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KUR NUMATYTI PIGŪS NAMA
Chicagos CHA įteikė Teisėjui Austin 357 vietas 

pigiems namams
CHICAGO. — Chicagos butų valdyba (Housing Authority, 

CHA) paskelbė sąašą 357 vietų pigesnių namų kolonijoms bal
ty JŲ gyvenamose apylinkėse statyti. šiuo CHA planu pirmą 
kartą numatyta tokių namų statyba vadinamose “buferinėse zo
nose”, kurių viena yra kun. Francis Lawlor 15 warde.

CHA, kuri tą 357 vietų pa-i 
rinkimą įteikė federaliniam tei
sėjui Richard Austin, pati pri-. 
pažįsta,- kad tos vietos yra pa
rinktos didžiausia dalima baltų
jų gyvenvietėse, bet pati tam 
planui nepritaria, o Įteikė dėlto, 
kad yra Įpareigota klausyti teis
mo Įsakymo arba būti nubaus
tai “už teismo Įžeidimą”. CHA 
siekianti, kad būtų atšauktas 
teis. Austin Įsakymas iš 1969 
metų, kuriuo liepiama iš kiek
vienų keturių namų tris staty
ti baltųjų apylinkėse. CHA sie
kianti tą teismo Įsaką pakeisti, 
kadangi CHA Įstaiga gavusi tūk
stančius prašymų, kad daugiau 
pigiųjų namų (public housing) 
būtų statoma pačių negrų gyve
namose apylinkėse.

čia pateikiamas sąrašas tų 
gatvių, kuriose numatyti staty
ti pigieji namai lietuvių labiau
siai gyvenamose apylinkėse:

3200 S. Ashland, 3230-38 So. 
Ashland, 3206 So. Ashland, 3218- 
20 S. Ashland, 3242 S. Ashland, 
3210 So. Ashland,' 3334 South 
Ashland, 3337 So. Ashland.

3048 S .Broad, 4256 S. Gali-

Yra pagrindo manyti, kad milijonai bus 
paleisti rinkiminei propagandai

WASHINGTON AS, D. C. — Sargent Shriver, apsukrus Ken
nedy žentas, dar nepatvirtintas viceprezidento pareigoms, bet 
visi pajuto kitaip riedančią demokratų partijos rinkiminę propa- 
dandą. Iki šio meto laikraščiai duodavo sen. McGovern ir demo
kratų partijos vadų susirūpinimą artėjančiais rinkimais, -tuo 
tarpu dabar jau kartoja Sargent Shriver padarytus pareiškimus, 
kuriuose jis kalba apie rinkiminės propagandos suaktyvinimą.

1647 N. Maplewood, 4401 So. 
Marshfield, 5210-12 So; Mozart.

1130 W. Patterson, 3207-09 
S. Paulina, 3321-23 So. Paulina, 
4315-17 S. Paulina, 4518-22 So. 
Paulina.

4500-02 S. Sacramento, 5156 
S. Talman, 4555 So. Washtenaw, 
3906-08 S. Western, 4016-44 So. 
Western.

3305-11 S. Wood, 3325 South 
Wood, 4301 S. Wood, 4634 S. 
Wood.

1635 W. 32, 1620-22 W. 33, 
1636 W. 33, 1623-29 W. 35, 
1636-38 W. 35, 1718-22 W. 35, 
2o57 W. 45, 2501-05 W. 47, 3020 
-22 W. 47, 2210 W. 50, 2244 W. 
50, 2245-47 W. 51, 2307 W. 51, 
3401-03 W. 51,. 3609-29 W. 51, 
3955-59 W. 57, 3744-50 W. 59, 
5842 W. 60.

6733 W. 63, 6744 W. 63, 2455
71, 3142 W. 73, 3337-3339 

79, 3142-48 W. 73, 3249 W. 
3343-53 W. 79, 2628-40 W. 
2652 W. 86, 2653 W. 86 ir 

kitur.

W. 
w.

WASHINGTONAS. — JAV 
geležinkeliai numato, kad šiais 
1972 metais bus išleista geležin
kelių Įrengimams, linijoms ir 
konstrukcijai apie $147 milijo
nus daugiau kaip praeitais me
tais.

Tarpvalstybinės komercijos 
komisijos apskaičiavimais, išlai
dos kelių linijoms ir struktūroms 
per pilnus metus iš $314 mili
jonų 1971 metais padaugės iki 
$475 milijonų šiais metais. Įren
gimams išlaidų iš $850 milijo
nų pernai padaugėsią iki $864 
mil. šiemet.

Nacionalinė geležinkelių kelei
vių korporacija Amtrak per pir
muosius savo operacijų metus 
turėjo $111 milijonų nuostolių. 
Vienintelė pastoviai pelno duo
danti geležinkelio linija yra New 
York - Washington.

HUE, Vietnamas. — Pastan
gos iš priešo atgauti Quang Tri 
miestą iššaukė viešą nesantai
ką tarp Pietinio Vietnamo ir pa
tarėjų amerikiečių. Pietų viet
namiečiai, pradedant pačiu pre
zidentu Van Thieu, skaito Quang 
Tri miestą esant simboliu, o ame
rikiečiai jį skaito “mėsos fabri
ku”. Per pirmąsias penkias sa
vaites mūšiai dėl šio miesto pie
tiniams vietnamiečiams daug 
kaštavo: iš 20,000 kareivių už
muštų ir sunkiai sužeistu buvo 
4,000.

WASHINGTON AS. — Oro 
transporto asociacija pasiūlė 
$50,000 atlyginimo tam, kas su
teiks informacijų, kuriomis pa
siremiant būtų galima patrauk
ti teisman ir nubausti asmenis, 
padėjusius bombas T. W. A. lėk
tuvuose praeitą kovo mėnesį. 
Kovo 8 d. bomba sprogo T. W. A. 
keleiviniame lėktuve, kurs tuo 
metu tuščias stovėjo Las Vegas 
aerodrome. Dieną anksčiau bom
ba buvo rasta piloto kajutėje tos . t°s kiekviėpo

Paveiksle matome Izraelio kariy vartojamą raketą Negevo dykumoje. Raketa sveria 280 svaru. 
; Ji pakyla veik dviejy myliu aukštumon ir leidžiasi į priešo pozicijas. Kairėje matome du Izra

elio^ karius, nustatančius kryptį, o dešinėje matome raketą jau iškilusią. Naikinamoji josios galia 
yaąžuaiš yra labai didelė.

SENATAS NENORI SUVARŽYTI
REVOLVERIU PARDAVINĖJIMU

Teisėjas Romiti atsisakė nutraukti 
prokuroro Hanrahan bylą

WASHJNGTONAS, D. C. — Senatas didele balsų dauguma 
atmetė du Įstatymo projektus, kurie būtų privertę revolverių ir 
kitų šaunamų ginklų savininkus registruotis. Sen. Kennedy buvo 
pasiūlęs priimti Įstatymą, kuris visame krašte priverstų kiekvieno 
ginklo savininką registruotis.

Jis norėtų, kad būtų padary-
savininko pirš-

nedy aerodrome, New Yorke. fija. Jo projektas 78 balsais 
prieš 11 buvo atmestas. Michi- 
gano sen. Phillip Hart siūlė vi
sai uždrausti privatiems žmo
nėms turėti bet kokius šauna
mus ginklus, šis projektas bu-

WISCONSIN DELLS, Wis. — 
Leifo Eriksono draugijos tikslas 
yra rasti, rinkti ir apsaugoti Vi
kingų laikų paliktus medžiagi
nius Įrodymus, kad islandiečiai
ir grenlandiečiai prieš beveik vo a{naestas 84 balsais prieš 7. 
tūkstantį metų atrado Ameriką 
ir joje kūrėsi, šiomis dienomis 
draugija paskelbė atradimą Wis
consin Delis srityje akmens su:
iškalta skyle vikingų laivams g-nklą, kftur jau pada. 

’ romos pirštų nuospaudos, o Il
linois valstijoje reikalaujama 

[net fotografija. Bet yra valsti
jų, kur šaunamas ginklas visai 
neregistruojamas. Sen. McGo
vern balsavo prieš čia paminė
tus abu projektus.

Hanrahan byla toliau 
nagrinėjama

' Chicago, Ill. Prokuroro Ed- 
•ward V. Hanrahan byla neiš
mesta. Teisėjas Romiti praeitą 
savaitę, susipažinęs su rastais 
netikslumais ir melagingais liu
dijimais, buvo pažadėjęs ap
svarstyti gynėjij prašomą nu
traukti bylą.

Daugelis manė, kad teisėjas 
iRomiti bylą nutrauks, nes ji yra 
pagrįsta kreivais liudininkų pa
rodymais. Bet pirmadienį tei
sėjas paskelbė, kad byla bus 

, tolimes- 
Inėje bylos eigoje, jis pakeis sa
vo pažiūrą ir bylą nutrauks, 
,bet tuo tarpu jis nori, kad byla 
toliau būtų nagrinėjama.

Dėl kreivų liudijimų jau su-

Dabartiniu metu keliose val
stijose yra Įstatymai, kurie su
varžo ginklų savininkus. Vie
nur liepiama registruoti kiek
vieną ginklą, kitur jau pada-

prisirišti. Taip pat rasta vikin
gų rašliava, tai yra runomis ak
menyje išrašytas runų alfabe
tas. Tokių liekanų iš 11-14 šimt
mečio randama upių ir ežerų pa-1. 
kraščiais, kur prieš 900 metui, 
vikingai, menamai, įplaukdavo Į 
Naujojo Pasaulio gilumą.

BELFAST, šiaurės Airija. — 
Romos katalikų politiniai lyde
riai, kaip pranešama, praeitą 
pirmadienį turėjo slaptus pasi
tarimus su britų valdžios aukš-1 
tais pareigūnais, siekdami su
daryti sąlygas planuojamai Uls- 
terio taikos konferencijai. Žings
niai į susitaikymą buvo pradėti, 
kai vienos dienos bėgyje žuvo; 
trys britų kareiviai.

LONDONAS. — Britų valdžia 
ėmėsi priemonių atlaikyti azia-! 
tų iš Afrikos invaziją, kadangi 
Afrikos naujosios respublikos 
nori jais nusikratyti. Ugandos ...
prezidentas Idi Amin įsakė Gal vcllau’
savo respublikos ištremti visus [ 
indus ir pakistaniečius, kurių 
ten esama apie 50,000 žmonių, į 
britų skaitomą antros rūšies pi
liečiais.

GEORGETOWN, Gyayana. — darytos naujos bylos advoka- 
čia prasidėjo “Trečiojo Pasaulio” itanqs ir liudininkams, bet pro- 
konferenciją, į kurią suvažiavo kuroro Hanrahano ir 13 polici- 
delegatai iš 70 kraštų, kurie nė- ninku byla toliau nagrinėja- 
ra priklausomi nuo didžiųjų vals-j nia. Teisiamieji buvo kaltina- 
tybių blokų politikos ir dėlto va- mi neteisingais liudijimais ir 
dinasi “trečiuoju pasau!iub. Įkaitinamos medžiagos slėpimu. 
Konferencijos tikslas susitarti,Dabar paaiškėjo, kadvisaby- 
dėl neutralios laikysenos ateity-jla buvo melagingais parody- 
je. Paskutinė tokia konferenci-(rnais paremta. Iš vidaus į po- 
ja įvyko 1970 metais Lusaka .licininkus buvo paleista dau- 
mieste, Zambijoje, Afrikoje. giau šūvių, negu policininkai

.^Švari -aplinka 
kamuos bilijonus

WASHINGTON, D. C. — 
Apskaičiuojama, kad švarus 
oras ir vanduo kraštui gali kai
nuoti apie 300 bilijoni] dolerių.

Naujai išleistas Taršos komi
sijos pranešimas sako, kad oras 
gali būti apvalytas, bet van
dens apvalymas nuo chemika
lų yra sudėtingesnis ir branges
nis. Tuo tarpu komisijos su
rinkti duomenys sako , kad de
šimties metų laikotarpyje šva
ra kainuos 287 bilijonus dole
rių. Kiekvieną metą teks iš
leisti stambias sumas.

Kiekvienam krašto gyventojui 
teks kiekvieną metą išmesti po 
šimtą dolerių orui ir vandenims 
apvalyti. Susidaro pavojus ne 
tik upėms ir ežerams, bet ir 
vandenynams.

Didžiausias LSD

SANTA ANNA, Calif. Poli
cija tikisi “palaužusi nugarą” 
vienai stambiai narkotiklĮ pla
tintojų ir vartotojų organizaci
jai kurios 40 narių buvo suim
ta praeitą savaitgalį. Ta gauja 
vadinasi “Amžinas meilės bro
lija”, kurią įsteigė buvęs Har
vardo universiteto instruktorius 
Dr. Timothy Leary, 1970 me
tais iš Kalifornijos kalėjimo pa
bėgęs ir gyvenęs Maroko. Jam 
nustatytas 5 milijonų užstatas. 
Valdžios pranešimais, konfis
kuota “vaistų” už 7.9 milijo
nus. Kontrabandoje rasta 2.5 
tonos hašišo ir pusantro mili
jono tablečių LSD.

tvirtino. Teisėjas Romiti nori 
įsitikinti, ar prokuroro Sears 
kaltinimai turi bet kokio pa
grindo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Komunistai iš Kambodijos
atvilko didoką tankų skaičių Į 
Mekong upės deltą ir rengiasi 
Įsiveržti Į pietų Vietnamą, bet 
jiems nevyksta. Lakūnams iš
aiškinus tankų koncentraciją, 
amerikiečiai juos naikina vieną 
po kito. r/?

♦ Sen. McGovern pranešė te
lefonu merui Delay, kad jis pa
sirinksiąs Sargent .Shriyaį-kan- 
didatu j viceprezidentus. Chica
gos meras jam pasakęs, kad Shri
ver gali padėti gauti daugiau bal
sų Illinois valstijoje.

♦ Sen. Adlai Stevenson patarė 
registruoti visus revolverius ir 
savininkams duoti leidimus gin
klui nešioti. Be leidimo niekas 
neturėtų ginklo turėti.

♦ Iki šio meto Vatikano sar
gai neleisdavo trumpus sijonus 
nešiojančioms moterims įžengti 
Į baziliką. Vakar ši politika pa
keista. Trumpus sijonus dėvin
čioms moterims dabar išnuomo
jamas vienuolio ploščius. Už jį, 
aišku, moterys turės mokėti.
\ + Du komunistų tankai išlin
do iš Kambodijos prišliaužė prie 
dviejų pietų Vietnamo kaimų. 
Jie buvo sutikti artilerijos ugni
mi.

