarbos, gerų pavyzdžių, 
tos praeities ir dabarties susi
klostymuose, derliuose randam 
Juozą Pronskų — Aklasmatę 
nenuilstančiai bedirbantį gied
riose aukštumose.

Dar trys sužeisti
Kitoje vietoje — viešbučio, 

4170 S. Drexel bulvare, vesti
biulyje penkiem jauniems vy
rams pradėjus dainuoti, staiga 
įėjo du jaunikliai šaudyklėmis 
po apsiaustais nešini, ir pra
dėjo į dainuojančius šaudyti. 
Trys iš jų rimtai sužeisti nuga
benti į Michael Reese ligoninę. 
Policija tiria ar čia gaujų “ka
ro” būta.

— Lietuvių Tautinės kapinės 
iki Kapų puošimo. Dienos bus 
atdaros iki 7 valandos vakaro. 
Paprastai iš kapinių reikia iš
važiuoti ar išeiti lygiai 5 valandą 
vakaro, tuo tarpu šią savaitę 
žmonės turės porą valandų dau
giau laiko artimųjų kapams pa
puošti.

— Southside Simfonijos or
kestras ruošia viešą ir nemoka
mą koncertą gegužės 24 d. 8 vai. 
vak. Bogan aukšt. mokyklos au
ditorijoje, prie 79-tos ir Pulas
ki Rd. Bus išpildomi Mocarto 
ir Bacho kūriniai. Koncertas 
yra skiriamas pagerbti nesenai 
mirusią muzikę ir pedagogę 
Lulu Raben - Mitchėll. Ištekė
jusi už lietuvio Alekso Mitchell, 
ji plačiai reiškėsi Chicagos lie
tuvių kultūriniame gyvenime. 
Orkestro vadovybė kviečia pa
gerbti nusipelniusią muzikę Lulu 
Raben-Mitchell. atsilankant į šį 
jos garbei ir prisiminimui skir
tą koncertą.

— Danutė Bartkutė, Marija 
Eivaitė. Živilė Modestienė, Luci
jus Alenskas ir Edvardas Bač
kos iš Marquette Parko apylin
kės baigė Illinois universiteto 
Circle campus žiemos semestrą 
visais “A” pažymiais. Jie visi 
yra dekano garbės studentų są
rašuose.

— Jaunimo Centro choro, va
dovaujamo muz. Fausto Stro 
lios. pirmasis koncertas praeitą 
savaitgali puikiai pavyko, nors 
tas jaunimo choras buvo suor
ganizuotas tik apie prieš 6 mėn. 
Programoje dalyvavo taip pat 
Tautinių šokių grupė, vad. Leo
kadijos Rrazdienės. Choras pir
mą kartą dainavo rašyt. Birutės 
Pūkelevičiūtės parašytą ir pre
mijuotą kantatos stiliaus kūri
nį apie Birželio trėmimų trage
diją. Solo partiją atliko Dalia 

lEidukaitė. Choras yra pakvies-

HELP WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

JANITOR 
FULL TIME DAYS

Openings on all 3 shift: Assemblers 
for injection

MOLDING - MACHINE OPERATORS 
Hot Stamper

Will train. Many company benefits, 
good salary, excellent working condi

tions. Apply in person to 
ELEANOR BASTYR 
NU-DELL PLASTICS 
6467 No. AVONDALE 

Phone: 775-6373

NIGHT COOK
MID AMERICA INN.

Apply 
in person to CASEY.

5001 W. 79th STREET

HELP WANTED — FIMALE 
Darbininkių Reikia

GIRL FRIDAY
To work in sales department of gro
wing company. Must type and be 
familiar with dictaphone. Good figure 

aptitude. For interview call
Mr. E. J. FURTAK 

DEARBORN GLASS COMPANY
5600 So. HARLEM

BEDFORD PARK 594-7600

SECRETARY
Executive requires experienced, well 
groomed and Intelligent secretary 
with good shorthand and typing skills. 

