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SENATAS RAGINA SUSTABDYTI INFLIACIJA
LIBIJA NACIONALIZAVO AMERIKOS 1976 AUTOMOBILE EMISSION CONTROL SYSTEM
ŽIBALO BENDROVĘ BUNKER HUNT

KAIRAS. — Libijos valdžia paskelbė, kad ji nacionalizuoja 
amerikiečių žibalo bendrovės turtus Libijoje. Pats pulkininkas 
Muaamar el Quaddafi paskelbė šią žinią savo kalboje per radiją, 
minint trijų metų sukaktį nuo Amerikos aviacijos bazės Libijoje 
uždarymo. Quaddafi pasakė, kad Amerika užsitarnavo stipraus 1 
arabų smūgio per veidą. Nacionalizuojama bendrovė yra Bunker 
Hunt Oil Company iš Dallas. Nieko nesakoma apie kitas tris ame
rikiečių žibalo bendroves Libijoje: Oasis, Amoseas ir Occidental, 
kurios seniai jau veda derybas su Libijos valdžią kuri reikalauja 
“pilnos” tų bendrovių kontrolės.

šioje Libijos šventėje dalyva
vo Egipto prezidentas Sadatas ir 
Ugandos prezidentas Aminas. 
Pulkininko Quaddafi veiksmas 
prieš Ameriką buvo laukiamas, 
nes jis seniai kursto arabus nu
bausti Ameriką už Izraeliui tei
kiamą paramą. Ta bausmė tu
rinti būti smūgis Amerikos in
teresams.
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PREZIDENTAS PASIRUOŠĘS SKELBTI 
NAUJUS KAINŲ IR ALGŲ SUVARŽYMUS

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas penkias dienas 
tarėsi su ekonomistais ir nutarė paskelbti naujus kainų suvar- 

Baltujv Rūmų žiniomis, jis šiandien ar ryt pasakys te
levizijoje kalbą, kurioje išdėstys naujas vyriausybės priemones 
sutabdyti kainų kilimą. Informuoti šaltiniai teigia, kad nauji su
varžymai bus daug mažesnės apimties už 1971 m. rugpiūčio mėn. 
paskelbta 90 dienų “užšaldymą”.

žymus

Didelė dalis Libijos žibalo ga
mybos yra amerikiečių rankose. 
Iš 2,290,000 statinių per dieną 
trečdalį pagamina Oasis grupė, 
kada Bunker Hunt turėdavo tik 
apie dešimtadalį visos gamybos. 
Bunker Hunt operavo turtinguo
se Sarir žibalo šaltiniuose kar
tu su British Petroleum iki 1971 
m. gruodžio mėn., kada Libijos 
valdžia nacionalizavo britų ben
drovę už tai, kad Britanija leido 
Iranui užimti Persijos įlankoje 
tris strategines salas, priklau
siusias arabams.

Amerikiečiai neabejoja, kad ir 
kitų žibalo bendrovių Libijoje 
laukia panašus likimas ir Quad- 
dafi jas anksčiau ar vėliau na
cionalizuos.

Egipto prezidentas Sadatas 
šia proga pakartojo, kad Egip
tas neatsisakys nė vieno colio 
savo žemių. Jis tačiau nieko ne
kalbėjo apie numatytą Egipto ir 
Libijos sujungimą į vieną vals
tybę. Ugandos Aminas gyrė pa
lestiniečių veiklą ir ragino ara
bus jungtis prie Afrikos negrų.

Libijos grasinimas panaudoti 
žibalą kaip ginklą prieš Ameri
ką ir kitus Izraelio draugus ga
li sustiprinti Egipto diplomati
nę ofenzyvą Jungtinėse Tautose.

Demonstracija 
prieš Brandtą

JERUZALĖ. — Vokietijos 
kanclerio Brandto vizitas iššau
kė kelias žydų demonstracijas 
prieš Vokietiją Brandtui at
vykus į Jeruzalės miesto rotu
šę pas miesto merą Teddy Kol- 
lek, kažkas iš minios paleido į 
Brandtą kiaušinį, kuris pataikė 
į vieną Izraelio pareigūną ir su
tepė jo drabužius. Du jauni vy
rai sudegino Vokietijos vėliavą, 
minioje buvo dalinami lapeliai 
su įrašais: “šeši milijonai žy
dų nebus parduoti” ir “Yra tik 
viena Vokietija”.

Brandtas savo kalboje Izrae
lio darbo partijos nariams pa
reiškė, kad Vokietijoje apie 50% 
gyventojų yra gimę jau po II-jo 
Pasaulinio karo. Jaunimui jau 
nebesuprantamas nacizmu tero
ras.

Izraelio premjerė Gol
vienoje kalboje, bankete Brand
to garbei, kritikavo pranašą Mo
zę. Ji pareiškė, kad Mozė ve
džiojo žydus po dykumą net 40 
metų ir atvedė juos į vienintelę 
tokią vietą visuose Viduriniuose 
Rytuose, kur nėra žibalo, šito 
žydai Mozei negali atleisti.

Meir

Paskutinė vyriausybės pa
skelbta kainų sustabdymo “fazė 
nr. 3” laikoma visiškai nepavy
kusia. Kainos pradėjo kilti dar 
didesniais tempais, darbo unijos 
grasina reikalauti didelių algų 
pakėlimų. Kongresas vakar pra
dėjo debatus apie infliaciją ir 
jos padarinius. Demokratai rei
kalauja užbaigti paskutinį pre
zidento ekonominės programos 
“savanorišką susivaldymą’’ ir pa
skelbti griežtus kainų ir algų su
varžymus.

Demokratų vadas senate sen. 
Mansfieldas vakar įrašė į sena-

Sekretorius Rogers 
atvyko į Daniją

KOPENHAGA. — Valstybės 
sekretorius William Rogers iš 
Irano atskrido į Daniją, kur jis 
bus dvi dienas prieš vykdamas į 
Briuseli, kur ketvirtadienį prasi
deda Nato ministerių konferen
cija.

Būdamas Irane Rogers dalyva
vo Cento organizacijos konfe
rencijoje. Spaudai jis patvirtino, 
kad Amerika parduos Persijos 
įlankos valstybėms nemažą kie-, t-0 darbotvarkę sen. Proximire 
kj ginklų, kurie bus svarbūs tai-

1 i kai užtikrinti šioje svarbioje ži- 
jbalo srityje.
Į Pasirašytame Cento komuni- 

MASKVA. — Sovietų valdžia fcate žadama visomis jėgomis ko- 
viską daro, kad užsieniečiai ne-! voti prieš griaunamąjį darbą šio- 
susitiktų su sovietų žmonėmis, je pasaulio dalyje. Komunikatą 
L žsienio reikalų ministerijos pasirašė: Turkija, Iranas, Pakis- 
įsakymų užsieniečiams nuo pra-. tanas, Britanija ir Amerika.

ę ’ J—jz - -------------Persijos įlankoje yra apie 70%
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MADRIDAS. — Naujas Ispa
nijos premjeras Blanco paskelbė 
naują vyriausybę, kurioje yra 
19 ministerių ir tik 8 senos vy- j 
riausybės nariai. Pakeistas už- _ ... ___ ,______r. s____ r___ _ ____ ______
sienio reikalu ministeris Grego- **•*’ nustatrtą terminą, nes ligšiol sugalvotas valymo būdas yra brangiai kainuojantis, nelabai patikimas ir nepa- 
rio Lopez Bravo. Nauju minis- 
teriu paskirtas buvęs planavimo 
ministeris Rodo, katalikų Opus 
Dei judėjimo žymus narys. Ka
binete yra septyni falangistai ir 
visas kabineto sąstatas rodo pa
krypimą į dešinę. Atleistas vi
daus reikalų ministeris Thomas dinimo P. Vietname. Saigono valdžios žiniomis,, naują sutartį nu- 
Garicano Goni, jo vietą užims matoma pasirašyti šeštadienį. Saigono sluoksniai atidengė ir ku- 
Madrido meras, buvęs saugumo rias tos sutarties smulkmenas, nes Saigonui aiškiai nepatinka Ame- 
viršininkas Carlos Arias Navar- rikos daromos nuolaidos komunistams, 
ro. ' I

~ . I V. Vietnamo prezidentas Thieu
.. ČIKAGA‘. T ?uvęs Tarptau*, ilgai posėdžiavo su savo vyriau- 
tano Otap>mo komiteto ?r«i-'sybės Mriais ir Pas
dentas, cikagietis milijonierius s^g^ vyriausybės narius nuo- 
JJS pa’ Krt Isnktei Amerikos ambasado-

skelbė, kad jis kebą vestuves, ,u n-aua pare; einas. dar scnato
Vokietijos 37 m pnnctee Ma- nepatvirtintas. charles TOite. 
nann Reuss, su kuria jis susi
pažino Muencheno olimpiadoje. 
Brundage žmona mirė prieš dve- 
jis metus. 

LONDONAS. — Tarptautinė 
Kavos organizacija pradėjo Lon
done pasitarimus, kurie baigsis 
birželio 14 d. 

VATIKANAS. — Minint po
piežiaus Pauliaus 10 metų su
kaktį nuo išrinkimo popiežium, 
Vatikane birželio 23 bus koncer
tas, kuriame dirigentu bus Leon
ard Bernstein. Dalyvaus du 
amerikiečių chorai.

SAN JOSE. — Amerikos vy-

Ignition
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Automobiliy gamintojai turi iki 1976 mėty surasti moto'u dūmę išvalymo būdą. įmonės prašo nors metams ati-

togus. Paveiksle matomas naujoviškas automobilio motoras su visais priedais, kurie pabrangins automobilius apie 
275 dol. Pabrangs jy taisymas ir išlaikymas, daugiau bus sunaudojama gazolino.

KISSINGERIO DERYBOS SU HANOJUM
PARYŽIUS. — Vakar prezidento patarėja^ Kissingeris at

naujino derybas su šiaurės Vietnamo atstovu d|l taikos įgyven-

P. Vietnamo prezidentas Thieu
VĖLIAUSIOS ŽINIOS

-„.M..

house.

Saigono sluoksnių žiniomis, 
baigiamų pasitarimų komunika
tas turi 14 straipsnių. Jie nepa
keičia karo paliaubų sutarties, o 
tik numato laiką, per kurį tie 
punktai turi būti įvykdyti.

Amerika sutinkanti visiškai 
nutraukti savo žvalgybos lėktu
vų skraidymą virš šiaurės Viet
namo. Po sutarties pasirašymo 
per penkias dienas Amerika pa
žada vėl pradėti gaudyti minas 
iš š. Vietnamo uostų ir tą gaudy
mą užbaigti per 30 d. Po ketu-

riausybė pareikalavo, kad Costa, dienų, sutartį pasirašius,
Amerika ir š. Vietnamas vėl at
naujina pasitarimus dėl karo 
nuostolių atlyginimo š. Vietna
mu!. Po 15 dienų atnaujinamos 
derybos jungtiniame ekonomi
nių klausimų komitete.

Sutartyje įrašyta, jog įvykus 
susišaudymui, abiejų pusių — 
Saigono ir komunistų vietinių 
dalinių vadai turi susitikti per 
48 vai. ir išspręsti konfliktą tai- 

WASHINGTONAS. — Kon- kiu būdu. Kitas svarbus punk- 
greso bibliotekos specialistai pa- tas yra pabrėžimas karo paliau- 
ruošė Atstovų Rūmų užsienio bų sutarties 20 straipsnio, ku- 
reikalų pakomitečiui 105 pusią--riame keturios pusės: Amerika, 
pių raportą apie naujus Ameri- j Šiaurės Vietnamas, Pietų Vietna- 
kos-Sovietų Sąjungos santykius, mas ir Viet Congas pasižada res- 
Raporte sakoma, kad Amerika pektuoti Kambodijos neutralu- 
mažai ko gali tikėtis iš prekybos mą. Tas turi įvykti po 24 vaL, 
su sovietais. Jei pavyks susitar-' dabartinių pasitarimų komuni- 
ti, nafta ir dujos bus svarbiau- į katą pasirašius. Amerika pagal 
sias produktas, ką Amerika ga- šį punktą turėtų nustoti siųsti 
lės pirkti, pati sovietams parduo- j karo lėktuvus Kambodijos vy
dama javus, kompiuterius ir riausybei padėti.
komplikuotas mašinas bei apara
tus.

Raportas, nurodo, kad Ameri- “karo žaizdoms gydyti”. Ameri
kai daug svarbesnė prekyba sujkos kongresas nėra linkęs duoti 
nekomunistiniais kraštais. Iš buvusiam priešui didesnių šu
naujų santykių su sovietais bū- mų. ypatingai po karo belaisvių 
tų galima laukti “politinių lai- pasakojimų apie komunistų kan- 
mėjimų”, jei sovietų vyriausy
bė pakeistų savo liniją. Kontak
tai politinėje, kultūrinėje ir eko
nominėje srityje gali sumažinti 
sovietų grėsmę, sako John Hart 
ir G«orge Holliday paruoštas ra- tie pasitarimai dėl ekonominės 
pertas.

Pica išduotų pabėgusį finansi
ninką Robert Vesco, kurio New 
Yorke laukia dvi bylos. Patirta, 
kad Vesco iš Costa Ricos išva
žiavo į Bahamas.

