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DEMOKRATU PARTIJA ISMETE MERA
ŠACHMATŲ LENTA - PC. ZZ’

Vakar prasidėjo pirmoji partija
REYKJAVIKAS. — Vakar 5 vai. vakare Islandijos laiku 

prasidėjo pirmoji Fischerio - Spasskio partija. Nors abu žaidėjai 
politika nesidomi, sovietų propaganda seniai įrodinėja, kad Sovietų 
Sąjungos iškilumas šachmatų pasaulyje įmanomas tik sovietinėje ii 
sistemoje. Pasaulio čempionas jau nuo 1948 metų, kada čempioną- 
tą laimėjo Michail Botvinik, yra sovietų rankose, šachmatai to- 
dėl esą taip paplitę Sovietų Sąjungoje, nes tas žaidimas atspindi į® 
Markso-Lenino mokslą, logiškumą. Spaaskis, sakoma, yra įtemp- 5 
tas ir nervingas, nes jis supranta, kad jam tenka žaisti ne tik už 
save, bet ir už sovietinę sistemą. • p |

SEN. McGOVERN ŠALININKAI VALDO 
DEMOKRATŲ PARTIJOS KONVENCIJA

MIAMI BEACH. — Čikagą lyg perkūnija trenkė iš Miami 
Beach atėjusi žinia, kad demokratų konvencija 1,486—1,371 bal
sais nutarė palaikyti kredencialų komiteto sprendimą ir išmesti 

(Illinois demokratų delegaciją, vadovaujamą Čikagos mero Daley. 
; Illinois valstijai atstovauti konvencija pripažino nepriklausomo 
demokrato aldermano William Singer (43-čio Čikagos wardo) va
dovaujamą delegaciją, kurioje visas trečdalis yra negrų; kurioje 

, neatstovaujamos tautinės Čikagos mažumos, darbininkija ar seni 
.žmonės. Kartu su Daley išmesti buvo tokie demokratų veikėjai, 
kaip Pucinski, Dunne, Rostenkowski ir kiti.

Sovietų delegacija apžiūrėjo 
lošimų salę ir nusiskundė, kad 
šachmatų lenta, pagaminta iš 
šviesiai pilkų ir tamsiai žalių 
marmuro gabaliukų, .esanti per 
didelė. Marmuras įdėtas į specia
liai pagamintą stalą. Kvadratai 
esą dviejų ir % colio kraštais. 
Paprastos, komerciniai gamina
mos, figūros atrodo per mažos 
tokioje lentoje.

Jau trečią kartą Sirgudun 
Helgason, Reykjavik© kapinių 
paminklų statytojas, turėjo pa
gaminti naują lentą, kurios kva
dratėliai būtų 2% colio kraštais. 
Pirma lenta per daug blizgėjo. 
Fischeris, apžiūrėjęs salę, nusi
skundė per ryškiomis šviesomis 
ir tuo, kad žiūrovai sėdį' per arti 
stalo. Išmatavus, paaiškėjo, kad 
pirmoji kėdžių eilė yra 40 pėdų 
nuo šachmatų lentos krašto. 
Toks atstumas buvo numatytas 
susitarime su Fischeriu.

Salėje visos kėdės yra prikal
tos prie grindų, kad-nebūtų ne
tikėto triukšmo^.- žiūrovųtoje 
salėje telpa 2,300, Lačiau bilie
tai pirmai partijai nebuvo išpar
duoti, nes niekas nebuvo tikras, 
kad lošimai Įvyks. Per dvi sa
vaites Įvairūs ginčai sudarė Įs
pūdį, kad bilietų iš anksto neap
simoka Įsigyti.

Islandijoje šachmatai yra po
puliarus sportas ir žmonės la
bai domisi prasidedančiomis var
žybomis. Islandai palaiko Spass- 
kį, nes visiems nusibodo Fische
rio. reikalavimai ir pinigų grobs
tymas. Islandų šachmatų eks
pertai .tačiau pranašauja, kad 
čempionatą laimės Fischeris.

Teisia japoną 
teroristą Okamoto C
RISHON LE ZION. — Izrae

lio kariuomenės bazėje, gerai ap
saugotuose pastatuose, vyksta 
japono teroristo Kozo Okamoto 
teismas. Jis su dviem kitais ja
ponais gegužės 20 d. išlipo iš 
Prancūzijos oro bendrovės lėk
tuvo Tel Avive ir aerodrome pra
dėjo šaudyti į keleivius ir jų lau
kusius žmones, žuvo 26 asme
nys, 72 buvo sužeisti.

Japbnas prisipažino kaltu ir 
atmetė savo advokato reikalavi
mą siųsti jį psichiatriniam pa
tikrinimui. Jis pareiškė esąs 
sveikas, vykdęs puolimą, kaip 
arabų Liaudies Fronto partne
ris.

Japono gynėjas reikalauja 
teismą panaikinti, nes japonas 
prisipažino kaltu tik todėl, kad 
Lydos karinio rajono vadas ge
nerolas Zeevy pažadėjęs jam leis
ti nusižudyti po tardymo. Gene
rolas sulaužęs pažadą.

Teismas sukėlė nemažą susi
domėjimą visame pasaulyje. 
Teisme yra apie 200 užsienio ko
respondentų, vien iš Japonijos 
atvyko 40. Kaltę Okomatai ne
sunku būtų įrodyti ir be jo prisi
pažinimo, nes jis buvo pagautas 
su ginklu rankoje, jį matė šim
tai liudininkų.

IS VISO PASAULIO

ROMA. — šiandien iš ilgos 
kelionės sugrįžta valstybės se
kretorius William Rogers, ap
lankęs Jugoslaviją, Graikiją, 
Rumuniją, Vengriją, Italiją ir 
kitas šalis. Po pasitarimų Itali
joje buvo paskelbtas pareiški
mas, kuriame iškeliami “puikūs 
santykiai ir tradicinė draugys 
tė” tarp abiejų valstybių. Vakar 
Rogers buvo privačioje audien
cijoje priimtas Popiežiaus Pau
liaus.

PEKINAS. — Mao Tse Tun- 
gas priėmė Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerį Schumanną ir 
kalbėjosi su juo virš valandos. 
Mao šiais laikais neturi daug 
lankytojų, nors jis paprastai pri
ima komunistinių partijų kitose 
šalyse vadus. Birželio 28 d. Mao 
priėmė Ceylono premjerę Ban- 
daranaike, o prieš ją paskutinis 

nas, kuri jis priėmė vasario 21 d.
SAIGONAS. — Vakar pa

skelbta žinia apie britų laivą, 
kuris užplaukęs ant amerikiečių 
minos, pasirodė neteisinga. Da
bar nustatyta, kad britų laive 
buvo padėtos bombos ir jis spro
go iš vidaus, kai buvo baigtas iš
krauti. Sprogimas įvyko Pietų 
Vietnamo uoste Nhatrange, kur 
jokių minų nėra. Manoma, kad 
į uosto darbininkų tarpą įsimai
šė Viet Congo agentai. Laivas 
buvo atgabenęs ryžius iš Gal
veston, Texas.

SEOULAS. — Pietų ir šiau
rės Korėjos Raudonojo Kryžiaus 
delegatai turėjo dar vieną po
sėdį, kuris praėjęs draugiškoje 
dvasioje. Derybos vyksta dėl at
skirti] šeimų sujungimo.

BELFASTAS. — šiaurės Ai
rijoje susišaudyme žuvo 17 me
tų mergina ir katalikų kunigas, 
kuris davė vienam sunkiai su
žeistam airiui paskutinį patepi
mą. Protestantai šią savaitę, 
paprastai, švenčia savo pergalės 
prieš katalikus dieną. Ta proga 
laukiama didesniu neramumų ir 
teroro veiksmų. Protestantų va
dai prikaišioja britams, kad tie 
leidosi į, vadinamas, paliaubas, 
per kurias airių slapta armi
ja apsiginklavo ir persiorgani
zavo naujiems puolimams.

TOKIJO. — Japonija paprašė 
Amerikos, kad ši nenaudotų Oki- 
navoje esančių aviacijos bazių 
Vietnamo kare dalyvaujaniems 
lėktuvams.

NEW DELHI. — Indijoje nuo 
karščių ir sausros pasiuto grupė 
dramblių prie Chandkos miško. 
Drambliai puola kaimus, griauna 
namus. Jau žuvo 24 asmenys, 
žmonės bijo dirbti laukuose.

NEW YORKAS. — Teismas 
užbaigė ponios Kennedienės by
lą su fotografu Ronald Gallela, 
kuris bylą pralaimėjo. Jam už
drausta sekioti Kennedienę ar 
jos vaikus. Teismas atmetė Gal- 
lelos ieškinį Kennedienei už jo 
darbo trukdymą.

Ši nuotraukų grupė pavadinta "Tornado anatomija". Fotografui Larry Nance is OKia_____  t__ ,__ _______ _____
"tvisterio" susidarymą. Pradžioje atsiranda žemai slenkąs debesis, iš jo atsiranda uodega ir vėliau "piltuvas", ku 

rio galas paliečia žemę, padarydamas dideliu nuostoliu.

Kuboje buvo 
JAV delegacija

riausybės sluoksniai patvirtino, 
kad birželio 20-25 dienomis Ku
boje vyko, tarptautinė okeano
grafijos konferencija, kurioje 

ja, keturi asmenys.- Tai pirmas 
Amerikos oficialios delegacijos 
atvykimas į Kubą po 12 metų. 
Valstybės departamentas pasku
bėjo pabrėžti, kad minėtas fak
tas nereiškia Amerikos politi
kos pasikeitimo Kubos atžvilgiu.

Prezidento spaudos sekreto
rius Ziegleris irgi paaiškino, kad 
dalyvavimas tarptautinėje, mo
kslinėje konferencijoje neturi 
jokių politinių implikacijų.

Konferencijos dalyvis dr. Har
ris Stewart pareiškė, kad ku
biečiai labai mandagiai ameri
kiečius priėmė ir vengė kelti po
litinius ar ideologinius klausi
mus. Bendradarbiavimas van-*
denynų tyrinėjimo darbuose 
esąs glaudus tarp visų pasaulio 
valstybių, šiuo metu vienas ame
rikietis mokslininkas plaukioja 
Karibų jūroje sovietų okeano- 
grafinių tyrimų laive.

Lenkai stato
V. Vokietijoj namus

Komu-TRAVEMUNDE.
nistų propaganda ilgą laiką kri
tikuodavo Vakarų Vokietiją už 
tai, kad ji naudojasi kitų valsty
bių darbo jėga, samdydama dar
bininkus Italijoj, Turkijoje ar 
Jugoslavijoje. Dabar V. Vokie
tijoje dirba kelios grupės iš Ru
munijos ir Lenkijos. Skirtumas 
toks, kad lenkai ar rumunai ne
atvyksta individualiai, bet pa
gal abiejų valstybių kontraktus 
su Vokietijos valdžia. Jie dirba 
grupėmis su savo prižiūrėtojais, 
mašinomis ir įrankiais. <

Rumunai stato didelį viešbutį 
prie Baltijos jūros Travemunde 
mieste. Lenkai baigia statyti 
viešbutį ir apartamentinius bu
tus Kielyje. šios statybos nela
bai malonios Rytų Vokietijai, 
tačiau Lenkijos ir Rumunijos 
pareigūnai aiškina, kad jų ša
lims reikalinga užsienio valiuta 
— vokiečių markės.

jššsš

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

+ Sen. H. Humphrey kam
panijos darbininkai vakar tikė
josi, kad jis pasitrauks iš var
žybų dėl prezidento vietos. Sen. 
McGovernas vakar tikėjosi gau
ti nominacija rašė savo “pri- 

turių balsų iki pirmo balsavimo 
nominacijos.

Aeronautikos agentūra Na
ša paskelbė papeikimą trims as
tronautams, kurie su Apollo 16 
buvo mėnulyje. Jie be leidimo 
buvo nuvežę Į mėnulį 400 pašto 
ženklų, kurie vėliau kitų buvo 
pardavinėjami po 1,500 dol. As
tronautai pinigų negavę, tačiau 
sulaužę taisykles.

Vakar demokratų konven
cijoje vyko ginčai dėl partijos 
programos, šiandien bus renka
mas kandidatas Į prezidento vie-

+ Protestantų vadai šiaurės 
Airijoje pareiškė, kad jie gali su
organizuoti 48.000 ginkluotų vy
rų armiją, kuri lengvai nušluotų 
airių slaptą armiją.

♦ Vakar Turkijoje buvo lai
dojamas rytų bažnyčios patriar
chas Athen agoros. Dalyvavo 
daug protestantų ir katalikų dva
siškiu.

♦ šiaurės Vietnamo politbiuro 
narys Le Due Tho išskrido į Pa
ryžių dalyvauti taikos derybose.