Dėl mokesčių išimčių
CHICAGO. — Iš Cook apskri

ties asesoriaus Įstaigos prane
šama, kad namų savininkai, su
laukę 65 metu amžiaus ar senes
ni, norintieji gauti savo nuosa
vybės Įvertinimo mokesčio $1,- 
500 nuolaidą, turi prašymą įteik
ti šio mėnesio bėgyje. 'Pagal 
Homestead Exemption Aktą se
nesnio amžiaus namų savininkai 
galės gauti mažiausiai $115 mo
kesčio sumažinimą. Tokias as
meninio turto mokesčio nuolai
das gaus visi 65 metų ir daugiau 
amžiaus gyventojai, kurie gy
vens pavieniuose vienos šeimos 
namuose, kondominiumuose ar 
kooperatyviniuose apartmentuo- 
se.

Atidžiai klausinėja 
liudininkus

CHICAGO, Ill.—Edward Han
rahan advokatai labai atidžiai 
klausinėja liudininkus policinin
kams iškeltoje byloje.

Paaiškėjo, kad keli liudinin- 
kai-melavo prisiekusiųjų teismui. 
Jie tvirtino, kad ginklo rankoje 
neturėjo ir Į atėjusius policinin
kus visai nešaudė. Tuo tarpu 
tikrovė buvusi visai kitokia. Ke
li viduje buvusieji juodaodžiai 
maištininkai paleido po kelis šū
vius Į atėjusius policininkus.

Melagingus liudijimus pada
rę 21 metų amžiaus Deborah 
Johnson, sulaukusi kūdikio iš;

Policijos korupcija
NEW7 YORKAS. — Knap ko

misija, kuri per dvejus metus 
tyrė New Yorko miesto polici
jos departamentą, praneša ra
dusi “plačiai paplitusią korupci
ją’ ir rekomendavo paskirti spe
cialų valstybės general, proku
rorą departamentui išvalyti. Ko
misija paskatino gubernatorių 
Nelsoną RockfellerĮ paskirti spe
cialų prosekutorių, kurs akylai 
prižiūrėtų tą Įstaigą, kadangi 
“negalima patikėti policijai ti
riant kits kitą”. Komisija suse
kusi, kad policijos pareigūnai 
gaudavę kyšių iki $80,000.

Apsinuodijo šeima
ELY, Minnesota. — Elmhurs- 

to kolegijos profesorius Charles 
Englund, 42 metų, mirė, o jo 
žmona ir keturi vaikai nugaben
ti Į ligoninę, apsinuodiję suge
dusiu maistu ir per naktį bemie
gant prisikvėpavę dujų, tekėju
sių iš sugedusio šaldytuvo jų va
sarnamyje prie Tofte ežėro.

Mrs. Donna Englund, 40, du 
vaikai 10 ir 12 metų ligoninėje 
sveiksta, bet dvynukės seserys, 
abidvi 8 metų, yra kritiškoje 
padėtyje.

Išaiškinta, kad šeima pavalgė 
“hamburgerių”, nuėjo nakvynės 
ir negana kad apsinuodijo mais
tu, bet dar dujų prisikvėpavo.

Kennedy šeima yra išradinga. 
Ji buvo suorganizavusi didelę 
propagandos mašineriją John F. 
Kennedy rinkti Į prezidentus. 
Tuo metu partijoje'buvo įtakin
gų žmonių, norėjusių gauti no
minacijas, bet John F. Kenne
dy laimėjo ne tik nominacijas, 
bet ir prezidentūrą. Robert Ken
nedy taip pat pajėgė pravesti ke
lias sėkmingas rinkimines kam
panijas. Sen. Ted Kennedy ne
tikėjo galimybe laimėti, todėl ir 
atsisakė net viceprezidentu kan- 
ditatuoti, bet Sargent Shrivėr 
sutiko. Atrodo, kad dabar »r sen. 
Kennedy Įsitrauks Į propagandos 
tinklą.

Demokratų partijos centro ko
mitetas antradienio vakarą svar
stys Sargent Shriver kandida
tavimą viceprezidento parei
goms. Aiškus daiktas, kad jo 
kandidatūra bus patvirtinta. 
Apie tai neabejoja sen. McGo
vern. neabejoja ir Shriver. Jis. 
jau jaučiasi demokratų partijos 
kandidatu^viceprezidento parei
goms. Jis šaukia svarbiausius 
politikus ir prašo jų pagalbos. 
.Jam bus labai sunku pakeisti 
Įtakingesnių politikų planus. 
Sen. Muskie ir sen. Humphrey 
atsisakė būti kandidatais. Aiš
kus daiktas, kad jiedu nesiren
gia Įsitraukti Į sen. McGovern 
rinkiminę kampaniją. Bet sen. 
Ted Kennedy jau yra Įsitraukęs. 
Jis turės padėti savo svainiui. 
Įdomu, kad Sargent Shriver 
Įtraukė ir Chicagos merą Daley. 
Iki šio meto meras Daley- buvo 
labai atsargus. Kiekvienas jo 
žodis, liečiantis artėjančius rin
kimus, buvo rimtai apgalvotas. 
Tuo tarpu dabar jis jau kviečia 
partijos narius remti visus de
mokratų partijos kandidatus. 
Sen. McGovern šalininkai nelei
do Chicagos demokratams daly
vauti Miami Beach konvencijo
je, bet teismas patvirt^ao demo
kratų rinktus kandidatus.

Vejami azijatai 
sukelia rūpesčių

LONDONAS. — Ugandos 
prezidento nutarimas išvyti vi
sus Azijos kilmės britu pilie- 

žuvusio juodųjų panterų vado, .cius, jau kelintas dešimtmetis 
Atrodo, kad bus traukiami atsa-1 gyvenusiems ir prekiavusiems 
komybėn keli advokatai, patarę (Ugandoje, kelia rūpesčių. Bri- 
suimtiesiems kreivai liudyti ir,tai bijo, kad iš Ugandos išvyti 
slėpė nuo teismo liudininkų pa- .80,000 azijatų nesiveržtų Į Di- 
reiškimus. džiąją Britaniją. Greta esanti

-----------  [Kenija pareiškė, kad ji nepri- 
SAN FRANCISCO, Cal. — Se-(ims iš Ugandos išvejamų žmo- 

natoriaus Roberto F. Kennedy nių.
žudikas Sirhan Sirhan iŠ mirti) Britų valdžios nutarimas 
nuteistųjų celės perkeltas į ben- kiekvieną metą įleidžia 1.500 
dras kalėjimo patalpas. [azijatų, bet negali įleisti dides-

Komunistai išskerdė 
2,000 vietnamiečiu 
SAIGON, VIETNAMAS. — 

Balandžio mėnesį, kai Pary
žiuje rinkosi Vietnamo atstovai 
taikos sąlygoms aptarti. Quan- 
gi Tri provincijon įsiveržė ko
munistu tankai. Tūkstančiai 
vietnamiečių bėgo nuo komu
nistų. nes žinojo jų teroro prie
mones.

Bėgančius Quang Tri pro
vincijas gyventojus komunis
tai žudė ne tiktai kulkosvai
džiais, bet durtuvais ir triuš
kino tankų svoriu. Tankai vi
josi bėgančius žmones ir juos 
triuškino.

Balandžio mėn. komunistai iš
skerdė ir išžudė 2,000 žmonių.

nio skaičiaus. Kai 1967 metais 
britai įsileido 13,000, tai Lon
done prasidėjo neramumai. 
Policijai teko kelis kartus įsi
kišti ir raminti riaušes.
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Jūrų skautų 50 metų sukaktuvėmsRAKO STOYYKUVW EŽERĘTŠW £ 1TOB VLWRAS
Jūros Dienos tradicija iš nepriklausomos 

Lietu laikų
Jūrų skautų ir skaučių labiausiai laukiamos iškilmės Rako 

miške yrą kasmetinė tradicinė- Jūros Diena, šiais, metais, ji įvyko 
s.ekmadienį, liepos 16. Diena pasitaikė nuostabiai graži —uepob- viena pasiiaiK.e nuostabiai graži, — sau- 
lėta ir nekarštą. Tik pamaldų metu, kuriose dalyvavo visų Chicar 
gos. keturių tuntų stovyklautojaj-jos ir svečiai, dangų aptraukė 
tamsūs debesys ir, žaibais grasindamas, ėmė grūmoti Perkūnas,
žadėdamas šlapias iškilmes.

sikabinti žalią dobilą ant krūti-

lietuvių. kalbą ir tikiu, kad mo
kėti savo gimtąją kalbą yra di
delė privilegija.

Arūnas Kaminskas, 
Lituanicos tuntas

tęsia tą darbą, kurį proseneliai 
pradėjo.

Neužtenką įpilti šimtus galio
nų dažų Į Čikagos upę arba pa

kari tik lietuviai, nepamirštų sa
vo kalbos. Jie net savo gyvybė
mis rizikavo. Šiandien mūsų li
tuanistinių mokyklų mokytojai

IR KASfYČIO BALETAS F?RIE KLAIPĖDOS UQSTQ ŠVYTURIO 
licaQOS- "Nidos77" iuru sJcsuČili (aiva > Z/1 'ia+iivI..

Br, Juodelio nuotr.

JURA___  , ____________ _ ___ _________ __ _____ __ e
Chicasss; "Nidos77 jūrą skaučių laivo, pasirodymo 'dZietuvių Televiiiįbjė'č

nes — reikia daugiau dirbti, kad 
gimtoji kąįfeą būtų gyva.

Aš labai džiaugiuosi mokąs

Nepabūgo sesės ir broliai, po
pamaldų pradėję rikiuotis žy
giui prie ežero; susigėdę debesys 
išsisklaidė, ir skaisti saulė pir-
giui prie ežero; susigėdę debesys

ma mūsų dangumi riedėjo ąven 
tės vieton.

Su jūrų skaj^tąis-tęmis, są.-. 
yo. stovyklines dainas daįį- 
miodamos, paežerėn keliavo, 
įr reprezentacinės Aušros 
Vartų ir Kernavės tuntų ža-

■ vių sesių skiltys, o. jas sekė 
gausus vadoyų-vių. ir sve

čių būrys.
. Paežerėje broliai ir sesės ne
gaišdami rikiavosi, pasįgęsda- 
mi vakar į Jubiliejinę jūrų skau
tų stovyklą Kanadoje išvykusio 
pusšimčio savo brolių ir sesių. 
Iškilmėms vadovavo j. b. ps. Jo
nas. Jovarauskas ir gintare v. 
valt. Gražina Vindašiūtė.

Oficialioji dalis pradėta rapor
tais, vėliavų Įnešimu, himnais. 
Minint jūrų skautų 50 metu su
kaktį, burlaivio “Vėtra” stiebam 
iškeltas jubiliejinis vimpilas. Jū
rų skaučių įžodį davė sesės Ra
mona Zalytė ir sesutės Danutė 
ir Marytė Bružaitės.

Sveikindamos brolius auksi-
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LONG BEACH, CALIF.
Lietuvių klubo piknikas

Lietuvių klubas š 
mėn. 23 d. 1 vai. po pietų su-1

APSILANKYMAS LATVIŲ JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE 
KANADOJE LIEPOS 1 — 9

Prie miklofono Liet. S kauly Sąjungos vardu sveikina LSB 
Vyriausio Skautininko Pavaduotojas v, s. Česlovas Kiliulis.

šimtus metų ir todėl prarado sa
vo kalbą. Už tai, kad prarado 
savo kalbą, jie kąltina okupan
tus. Lietuvą buvo daug ilgiau 
okupuota, bet vjstiek išlaikė sa
vo kalbą; okupanto priespauda 
nebuvo nė kiek lengvesnę. Mūsų 
proseneliai spaudos draudimo 
laikais nešė knygas per sieną, |

NESUPRANTAMA, KODk’L 
VYRESNIEJI NEMĖGSTA 
šių laikų jaunimas bando atsi

palaiduoti nuo vyresniosios kar
tos ir save išreikšti. Jie bando 
išreikšti laisvę savo apsirengi
mu, savo idėjomis ir pomėgiais. 
Tuo pačiu jaunimas turi ir savo 
skirtingą muziką.

Mūsų muzika pirmiausią! ski
riasi savo tempų. Gal dėl to, kad 
mes gyvename didelėje Įtampo
je, tai ir mūsų muzikos ritmas, 
yra garsus ir greitas. Mes tu

skautų skiltys iš Toronto. Vado
vavo s. V. Morkūnas ir s. Kali
nauskas. Mūsų reprezentantai 
dalyvavo paskutinio laužo pro
gramoje pąsirodydami su kank
lių ir skudučių muziką”.

iį “Skautų Aųdp” redakcijos 
adresas pasikeitė. “Skautų Ai
do” redaktorius a. Juozas Toliu
šis šiomis dienomis persikėlė į 
kitus namus. Naujasis adresas: 
7220 So. California Ave., Chica
go,' Hl. 60629, tek GR 6-6810.

iį Jaunimo. Peticiją* dar trūks
ta parašų Skautai ir skautės
yrą kvieęi^nį uoliau įsijungti į 
Jaunimo Peticijai parašų rinki-
mus, Peticijų lapai gaunami
Jaunimo Kongreso būstinėj 5620

rimę daug darbų, rūpesčių ir So. Claremont Ave., Margučio 
raštinėje 2422 Marquette 
Rd., arba pas ALB apylinkių pir
mininkus. Yisį prašomi rinkti 
parašus ne tik savo apylinkėse, 
bet ir pasiimti juos vykstant

vis skubame, ir tai atsispindi 
mūsų muzikoje.

Mums yrą labai nesupranta
ma, kodėl vyresnioji karta —
musų tėvai — taip nem^st^ųjų-
su muzikos, žinoma, yra. kelą- Į- atostogų, į gegužines ir kitur, 
tas išimčių, bet, apskritai imant, Į Parašų rinkimo laikas greit bai- 
vyresnieji mūsų muzikos 
kenčia.

Mes, jaunimas, pripažįstame [ darbo.
klasikinę, ir pusiąu. klasikinę mu-

ne- giasi, todėl visi sukruskime ir 
prisidėkime prie šio svarbaus

jubiliejinėje lietuviu jūry s kauly 50-mečio stovykloje "Romu
vos" stovyklavietėje (Kanadoje) liepos 16 — 23.