Amerikai menka 
nauda iš prekybos

• Iš Cape-Kewaedy erdvės 
centro Titano 3-C raketa iškė
lė į erdves naujos rūšies žvalgy
bos satelitą kuris “kabės” virš 
Indijos vandenyno ir tuč tuojau 
praneš į žemę apie bet kokių 
raketų iššovfrnu^ Sovietų Są
jungoje.
• Federalinis teisėjas Wa

shingtone atmetė specialaus pro
kuroro Cox reikalavimą, kad Wa
tergate byloje Įvelti asmenys ne
būtų viešai senato komiteto ap
klausinėjami.
• šiaurinėje Airijoje sprogo 

bomba, užmušdama 4 asmenis. 
Belfaste britų parašiutininkai 
sužeidė septynis protestantus, 
išėjusius naktį puldinėti katali
kų.
• Bolivijos “teisingumo ir 

taikos komitetas” paskelbė, kad 
kad valdžios pareigūnai kalėji
muose nukankino 20 politinių 
kalinių.
• Prezidentas NixOnas penk

tadienį atvyks j Pekin, HL, kur 
jis dalyvaus iškilmėse atidarant 
Everett McKinley Dirksen var
du pavadinta tyrinėjimų centrą

Dar nežinia, kiek š. Vietna
mas paprašys iš Amerikos lėšų

kinimus Hanojuje. Buvę pasi
tarimai su Hanojumi nutrūko ba
landžio mėn. Jau buvę sutarta 
dėl paties JAV paramos princi
po ir procedūros. Po šių derybų

paramos bus tęsiami toliau.

Maskva izoliuoja
užsieniečius

ėjusios savaitės neleidžiama va- Persijos įlankoje yra apie 70% 
žiuoti į netoli Maskvos esantį Ni- viso pasaulio žibalo šaltinių. Ži- 
kolina Gora kurortą ant Mask^fcaio tanklaiviai ...plaukia į visą 
vos upės kranto, 25 mylios nuo (pasaulį iš įlankos, kur Irakas ir 
Maskvos. Milicininkai sustab-| pietinis Jemenas jau valdomi 
do automobilius su užsieniečių komunistinių valdžių. Komu- 
lentelėmis — numeriais ir įsako nistai deda dideles pastangas 
užsieniečiams važiuoti į kitą pa- drumsti normalų gyvenimą Tur- 
plūdymį, kur neįleidžiami sovie- kijoje ir Irane.
tų piliečiai.

Maskvoje gyveną užsieniečiai, 
net ir kitų komunistinių valsty- 39 buvę belaisviai
bių diplomatai, korespondentai cjlziY*19Ql Qll 7ITIAT1ATYI 
ar prekybininkai, gyvena atski- wIL.ll Idol DU ZlLLvllvIll
ruose miesto kvartaluose, ku
riuos dieną naktį saugo milici
ja. Keliuose ir kryžkeliuose bu
di milicija ant motociklų. Užsie- Hanojaus belaisvių 420 vedusių 
niečių mašinos neleidžiamos nu- vyrų, 39 jau arba išsiskyrė su 
krypti iš didžiųjų kelių. Milici- žmonomis ar pradėjo skyrybų 
ninkai užsieniečių automobilius by]as> į skaičių įeina kariai, 
iš tolo atpažįsta, nes jie turi skir kurių žmonos išsiskyrė jiems 
tingas baltas lenteles, kada so- ^ar tebesant nelaisvėje šiaurės 
vietų automobiliai turi juodas Vietname. Kitr pradėjo skyry- 
lenteles.

WASHINGTONAS. — Gyny
bos departamento sveikatos sky
rius paskelbė, kad iš sugrįžusių

bų bylas jau sugrįžę, kai su
žinojo, kad jų žmonos buvo jiems 

MUENCHENAS. — V. Vo- neištikimos.
kietijoje mirė 80 metų Emmy! Keturi sugrįžę belaisviai vėl 
Sonnemann - Goering, . maršalo 
Hermann Goering našlė. Ji ir
gi po karo buvo teista ir sėdėjo 
14 mėn. kalėjime. Jos vyras nu
sižudė, kai buvo nuteistas mirti

• Federalinė prekybos komi- už karo meto nusikaltimus. Prieš 
sija uždraudė Crown Central Pe- vedybas ponia Goering buvo ži- 
troleum korporacijai klaidinti noma Vokietijos aktorė, 
vartotojus, skelbiant, kad jos  
gazolinas duoda automobiliams 
“švaraus oro” motorus.
• Generalinė sąskaitybos is-

taiga paskelbė, kad prezidentui W
perrinkti komitetas išleido 237,- Į
725 dol. nuo pernai liepos mėn. 
advokatams apmokėti už Wa- _ ....
tergate įsilaužime apkaltintų 
gynimą teismuose. W,„MTi

sugrąžinti į ligonines gydyti 
emociniu sutrikimų, atsiradusių 
iš pergyvenimų belaisvių sto
vyklose. Iš viso tokių jausmi
nių susirgimų pastebėta pas 
buvusių belaisvių.
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NEW YORKAS. — Ukrainie
čių katalikų kardinolas Joseph 
Slipyj praėjusį sekmadienį lan
kė savo tautiečius New Yorke, 
kur gyvena apie 200,000 Ukrai
nos katalikų. Kardinolas pareiš
kė, kad Ukrainos katalikų baž
nyčia yra sunkioje padėtyje, nes 
kai kurie Romos kurijos sluoks
niai pradėjo flirtuoti su Maskva. 
Vatikanas negina ukrainiečių 
katalikų, bet tyli, pareiškė kar
dinolas.

Demokratai 
mažina skolas

WASHINGTONAS. — Ame
rikos demokratų partija, nors 
pralaimėjusi prezidento rinki
mus, išmokėjo didelę dalį savo 

, turėtų skolų. Sen. McGoverno 
! kampanija naujų skolų nepada
rė ir dar kasoje liko apie 200,000 
dol.

Demokratai turėjo apie 9 mil. 
dol. skolų prieš 1972 metų kam
paniją. Dabar po intensyvaus 
aukų rinkimo, po vadinamo “te- 
lethono”, skolų partija turi apie 
4 milijonus dol. Watergate byla 
padeda partijai, nes ji gauna 
daugiau aukų iš žmonių, pasi
piktinusių respublikonų meto
dais. Kai kurie asmenys ar fir- 

Sp*ci*iu$ prokuro-M Arch bald Cox, mog tiesioj? nurašo senas skolas 
kuriam teko nelengvas uždavinys — . , , ... . .
HmM byl, ;r partijai neberei-

ir surasti kaltininkus. ,<ės jų mokėti.

pasiūlymą užšaldyti visas kai
nas, išskyrus žemės ūkio "’•o- 
duktų urmo kainas. Sęn. Mans
fieldas pareiškė, kad infliacija 
yra Amerikos didžiausia nami
nė problema, kurią reikia kuo 
greičiausiai spręsti.

Respublikonų vadas senate 
sen. Hugh Scott pavadino Prox- 
mire pasiūlymą “totaliniu ekstre
mizmu” kurio vyriausybė nie
kad nepriims. Sen. Mondale iš 
Minnesotos pareiškė, kad kai
nos greičiau kyla už darbinin
kų algas ir dauguma darbininkų 
šiandien jau nebeturi tos perka
mosios galios, kurią turėjo vos 
prieš 6 mėn. Jis pasiūlė, kad kai
nų ir algų užšaldyme darbinin
kų atlyginimai, mažesni kaip 
3.50 dol. per valandą, nebūtų už
šaldyti.

prie

Aram
merą

Sovietų keleivinis 
laivas New Yorke
NEW YORKAS. — Pirmadie

nį į New Yorko uostą pirmą 
kartą po 25 metų atplaukė so
vietų naujas keleivinis laivas 
“Michail Lermontov” su 66 ke
leiviais, nors laive telpa 700 ke
leivių. Uoste laivą pasitiko tra
dicinės sirenos ir ugniagesių 
vandens fontanai. Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos vėliavos pa
puošė 40-tą prieplauką 
Houston gatvės.

Sovietų laivo kapitonas 
Oganov aplankė miesto
Lindsay, kuris jam padovanojo 
Lermontovo kūrinių anglišką 
laidą. Kapitonas merui dovano
jo medinį laivo drožinį.

Kada kitos valstybės mažina 
ar visai panaikina savo keleivi
nių laivų linijas, sovietų val
džia jas plečia. Sovietų kelei
viniai laivai lankosi 40 uostų. 
24 valstybėse. “Lermontov” bu
vo statytas Rytų Vokietijoje. Iš 
atplaukusių 66 keleivių tik 47 
buvo pirkę bilietus, kiti buvo so
vietų svečiai — žurnalistai ir 
kt.

Tarp keleivių buvo sovietų 
kompozitorius Dimitri šostako- 
vič, kuris atvyksta j Evanstoną, 
III., priimti iš Northwestern uni
versiteto garbės daktaro titulo. 
Jis iš New Yorko į Čikagą iš
važiuos traukiniu ketvirtadienį.

BONA. — Kancleris Brandtas 
sugrįžo iš Izraelio po penkių 
dienų vizito. Jis gavo Weisman- 
no instituto Jeruzalėje garbės 

| daktaro titulą.
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AUSTRALUOS TUNTIHINKAi RQZUCUA

ji M metu (25-mečio) stovykloje, įvykusioje sausio 3—prie Sydnėjaus. Iš 
kairės skautininkai: V. Ilgūnas, A. Karpavičius, B. Barfcvs ir V(. Stasi liūnas.

budŽiams. Seserijos ir Brolijos 
skyrių vadovams pritarus, šis 
suvažiavimas įvyko ir praėjo di
deliu pasisekimu. Dalyvavo 80 
sesių ir brolių iš įvairių vieto
vių, tik Atlanto rajonui ir Ramio
jo vandenyno rajonui nebuvo re
prezentuojama. Programa buvo 
įdomi, naudinga, o ir dalyviai — 
jų dėmesys, įsijungimas bei el
gesys buvo pasigėrėtini, šis jau
nimas — tai stipri mūsų orga
nizacijos ateitis. Išvažiuodami, 
kanadiečiai ir čika^ifediai jau 

: labai rimtai savo tarpe svarstė 
kito panašaus suvažiavimo pla- 

i riavimą.
Liet. SKaučių Seserijos Vy- 

į riausia-Skautininke v. s. Lilė Mi

AR ŠIŲ METŲ JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE IRGI ŽYGIUOS TOKIOS 
GAUSIOS GRETOS,

kaip žygiavo 1968 m. Tautinėje Stovykloje Rako miške?

Labai svarbu:

NEVĖLUOKIM I JUBILIEJINĘ STOVYKLĄ
Įsiregistruoti būtina ligi liepos 1 d.

Anksčiau jau buvo pranešinėta apie LSS 1973 m. Jubiliejinę 
Stovyklą (1973 rugpjūčio 19-29); buvo pateiktos pagrindinės ži
nios; buvo paaiškinta: Jub. St. datos, JS uždaviniai, JS dalyviai 
ir dalyvės, JS mokesčiai, JS stovyklautojų registracija, pasiruoši
mas ir k.

Dabar papildomai dar paaiški
nama:

JS datos:
Rugpiūčio 19 d. (sekmadienį) 

atvykimo diena; iš anksto pra
nešus JS Vadovybei, į stovykla
vietę atvykti (tvarkingai) gali
ma jau VIII.18 (šeštadienį) po 
pietų (po 1 vai. p. p.). Pranešei 
v. s. V. Jokūbaičiui. •

JS užbaigiama ir iš jos išvyks
tama VIII.29 d. (trečiadienį) po 
pietų.

JS turinys
Anksčiau buvo paaiškinti JS 

uždaviniai.
Šia JS pagrindinai siekiama 

paminėti — lietuvių skautybės 
gyvavimo 55 metų sukaktis, Lie
tuvos sostinės Vilniaus įkūrimo 
650 metų sukaktis, Nepriklauso
mybės — 1918.11.16 — atstaty
mo sukakties ir t. t.

Lietuva tebėra okupuota, ir 
viso pasaulio, liętuviąi trokšta 
lietuvių tautai laisvės ir Lietu
vai Nepriklausomybės. Todėl šis 
visų lietuvių troškimas Jub. Sto
vykloje pasireikš lietuviu neper
traukiamos kovos (partizanų, 
laisvės kovotojų, miško brolių, 
Kalantos ir kit. didvyrių) žygių 
minėjimais įvairiose JS numaty
tose programose.

JS dalyviai-ės
Dalyvauti gali kiekvienas LSS 

narys. Tik — iš anksto užsire
gistruoti, įmokėti registracijos 
mokestį ($10), turėti LSS nario 
liudijimą, būti surašius LSS At
sakomybės Apalaidavimo doku
mentus (atsivežti pačius doku
mentus ar turėti aiškiai para
šytą atitinkamo vadovo-ės raš
tą, kad tokie dokumentai tada
ir tada yra įteikti) ; turėti visą I 
savo stovyklinį inventorių; sto- Į 
vykioje griežtai laikytis nusta
tytos tvarkos.

JS mokesčiai
Už visą laiką $50 asmeniui 

(įskaitoma ir registracijos $10 
įnašas). Jei vienos šeimos da
lyvauja daugiau kaip du nariai, 
tretysis ir kiti temoka po $40 
stov. mokesčio.

Asmens, stovyklaują nevisą 
(V1IL19-29 d.) laiką, stov. mo-į 
kesčio moka kiekvienas po $7.50 
už dieną.

JS stovyklautojų registracija
Įsiregistruoti kiekvienam rei

kia iš anksto, ligi liepos 1 d.