♦ Amerikos helikopteriai per
kėlė P. Vietnamo marinų dali
nius į šiaurę nuo Quang Tri mie
sto, kuris dabar apsuptas iš tri
jų pusių. Trys helikopteriai bu
vo numušti.

piratas McCoy, kuris 
mėn. buvo pagrobęs 

lėktuvą, teisme gavo 
kalėjimo.

balandžio 
keleivinį 
45 metus

♦ Sovietų poetas Iosif Brods
ky gavo darbą Michigan© uni
versitete ir jau atvyko į Ann 
Arbor. Jis pagarsėjo kaip so
vietu sistemos kritikas.

♦ Vakar Chicago Daily News 
išspausdino Viktors Viksnins, 
Klidzejs ir Gloria Chames laiš
kus, kurie gina demonstracijas 
prie Field muziejaus prieš sovie
tų liaudies parodą. Viksnins sa
ko, kad parodoje yra daug pa
vergtų tautu eksponatų, o ne 
vien rusų menas. Laiškas prašo 
spaudos nevadinti parodos 
“rusų” paroda.

Rusai atiduosią 
4- 

dalį senos skolos
WASHINGTONAS. — Preky

bos sekretorius Peter Peterson 
paskelbė spaudos konferencijoje, 
kad tarp liepos 20 ir rugiūčio 1 
d. Washingtone įvyks pirmas 
bendros Amerikos-Sov. Sąjungos 
prekybinės komisijos posėdis. 
Amerikai pavykę susitarti su so- 

. vietais dėl senu, iš Il-trojo Pa- 
'saulinio karo likusių, skolų. Su
sitarimas dar nepasirašytas, to
dėl sekretorius nenorėjo paskelb
ti jo smulkmenų, tačiau kores
pondentai sužinojo iš prekybos 
departamento pareigūnų, kad 
sovietai žadėję sumokėti Ameri
kai 500 milijonų dolerių.

Kaip žinoma, karo pabaigoje 
Amerika pareikalavo, kad sovie
tai atlygintų pusę skolos — 1.3 
bilijonus dolerių, vien tik už to
kias prekes, kurios naudojamos 
civiliniame gyvenime po „karo. 
Už ginklus Amerika nieko nerei
kalavo. Po ilgų derybų sovietai 
sutiko grąžinti tik 300 mil. dol. 
Dėl to abiejų šalių prekyba ne
išsivystė, nes Amerika nenorė
jo duoti kreditų tokiam kraštui, 
kuris skolų neatiduoda.

Prekybos departamento parei
gūnai atidengė, kad buvo ginčų 
ir dėl skolos nuošimčių. Ameri
ka reikalavo 6%, o sovietai siūlė 
tik 2%. Amerika pabrėžusi, kad 
kongresas jokių būdu nesutiks 
duoti sovietams tolimesnių kre
ditų, kurie reikalingi prekybai 
išplėsti, jei Maskva nenusileis ir 
nesugrąžins senų skolų.

Comecon 
konferencija

MASKVA. — čia prasidėjo 
komunistinių valstybių Come
con konferencija, kurioje delega
cijoms vadovauja komunistinių 
šalių premjerai. Pirmą kartą 
stebėtojo .teisėmis dalyvaują ir 
Jugoslavijos premjeras Džemai 
Bijedic. Kuba ir šiaurės Korėja 
irgi atsiuntė stebėtojus. Tikrie
ji Comecono nariai yra: Sovie
tų Sąjunga, Bulgarija, Čekoslo
vakija, Rytų Vokietija,- Vengri
ja, Mongolija, Lenkija ir Rumu
nija.

Comecono valstybės pernai 
sudarė penkerių metų ekonomi
nio .bendradarbiavimo planą ir 
sudarė įvairias technikines ko
misijas. Sovietai pažadėjo tris 
kart padidinti elektros energi
jos pristatymą Rytų Europos 
valstybėms. Susitarta bendra
darbiauti mašinų ir chemikalų 
pramonėje.

Gedulo dienos 
Urugvajuje

Urugvajuje Lietuvos Gedulo 
Dienos minėjimas sutapo su gau
siomis ir svarbiomis žiniomis 

į Montevideo dienraščiuose apie 
tamsus ruožas, mėnulio šešėlis Kauno ir Varėnos įvykius. Kaip

Saulės užtemimas
FAIRBANKS. — Liepos 10 

d. šiaurinėje šio kontinento da
lyje matėsi pilnas saulės užtemi
mas. Apie 113 mylių platumo

buvo padengęs žemę Sachalino 
saloje, Beringo sąsiauryje, šiau
rinėje Aliaskoje ir Kanados šiau
rėje. Kitose vietovėse matėsi tik 
dalinis saulės užtemimas.

Saulės užtemimai įvyksta, ka
da mėnulis atsiranda tarp sau
lės ir žemės. Tokių užtemimų1 
būna iki penkių per metus, ta-1 
čiau jie matomi ne toje pačioje 
žemės vietoje. Ateinantis totali
nis saulės užtemimas, kuris pa
lies šiaurinį Amerikos kontinen
tą įvyks 1979 metais vasario 26 
d. Jis bus matomas tik Wash
ington© valstijoje.

gegužės mėn., taip ir birželio 14 
dieną didžioji spauda: “La Ma
nana”, “El Pais”, “EI Dia”, “EI 
Diario” dėjo pasaulinių agentū
rų ilgus pranešimus apie dviejų 
jaunuolių susideginimą ir tūks- 

i tautines demonstracijas Kaune. 
I “EI Dia” atspausdino komentarą 
antrašte: “Didvyriška Lietuvos 
jaunuolių kova”, “EI Diario” re
dakciniame straipsnyje Lietuvos 
katalikus iškėlė kaip pavyzdį 
urugvajiečiams kovose su ateis
tiniu marksizmu. “La Manana” 
taip pat vedamajame pirmoje 
vietoje su nuostaba pabrėžė kan
kinės Lietuvos laisvės kovas.

Kai kurie radijo komentato
riai ta proga taip pat šiltai prisi
minė Lietuvą. Spauda ir kiti in
formacijos Šaltiniai buvo aprū-

LONDONAS. — švęsdama sa
vo 40 gimtadienį, filmų artistė 
Elizabeth Taylor iškėlė Buda
pešte, Vengrijoje balių, kuris 
kainavo 45,000 dol. Gavusi dėl pinti “La Voz Lituana” biulete-
to nemažai priekaištų, Taylor niu, specialiai birželio Įvykiams 
pažadėjo tokią pat sumą paauko- paruoštu, 
ti Jungtinių Tautų vaikų fon
dui. Jos vyras Čekį 45,000 dol. joje tragiškųjų įvykių minėji- 
jau įteikė Peter Ustinovui, kuris
paskirtas skrajojančiu UNICE- kare pradėtas gedulingomis pa- 
FF ambasadoriumi. | maldomis ir aktu salėje, kur po

Visuomeninis lietuvių koloni-

mas buvo birželio 17 dienos va

i Kongresmanas Pucinski, ku
ris kandidatuoja šių metu rinki
muose į senatą, pareiškė, kad 
Čikagoje bus nelengva mobilizuo
ti 3,500 demokratų darbininkų, 
kad jie dirbtų už šios konven
cijos išrinktą prezidentinį kan
didatą.

Singerio delegacija buvo pri
imta Į konvenciją nežiūrint Či
kagos teismo uždraudimo dele
gacijai vykti Į konvenciją. Ga
limas daiktas, kad delegacijos 
nariai bus baudžiami už teismo 
paniekinimą. Delegatų rinkimus 
prižiūri Illinois Įstatymai, Daley 
delegatai buvo išrinkti 750,000 
balsuotojų. Demokratų konven
cija atmetė tų balsuotojų pasi
rinktą delegaciją

Respublikonas aldermanas 
John Hollen (470to wardo) pa
reiškė: “Gaila, kad meras Da
ley daugiau nebepageidaujamas 
demokratų partijoje”. Respubli
konai mielai jį priimsiu į savo

^"Demokratų konvencija pakei
tė kredencialų komiteto’ sprendi
mą Kalifornijos balsų klausimu. 
Komitetas buvo nutaręs padalin
ti Kalifornijos delegatus visiems 
prezidentiniams kandidatams, 
pagal jų gautą balsų procentą. 
Konvencija nutarė visus Kali
fornijos balsus atiduoti sen. Mc- 
Governui, kuris gavo pirminiuo
se rinkimuose daugiausia balsų.

Šį demokratų konvencija yra 
“reformos demokratų” rankose. 
McGovern šalininkai dominuo
ja partijos konvenciją ir nėra 
abejonių, kad trečiadienį kon
vencija išrinks S. Dakotos se
natorių partijos kandidatu į pre
zidento vietą. Klausimas, kaip 
rinkimuose elgsis seni, daug par
tijai patarnavę demokratai, kaip 
meras Daley, kuris po ilgų me
tų darbo partijai, buvo jos skau
džiai įžeistas.

Libija gavo 
naują premjerą

BEIRUTAS. — Libijos prem
jeras pulkininkas Quaddafi nu
taręs perorganizuoti savo minis- 
nerių kabinetą, praneša Libano 
laikraščiai. Quaddafi nutaręs 
pats pasitraukti iš premjero 
posto, atiduodama'; jį savo arti
mam draugui majorui Abdul Sa
lam Jallud.

Quaddafi toliau liks Libijos 
prezidentu ir revoliucinės tary
bos pirmininku, todėl padėtis Li
bijoje nepasikeis, nes Quaddafi 
laikys valstybės vairą savo ran
kose, perleisdamas tik premjero 
darbą buvusiam ekonomikos ir 
pramonės ministerial Jalludui.

K. Čibiro apžvalginės kalbos bu
vo priimta rezoliucija, protes
tuojanti prieš Lietuvos okupan
tų siautėjimą ir solidarizuojant 
su mūsų tautos laisvės kovoto
jais.

Urugvajaus lietuvių ryžtą pa
brėžė ir Lietuvos atstovas A. 
Grišonas lietuvių ir ispanų kal
bomis radijo programose. (E)



"SKAUTŲ AIDAS" PAGERBĖ SKAUTININKĄ KUNIGĄ ALGIMĄNTĄ KEZĮ, FOTO MENININKĄ
Šiais metais mėnesinis "Skautę Aido" žurnalas pradėjo savo skaitytojus supažindinti su iškiliaisiais skautybės sąjūdžio 
žmonėmis,, Įsivedės atskirą skyrių "Savieji Žymūnai". Jau buvo paminėti: Juoze Augustaitytė • Vaičiūnienė, Romualdas 
Giedraitis - Spalls, prof. Ignas Končius, trys broliai, lietuvis tosios skautybės kūrėjai, Jurgėlos. Paskesniajame numery
je (gegužės mėn., Nr. 5) aprašomas P«. kun. Algimantas Kez/s, įdedant ir tris įo foto meno nuotraukas, čia viena iš jy.

LEIDŽIA IJETUVLŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St, Chicago; UL 60629

vas Kiliulis 51 Torrey St., Dor
chester, Mass. 02124. Registra
cijos mokestis $10. Stovyklos mo
kestis $25. Viso: $35.

Kitos informacijos

bus persiųstos tiesiog Ąžuolo 
Mokyklos stovyklos dalyviams. 
Skubiems reikalams iškilus, pra
šoma skambinti tel. - 617-282- 
8797.

SX-JI METAI NR. 27 (378)

“Ąžuolo" ir “Gintaro“ mokyklos -

“GINTARO” MOKYKLA
Dalyvės:

Visos skautės nuo 15 m., tu
rinčios 1-mą pat. laipsnį (išmin- 
tinais atvejais ir jaunesnės) su 
tuntininkės, vietininkės pritari
mu.

VEIDAI

Dabartinės trejų metų kadencijos Brolijos ir Seserijos va
dovybės Įdomiai baigia kasmetini jaunųjų vadovų bei vadovių 
ruošimo planą, uždarydami stovyklinių mokyklų trikampį.

Vieta:
Amerikiečių skautų stovykla

vietė Storer Reservation, Baro

NESUPRANTU,
KAM TIE
NUOBODŪS 
MINĖJIMAI?

Būkim liūdni, kai liūdna, 
ir linksmi, kai linksma

Vasario 16-toji diena .yra la
bai graži ir svarbi data lietu
vių istorijoje, ir visi žino kodėl. 
Kas metai lietuviškose mokyklo
se yra kartojama Vasario 16 d. 
reikšmė. Kas nietai yra įvairūs 
Vasario 16 d. minėjimai. Kas 
metai yra tas pats ir tas pats, 
daugiau ir daugiau.