č. Kiliulio, nuotr.
vos" stovyklavietėje (Kanadoje) liepos 16 — 23.

. UŽAUGAU-su
MOPER^IĄ MUZIKA

Moderni muzika: kas ji yra? 
Yra elektroninė, orkestrinė ir 
grynai jaunimo, vadinama 
“rock’? muzika. Šios rūšies mu
zikos, melodijos paprastos — ne

ziką ir ją mėgstame. Tuo. pąčiu
tikimės pagarbos mūsų muzikai 
iš vyresniųjų.

Šių dienų muzika yra persunk
ta meilės, džiaugsmo, liūdesio.
Yra šiek tiek 'm maiątą.ųjąnęią^.l 
muzikos, bet nė, daug. " Bę to,

X- Vydūno Jaunimo Fondas 
pądoyanojo. 1,000 kalendorių. 
Jaunimo Metams atžymėti Vy
dūno Paunimo Fondas išleido 
naudingą kišenionio formato ka- 

[ lendorių, kurį spaudai- paruošė 
A-SS. pirmininkas. Liūtas. Gri-

nip jirbiliejaiis proga, N’erijos komplikuotos, kartais net daug 
kartiį. kartojamos; xįtmaa įyai-tunto . Gilijos stovyklos., sesės ; 

ežeran nuleido plaustą su didžiu-
Uu ąžuolo lapų vainiku.

Iškilmingai daliai pasibaigus, Ia t a h E
ses^ -pasveikino įžodį; d%.

panazdfodamos jas

rus, pągal dainos, greitį Grei
tos dąinos vilioją jaunimą-)šok-
ti, o lėtos dažniausiai turi , gerą

ežeran, sukeldamos daug
Unksme krykštavųno,

t .

Gaila tik, kad vienai sesei iš_-
■dykusios ežero laumės nebegrą-

žino akinių.

Įvyko- Įdppaips sesių-brolių lai-
1 >

t’ .vęliu lenktynės, kuriose I-mą
viątą laimėjo Juozaitis ir Paraki- .
minkąs, H-ąją — Kulą ir Fabi
jonas, gi HJ-čioji. teko sesėms 
'Kelpšaitei ir Nąkutytęi, Tėvo- ’ 
jsūnąus lenktynėse dalyvavo Po- 
įvilaičįaŲįr Kunstmanąj, laimint 
Kųn’stmanams. Linksmybės prie.
.ežero buvo nutrauktos pietų per-
traukos. Po pietų vykp maudy-
masis, buriavimas ir irklavimas.

% . ** W -< « X -6. -

Jūros. Diena praėjo. gražiai.
palikdama malonius, įspū^žiuą ir 
prisiminimus, žuvėdra

Jubiliejaus, proga sveikinimo. PRIELWSNQJAN.ČIOLAUŽO
Atkiliai; k nuoširdžiai, 
pasikalbam apie viską

APIE ŽALIUS DAŽUS 
ftCąiCAGOS UPĖJE -

Illinois universitetas pagaliau 
Įvedė Hetųyių kalbą Į savo, mo-

žodį tarė Lituanicos tunto tun- 
tininkas ps. Sigitas Miknaitis. 
Originaliai savo, tuntų vardu 
sveikino Suktinio ir Ragainės 
stovyklų reprezentantės.

Jūrų skautų-čių kapelionas 
ps. kun. Algimantas Kezys, SJ 
pašventino tris naujus Nerijos 
tunto laivelius, kurių vienas ne
seniai atkeliavo net iš Floridos, 
geradario A. Ragelio sesėms do
vanotas. Kūmais pakviesti: g. 
v. v. Jūra Jakaitienė ir brolis Be- 
nius Dičius “Gilijai”, ps. Irena 
Bęgienė ir j. b. ps. Jonas Jpva- 
rauskas — “Smiltynei”, g. v. v. 
Ramunė Dičienė ir p. Nakutis 
— “Jaunystei”.

pagerbti žuvusius vandenyse 
brolius nuo burlaivio “Vėtros” 
ežero- vidury buvo nuleistas vai
nikas. “Vėtrą”- rikiuote palydė
jo ilga vora sesių ir brolių irk- 
lin ių laivelių. Vainiką nuleido 
du Lituanicos tunto jūrų skau
tai ir naujosios Nerijos tunto 
gintarės Vilija Bilaišytė ir Vida 
Micevičiūtė. ~ ; kad Airija buvo okupuota prieš
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yra dąug liaudies muzikos arba
baladžių.

{žmogaus gyvenimas arba koks 
s svarbesnis įvykis.
i. . ..ŲaKa, Gvildytė,

Aušroj Vartų tuntas

Jose apdainuojamas

TORONTO SKAUTŲ-CIŲ VIENETAS,

pasirodęs skudučiais ir kanklėmis.

REPREZENTACINIS

. dalyvavęs, jubiliejinėje latvių stovykloįę it prie, hendr.0. laužo

mintį, kurią reikia atidžiąi iš
klausyti.

Jaunimui šita muzika (beveik 
be išimties), labai patinka, ši 
muziką išreiškia, savotišką jaus
mą; tukį^kurio neturėdamas, ne
gali įsivaizduoti. Ji būna greita, 
beveik ląukinė, pilna judesių, — 
gali jausti kraują tekant gyslo
mis. Arba — lėta, graži, pilną 
minčių, gaivinanti, raminanti.

Tie, kurie los muzikos nesu
prantą, nejaučia to jausmo, ste
bi išsižioję ar purtydami galvas 
tada, kai jaunimas šoka, juda 
pagal; tos muzikos ritmą.

Gal ip man šita muziką nepa
tiktų, jęį ąš nebūčiąų užaugus, 
su ja. Nuo pat mažens girdžiu 
tą sįiprų rifmą. Tegu šoką pa- 

; .gąl ją tie, kuriems ji pą’Ųnka,
ipa gauti pilnai įkaitytus kje- o tię, kurie jo$ nesupranta, tu-

komąjį kursą. Kalbininkai pri
pažįsta, kad lietuvių kalbą yra 
labai, svąrbu mokęti, jeigu nori
mą studįjuųti kalbas. Kiti uni- 
vęrsitętaį tąip pat apie lietuvių 
X’i Ji— TJ .-, Mp- 

kąnjį lietuvių kalbą, dabąr gali-
kalbąs įvedimą galvoja.

ditus.
Kovo 17 dieną airiai šventė 

savo šv. Patriko šventę. Tą die
ną visi airiai dėvėjo kokį nors 
žalios spalvos rūbą, nudažė Či
kagos upę žaliai, pasikabino do-

i
bilus prie drabužių ir kalbėjo,

gal ją tie, kuriems ji patinka,

rėtų bent ją pripažinti kaip jau
trią, savotišką meno formą.

Dalia Mačiukevičiūtė,
Nerijos tuntas

BIZNIERIAI. KURTE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”-. - TT-RI- GEBiAUSlA

VEIDAI
IK

j - - - DARBAI
-fc Chicagiečiai raginami į 

“Ąžuolo” mokyklą. Lituanicos 
tunto skautai primenami neati
dėliojant registruotis Ąžuolo 
mokyklos stovyklai. RegistrųOr. 
kitės pas. s. Z. Jaunių, tęlefonuor.
jąnt GR 6-8495.. Ten pat krei
piamasi ir dėl smulkesnių infor-
mącijų.

Kazys Palčiauskas, vienas 
išdidžiųjų lietuviškosios skauty- 
bės veikėjų, persikelia į Floridą. 
V. s. Kazys Palčiaųsįą^ rugsė
jo pradžioje išvyksta gyventi į. 
Floridą. Čikagos broliai ir ąe-
sės, išlydėdami gerbiamą skau
tininką, ruošia kuklias išleistu
ves. rugpiūčio 25 d., penktadienį, 
7,:3,0 vai. vakaro, Lietuvių Taųr 
tiniuose Namuose. Visi kviečia-
mi apsilankyti. Ųžtlį dalyvauti 
prašomi pranešti v. s. V. Tallat- 
Kelpšai tel. VI 7-6771.

Mums trumpai rašo česlo-
v as Kiįiuįis. L$B Vyriausio 
Skautininko pavažotoj as v. s.

y

I

nius. šalia kalendoriaus, kurią-, 
me yra svarbiausi šių metų įvy
kiai jaunimui, leidinėlyje apstų 
lietuviams svarbių informacinių 
žinių ir- tikrai išsamus, keturio
lika puslapių apimąs lietuviškų 
❖ardų vardynas. Jau vien dėl 
šio vardyno, leidinėlis ypatingai 
naudingas jaunoms lietuviškoms 
šeimoms. Kalendoriaus tiražas 
2500 egzempliorių. x

Vydūno Jaunimo Fondas arti

7.0Q egzempliorių išdalino dova
nai Jaunimo Kongresų dalyviams 
ir keletą šimtų egzempliorių pa
dovanojo sto vykiau  j autiems
kagos skautams ir skautėms.

Kalendorių galima gauti įvai
riose. lietuvių kolonijose JAV
pas lietuviškos spaudos platin
tojus arba kreipiantis į Vydūno
Jaunimo Fondą 3425 W. 73rd
Street, Chicago, Ill. 60629.
T" ---- -------T—.—----- --------------- —--------TT----------------- TT-
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; ĄLVTAiVAS., SMETONA IR JO VEIKLA

154 pusi, \nyga.A

11 Nei vienas, žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano

/ ruoštos Studijos. Sį ieny^ij'
T tolimą. Lietuvos praeiti. Ln

u $męlonos. valdymu, laikotarpi, negiles apsieiti be J. Aagusiaičio pa- j 
i? ruoštos studijos. $į 'būtina riękvięnain/norinčūun pažibti ne? į 
i tolimą. Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo c 
j iaikoU£pi pažistanueji žmonės' tvirlįj^, kad J. Augusįąitis teisingiau- t 
5 siąį.ir tiksliausiai, aprašu « įyertųiOi Aįįtano SmetoupS; veiipą,

>, J, Augustaičio knygą galima gauti “Naujienoj”- darbo valandomis, t 
IKas negali užeiti į "Naujienas”', tai prašomas persiųsti $1.50 čeki y

arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu: >

: NA U J 1 E N 0 8 X
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLNO1S 6O6O4 / 

j*- "f =fc’- T ■- - •- -ę- * -■ - J ~ --.7% į *"^2*' ■ t, \ . 7 i

Gąyfe pinigus, tuojau'knygą pabusime. : - ; . JNAUJIENOSE

būtina kiekvienam, norinčiam pažinti nėr

LaikotaflPį paasLanueji tyirlĮn^fkad, J. Augusįąitis teisingiau:

Kas negali užeiti Į' “Naujienas." tai prašomas ' persiųsti $1.50 čeki

SKELBKITĖS
¥>u can’t

. • • - ' i • ' Ą ' ' •

live on love

■>
3b

forever.
you’rs young,- Toa’re got aS 

thefovek the vorid andyo«’r» doing
yow best to irę. oą. it. Redrem«u? 
That’s for >h®.you’Mį oldį right?'

R’ą foc vben yotfto dd cas. 
ąSbtd-it-

And now, there’s_ ą boars reforest

E Bonds, 5^į% when hdd to matu- 
tky, oT5 years, 10 months (4% the, 
fir* yeaĄ. TįųpįfoMc 
m a bonus ąt maturity, app&a to afi

for

rate oa all ILS, Sayings . Boodr-foc

’ of $ years, 30 months (4% the

Bcoda issued rince Jxme £ 19JQ.

older Bonds.
Not is the time to Mart t#ving.

isą’ t tįe typical rocking-avay-oo- & eomparabie inųję 
*- Ac*-t~
Wf picture, wxtrsetf tafcfog extended
vaj^tk>ns3 pvrsuiag bobbies, or b«y-
’n8 thąt forty acres and filing off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare now.

There’s an easy, painless way to 
make your retirement dreams a real- 
ity% J°’n the Payroll Savings Plan
where ycx work. That way, an amount 
you specify wH be set asidefromeach

Money’s t nice thing to hare white
you’re firing oa k>ve fore-res.

reęlaa there. Tfes treded, esą be 
f ’ * \ ~ J*____

impį redemption. Arid thrrw. www«»W
M 1 ' *

Bocwfe er if knnt, jenlm. ar 
w reęhce there. VIms treried, tfer am be £ 
cashed st yoor ’Xx aay be defereed ♦

BdMk am t įrid *

f »paycheck and used to buy ILS. Saw
ings Bonds. It’s an easy way to save.

Take stock in America.
?fowBončspaKab<ws at maturity.

- ū“_ v

iNAUįlENOS
1739 Kajslęd, Street Chicago,. UI,. 6Q608

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI------1 WEDNESDAY, AUGUST 9, 1972

. . 'v

broliui.
Gyvenimas kupinas ironijos, 

pasityčiojimo ir sakytume, ne
dėkingumo. Tai ištiko ir Švie
sios aįninties kun. Benediktą 
Sugintą, daug kieno keistuo
liu vadintą. Tačiau kun. Bene
diktas iki pat mirties gyveno pa
našų į Strazdelio gyvenimą.

IŠ jo darbų ir elgesio ne vie
nu atveju šaipėsi jo profesijos 
kolegos. Namuose ar gatvėje 
sutiktas lietuvis jo adresu pa
leisdavo nemalonią repliką.

Tiesa, kun. Benediktas Sugin
tas nuo pat jaunystės pasižy
mėjo savitu charakteriu, savo- 

_ tiška elgsena, kuri kartais bū
davo nepriimtina ii- jo kole
goms dvasiškiams.

Kai arčiau pažįsti kun. Bene
diktą Sugintą, kai su juo susi
tinki kiekvieną dieną,

Jis tremtyje pasirenka labai 
nedėkingą veiklos kelią — rink
ti aukas, ar tai Vasario 16 gim
nazijai, ar kitam labdaros tiks
lui. Aukos prašyti — pats sun
kiausias darbas. Juk daug leng
viau duoti ne kad prašyti. Kun. 
Benediktas Sugintas,
damas tėvynės kančia, jos mei
le ir žiūrėdamas į ateitį rūpino
si, kad lietuviškieji žiburiai 
tamsioje tremties naktyje neuž
gestų, kad jie šviestų, mūsų 
jaunimą vesdami į lietuvišką

gyven-

1
Chicagoje gražiai buvo paminėta kun. Benedikto Suginto veiklos 50 metę

gai esą visi geraSrd^Si lietu
viai, bent vieną dolerį aukoję 
lietuviškiems reikalams. Asme
niškų draugų, sakydavo, neieš- 
kąs ir jų nereikalingas. Jis bū
davo labai užimtas tiesioginiu 
darbu ir bet kokiom draugystėm 
nerasdavęs ir laiko. Bet jis mė
go ir domėjosi kultūriniu gyve
nimu. Jį dažnai sutikdavome 
įvairiuose koncertuose, meno pa
rodose, minėjimuose, susirinki
muose.