SKRAIDANTI 
SKAUTININKE 
CWCAGOJE

Trys darbščios
L Milųkienės dienos

Birželio 1 d., vos išlipusi iš 
lėktuvo, Vyriausia Skautininke 
skubėjo į Aušros Vartų tunto 
skaučių veiklos sezono baigimo 
sueigą, kurioje buvo labai šiltai 
sesių pasveikinta ir priimta. Po 
nųotąikiųgo laužo programos, 
Chicagos skaučių tuntų tuntinin- 
kės turėjo galimybės trumpai pa
bendrauti su garbingąja vieš
nia, kurią Aušros Vartų tunto

Vienetams priklausą regis
truojasi per savo tuntininkus-es 
bei vietininkus-es; tik išimtinais 
atvejais — tiesiog.

Atskirai skautaują ar atski
rai vykstą į JS gali registruotis 
ir netarpiškai (s. A. Glodo ad
resu).

Registracijos lapo nuorašas 
turi būti pasiųstas tos stovyklos 
vadovui, kurio vadovaujamojoje 
stovykloje norima stovyklauti.

Neįsiregistravę (visam laikui 
ar keliom dienom stovyklauti) 
gali būti, atvykę, visiškai nepri
imami stovyklauti.

Visais klausimais visiems pa
tariama kreiptis į artimiausių 
vienetų vadovus.

Jubiliejinė Stovykla įvyksta 
prie Clevelando Beaumont sto
vyklavietėje. Koresp.

IR KO NEPRASIMANOMA STOVYKLOJEl

Cit senovės karių kautynės .,.

X JI METAI NR. 24 (418)

sesės netrukus išsigabeno į ki- 
tus savo tunto įvykius.

Kitą dieną, visą šeštadienio 
priešpietį Vyriausia Skautininke 
v. s. Lilė Milukienė praleido da
lyvaudama Vidurio rajono va
deivos sušauktame visų Chicagos 
skaučių tuntų vadovių posėdy
je, kur išklausė vietos vienetų 
veiklos pranešimų ir pati patei
kė platų pranešimą ateinančios 
jubiliejinės stovyklos ir įvairiais 
Seserijos veiklos reikalais, šis 
posėdis visoms buvo labai nau- 
dingas ir įdomus. Po trumpos 
pietų pertraukos, VS susitiko ir
įvairiais reikalais tarėsi su at
skiromis vadovėmis ir Seserijos 
vadi jos narėmis. Vakare Jauni
mo Centro kavinėje Aušros Var
tų tunto vadovybė suruošė jau
kų pobūvį — priėmimą, kuriame 
dalyvavo visų keturių Chicagos 
tuntų vadovės-vai, Vidurio ra
jono vadovybė, Seserijos vadijos 
narės ir Seserijos vyriausias dva
sios vadovas s, kun. Pr. Garšva, 
LSS Tarybos nariai, viešnia iš 
Clevelando — Neringos tunto 
tuntininkė s. Nijolė Kęrsnaus- 
kaitė ir kt. Po trumpos oficialios 
programos, kurią sudarė Vyriau
sios Skautininkės žodis, vietos 
vienetų vadovių-vų sveikinimai 
ir atskirų tuntų vadovių prista
tymai, įvyko vaišės, kurių me
tu buvo diskutuojama įvairūs 
skautiški reikalai ir veiklos pro
blemos, o s. A. Keziui pasiro
džius su akordeonu, suskambo 
linksmos skautiškos dainos. Po
būvio metu Vyriausia Skautinin
ke stengėsi susitikti ir nors 
trumpai pasikalbėti su kiekvie
nu įvykio dalyviu, neišski
riant nei ją paliesti troškusių 
mažų paukštyčių ir jų keturme
čių sesyčių. Vyriausioji vieš
nia per ilgą dieną nerodė nuovar
gio žymių ir su malonia šypse
na ne tik kantriai klausėsi įvai
riausių problemų, bet ir kviečia
ma mielai jungėsi į ant grindų 
ratu susėdusių jaunųjų vadovių 
ratelio dainas ir žaidimus.

Sekmadienio rytą iš Tėvų Jė
zuitų koplyčios išėjusią Vyriau
sią Skautininkę pasitiko prie 
Jaunimo Centro išsirikiavusios 
Nerijos ir Kernavės tuntų se
sės. Viešnia atliko trumpą vie
netų inspekciją, kurios metu su
sipažino su vadovėmis ir sesė
mis, kurios ją pasveikino skam
biais šūkiais ir palydėjo “Gero 
vėjo!” linkėjimais. Neturėjo ga
limybės Vyriausia Skautininke 
ilgiau pabendrauti su jaunosio
mis sesėmis, nes prie Jaunimo 
Centro jos “audiencijos” laukė 
visa eilė skautinirikų-kių su įvai
riais klausimais, problemomis ar 
nors trumpai pasisveikinti norė

dami. Pinžająlandą ~ Seseri
jos Vadi jos -Oricagoje gyvenan
čių narių posėdis, po jo — vėl 
pasikalbėjimai įvairiais reika
lais su atskirais asmenimis, iki 
laikas priartėjo keliauti į aero
dromą kelionei namo į New Yor- 
ką. Dar ir pakelyje į aerodromą, 
Vyriausia Skautininkę su ja ly
dė jusiomis dalinosi įvairiomis 
skautiškomis problemomis.

Lėktuvas pąkilo, bet chįęagie- 
čiams pasiliko malonus jos vizi
to prisiminimas. Sesė Irena

VEIDAI 
IR

DARBAI
Kemaviečių baigminėje su

eigoje dalyvauti būtina. Chica
gos Kernavės tunto veiklos me
tų baigmės sueiga įvyks sękma- 
dienį, birželio 17 d., 11 vai. ry
to Jaunimo Centre. Visorps skau
tėms dalyvavimas privalomas. 
Dėvime tvarkingas uniformas.

Maloniai kviečiu visus tėve
lius ir svečius apsilankyti.

Po sueigos, vykstančios į sto
vyklas (Rako ar Jubiliejinę) ga
lės įsigyti stovyklinius marški
nėlius.

Primenu, kad registracija į 
Jubiliejinę stovyklą turi būti at
likta per draugurinkes arba va
doves iki birželio 17 d.

Kernavės tunto tuntininkė
★ Stovykliniai liausimai Ne

rijos tunte. Visas Chicagos Ne
rijos tunto jūrų skautes ir ūdry- 
tes, vykstančias į stovyklas (Ju
biliejinę ir tunto stovyklą Rako 
stovyklavietėj e>, prašau įsire
gistruoti iki sekmadienio, birže
lio 17 d.

Į Jubiliejinę stovyklą regis
truojamas! pas tuntininkę ps. Ir. 
Regienę 2652 W. 65th Str., Chi
cago, I1L 60629. Tel. 476-7089.

Į tunto stovyklą Rako stovy
klavietėje vykstančios registruo
jasi pas tos stovyklos viršinin
kę ps. Vidą Račiūnienę 11 South, 
480 Hill Rd., Umont, Ill. 60439. 
Tel. 739-3085 arba pas tuntinin
kę aukščiau nurodytu adresu.

Įvairiais stovyklų reikalais 
prašoma kreiptis į tuntininkę.

Nerijos tunto tuntininkė
★ LS Seserijos skąųčių, unifor

mų medžiaga jau gauta iš ga
myklos. Seserijos vienetų vado
vės prašomos siųsti užsakymus 
ir čekius un formine medžiaga 
besirūpinančiai v. s. Reginai Ku- 
čienei šiuo adresu: 8626 So. 
Mozart Str., Chicago, Illinois, 
60652. Tel. PR 8-2358.

if Gražus pavyzdys spaudai 
paremti. S. Nijolė Kersnauskai- 
tė, Neringos tunto tuntininkė^ 
Clevelando Neringos tunto skau
čių vardu padėkojo Dirvai už 
garsinimą Kaziuko mugės ir at
siuntė auką i:etuvi£kai spaudai 
paremti 20 dol.

šį puikų pavyzdį turėtų pa
sekti visi skautiškieji vienetai 
visose vietovėse ir paremti visą 
spaudą, kuri apie skautus labai 
daug rašo.

★ “Šiaurės pašvaistė" — sa
vaitgalinė sto\ ykla — vyr. skau
tėms, gintarinis, ak. vyčiams, 
budžianas ir A SS nariams. Per
nai pavasari Clevelando vyr. 
skautės ir sk. vyčiai kreipėsi į 
Vyr. S-kę ir V. S-ką, prašyda
mi leisti jiems surengti savait
galinį suvažiavimą vyr. skau
tėms. sk. vyčiams, gintarėms ir 

lukienė Šiomis dienomis išsiun
tinėjo visoms vietovių ir viene
tų vadovėms “šauklį”, kuriame 
ir yra busimojo suvažiavimo in
formacija. Šį suvažiavimą ruo
šia Kanados Toronto “Ramby- 
no” ir “Šatrijos” tuntų sesjs ir 
broliai, rugsėjo 1-2-3 dienomis, 
Kanados Romuvos Stovyklavie
tėje. Visais suvažiavimo reika
lais kreiptis: t. n. vyr. sk. Jū
ratė šeškutė, 18 Greenview 
North, Toronto, Ont. Canada, 
telef. 416-233-2378. Registracija 
vyksta ligi liepos 1 d., 1973 m. 
Remkime šių narsių sesių ir 
brolių pastangas, ir raginkime 
vieneto vyr. skautes ir gintares 
dalyvauti.

VĖLIAVA PARADAS NEŽINOMOJE STOVYKLOJE 

,nes ant šios geros nuotraukos neliko jokių užrašų).

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Savo namine vaistų spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkinga,i. ųž 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes if nuplauti 
lentynas; patikrint’ visus užrašys, 
kad neįvyktų klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam nęti- 
<ėtumui pasiruošus.

U.S. POSTAL SERVICE
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Printed in U.S.A

people can copy it down

move faster. So use Zip Code on every letter you mail.
1. If you don’t know a local Zip Code, check the Zip Code

Section of your phone book. . • '
2. -For out-of-town Zip Codes, call us. Our number is m the

Zip Code Section too. S
3. For next-day delivery crosstown. Zip Code and mail

the fast pickup before 5:00 p.m. '
4. For next-day delivery to cities within 600 miles. Zip Cod?

and mail before 4 .•00 p.m. from any specially marked 1 J * 
Air Mail Box. x .

“l*ve seen the amount of ma i! we 
handje get bigger every year. 
Zip Code’s the only way we ’ve kept

>: Norbert J.Rokusek į i .

X W? -

-4^3- a 4' i■

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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KAIP DAROMA ISTORIJA

Istorinėje pilyje vadovas aiš-
I kiną turistams:
j — Pilis yra iš XIV šimtmečio, 
Į o šis, dabar baigiamas įrengti 
fontanas bus XVI šimtmečio.

ŽĄSIS IR ŽĄSINAS
Signora Rossi teiraujasi pas 

vieną kaimietę kaip ji atskiria 
žąsiną nuo žąsies.

— O, labai paprastai, aš dėl 
to nesuku sau galvos, suleidžiu 
visas žąsis į vieną patalpą, o jos 
jau pačios nuramina savo smal
sumą.

• Liūtė bara liūtuką, kuris 
vaikėsi žmogų aplink medį.

“Kiek kartų aš tau sakiau, kad 
nežaistom su maistu.



A. SVlŲONiS

SU JAIS...
“Draugas” š. m. birželio mėn. 

6 d. prabilo b. kv. (p. Broniaus 
Kviklio) lūpomis, apie L. B- 
nės rinkiminius “laimėjimus”. 
Iš jo sulipdyto vedamojo plau
kia užgaulus pasityčiojimas iš 
tų, kurie rinkimuose gavo ma
žesnį balsų skaičių.

Pirmiausiai jis užgauliai ra
šo apie parinktus rinkimams 
kandidatus, anot jo, ne visi 
jie buvo “bendruomenininkai”. 
O tai dėl to, kad išdrįsdavo pa
kritikuoti Bendruomenės va
dovus. Jis vadina juos “bend- 
ruomenininkais” tik kabutėse. 
Išeitų, pagal b. kv. logiką, kad 
bendruomenininkas bus tik tas, 
kuris stovės prieš tokį vadovą 
be kepurės, 
kartos: taip, 
kokia naivi 
ko samprata.

Toliau jis pralaimėjusius va
dina kraštutiniais rėksniais ir 
todėl už juos visuomenė nebal
savo. Iš tikro, atrodo, kad b. 
kv. rašo lyg kaž kokio svaigulio 
apimtas. Ar gi, visi išstatyti 
rinkimams kandidatai yra iki 
vienam išrenkami, jei tų kan
didatų yra daugiau, negu iš
renkamųjų. Vartau Chicagos 
apygardos kandidatų sąrašą, 
jų yra beveik 40 asmenų, o tuo 
tarpu išrenkamų tik 15 ar 16. 
Reiškia, pagal b. kv. logiką, 
kurie nebuvo išrinkti yra “ben
druomenininkai” kabutėse ir

galvą nuleidęs ir 
taip... O varge, 
bendruomeninin-

kraštutinieji rėksniai, nes jie 
per rinkimus gavo mažiau bal
sų.

Tikrai, kaž kas su tokia b. 
kv. galvosena netvarkoj. Sa
kysim, Chicagos apygardoje 
neišrinktųjų skaičiuje yra ga
vusių net ir 1500 balsų, žino
mi visuomenininkai , organi
zacijų veikėjai, reiškia, kad 
jie visi yra kraštutiniai rėks
niai.

Taip pat iš b. kv. rašinio plau
kia šiurkšti neapykanta lietu
viškų partijų asmenims. Keis
ta, kad jis gyvena demokratijos 
krašte, kur partijos valdyme 
turi lemiamą galią, o tuo tar
pu, atsiliepia su pašaipa apie 
lietuviškųjų partijų veikėjus jų 
pasenusius bilietus.