Kas metai mokykloje reikia 
rašyti temas apie Vasario 16-ją. 
Reikia eiti į lietuviškos mokyk
los rengiamus Trupėjimus, ir gal 
į oficialius minėjimus. Visa tai 
pradeda labai Įkyrėti žmonėms,

DARBAI
1Y Sunkumai Lietuvos skautų 

,'kūr’jo žemoje. Mus pasiekė 
žin a kad LSS Įkūrėjo ir pirmū
no Petro Jurgėlos šeimą ištiko 
4 de’,ė nelaimė. Jo žmonai po 

i sunkaus priepuolio, pradėjus 
: yangrenuoti kūnui, buvo nupiau- 

koja. Ligonė tačiau atsiga- 
1 vo ir yra gydama. Gydymas pa- 
Į re kalaus daug išlaidų.

Kaip žinome, Petro Jurgėlos 
še ma niekada nebuvo pasiturin
tį. Taigi, ir šios nelaimės viena I 
pakelti negali.

Būtų gerai, kad LSS ir visi 
jas vienetai bei atskiri nariai 
-adėtų nelaimingo P. Jurgėlos 
še rnai. Pagalba turėtų būti ga- 
l’mai greitesnė. Skautų vadovai 
turėtų šią gerojo darbelio parei
gą vienu ar kitu būdu atlikti ne
atidėliojant.

ąį- Edvardas Steponavičius, 
ilgametis Clevelando “Pilėnų” 
tunto tėvų pirmininkas, pagerb
tas bendrame pobūvyje. Joanai) 
ir Edvardui Stepams (Stepona
vičiams) švenčiant 30 metų ve
dybinę sukaktj, Knistautienei 
vadovaujant, birželio 3 d. Euro
pa kelionių biuro salėje buvo su
rengtas pobūvis į kurį atsilankė 
solenizantai, jų giminės ir gra
žus būrys artimųjų ir bičiulių, 
viso per 90 asmenų.

šventės turi būti

Bet... grįžkime prie Atlanto, 
iš kur gavome du kvieslius į 
“Ąžuolo” ir “Gintaro” mokyk
las.

Montrealis, “Baltijos” stovyk
lavietė, buvo prieš -porą metų 
pirmasis trikampio taškas; per
nai — Rako miškas nuvedė- ant
rąją trikampio liniją; šiemet 
prie Atlanto (Barnstead vietovė
je, N. H.) baigiamasis trikam
pis simboliškai apibūdina skau
tybės sąjūdžio pastangas vado
vų prieaugliui ugdyti.

Rudeniop ateina nauji visuo
tiniai aukštosios vadovybės rin
kimai, ir nežinia, kas vairuos di
džiuosius Brolijos ir Seserijos 
junginius (o gal ir tie patys?), 
tačiau yra aišku, kad būsimų 
vadovų ruoša yra organizacijos 
gyvybė h jos tęstinumo bei ne- ■ 
nutrūkstamo augimo laidas. To-1 
dėl iš visų organizacijos dirbau- Į stovykla uždaroma rugsėjo 4 (L 
čiųjų trykšta nuoširdūs džiaugs-: (irmad^^ 10 vaL

Registracija
turi būti prisiųsta ne vėliau 

i liepos 2*1 d. šiuo adresu: česlo-

“ĄŽUOLO?’ MOKYKLA 
Dalyviai

Visi skautai nuo 17 m. am
žiaus (išimtinais atvejais ir jau
nesni) su tuntininko, vietininko 
pritarimu.

Vieta
Amerikiečių skautų stovykla

vietė Storer Reservation, Barn- 
stead. N. H.

Laikas
Stovyklos pradžia rugpiūčio 

:6 d. (šeštadienį) 3 vai. po ietų.

mo žodžiai dabartinei brolių-se- 
. siu vadovybei, paliekančiai su

stiprintą vadovų ruošos planą 
ateičia

NUOTRAUKA Iš "DELHI NEWS RECORD" LAIKRAŠČIO: 

dvi tkauiės su plakatu Lietuvos žmonių trėmimu minėjime Delhi meiste, 
Ontario provincijoje (Kanadoje).

Laikas:
Stovyklos pradžia rugpiūčio 

26 d. (šeštadienį) 3 vai. po pietų. 
Stovyklos uždarymas rugsėjo 4 
d. (pirmadienį) 10 vai. ryto.

Mokestis; i
Registracijos mokestis $10. 

Stovyklos mokestis Š25. Viso $35, 
Registracija turi būti prisiųsta

ne vėliau liepos 21 d. šiuo adre
su: Laima Kiliulienė 51 Torrey 
St., Dorchester, Mass. 02124.

Kitos informacijos:
Tolimesnės informacijos G VAI 

stovyklos dalyvėms bus persiųs
tos tiesiog. Skubiems reikalams 
iškilus, prašoma skambinti tel 
617-282-8797. 0

ypač jaunimui. Vasario 16-ji pa
sidaro ne šventė, o diena, kuri 
yra tokia nuobodi (nes jau viską 
girdėjai dvidešimt kartų); die
na, kurios nori išvengti.

Vasario 16 d. yra tautinė 
šventė. Tokios
linksmos. Be abejo, Lietuvoje 
Vasario 16-ji buvo linksmai 
švenčiama.

Prancūzai linksmai švenčia 
savo tautinę šventę. Amerikie
čiai praleidžia liepos 4 d. links
mai. Jų mokyklose nėra reika
laujama rašyti temų “Ką. liepos 
4 d. man reiškia.”. Kodėl mes 
vis turime tai daryti? Kodėl mes 
ne linksmai praleidžiame Vasa
rio 16 dieną, bet einam į nuobo
džius minėjimus ? Gal mes link
smai nešvenčiain todėl, kad Lie
tuva nėra laisva? Tai kam pri
siminti tą. datą kas metai ?

Geriau prisiminti Lietuvą 
linksmai ir optimistiškai, negu 
galvoti apie Lietuvą, kaip apie 
negyvą kraštą.

Raimundas Kunstmanas, 
Lituanicos tuntas

buvo linksmai

VARTAI, PRO KURIUOS ŠIEMET PRAŽYGIUOS NET TRYS STOVYKLOS 

tr visos ne eilinės: Jaunimo Kongreso stovykla, jūrų skautų penkiasdešimt
mečio stovykla ir dešimtoji "Romuvos" stovykla. Nuotraukoje — "Romu

vos" stovyklavietės (Kanadoje) vartai. “ ■
St. Dabkaus nuotr.

AŠ MOKAUSI 
LIETUVIU 
KALBOS?

Daug gerų priežasčių

Aš mokausi lietuvių kalbos dėl 
keleto priežasčių. Pirmiausia, 
mano tėveliai, seneliai ir jų se
neliai buvo lietuviai ir kalbėjo 
lietuviškai. Aš turiu tęsti jų kal
bą ir papročius, ir perduoti juos 
savo vaikams. Ir aš džiaugiuosi, 
būdamas lietuvis.

Mano klasės mokytoja ir drau
gai amerikietiškoje mokykloje 
žino, kad aš esu lietuvis ir šešta
dieniais lankau lietuvišką mo
kyklą. Kai mūsų klasė važiavo į 
muziejų apžiūrėti visų tautų pa
puoštas eglutes, mano mokytoja 
ir visa klasės pripažino mūsų 
eglutę gražiausia. Aš labai 
džiaugiausi. Grįžus atgal, jie 
ėmė mane klausinėti apie Lie
tuvą. Dabar aš iš istorijos jau 
žinau ir galėjau paaiškinti, kad

KODĖL Lietuva buvo didelė valstybė ir 
valdė net rusų žemes. Jie prašė 
manęs net pakalbėti lietuviškai. 
Aš jaučiausi kitoks prieš visus 
vaikus — gudresnis.

Yra labai gerai žinoti daug 
kalbų. Jei nuvažiuoji į kitus 
kraštus, yra lengviau, žinant to 
krašto kalbą, žinau, kad daug 
lietuvių mokėjo net po penkias 
kalbas: lenkų, rusų, vokiečių, 
anglų ir lietuvių. Taip pat žinau 
iš istorijos, kad lietuvių kalba 
yra seniausia iš, gyvųjų Europos 
indoeuropiečių kalbų.

Lietuvių kąlbos ąenųmą ir gra
žumą pabrėžia viso pasaulio 
mokslininkai.. J;* yra ąvarbi vi
siems, besimokantiems svetimų 
kalbų. Lietuvių kalba yra dės
toma daugelyje pasaulio univer
sitetų. Net Čikagoj universitete 
jau pradėta dėstyti lietuvių 
kalba.

Todėl aš turiu gerai ir tai
syklingai ją išmokti, nes aš esu 
tikras lietuvis.

„Linas Kučas,
Lituanicos tuntas

EDVARDAS IR JOANA 
STEPAI (STEPONAVIČIAI)

30 m. vedybinio gyvenimo sukaktuvių
iškilmėse.

Atvykus Joanai ir Edvardui Į 
Stepams, juos pasitiko sūnus 
Kęstutis ir marti Gidonė su vy
no stiklinėmis.

Pobūvį, pradėjo LB apylinkės 
pirm. Maįskis pristatydamas su
kaktuvininkus ir jų visuomeninę 
veiklą. Toliau žodžiu sveikino 
“LB pirm. St Earzdukas, Čiur
lionio ansamblio vardu Alf. Mi
kulskis, Lithuanian Village var
du Z. Dųčmanas, Balto vardu St. 
Astrauskas, skautų vardu (nes 
Ed. Stepas ilgą laiką yra buvęs 

Pilėnų skautų tunto tėvų komi
teto pirm.) v. s. Pr. Karalius ir 
šeimos vardu Vacį. Steponavi
čius. Čia.pat susirinkusiųjų var
du p. Knistautienė įteikė sukak
tuvininkams simbolinę dovanė
lę.

Pobūvis pradėtas sugiedojus 
“Ilgiausių metų” su šampanų. 
Po to visi vaišinosi ir linksmino
si iki vėlyvos nakties.

Pobūviui ir muzikai vadova
vo J. Stempužis.

ąį- Los Angeles mieste paruošti 
receptai Kaziuko Mugėms. “Re
ceptai”. Tai 24 puslapių Los An
geles “Palangos” tunto žuvėd
rų skilties skaučių Vidugiry- 
tės, Pakalniškytės, Gudauskai- 
tės, Pažemėnaitės ir Žaliūnaitės 
įnašas 1972 Kaziuko mugei. Kny
gelė gražiai apipavidalinta, gau
siai iliustruota piešiniais ir nau-‘ 
dingą tiek vadovių tiek ir mer
gaičių pačių naudojimui sueigų 
ar namų ruošos praktikoje. Kai
na ir tiekėjo adresas nepažymė-

25 metų laikotarpyje ne tik čia 
Anglijoje, bet ir vyriausios va- 
dijos.

★ Gyvėją lietuvių skautų vei
kla Vokietijoj. Jubiliejinėje Sto
vykloje 1971 na. Vokietijos ra
jono skautų-čių vadovai, pasisė
mę drąsos ir davę pažado ištver
mingai dirbti ateityj es, sąžinin
gai laikosi savo žodžio. Stipriai 
veikia Dr. Vydūno skautų bū
relis, vadovaujamas s. y. v. sL 
P. Veršelio. Vienetas turi 12 na
rių.

Vytauto Didžiojo dr-vė, kuriai 
vadovauja s. v. v. si. E, šiūše- 
lis, susideda iš trijų skilčių ir 
turi iš viso 18 narių.

“Jūratės” d-vei vadovauja v. 
;s. psl. A. šaduikytė, kuri vi
sur dalyvauja ir stipriai dirba 
skuatišką darbą.

“Aušrą” tunto tuntinmkp pa
reigas perėmė s. v. v. si. P. Ver
šelis. Vadi ja susideda iš s. v. v. 
si. M. šiūšelio (pavaduotojas), s. 
v. kand. A. Valiūno (adjutan
tas), ps. A. Veršelio (iždinin
kas). Dar nepaskirtas dvasios 
vadovas.

Dr. Vydūno skautų vyčių bū
relis atgaivino “Gairelės”: leidi
mą. Pasiekė jau antras nume
ris, kuris yra žymiai geresnis 
negu pirmas jų bandymas. To
bulėkite broliai ir toliau! Lau
kiame daugiau įdomių “Gaire
lių”. šį laikraštėlį galima užsi
sakyti pas ps. A. Veršelį, 684 
Lampertheim - Huttenfeld, Ro
muva, Western Germany, kai
na DM1, plius pašto išlaidos DM 
0.40.