Good salary and benefits.
MR. PIERSALL 

1132 W. BLACKHAWK 
944-5650

GAL FRIDAY
PETERSON and CALIFORNIA
Position available for one who likes 
variety and has average S. H. and 

good typing skills.
Many company benefits.

AN 3-5414

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
B MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

tas atlikti programą Birželio 
trėmimų ir komunizmo tremti
nių minėjime. Minėjimą ruošia 
Amerikos Lietuvių Tary bos Chi
cagos skyrius birželio 15 d. Jau
nimo centre.

— Margučio literatūrinėje va
landėlėje, šį ketvirtadienį, gegu
žės 24 d., tarp 8 ir 9 vai. vak., 
Regina Matulevičiūtė ir Julius 
Balutis skaitys R. Lankausko 
novelę “Nelaukta viešnia”.

♦ šakių klubo piknikas įvyks 
gegužės 27 dieną Onos Bruzgu- 
lienės sode (prie Tautinių kapi
nių). Pradžia 12 vai.

Kviečiame visus gausiai daly
vauti. šokiams gros A. Bamonio 
orkestras.

Komisija ir Valdyba
(Pr).

♦ Džiaugsmai laukia Jūsų! 
Marquette Parko lietuviai namų 
savininkai rengia džiaugsmingą 
pikniką, kuris įvyks gegužio 
mėn. 28 d. (kapų puošimo die
ną), Bruzgulienės ąžuolų sody
boje, 8234 So. Kean Avenue, 
Willow Springs, Ill. Rengėjai 
prašo visus gausiai dalyvauti. 
Atvykstančių lauks maloni lie
tuviška muzika, geriausias šil
tas ir nebrangus maistas, turtin
gas ir nebrangus atgaivos baras, 
turtingas laimės šulinys, malo
nus praleidimas laiko tarpe gi
minių. draugų ir artimųjų.

Atsigaivinimas puikioje žalu
mynų ir kvepiančių gėlių gam
toje ir kiti pikniko malonumai 
bei džiaugsmai.

Atvykite — džiaugsitės. , 
Stasys Patlaba

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KRMPKTTES Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

PIŠV RCšiŲ Draudimo 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 NUAMAVIMAS. ĮVAIRUS 
DRAUDIMAI. NAMŲ 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 

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

sement.
Call for appointment — 

By owner.
7374308

YEARLY INCOME $30,600 
19 APARTMENTS 

2505 West 61st Street
19 apartments — 2505 W. 61st St. 
Will take single home or a 2 apart
ment in trade as down payment. 
Building is worth $153,000, will take 
$125,000. Out of town owner must 

sell. Best construction.
Owner on premises.

WANTED TO RENT 
Ieško butų

BRIDGEPORTE
Tarp 32-ros ir 37-tos, tarp Emerald 
ir Lowe, našlei be vaikų reikalingas 
4 arba 5 kambarių butas be baldų. 

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

LA 3-2736

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

18 STREET & PEORIA
4 rooms for rent. Unfurnished. Un

heated. Adults only.
Call CA 6-8630

DĖMESIO 
62—80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

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

kitoki blankai

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI 

NAUJIENAS

PIRKĖJO GALIA
PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 

mūras. 2 auto mūro garažas. Įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44' lo
tas. Marquette Parke. $38,000.

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

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. Kabinetu virtu
vės. Naujas gazu šildymas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18,000.

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

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

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. . Kaina $8,900.

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 garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60608. Tel: VI 7-8447

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

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

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, III 60632. TeL YA 7-5980

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STRIKT 

Tel: RIpuMlc 7-1841

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPU BERVICI 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-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 atliekamas sąžiningai 
ir gerai prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351844 W. 63rd Street, Chicago, lit 

TIL — 776-5888
n leeta* ^i^fcr^*ačlaustrasf sa^r.

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