Visada ir visur jį matydavome 
su portfeliu ir storoka knyga, 
kurioje sužymėti aukotojai, ad- 
resai ir pan.

Nežiūrint savo negalių, vis- 
tiek turėjo savotiškai gerą at-

darbo jėgą. Svečiai yra kvie
čiami iš Iros Angeles, Santa 
Monicos ir kitų aplinkinių vie- 

. m. liepos ■ hj.
Ona Razutienė su savo šokių 

rengė Vasaros pikniką gražia- grupe gražiai pašoko ir padaina- 
me policijos parke,-7390 E. Car-Į vo. Vladas Gilys gražiai pagro

jo. Jam talkon atėjo Urnežis su 
savo grupe.

Buvo kelios amerikietės, ku
rios atvyko pamatyti lietuvių 
pikniką. Jos sakė, kad joms pik
nikas ir lietuviškos vaišės labai 
patiko, žadėjo atvykti ir kitą 
kartą.

Pacifiko pajūry’ gražiai nu
skambėjo lietuviškos dainos.

. J. M.
vmcęsoie granai ouvo paminėta Kun. BeneoiKto auginto veikios su mėty • t; Sutikta mnmi ii« HŽkal sukaktis. Paveiksle matome vyskupą Vincentą B r ilgį, plojantį sukaktuvinin- oUlUCTą. ZBlOglJ JIS UZKai-

son Davey’St. kampas. Meninė 
programa buvo labai įvairi ir 
įdomi: tėvų pagerbimas, našlių 
karaliaus ir karalienės rinkimai, 
daug laimėjimų, muzika, šokiai 
ir dainos.

Klubo šeimininkės A. Merkie
nė, P. Basiulienė, B. Tamulienė, 
M. Mikalonienė, A. Pocienė ir 
D. Rudokienė pagamino skanius 
lietuviškus pietus.
kėms vadovavo L. Tamošaitienė. 
Trokštančius gaivino turtingas 
baras, jame sušilę darbavosi B. 
Alorkis ir J. Mikalaitis. A. Wall
ace suspėjo grįžti iš ilgų attosto- 
gų ir svečiams pardavė bilietus.

V. Tamošaitis ir V. Čekanaus
kas nurodė į tėvų didelę reikšmę 
šeimos gyvenime. Ateityje mi
nint motinos dieną bus pami
nėta ir tėvų diena, tai bus tik visus mirusio žmogaus išvaizdos

Vieną, dieną ateina jis į Pa- rinitas Vincas Juodvalkis iš Ju- 
caipos, karalienė Anelė Bundzie- 
nė iš Glendale. Jiems tuojau 
buvo uždėtos karūnos.
įpėdiniai princai liko Juozas Af- 
tukas ir Elzbieta Vasiliauskienė. 
Manoma, kad jie sutvarkys pa- 
šlijusį netvarkingą našlių gy
venimą.

Pasitaikė kad tą pačią dieną 
Los Angeles irgi buvo piknikas, 
tai daug svečių iš. ten neatvyko 
į Long Beach pikniką. Sumažė
jus svečių skaičiui, žymiai atsi-

bindavo ir tuojau atsiversdavokui. Greta vyskupo sėdi sukaktuvininkas, kalbantis su minėjimo dalyviu.
Foto Petro Maletos knygą ir surasdavo jo pavardę.

kada kun. Benediktas duodavo 
ir šiems žmonėms “velnių”.

ną nueidavo mylių ir kiek my
lių yra atlikęs bekeliaudamas žmonėms

žinoma, tada paprašydavo ir au
kos.

Paskutiniais metais dažnai
nuo namo iki namo per dvide- Kartą šeimininkai jam pasiū- kalbėdavo apie stebuklus, apie
šimt metų
. Ir nukeliautos mylios liudi
ja, kad jo teigimas tikras. Jis 
buvo keistuolis. Nemėgo liuk
susinio gyveninio, 
pilką gyvenimo dieną,

o pasirinko
su vi

pasauli. Už tai visa širdimi pri- sa*s pasitaikančiais rūpesčiais.
sirišo prie Vasario 16 gimnazi- Neturėjo susisiekimo prie-
jos. rūpesčių ir pašventė daug monės, nesiekė jos įsigy ti. O,
gražių gyvenimo metu 
darbui.

— Antrą kartą pradėjau ke
lionę pėsčias aplink' žemę, — 
kalbėdavo kun. B. Sugintas sa
vo artimiesiems. Ir tai tiesą.

^am'sakydavo jis,

1q sviesto ir kumpio. Kun. Be- matomus regėjimus apie dauge-

Jis apskaičiavo^ kiek per die-kai iš-

*

B
B’-B

atliekamus cen
tus aukoju artimui.

Jo drabužiai

nediktas supyksta, parausta ir y dalykų, kurie atrodė keisti ir 
iškeikia pažymėdamas, kad kurįe kalbėdavo kun. B. Sugin- 
sviestas ir kumpis žudo svei- to sveikatos nenaudai.’ 
katą, o jis norįs dar ilgus metus 
gyventi ir dirbti. ' . , ....ramos krautuvę atlaikęs Misiąs 

Nemažiau jo mityba rūpino- ir tarnautojai pasakoja, kad jis 
valgyklos, šią naktį matęs Mariją, kuri jį 

norėjusi paimti Į dangų. Jis at- 
Sugintas, siprašęs Marijos dar dviem die-

pažymėdamas,

si ir lietuviškosios 
ypač Tulpė.

Kun. Benediktas

k

vienas minėjimas. Karalium iš-

Sosto
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What does"Missing in Action 
mean in the 

middle of the night?
ANY woman can understand 

z~i-one side of the prisoner-of- 
war question very easily.

nam, Cambodia and Laos to

c

Alt she has to do is imagine
for a moment how another 
woman feels as the night hours 
drag slowly on and die wonders.

Wonders where and how her 
husband is. Wonders whether 
he’s alive ot dead. Whether....

Any woman, any human

fc a human side as well as a 
political side to the Įkisoner-of- 
war issue.

This message is concerned 
Uith die human side.

Of course, we all want die 
war to end and die prisoners to 
be released as soon as possible.

But meantime there is no 
need for Hanoi and its allies to 
delay even a day in answering 
this plea:
i Open the prison camps in 
North Vietnam, Sou th Viet; 
L American
T Red Cross

i Open the prison camps in

Through these neutral ob
servers, tell the wives and famil
ies of American prisoners where 

. they are and how they are:
Is that too much for a wife 

to ask? Is that too much for 
Hanoi to give? Is that too much 
for the conscience of the world 
to demand?

SUPPORT 
OUR PLEA 
TO HANOI 

AND ITS ALLIES:
Clear away die doubts— 

Open your prison camps to 
neutral observers^. t 

now!

Wc skJc no more than we give. AH American 
_______ ___ ____ ______ __ _ ____ h 
peered regularly by official neutral observers— 
The International Committee of the RedCross.I

Advertising contributed 
for the public good

and South Vietnamese prison camps are in-

^ American / “
3",Red Cross

•National League of Families of American Prisoners 
k and Missing in Southeast Asia.
160S "K” Street, N.W, Washington, D.C. 20006

ĮU7VSPAPER AD MAT NO. PCW-108-72-—250 UNES (2 arfsjt 9 fnj'

and Missing in Southeast Asia.

buvo gerokai persižegnodavo, 
apnešioti, jis iš išvaizdos pa
našus buvo į skurdaus gyveni
mo paliestą žmogų. Tačiau jis 
ir nesiekė puošnumo.

Gyveno prisiglaudęs pas 
žmones. Nenorėjo, o gal ir ga
limybės buvo ribotos, įsijung
ti į pastoracinį darbą parapijo-

Jis gerą užuovėją buvo ra
dęs Šv. Andriono airių parapijo
je, kurios klebonas jam buvo 
nuoširdus, lyg gerasis tėvas. 
Paskutiniaisiais gyvenimo me
tais kun. Benediktą Sugintą 
suprato ir atjautė Gimimo Šv. 
P. M. Marijos parapijos klebo
nas, Marquette Parke, kun. 
Antanas Zakarauskas.

Nors kun. Benediktas, dėl 
senatvės ir menkėjančios svei
katos jau darėsi labai keistas, 
tačiau tos parapijos klebonas 

jtfSU gera širdimi atjautė jo ne-, 
dalią ir jam padėjo. Kun. Be- 

. nediktas dar prieš mirtį labai 
geru žodžiu prisiminė kleboną 
kun. Antaną Zakarauską.

Kun. Benediktas Sugintas 
keliavo ne tik iš namo į namą 
rinkdamas aukas, bet aktyviai Į 
jungėsi ir į kitus lietuviškosios 
veiklos plotus. Jis aplankyda
vo amžinybėn išeinančius kop- 

męlsdavosi už jų vė- 
reikšdavo šeimoms užuo

jautas, palydėdavo į amžino 
poilsio vi tą. Paskutiniais savo 
gyvenimo metais jis jau pada
rydavo ir netaktų, tačiau žmo
nės jo klaidas suprasdavo ir 
jam atleisdavo.

Kun. Benediktas Sugintas 
neturėjo progų maitintis ge
ruose restoranuose. Maitinda
vosi labai kukliai. Apie dešim
tį metų jo nuolatinė užeiga va
karienei, o kartais ir pusry
čiams būdavo Marquette Par
ko centre esanti maisto krautu
vė PARAMA. Jis šią vietą la
bai mėgo. Vakarienei mėgda
vo valgyti juodą rupią duoną, 
margariną ir lietuvišką sūrį. 
Jis turėdavo gerą apetitą ir bū
davo labai dėkingas už vaka
rienes. čia kun. Benedikto Su
ginto nedalioje daug širdies pa
rodė Paramas savininkai. Bet 
būdavo

se.

lyčiose, 
les,

ir tokių atsitikimų,

Vi

visada išeidamas iš Paramos nom, nes turis sutvarkyti žemiš- 
, sukalbėdavo kus reikalus. Ir nuostabu, kun. 

maldelę ir sakydavo, kad tai už Benediktas po dviejų dienų su-
šeimininkų gerą širdį. krito ir netrukus ligoninėje mi-

Pokalbiuose jis buvo atviras rė... ' 
ir nuoširdus. Jis dažnai skųs
davosi savo profesijos kolego- bet gal toks žmogaus nujauto
mis, kurie, esą, gerai įsitaisę mas artėjančios mirties, 
klebonijose, jau pamiršę savo

Žinoma, tai nėra pranašystė,

Nutilo garsas, aidėjęs apie
pareigą atjausti artimą ir Benedikto gyvenimą ir dar-
kad jie daugiau domisi savo ^ug - - - - '
privačiu, asmenišku gyvenimu, žemiškos kelionės, kilniu darbu.

Niekas nebeprisimena jo

liepia į klubo uždarbį.
Long Beach neskaitlinga lie

tuvių kolonija, tik klubas sudaro

patogumais, kelionėmis po pa- Tajp jau gyvenime būna. Laiko
šaulį, geromis atostogomis po smntys užpūsto kad ir giliausias 
--- ----------------------------------------- _ „ . ‘ 
auka neprisideda prie bendrų- įma užpustyti ir šio tauraus lie-
gražiausias vietas, tačiau savo žmogaus gyvenimo pėdas. Jas

jų lietuviškųjų reikalų. , tuvio kunigo.
Bet ir kun. Benediktas Sugin- J° užrašuose surašytos įpil

tas kartą apkeliavo pasauli, kos ir šviesios gyvenimo dienos, 
aplankė ‘daug kraštų ir dauį Iš ^alima suvokti ir šio 
kur buvojo. Sakėsi, kad šio
je kelionėje., jam,

Jo užrašuose surašytos pil-
tas kartą apkeliavo pasaulį, kos. ir švjesios gyvenimo dienos.

ir daug
gaus gyvenimo esmę ir prasmę.

esą, daug Jis baigė žemės kelionę kaip 
padėjęs visuomenininkas Vale- elgeta, tačiau drauge ir kaip tau- 
rijonas Šimkus. rus, pasišventęs, daug gražių

Sveikatai gęstant, keitėsi jo žemėje darbų atlikęs kunigas.
galvosena, elgsena ir būdo sa- ' Ir tie, kurie jį iš namų išvarė, 
vybės. Jis kalbėdavo esąs pra- kurie pasityčiojimo žvilgsniu pa
našas, piktai puldavo trumpų lydėjo, kurie jo nesuprato, šian- 
suknelių nešiotojas, burdavosi dien greičiausia šį vyrą prisi- 
su kiekvienu,
kydavo Vasario 16 gimnazijai nios lietuviškos širdies žmogų, 
ar kitai labdarai auką. Piktai kunigą, geradarį, mylėjusį ypač 
atsiliepdavo apie vienuolių elg- vargo prislėgtą žmogų.
seną,

kuris jam atsa- mins kaip retą, išskirtiną, kil-

apie pamaldumo stoką,

tefialėjimą.
Tai,z žinoma, kraštutinumai, 

ypač kai liesdavo dorovės klau
simus.

Ar rasimejdtą kun. Benedik
tą Sugintą? Tai šimtmečių ei
goje pasitaikąs vienas. Tokio 4 
kun. Benedikto negreit sulauk- 5 
sime. Ir kas iš mūsų panorėtų1 ; 
pasirinkti elgetos gyvenimo < _ a a . « a a • 1 ■

/?

Mūsų protėviy pažiūros
Pagal mūsų protėvių tikėji

mą, vėlė tęsia žemiškąjį žmo
gaus gyvenimą, ji yra lyg gyvo 
žmogaus atvaizdas, lyg kūnas, 
tik be materijos, tartum ištuš
tintas, be gyvenimo sielos kū- 

Ji geria ir valgo, ji išlaikonas.

bruožus, nepraranda individua
lumo. Pagal liaudies tikėjimą 
vėles galima pažinti ne tik iš 
veido, bet ir iš drabužių, kuriais 
aprėdyta laidojant. Vėlės išlaiko 
ne tik luomų skirtumą, bet ir sa
vo kūno ypatybes: kieno koja 
buvo pritraukta, to ir vėlė raiša 
pasirodo. Kas mėgo žvejoti, to 
vėlė krytį nešiojas. Kurie su
augę ar maži būdami mirė, tų 
ir vėlės didelės ar mažos būna.