- y5*' ' .' ... s,; • ' J
Savo naminę vaistų spintelę reikia 

nepaprastai” švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti, visas bonkuteš ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktų klaidų, nes vaistų, su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Anglijoje suruošta paroda 
praėjusiems 25 metams apžvelg
ti. šv. Jurgio Proga Anglijos 
Rajono vadovybė suruošė išsa
mią parodą, kuri Įvyko Manches- 
terio Lietuvių Socialiniam Klu
be 22 balandžio. Paroda nu
švietė vaizdžiai skautybės darbą

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

NSURtid

Pas uius. taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indolia] 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St, Chicago, I1L 6060X

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINU DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais - Tep 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Pit-MŲ ŽVAIGŽDŽIŲ PASAULYJEPOKALBIS SU GREGORY PECK

Pasibaigus oficijaliai užsienio spaudos konferencijai, Algirdas Gus
taitis (kairėje) turėjo galimybės privačiai pasikalbėti su žymiuoju 
filmy asmeniu ir režisierium Gregory Peck. įteikė duomenų apie 
lietuviy tauta ir jos pastangas atsikovoti nepriklausomybe. Taip 
pat dovanojo J. Gliaudės knygą "Simas" angly kalba, siūlydamas 

pagal ją parengti filmą.
Nuotrauka Hollywood Foreign Press Association

i — Katalikų I žnyčlos nuomo- 
' nė dar negauta, bet nemanau, 
: kad ji būtų gera, nes vienoje 
j vietoje popiežius pavadinamas 
i “ke box Pop” (suledėjęs popie- 
Įžius). Be to, jie norėtų visus 
kunigus pavaizduoti gražiai, ide
aliai.

i Paklaustas apie naujus, jo ga
minamus filmus, atsakė, dabar 
sukamas filmas apie 17 metų 
jaunuolį, kuris vienas buriniu 
laiveliu apiplaukė pasaulį, bent 
pora dešimčių kartų rizikavęs 
gyvybe. Apie jį buvo rašyta

I “National Geographic Maga
zine”. Jis dabar vedęs kelionėje 
sutiktą, gyvena kaime Kanadoje.

Vėl grįžęs prie paskutinio fil
mo: Jis bus parengtas 16 mm., 
kad galėtų pamatyti įvairios baž
nyčios, jaunimas grupėse ir 
universitetuose, kur jis turėtų 
sulaukti pasisekimo. (Ar bega
li būti našesnė revoliucinė pro
paganda, griaunanti esančią 
JAV santvarką? A. G.).

Kita vertus, sako, ne tik to
kie kaip kunigas Berrigan, bet

ir KI*K (Ku-klax-kian) turi sa
vo idėjų ū* dėl jy kovoja. Gal 
ir jos vertos dėmesio.

Jaunimas? Jis dažnai pasiren
ka gyventi su savo baime, ne su 
savo tėvais, bet ar dėl to visuo
menė jaudinasi?

Norėjau paklausti
Norėjau paklausti, kodėl fil

me nerodo šiaurės Vietnamo 
įvykdytų, žiaurybių? Juk šiau
riečiai yra užpuolėjai, ne pie
tiečiai. Amerikiečiai gina nuo 
užpuolėjų. Amerikiečių bom-

Tiesioginiai Gregory Peck var
das surištas su 44 filmais. Pir
masis “Days of Glory”. Kai ku
rie kiti: “Duel in the Sun”, “Yel
low Sky”, “Twelve O’clock 
High”, “Daivid and Bathshe
ba”, The Snows of Kilimanja- 

- ro”, “Moby Dick”, “Man With a 
Million”, “The Big Country”, 
“The Guns of Navarone”, “How 
The West Was Won”, “Maroo
ned” ir kiti.

Atžymėtas Holywoodo Užsie
nio Spaudos ir Filmų Akademi
jos trofėjomis. JAV, preziden
tui L. B. Johnsonui paskyrus, 
nuo 1964 m. yra narys National 
Council on the Arts. Aukščiau
sią civiliam asmeniui įmanomą 
gauti žymenį — The Medal of 
Freedom — gavo 1969 m. Tris 
metiis '(1967—1970)' Film Aca
demy prezidentas. Ir t. t.

Gimęs Kalifornijoje norėjo 
būti medicinos daktaru, bet dėl 
nesveikatos negalėjo baigti. To
dėl 1939 m. pasirodė kaip artis
tas scenoje.

Keliems filmams talkino kaip 
gamintojas, (produseris). Pirmą 
grynai vienas pagamino, tai yra 
“The Trial of the Catonsville 
Nine”. Su pirma žmona Greta 
Rice persiskyrė 1954 m., sugy
venę trijų prieaugliaus, vyriau
sias jau 27 metų. Dabar yra 
vedęs prancūzų žurnalistę Vero- 
nique Passani ir turi dviejų prie
auglį.
Ir štai, Gregory Peck asmeniškai

Kažkas pradėjo ploti, atsisu
ku, nagi Gregory Peck tykiai 
įėjęs-pro duris pilasi kavos, ima 
pyragaitį. Lyg nustebęs, šyp
sodamas dairosi. “Tai jums”, 
— pasigirsta balsų. “Jūs esate 
labai malonūs”, — pratarė.

_Kaip kilo mintis pagamin
ti filmą “Catonsville Nine”?

— Turėjau progos matyti vai
dinimą. Buvau pakviestas į po 
vaidinimo diskusijas, susipaži
nau su kunigu Berrigan, auto
riumi. Patiko jų pasirinkta li
nija, tikslas. Gavęs filmui rank
raštį sutikau paleisti.

_Turėjote pasikalbėjimą su 
“Free Press” laikraščių. (Kraš
tutiniai kairiųjų, anarchistų pi
giausios rūšies laikraštis Los 
Angelėje. A. G.). Jie aukštai 
įvertino filmų. Kokie atsiliepi
mai filmų kritikų?

__ Tarp pasiūlytų kėlių de
šimčių, buvo parinktas ir rody
tas Cannes filmų šventėje, Pran
cūzijoj. Negavo aukščiausio žy
mens, jis teko Alžyrui, bet bu
vo atžymėtas. Filmas dar ne
daug keliavęs po pasaulį, daug 
kur nepradėtas rodyti.

Laikiau pakėlęs ranką. Norė
jau iš kart pastatyti griežtoje 
šviesoje, laukdamas kitų spau
dos atstovų tolygaus pasėki
mo. Tariau:

boms nukritus, aišku, kartais 
nukenčia ir moterys ir.vaikai, 
kaip kiekviename kare. Bet šiau
rės vietnamiečiai, užpuolę kokią 
piety Vietnamo vietovę, tyčia 
išplauna, baisiausiai išžudo vi-
sus pakliuvusius, jskaitytinai 
šimtus ir tūkstančius moterų 
ir kūdikių. Tokių žudymų yra 
labai daug, juos nutyli daugelis 
amerikiečių. Ir tenai ne tik viet
namiečių karas, bet komunis
tų prieš demokratiją. Kas nori 
palaikyti komunistus ? Tokie 
kunigai Berrigan? Kas nori

Amerikai pražūties ir kokį pa
kaitalą duotų Amerikoje įvyk
dytą revoliuciją?

Norėjau paklausti, ar jis ne
pritarė Amerikos karui prieš 
Hitlerio Vokietiją? Gi Hitleris, 
palyginus su rusiškais komu
nistais, buvo mažesnis žudikas. 
Norėjau paklausti, kodėl nedrįs
ta iškelti herojiškų lietuvių ko
vų prieš komunistus, iš kitos 
pusės tie lietuviai kovoja ir už 
visą demokratišką pasaulį. Norė
jau paklausti...

Negavau daugiau žodžio.

— Tas jūsų filmas yra stip
riai nukreiptas prieš Ameriką, 
prieš jos santvarką, palaikantis-' 
griaunamuosius elementus. Ar: 
sutiktumėte pagaminti filmą, pa
rodant komunistų prievartavi
mą jų pavergtiem žmonėm? ,

— Nemanau, kad filmas nu
kreiptas prieš Ameriką. Priešin
gai, jis nurodo kai kurias Ame
rikos silpnas vietas, kurias rei
kėtų pakeisti. Jūs gal nebūsi
te prieš, jei kartais paskirame 
filme kiek pakritikuojama esan
ti santvarka, jos neteisėto karo 
politika Vietname. Galimas da
lykas, filmas nepatiks Amerikos 
prezidentui ir kitiems buvu
siems ar esantiems valdžios pa
reigūnams, bet ar dėl to reikė
tų nuogąstauti? O dėl filmo, 
vaizduojančio komunistų blogu
mus žmonių atžvilgiu, kodėl ne, 
būtų galima pagaminti, jei gau
čiau gerą rankraštį. Ar tokį pa
rūpintumėte ? Išvardino keletą 
artistų, kurie sakę, filmas esąs 
amerikoniškas. (Betgi tie artis
tai yra labai kairės pusės. A. G.). j

— Taip, parūpinsiu knygų, tin
kančių pavaizduoti tikram ko
munizmui.

Pasipylė eilė kitokių klausi
mu.

Ne visi turėjo galimybės pa
klausti.

— Ar filmą pavaizdavote tiks
liai, ar pagražinote?

— Padaryta žodis žodin pa
gal teismo stenografas. Ir vy
riausybės prokuroras buvo neg
ras, kaip ir filme.

— Ar manote, filmas duos ge
rų pajamų?

— Būtų gerai, jei neturėčiau 
nuostolio. Jį gaminau ne dėl 
pinigų, bet dėl idėjos.

Toliau: Jis neturi politinių no
rų. Jis tenori kurti. Daug skai
to gerų knygų, nors gal tokiu 
neatrodo, šį filmą darė ne tiek 
propagandai, kiek artistiniu po
žiūriu. Be abejo, nori padėti to
kiems kaip kunigas Berrigan ir 
panašūs idealistai. Kas nors tu
ri žmonėms perduoti esančią nuo
taika.

Po keletą atostogų per metus

— Kaip praleidžia atostogas 
ir kur?

— Tikrai pailsiu išvažiavęs į 
savo vilą, esančią pietų Pran
cūzijoje. Ji seno itališko sti
liaus. Tenai dirba vietiniai dar
bininkai, dažnai padainuodami, 
dažnai pagerdami ir vėl padai
nuodami. (Aš nuvažiuoju po 
keletą kartų per metus, kai 
tik turiu kiek laiko. Būnu po 
keletą dienų ar po keletą savai
čių. Skaitau, dirbinėja, buriuo
ju. Priimame svečius, kartais 
iki dešimties.

— Kaip dėl filmo reagavo ka
talikų bažnyčia?

at SIASERS

it aims to 
please.

Airtemp Imperial
with patented Air Door for 

four way cooling.

Imperial Cools, High, Wide and Deep—As illustrated 
here, unique Airtemp Air Door directs cooling four ways. 
Adjusts with fingertip ease.
Imperial is only 233/Z' wide—Fits standard double-hung 
windows. For installation flexibility, choose window kit 
or wall sleeve (no extra charge).
10 Handsome Models—6,500 to 18,000 BTU’s—All with 
easy-to-reach controls, rich decorator styling, 11-posl- 
tion thermostat, reusable filters, and extra insulation for 
quiet performance.

COME IN TODAY!
Listen to it.

V

You’ll know how 
it got its name.

The Sleeper.
1

Slumber-quiet bedroom 
cooling from Airtemp
Check These Airtemp Features For Quiet Performance—a-speed fan with 
special slumber position; cushion-mounted fan and compressor for quiet 
operation; extra insulation to reduce operating sound level; front panel 
acts as sound baffle.
Select From 4 Sleeper Models—5,000 to 8,000 BTU’s—Carry home a 
Sleeper today. AH feature compact design; multi-position thermostat; fast 
and easy installation.

EASY TERMS NO MONEY DOW
Glaser’s Furniture&ApplianceCo.
5115-5123 So. Kedzie Ave. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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Bandykime nustatyti faktus
Šiandien šiame puslapyje spausdiname p. Juliaus 

Smetonos poleminį straipsnį, pavadintą “Ar nesidžiau
giame iš savo nelaimės?” Atrodo, kad p. Smetoną tokį 
straipsnį paragino rašyti šių metų .Naujienų įžanginis, 
kuriame suabejojome p. Tomo Lippitt Cleveland© lietu
viams pasakytoje kalboje paskelbtais tvirtinimais ir lie
tuviams duotais patarimais.

Ponas Smetona nieko nesako dėl ponui Lippitt mūsų 
padarytų pastabų, bet jis eina dar gilesnėn praeitin ir 
daro kelis, faktais neparemtus tvirtinimus. Mums atrodo, 
kad bus daug lengviau lietuviams susikalbėti, jeigu pir
ma tiksliai nustatysime faktus, o tik vėliau darysime iš
vadas. Tai, aišku, ne toks lengvas dalykas, kai gvilde
namas nepaprastai jautrus klausimas.