Įdomu, kokiai gi partijai b. 
kv. priklauso? Kas gi gali nu
neigti, kad jis nepriklauso tai 
mažai, labai piktai ir agresy
viai frontininkų partijai. Pik
tai, nes sakoma, kuo mažesnė 
partija, tuo ji piktesnė. Todėl 
frontininkai nepakenčia nė 
vienos didžiosios partijos.

Įdomu, kad jis vadina rėks
niais visus tuos, kurie ne fron
tininkai, Bet kas gi nežino 
Chicagoje ir už Chicagos, kas 
daugiausiai rėkė. Kas gi neži
no, kad frontininkai išvystė 
tokią propagandą, apie ku
rią, kai kas su pašaipa kalbėjo, 
tai bent propaganda, ji jau

papuošta, apžiūri save veidro- 
liežuvį.

Jauna baleto studijos lankytoja prieš pasirodymą, jau nugrimuota ir 
dyje. Kai kas jai užėjo ir ji parodė pati sau

prilygsta rikiminei Amerikos i . . . - ,
propagandai renkant Aineri- Lietuviai mokslo

Kardelio atiminimai. Gyveni
mo pamainos ir t. t.

Sėja išeina 4 kartus per me
tus. Atskiro nr. kaina $1.50.

Gyvenimas Vokietijoj
Al. Pakalniškis savo kelionės 

į Europą aprašyme (L L. nr. 
10) mini susitikimą su dėde: '

Dėdė gražiai begyvenąs. Be
turįs dviejų aukštų namą, ir pa
stogėje kambariai įrengti. 0 na
mai Vokietijoje brangūs. Toks 
kaip dėdės kaštuoja penkiasde
šimt tūkstančių dolerių.

— Kaip sekasi gyventi Vokie
tijoje — kartą paklausė jį tėtė

— Visiškai gerai, — atsakė 
dėdė. Vokietijoje puikus gyve
nimas.

— Bet tiek neuždirbi, kiek 
Amerikoje.

— Ne, Žinoma neuždirbu tiek. 
Bet atsimink, kad Vokietija yra 
socialistinis kraštas. Jeigu kas 
iš mano šeimos suserga, viskas 
yra apmokėta. Jei aš pats su- 
sirgčiau, man būtų mokama pil
na alga. Jei nelaimėje žūčiau, 
mano šeima puikiai pragyventi 
galės iš gaunamos pensijos. Taip 
viskas sutvarkyta, kad nereikia 
taupyti juodai dienai. Ką uždir
bi, tą gali ir išleisti.

— Bet tur būt valdžia daug 
atskaito nuo alg>t, — įsiterpiau 
aš.

— Ne, visiškai nedaug, — nu
neigė dėdė.

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI "NAUJIENAS"

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBOTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. S2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, HI. 60608.

tiems, kuriuos b. 
kraštutiniais rėks- 
nereikėjo. Tiesai 

propaganda.

pasaulyje

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $250.

Kri*ti|ona* Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poete 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psL Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
kitai knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
kokiąNaujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 psL________
Prof. Ved. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psL______________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO

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

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

šeliais. —
Juozas Liūdžiu*, RAITAI, 250 psl. ____________________
P. LiOdžiuvi*nė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

$6.00
$6.00

$730

$2.00
$2.00

$5.00
$3.00

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

170 psL --------------------------------------------------------------------
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai. ------------------------------------------------------------

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, DI. 60608. — TeL HA 1-6100 
Li

$3.00

$3.00

kos senatorius ar net jos prezi
dentą. Frontininkai daktarai 
šimtus net ir tūkstančius dole
rių pažėrė rinkiminei propa
gandai varyti per spaudą, ra
diją, televiziją. Paskleista jų 
“bloko” tūkstančiai lapelių su 
dailiais dar jaunyste dvelkian
čiais veideliais ir su jų išliaup- 
sintais , tiesiog neįvertinamais 
nuopelnais.

Gi rėkti 
kv. vadina 
niais tikrai
nėra reikalinga 
Ji tylėdama šaukia ir bado akis, 
tiems, kurie jos nemėgsta. Tat, 
“pralaimėjusieji” be didelės 
propagandos skelbė ir tai vi
sada skelbs, kad L. B-nė yra 
visų lietuvių organizacija, kad 
ji turi visus apjungti ir visi 
joje turi turėti balsą, o ne vien 
tik frontininkai į ją suktais 
rinkimais įsibrovę. Jie visada 
šauks, kad kai kuriems L. fi
nes vadovams rūpi sėdėti prie 
jos vairo, o ne rūpi apjungti 
visus Amerikoje gyvenančius 
lietuvius.

Bet kas dar įdamu, kad b. 
kv. išgirdo tik šių “pralaimėju
siųjų” rėkimą, o buvo apkur
tęs frontininkų šūkavimams. 
Kodėl jis nutylėjo apie tai, kai 
frontininkų grupė rėkė savo 
rinkiminiame atsišaukime, kad 
reikia nušluoti laisvinimo in
stituciją Altą. Ar b. kv. nežino, 
kad šitokie “rinkimai”, kurie 
vyko Chicagoje, nepakėlė L. 
B-nės orumo, bet dar labiau 
lietuvišką visuomenę padalino 
į priešingus frontus... Ir ne 
vienas iš jų, pamojo ranka sa
kydamas, kad jūs be mūsų, 
mes be jūsų. Tokiu savo veda
muoju b. kv. užgavo rinkėjus, 
tuos, kurie balsavo už tuos jo 
vadinamus kraštutinius rėks
nius. O tokių rinkėjų1 buvo ne 
dešimtys, bet šimtai ir net tūks 
tančiai. Reikia tik stebėtis ir 
apgailestauti dėl tokio siauro 

b. kv. akiračio, kurį jis parodė 
“Draugo” lapuose.

(Bus daugiau)

Air Pollution Control Associa
tion 66-tas metinis suvažiavimas 
įvyksta Chicagoje Palmer House 
birželio mėn. 24-28 d. J. W. Gu- 
dėnas iš Argonne National La
boratory, Argonne, Illinois yra 
bendraautorius pranešimo apie 
didžiųjų aerodromų ir prijung
tos statybos įtaką į oro kokybę. 
R. Simonaitis iš Pennsylvania 
State University, University 
Park, Penna, yra bendraautorius 
pranešimo apie fotocheminio 
smogo sustabdymą fenoliu, ben- 
zaldekidu, anilinu.

Mažalietuvis B. R. Simoneit 
iš Space Sciences Laboratory, 
University of California, Berke
ley, California yra bendraauto
rius straipsnio apie Luna 16 ir 
Luna 20 pavyzdžių anglies che
miją, kuris yra paskelbtas lei
dinyje Geochimica et Cosmochi- 
mica Actą, tomas 37, nr. 4 1973 
m. balandžio mėnesį.

K. B. Kepėžinskas iš Sovietų 
mokslų akademijos Sibiro sky
riaus Novosibirske geologijos ir 
geofizikos insrtituto parašė 
straipsnį apie spaudimo keiti
mąsi per metapelitų vidurinės 
temperatūros metamorfizmą, ku
ris yra išspausdintas leidinyje 
Lithos ((Oslo), tomas 6, nr. 2 
1973 m. Tai yra pirmas Kepežins- 
ko darbas už Sovietų Sąjungos 
ribų anglų kalba, kai visi kiti jo 
darbai skelbti tik rusų kalba.

Saulius šimoliūnas

ris (Nr. 1-2) 84 puslapių, su vi
sa eile paminėjimų jau miru
sių ir dar gyvenančių žymių žy
mesnių veikėjų: Marija Zolpienė, 
Juozas šabanas jaunystėje, V. 
Dalinkevičius 60 gimtadienio 
proga, Jonas Vileišis (1871— 
1942), Dr. Vincas Kudirka ir 
jo kūryba, vėl Juozas šabanas 
jau kaip studentas ir daktaras 
bei šeimos gydytojas; prof. agr. 
dr. Jurgis Krikščiūnas, Saliamo
nas Baltušis (du straipsniai: L. 
Šmulkščio ir 'Petro Stravinsko; 
A. a. Domą Šleževičienė. Virše
lis iliustruotas Dr. Juozo šaba- 
no, pirmas puslapis Marijos Zol- 
pienės, prakilnios visuomeninin- 
kės atvaizdais.

Iš gausių, aktualiomis temo- 
msi straipsnių tekste bent kele
tą norisi paminėti, k. a. vedama
sis “Lietuvių tautinė atsakomy
bė“; Zigmo Dailidkos: Laikas 
įkaitusioms atvėsti; Dr. Juozo 
Pajaujo (Ką tik šiomis dieno
mis miręs): JAV ambasadorius 
Bullit apie Lietuvos atstovą Jur
gį Baltrušaitį; Dr. K Karvelio: 
Lietuva sovietini?; respublikų 
“draugystėje”; V. Sruogienės: 
Mažojo Lietuvos kampelio di
džioji tragedija; C. R. Lietuvos 
universiteto istorija; P. C.: Ko
va su religija Lietuvoje; P. Le- 
lis: Paradas, apaščia, užsienis, 
inžinieriai, neolituanai; Jono

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Plrma|am« tomą yra 208 puslapiai, o antrajam* 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuos* virš* Ii uos* parduodami už $4.00, o kietuos* 

viršeliuos* už $6.08.
Abi knygas gausit*, |*| pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608 

————— ■ i z

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

<azdynui išskleisti mažutį, deinu-ntu spindintį žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minč*ų 
gelmes. %

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

1. J. Augustalfytė - VaičiOnien*. ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio tor- 
nato. 126 psL Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMtS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato. 157 psl. $2.00.

5. Butkų Juzė, EILBRAičIAI IR RASTAI. 155 psl $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDtJAU VIEŠNIĄ V8TROJE. Eilių rinktinė, 169 

osL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI * LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatoliius Kairys, AUKSIN* S*JA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai anie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5 00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau ko 
•Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVtJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $8.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURft, 5-1i lyrikos knyga. 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULBLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMtLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20. Elona Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyrvolls. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVBS LIETUVIŲ DIEVAI, Mitologijos posmai. 

W psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija 115 psl $3.80.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

Mūsų spaudoje
Kur lietuvius veda tokie 

dvasios vadai?
Pasirašęs V. D. iš Worceste- 

rio, Mass., rašo Dirvoje:
Nė tikėjimo, nė vilties...

Laiškų Lietuviams vedama
sis, parašytas Vasario 16 proga, 
mokina visus veiksnius, kaip de
ra ir kaip nedara dirbti Lietu
vos laisvinimo darbą išeivijoj. 
Straipsnį užbaigia: “pylimas vis 
daugiau ir daugiau sunkios že
mės ant duobėje esančio karsto, 
kuriame yra užkelta Lietuvos 
laisvė ir nepriklausomybė”...

Reikšminga, kad visa tai per
sispausdino ir Akiračiai. Pra
šosi išvada. Juk numirėliui nei 
sunkiau, nei lengviau, ar ant jo 
karsto užpilta mažiau, ar dau
giau žemės.

Kam tuomet pamokslauti 
apie veikimą, kurio idealas Laiš
kai Lietuviams jau galutinai mi
ręs ir palaidotas.

Atsiųsta paminėti
SĖJA 1973 1-2. Tautinės de

mokratinės minties bertaininis, 
eidžiamas jau 21 metai (120-121 
nr.), leidžiamas Varpininkų Lei
dimo Fondo, redaguojamas Liud
viko šmulkžčio, 2523 W. 69th 
Street, Chicago, m. 60629. Tur
tingas turiniu dvigubas nume-

Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame dovanų. Universal

SAVINGS

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

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

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

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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TBB LITHUANIAN DAILY NEWS VATIKANO RYTŲ POLITIKA
(Atsakymas J. Draugeliui)

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

ta Chicago >2X00 per year, >1X00 per 
six month. >7.50 per 3 months. In 
other USA localities >20.00 per year. 
>11.00 per six months, >6.00 per 
three months. Canada >22.00 per year; 
tther countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Kanadoje:
metams

LAISVOJI TRIBOHA

>6.00
1X00

>3.00

Oienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams $22.00
pusei metų______________>12.00
trims mėnesiams>7.00
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams _
pusei metų

urtWI
pusei m 
vienam

Naujienos eins kasdien, išskiriant

$8 JO

drevė. 1739 So. Hatated St, Chicago. 
QL 00608. Telet HAymarket 1-8100.

į mano nagrinėtų temą “Lie
tuva Vatikano politikoje** atsi
liepė Draugo puslapiuose (1973. 
IV. 16, 17) J. Draugelis straips
niu “Kas uepasitarnauja krikš
čionių vienybei”. Oponentas iš 
pirmo sakinio visą savo kriti
ką perkėlė iš politinės į religi
nę plotmę. Jo pagrindinė min
tis būtų per visą krikščioniško 
pasaulio susivienijimą, R. Ka-

ta lik ų Bažnyčios vadovybė, te
galinta išspręsti visas pasaul 
slegiančias problemas, ir, tuo 
keliu einant, užtikrinti lietuvių 
tautai laisvę bei ateitį. Krikš
čioniu vienijimas vyksta visa
me pasaulyje, ir jau pradėtas 
lietuvių tautoje, pagal Vatika
no II susirinkimo ‘"ekumeninę 
misijų, kad visi būtų viena“.