Dr. M. Alseikaitė-Gimbutienė 
(iš Mūsų protėvių pažiūros)

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

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

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi.______
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusk --------------------------------------------
Prof. VacL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

viršeliais — $2.00; n dalis, 225 pusk, įrišta — C-,* .
minkštais viršeliais — ’_____________________...1„ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pust 
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., ----------- -------------------- ----------------------------------
S. Mlchelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — _______
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
.......... **", - ■ čl, — $3,00,

minkštais viršeliais — J.____ 1_ ..„L

$6.00

$759

$5.50
$3.0«

$1.00

įrišta — S5.00 
r -- - -

pusi., dabar tik

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago 8, Ul. — Telef. HA 1-6100

$4.0t

$10.00

jai! išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU 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 pasiunčient čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
J

kelią, pilką ir nedėkingą die-, 
ną. Tokiu keliu einant daug ko 
tenka atsisakyti. Turi pasiryž
ti sutikti smūgius: iškonevei- 
kimą, pabarimą, durų užda
rymą, pakelti pajuoką ir pasi
tyčiojimą.

Kun. Benediktas Sugintas 
visa tai priėmė kaip' gyvenimo 

:’ realybę, kaip žmogaus, pamir- 
šusio artimo meilę, nenorą pa
žvelgti į tuos, kurie negalėjo 
pasiekti gyvenimo gerbūvio.

Kun. Benediktas Sugintas ke
liavo dieną, vakarą ir net nak
tį. Keliavo kada švietė saulė ir 
tada, kai siautėjo audros, lie
tus, pūgos ir kai lydėjo jį alkis 
ir nuovargis. Keliavo į lietuvių 
namus. Jis kas mėnesį aplan
kydavo šimtus šeimų — Vasa
rio 16 gimn. rėmėjų. Jis pasku
tiniuoju metu skųsdavosi, kad 
.daugelis jam atsako auką ir jis 
pats turįs uždėti, kad laiku iš
siimtus mėnesinę duoklę. Ir jis 
po vieną dolerį yra surinkęs 
milžiniškas sumas, kurios 
įgalino ir Vasario 16 gimnazijos 
išsilaikymą bei daug padėjo sa
leziečiams ir Punsko lietu
viams.

Ar kun. Benediktas turėjo 
draugų? Taip ir ne. Jis dažnai 
sakydavo, kad jo geriausi drau- H

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus 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.

t
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žiavęs iš Washingtono, kur jis dalyvavo Bendrame Balti
jos Komiteto renginyje. Minėtam komitetui priklauso 
lietuviai, latviai ir estai. Komitetas, kaip žinome, buvo 
surengęs svarbų minėjimą. 1922 m. liepos 28 dieną JAV 
vyriausybė pripažino Lietuvą, Latviją ir Estiją nepri
klausomomis valstybėmis. Bendro komiteto buvo suruoš-1 
tas šios sukakties minėjimas.

Taip pat žinome, kad veikiantis komitetas buvo pra
šęs prezidentą Niksoną liepos 28 dieną priimti komiteto 
narius. Prezidentas buvo prižadėjęs tai padaryti, bet 
paskutinę dieną Baltieji Rūmai pranešė, kad preziden
tas dabartiniu metu negalės priimti komiteto. Visiems 
aišku, kad prezidentas yra užimtas, turi visą eilę svarbių 
reikalų. Jis atidžiai seka karo veiksmus Vietname, de
rybas Paryžiuje ir veda visą eilę svarbių pasitarimų pa
čiame ^krašte. Liepos 28 dienos pasimatymas atidėtas 
ateičiai, bet dar nepaskirta numatoma diena.

Blogiausia, kad latviai kaltina lietuvius dėl neįvyku
sio pasimatymo su prezidentu. Jie tvirtina, kad lietuvių 
tarpe yra daug žmonių, norinčių landžioti po įvairias 
Washingtono įstaigas ir bandančių kalbėti Amerikos lie
tuvių vardu. Tas landžiojimas kenkia ne tik patiems lie
tuviams, bet pabaltiečių vedamam darbui. Jeigu latvių 
kaltinimas būtų teisingas, tai tada lietuviai turi imtis 
žingsnių šiam klausimui išaiškinti. Mes jau esame girdėję 
apie dabartinių Bendruomenės vadų norą kalbėti visų 
Amerikos lietuvių vardu. Jie yra įsikalbėję, kad jie dau
giau išmano, negu visi kiti lietuviai kartu sudėjus. Jie nu
tarė būti lygiais su Altu ir nori tartis kaip lygus su lygiu. 
Jie jau paskyrė atstovus, kongreso nariams raguolius

Kanadoje gimęs Eugenijus Lemko ir Nadija Dimidenko

■•F

Negalima ardyti bendro darbo .
Visi džiaugėmės, kad Dr. Leono Kriaučeliūno vado

vaujamas komitetas suruošė puikią šokių šventę. Džiau
gėmės pačią šventės dieną, džiaugiamas ir po jos, kai kita
taučiai pastebi lietuvių bendrą darbą, ir gražias pasek
mes. Amerikoje yra kitų etninių grupių, gausesnių negu 
lietuviai, bet tos grupės nemoka dirbti bendro darbo ir 
nepajėgia sutraukti pačių geriausių savo jėgų. - : .

Tą patį galėtume pasakyti ir kitose gyvenimo srityse. dalinti> bet jie neturi teisės kenkti bendram darbui- 
Lietuviai gana gerai veda bendrą šalpos darbą, bet kitaip 
reikalai stovi lietuvių politinėj veikloj. Amerikos lietu
viai žino, kad svarbesniems-darbams reikalingas susita
rimas, reikia pačiais svarbiausiais lietuvių tautos klausi
mais rasti bendrą kalbą, tada pavyks atlikti didesnius ir 
įspūdingesnius žygius pavergtai lietuvių tautai padėti. 
Atrodo, kad politinėje veikloje reikalingo sutarimo nėra.

Praeitą savaitę Chicagoje vyko Lietuvių Romos Ka
talikų Susivienijimo seimas. ■Chicagon suvažiavo at
stovai iš visų Amerikos kolonijų,. kuriuose veikia katali
kų fratemalaus susivienijimo kuopos. Miami Beach 
mieste vykęs Susivienijimo Lietuvių Amerikoje seimas 
buvo gausesnis ir įvairesnis, bet reikia pripažinti, kad ir 
katalikų fraternalė organizacija yra didelė, keliais atve
jais ji yra stipresnė už didelį triukšmą keliančią JAV.Lie- 
tuvių Bendruomenę, norinčią nustumti į šalį ne tik kata
likų susivienijimą, bet ir kitas katalikų federacijai pri
klausančias organizacijas.

Bet ne kelių bendruomenės vadų ir vadukų pasipū
timas šį kartą mums rūpi. Norime atkreipti Amerikos lie
tuvių dėmesį į vieną katalikų susivienijimo sveikinimą. 
Chicagon suvažiavusiems atstovams buvo suruoštas ban
ketas, kuriame buvo pasakytos kelios įdomios kalbos. 
Sveikino suvažiavusius atstovus ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas Dr. Kazys Bobelis. Jis pasidžiaugė, kad 
katalikų susivienijimas glaudžiai bendradarbiauja su Al
tu ir turi savo atstovą valdyboje. Bendradarbiauja ne nuo 
šios dienos, bet gali sakyti, beveik nuo Alto įsisteigimo.

Dr. Bobelio sveikinimas buvo gyvas ir nuoširdus, bet 
jis pranešė seimo atstovams, kad. ne viskas eina taip 
sklandžiai, kaip turėtų eiti. Jis nusiskundė, kad jam bu
vo skaudu ir nemalonu dėl kelių užsispyrėlių, norinčių 
kenkti bendram Amerikos lietuvių darbui. Dr. Bobelis 
neminėjo vardų ir nesakė, kas ir kur pakenkė. Bet jeigu 
turėsime galvoje, kad jis prieš kelias dienas buvo parva

Visi žinome, kad didelė Amerikos lietuvių dauguma 
yra priešinga bendro darbo ardymui. Dabartinėje Bend
ruomenės vadovybėje yra du bendro darbo ardytojai. Vi
si kiti yra linkę tartis ir rasti bendrą kalbą. Dabartinis 
Bendruomenės pirmininkas yra linkęs tartis ir susitarti, 
tuo tarpu į bendruomenės vadovybę jsprausti'keli fronti
ninkai fanatikai, net patį pirmininką kritikuoja dėl jo 
palinkimo tartis. Tie du užsispyrėliai yra pasiryžę ardy
ti ne tiktai Altą, bet jie eis ir prieš bendruomenę, jeigu 
ji nesutiks vykdyti fanatiškus frontininkų planus, liepian
čius griauti Amerikos lietuvių bendrą darbą ir valdyti 
Šiuo reikalu pirmon eilėn turi susirūpinti platesnieji ben
druomenės sluoksniai. Jeigu jie nesuvaldys išsišokėlių 
tai reikalas teks spręsti platesniems Amerikos lietuvių 
sluoksniams. Negalima Washingtono įstaigose kenkti 
bendram lietuvių darbui.
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Visi kratosi Sovietų pilietybes
Toronto visi trys dienraščiai 

pranešė apie Sovietų Sąjungoje 
vykstančią dviejų kanadiečių 
ir jų šeimų tragediją.

Pagal Reuterio žinią, gautą 
iš Sovietų sostinės, keturi as
menys, jų tarpe dii Kanadoje 
gimę ukrainiečiai, Kanados 
ambasadoje, Maskvoje, paskel 
bė sėdėjimo ir badavimo strei-

Toji ketveriukė protestuoja 
prieš Sovietų valdžią, kuri jų 
neišleidžia išvykti ir apsigy
venti Kanadoje, kurios piliety
bę du iš jų tebeturi, nors ir 
Sovietų valdžia pasistengusi 
juos “apdovanoti” savąja pi
lietybe.

Pagal kanadiškės ambasa
dos Maskvoje informacinį pra
nešimą, tie asmenys pasisakę, 
jog badausią, mažiausiai tris 
paras (pradedant rugpiūčio 1 
d.) Ambasada apie tai painfor
mavusi ir sovietinę valdžią. 
Ambasada esanti kontakte ir su 
savąja vyriausybe Otawoje.

Protestuojantieji sėdėjimo 
streiku yra Eugenijus Lemko ir 
jo žmona Svetlana ir Nadija 
Dimidenko, su savo vyru Ana
tolijum Dimidenko. .

Pagal dienraščių pranešimus, 
Air. Lemko ir Mrs. Dimidenko 
tarpusavy nėra giminės, bet 
jie abu gimę Kanadoje iš ukrai
niečių emigrantų tėvų.

Prieš 16 m. jų tėvai sugrįžo į 
Sovietų okupuotą Ukrainą, 
parsiveždami ir nepilnamečius 
vaikus. Vaikai tenai suaugo ir 
sukūrė šeimas, vienok neatsi
sakė Kanados pilietybės.

Sovietų valdžia juos jau už- 
skaitė sovietiniais piliečiais ir 
neleidžia išvykti iš sovietinio 
“rojaus”.

Beaiškindama savo siekius 
Mrs. Dimidenko reporteriams, 
primigtynai pabrėžusi, kad jie 
išmėginę visas priemones, no
rėdami palikti Sovietų Sąjun
gą ir sugrįžti Kanadon, bet nie
kas negelbėję, tad belikęs tik 
protestas badavimu-. Jie esą, 
išmėginę visas priemones ir iš
vaikščioję visas įstaigas kaip 
Kieve, taip Maskvoje, bet nie
kas į jų prašymą neatsižvelgiąs.

Mrg; Dimidenko, kuri turi 
11 metų amžiaus dukterį, pasi
sakė reporteriams, kad jie turį 
laiškus ir iš Kanados Ministe- 
rio pirmininko P. Tfudėau, 
nurodančius, jog jis asmeniš
kai yra prašęs Kosyginą tuos 
asmenis ir jų šeimas išleisti Ka
nadon, tačiau — jokių pasek
mių. .. . t

Mr. Lemko, kuris turi tris 
vaikus, reporteriams pasakęs, 
jog jis Trudeau laišką rodęs 
sovietiniams ? emigracijos val
dininkams Siete, kurie jam 
patarę tą laišką “išmesti -į gat-

ronto universiteto (extension 
division) 1972 -73 studijų me
tams.

Jis begaliniai nustebęs, kad 
pažymint jo gimimo vietą, nu
rodyta, jog jis gimęs “in U. S. 
S. R.”, nurodantį jog jis esąs 
ir Sovietų pilietis...

Vienok, M. Lorbergs teigi
mu, jis niekam ir niekad nėra 
davęs tokių informacijų apie 
savo gimimo vietą (pagal kraš
tą) ir apie savąją pilietybę. 
(Kaip matome, yra kas 
pasitarnaują ir be paties 
kanto” — Pr. Alš.).

‘Taktiškai, — toliau

jiems 
“apli-

rašo 
laiško autorius, — “aš esu gi
męs Latvijoj, kurią Sovietai, 
panaudodami brutališką jėgą, 
okupavo 1940 ir vėl 1944 m.”

Jis esąs labai rimtai nuste
bintas ir užaliarmuotas, maty
damas, kad kas nors Toronto 
universiteto administracijoj 
“perklasifikuojąs” studentus, 
gimusius Sovietų okupuotuose 
kraštuose, nurodant juos kaip 
rusus, o tuo pačiu — ir Sovietų 
Sąjungos piliečius.

M. Lorbergas savo laiške pa
brėžia, jog jis reikalaująs vie
šos kvotos tuo reikalu kaip. 
Universiteto vadovybėje, taip 
ir kitose institucijose. Pr. Alš.

Bolševikinė “tvarka”

mens ir patys ugniagesiai, ku
rių, kaip minėjau, suvažiavo ne
mažas būrys, bet kurie irgi ne
sutarė tarp savęs, veikė be 
darnos ir susiklausymo. i.

Antra vertus, kai kurie ugnia- 
Antra vertus kai kurie ugnia
gesiai atbildėjo be šalmų, neatsi
vežė kopėčių, kablių, buvo be 
specdrabužių, nors visa tai jie 
turį”, o B. Vaitiekus atvažiavęs 
su mašina vienas.