P. Smetona savo straipsnyje rašo:
“Taigi guodimasis, kad Jungt. A. Valstybių vy

riausybės nusistatytas Lietuvos atžvilgiu nepasikei
tė jokiu būdu nereiškia, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės nepripažįsta Lietuvos okupacijos, bet grei
čiau reiškia, kad jau pradžioje Roosevelto vyriausy
bė nurašė Lietuvą bolševikams ir niekuomet nuo to 
nurašymo nei jis, nei vėlesnieji prezidentai neatsisa
kė. Nėra jokio pagrindo teigti, kad Baltijos valsty
bių nurašymą bolševikų naudai būtų atšaukęs dabar
tinis prezidentas. Niksonas. Jo važinėjimas į Mas
kvą ir nuolatinis taikos postringavimas bei taikingo 
koegzistencijos su komunistiškuoju pasauliu siekimas 
aiškiai parodo, kad jis nė nemano dėti pastangų 
Baltijos kraštų 'okupacijos nepripažinimui įgyven
dinti”.
Ponas Smetona tvirtina, kad JAV vyriausybės Lie

tuvos okupacijos nepripažinimas, nėra Lietuvos okupaci
jos nepripažinimas. Jis sako, kad “Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybės nusistatymas Lietuvos atžvilgiu 
nepasikeitė” nereiškia Lietuvos okupacijos nepripažini
mą, bet juk JAV vyriausybės pareiškimas, kad JAV 
Lietuvos okupacijos nepripažino 1940 metais. Tą savo 
nepripažinimą kartojo kiekvieną metą. Ir tą darė ne tik 
prezidentas Rooseveltas, bet visi Amerikos prezidentai, 
demokratai ir respublikonai. Lietuvos okupacijos nepri
pažino ir prezidentas Niksonas. Jo Valstybės Departa
mento sekretorius William Rogers dar šiais metais pa
kartojo tą patį nepripažinimą. Kai sakome, kad šiuo

reikalu JAV vyriausybių nusistatymas nepasikeitė, tai 
turime galvoje, kad nė viena JAV vyriausybė, pradedant 
prezidentu Rooseveltu ir baigiant dabartiniu prezidentu 
Niksonu, rusų padarytos Lietuvos okupacijos nepri
pažino.

Ponas Smetona kiek anksčiau tvirtina, kad “Balti
jos valstybių okupacijos nepripažinimas beveik visai nu
stojo vertės... ” Jis, matyt, norėjo pasakyti, kad “visai 
nustojo vertės”, bet būdamas teisininkas, rado reikalo 
pridėti ‘‘beveik”. Mums atrodo, kad toks tvirtinimas, 
kad ir su “beveik” yra netikslus. Lietuvos okupacijos 
nepripažinimas yra svarbus teisinis faktas. Sovietų val
džiai šis nepripažinimas yra nepaprastai didelė ašaka, 
kurios ji per 30 metų negali praryti. Sovietų valdžia 
leidžia dideles sumas pinigų šiam nepripažinimui 
panaikinti. Ji siunčia specialius atstovus j Jungtines 
Tautas, papirkinėja Zenkevičius, arabų “diplomatams” 
beria auksų, kad tiktai jie padėtų to nepripažinimo svar
bą sumažinti. Gromyko kiekviename pasitarime su bu
vusiu sekretorium Dean Rusk ir prezidentais kėlė nepri
pažinimo klausimą. Šiuo atžvilgiu lietuviai turi pagrin
do džiaugtis, kad galingiausioji pasaulio valstybė Lietu
vos pagrobimo nenori legalizuoti, to pagrobimo nepripa
žįsta. Vieningos Amerikos lietuvių pastangos šioje srity
je visai lietuvių tautai buvo ir tebėra naudingos. Ame
rikos lietuviai ir ateityje turi daboti, kad tas nepripaži
nimas nebūtų panaikintas.

P. Smetona tvirtina, kad rusų okupacijos nepripaži
nimas “greičiau reiškia, kad jau pradžioje Roosevelto vy
riausybė nurašė Lietuvą bolševikams”. Toliau jis sako, 
kad prezidentas Niksonas “to nurašymo bolševikams” ne
atšaukė. Kad JAV rusų okupacijos Lietuvoje nepripaži
no ir nepripažįsta, tai faktas, kurio niekas negali pa
neigti. Bet kad prezidentas Rooseveltas Lietuvą būtų nu
rašęs, tai dar niekas negirdėjo. Jau yra paskelbtų daug 
prezidento Roosevelto susirašinėjimų su Stalinu ir sovie
tų valdžios pareigūnais, bet kad Lietuvą jis būtų nurašęs, 
tai jokiame dokumente dar niekur nepaaiškjo. Jeigu p. 
Smetona tokį faktą kur yra užtikęs, tai visiems lietu
viams būtų labai įdomu jį patirti.

Prezidentui Rooseveltui nenurašius Lietuvos bolše
vikams, negalima kaltinti prezidento Niksono to nura
šymo neatšaukus. Jeigu Lietuva nebuvo nurašyta, tai 
prezidentui Niksonui nėra ko atšaukti. Jeigu toks nura
šymas prezidento Roosevelto būtų buvęs padarytas, tai 
prezidentas Niksonas tą nurašymą tikrai būtų paskelbęs. 
Kaltinti prezidentą Niksoną prokomunistinėmis tenden
cijomis yra tiek pat pagrindo, kiek kaltinti prazidentą 
Roose veltą Lietuvos nurašymu. Užtenka tik prisiminti 
prezidento Roosevelto uždėtas veto britų užsienio minis
tro Edeno paruoštai sutarčiai su Stalinu. Ne tik Roose
veltas Lietuvos nenurašė, jis neleido ir britams jos 
nurašyti.

Prezidentas Niksonas Vietname kerta komunistams 
pačius skaudžiausius smūgius. Jis rizikavo daugiau negu 
bet kuris kitas JAV prezidentas. Jis neleido kombinuo- 
tom rusų, kiniečių ir šiaurės Vietnamo komunistų karo 
jėgom pavergti Pietų Vietnamo. Mums atrodo, kad prieš 
kaltinant prezidentą Niksoną prokomunistinėmis tenden
cijomis, reikia kreipti dėmesį į gyvenimo faktus. JAV 
kariai, prezidento Niksono vadovaujami, kovoja prieš 
komunistus Vietname. Smūgis komunistams Vietname 
atsiliepia visame komunistiniame pasaulyje.

Jeigu nori linksmas būti, reikia su draugais 
pabūti Naujienų piknike, liepos 30 dieną, 

Bučo sode, Willow Springs, III.

JURGIS SAVICKIS
Rašo JANINA NARŪNĖ

16
Mūsų kalbos turtingumu ir grožiu gyvai do

mėjosi Jurgis Savickis, siekdamas savo tautos 
kalbą tobulai išmokti, juo labiau, kad jis mokėsi 
gimnazijoje rusų kalba: mūsų gimtoji kalba buvo 
uždrausta. Tik po didelio moksleivių pasipriešini
mo buvo leista tikybą dėstyti savąja kalba. Tuo 
laiku nebuvo kur mokytis lietuviškai skaityti ir 
rašyti. Tik slaptai grupėmis jaunieji mokėsi pri
vačiuose namuose, statydami į pavojų save ir bu
to šeimininkus...

Pakilusia nuotaika, studentai ir moksleiviai 
talkininkavo kalbininkams. Jie vaikštinėdavo po 
kaimus, užrašinėdami vietovardžius, įvairias tar
mes, kaimiečių išsireiškimus. Pats profesorius 
Jablonskis mėgdavo kiekviena pasitaikiusia pro
ga pašnekinti kaimo žmones, išgirsti originalią, 
gyvą liaudies kalbą.

Puziniškyje, beviešinčių kalbos autoritetų ap
linkoje Jurgis S. ne tik savo kelionės įspūdžius 
galėjo rašyti, bet turėjo galimybės ir kalbos moks
lą tobulinti, matydamas kasdien rašytoją Gabrie
lę Petkevičiūtę.

Bet artėjo mokslo metų laikas, kuris šaukė 
jaunuolius ruoštis į kelionę, dabar jau tolimą: į 
Rusijos didmiesčius.

JURGIS MASKVOJE
Rudenį Jurgis išvažiavo į Maskvą, o Petras į 

Petrapilį. Maskvoje gyveno Jurgio Savickio dėdė, 
Ipolitas Barauskas, Sofijos Barauskaitės - Savic
kienės, Jurgio motinos, tikras brolis. Jis tais ra
miais prieškariniais laikais buvo labai turtingas 
(vėlia, nepriklausomoje Lietuvoje jis buvo Kauno 
notaru).

Anot P. Narutavičiaus, jis turėjo didelį liuksu
sinį butą, kuriame Jurgis gavo kambarį su aptar
navimu ir puikiu maistu. Laimingai apsigyvenęs 
pas savo dėdę, jis buvo vienas geriausių Maskvos 
gimnazijos auklėtinių aštuntoje — paskutinėje 
klasėje. Dėdė Ipolitas Barauskas ne vienam savo 
giminaičiui buvo ištiesęs pagalbos ranką.

Jurgis, panašiai, kaip ir jo brolis Mykolas, bu
vo malonaus, sugyvenamo būdo, tačiau senųjų 
bajorų atžalai netrūko išdidumo, vidinio , žinoma. 
Iš mažens jis buvo jautrus, labai teisingas iki 
skrupulų, nepakęsdavęs melo, išsisukinėjimų, iš- 
siteisinimų. Jis buvo principų žmogus, laikyda
vosi duoto žodžio.

— Žodis brangesnis už pinigą, — sakydavo jau
nasis Jurgis.

Jurgio Savickio dėdė taip pat gal nepasižymė
jo dideliu nuolankumu ir nebuvo linkęs savo bro
lėnui pataikauti.

Kartą juodu smarkiai susiginčijo dėl savo skir
tingų įsitikinimų. Ne tik susiginčyjo, bet ir susi
pyko... Įsižeidęs jaunuolis pasiryžo tučtuojau
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ja buvo viena Jungtinių 
Tautų steigėjų, ir priėmimas jos 
vieton Raudonosios Kinijos, aiš
kiai parodo tikrąjį prezidento 
Nixono veidą, kuris yra ne ma
žiau pro-bolševikiškas, negu bet 
kurio kilo prezidento nuo Roo
sevelto laikų-

Iš to išplaukia, kad džiūgavi
mas, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių laikysena Lietuvos 
atžvilgiu nepasikeitė, tėra žiau
rus likimo pokštas. Juk tąs nu
sistatymo nepasikeitimas kaip 
tik ir reiškia, kad Lietuva jau 
1940 metais buvo boJševjfcams 
atiduota ir kad to atidavimo

Ar tik nesidžiaugiame iš savo nelaimes? |S,
Komunizmo imperijos riboms 

plečiantis, pavergtų valstybių 
išsilaisvinimo viltys blėsta. Sy
kiu blėsta ir lietuvių tautos iš- 
silaisvinimo galimybės. Ir, “kai 
nebėra kur veido nevilty 
glaust”, Lietuvoje žmonės 
sielvarto deginasi, o mes, Ame- tų atšaukęs dabartinis preziden- 
rikoje pavargę iš materialinio tas Nixonas. Jo važinėjimas į 
pertekliaus, kartojame: “Jung- Maskvą ir nuolatinis taikos pos- 
tinių Amerikos Valstybių nusi- (tringavimas bei taikingos ko- 
statymas Lietuvos atžvilgiu ne- egzistencijos su komunistiškuo- 
pasikeitė“. jju pasauliu siekimas aiškiai pa-

Šitokiai būsenai mumyse įsi-iro4°’ ksuJ Jis uė dėti
vyravus, ar nevertėtų pasvars-' Baltijos kraštų okupa- .
tyti, ką iš tikrųjų reiškia Va-;cijos nepripažinimui įgyveudin- neketina atšaukti ir dabartine 
šingtono kasmet kartojamas*^ Laisvosios Kini- Jungtinių Amerikos ^alsįybių
pareiškimas, kad Amerikos'jos ^^^‘nns iš Jungtinių Tau- vyriausybė. 
Valdžios nusistatymas Lietu-įl^’ než^rint į tai, kad Laisvoji

džioje Roosevelto vyriausybe 
nurašė Lietuvą bolševikams ir 
niekuomet nuo to nurašymo uei 
jis, nei vėlesnieji prezidentai 
neatsisakė. Nėra jokio pagrin-

pri- do teigti, kad Baltijos valstybių 
iš nurašymų bolševikų naudai bū-

Julius Smetona
vos atžvilgiu iki šiol nepasikei
tė?