Mano straipsnis tam reikalui

>20.00
111.00 Orderiu karta aa užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, itekyrus sekmadieniui, nuo
9 vai ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniai* — iki 12 vai

Šių metų šienas jau sugadintas
Okupacinės sovietų valdžios primesti komunistai 

praeitais metais kraštą paliko be duonos ir be bulvių. Jie 
naudojasi rusų sugalvotais nelaimės pasiteisinimais. Pra
džioje rusai kaltino vėją, nunešusi lietaus debesis į kitas 
sovietų sritis, o pasėtus žiemkenčus palikusius be lietaus. 
Vėliau buvo kalta šalta žiema, iššaldžiusi sužėlusius ru
gius, o dar vėliau kalti buvo lietūs.

Mes keliais atvejais nurodėme, kad kalta visa “ko
munistinė” sistema, kuri išmuša iš žemdirbio bet kokį no
rą dirbti. Kol Rusijoje žemę valdė ūkininkai, tai ten buvo 
pakankamai javų ir daržovių, bet kai krašte tvarką įve
dė “komunistai”, tai rado įvairiausių pasiteisinimų ne
pritekliui pateisintu Bet tikroji priežastis yra trąšų sto
ka. Tai paaiškėjo, kai sovietų valdžios atstovai pradėjo 
tartis su JAV pramonės atstovais ir prašyte prašė ameri
kiečius pastatyti rusams dirbtuves trąšoms gaminti. Ru
sams seniai trūksta trąšų. Chruščiovas žinojo šį sovie
tinio žemės ūkio silpnumą, jis vertė jaunus komunistus 
plėšti dirvonus. Vietomis javai dirvonuose gerai augo, bet 
daugelyje vietų ir dirvonai nieko “komunistinei” valdžiai 
neduodavo.

Praeitais metais visame sovietų ūkyje buvo, padaryta 
daug klaidų. Sovietų valdžia ir žemės ūkio reikalų val
dovai iš anksto numatė planus, kaip šiais metais reikės 
rengtis ne tik sėjai, bet ir derliaus nuėmimui. Lietuviai 
komunistai gavo tas pačias instrukcijas iš Maskvos, to
dėl ir lietuviškai spausdintoje okupanto spaudoje buvo 
straipsnių apie reikalingus pasiruošimus šį metą laukia
mą derlių nuimti daug tvarkingiau, negu tai buvo pada
ryta praeitais metais.

Šį metą pasiruošimai žemė ūkio darbams buvo pra
dėti labai anksti, bet kai atėjo šienapiūtė, tai rezultatai 
pasirodė tokie patys, koki jie buvo praeitais metais. Tai 
skelbiame ne mes, cituojame ne iš Lietuvos atėjusio laiš
ko, bet iš Lietuvos komunistų partijos centrinio organo. 
Per keturias skiltis rašinio pavadinimas šitaip skamba: 
“Šienas genda, o daržinės tuščios”. Kad Amerikos lietu
viai pamatytų, kaip šiais metais Trakų apskrityje eina 
šienapiūtė, pacituosime iš parvežto paskutinio Tiesos 
numerio šias vietas:

“Trakų rajono, 'Dusmenų kolūkio kultūrinėse 
pievose prieš savaitę pasirodė plovėjai. Mechaniza
toriai Alfonsas Žuronskas ir Petras Narinkevičįus su 
traktorinėmis šienpiovėmis guldo vešlią žolę į pradal
ges. Vyrai dirbo veik be priekaištų.

— Kasdien kiekvienas nuplauname po keturis — 
penkis hektarus pievų. Jei nesikimštų dalgiai, pada
rytume ir daugiau, — sako traktorininkas Petras 
Nariuke vidus..

Dar iš ankstaus ryto šienpiovėjai ne vieną hek
tarą nupjovė, tačiau pavakary nematėme, kad kas 
nors tuose plotuose vartytų žolę. Pasirodo, tuo laiku 
mechanizatorius Juozas Petrukonis baigė vartyti žo
lę, nupiautą dar prieš savaitę kitoje vietoje, ir, pa
likęs vartytuvą lauke, nuvažiavo į dirbtuves”. (Tie
sa, 1973 m. birželio 9 d., 1 psl.).
Trakų apskrityje šienapiūtę aprašinėja specialus Tie

sos korespondentas Jonas Žalys. Korespondentas mano, 
cad šieną, net nevartytą galėtų vežti į daržines, nes jis 
sausas, bet “tarybinių” ūkių direktoriai taip nesielgia. 
Nuplautas Menas genda ne tik Dusmenų kolūkyje. Bet 
panaši padėtis yra ir Onuškio kolūkyje. Vyriausioji ūkio 
agronome, Albina Barynienė pranešusi korespondentui, 
tad jie piovę šieną šeštadienį ir sekmadienį, bet jis dar 

nevežamas.
Dar blogesni reikalai su kolchozu, vadinamu “Boise-

nupiovė didelius plotus. Užėmęs didelį plotą, jis dirbo 
ištisą dieną. Visa nelaimė, kad tokiais dideliais plotais 
drsti šienas yra nepraktiška. Ryte nupjautas šienas jau 
apysausis, o vakare kertamas yra visai žalias. Mašino
mis tokio ploto šieno vartyti negalima. “Bolševiko” ag
ronomas Ivanas Zelionovas rengiasi įsakyti Orlovui, kad 
šieno laukai būtų tiktai dviejų valandų, tada bus galimą 
planuoti apie nupjautos žolės vartyme

Iš Jono Žalio, aprašymo matyti, kad nuplautas šie
nas paliekamas gulėti keliąs dienas. Jeigu pradalgiuose 
gulintį šieną užlyja lietus, tai jis greitai pradeda gesti Ža- 
ys pradeda įtikinėti žemės ūkio darbus dirbančius lietu- 

vius, kad nupjautą šieną reikia tuojau džiovinti, grėbti ir 
vežti į daržines. Lietuviai visuomet suveždavo nuplautą 
šieną. Nebuvo jokio reikalo jų raginti. Jie žinojo kada 
reikią šieną piauti. Jiems nereikėjo laukti pranešimo, ka
da jį džiovinti. Nuplautas šienas tuojau buvo džiovina
mas ir vežamas į daržines.

Tas pats Tiesos numeris pataria žemės ūkio, darbinin
kams skubėti ir organizuoti talkas šienui plauti, džiovin
ti ir vežti į pastoges. Nepriklausomoje Lietuvoje šieną nu- 
sipiaudavo patys ūkininkai, jį pajėgdavo suvežti be mies
tiečių talkos. Neprįkteusomoje Lietuvoje ūkininkai turė
davo pakankamai pašaro iki pavasario. Jie turėdavo pa
kankamai ir pieno, sūrio ir sviesto. Tuo tarpu “komu- 
nistįiė’* sistema šieną gadina pradalgiuose. Įdomiausia, 
kad šieną ji gadina po ankstyvų pasiruošimų šienui 
piautk

V. KAROSAS įnepasitarnavo. Priešingai, man 
teko negarbė, pagal oponentą: 
“pavaizduoti Vatikano vad. 
“Ospolitik” nepalankia, 
žalinga Lietuvos bisvės reika
lui”. Pagal J. Draugelį: Vati
kanas jokios Rytų politikos 
niekuomet neturėjo ir neturi, gelijos. Tas pareigas 
visi mano paduoti šaltiniai esą 
netikri, pramanyti, argumen
tai sukti ir visas mano straips
nis pasitarnavo neva religinių 
aistrų sukėlimui.

Reiškia, A. Adžubėjaus, N. 
Podgornyj, A. Gromyko kelio
nės į Vatikaną ir vysk. A. Casa- 
roli, kard. J. WiRenbrams, jė
zuitų gen. Petro Arrupe revizi
tai Kremliui, bei kiti politiniai 
faktai, tereiškia tik nekalto po
būdžio pasi viešėjimus ir pokal
bius nekaltomis temomis. J. 
Draugelis rašo,: “O, jei Vati
kanas kalbasi su Maskva, Bu
dapeštu, Praga, Varšuva ir ki
tais, tai ne tam, kad vykdytų 
kažkokią “Ostpolitik”,' o tik 
dėl to, kad jam rūpi katalikų 
likimas tuos kraštuos. Vatika- 
nats nori jiems padėti”.

Perskaitęs J. Draugelio 
straipsnį, ėjusį per du Draugo 
numerius, parašiau “Laisvo
jo pasaulio lietuvių dienraščio” 
didžiai gerbiamam redaktoriui 
mandagų laišką, kurį baigiau 
šiais žodžiais”. “Todėl drįstu 
kreiptis į Jus, kad leistumėte 
Jūsų redaguojamame dienraš
tyje ne tiek atsakyti į J. Drau
gelio man daromus priekaištus, 
nes nenoriu įsivelti į beprasmę 
polemiką, bet plačiau pasisa
kyti ta tema, kad kiekvienam 
skaitytojui būtų suprantama 
to klausimo svarba” Praėjo 
dvi savaitės, atsakymo nesu
laukiau. Dėkokime Dievui, 
kad išeivijoje turime Naujienas, 
kuriose galima tarti tiesos

“ČIGONŲ BARONAS” 
IR KAS TOLIAU?
Rašo JUOZAS TAUTVILĄ

1.
Išgirdęs tokį pasisiūlymą ir visai ne

lauktą pasipiršimą jo dukteriai županas 
greitai sumeta ir savo išskaičiavimus: tu
rėti šalia tokį protingą ir turtingą kaimy
ną, jis galėsiąs greičiau praturtėti ir būti 
net dvigubas “Kiaulių Karalius”.

Džiaugdamasis ir tebetrindamas ran
kas. Županas paprašo savo piemenį Es- 
tvaną (Linas Laurušonis), kad jis nueitų 
pas jo dukterį Arseną ir ją pakviestų ateiti 
čionai.

Bet vieton dukters, pirma ateina jos 
auklė Mirabela (Filina Braunienė). Apsi
dairiusi staiga ji pamatė netoliese stovintį 
Karnerą, pasirėdžiusį gražia komisaro 
uniforma ir aut krūtinės prisisegusį ka
rališkąjį ženklą. “Juk tai mano mylimas 
vyras, Liudvikas Kamera, tenai stovi!” 
— sušuko Mirabela. Jis paliko mane ir 
mūsų mažą sūnų Otokarą dar prieš 21 Į 
metus ir dingo be žinios. Džiaugsmo aša
ras liedama, ji pribėga prie savo vyro, ir 
jį apkabinusi karštai bučiuoja...

“Pažiūrėk dabar į tą jauną vyruką, tai 
mūsų sūnus Otokaras, kurį užauginau di
džiausiame varge!”...

Karnero širdyje vėl suliepsnojo pirmo

ji meilė savo žmonai ir savo sūnui Oto- 
karui.

Seniai iširusi šeima vienas antrą ątrado 
ir džiaugsmo kupini vėl suėjo į bendrąži- 
dinį. Senės čigonės pasakyti Kamerai 
burtai jau pildosi...

Visi dabar džiaugiasi, dainuoja, linki 
jiems laimės ir giria čigonę — burtininkę.

Tėvo pakviesta, atėjo ir jo duktė Arse
ną Jis. pristatydamas ją Barinkajui, sa
ko: “šitas gražus ir turtingas ponaitis yra į 
tave labai įsimylėjęs ir nori tave vesti.”

Užklupta tokios staigmenos, Arseną vi
saip išsisukinėja ir net griežtai atsisako. Ji 
ištekėsianti tik už mylimo ir laboi turtin
go vyro ir dar turinčio barono lituką. Mat 
savo širdies gilumoje ji vis tik myli tą jau
ną vyruką Otokarą, nors jjs esąs ir netur
tingas.

Šitas piršlybas išardo į jų tarpą įsibro
vusi senės čigonės duktė Safi (Kristina Mar
keriu tė - LindąuistL I’ąmačiusi elegantiš
kai atrodantį ir dar gana jauną gražų vyrą. 
Safi pradeda koketuoti, aistringai šokti ir 
dainuoti, Šaudydama vis į Barinkajų savo 
aštriais ir ugningais žvilgsniais...

Barinkajus jau neberimsta, žiūri tai į 
Arseną, tai į Žapaną, tai į šilą žaibus tebe- 
mėtajučią naują koketę Safirą. Ji vis dar 
šoka dainuoja, raitosi, akimis šaudo, juo
kiasi... Barinkajus staiga ją pačiumpa 
dar tebešokančią ir prispaudęs prie savęs, 
garsiai sušunka: “šita juodaakė gražuolė 
Safira mane užbūrė, pripildė širdį meilės

Bažnyčia, atskirta nuo pasau
lio praraja, taps neištikima 
savo pagrindinei pasiuntiny
bei. .. Bet Bažnyčia kartu gy
vena žmogaus istorijoje. To
dėl jį turi į tą istoriją įsisunkti 
ar tiksliau sakant, įsikūnyti”.

Labai realiai M. Krupavi
čiaus atvaizduota Bažnyčios 
padėtis ir uždaviniai. Tačiau 
mokslinis metodas reikalauja 
tikslumo. Pagal Krupavičių 
išeitų, kad lietuvių tautą rei
kėtų priskirti prie pasaulinio 
katalikiško geto.

Tai ne tiesa, nes labiausiai 
katalikiškuose kraštuose vei
kia religiniai, ideologiniai ir 
politiniai sąjūdžiai, kurie yra 
apleidę katalikišką getą. Ne
priklausomybės metais, per 
trečiojo seimo rinkimus, lietu
vių tauta nusisuko nuo katali
kiškųjų partijų ir pasuko de
mokratijas link, nors per rin
kimus bažnyčiose katalikų ku
nigai apšaukė socialdemokra
tus ir valstiečius liaudininkus 
“bedieviais”. Todėl netikslu 
sutapdinti katalikybę su lietu
vių tautos politiniu ar idėjiniu 
nusistatymu.