Ir taip po lakstymų ir net bar
nių, pavykę tik garažo palangės 
užgęsinti. Dėl gaisrininkų ap
sileidimo įsimetė žiežirbos į Pa
jūrio bendrabutį ir tas supleškė
jo.

Aišku, tokios betvarkės ru
sais okupuotoje Lietuvoje pilna, 
bet viešumon iškyla tik labai ryš
kūs įvykiai. Stasys Juškėnas

Matome; kaip į peklą lengva 
pakliūti, bet kaip sunku:.. iš 
tenai beišeiti.

“LATVIANS ARE NOT 
SOVIET CITIZENS”

“Latviai nėra Sovietų pilie
čiai” — tokią antraštę Toron-, 
to dienraštis “Star” atspaude 
M. Lorbergs laišką rugpiūčio 2 
d. laidoje.

Tenai laiško autorius rašo, 
kad jis neseniai gavęs asmeni
nį registracijos blanką iš To-

š. m. liepos 19 d. Kauno “Tie
soje” Edvardas Uldukis rašo 
apie vykusį Pajūrio žemės ūkio 
technikumo gafaiže gaisrą. Gais
ro gesinti visais keliais Suvažia
vę į Pajūrį iš Šilalės, Kvėdar
nos, Upynos, K'altinėtių ir net 
Tauragės ugniagesiai. Subėgę 
miestelio gyventojai, techniku
mo mokiniai ir šiaip atsitiktini 
žmonės, bet niekas nesiėmė jiem 
vadovauti; “Nesiėmė šio vaid-

Vairuotojo skundas 
Okupuoto] Lietuvoj 
š. m. liepos 19 d. vilniškėje 

“Tiesoje” vairuotojas mėgėjas 
A. Danys, skundžiasi, kad nelei
džiamoje automobiliams staty
ti vietoje stovi ne specialios pa
skirties, bet “Volgos”, “Moskvi- 
čiai”, “žiguliai”..., bet. kuomet, 
jis savo mašina ten pastatąs, 
tai tuoj milicininkas prisistatęs 
ir sumokėti*baudą pareikalavęs. 
Arba Raudonosios Armijos pro
spektu galima 60 km. per va
landą važiuoti, bet mašinos le
kia daug greičiau, ir jį lenkia. 
Jiems jokios baudos nerašomos, 
bet eilinis vairuotojas tuoj su
stabdomas ir tampa “nuvifkdy- ' 
tas”. Ir ten pat klausia, kodėl 
taisyklės nevisiems vienodai tai
komos f •

Aišku lietuvi A. Dany, kad 
okupantui ir jo paskirtiems įvai- 
riams pareigūnams, milicininkas 
bijo baudas išrašinėti.

Stasys Juškėnas

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis
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Šitas Navako manevras dar būtų pra- 
sitęsęs gal keletą savaičių, jeigu įvykių 
raida nebūtų gubernatorių privertusi grei
čiau likviduoti Reizgio direktoriją. 1934 m. 

' lapkričio m. pabaigoje Reizgio direktoroja 
priėjo prie visiško fnansinio bankroto. 
Reizgys gubernatoriui pareiškė, jog dire k-' 
torijos kasa visiškai tuščia ir kad ji pasku
tiniu metu praktikuojamomis manipulia
cijomis nebegali vykdyti savo finansinės 
prievolės. Prašė kuo skubiausiai paramos 
iš centro vyriausybės, kaip jam iš guberna
toriaus buvo pažadėta pravedant pageidau
jamas reformas. Navakas susinešė su Ma- 
šalaičiu dėl paramos, bet iš jo, Tūbelio 
vardu, gavo neigiamą atsakymą ir kartu 
griežtą parėdymą pagaliau likviduoti Reiz
gio ir sudaryti naują direktoriją, kaip jau 
anksčiau įsakyta.

Tūbelis atsisakė duoti piniginę paramą 
ne vien grynai finansiniais, bet ir politi
niais sumetimais, nes finansinis spaudi
mas visuomet būdavo ministerio pirminin
ko stiprusis ir nematomas ginklas. Tai 
buvo ginklas kuriuo jis pamažu nugalėda
vo savo priešus, — vis vien ar tai buvo ba
joras dvarininkas, ar Kauno biznierius — 
žydelis. Todėl Navakui nebebuvo ko dels
ti, nes vyriausybė, nebegalinti vykdyti

savo finansinės prievolės, nebeturėjo nei 
mažiausios egzistavimo teisės. Be to, Reiz
gio Direktorijos mokėjimų -sustabdymas 
būtų buvęs nepaprastai dėkinga medžiaga 
nacionalsocialistinei propagandai ir kartu 
baisus smūgis Lietuvos vyriausybei. Kad 
visuomenė negalėtų sužinoti kas darosi, 
Reizgiui buvo įsakyta uždaryti direktori
jos kasą keliom dienoms dėl tariamai pra- I 
vedamos revizijos, ir jokių mokėjimų ne
daryti. Kartu gubernatorius Reizgiui pra
nešė, kad jis nebeturįs jo pasitikėjimo ir Į 
esą reikalinga sudaryti naują direktoriją. 
Gruodžio m. 1 d. Reizgys įteikė savo atsis
tatydinimo raštą.

Dar praėjo keletas dienų su pasitari
mais ir derybomis. Mašalaitis kiekvieną 
dieną kelis kartus skambino, klausdamas 
apie naujos direktorijos sudarymą. Pasku
tinėse dienose įsijungė į pasitarimus direk
torijai sudaryti Klaipėdos krašto šaulių 
vadas Jurgis Brūvelaitis. Gubernatoriaus 
manevrai tiek sumaišė antrąją pusę, jog 
jų agentams pasisekė, gubernatoriui su vi
sais slaptai tariantis su visais kitaip kal
bant, išgauti iš laukininkų partijos nutari
mą pareikšti sudaromai naujai direktori
jai pasitikėjimą, jeigu į ją įeis partijos na
riai Grigaitis ir Butkeraitis. Kaip tik tuo 
laiku buvo tartasi su minėtais asmenimis ir 
gautas jų sutikimas toje direktorijoje daly
vauti. Bet kiekviename susitikime buvo 
kalbama apie kitą pirmininką.

Gruodžio m. 5 d. apie 10 vai. Guberna
torius mane pakvietė į savo kabinetą’, 
“šiandien bus sudaroma nauja direktori

ja linksmu veidu pasakė Navakas.
“Kas joje pirmininkaus”, — paklausiau.
“Jurgis Brūvelaitis” — jis trumpai at

sakė.
Nieko nelaukęs, jis man pradėjo aiš

kinti, kad be dviejų laukininkų partijos 
narių jis mane taip pat numatęs direktori
jos nariu. Jis jau anksčiau buvo ma
nęs mane skirti pirmininku,, bet dėl politi
nių sumetimų tą sumanymą atidėjęs, nes 
mane paskyrus direktorijos pirmininku 
reikštų valstybės komisarą ir gubernatūros 
perkėlimą į direktoriją. Tai padarytų nei
giamą politinį įspūdį. Brūvelaičio direkto
rijai jis priskaitąs apie tris mėnesius 
vavimo laiko ir tuomet būsianti sudaroma 
nauja direktorija, kurioje aš turėsiąs per
imti pirmininkavimą.

“Nekalbant apie tolimesnę ateitį, man 
būtų svarbu žinoti, kaip bus su seimelio 
pasitikėjimu direktorijai“, — klausiau gu
bernatorių.

“Seimelio pasitikėjimas garantuotas” — 
atsakė Navakas. Tuo momentu paskambi
no Mašalaitis ir klausė kaip yra su direk
torija.

“Sveikink”’, — atsakė gubernatorius, 
— “direktorija jau sudaryta, gali skelbti 
per Eltą.”

Kiek supratau, pilkoji eminencija klau
sė, kokią direktorija sudaryta ir kaip bus 
su seimelio pasitikėjimu.

“Direktorija Jurgio Brūvelaičio, seime
lio pasitikėjimas garantuotas”, — šaukė į 
telefono aparatą Navakas. “Nariai dr. 
Anysas, Grigaitis, Bukeraitis.

Mašalaitis prašo paaiškinimo, kuriais 
sumetimais seimelis tokiai direktorijai 
duos pasitikėjimą.

“Susitarta sii laukidinkų partija”,— 
šaukia Navakas, — “Brūvelaitis vakar su 
ja susitarė, šiandien tariasi su Grigaičiu ir 
BūtkeraiČiū”.

i*ilkoji eminencija supranta, kad direk
torija dar besudaryta, kad dar eina pasita
rimai ir klausia, ar paskyrimo aktas jau 
pasirašytas. Ji

“Ne, bet greitai bus pasirašytas’-^ —■ 
atsako gubernatoarius.

“Tuomet dar negalima skelbti. - Apie 
viską pranešiu pirmihinkui”, — baigė Ma
šalaitis.

Pasikalbėjimui su Mašalaičiu pasibai
gus, skambino Brūvelaitis iš Šilutės ir pra
nešė, kad ūkininkai Grigaitis ir Butkerai-, 
einant vakar dienos partijos nutarimu, 
sutinka eiti Į direktoriją, jeigu seimelio 
pasitikėjimas numatomas.

“Sakyk, kad pasitikėjimas garantuotas,, 
visiškai garantuotas”, — šaukė į t etefoną 
Navakas. — “Sodink juos į automobilį ir 
tuojau vežk'į Klaipėdą. Dar šiandien reikia 
perimti direktoriją”..

Pasibaigus pasikalbėjimui su Brūvelai- 
čiu, gubernatorius įkaitęs grįžta prie stalo 
ir man paaiškina, kad vakar vakare gautas 
laukininkų partijos sutikimas pareikšti 
direktorijai pasitikėjimą, jeigu jos nariai 
Butkeraitis ir Grigaitis įeis į direktoriją.

“Bet tuomet dar neturime daugumos”, 
— atsakiau.

‘Dėl šito jau ilgai vesti slapti pasitari

mai Astuoni priešingam lageriui priklau
są Seimelio atsovai yra papirkti pingais ar
ba Žemės Banko paskolomis. Jų dauguma 
balsuos už direktoriją ir keli, kuriems dėl 
tam tikrų sumetimų absoliučiai negalima 
taip pasireikšti, neatvyks į seimelio posėdį. 
Susirgs. Jų neatvykimas mums taip pat 
naudingas, — aiškino gubernatorius.

• ’■ X Z

Tai išklausęs, pareiškiau abejojąs, ar 
. tikrai galės taip įvykti ir kas tai per asmens. 
Gubernatorius man ant pirštų pavardėmis 
paskaitė aštuonis asmenis, seimelio atsto
vus, kurie balsuos teigiamai arba neat
vyks į seimelio posėdį.

“Saugumo policijos agentai gerą darbą 
atliko. Pasitikėjimas naujai direktorijai yra 
garantuotas”, — šypsodamasis tvirtino gu
bernatorius.

“Nors aš per tris mėnesius mano ben- 
dradarbavimo su gubernatoriumi btivau 
įpratęs jo žodžiais abejoti, kartais visai 
netikėti, bet po šito gubernatoriaus konse
kventiško tvirtinimo man beveik nebeli
ko pamato abejoti. Tą patį paaiškinimą jis 
davė ir Mašalaičiui, kai šitas vėl skambino 
ir Tūbelio pavedimu klausė, kokiais sume
timais gubernatorius manąs, kad Brūve
laičio direktorija gaus seimelio pasitikė
jimą. £ t

Pasibaigus pasikalbėjimui su Mašalai
čiu gubernatorių klausiau, kokia politinė 
kryptis numatoma naujai direktorijai?

(Bus daugiau)
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Miami Lietuviu Amerikos Pi
liečių Klubo 8Ufijfia*Jęųną 1972 
m. liejos lį atidarė Juozas Gu- 
Žauslyųį, gįrnį igjplraįfl, Q p. Nellie 
Zees, nutarimą raštininkę, per
skaitę praeito mėnesio nutari-

akušeriją ir moterų Ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medįcal Budding). TaL LŲ 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepiąs sKamomu 17-4-8U12

Tel<rf^ PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR C MIKU RG AS
3148 WEST 63ęd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antrarii^^j^M jp psą>nkta(jjeurai$, 
Treėiad. ir sekmad. oiisas uždarytas.

Rez. 3244 WEST 64th PLACE 
Phono: Republic 7*7868

Pradėjus svarstyti klubo rei
kalus, tuojau buvo pasiūlyta, 
kad klubas bįtįnai turi atsi
spausdinti naują konstituciją, 
nes dabartinė yra anglų kalba 
ir labai neaiški, kad net 80% 
klubo narių nęsupraptą, kas ten 
parašyta. Dabar, darant naują 
konstitucija, ji turi būti atspaus
dinta lietuviškai ir angliškai. 
Taip, kad kiekvienas narys galė
tų pats ja pasiskaityti ir supras
ti kas ten parašyta, šis klausi-

A JUF A *

bR, k^4 dirbtų iąvieų su Miami 
s Vietovių Amerikos klubu. Ir ji 
-^ati penkis metus šiam klubui 
vadovavo. Ji dąbar yra pagul
dyta Hillcrest Nursery namuose, 
kambarys 35, Avon Park, Flori
da. Toj apylinkėj gyvena Styles 
duktė ir anūkė, šiame susirinki
me klubas nutarė jai pasiųsti 

-du kartus gėlių ir įgaliojo tą 
darbą atlikti p. Zees.

F. Rogers gulėjo apie tręjetą 
savaičių Coral Gables ligoninė
je. Jis jau grįžo į namus šiek 
tiek pagerėjęs ir dabar sveiksta 
namuose. Dar iki klubo neįsten
gė atvažiuoti. Jis yra buvęs tre
jus metus Miami Lietuvių Ame
rikos piliečių klubo pirmininku-

klubui būtų, nuostoliai Ji įrodė, 
įįj|£ toji $40 iŠyyd’ė 
tainės užlaikymui. Ir gryno pel-1 
no yra tik $110. Tada klubo pir
mininkas, kad nebūtų svetainei 
nuostolių, pridės iš savęs, kas 
truks iki ?150. Tada A. D. Kau- 
lakis pasakė, kad ir jis pagelbės 
pirmininkui pridėdamas $20. (Pu
žauskas pridėjo taipgi $20. Buvo 
pasiųsta BĄTUN’ui $1qQ.