Kaip žinome, Jungtinių Ame
rikos Valstybių nota dėl sovie
tų įvykdytos Baltijos kraštų 
okupacijos nepripažinimo buvo 
paskelbta 1940 metais, kai bol
ševikai ir naciai ėjo iš vieno. 
Kadangi ta okupacija buvo įvyk
dyta bolševikų ir nacių susitari
mu, tai tos okupacijos nusmer- 
kimas. reiškė ne tik bolševiku, 
bet sykiu ir nacių apkaltinimą.

nius miestus lankyti savo gimi- 
■ nių ir draugų. Į klubo sekma
dieninius parengimus lankyto
jų sumažėja.

Bet šį sekmadienį Tėvų Dienos 
proga į Lietuvių klubo salę pri
sirinko apie 200 svečių. Jų tarpe 
atsirado ir svečių iš tolimesnių 
miestų, tai p. Staupienės Vai
kaičiai iš Cleveland© atvyko pa
simaudyti sūriame vandenyje. 
Pietums baigiantis klubo v-bos 
pirmininkas p. K. Jurgėla šiltų 
žodžiu pasveikino visus klubo 
narius ir svečius atsilankiusius į 
klubo Tėvų dienos minėjimą. Su
glaustai apibudino Tėvų reikš
mę lietuvių tautos praeityje ir 
dabartyje. Gerai prisimename 
kovas dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. Tada savanoriais ėjo ne 

I tik jaunimas, bet didelis nuošim
tis ėjo tėvų, palikdami žmonas 
ir mažus vaikus. Jie buvo nar
siausi kariai ginant Lietuvos 
laisvę. Dabargi netekę tėvynės 
ir atsidūrę tremtyje svetimuo
se. kraštuose tėvai vėl nešė sun
kiausią naštą. Nemokėdami vie
tinės kalbos, buvo priversti dirb
ti sunkiausius ir nešvariausius 
darbus, kad uždirbtų duoną šei
mai ir galėtų vaikus leisti į 
mokslą.

Baigdamas savo trumpą svei
kinimą v-bos pirm. p. K. Jur-‘ 
gėla ragino visus tėvus nepails
ti, nesitraukti iš lietuviškos vei
klos, toliau dirbti ir skatinti, ne 
tik savo vaikus, bet ir vaikai
čius būti tikrais lietuviais ir ko
votojais už Lietuvos laisvę!

Po pirmininko pranešimo se- 
■ kė meninė dalis — klubo choras.

ST. PETERSBURG, FLA.
Tėvy Pieną St. Petersburg© Liętuviy klube

Tėvų dienos minėjimas Lie
tuvių klube įvyko birželio mėn. 
24 d., sekmadienį, pietų laiku. 
Floridoje šilta visada, bet vasa- 

, rai atėjus ta šilumėlė pasidaro 
j dar šiltesnė. Tada St. Peters- 

’ burgo apylinkių lietuviai pensi-

Jis puikiai atitiko Amerikos pa
sisakymą prieš agresorius ir už
dėjo prezidentui Rooseveltui 
kovotojo už teisingumą aureolę. 
Tačiau tos aureolės spindėjimas 
jau tada buvo raudonai dažy
tas, nes tikrovėje prezidentas 
Booševeltas ne tiek buvo nusi
statęs kovoti už teisingumą, 
kiek sunaikinti Vokietiją. Jei 
jisai būtų iš tikrųjų buvęs tei
singumo gynėjas, tai, Vokieti
jai užpuolus Sovietų Sąjungą, 
jisai būtų galėjęs be didelių pas
tangų priversti sovietus viešai 
atsisakyti nuo Baltijos kraštų 
prijungimo, leisti Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse įsikurti 
Baltijos valstybių vyriausybėms 
ir padiktuoti bolševikams Bal
tijos Valstybių diplomatinį pri
pažinimą. Kadangi šito velio
nis prezidentas Rooseveltas ne
padarė, tai Baltijos valstybių 
okupacijos nepripažinimas be
veik visai nustojo vertės ir vir
to grubia . uždanga savo pro- 
bolševikiškoms intencijoms nu
slėpti, kurių esmė glūdėjo Vo
kietijos sunaikinime ir pusės 
Europos atidavime Sovietų Są
jungai. Vėlesni įvykiai įrodė, 
kad ne tik Roosevelto, bet ir 
Trumano, Eisenhoverio ir kitų 
prezidentų būta to paties — 
pro-bolševikiško — nusistaty
mo. Taigi guodimasis, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybės nusistatymas Lie
tuvos atžvilgiu nepasikeitė, jo
kiu būdu nereiškia, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės nepri
pažįsta Lietuvos okupacijos, bet 
greičiau reiškia, kad jau pra-

Choras nors ir sumažintame sąs
tate, bet muziko p. P. Lingio va
dovaujamas pasirodė stiprus ir 
drausmingas. Choras padaina
vo šias dainas. Kur mano tėvelis ■ 
gėrė, žalia žolelė žydėjo, Aš my
lėjau tą bernelj, Tylūs armoni
kos tonai, Tykus buvo vakarėlis 
ir Ausk dukrele plonas drobes.

Kadangi jau iš anksto buvo 
pranešta, kad klubo choras su 
šiuo Tėvų dienos koncertu už
baigia š. m. žiemos sezoną ir 
naują sezoną pradės tik atėjus 
rudenėliui, publika ilgais šiltais 
katuč.iais dėkojo chorui ir jo va
dovui muz. p. P, Lingiui už jų 
didelį darbą ir pasiaukavimą vi
są žiemos sezoną. Visuose pa
rengimuose choras visada pasi
rodydavo su nauja programa ir 
visada Lietuvių klubo publikos 
buvo šiltai sutiktas.

Klubo v-bos pirm. K. Jurgė- 
la labai širdingai padėkojo cho
rui ir jo vadovui P. Lingiui už 
atliktą . didelį darbą, palinkėjo 
linksmų atostogų ir pakvietė Į 
klubo barą, kur kiekvienas cho
ristas buvo pavaišintas karštu 
gėrimėliu. -

Pasibaigus minėjimo progra
mai, prasidėjo Tėvų dienos links
moji dalis —- šokiai, šoko visi, 
seni, dideli, jauni ir maži, 6 
baras ūžė kaip bičių avilys/Tė- 
vai, o drauge ir močiutės— mo
tinėlės, norėdami prisiminti jau
nas dienas, kad ir senstančios 

.širdelės pralinksmėtų. Svečiai 
besilinksmindami nei nepajuto 
kaip greit atėjo šiltas, gražus 
Floridos vakarėlis, ir visi už
traukė; Namo, broliukai, namo!

Klubo narys

nei p you- 
HEART rUNūV
help your HEART

išsikraustyti iš dėdės buto. Susikrovęs savo nedi
delį turtelį į lagaminą, išėjusiam dėdei paliko raš
telį su gilia padėka už viską, ir išvažiavo.

Humaniškasis dėdė J. Barauskas išlaikydavo 
ir kitus seserų vaikus, duodamas jiems progos 
mokytis Maskvoje, kur mokėsi ir jo paties vaikai. 
: Jurgis prisiglaudė kažkur pas draugą, skur
do, vargo, iki susirado darbą. Laimė, kad buvo 
baigęs gimnaziją Maskvoje ir vakarais lankydavo 
meno mokyklą.

JURGIS STUDENTAS PETRAPILYJE
Sekančiais mokslo metais Jurgis išvežiavo į 

Petrapilį, kur gyveno jo draugas Petras Naruta
vičius. Jų susitikimas buvo džiaugsmingas, juo
du nutarė pasisamdyti didelį kambarį, ir apsigy
venti kartu. Taip Jurgis praleido pirmuosius stu
dentavimo metus Petrapilyje drauge su Petru 
Narutavičium.

Patekęs į Rusijos sostinę, J. Savickis entuzias
tingai ėmė lankyti didžiulius, pasaulinio garso 
muziejus (Ermitažą, Aleksandro 3-čiojo muziejų) 
ir meno parodas. Jis labai susidomėj'o menu ir 
įstojo į Meno Akademiją studijuoti tapybą.

Tuo laiku jaunasis dailininkas taip pat daug 
rašinėdavo, aktyviai dalyvaudamas lietuvių peri
odinėje spaudoje: Aušrinėje (laikraštis, kuriame 
rašė daug studentų) ir Lietuvos Žiniose, kur buvo 
išspausdintos pirmosios rašytojo apysakos, pvz. 
“Marytės Vargai” ir kitos smulkesnės ir didesnės 
apysakaitės. Daugiausia Jurgio Savickio apysa-
- WEDNESDAY, JULY 12, 1972

kų spausdino Lietuvos žinios, stambus liaudinin
kų organas, kuriam priklausė Gabrielė Petkevi
čiūtė.

“Jurgis buvo geriausias mano kambario drau
gas, — pasakojo P. Narutavičius: — jautrus, kitą 
atjaučiantis.

Jo atviras, tiesus būdas buvo malonus ir vis 
daugiau sužavėdavo ir pririšdavo Petrą.

— Negalėjau jo negerbti ir kartu nepamilti, — 
prisimindavo tuos laikus mano vyras Petras Na
rutavičius.

Jurgio didelį jautrumą lydėjo jam įprastas 
mandagumas — jis buvo gerai išauklėtas. Tarp 
dviejų draugų nebuvo nei melo, nei nepasitikėji
mo ar įtarimo. Viskas buvo trumpai ir tiesiai iš
sakyta, nepaliekant nieko neaiškaus, nei jokio še
šėlio jų draugiškuose santykiuose.

Šiek tiek ironiškai, meistrišku lengvumu, Jur
gis kartais pasišaipydavo iš draugų, bet nepiktai, 
nieko neužgaudamas, nes jis pats buvo švelnios 
sielos, stebėtojas — menininkas. Jis ir iš savęs 
tuo pačiu lengvumu pasijuokdavo. Jo talentingas 
humoras ir jo nepakartojamas sąmojus buvo tik
rai originalūs, aristokratiški, neužgaunantys, 
pilni grakštumo ir elegancijos. Tokį sąmojų, gal 
net sąmoningai, Jurgis Savickis įvedė ir į savo 
raštus, laiškus ir knygas. Toks gabus ir labai 
draugiškas Jurgis paliko Petrui Narutavičiui 
šviesų prisiminimą.

(Bus daugiau)



DR. ANNA BALIONAS 
4K1Ų, AUSŲ NQsiBf 

IR SNRKLRą 
PRITAIKO AKUČIUS 

W. 63,4 S1IEFT 
' Ofiso totof.: PRosMct 13229 

RoziC tslsf.: WAIbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto 

aao 7 iki 9 vai vąk, t,.^ uždaryta'

Rw- *•!. 239-4683

0R. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 
4449 So. PuI«*kI Rd. (Crswfotd 

Modical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima Etonian pagal susitarimą 

{ei neatsiliepia, skambinti 374-8012

•Įjyy' pRospoęt R-1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

314* WEST 63rd STREET
Vai.: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
tirtai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad, ir sekmad ofisas uždarytas

Rot: 3241 WEST 66th PLACE 
’’hone: R Epublic 7.7*68

DR. C. K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
MrtO iuKucui^ 

Wc>f / ist Sik&cf 
utisas: M&miock 

Kezid.; 3o3-2z33
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vai., 
auiracL, penkiadienį nuo 1—5, tree, 

ir sestad. UKiai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 3-0001.

DR, NINA KRAUCE-
KR1AUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofisą tek: HE 4-1818 arba RE 7-970* 
Raijdenciįes: PR 4-9801 \

DR. J. MEŠKAUSKAS
•YOYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmact, antrad., ket- 
- - virta<L ir penktadieniais nuo 3 iki 

7 vai. popiet. Ketvirtad ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

J)R FRANK: >tjĖCKĄS
OPTOMETRISTĄS 

valba lletuviskav
2618 W. 71»t St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akiniu? ir 

? — “coBtact lenses’*
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

OS IE0SIA5 SH3UTIS
INKSTU, PŪSLĖS IR

* PROSTATOS CHIRURGIJA 
265A WEST 63rd STREET

VaL: an trad, nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak 

Ofise tal<L: 776-2*10
Naujas rez. telef.: 443-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre prektik* ir chirurge 

OfiMi 275Q West 71»t St.
' “"Tek 925-8296

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

uždaryta.
Re*. t«l-: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendre praktike, ipec. MOTERŲ ligot 
2652 WEST 59th STREET

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 86195,

S p. SSLEW1S, o. r.
MTHOrEOAS-PROTtlISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ba>- 
dažai. Speciali pagalba ko|<Mts 
(Are* ir t t

VaL* g__4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, 111 6062f 

Telef.: PRosp^ct 6-5084

Vyskupas Paulius Marcinkus (centre) grįžta nuo altoriaus atlaikęs Mišias Šv. Antano 
bažnyčioje, kur konfirmavo grupę parapijos vaiky. Su juo eina parapijos kunigai Jonas 

Vyšniauskas (kairėje) ir Jonas Stankevičius.