Tačiau katalikiška politinė 
ir idėjinė srovė, tiek Lietuvo
je tiek išeivijoje, sudaro kata
likišką stovyklą, kuri įeina į 
Krupavičiaus apibūdintą getą. 
Kaip pasauliniu mastu, taip 
lietuvių tautoje, katalikų sto
vykla sekdama Vatikano II su
sirinkimo nutarimus, nori eku
meniniais metodais “įsisunkti” 
į protestantiškas, demokrati
nes, liberalines, socialines ir 
net į komunistines ideologijas 
ir per jas įžengti į modernųjį 
pasaulį.

Šis didingas planas suklupo 
iš pirmo žingsnio. Katalikiš
kasis pasaulis nepajudėjo iš 
savo geto ir netapo modernaus 
pasaulio dalimi Iš čia seka iš- 
vada» kad lietuvių tautos liki
mas negali būti rišamas religi
ne' prasme su Vatikano Rytų 
politika.

(Bus daugiau)

čioe ir pasaulio kyla tvora, kad 
skirtumai tarp jų darosi vis 
pavojingesni... kad ėjimas tais 

net naujais keliais i pasaulį, į žmo
nes būtų sėkmingas, reikia 
Bažnyčią iš vidaus atnaujinti, 
ją nuvalyti, grįžti prie evan-

Jonas 
XXIII sutalpino viename žody
je — aggiornamento Bažny
čios atnaujinimas arba sunū- 
dieniniinas ir dialogas — po
kalbis su pasauliu — tai dvi 
vyriausios idėjos”.

Iš patiektos citatos išplaukia 
“dvi vyriausias ”, kurios be
veik žodis žodin atitinka M. 
Martino “didžiąsias idėjas”. 
Trečiąją idėją prel. M. Krupa
vičius taip nusako: “Popiežius 
Jonas atidarė kelią į rytus nau
jai politikai su socialinėmis 
valstybėmis”., ir užbaigia min
tį tolimesnėje straipsnio daly
je: “Jono XXIII pradėtoji, o 
Pauliaus VI tęsiamoji “kelio 
atidarymo” į rytus politika. 
Kard. Koenigo misijos, msgr. 
Casarolio sudaryta sutartis 
tarp apaštališko sosto ir Bel
grado, pasitarimai su Praga, 
pagaliau kontaktai su Maskva, 
— tai Vatikano politikos sieki
mo susitarti su socialistinėmis 
valstybėmis ir Bažnyčios nau
jo padėjimo šiuose kraštuose 
etapai”. i

Prel. M. Krupavičius aiškiai 
apibūdino Vatikano Rytų po
litiką, o amerikiečių spaudoje 
Vatican’s Ostpolitik terminas 
dažnai vartojamas. Tik J. Drau 
gelis, net skaitydamas Draugą, 
Vatikano Rytų politikos nepa
stebėjo, kuri iš piršto neišlauž- 
ta.

Toliau, M. Krupavičius tame 
pačiame straipsnyje nusako, 
kokios priežastys privertė Va
tikaną pakeisti politiką: “Vi
duramžiais ir naujųjų amžių 
pradžioje Bažnyčios užimtai 
pozicijai pradėjo kilti pavojai. 
Pirmiausia didžioji schizma 
atplėšė nuo Bažnyčios bizanti
nius rytus, paskui vakaruose 
reformacija supurtė jos pozi
cijas vakaruose. Pradėjo lais- 
vintis iš po Bažnyčios globos 
politikos ir kultūros pasaulis, 
bažnyčia prieš visa tai reaga

vo defenzyva, kas kartą vis 
daugiau užsidarydama savo 
tvirtovėje, nustatydama savo 
instituciškai — doktrinalines 
ribas. Pagaliau atsidūrė savo
tiškame gete. To geto ribos 
juvo labai plačios, nes jame til
po ištisos tautos ir valstybės.

O tuo tarpu pasaulis ėjo sa
vais keliais. Mokslas, techni
ka, civifizacija padarė milži
nišką pažangą”__ Bažnyčios
aukščiausioji vadovybė supra
to, kad reikia keisti metodus, 
strategiją ir taktiką, pereiti į 
ofenzyvą, bet svarbiausia, kad

žo-

IŠKILIŲ KATALIKŲ 
LIUDUIMAI

Ar lietuvių tautos laisvė ir 
net egzistencijos kovą galima 
statyti , svarstyti ar spręsti 
religinėje plotmėje? Tai prin
cipinis klausimas. J. Drauge
lis netiki nei Pontifikinio Bib
lijos Instituto Romoje prof. M. 
Martin, nei mano tvirtinimais, 
ir taip rašo: “O, ką M. Martin 
ir V. Karosas kalba apie pop. 
Joną, XXIII ir jo turėtas “di
džiąsias idėjas”, tai yra jų 
asmeniškos nuomonės, nepa
remtos jokiais faktais”. Kvie
čiu liudininku preL M. Krupa
vičių, kuris savo ilgame straips
nyje “Jonas XXIII — Paulius 
VI” (Draugas, 1970 m. Nr. 40 
— 48) rašo: “Trumpai prieš 
savo mirtį popiežius Pijus XII 
pasakė: “žinau, kad esu šios 
epochos paskutinis popiežius— 
Jonas žinojo, kad tarp Bažny-

SięiITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

nuodų, sukėlė jausmų audrą ir dabar aš ją 
karštai pamilau!... Tik ji viena, 
goji Safari, bus mano mylimiausioji žmo
na*,..”

Barinkajus ją bučiuoja ir bučiuoja... 
Gražioji Safari glosto jo plaukus ir atme
tusi galvą į turtingosios Arsenos pusę, gar
siai nusikvatojo... cha, cha, cha!... ir 
abudu vėl meiliai toliau šoko...

Županas smarkiai supyko ant Barinka- 
jaus už tokį viešą jo ir jo dukters pažemini
mą. Jis net grąsina Bariuką ją visai sunai
kinti paleidęs savo kiaules į jo daržus, 
pievas ir laukus. Kauniečiai pritaria savo 
“Kiaulių Karaliui“, pnola mušti Barinka
jų. Bet čia ir čigonai neatsilieka ir jie 
drąsiai puola įkaitusius kaimiečius ir ap
gina savo Barinkajų ir jo mylimąją Safi. 
Laimėję mūšį, čigon ū džiūgauja, šoka, 
d alsuoja, linkėdami meilės ir laimės. 
Baigę dainuoti jie pakviečia Barinkąjų tr 
jo mieląją Safirą ateiti į čigoną nakties 
metu uždegtą laužą ir Į jiems surengtą ves
tuvinę puotą.

Saulei nusileidus, Barinkajus ir Safira 
atvyksta į tas iškilius. čigonai juos su
tinka su linksma muzika ir su dainomis, 
šoka, juokauja, geria vyną, skamba vyno 
taurės ir vis į “jaunųjų sveikatą”!

Taip įsilinksminę, vyrai dabar skelbia, 
kad Sandor Barinkajus yra išrinktas jų 
naujas vadas ir čigonų baronas? “Valio! Va
lio!” visi Šaukia, rėkia trypia.

Naktis tamsi, naktis paslaptinga. šven

tai kitur vis 
Laužas dega, kibirkš

tys šokinėja. Dainos skamba, muzika ir 
juokas kur tai toli, toli miške vis aidi ir 
aidi...

Danguje žvaigždės mirga, mėnulis sa
vo veidą dažnai keičia, tai šypsos, tai su
siraukia, tai pašiepiančiai kvatoja...

Švelnus vėjelis pučia ir veidus paglos
to, o medžių lapai tik šlama, tik šlama... 
Vieni jau sumigo, kiti dar kažką niūniuo
ja, treti meilės sapnuose savo širdis užliū
liuoja. ..

Naktis rami, naktis svajonių pilna... 
Jaunoji Safi jaučia atėjusią savo laimę, 
glosto barono garbanas, bučiuoja jo veidą, 
akis... Meilė savo burtais žmogų suskal
do, meilė jo dulkes ir vėjais paleidžia...

Senė čipra. sėdėdama ant aukšto 
ąžuolo kelmo ir įrėmusi savo žilą galvą į 
išdžiūvusias rankas, ilgai žiūrėjo į tolį ir 
sau vis kartojo: “Mano burtai ir mano pra
našystės jau pildosi”...

Uždanga iš lėto nusileidžia, pirmasis 
operetės veiksnias pasibaigė. Publika karš
tai plojo ir plojo, ir vis šaukė: “Valio! 
Valio!” —

Antras veiksmas prasidėjo vėl ilgais 
plojimais.

Tamsi naktis jau baigiasi įr rylas iš lėto 
aušta. Nubudę paukščiai čiulba, gieda, 
švilpia... Tik vienas genys kažkur me
džius įkyriai snapu kapoja. Jau matosi pi-

to Jono vabalėliai tai vienur,
ta žavin- sužiba ir užgęsta.

lies griuvėsiai ir čigonų vargingos lūšnos. 
Sukyla čigonai, triukšmingai praleidę nak
tinę puotą. Senė čipra vaikšto nervuota ir 
susirūpinusi. Ji galvoja ką reikštų jos sap
nas ir sapne matytas jau seniai miręs Ba- 
rinkajaus tėvas, kuris atėjęs jai parodė tą 
vietą, kur jis buvo paslėpęs savo turtą ir 
visas brangenybes. Tą sapną ji pasako sa
vo dukrai Safi ir jos vyrui Barinkajui. Bet 
Barinkajus šaltai jai atrėžia, kad tai esą 
tik burtai, o burtams ir sapnams jis nie
kuomet netikėjęs ir dabar nenorįs jos sap
nui tikėti. Bet moterims užsispyrus, Ba
rinkajus nueina į čigonės nurodytą vietą ir 
atvertęs didžiulį marmuro akmenį ir at
kasęs žemes, staiga pamatė auksą, dei
mantus, perlus, rubinus, safyrus.

Apstulbęs iš džiaugsmo, Barinkajus 
garsiai sušunka: “Dabar aš esu ir baronas 
ir turtingas vadas! Mano mylima Safi bus 
turtinga ir laiminga žmona!”

Subėgę čigonai džiaugiasi ir vėl dai
nuoja, linkėdami savo vadui ir jo žmonai 
laimės, laimės ir laimėje čigoniškos mei
lės!...

Pakilusi saulė apibėrė savo spinduliais 
ir čigonus, ir jų vadą, ir jo žmoną, ir senę 
Čiprą ir visą atrasią skarbą. kurio auk
sas ir akmenys dabar žėrėjo visu savo gro
žiu ir kažkokia paslaptinga galia, lyg tas 
laumių užburtas ir staiga pražydęs papar
čio žiedas...

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
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DR. L G. BALUKAS 
IR 

DR. FANG C LU 
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8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL Tel. 599-0600 

Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepiąs skambinti 874-8012

DR. C. K. BOBELIS
INKSTU IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telof. 695-0533

Pea Valley Medical Center 
MO SUMMIT ST.

ROUTE 50, ELGIN. ILLINOIS

ROCKFORD. ILL
lietuvių klubas žinomas

Jau netoli 20 metų kaip stovi 
Rockfordo Lietuvių klubas nau
jas Pastatas.

Lithuanian Club įsigijo didelį 
garbingą vardą be jokių apgar
sinimų: namas šviesių palivotų 
plytų, nemaino spalvos, langai, 
ai ūminio, rėmai nerūdija. Naujas 
stogas. Didelė antena stipriai 
perduoda televizijos paveikslus. 
Nors jau 20 metų senumo, bet 
mūro sienos niekur nėra įskilu
sios, iš lauko puikiai atrodo, iš 
vidaus irgi. Didelė moderni sa
lė, naujos kendalabrų šviesos, 
ir visi parankumai. Apačioje 
moderniai įrengtas baras, ma
žesnė salė ir kambarys draugijų 
mitingams. Moderniai įrengta 
didelė virtuvė. Svetimtaučiai pa
mėgo lietuvių klubą, jų organi
zacijos čia perkelia susirinkimus,

aubuvi-

vakarą
žmonių

vestuves ir mažesnius 
mus.

Pereitą šeštadienio 
įvyko didelės turtingų
šeimos vestuvės. Lietuviai mo
ka priimti svečius. Pakviečia 
vestuvininkus į klubo barą: pirm. 
Juozas Uzonis, vicepirm. Vacys 
Smatavyčius, nuo L klubo pa
sveikina su šampanu visa vestu
vių štabą ir tėvus, praneša, kad 
šitas gėrimas ateina nuo lietu
vių karaliaus Mindaugo ir jo 
žmonos “Mortos”. Su linksmu
mu svečiai išgeria, mūsų valdi
ninkai pila ir kitą, visi patenkin
ti, labiausiai jaunųjų tėvai, kad 
lietuviai nuoširdūs, moka sve
čius priimti. žvalgas

ĮrftUut iMuwuueiub, ttukujaiuų.