A. D. Kaulakis

DR. G K. BOBELIS

DR. B. B. SEITON
INKSTU, IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
rrti.oiCiAN anD JUKucuri 

Zt34 wfcST 7\st SlRtcr 
Qtaas; HEmlock 4-SMi 

Kezid.; 3««-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vak, 
anirao., peuKiameių nuo 1—b, tree, 

ir sesiaa. ukuu susitarus.

Rex.: GI fr08z3

DR. W. EISIN-EiSINAS
IK MULEku Livvs 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamomū mi 34X»t.

DL MINA KRAUCXL - 
KR1AUCEUUNA1TE

AKUŠERIJĄ IR AĮOTĘRU LIGOS 
6132, Šo. KEDZIE A Y E. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos, pagal susitarimą.

»ftoo tok M 4-1818. arba RE 7*9708;
Raaictoncijos: PR 6>9iK>l "

DR. J. MEŠKAUSKAS
•YDXTOJAS. IR CHIRURGAS,

VIDAUS LIGŲ SPEC.
M54.WRST 7tot STRMT

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket- 
rirtad. ir penktadieniais nuo 3. iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki H vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FUNK N.JK.KM
• CFTQMBT RISTAS >

mui. Konstitucijos reikalu su
sirinkimai turės būti šaukiami

klubo namus, tad klubas tu
rėjo gan didelę paskolą ant na
mo. Kai išrinkame F. Rodgers 
klubo pirmininku, per tuos tre-

Pirmininkas. pąJdąųsfe. aj yrą 
dabar sergančių, klubo narių.? 
Ponia Nellie Zees pareiškė, kad 
dabar yra 5 ar 6 sergantys klu
bo nariai. Vėliau p. Zees paaiš
kino, kad šiuom laiku labai yra 
serganti viena iš darbščiausių 
mūsų klubo narių, t, y. pęnią Jų- 
lia Styles, kuri Miami Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo organi
zavimo laiku labai daug- yra dir
busi. Ji savo sumanumu suor
ganizavo Moterų Auxiliary Klu-

mokėję $lę,000 klubo namo sko
los. Jjs dar turėjo klubo ižde 
$1,600 grynų pinigų klubui to
liau varyti biznį. F. Rogers yra 
didelis Lietuvos patriotas. Jis

mąao Dievas, Męs kintiečiai vj

VĖSINTUVAI

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

^WKRAUrTYMAl

ŽEMA. KAINA

W, 67th PI. WAlbroolc 5-8041

Apdraustas par kraustymas 
ii įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0RA,

2618 W. 7.1st, — T*L 737-5149,

'contact lense*'
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

U ' I..--'!

01. UOKAS SMm 
INKSTU, PRSLiS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 48rd STREET

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

"<?fise telef.; 776-2888, 
Naujas raz. telef.: 448-5545:

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

Telef.: HEtnlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629.

patriotiškumą ir mes. meldžia
me tą Įaętuvoa Dievą, kad 
jis greičiau pasveiktų. Kada Mia
mi Lietuvių Taryba rengią Lie-, 
tuvos Nepriklausomybės minėji
mą F. Rodgers visada širdingai 
paremdavo ir- dirbdavo iš pe
ties, kad. tik minėjimas gražiai, 
pavyktų. Mes kviečiame, kad ir 
1973 m. p.. Rodgers ateitų mums 
Į pagalbą. 1973 m. Miami Lietu
vių Tarybos, pareųginiąs bus. vje- 
nąš didžiausiu ir grasiausių.

Ponia Ona Marsh, Miami Rie
tuvių- Amerikos Piliečių klubo 

■maršalka, bųyo nusilaužusi koją 
ir kęlioliką savaičių gulėjo ligo
ninėje, bet dabar jau grižo į nąę 
ųius ir ilsis, kad kojelė gerai 
įsugytų,. Mes.klubo, susirinkimuo
se visuomet prisiminamę ponią 
Marsh.

Thomas Aleksynas jau seniai, 
sirguliuoja Jis yra senas ir nuo
latinių klubo narys ir nuęlat. lan
kosiklube ir labą! mėgsta su na-, 
riais pasikalbėti. Jis yra gan ge
rai žinomas Chicagoje, Bridge- 
porto koĮonįjpįeį nęs, tai turėjo, 
gan ilgą ląįi.ų užeigą. Jis yrą; 
labai malonus asmuo, bęt šiuo, 
metu, gana sunkiai sergą.

MĮąmį Lietuvių Amerikos, pi
liečių klubo mėnesiniame sųsf- 

' rinkime 1972 m, birželio 14, vięn- 
baįsiai buvo nutarta paaukoti 
BATUN United, Baltiją Ap
peals organizacijai vieno vaka
ro svetainės nuomą, kuri siekia 
iki S150. BATUN organizacija 
dirbą visų Balti-jps valstybių iš- 
ląįsyjnjmo darbą. TręĮiadieių> 
liepos. 5, įvyko? dįjektųjpų ų kili-, 
bo valjiybęs narių, mėnesinis, su-. 
sjrųĮkįųąą lįųbo, vąldylį,ąt buvo 
priešinga, kad, BATUN?ųi būtų

Mirę francis. AHien
Rockfordę pasižymęjęs muzi

kas smujkųiinkas ir lietuviams 
gerai žinorųas, gimė ir augo By
ron, Ill,, miestelyje.

Mirė ligoninėje sulaukęs 65 
metus amžiaus. Jaunas atvyko 
į Rockfordą Studijavo Rockfor- 
do kolegijos muzikos fakultete 
smuiką pas pagarsėjusį profe
sorių ^ii^Įvigą Shmidt

Smuikininkas Francis pasižy
mėjo gabumu ir- buvo pakviestas 
į Rockfordo simfonijos orkes
trą.

Tuo pat laiku pas tą patį- pro
fesorių L. Shmidt mokinosi ir 
jauna lietuvaitė Alfie Cepulytė, 
su kuria susipažiųo ir sukūrė šei
mos židinį. Jie buvo įsteigę 
smuiko stygų trio ir pagrodavo 
lietuviams.

Kadangi iš savo profesijos iš
laikyti šeimos negalėjo, tai gavo 
darbą vienoje įmonėje. Tos įmo
nės gaminių išleidimas buvo jo

r

M. P. STRIMAITI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
qį»ndra Rrtktiką ir chirurtiji 

6flMą Žt50 W.««t 7.1«t *. 
T.L: 925-M96

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

uždaryta.
Rat. top WA 5-3089

DR. VYT. TAIRAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Sandra, praktika, spec; MOT1RŲ li^»> 
Ofisai 2642 WEST 59th STRMT 

TeL: PR • • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šešta die- 
siaif 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Twnosonis, M. D., S, C.
2,45.4. WEST 71st STREET 

Ofiso tolei.: H Em lock 4-2123
Rezid. tolef-i Gibson 8-6195

Piiima ligonius pagal susitarimą 
valandos skambinti telef. HE 4-2123.
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 88195.

Dėl

•RBHOProAS-PROTBCISTAe
Aparatai - ProteBH. Med. 
dažai Spectoi payrlb* lro|«d»

KNYGOS VAIKAMS IK J.AUNWW)
— Sek pasaką, mamyreu 
Apie senus laikus, 
Kai ąįtvarai H> laimės, 
Spajoją pp lgukus.7.

Su Petersoniene
Poezija ir pasakos yra vaikiu megstąnu ne. uaąžiau* kaį£ žaidimai zm 

trykštavimai. Naujienose galima gauti Šų perlų, ir žemčiūgų 'musu mažie- 
iems bei jaunimui:

1. N. Butkiene. VELYKŲ PASAKOJ 32, psL, telpa & pasakos. BVX 
SUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vagiai- pasaulick Abi gausiai iliuK 
.ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka,
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gya 
bis leidinys. $1,50. ' '

3. A, Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman*
tevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80. " ' ~ _

4. Staeė Vanagaitė - Petersoniene, LA ŪMA DAUMA. eilera^čių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų, žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dalį, J. Kipuro Ibustoota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Meironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. H8 peL, $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytųjų 8-ęos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai^ legendos, novelės, bail. 
V. Stančikaitės iliustracijos. 186 psL, kainą 2; dot

7. Jugzas i vaistas, 1AUNUS. PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
zaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Hiustruota dail, Zc Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl leidinys. $3.00.

8. Jonas. Vajai tie, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijoj posmai 
eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovėą lietuviai ir temai 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00, L-

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto lipai maženayra. daug lengviau, juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietųyjš)^ knygą, Jgi tevaj ubalansuo 
tų vaikams perkamas dovanas — puse knygų, puse ^is|ų 
įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. ’ .

2350 Waet 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telaf.: PRospect 6-5084 1738 •*. HAL8TBD 3T^ CHICAGO, IX. W6tb.

LIETUVOS MENAS
(E Balzeko muziejaus foto archyvų)

(PUTRAMENTAS)
UnksiBJMMt arba liūdesio valandos 
gnžiauuot gėlės ir vainikai antka 

pių papuošimui ir sezoninė* 
' kapam* Kėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAI)

SKAITYK IR JUTAM PATARK
SKAITYTI *NAUJIENAS•

G UžA U SKU 
GRLRS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS G8LINYCIA 
2443 WEST 63r<* STREET 

Telefonai; PR 14)833 Ir PR 8-0834
.■■------- I Į. II TO .1 " - -1’1----------

žinioje. Jis ten išdirbo 27 me
tus. Užaugino 2 dukreles. Buvo 
geras tėvas. Sunki ligo pakirto 
jo jėgas ir atėmė gyvybę. Dau
gybė gyvų gėlių, puošė jo jau
ną veidą.

Į koplytėlę atsisveikinti atėjo 
daug lietuvių, jo du broliai ir 
dvi seserys. Dideliame liūdesyje 
liko žmona, Alfie, dvi dukrelės, 
artimieji ir uošviai Cbepuliai, 
kurie daug rūpesčių įdėjo be
sirūpinant Francis laidotuvėmis.

Po ląjdotuvjų, dalyviai buvo 
pakviesti į Lietuvių klubą pie
tums. Reiškiu mano, gilią užuo
jautą žmonai Alfie, dukrelėms, 
broliams, seserims, ir giminėms.

žvalgas

2533 W. 71st Street
Telet.: GKovdull 6-234M

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

Prof. Dr. ANTANUI SALIUI 
įnirus, žirtoĮiaĮ Sofijai, dukteriai Rimai su 
šeima bei giminėms nuoširdžią užuojautą 

reiškia
Petras ir Ona Jonikai

EUDEIKI
SEfOAŲSU. IB DUBIAUSIA LAJDOJIMa ĮTAIGĄ.

3 ‘ 
Dr

UUDQTUW DIREKTORIAI

DOVYDAS F. GABAS
4605-07 So. HERMITAGE ĄVĘNUE

Tekį XArds Z-174L 1742,

GSRAID4S F. DAIMID

ANTHONY X KLEMAS
Gyveno 6740 So, Maplewood Aye.

Mirė 1972 m. rugpiūčio 7 d?< 2:00 vai, popiet, sulaukęs 64, metrus 
amžiaus. Gimęs' Chicagoje.

Paliko nuliūdę: sūnėnas. Walter Jt Sabaitis. jo žmona Martha, duk
terėčia Anne Schutz, jos vyras Edward, švogeris Walter J. Sabaitis, 
Antanas Martinkus su šeima, gyv. Marquette Parke, Antanas, Martin- 
kus su šeima, gyv. Cicero, Marijona Lipskas su šeima ir kiti giminės, 
draugai “bei pažįstamLLiętuvoj lik<x2 broliai ir 5'seserys.

Kūpąs pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. ^estem Avė.
Penktadienį, rugpiūčio 11 d., 9:00. vai. ryto bus. lydimas iš koply- 

l čios L Šv. R Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus. laidojamas, šy. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Anthony J. Klimas giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir ats^veikinimą.

Nuliūdę lieka:
Broliai, seserys, sūnėnas, dukterėčia, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kainą $1.00,
J. Jasminas, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių^ 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas, stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonac Donelaitis, THE SEASONS; Klasinės poemos “Metai” poeto. 
Jįado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127- psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, YYTĄ.ŲTĄR THE GREAT. Istoriniai DLK Vy; 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
2M psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis, progomis. _ Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ir 
oinigiffę perlaidą.

1739. South Halsted Street, Chicago, HL 6060b

GEROS DOVANOS
AIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOJE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik —- --- ------- $3.00
Minkštais viršeliais tik --------------- ----------------------- ---  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMON6S, 
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik —---------- — --y' $L59

‘ Galimą taip pat užsisakyti pa^fu, atsiuntus Žtkį arba 
money orderį.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL,. 60608

4330-54 So., CALIFORNIA AVENUE.
Telefonas: LAfayettę 3-0440- *

MOUEHNISKOS A)K V0!UH.'WN.Iil>> SOPI.S . los

NARtAh
Chįcągąg.

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

ambulance
PATARNAV'
MAS D4RNA

IR *A£T|

TURIME 
KOPLYČ’Af 

VJS.OSE. hllEST.Q 
DALYSE

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

H4fi. So. 50th. Ave^ Cicero, ILL Phone: OLympic 2-1002.

4348 So. CALIFORNIA AVE; Phone: LAfayelie 3-3572
—’ «'■■■■ » t jy J ĮJ II I, I     .......... ...

GEORGE R RUDMINAS
3.UR So._ MTŲĄ#I£Ą, ĄVE, TęLj. Y.Aras. 7-U38-UM

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
' (LACKAWICZ)

2,424 WEST 691 b ęTĘEĘT REpųblic 7rl?13,
4IJA WEST BLACK Virginia
U02S SOUTHWEST’ HIGHWAY, Palos Hills, H L 974-4410

3364. So. HALSTED STREET Phone: YArds 3-1911

GARSINKITĘS NAUJIENOSE



MECHANIC

DRAUGAS ir bičiulis
3 miegami.

Prof. Vaclovo Biržiškos

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

Dėdės

SAVININKAS PARDUODA Marauet- 
tp Parke 6 kamb. mūra su 3 mies., 

vonios. 2 mašinų garažas. Įreng
tas beismantas su baru. Daug prie
du. Tel. GR 64113.

Call: Frank Zapoli* 
3208’Zi W. 95th St. 

GA 44654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įranjimal

NAMŲ VALDYMAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ]

NAUJIENOS- KIEKVIENO

viešbutį pie- 
kuriuose dalyvavo 62 aš- 
šie pietūs suruošti profe- 
pageidaujant dar gyvam 
Tai buvo Jo paskutinė

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURTE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

NAUJIENOS, CHICAGO », ILL.— WEDNESDAY, AUGUST 9, 1972

— Marija Eivaitė, Ronaldas 
Rudokas, Carol Rucas, Marty
nas Urba, Joseph Žakas, John 
Sarna, James Lukas ir Ronald 
Jobaris iš Chicagos pietvakarių 
yra Illinois universiteto Urba- 
noje dekano garbės studentų 
sąrašuose.

Jo giminės patys gyvena var
gingai, tad nepajėgia Simui su
teikti kiek daugiau pagalbos. Iki 
šio laiko Simas nenusimena ir 
laikosi tvirtai. Bet nėra jėgų, 
kurios jam pagelbėtų. Jo arti
mieji numato, kad vienas išgel
bėjimas būtų, jeigu jam baus
mė būtų nors kiek sutrumpinta. 
Blogiausia, kad Simui Kudirkai 
siuntinių persiuntimas yra smar
kiai suvaržytas. (N. L.)

Tunicka, Washington u-te, St. 
Louis, Mo. siekianti daktaro 
laipsnio muzikoje ir Kankakee 
simfoninio orkestro dirigentė. 
Tomis dienomis Adler plane
tariume rodoma krintu žemėn 
meteorai.

— Grant Parko viešame kon
certe rugpjūčio 9Mr 11 d. 8 v. v. 
diriguos Lenkijoj gim. Marija

Kudirkos katorga
Apie Simo Kudirkos likimą 

dabar besilankantieji Lietuvoje 
Kanados ir Amerikos turistai 
gauna šiek tiek žinių. Informuo
ti asmenys pasakoja, kad Simas 
Kudirka yra priverstas labai sun
kiai dirbti. Ir dirba jis nepa
prastai daug valandų kasdien. 
Jo maistas visai menkas. Jis 
gauna 10 gramų cukraus, 170 
augalinio aliejaus. Jam paskir
tos nepaprastai aukštos darbo 
normos. Jis turi išnešioti dvi 
tonas cemento kibirais, o taip 
pat vežimėliu jis vežioja staty
bai smėlį. Dabartinėje padėtyje 
jo sveikata nuolatos nyksta. JĮ 
kankina ne tik sunkus darbas, 
bet ir visai nepakankamas mais-

Ugamečio BALFO pirmininko, prelato 
J. B. KONČIAUS knyga

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 406$ Arch.r 
Chicago, III. 60632. T»l. YA 7-59M

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

džiai: “Ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi”. Tai gražiau
sias Hot Springs kapinėse pa
minklas, kuris ne vieno praeivio 
atkreips į save akį ir velionis ne
bus taip vienišas.

Kasmet užuomaršon lėks žvan
gėdami pavasariai, ant kapo žy
dės gėlės ir velioniui lenks sa
vo galvutes, tujoje retkarčiais 
nutūps pilkoji kapinių giesmi
ninkė ir JĮ sveikins savąja gies
mele, primindama, taip toli pa
liktas, Nemuno pakrančių lakš
tutes. Arti jo kapo ilsisi to pa
ties likimo draugas Aleksas Ju
čas ir jiedviem nebus taip gū
du, nebus taip ilgu, taip toli nuo 
paliktųjų namų.

Velionis gimęs Kaune 1905 m. 
liepos 2 d. Mokėsi Kauno “Auš
ros” gimnazijoje. Teisės ir po
litinius mokslus studijavo Pa
ryžius, Romos ir Berlyno univer
sitetuose. 1946 m. Paryžiuje 
gavo teisių daktaro laipsnį.

Nepriklausomybės laikais bu
vo Valstybės Tarybos referen
tu, vėliau nariu. Teisiniu pata
rėju dirbo Seimo komisijose, Mi
nistrų kabinete, Užsienių Reika
lų Ministerijoje ir dalyvavo tarp
tautinėse konferencijose. Dėstė 
Vytauto Didžiojo universitete.

1944 m. su banga politinių pa
bėgėlių, gerai pažindamas kru
vinas bolševizmo rankas, pasi
traukė i laisvuosius vakarus. Nuo 
1948 m. iki pensijos profesoria
vo Fordhamo universitete, New 
Yorke ir dėstė konstitucinę ir 
tarptautinę teisę.

Spaudoje yra paskelbęs daug 
mokslinių straipsnių ir parašęs 
studiją apie Lietuvos konstitu
cijas. Tai buvo žymus tarptau
tinės ir valstybinės teisės moks
lininkas.

Išėjęs pensijon profesorius ap
sigyveno ramioje Hot Springs 
vasarvietėje ir manė ramiai leis
ti senatvės dienas. Jis buvo nu-

HEATTNG 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, Ill. 60609. Tel.: VI 7-3447

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu'tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
.Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

Brangenybė®, Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

— Miami Lietuvių Klubas 
Floridoje siūlo darbą vedusių
jų porai labai gerom ir patrau
kliom sąlygom. Duoda ir bu
tą. Rašyti Lithuanian Ameri
can Citizens Club, 3655 N. W. 
34th Street, Miami, Florida 
33142. _ (Pr.)

Mature expr. mechanic to run 
small service dept. 

754-8323

RENTING IN GENERAL
Nuomos

M. A.ŠIM KUS
' Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną1 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 
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 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENliO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
maičio - žemo gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 hl 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

DEPENDABLE WOMAN WANTED 
Live in or daily, for father and two 
teenage children. Housekeeping — 
light cooking, permanent. Referen
ces, some English necessary. North
ern suburbs. Top salary and home. 

638-3311 Days and Saturday.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill.

CICERO APYLINKĖJE išnuomoja
mas suaugusiems 6 kambarių butas 
su 3 miegamais 1-me aukšte, naujai 
atremontuotas. 1410 So 49th Avė. 
Iki 4 vai. galima apžiūrėti. Po 4 vai. 
skambinti TO 3-0609.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių IUikl«

REAL ESTATE FOR SAL? 
Namai, žemė — Pardavimui

care
con-
pool
pool

prop-
- on the latest techniques, including

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, Ilk 

TEL. — 776^5334
Anicete* Garbečhiutkes, te v.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2507 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. VALANT1NAS

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti Čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 34775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups Ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

— Dr. Algimantas Pautienis 
Cleveland, Ohio Išrinktas Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
riaus pirmininku, Marijus Bly 
nas ir Beatričė Natkevičiūtė — 
vicepirni, Vytautas Stuogis — 
sekr. Elena šarkauskienė — 
ižd. , Antanas Jonaitis — ry
šiams, Algis Matulaitis —- or
ganizacijai ir Stella Sankalaitė 
— informacijai. Rugpiūčio 27 
d. skyrius ruošia išvyką Į gam
tą — gegužinę.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— Juozas Juška, . 628 Court 
St., Elizabeth, N. J. 07206, at
stovauja Lietuvių Jaunimo In
formacijos centrą ir žurnalą 
“Lietuviu Jaunimas”.

sistatęs čia baigti dar nebaigtus 
mokslinius darbus, bet nelemtoji 
liga, skaudžiai išvarginusi, ati
davė jį mirčiai į rankas.

Profesorius mėgo gamtą ir 
jos kūriniuęse rado gyvenimo 
džiaugsmą. Žmonės, kurie pa
vasario žieduose Įžiūri gamtos 
paslaptis; žmonės, kurie girių 
simfonijoje girdi pasaulio Kū
rėjo balsą; žmonės, kurie audro
je mato Dievo galybę — dva
sios milžinai. Toks buvo ir ve
lionis profesorius.

Kiekvienas gyvas padarėlis in
stinktyviai bijo mirties. O žmo
gus, būdamas protingiausiu Die
vo tvariniu, žino, kad tikrai ji 
ateis. Ir toji mintis visiems ke
lia nerimą ir verčia prisiminti 
amžinybę. Profesorius gaivališ
kai norėjo gyventi, bet žinoda
mas savo nedalią galvojo apie 
mirtį ir jai ruošėsi. Jis kruopš
čiai sutvarkė savo palikimą ir 
neužmiršo lietuviškų reikalų: 
$2,000 paliko Bražinskų bylai 
ginti, $2,000 Lietuvių Enciklo
pedijos leidyklai ir tam tikrą 
suma Lietuviu Fondui.

Įsijungęs Į mūsų kolonijos gy
venimą buvo nepakeičiamas pa
tarėjas ir ramstis mūsų bendruo
menės veikloje. $500 jis paliko 
Hot Springs lietuvių bendruome
nei ir radijo pusvalandžiui.

Gili pagarba ir padėka tenka 
Lucijai Gudelienei, kuri sunkio
se profesoriaus kančios ir nelai
mės dienose, beveik atsižadėjusi 
savęs, kantriai velionį slaugė ir 
jį lydėjo iki paskutinio atodūsio. 
Tai lietuviškos širdies ir didžios 
dvasios paskutinė paslauga, 
skaudžiai kentėjusiam iškiliam 
niūsu tautos sūnui. K. Ūkana

— Žmoniška ir šviesi elgsena 
sėkmingiausiu su’ vėžiu ko

va — 353 Alvudo radijo paskai
ta šį ketvirtadienį, rugpiūčio 
10 d., 11 v. r. Sophie Barčus Ra
dijo šeimos valandoj.

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
laimus ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

. Efficient, modem pool 
means following the basics 
sistently — readying your 
for the season — keeping 
•water clean — dosinę down ' 
erly. And keeping up-to-date _ ___ __ ______ ________
chlorination with new super-size, extra-convenience tablets.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 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 S52.000.

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

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

— Mike Jaudegis, g\’v. West 
Sides apylinkėj, praeitą šešta
dienį išvažiavo į Wisconsino 
ežerus meškerioti. Sekmadie
nį vėlyvą vakarą grįžęs namo 
rado išplėštą rūsio langą ir iš 
ten 'išneštą televizijos, radijo 
aparatai, stalinis laikrodis ir 
kitokių smulkių daiktų. Buvo 
mėginta ir į kambarius įeiti,bet 
užrakintos durys negalėta ati
daryti.

DĖL 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

— Birutė Jociutė Įgijo bio
chemijos daktaro laipsnį Cle
veland Western Reserve u-te. 
Dirba St. Luke ligoninėje.

— Algirdas Vileišis iš Brigh
ton Parko apylinkės taip pat 
Sandra Chakonas ir Helene Si- 
karas baigė Illinois universi
tetą Circle campus bakalauro 
laipsniais.

— Marquette Parko Lietu
vių Bendruomenės skyrius, š. 
m. rugpiūčio 12 dieną 7:30 vai. 
vakaro, šeštadienį, Union Piei* 
Lietuvių Kultūros Namuose 
rengia linksmą šokių vakarą 
su įvairia prograiiia. Veiks 
turtingas stipriųjų ir silpnųjų 
gėrimų baras. Šeimininkės pa
tieks svečiams lietuviškij patie
kalu skania vakariene. Šo
kiams gros garsus ir visų labai 
mėgiamas Ąžuolo Stelmoko 
orkestras. Bus vertingų dovanų 
paskirstymas. Įėjimas 2 dol. 
auka. Su įėjimo bilietu galėsi 
laimėti naudingą dovaną. (Pr) 8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 

mūras. 2 vonios. įrengtas beisman- 
tasj Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

5% KAMBARIU MŪRAS. Gazo šil
dymas. Centralinis air-cdhd. 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 
Marauette Parke. $69.900.

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

2 MODERNUS ant 50’
mūras, liuksus 6 kambariu butas — 
narketas. air-cond.. balkonai ir 2^mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marauette Parke. $44.900.

2 AUKŠTU 2 BUTU mūras, nlatus 
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 kambariu mū
ras. Naujas gazu šildymas garažas. 
Arti 70-tos ir Western, $19.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marauette Parka. $10.000.

2 BUTU beveik naujas mūras. 2 au
to garažas atskiri gazu šildymai, arti 
ori so. $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

1972 m. vasario 24 dieną, Hot 
Springs, Arkansas, mirė pro
fesorius dr. Konstantinas Rač
kauskas. Velionis palaidotas 
vietos R. K. Kalvarijos kapinėse.

1972 m. liepos 8 d. ant velio- 
nies kapo buvo atidengtas pa
minklas. 10 vai. rytą šv. Jono
R. K. parapijos bažnyčioje, už 
profesoriaus sielą, įvyko gedu
lingos pamaldos, šv. Mišias at
našavo kun. dr. J. Sakevičius.

Iškilmėse dalyvavo abu profe
soriaus sūnūs, Raimondas ir Ro
landas, artimieji giminės St. ir
S. Laniauskai ir Viktoras Degu
tis su žmona, sunkiose ligos va
landose velionį globojusi Lucija 
Gudelienė ir beveik visi Hot 
Springs bendruomenės lietuviai.

Po Mišių visi dalyviai nuvyko 
į Kalvarijos kapines ir čia kun. 
dr. J. Sakevičius pašventino pa
minklą ir pasąkė momentui pri
taikintą pamokslą. Prie kapo sa
vo kalboje profesorių prisiminė 
Petras Balčiūnas. Paulė ir Pet
ras Balčiūnai sergantį profeso
rių nuoširdžiai padėjo globoti ir 
slaugyti. Baigiant iškilmes vi
si dalyviai sugiedojo religinį mū
sų himną “Marija, Marija...” 
Tai paskutinis, žmogui baigu
siam šios žemės kelionę, patar
navimas.

Iš kapinių visi šventinimo iš
kilmių dalyviai buvo pakviesti į 
“Royale Vista’ 
turns, 
mens, 
šoriui 
esant, 
valia.

Paminklas iškaltas iš vieno 
gabalo Vermonto mėlynojo gra
nito. Abi pusės paminklo šlifuo
tos ir priešakyje įmontuota ve- 
lionies fotografija. Apačioje vie
noje pusėje įgraviruota stilizuo
tas kryžiukas, o antroje — Ge
dimino stulpai. Tarp šių emble
mų įrašyti Lietuvos himno žo-

elektrą, atliekame cemento 
darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

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

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 6*th STREET 

TtL: REpublk 7-1941

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambariu 20 
metu modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
riu — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli . kamba
riai! naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento

5 KAMBARIŲ 
metu. 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

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

— mosi---------

NAUJIENAS 
—B THfYX SSTB—-----
I-rftrnu tūpt? peną r psrdaoaa. 

ir proga sšioo tiktai per 
MAUJlkNAS

HOME INSURANCE

Corpa-

************
HELP STRENGTHEN 

AMERICA S PEACE POWER 
į BUY US. SAVINGS BONDS