Ar cicerietis gal
The Cicero Life laikraštis 

vyskupo Pauliaus Marcinkaus 
i Cicero, III. atsilankymo pro
ga savo liepos 7 dienos laidoje 
Įsidėjo intriguojanti straipsni, 
pavadintą: Can a Ciceronian 
be Pope Paul VII? (Ar gali 
cicerietis būti popiežium Pau
liu VII)?”

Straipsnio autorius Sean O’ 
Hara rašo:

Nepaisant nugineijimų, vis 
ir vėl atkakliai tvirtinimams 
besikartojant, kad Popiežius 
Paulius VI, kuriam greit sueis 
75 pietai, atsistatydins, du 
amerikiečiai iškylą kaip gali
mi kandidatai Į- tą Romos Ka
talikų Bažnyčios čiukurą.

Jie yra kardinolas John J. 
Wright, popiežiaus kabineto 
Romoje narys, ir monsinjoras 
Paulius Marcinkus, titularinis 
Ortos vyskupas, gimęs ciceriš- 
kis, kurs kaip Vatikano Ban
ko galva, yra skaitomas vienu

/. --------- =~- —
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III ■■■■■B M

I PERKRAUSTYMAI

i MOVING
Leidime! — Pilne #p*r*uch 

ŽEMA KAINA
R. i E R A N A S

į 2047 W. 67th PL WAIbreok 5-4063 J

MOVING 1
Apdreuxtes perkreustymei 

H {vairiu etetumų.
ANTANAS VILIMAS ^ 

823 West 34 Pleca'
Tai.: F Rentier 6-18*2

4— ■ --- =į
i SOPHIE BARČUS
[ RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- 
J dienio iki penktadienio 11—12 

vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: tlEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

£ ... - ----- —

i būti popiežium
iš Įtakingiausiųjų popiežiaus 
sekretariato narių.

Kardinolas jWright, 62, ta
čiau nurašomas,'kadangi tegul 
ir energingas ir ryžtingas, bet 
fiziškai yra silpnas.

Dėl to, kaip Amerikos kan
didatas pasilieka tik vienas 
vyskupas Marcinkus, lietuvių 
imigrantų tėvų (abu jau mirę),, 
sūnus, baigęs šv. Antano mo
kyklą,1515 S. 50th Avenue, Ci
cero, III.

Tačiau nefc tokiame Romos 
nuolaidumo ekumenizmui am
žiuje šio vyskupo galimybės 
iškilti Į popiežius yra mažos ir 
Vatikano- stebėtojai nurodo se
kančias priežastis:

Pirmiausia Į,kiekvieną ame
rikieti kaipo kandidato propo
ziciją dėl JAV rolės Vietname 
Vatikanas žiūri kiek Įtartinai;

Antra, jis dar nėra kardino
las, o popiežiai pagal tradici
jas yra renkami tik iš bažny
čios kunigaikščių tarpo.

Trečia, JAV apmoka stam
biąsias Vatikano sąskaitas, ta
čiau, sakoma, kad rezultatas 
yra atbulas, nes Vatikanas iš
silaiko nepriklausomas, ka
dangi jis valdžios aukštybių ne
duoda savo geradariams.

Ketvirta, Vatikanas nebėra 
antikomunistiškas, bet skaito
si “neutralus”, dėlto nemano
ma, kad jis to neutralumo iš
sižadėtų pasirinkdamas popie
žių iš galingiausios valstybės 
Laisvajame Pasaulyje.

Vyskupo Marcinkaus kredi
to pusėje yra jo neginčijamas 
atsidavimas popiežiui ir jo Įro
dytas gabumas su atsižymėji- 
mu atlikti bet kokią jam skirtą 
rolę, turint galvoje ir tą faktą, 
kad praktiškai jis yra kandi
datas Į sekančią vakanciją Kar
dinolų Kolegijoje.
_ Įšventintas 1947 metais ir 
trumpai patarnavęs parapijos 
kunigu ir Cbicagps diecezijos 
kanceliarijoje jis išvyko Į Ro
mą ir 1955 metais buvo nomi
nuotas popiežiaus nuncijaus 
Bolivijoje sekretoriumi, vė
liau į tokią pat poziciją Kana
doje.

Jis 1959 metais jau buvo sek
retorius Vatikano sekretariate 
ir 1968 m. buvo stambi figūrą 
39-me Eucharistini ome Kon
grese Kolumbijoje.

Prieš perimdamas vyriausias 
pareigas Vatikano Banke 197T 
metų sausio mėnesi jis tarna 
yo kitoje svarbioje Vatikano

pozicijoje, kaip Religijos Dar
bų Instituto administracinis 
sekretorius.

Aukštas, atletiškas vyras, 
vyskupas Marcinkus reikalui 
esant (bet diskretiškai) atlie
ka popiežiaus asmeninio kūn- 
sąrgio pareigas tolimesnėse ke
lionėse.

Po to, kai 1969 metų sausio 
mėnesį buvo pakeltas į vysku
pus, jis jau keletą kartų lan
kėsi Cicero j e, prieš paskutinį 
kartą laidojant jo paties moti
ną, Eleną Marcinkienę, kuri 
mirė gegužės’mėnesį.

Vyskupas turi dar kitų gimi
nių, Įskaitant tris brolius — 
Ipolitą Cicerojė ir Vilių su Bru
no Chicagoje. taip pat turi se
serį Mrs. Matildą Gaučius, gyv. 
Villa Park.

KENOSHA, WIS.
Wisconsin© Lietuvių Diena 

liepos 16 d.
Šiemet Pavergtų Tautų minė

jimas yra rengiamas liepos 16 d. 
St. Thereses parke, 2020-91st 
St,. Kenosha, Wis.

Iš ryto Įvyks pamaldos šiose 
bažnyčiose: šv. Petro, Šv. Kazi
miero, Šv. Teresės.

Parke veikimas prasidės 12 
vai. Programa nuo 3 vai. p. p.

Kalbės kongresmanas Les As- 
pin ir Teisėjas Jonas Zuris iš 
Chicagos, taipgi dalyvaus Ke
nosha ir Racine miestų merai W. 
E. Burke ir K. L. Huck, dr. H. 
H. Lentz ir kiti garbės komi
teto nariai.

Su vėliavomis bus V. F. W. 
(veteranų) Estijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Ukrainos postai, da
lyvaus spaudos ir radijo atsto
vai. Programą išpildys liet, tau
tinių šokių grupė Grandis p. L 
Smieliauskienei vadovaujant, ir 
kitų tautybių šokėjai.

Kviečiame visus Į šią mūsų 
rengiamą šventę. J. K.

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros klubo susirinkimas 
Įvyko birželio 6 d., Hollywood 
salėje. Susirinkime dalyvavo 
gausus narių skaičius.

Susirinkimą pradėjo pirm. Ju
lia Sadauskas ir pranešė, kad 
koresp. Antanas Jusas jau vėl 
susirgo. Dabar jis yra Park 
Šft^^Jardens Nursing Home 
5701 West 79 St Daug narių jau 
aplankė jį, bet kas turėtų lai
ko, prašomas mūsų Antaną ap
lankyti. Jis yra mūsų geras klu

bo veikėjas, laukiu, kad gre> 
tai sugytų ir sugrįžtų i savo 
darbą.

Klubo pirmas piknikas įvyko 
liepos 4 d. Bruzgulienės sode. 
Buvo daug publikos, nors oras 
buvo šaltokas. Daug šokėjų sma
giai pasišoko prie gero George 
Joniko orchestra. Komisija pra
nešė, kad klubas padarė nemaža 
pelno.

Klubas dabar turi 2 mėn. atos
togas. Sekantis* susirinkimas 
Įvyks rugsėjo 5 d. Hollywood 
salėje. Joniškiečiai turės dar 
vieną pikniką rugpjūčio 20 d.

Susirinkimą užbaigus, buvo 
daug skanių vaišių ir sudainuo
ta smagu dainelių. A. Kalys 

SKAITYK IR KxTAM PATARK 
SKAITYTI ’HAUJIENAS’

SPAUDOS IR RADIJO 
DIENOS

Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba, susitarus 
su PLB valdyba, rugsėjo 16 — 
17 d. Tabor Farmoje ruošia 
Spaudos ir Radijo dienas. LŽS 
išsiuntė savo nariams ir suin
teresuotiems asmeninis pro
gramos projektą laukdama 
pasisakymų, pasiūlymų bei pa 
tarimų, taip pat pageidavimų
dėl prelegentų kvietimo. Pro
jekte numatytos ir bendrais 
bruožais aptartos šios temos:

. Lietuvių radijo valandėlių 
problemos. Po šios visiems ben 
droš paskaitos radijo darbuo
tojai galės posėdžiauti atskirai, 
jeigu norės.

2. Matydami dabartį, žvel
kime į ateitį. Tai yra šio suva
žiavimo šūkis ir pagrindinė 
tema. Nenorime, kad būtų vis 
atrajojam! Įvairūs praeities 
įvykiai ar kieno nors “nuodė
mės”. Siūlome žvelgti tik Į atei
tį, bet tąsi žvilgsnis bus nau
dingas tada, kai neužmerksi
me akių dabarčiai, kai supra
sime, kas mūsų veikloje gir
tina, kas peiktina, kas taisyti
na.

Prie šios pagrindinės temos 
manome jungti ir kitus numa
tytus svarstyti klausimus: in
formacijos centro reikalą ir 
spaudos etiką, moralę, objek
tyvumą.

3. Jaunesniosios žurnalistų 
kartos paruošimas, čia centro 
valdybos nariai praneš, kas 
šiuo klausimu jau padaryta ir 
kas dar numatoma daryti; par 
informuos ir apie įsteigtą Dauž- 
vardžio fondą jauniesiems žur
nalistams ugdyti. Prie šio pra
nešimo manome prijungti ir 
kitą temą: Dėl ko mūsų jauni
mas neskaito lietuviškos spau
dos? čia savo nuomones pa
reikš keli Įvairaus amžiaus jau
nuoliai.

4. Mūsų spaudos įtaka Lietu
vai. Savo spauda mes galime 
Lietuvoje gyvenantiems tautie
čiams padėti, bet galime ir pa
kenkti. šį klausimą panagrinės 
koks nors šios srities specialis
tas.

5. Spaudos konferencija, šeš 
tadienį po vakarienės numa
toma spaudos konferencija su 
mūsų veiksnių atstovais. Čia 
visi galės kelti įvairiausius mū
sų veiklą liečiančius klausi
mus.

Suvažiavimo atidarymas ir 
pirmoji konferencija bus šeš
tadienį prieš pietus apie 10' 
vai. ryto. Suvažiavimas baig-1 
sis sekmadienį po pietų. Žur
nalistai yra kviečiami atvykti Į 
penktadienį po pietų pasitarti 
jiems rūpimais klausimais.

Mokestis suvažiavimo daly
viams: nuo šeštadienio vaka
rienės iki sekmadienio pietų 
imtinai — 26 dol.

Norintieji dalyvauti jau da
bar gali registruotis pas LŽS 
Centro valdybos iždininką Jur
gį Janusaitį, 2531 W. 69tb St., 
Chicago, Ill. 60629. Telefonas 
737 - 3332 (pfl).

G ALININKAS
(PUTRAMENTAS)

LtuksDODDo srtts liddtflbo vsIhmIo® 
gražiausios gėlės Ir pataikai astkA 

pių papuošimui ir atzoomėi 
kapams gėlėc

ROY R. PETRO (PUTRAMEMTA1)
VS95 $©, Hirtem Ava- •— 58^122®

jGUŽAUSKŲ
GtLŽS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GBLJNYClA 
2443 WEST 63ro STREET 

Telefonai; pR *4)133 Ir PR *4»34 j
I L ________ _____jį

-

TIVA5 IR SŪNUS |į
MARQUETTE FUNERAL HOME I

2533 W. 71st Street |
Telef.: GRovehill 6-2345-4 !

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AJKSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Si ——             Jį F

___ 1EUDEIKIS į
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA l

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
' I

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

Tel.: Y Ards 7-1741 - 1742 ;

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITES NAUJIENOSE
S HAUJISHOS, CHICAGO S, ILL— WEDNESDAY, JULY 12. UTE



Kristijono Donelaičio Aukštesniosios ir Žemesniosios Mokyklos mokytoju taryba. Iš kairės į dešinę 
sėdi: Vytautas Gutauskas, Ona Siliūnienė, kun. Antanas Nockūnas, MIC, Danutė Bindokienė, mo
kyklų vedėjas ir direktorius Julius Širka, Vanda Vaitkevičienė. Antroje eilėje stovi: Marija Pla- 
čienė, Stefanija Burokienė, Birutė Drungienė, Rožė Kriaučiūnienė, Ramutė Plioplytė. Trečioje eilė
je iš kairės Į dešinę stovi: Bronė Stravinskienė, .Jonas Bagdonas, Liucija Ambrosini, Kazys Skais- 

girys. Gražina Vindašiūtė, Gintaras Aukštuolis, Diana Gelažiūtė.
Nuotrauka V. Noreikos

KRISTIJONO DONELAIČIO
LITUANISTINĖ MOKYKLA

Kristijono Donelaičio Litua 
nisitnė Mokykla ar nebus pati 
didžiausia laisvajame pasau
lyje. 1971 — 1972 mokslo me
tais mokyklą lankė net 440 mo 
kinių: 277ni Žemesniąją ir 163 
Aukštesniąją, o mokytojų, bu
vo 23 pirmoje ir 13 antroje.

Kaip ir kasmet, aštuntokų iš
leistuvės šiemet Įvyko gra
žiuose Tėvų Marijonų soduose

Clarendon Hills. Gegužės dvi
dešimt pirmoji buvo baigian
tiesiems ta laimingoji diena, o 
iškilmingas mokslo metų už
baigimas ir 11 pavasario šven
tė buvo birželio 4 dieną irgi 
Tėvų Marijonų sodyboje.

Kr. Donelaičio žemesnioji 
Mokykla buvo įsteigta 1959 me 
tais spalio 17 dieną Čikagoje 
liet, evangelikų Tėviškės para

ANTRASIS PASAULIO LIETUVIŲ JAUNDIO 
KONGRESAS PRASIDĖJO

Jo užsibrėžtiems tikslams pasiekti dar stinga pinigų, že
miau yra surašyta atkarpa, kad tie tautiečiai ir organizuoti tel
kiniai, kurie iki šiol neturėjo progos prisidėti auka, bet yra 
jautrūs jaunimui, galėtų ją užpildyti. Kiekvienas doleris yra 
prasmingas kongreso sėkmei, dėl to kviečiame paskutiniųjų die
nu talkon. į

VARDAS PAVARDĖ AUKA

ADRESAS

čekius rašyti Lithuanian World Youth Congress.

Šią atkarpą drauge su savo auka malonėkite pasiųsti se
kančiu adresu: Dr. J. Kazickas, 530 Fifth Avenue, New York,
N. Y. 10036. 

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629. • TeL WA 5-2787 ! 
Didelis pasirinkimas {vairiy prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
■■

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
V . . ..

Į MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 

I jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA "NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

t — NAUJIENOS, CHldftb a, ILL,— WEDNESDAY, JULY 12, 1972

pijoje, o aukštesnioji — 196-1 
metais. Didžiausias mokyklų 
rūpestis buvo Tautinių Šokių 
šventė, kurioje dalyvauti ruo
šėsi 110 mokinių iš žemesnio
sios ir 101 iš Aukštesniosios. 
Šventei tautinius šokius ruošė 
Violeta Atkinson - Smieliaus- 
kaitė ir motina, seniai visur ži
noma tautinių šokių sambūrių 
vadovė, Irena Smieliauskienė, 
talkininkaujamos Ingridos Ble- 
kytės ir Kristinos Stonkutės. 
Akordeonais pritaria Vytautas 
Gutauskas ir Raimundas su 
Edmundu Šilkaičiai.

Abi mokyklos turi gražų 
prieglobsti Francis M. McKay 
amerikiečių mokyklos klasėse, 
labai patogioje vietoje, galima 
sakyti, pačiame didžiojo Mar
quette Parko lietuvių kolonijos 
viduryje, šalia parko ir Šv. Mer
gelės Marijos Gimimo lietuvių 
šventovės. Joms abiem, nuo 
įsisteigimo dienos iki dabar, 
vadovauja visuomet energijos 
kupinas Julius širka. Jis Aukš
tesniosios Mokyklos direkto
rius, jis žemesniosios Mokyklos 
vedėjas. Visą laisvą nuo tiesio
ginio darbo laiką širka skiria 
mokvklu reikalams. Dažnai 
neužtenka ilgų valandų vaka
rais, tenka nutraukti nuo mie
go ne vieną naktį, žemesnio
sios Mokyklos vedėjo pavaduo
tojai, Irena Bukaveckienė ir 
Vytautas Gutauskas, o taip pat 
ir visi kiti mokytojai dirba sun
kiai atlyginamą darbą šiame 
didžiuliame lietuvybės židiny
je. Aukštesniojoje Mokykloje 
direktorių pavaduoja Danutė 
Bindokienė. Argi židinys deg
tų, jei nebūtų kurstomas, jei 
mokytojus nevestų tautos ir 
tėvynės meilė?

Tėvų komitetas abiem mo
kykloms tas pats. Pirminin
kas Povilas Kilius, vicepirm. 
Antanas Luneckas, sekr. Ire
na Valaitienė, ižd. Regina Ku- 
čienė, parengimų vadovė Rū
ta Chapetta, informacijai Vac
lovas Kleiza, ūkio reikalams

<#■
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— Robertas Balčiūnas, Ar
gentinoje gimęs augęs ir moks-

i lūs baigęs lietuvis, buvo užėjęs
ii Naujienų redakciją, norėda
mas pasiteirauti, ką Chicagos 
lietuviai daro. Jis dirbo eks
porto ir importo biznyje, ge
rai pažįsta veikiančius Įstaty
mus ir galiojančias taisykles. 
Pabuvęs kelias dienas Chica- 
goje, jis rengiasi vykti į New 
Yorką.

— Dr. Edmundas Ringus, 
Rentgeno ir atominių bei mo
derniausių įrengimų direkto
rius Central Community ligo
ninėje, specialiais seminarais 
supažindino tos ligoninės me
dicinos personalą su pačiais 
moderniausiais ir naujausiais 
Įrengimais. SLA seimo jis yra 
pakviestas i “Tėvynės” Svei
katos skyriaus redaktorių ko
legiją. Dalyvauja sporto orga
nizacijose, išrinktas Lituani- 
cos sporto klubo pirmininku.

— Marija Žilinskienė iš Mar
quette Parko apylinkės išvyko 
atostogų Į Union Pier, Mich.

• ''-'t:*

— Mary Migliu, ilgametė 
Naujienų skaitytoja, iš Hun
tington Park, Calif.’ persikėlė 
gyventi i Oaklawn, Ill.

— Mokyt. Joseph A. Dykas 
pakviestas patarėju specia
lioms vasaros programoms ir 
profesiniam lavinimui Lauren
ce aukšt. mokykloje.

— Regina Panaraitė, Lucilė 
Stasiūnaitė, Algis Matulis, Do
lores Raines ir Willy Raines

Jonas Rudaitis. Nariais yra Vi
da Kosmonienė, Albertas Ven
gris ir Rimas Staniūnas.

Būtina paminėti ir mokyto
jus. štai jie. žemesniosios M- 
los, išskiriant aukščiau pami
nėtus kun. Antanas Nockūnas, 
Gintaras Aukštuolis, Violeta 
Atkinson, Liucija Ambrozini, 
Diana Gelažiūtė, Ona Jagelie- 
nė, Rožė Kriaučiūnienė, Marija 
Plačienė, Ramutė Plioplytė, Al
bertas PaulikaitiSį Gaida Vi- 
sockytė ir Vanda Vaitkevičie
nė. Pagelbiniai mokytojai: In
grida Blekytė, Eleonora Gečie
nė, Jūratė Jasaitytė, Eglė Juod
valkytė, Karolina Kubilienė. 
Nijolė Mackevičienė, Antani
na Noreikienė ir Ona Siliūnie
nė.

Aukštesniojoj Mokykloj mo
ko (irgi išskiriant jau paminė
tus) : Stefanija Burokienė, Jo
nas Bagdonas, Birutė Drungie
nė, Živilė Bilaišytė, Jonas Ja
saitis ir Bronė Stravinskienė. 
Pagelbiniai: Sofija Jelionienė, 
Vaclovas Kleiza. Kazys Skais- 
girys, Irena šerelienė ir Birutė 
Vindašienė.

Gal praleidau ką? Jeigu taip, 
be blogos valios.

Kasmet mokyklų pavasario 
šventėn susirenka ne tik tėvai 
ir pažįstami, bet'ir šiaip lietu
viškoji visuomenė mūsų jau
nimėliu pasidžiaugti, jį mora
liškai ir materialiai paremti.

J. Vaičiūnas

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R«.ikh

REPUBLIC
MOLDING CORP.

Has openings for
MOLDING PRESS OPERATORS

AND PACKERS
Experience preferred, but will train.
Good starting wage with full company 

paid benefits. C.T.A. to door:
Come in or call:
GENE HOGAN

6330 W. TOUHY AVE.
631-4310

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJE 

išnuomojamas liuksus 5 kambarių 
butas su židiniu. 2 miegamais ir for
maliu valgomuoju. Skambinti po 

9 vai. ryto 
779-0066 arba 

HI 5-6503 po 10 vai. vak.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

•U % iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
'altinis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

baigė' pedagogikos mokslus 
Chicagos State universitete.

— Tikro vyra savumai — 
351 Alvudo radijo paskaita šį 
ketvirtadieni, liepos 13 d., 11 v. 
r. Sophie Barčus Radijo šei
mos valandoj.

— Sheridan Production Co., 
62 E. 11 St. ši rudenį ruošiasi 
statyti muzikini veikalą Zorba 
The Greek. Liepos 16 d. 2 — 8 
vai. bus renkami artistai, o lie
pos 18 d. 2 vai. — šokėjai. In
formacija ir registracija tel. 
848 - 7641. .

— Antanas Dambriūnas, Ma
ryland universiteto politinių 
mokslų studentas, yra baigęs 
Donelaičio lituanistinę mokyk
lą Washingtono mieste ir toje 
pat mokykloje moko trečiojo 
skyriaus mokinius. Jis priklau
so ateitininkų organizacijai, 
tautinių šokių grupei ir sporto 
klubui. Dalyvavo Jaunimo Kon 
grėsė. j

* 4; .

— Helen Prancik Naujienų 
skaitytoja iš Marquette Parko 
apylinkės gydosi šv. Kryžiaus 
ligoninėje 551 kambaryje dr. 
Žliobos priežiūroje.

— Australijos lietuvių krep
šinio rinktinė šeštadieni,; lie
pos 8 d. nugalėjo Cleveląndo 
“Žaibą” rezultatu 113 — 97. 
Rungtynių priešžaismyje Š. 
Amerikos lietuvių moterų tink
linio rinktinė rezultatu 3 —. 1 
sudorojo IVto regiono čempio
nes Columbus, Ohio — “Up- 
stars”. Plačiau apie rungtynes 
bus skelbiama vėliau.

♦ Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų klubas kviečia visus į 
gegužinę sekmadienį, liepos 16 
dieną tuoj popiet Bruzgulienės 
sode, prie Tautinių kapinių. 
Gros Ramonio orkestras. Bus 
visokių valgių, gėrimų ir paįvai
rinimų. (Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS _ 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Ta’soml 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.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, 11L 

TEL. — 776S88S
Anicetas Garbačiauskas, sav.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 4-8654
Sure rarm Fire and Casualty Company

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tok YA 7-5930

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: Republic 7-1941

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AYE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai,

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

AL. IR IGNAS 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus, stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186 
arba ROMUI telef. 927-5680

— Chicagos Neolituanų or
kestras pakviestas groti Jauni
mo Kongreso uždarymo proga 
ruošiamuose šokiuose su pro
gramomis liepos 15 d. 7:30 v. v. 
Crang Plaza auditorijoje, Ja
ne ir Wilson St., prie 401 kelio 
Toronte.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tOs 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metu. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus - namas.

2 PO 5 — 3 MIEGAMI, medinis. 
Gazo pečiais šildymas. Žemi mokes
čiai, geriausioj vietoj Brighton Parke. 
$14 900

MŪRINIS BUNGALOW 
rių — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 
metų. Labai gražiai Įrengtas skie
pas, Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

ŠIMAITIS REALTY’
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento) 

TEL. 436-7878

3 miegami, 10

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32 000

5% KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo sū
dymas. Centralinis air-cond. ir įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. $29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS.^ 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto namas. 
2 vonios. Gazo šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20 900

2 AUKŠTŲ MODERNUS ant *50’ 
mūras, liuksus 6 kapbarių butas — 
parketas, air-cond., balkonai ir 2 mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marquette Parke. $44.900.

2 AUKŠTU 2 BUTU mūras, platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22,000.

7 KAMBARIU MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas. air-cond. Įrengtas sausas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21 900

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. SI 9.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marauette Parka. $10.000.

2 BUTU beveik naujas mūras. 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37.500.

10 BUTU MŪRAS, anie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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. DI. 60609. Tel.: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”