Už visus gyvuosius ir miru
sius narius rėmėjus aukojama 
daugybė šv. Mišių. Ypatingai 
daug meldžiasi už savo gerada-

tuvoje.
Kviečiame visus įsijungti į 

Religinės Šalpos rėmėjus. Ra
šyti ar aukas siųsti: Religinės 
Šalpos Rėmėjų Vyriausiajai Val
dybai, 6825 So. Talman Avė., 
Chicago, Ill. 60629. Visi auko
tojai gauna kvitus ir jų aukos 
atleidžiamos nuo federaluūų 
mokesčių. Vietovėse, kur veikia 
Rėmėjų skyriai, aukos įteikia
mos skyrių valdyboms, kurios 
vietoje išduoda kvitus.

per pjLTutąią pravažiavo

SENŲ MOTERŲ ^AUGIAUSIAI

Cenzo Biuro žiniomis, seno 
amžiaus moterų JAV-bėse yra 
žymiai daugiau negu to paties 
amžiaus vyrų. Patikrintais 1970 
metų cenzo skaičiais, visose 
Jungtinėse Valstybėse senesnio 
amžiaus moterų yra 11,400,000, 
o vyrų, sulaukusių 65 metų am
žiaus ir senesnių yra tik 8 mil, 
400000. Išeina, kad kiekvie
niems 722 vyrams atitenka 1,000 
moterų. Pasak Cenco Biuro, ta 
“moterų dommacija” dar didė
sianti.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

1 Petro 5:5.

Brangūs broliai, aukščiau už viską dabokime savo nusižeminimą. Jei 
esame maži ir nusižeminę, tik tada Dievas gal mus naudoti mums neįsižei
džiant. Kai kuriuose dalykuose jis bando mūsų ištikimumą. Todėl jeigu 
Dievas suteikia mums kiek aukštesnę vietą padrąsindamas ir apdovanoda
mas mus pasisekimais jo darbe, priimkime tas palaimas su dideliu nusi
žeminimu, atsimindami patys savo nevertumą ir neganėtinumą ir džiauki
mės iš to, kad Dievui patiko atlikti savo darbą per mus; ir būkime pasi
rengę priimti bet kurioj valandoj nužemintą stovį, kuris reikalingas disci
plinavimui ir pritinkamam išdirbimui mūsų charakterio. Jei vakarykščios 
dienos pasisekimai piktina jus šios dienos nužemintame padėjime, tada ap- 
šsaugokit! Reiškia, kad nesate dar tobulai išvystyti dvasioje.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 

tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St.. Chicago, Illinois 60629
BV. RAŠTO TYRINtTOJAI

(PHYSICIAN ANO SURGEON 
MM WEST 7.1st STREET 

QNaac: HEmleck A5349 
Reside 300-2233

OFISO VALANDOS: 
rinnadiamais ir ketvirtai 1—1 vaL 
•xUratL, penktadienį nuo 1—5. tret 

ir šešud. tiktai susitarus.

Ras.: GI 04073

OR. W. EISIM - EISIMAS 
^KUS^RŲA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

«132 So. KeAae Av*, WA 5-2070 
valandos pagal susitarimą Jei neat- 

ai liepia skambinti Ml 3-0001.

OR. NINA KRAIKEI- 
KiilAUCEUUNAJTt 

aKUMRUA ir MOTERŲ ligos 
613$ So. KEDZIA AVĖ. 
' Tetai WA 5-2470.

NaatąRiapns — skambinti 
471-0225.

Valandos pagal susitarimą.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

so.

Ofiso tel.: HE 4-1010 arba RE 7-9700 
■aūdencijos: PR 6-9001

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

V^LANPOS: Pirmadieniais, antradie- 
* niais. ketvirtadieniais ir penkta

dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
orto tik susitarus. ■ •
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2610 W. 7ht St. — TeL 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—1 vai. vak.

Ofiso telof.: 776-2830
Naujas rex. telof.: 448-5545

— 1 p ■■■■ ■■■■ ...... i

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Kartam Ava. — 586-1220

Suvalkiečių Draugija
Suvalkiečių draugijos veikla
Gegužės 25 dieną Hollywood sa

lėje įvyko Chicagos Lietuvių Su
valkiečių Draugijos susirinki
mas. Pirmininkavo Leonas Va
ši Ii a vas. Pranešta, kad mirė dvi 
narės. M. Sandargienė ir L Uk- 

Susirinkimas mirusias pa
gerbė susikaupimu, šeimai bu
vo išreikšta užuojauta.

Nutarimų raštininkė Eugenija 
Strungys perskaitė nutarimus iš 
praeito susirinkimo. Valdyba da
vė savo pranešimus.

Rengiamas linksmas piknikas. 
Tėvo dienos proga bus sekmadie
nį, birželio 17 dieną Kay darže 
priešais Tautines kapines. Pra
džia 12 vai. Veiks bufetas, bus 
dovanų, gros Jurgio Joniko or
kestras. Komisiją sudaro L. Va
siliauskas, M. Radžiukėnas, M. 
Šapelis ir visa valdyba.

Suvalkiečių draugija yra ga
na veikli. Ji turi virš dviejų 
šimtų narių, neatsisako padėti 
spaudai, ir kitoms labdaringoms 
organizacijos, ir dabar pasky
rė JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro Valdybai 25 dolerius.

Sekantis susirinkimas bus 
pusmetinis, kuris įvyks birželio 
22 d. Hollywood salėje.

Kor. Eugenija Stungys

tinta 
die n į.

HOME

Su gailesčiu pranešame, kad mūsų žentas, švogerta ir krikšto 
tėvas

MĖGSTA DYKAI VAŽINĖTIS
Chicagos Tranzito Adminis

tracija (CTA) praneša, kad jos 
eksperimentas pasisekė daugiau 
kaip šimtu nuošimčių. Buvo 
paskelbta, kad greitojo susisie
kimo linija Evanston — Wil
mette ištisų mėnesį nuo praeto 
pirmadienio leidžiama važinėti 
nemokamai. Tuo būdu CTA 
nori patirti, ar daug daugiau 
žmonių važmėtų autobusais ir 
traukinėliais, jei važmos kainos 
būtų žymiai sumažintos.

Pirmoji diena turėtų CTA 
direktorius įtikinti, nes žmonių 
važiavo 5 kartus daugiau kaip 
iki šiol, būtent ta linija per 24 
valandas važiuodavo vidutiniš- 
apie 240 keleivių, o nemokamai

.7 W. 43rd St. 
.ną Bus pers

kaitytas pereito sekmadienio pikniko 
komisijos pranešimas ir atlikti kiti 
reikalai Po susirinkimo bus vaišės. 
Prašome visus atsilankyti

Valdyba

— Marquette Parko Lšetuviy Namų 
Savininkų organizacijos narių pusme
tinis susirinkimas įvyks i. m. birže
lio mėn. 15 dieną 730 vaL vąk. pa
rapijos salėje. v O2Q So. Washtenaw 
Ave, Bus svarbių pranešimų ir nau
dingų žinių, lliečiančių namų savinin
kus ir visus mūsų'kolonijos gyvento
jus. Prašome skaitlingai dalyvauti.

Stasys Patlabe

— Lithuanian National Democratic 
klubo susirinkimas įvyks trečiadienį, 
birželio 13 d., Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St„ 8:00 vai. vak. Malonė
kite dalyvauti. Po susirinkimo bus 
vaišės. B. Žemgulis

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

Street
6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MAŽEIKA WK

dili
gVdytojas ir chirurgas 
Bąndra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
T^ 925-0296

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

nedaryta,
________Roz, tel.; WA 5-3099________

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 0-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir pankt 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą
.... 111 ■

V. Tumasonis, AL D„ S. C 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71* STREET 
Ofty W-: ŲEmlock 4-2123 
Redd, telof.: Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

(Arch Supports) ir t. t.
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2050 West 03rd St, Chicago, IIL 60629 

Telef.: PReopoct 6-5084

i

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi ų atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: F Rentier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADUO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmleck 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

a

Lietuvos tikintieji 
šaukiasi pagalbos

Pavergtoje Lietuvoje komu
nistai žiauriausiai persekioja 
tikėjimą ir tikinčiuosius. Daug 
bažnyčių atimta, o už likusias 
tikintieji privalo mokėti di
džiausius mokesčius.

Persekiojamai bažnyčiai Lie
tuvoje pagelbėti 1960 m. įsikūrė 
L K. Religinė šalpa — lietuvių 
kunigų korporacija. Šalpos dar
bui stiprinti ir plėsti 1972 m. 
buvo įsteigta Religinės Šalpos 
Rėmėjai — pasauliečių organi
zacija, veikianti savarankiškai, 
bet vieningai su pačia Religine 
Šalpa.

Nariais rėmėjais gali būti visi, 
kurie aukoja ne mažiau 5 dot 
metams, amžinieji nariai — 100 
dol., mecenatai — 1000 dol.

FELICIJUS FELIKSAS RAUBA
staiga mirė 1973 m. birželio mėn. 10 dieną.

Velionis pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So, Western 
Avenue. ' '

Ketvirtadienį, birželio mėn. 14 dieną 10:00 vaL ryto bus lydimas 
iš koplyčias į šv. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiera Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Felicijaus Felikso Raubos giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidętuvėsę ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Namiky šeima.

Laidętųvių Direktariai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

laidotuvių direktoriai

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bei 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL Chicago, Ill. 60608

MARY G. LAZAUSKAS
Pagal tėvus Kirkiškis

Gyv. Garfield Ridge apyl.
Mirė 1973 m. birželio mėn. 11 d., sulaukusi pusės amžiaus. Gi

musi Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: sūnus Raymond, jo žmona Juanita, anūkas Ro

bert Bladek. 2 proanūkai, sesuo Stella Daukisis, jos vyras Bruno, bro
lis Joseph Kirk, daug dukterėčių ir sūnėnų bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami

Velionė buvo žmona mirusio Anton J.
Trečiadienį, 6:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Richard koply

čioje, 5749 Archer Avė., prie Lorel Avė.
Penktadienį, “birželio 15 dieną 9:00 vaL ryto, bus lydima iš kop

lyčios i Our Lady of the Snows parapijos bažnyčią o po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Mary G. Lazauskas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Richard ir Wanda GrochowskL Tek 767-1840.

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metą 

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 kL

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mooe- 
Orderj

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiusti;

-

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARUI:
Chicagos
Lietuvių.
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

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

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 971-4410

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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CTA autobusai nebesustos, 
pavojingose miesto dalyse

Pranešama, kad CTA (auto
busų ir traukinėlių administra
cija) planuoja naują tvarką, kad 
saugumo sumetimais miesto au
tobusai nebesustos tokiose mie
sto dalyse, kur labiausiai siaučia 
piktadariai, plešikautojai ir pa
auglių gaujos. CTA tarybos na
rys pranešė, kad taip jau prakti
kuojama New Yorke ir San Fran
cisco ir su gerais rezultatais. Pla
nas būsiąs greitu laiku pateik
tas naujam CTA. pirmininkui 
51iltonui Pikarskiui.

Pagaliau atėjo pilė kavai. Gru- 
. pė bostoniškių medikų tyrinėto- 
tojų įtarė kavą ir pradėjo nuo
dugnius tyrinėjimus. Padaryti 
tyrimai su 276 širdies ligomis 
sergančiais pacientais ligoninė
se parodė, kad dukart daugiau 
širdimis susirgimų yra tarpe to
kių, kurie per dieną išgerdavo 
po 5 ar daugiau puodukų kavos. 
Nors daktarai ramina, kad dar 
nėra pagrindo aliarmuoti, tačiau 
jau pataria apsiriboti kavos puo-( 
dėlių skaičiumi jokiu būdu ne 
daugiau, kaip iki penkių per die
ną, o geriau dar mažiau.

Jau kavos eilė..
Nieko nėra amžino, net medi

cinos pažiūroj į sveikatą.
Kaip čia seniai — senieji te

beatmena — cukrus buvo skai
tomas ypatinga energijos vers
mė. “Cukrus stiprina”, būdavo 
šūkis ir sportininkams einant 
lenktynių čiulpti cukraus plyte
lę buvo beveik laimėjimo užtikri
nimas. šiandien cukrus, kaip ir 
įvairiausi saldūs produktai, yra 
priskaitomi kone venena (narko
tikų) grupei. Kiaušiniai būdavo 
vienas geriausiųjų natūralinių 
maisto produktų; šiandien — 
ypač kiaušinių tryniai — skai
tomi stačiai cholesterolo koncen
tratais, ir panašiai.

Pikarskis planuoja 
nupiginti CTA važmą

Chicagos Tranzito adminis
tracija, Miltonui Pikarskiui pra
dėjus vadovauti, ntošia planą 
nupiginti CTA važmą traukinė
liais ir autobusais. Tuo tikslu 
Evanstonc ir pačiame Chicagos 
mieste kai kuriomis linijom^ 
žymiai nupiginamos pravažiavi
mo kainos trijų savaičių perio
dui.

Pradedant praeitu pirmadie
niu tokie nupiginimai pradėti au
tobusų linijose priemiesčiuose 
Evanston ir Wilmette ir pačia
me mieste autobusų linijoje. No. 
39A pietinėje Western Ave. pu
sėje, kur nuo 9 vai. ryto iki 3 vai.

SUNSET VASARVIETĖ
401 NORTH SHORE DRIVE — SOUTH HAVEN, MICH.

Tel. (616) 637-2727
Praleiskite savo atostogas Latvių vasarvietėje su privačia smėlėta 
Michigano ežero pakrante. Žuvavimas, golfo žaidimai, pasivažinėjimai 
laiveliais — viskas artimoje distancijoje. > 130 mylių nuo Chicagos 
važiuojant greitkeliais. Viskas atnaujinta ir apstatyta naujais baldais. 
Kainos visiems prieinamos. Atskiri vasarnamiai su visais įrengimais.

Skambinkite DZIDRA SAULĖ. Tel. (312) 386-8556
arba rašykite: 238 So. Grove Ave., Oak Park, ill. 60302.

NAPOLEONAS TILŽĖJE PRIEŠ 166 METUS

Napoleonas 1807 m. liepos 6 d. Tilžėje priima Prūsijos karaliene Luizę, 
popiet galima pirkti bilietus po atvažiavusią pasirašyti taikos sutartį tarp Prancūzijos ir Rusijos. Paveiksle 

taip pat stovi caras Aleksandras I ir Prūsu karalius Fridrichas Vilhelmas 
------------------------------------------------------------III. Paveikslas (Gosse pieštas) yra Versailles muziejuje. Tilžė 1807—1812 

metų kare labai nukentėjo. Ties Ylava ir Friedlandu sumuštos jungtinės 
rusų ir prūsu kariuomenės likučiai 1807 metu birželio 16—17 d. traukėsi! 
per Nemuną Tilžės mediniu tiltu, kurs po pasitraukimo buvo sudegintas.! 
Tilžę užėmė prancūzai. Tų pačių metų gruodžio 14 d. sumuštos Napoleono 
armijos likučiai vėl kėlėsi atgal per Nemuną, o po 6 dienų rusų dragūnai 

arti Tilžės trumpai susikirto su bėgančiais prancūzais.
(Liet. Enc. t. XXXI) J'h’

. 'j'H!

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. •

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

45 centus už pravažiavimą Į abu i buvo Portland jpguiento. }>-vės 
galus, tai yra nuvažiuoti ir grįž
ti. Tik grįžti reikia tą pačią die
ną ne vėliau kaip iki pusiaunak
čio.

I Pikarsky planuoja grąžinti 
CTA pravažiavimo kainą iki 25 
centų, tik perspėja, kad teks su
rasti lėšų deficitams primokėti.

mokymo prpgramų v v r. redak
torius. Dabar yra pakviestas 
Prestressed Concrete instituto

Gažiuskas iš'ž^| 
^■■ąpyfinkės baig' X; ribom 
tols universitetą Be Kafti

PATARIMAS MOTERIMS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

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

AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Jei nori, kad tavo vedybinis 
gyvenimas būtų laimingas su 
savo vyru elkis taip pat, kaip 
elgėsi su savo šunim. Kasdien 
duok jam tris kartus valgyti, 
būk švelni nenervink jo kai val
go ir žiūrėk, kad grandinėlė, su 
kuria ji vežioji, būtų pakanka- 

j mai ilga.

įĮjPJūdzaš Ankus. savininkas 
Baltic kepyklos Town of Lake 
agyfiėkėje, įteikė per Algirdą 
Būdreeką 10 dol. ai ką Naujienų 
vajui.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

KO NORI TĄ GAUNA
Kaip informuoja Tokio polici

jos įstaiga, moterims pradėjus 
vilkėti mini skirt, seksualiniai 
nusikaltimai padidėjo 100'/.

Atseit, vadovaujantis šiais 
daviniais, reikia daryti išvadą, 

i kad moterys, lyg ir pačios, ska
tina šios rūšies nusikaltimus.

—- Marcelė Tiškevičienė iš 
Marquette Parko apylinkės įtei
kė Naujienų vajui dol. Vajaus 
komisija dėkoja visiems už au
kas. visus skai I y tojus prašo 
remti Naujienas ir jas platinti. 
Visi lietuviai yra kviečiami už
sisakyti Naujienas.

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA F trumpai '"i
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para- Bk—___________________ <—R

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

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį | — Baisiojo birželio įvykius 
ne tik Į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau- minint šv Meruplė<s Gimimo 
šią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu minini* ūmumo
ilgam užtikrinta, egzistencija, nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in- lietuvių šventovėje Marquette

— Ponia Petronėlė Kvietkus 
iš Bridgeport) ripvinkės, 92 me
tų amžiaus sukak lies proga, ga
vo pageidaujamą dovaną — me
tinę Naujienų pr< lumeratą iš 
savo proanūko ! ' omo Cashin. 
kuris globoja savo gerąją senelę. 
Vajaus komisi ja sveikina sukak
tuvininkę ir dėko; i už dėmesį 
lietuviškai spauda bei už gerą 
pavyzdi platinimo 
parodant gilų 
viškit iiis r- ii <1 <

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Reikia

MACHINIST 
Tool room, first shift. Must be able 

to work to close tolerances. 
MECHANIC

Second shift. Light work on high 
speed cptration.

Free hospitalization, vacation. 9 paid 
holidays. Public transportation to 

door.
Call KEN McELROY 

632-1010 
TRIO METAL CAP 

Kerr Glass Mfg. Division

TOOL ROOM MACHINIST 
Experienced, all machine tools. Be 
able to, maintain, repair various ma
chines. make own parts, etc. Good 

starting salary. All benefits. 
Overtime. Permanent. 
A. LAKIN AND SONS 

477-2444 
2044 No. DOMINICK

MAINTENANCE ENGINEER — New 
prestige apartment complex ir Mer
rillville, Ind., opening soon, is look
ing for fully experienced maintenance 
man or couple. Must be familiar with 
basic plumbing, electrical heating and 
air conditioning repair work with abil
ity to supervise janitors and maids. 
Please call for interview. 787-4330.

HELP WANTED ’—F3MALE 
Darbininkių Reiki*

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
40 ar mažiau metų amžiaus. Bendra 
namų ruoša ir priežiūra 2 vaikų, vie
no mokyklos amžiaus. Gyventi atski
ram kambaryje su vonia Skokie apy
linkėje. Laisvi savaitgaliai. Ge
riausia alga ir namai tinkamam asme
niui. Reikalingos rekomendacijos ir 
susikalbėti angliškai. Tel. 674-7161 

po 5 vai. vak. ir savaitgaliais.

SWITCHBOARD OPERATOR 
Various duties. Must type. 

Good salary and company be
nefits. 9:00 to 4:30. 5-day week. 

Call Mr. DROLL. 
384-7100

SEAMSTRESS
For alterations on uniforms.

Very good pay.

922-0334
FURNITURE AND FIXTURES 

Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

GRAŽIOJE LIETUVIŲ TAUTINIŲ ka
pinių vietoje su didele nuolaida sku
biai parduodamas dviejų duobių skly
pas. Darbo valandomis kreiptis į 

p. Buczek telefonu 263-2700.

PARDUODAMAS NEBRANGIAI lie
tuvių tautinis kostiumas suaugusiai 

mergaitei ar moteriai. 
Tel. 737-2789 po 6 vai. vak.

♦ Balfo gegužinėje - piknike, 
kuris įvyks birželio mėn. 17 d. 
(sekmadienį). 12 vai.. Rucho 
darže, prie laimės šulinio bilie
tu traukimą ir laimėtu fantu 
įteikimą prižiūrės ponia Ona 
Zailskienė. (Pr).

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Nemei, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS 1

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Visę RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. PRrospect 8-2233

rajaus pi oga 
raIimą

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinis šildymas.
2 auto garažas.
dernūs įrengimai.

ton Parko vietoje.
$36,500.

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

Tel. 436-7878

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR-

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

30 pėdų sklypas. 
Dideli butai. Mo-

Geriausioj Brigh-
VISKAS AIŠKU

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 
prie vienuolyno. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $19.900.

PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
mūras. 2 auto mūro garažas. įreng
tas beismantas. 1% vonios. 44' lo- 

į tas. Marquette Parke. $38,000.
Į 6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12.000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000
Homes priced from $61,000 to: nuomos. Naujas gazu šiidvmas. Mūro 

<s7S DOO irmlndincr Int čioaaa

HINSDALE AREA
TIMBER LAKE ESTATES

Custom homes • Ranches Bi-levels. 
Colonials.

Built to your specifications or from 
our plans.

• Choice half acre fully improved
lots, r

$75.000 including lot.
Call for details or to see our plans.

LAMPLIGHTER REALTY
COMPANY

55th & CLARENDON HH.LS RD. 
CLARENDON HILLS

323-1721

NORIU PIRKTI
mažą namuka 4 ar 5 kambarių su 
beismantu. Turi būti i pietų vakarus 
nuo Marquette Parko arba dar toliau 
i vakarus ir toliau i pietus nuo 66-tos 
gatvės. Kas turite, prašau pašaukti.

Tel. RE 4-3202

i garažas. Tik reikia $18 000.
2 BTTTU MŪRAS Kabinetu virtu

vės. Nauias gazu šiidvmas. Garažas. 
Geroj vietoj. $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen
tral! nis oro vėsinimas. Įrengtas beis- 
mantas. 1% vonios. Garažas. — 

J $24.000. . ;
2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 

mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. 930,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke, r Kaina $9,900.

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUSOVAS. brokeris

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau 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. Hl. 80609. TeL: VI 74447

formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas Parko 19 vai 30 min kirklio 
j__v  ..x_34._____ lietuviu 1 nnn- oirzeiio

taptų konkreti. 1” dieną, bus atlaikytos pamal- 
. 1 „ Naujienas. dos. Pritaikvta pamokslą pasa- ---- ,---- ....... —... ,„i lietuviai yra • . .. . 

kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems Įdomios, naudingos, rei- *ys kun. vadovas Zakarauskas, 
kalingos, ir net būtinos. po pamaldų bus oficialus Geno-

ChicagoĮe. priemiesčiuose Ir Kenadole Neujienos metams — $22.00, cido parodos atidarymas para- 
pusel metu — $12.00, trim* mėne«iams — 57.00. vienam mėnesiui _ $3.00. :: K,>]piP par<wla atida 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metų — 511.00, vienam mėno- P’JOS salėje. a rodą bus atida- 
siui — $3.00. Užsienioose — $23.00 metams. j ryta tik 3 dienas. Visi prašomi

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą. jj? lankyti taip pat kviesti kita
taučius ir jų organizacijas.

— Walteris Petravičius, ilgus 
metus dirbęs Chicagoje, sunkiai 
susirgo. Jis tikisi pasitaisyti, 
bet viskas labai lėtai eina. 55 
metų amžiaus lietuvis dėl ligos 
atleistas iš darbo.

ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir naramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama £_/, 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti ' T" " 
besistengiant suras+i bent po vieną nauja skaitytoja. Visi lietuviai yra 

kalingos, ir net būtinos.

NAUJTENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO. IL 60608

Siunčiu_________ dol.
Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
Užsakau Naujienas savo ............. ........................... ..... ...... kaip dovaną
------------------- proga. 
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 
siųsti raginimo. 
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su

□

□
PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDE IR VARDAS

adresas

Muzikas George Jonikas 
jau atsigavo ir tikisi šią savaitę 
grįžti namo. Jis dar tebeguli 
Šv. Kryžiaus ligoninėje.

— Raymondas J. Padvoiskis, 
baigęs 1968 m. Loyolos univer
sitetą taip pat specialius kursus 
Chicagos ir Northwestern uni
versitetuose. parašė 6 tomų va
dovėlius apie cemento technolo
giją kolegijų studentams. Jis

♦ Chicagos Lietuvių Taryba 
ir Marquette Parko LB Apylin
kės Valdyba birželio mėn. 15 d. 
7 vai. vak., Jaunimo Centre, 
rengia birželio baisiųjų įvykių! 
— didžiųjų trėmimų minėjimą.' 
Pagrindiniu kalbėtoju pakvies
tas. Tarybos vykd. sekretorius 
p. Alvydas Jonikas. Programą 
prie paminklo ir salėje išpildys 
Pedagoginio Lit. Instituto stu
dentai. Aukšt. Lit. mokyklos 
mokiniai ir Jaunimo Centro 
choras, vad. Fausto Strolios.

Be to, birželio 16-18 d. d. 
Marquette Parko parapijos sa
lėje ruošiama genocido paroda.

Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama minėjime ir parodoj kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

(Pr).

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu Ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvo*. Atlieku cofhento darbus: 

šaligatvius, laiptu* ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625
ėt

i Real Estate, ’ Motery Public 
' INCOME TAX SERVICE 

42Š9 S. Maplewood. Tol. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archor Ava.

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

Panku REMK1TE TUOS BIZNIERIUS.
KURTE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Gintaro Baliuje debiu ant* šiais me
tais bus Elena Kežely'š, advokato Al
gimanto Kerelio ir E enos Baleišytės 
Keželienės duktė. Bal us įvyks š. m. 
birželio 24 d. Olympia Fields Country 
Club patalpose. Elena dabar lanko 
Wheeling Aukšt. ^kyklą. Ji pri
klauso dramos ir ra- 'tojų sekcijose, 
garbės narė mokslinėj organizacijoj. 
Tautinėj teismo lyg-.įg, dirba prie 
mokyklos laikraščio ir yra pašliūžų 
klubo pirmininke. Tavus! Daugh
ters of the American Revolution ge
ros piliatės pažymėjimą ir gavo Illi
nois stipendija, panelė Kaželytė yra 
lietuvių skautė ir savanoriškai tar
nauja Švento* šeimos Viloj*. Elena 
rengiasi studijoms Ripon kolegijoj, 

kur studijuos politinio* mokslus.

ant 
pa- 
pa- 
su

♦ Kam sunku gyventi 
svieto, tai Jonas Šulcą gali 
lengvinti naštą. Prašome 
siųsti jam laiškutį ir voką
pašto ženklu ir užrašytu savo 
adresu. Šulcas pasiųs jums gerų 
patarimų ir daug galinčią mal
delę. Voką ir laiškutį prašome 
siųsti tokiu adresu:

Mr. Jonas Šulcą.
3232 So. Canal St..

Chicago. Illinois 60616 
Nieko mokėti nereikės.

(Pr).
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HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

L TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRAN4INYB8S 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STRUT 

Tek Rlpubllc 7-1M1
—........ ii 9

*
TERRA

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progom*.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

CALIFORNIA 8UPBR SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuno-up* Ir t. t. 
4*24 3o. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir geni, prityrusių darbininku. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas GerboAauelrae, sev.

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS




