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metu išlaidas.

tų asmenų. Jo geri patarimai 
buvo dažnai ignoruojami. Jis 
pareiškė, kad prezidentas buvo 
įsivėlęs, tačiau jis nesuprato, 
kokios rimtos pasekmės gali iš 
tos bylos išeiti. Jis pareiškė vil
tį, kad prezidentui bus atleista.

Blogiausia, kad prezidentas 
kovo 22 d. Amerikai pareiškė, 
kad jis nežinojo apie pastangas 
paslėpti Watergate skandalą. 
Deanas dabar sako, kad dar rug-

sikeitė. šiais metais, po kelių 
dolerio vertės sumažinimų, iš 
užsienio j Ameriką atvyksta dau
giau svečių.

Chicago, III — Trečiadienis, Birželio-June 27 d., 1973 m

Brežnevo kalba per televiziją 
sukėlė stotims daug priekaištų. 
Tuoj pat žmonės ėmė į stotis 
skambinti telefonais, o vėliau 
ėmė plaukti laiškai, protestuoją 
prieš tiek daug laiko paskyrimą 
tam nepatikimam bolševikui.

Brežnevas Prancūzijoje buvo 
apgyvendintas Chateau de Ram
bouillet pilyje, 35 mylios nuo 
Paryžiaus. Jis tarėsi su prezi
dentu Pompidou ir užsienio rei
kalų ministeriu Jobert, kuris 
tuoj po Brežnevo išvykimo į 
Maskvą, skris i Washington^.

tų partijų vadai labai nustebin
ti ir sužavėti Perono nuosaikumu
ir taikingumu.

Peronas savo kalboje atmetė
kairiųjų peronistų šūkius ir re-'skaičius Amerikoje žymiai nepa 
voliucijos kelią. Jis apeliuoja į 
tautos vieningumą ir ragina 
baigti smurto veiksmus ir te-

šie sprendimai daugiausia lie
čia katalikų parapines mokyklas, 
nors New Yorke valstijos para
mą gaudavo ir apie 200 žydų 
“ješivų” — religinių mokyklų. 
Spėjama, kad katalikų mokyklo
se vaikų skaičius vėl sumažės. 
Katalikų švietimo veikėjai dėl 
tų sprendimų reiškia nusivyli
mą. New Yorke privačiose mo
kyklose mokosi apie 750, 000 
vaikų. Jei jos visos kartu už-

WASH1NGTONAS. — Aukščiausias Teismas pirmadienį pa
darė kelis sprendimus, kurie sumažina privačių mokyklų viltis 
kada nors gauti piniginę pašalpą iš valstijų iždų. Teismas panai-

prezidentą, kad nėra garantijų, 
kad siūlo galas neateis iki Bal
tųjų Rūmų.

Gegužės 22 d. prezidentas vie
šai pareiškė nežinojęs apie am
nestijos pažadus nuteistiems 
Watergate įsilaužėjams. jis nie
kam nedavęs teisės siūlyti jiems 
prezidento pasigailėjimą. Dea
nas pareiškė, kad Nixonas pa
sakęs jam kovo 13 ir gegužės 15 
d. apie pažadą Howardui Huntui 
jo pasigailėti. Prezidentas kal
bėjęs apie šį reikalą su Erlich- 
manu. Lygiai prezidentas kal
bėjęs su Deariu ir apie “tylos pi
nigus’’ nuteistiesiems, kad jie 
daugiau neįveltų žmonių.

Po Deano pareiškimų į šią 
bylą tapo giliai įvelti Erlichma- 
nas, Haldemanas, buvę preziden
to asistentai, Mitchell, buvęs pro
kuroras. Deanas mini ir tris 
anksčiau neminėtus asmenis, jų 
tarpe spaudos sekretorių Ziegle- 
rį, kuris svarstęs kartu su ki
tais, ką pasakyti spaudos atsto
vams apie Watergate skandalą.

Dar būdamas Baltųjų tarny
boje, Dean jau kooperavo su tei
singumo departamentu, tikėda
masis būti išteisintu, jei būtų 
apkaltintas. Iš jo pasakojimų 
paaiškėjo, kad Baltuose Rūmuo
se daug kas bandė gelbėti savo 
kailį, versdamas kaltę kitiems.

šią savaitę senato komitete bus 
klausinėjamas John Mitchell. Is 
Dean parodymų matosi, kad bu 
vo idėja visą Watergate kaltę su
versti Mitcheliui, kaip rinkimt 
kampanijos direktoriui.

Teismas paskelbė nekonstitu- 
ciniu kitą New Yorko įstatymą, 
kuris remdavo privačias moky
klas, sumokėdamas egzaminavi
mo ir knygų vedimo išlaidas. Pa
naikintas ir Pennsylvanijos įs
tatymas, kuris grąžindavo dalį 
mokslo pinigų tėvams, kurių 
vaikai eidavo į privačias mokyk-

NAUJIBNOS TU Nn,,

Detroito automobilių gamin
tojai pripažįsta,'Sad naujieji au
tomobiliai sunaudoja daugiau 
gazolino. Pavyzdžiui, Mercury 
“station wagon” sveriąs 5,500 
svarų, su 460 kubinių colių mo
toru su vienu galonu padaro 8.5 
mylias, kada Fordo 'Pinto, kuris 
sveria 2,500 sv. su 98 kubinių 
colių motoru su galonų padaro 
21.4 mylias. Kai kurie mažų im
portuoti automobiliai padaro 30 
mylių su 1 gal.

Detroito įmonės daugiau pel
no padaro su dideliais automobi
liais, turinčiais įvairius priedus. 
Visi priedai, kurie padaro ma
šiną sunkesnę, atsiliepia į gazo
lino sunadojimą. Oro šaldytu
vas atima 10% gazolino, auto
matinė transmisija 6% padidina 
gazolino sunaudojimą. Oro va
lymo įrengimai padidina 8%. 
Detroitas planuoja naujas leng
vesnes automobiliams gaminti 
medžiagas ir planuoja daugiau 
statyti mažų automobilių.

Kongrese svarstoma, kaip su
mažinti gazolino sunaudojimą. 
Atstovas Charles Vanik iš Ohio 
siūlo automobiliams uždėti mo
kesčius — juo didesnis ir sun
kesnis automobilis, tuo didesni 
mokesčiai.

Išsigandę gazolino krizės, ame
rikiečiai jau pradėjo daugiau 
pirkti mažų automobilių. Ba-i 
landžio mėn. iš visų parduotu- 
tų mašinų 58.37% buvo mažes
ni modeliai. Didžiųjų automo
bilių buvo 31.93 iš bendro par
duoto skaičiaus. Fordas jau ruo
šia naują 1974 m. Mustango mo
delį, kuris bus trumpesnis ir tu
rės keturių cilinderių motorą.

žirnelio. Dar balandžio 19 d. Dea- 
nas pareiškė,, kad niekam .išjft 
nepavyks padaryti “atpirkimo 
ožio”. Matyt, jis nuo to laiko 
ir ruošėsi galimiems tardymams. 
Jis save pristatė, kaip “pasiun-

Paskelbtas ilgas Amerikos- 
Sovietų Sąjungos komunikatas 
pakartoja pasirašytas sutartis ir 
daug kalba apie draugystę ir 
bendradarbiavimą tarp abiejų 
valstybių. “Norėdami gyventi 
taikoje, mes turime vienas kitu 
pasitikėti, o pasitikėjimui rei
kalinga vieni kitus geriau pažin
ti”, kalbėjo Brežnevas į Ame
rikos piliečius. Spauda nurodo, 
kad geriau būtų tą pažintį ir pa
sitikėjimą įgyvendinti, jei Mas
kvos valdžia netrukdytų Ameri
kos Balso ar kitų radijo progra-

Jis nurodė, kad Aliaskoje 1968 
m. surasti žibalo šaltiniai, apie 
10 bilijonų -etatinių nevalytos 
naftos, guli žemėje, nes 1973 
metais dar nepradėta statyti 
vamzdžių linija. Nauji automo
biliai, kurių yra daug daugiau, 
sunaudoja daugiau gazolino. Dar 
daugiau jie sunaudos, kai bus 
įrengti įvairūs dūmams valyti 
aparatai, kurių reikalauja vy
riausybės agentūros. Elektros 
stotys sunaudoja daugiau įvai
rių jnaftos gaminių ir su
degina per dieną 200,000 stati
nių, kada 1967 m. sudegindavo 
8,000 statinių. Taip yra todėl, 
kad Amerikoje yra ne tik dau
giau automobilių, bet žmonės 
daugiau sunaudoja ir elektros 
energijos.

Faktiškai, automobiliai yra 
mažiau kalti dėl gazolino krizės. 
Continental Oil bendrovės direk
torius John McLean pareiškė, 
kad jei pusė visų Amerikos au
tomobilių būtų pašalinti iš kelių, 
tai gazolino sunaudojimas ša-

Kalėjime lai
komo sovietų istoriko Andrei 
Amalriko žmona kreipėsi į Rytų 
ir Vakaru vyriausybių galvas, 
terašydamas svarstyti Europos 
Saugumo konferencijoje jos vy-jess’ 
ro bylą. Konferencija turėtų at
kreipti dėmesį . konkrečius gy
venimo faktus, o ne pasitenkinti 
gražiai skambančių deklaracijų 
skelbimu. Jau užtenka abstrak
čiu pareiškimu, reikia pradėti 
svarstyti konkrečius atvejus, 
rašo Amalriko žmona.

Jos vyras Sibire atliko trejų 
metų bausme, tačiau stovyklos 
viršininkas jo nepaleidžia, sa
kydamas, kad esanti keliama 
antra panaši byla už “sovietų 
sistemos šmeižimą”.

Turistai išveža 
daug dolerių

WASHINGTONAS. — Pre
kybos departamentas paskelbė, 
kad pernai 6.8 milijonai ameri
kiečių važinėjo užsieniuose ir iš
leido kelionėse apie 7.7 bil. dol. 
Per tą patį laiką Amerikoje lan
kėsi 2.9 mil. svečių iš užsienio 
valstybių fr paliko Amerikoje 
apie 1.7 bil. dol.

Kelionės po -pasaulį vis di
dėja. Užpernai 5.7 mil. ameri- 

i kiečių buvo išvykę ir išleido 16% 
mažiau negu pernai. Užsieniečių
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• Illinois valstijos legislature 
pirmadienį priėmė įstatymą, ku
ris sugrąžina mirties bausmę 
už policijos pareigūno, kalėji
mo sargo ar ugniagesio nužudy
mą arba nusikaltėliams, kurie 
už žmogžudystę nuteisiami antrą 
kartą.
• Mokslininkams, kurie su

važiavo į Keniją stebėti saulės 
užtemimo vietiniai Samburu gen
ties žmonės ėmė grasinti ietimis, 
Įtardami, kad užsieniečiai suva
žiavo ne stebėti, bet sukelti sau
lės užtemimą.
• Europoje vakar doleris su

stiprėjo, o aukso kaina stabili
zavosi ant 119 dol. už unciją.
• San Francisco mieste už

drausti restoranuose nuogų mer
ginų šokiai, leidžiama apsinuo
ginti tik iki pusės — yad. “top-

šokiai.
I • Minesotoje du uraganai su- 
: žalojo ant Guli ežero esantį ku
rortą, trys asmenys sužeisti ap- 

■ griautos 45 “kabinos”.
j • Clifton, Arizona, gyvento
ja, 13 metų mergaitė, baigė pra
džios mokyklą, tačiau negalėjo 
dalyvauti baigimo iškilmėse, nes 
ji neturėjo tinkamos suknelės. 

.Teta jai pasiuvo suknelę, kuri 
skyrėsi nuo kitų mergaičių ir 
mokyklos vedėjas ją pavarė, ži
niai patekus į spaudą, mergaitė 
gavo daug dovanų. Kitų Ameri
kos mokyklų vaikai jai atsiun- 

VENECIJA. — Miesto taryba't*300 dol. Vienas turtingasapy- 
nutarė išnaikinti didelę dalį Ve-' Unkės ūkininkas pažadėjo jai 
necijos karvelių, kurie ne tik apmokėti universiteto ketvertų 
gadina miesto pastatus ir pa
minklus. bet ir patys kenčia nuo 
per didelio skaičiaus. Iš 200.000 
karvelių bus palikta tik 50,000. 
Kiti, sergantieji, bus išnaikinti, 
o sveiki bus perkelti į kitus mie
tus, kurie jų pageidauja arba bus 
išvežti į laukus ir ten paleisti. 
Like paukščiai, kurie labai mėg-, 
davo šv. Morkaus aikštę, bus 
miesto lesinami ir girdomi to
liau nuo tos aikštės, kad atpras
tų nuo gyvenimo tenai ir įsi
kurtų kitose miesto dalyse.

Amalriko žmona 
prašo pagalbos 

MASKVA.

ulėta, dieną 80°, naktį 65 
ulė teka 5:18, leidžiasi 8.*29.

Dean buvo pirmas senato ko
miteto liudininkas aiškiai pa
reiškęs, kad prezidentas Nixo
nas žinojo apie pastangas paslėp
ti teisybę nuo žmonių akių. Dar 
pernai ęugsėjo mėn. prezidentas 
jį pagyręs už tai, kad visi tar
dymai pasibaigė su Gordon Lid- 
dy, su vienu iš nuteistų Water
gate įsilaužimo dalyvių. Po to 
kelis kartus prezidentas su Dea- 
nu diskutavęs Watergate bylą. 
Kovo mėn, jis pareiškęs prezi
dentui, kad Watergate konspira- 
toriai reikalauja didelės sumos 
pinigų už “tylą”, prezidentas pa
klausęs : kokios sumos ? Kai Dea
nas atsakė, jog reiks surasti mi
lijoną dol. ar daugiau, preziden
tas pasakęs, kad tai ne proble
ma.

Deano rašytas pareiškimas 
kino New Yorko įstatymą, kuris duodavo lėšas privačių mokyklų 245 puslapius. Kiekvienas 
remontui ir išlaikymui, panaikinti mokslo išlaidų sugrąžinimai komiteto narys gavo po nuora- 
tėvams, kurie vaikus leidžia į privažias mokyklas, ir mokesčių 1 juos visus atvežti reikėjo ve- 
kreditai tėvams, kurie negalėdavo gauti išlaidų sugrąžinimo.

mokytis, nes valdiškose mokyk
lose ir taip nėra vietų.

Teismas sako, kad valstijos, 
kurios remia privačias mokyk- tinįl’tarp kitų šioje aferoje įvel 
las, iš tiesų išrenka vieną pilie
čių klasę ir jai teikia specialias 
ekonomines lengvatas. Tų leng
vatų tikslas, yra išlaikyti ir rem
ti religines institucijas, kas prie
štarauja konstitucijai.

Čikagoje per paskutinius dve- 
jis metus katalikiškų mokyklų 
mokinių skaičius nebemažėja, 
nors anksčiau jis mažėdavo po 
7% kasmet. Illinois turi 408 
pradžios mokyklas ir 78 viduri- sėjo 15 d. prezidentas kalbėjo 
nes, kuriom visom Springfieldo su juo apie situaciją ir pagyrė 
legislature pernai pažadėjo 30 ji už pastangas neprileisti fe- 
mil. dol. paramą. Dabar atrodo,; deralinių prokurorų prie Baltų- 
kad tos paramos jos negaus.

AUTOMOBILIAI IR GAZOLINO KRIZĖ Į
DETROITAS. — Phillips Petroleum Co. paskelbė, kad jos, 

gazolino stotys šią vasarą bus priverstos suvaržyti pardavinėjamo 
gazolino kiekį ir gazolino trūkumas gali užsitęsti 18 mėnesių iki 
3 metų. American Petroleum Institute paskelbė kelias priežastis, 
kodėl atsirado gazolino ir šildymo alyvos trūkumas. Institutas 
paneigė, kad naftos bendrovės susitarė sukelti krizę. Tos kalbos 
yra nepagrįsta melagystė, pasakė instituto prezidentas Frank

Jkard. i i l*,’1

WATERGATE SKANDALAS ATIDENGIA 
DAUG NEGRAŽIU VALDŽIOS ŽYGIŲ 

torų WASHINGTONAS. — Buvęs prezidento teisinis patarė
jas John Dean pirmadienį pradėjo pasakoti senato Watergate 
komitete apie savo ir kitų Baltųjų Rūmų tarnautojų įsivėlimą 
į demokratų būstinės šnipinėjimo aferą ir į bandymus tą skandalą 
paslėpti nuo teisintgumo įstaigų ir nuo visuomenės. Dean skaitė 
savo pareiškimą. 6 vai. ir pagrindė jį 47 dokumentų nuorašais. 
Gavosi įspūdis, kad jis jau senai ruošiasi panašiam apklausinėji
mui ir yra surinkęs tikslius įvykių aprašymus, pasikalbėjimų nuo
rašus ir vietas bei datas.

Grasina nušauti 
prezidentą

WASHINGTONAS. — Slapta 
Tarnyba išsiuntinėjo visoms po
licijos ir FBI agentūroms rapor
tą, kuriame prašoma ieškoti ir 
suimti Harold Kenneth Culp, 
39 metų, 5 pėdų 6 colių, 195 sva
rų vyrą, kiek praplikusį kaktoje 
ir pražilusiais bakenbardais. Jis 
kartais nešioja peruką.

Tas vyras jau kelis kart at
siuntė į Baltuosius Rūmus laiš
ką, grasindamas nužudyti pre
zidentą Nixoną.

TORONTO. — Britanijos ka
ralienė Elzbieta su princu Pily
pu pradėjo vizitą Kanadoje, kur 
bus iki liepos 5 d. Ji aplankys 
keturias provincijas, 24 mies
tus. Vizitas bus baigtas Princo 
Edvardo saloje, kuri švenčia 100 
metų sukaktį. Tokia pat su
kaktį mini ir Kanados Karališ
koji Raitelių policija.

Nors karališkas lėktuvas tris 
kart perskris Quebeco provinci
ją, karalienei važinėjant iš vie
no miesto į kitą, aukštoji vieš
nia Quebece nesustos, nes 1964 
m., kai ji paskutinį kartą lankė
si Montrealyje, separatistai su
kėlė įžeidžiančias demonstraci
jas. Karalienė buvo Montrealy
je 1967 m. Expo 67 proga, tačiau 
ji slaptai į parodos salą atvy
ko laivu ir apžiūrėjus parodą, Į 
greit išvyko upe į Ontario.

Kanadiečiai Toronte karąlie-j 
nę draugiškai sutiko su guber-J 
natoriumi Roland Michener ir 
premjeru Trudeau priešaky.

BUENOS AIRES. — Buvęs 
Argentinos prezidentas Peronas 
susitiko su kitų politinių parti
jų vadais ir ragino juos jungtis 
Argentinos labui į vieną, draus
mingą tautą, kuri galėtų ban
dyti išspręsti ekonomines,, politi
nes ir socialines problemas. Ki-Įrorizmą

Brežnevas tarėsi 
su prez. Pompidou 
WASHINGTONAS. — Brež

nevas yra galingiausias žmogus 
visoje Sovietų Sąjungoje, tačiau 
jis neturi jokių pareigų sovietų 
vyriausybėje ir dėl to negali 
pasirašinėti tarptautinių sutar
čių vyriausybės vardu. Dėl to 
korespondentai Washingtone 
klausinėjo prezidento patarėją 
Kissingeri, kaip Brežnevas pa
sirašo sutartis su valstybės pre
zidentu Nixonu, jei jis pats tė
ra tik politinės partijos sekre
torius.

Kissingeriš paaiškino, kad 
kiekvieną kart, kai Brežnevas 
pasirašo sutartį, prie jos yra 
'prijungiamas sovietu užsienio 
reikalų ministerijos oficialus 
raštas — įgaliojimas Brežnevui 
pasirašyti atitarti Sovietų Są- 
iungpsjvyriaiisybės vardu. -
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tarių ir g. kandidačių sėkmin
gai baigė drauge su broliais vy
kusius trijų mėnesių jūrų skau
tų vadovų jūrininkystės-laivinin- 
kystės kursus, kuriems vadova
vo j. v. s. Bronius Juodelis ir j. 
b. vyr. valt. dr. Jurgis Anysas. 
Sesės kursus baigė aukštais pa
žymiais. šešios sesės išlaikė net 
teorinius trečios klasės jachtos 
vado egzaminus. Pirmąja kur
sus baigė g. kand. Vilija Eivaitę. 
pasidėjus buriavimo sezonui, 
sesės turės progos praktiškai 
panaudoti kursuose įgytas ži
nias.

★ Sužeista Danutė Bružaitė. 
Tunto sesės ir vadovės buvo gi
liai sukrėstos, sužinojusios, kad 
netoli Detroito įvykusioje au
tomobilio nelaimėje buvo sužeis
ta Minijos laivo sesė Danutė Bru
žaitė. Visos linki jai greit pa
sveikti ir sugrįžti Čikagon. Se
sės Danutės, kuri yra gabi lauža- 
vedė, labai truks abiejose sto
vyklose.

ps, Įreua Regieji ir g. y. valst. 
Kristina Baumilaitė. Įžodis įvy
ko ant prez. An|ąno Smetonos 
jūrų budžių įgulos jachtos “Bal

Visos įžodžio dalyvės reiškia 
dėkingumą broliams Reniui Di- 
ėiui įr ps. Jonui doYarauskm už 
transported ją ir ponią! Mąęiu- 
kevičienei ir jau čia minėtoms 
vadovėms už vaišes po įžodžio.

nienė naująsias gintarės pasvei 
kino, apdovanodama baltais ra

STOVYKLON?
Valanda jau išrrtušė

v. s. ANTANAS SAULAITĘ 

naujai perrinktas Liet. Skautų S-aos 
Tąrybfts Pirptiomku 1273-1975 

kadenciįąi

V. s. Florantina E. Kurgonie- 
nė Chicagoje — LSS Tarybos 
vicepirm.ninkė ir iždininkė, v. 
s. Alfonsas Samušis New Yor
ke — LSS Tarybos vicepirmi
ninkas ir sekretorius, s. Marija 
Vasiliauskienė Toronte ’— LSS 
Tarybos Pirmijos narė ir v. s. 
Vladas Vi j eikis Chicago j — LSS 
Tarybos Pirmijos narys/ _
1973—1975 m. kadeacijo&~L$8

Tarybos Piranija yra tokia:

LSS Tarybos Pirmininkas — 
v. s. Antanas Saulaitis Oakville, 
Conn., LSS Tarybos vicępirmi- 
•ninkė ir iždininkė — v. s. Flo
rantina E. Kurgonienė Chicago
je, LSS Tarybos vicepirmininkas 
ir sekretorius — v. s. Alfonsas 
Samušis New Yorke, ev. Dvasios 
vadovas — v. s. kun. Ansas Tra- 
kis Chicagoje, kat. Dvasios va
dovas — v. s. kun. Juozas Vaiš- 
nys, S. J., Chicagoje, Akademi-

Skautų Sąjūdžio Vadijos 
s. Stefa Gedgau

dienė Clevelande, Seserijos Vy
riausia Skautininke 
Milukienė New Yorke, Brolijos 
Vyriausias Skautininkas 
Petras Molis Worcester, Mass., 
LSS Tarybos Pirmijos narė '— 
s. Marija Vasiliauskienė Toron
te, LSS Tarybos Pirmijos na
rys — v. s. Vladas Vijeikis Chi
cagoje.

Be šių, LSS Tarybos nariai 
dar yra:

Ps. Bronius Alkesandravičius 
Hartforde. Conn.; s. Jaras Al
kis Anglijoje; v. s. Kazys Batū
ra Toronte; s. Kazimieras Cijū- 
nėlis Chicagoje; s. Ramutė Čes- 
navičienė New Yorke; s. Algis

Dar šiandien siųsk 
vėlybą laišką

Ęegįstrącija baigiasi liepos 1 
dįeųą. .
. Registracijos blanką siųsti JS 
iždininkui ir jam siųsti registra- 
fcijos mokestį (po $10 nuo as
mens). O registracijos blanko 
nuorašą siųsti atitinkamai (kie
no stovykloje norima dalyvauti) 
v. s. Moliui, ar v. s. L. Milukie- 
nęi, ar s. S. Gedgaudienei.

Vienetų vadovai-ės, vietinin- 
kai-ės ir tuntininkąi-ės tiesio
giai atsako, -kad jų skautai-ės 
būtų tvarkingai registruoti.

Atskiri asmens, atskirai at
vyksią į stovyklą, gali registruo
tis tiesiog, jei nepritampa prie 
vietovių registracijos.

Registracijos blankų pavyz
džių yra siuntinėta į vietoves.

Reikia turėti:

a) LSS nario liudijimą (gau
ti per vienetą ar šakos vadiją, 
kur esi registruotas);

b) įrodymą, kad surašyti ir 
įteikti LSS Atsakomybės At
palaidavimo dokumentai arba su 
savim atsivežti pačius dokumen
tus. Užsieniečiai turės turėti

pačius dokumentus, nes kai ku
riose valstybėse juos turi kito
kio teksto, JAV galinčio nega
lioti. Blankų tiems dokumen
tams surašyti reikia gauti vie
tovių vadovų-ių; jų turėtų tu
rėti ir rajonų vadai.

c) visą savo asm. stovyklinį 
inven torių, įskaitant ir palapinę 
(vien sau ar su kitais).

H' ’ ;
Pasiruošiant vykti:

1. Susitarti ir susitvarkyti, 
':aip nuvyksi ir kaip grįši: lėktu
vu, traukiniu, autobusu, su eks
kursiją, automobiliu ar p.

2. Stovyklavietė nuo Cleve- 
lando miesto centro yra apie 50 
mylių atstumo. Kas gali — bū
tinai’ tegul vyksta ligi pat sto
vyklos savo priemonėmis. Iš 
toli atskridusiems ar atvažiavu
siems clevelandiškiai bandys pa
talkinti stovyklą pasiekti.

3. Tuo reikalu gal bus vėliau 
kas paskelbta, bet per v. s. Pr. 
Karalių galima iš anksto pra
nešti: kas ir iš kur atvyksta, 
kokia priemone ir kada bei kur, 
kiek asmenų ir t, jt., taip pat ko-

DAMAI
Chicago? jūrų skaučių 

Nerijos tunte

★ Motinos Diena su motino
mis. Ventės ir Juodkrantės lai
vai vadovavo bendrai Nerijos 
tunto vienetų Motinos dienos su
eigai, įvykusiai gegužės 6 d. Jau
nimo Centre, čia ypač gražiai 
užsirekomendavo jaunos ūdry- 
čių vadovės yalt. Rasa Jpvąrąus- 
kaitė ir vair. Rasa Domarkaitė. 
Stalus vaišėms paruošė Nidos 
laivo sesės vąlt. Rasa Kelpšaitė 
ir valt. Danutė Latvytė.

Tiintinįnkė ps. Ireną Ęegienė 
pasveikino mamytes ir tunto va
doves, o sesės savo mamytėms 
įteikė po baltą ramunės žiedelį. 
Labai gražiai pasirodė mažosios 
fidrytės ir skaučių mamytės, ne
tikėtai pakviestos atlikti pasiro
dymą. Visos malonia neformalia 
nuotaika pasivaišino, pabendra
vo ir padainavo.

Pasitikom Vyriausią Skauti-
■ .

laipsnį — Lyda Bakaitytė, Da
nutę Lapinskaitė, Vida Kupci- 
kęvičiūtė, Laura Nąrytė ir Lina 
Paškevičiūtė.

Pavyzdingiausiais tunto vie
netais paskelbti Ventės ir Juod- 
krąntės laivai.

Pavyzdingiausiomis ■ ir veik
liausiomis vadovėmis paskelb
tos : vyr. valst. Milda Kupcikevi- 
čiūtė, valt. Dalia Mačiukevičiū
tė, vąlt. Rasa Jovąrauskaitė ir 
vair. Rasa Domarkaitė.

Pavyzdingiausiai lankiusios 
suęigas (nepraleidųsios nė vie
nos sueigos) šiais veiklos metais 
buvo: Lyda Bakaitytė, Danutė 
Lapinskaitė, Vida Mačiukevičiū
tė, Laura Narytė, Aldona Plei- 
rytė Rasa Veselkaitė, Vilija Ba- 
čiūnaitė, Renata ir Diana Alek- 
siūnaitės, Alvyde Eitutytė ir Ne
ringa Tumosaitė.

Darbščiausiomis sesėmis pa
skelbtos Diana Aleksifinaitė ir 
Lyda Bakaitytė. ,

Vilija Eivajtė baigė pirmą
ją. Trylika Nerijos tunto gin

★ Dešimt naujų gintarių. Bir
želio 21 d. Nerijos tunto ginta
rių būrys padidėjo dešimtčia 
naujų narių g. kandidatėms Ra
sai Kelpšaitei, Mildai Kupcike- 
vičiūtęi, Mary|ei Bįlitavičiūtei, 
Vilijai Totoraityteį, Danguolei 
Mikšytei, Daliai Mąciukęvįčįųtei, 
Danutei Latvytei, Marijai Ęru- 
žaitei, Aušrai Dapkutei ir Jūra
tei Zeikutei davus gintarių įžo-

Seses įžodžiui paruošę Neri
jos tunto skautiško lavinimo vą- 
dovė v. valt. Ramunė Dičienė. 
įžodžiui vadovavo g. ps. Aldona 
Dičienė. Be šių dviejų vadovių, 
įžodyje dalyvavo tuntininkė g.

★ Vida Račiūnienė bus mūsų 
stovyklos viršininkė. Šių metų 
Nerijos tunto stovyklai Rako sto
vyklavietėje vadovaus g. ps. Vi
da Račiūnienė. Jubiliejinės sto
vyklos vadove bus g. v. valt. Ra
munė Dičienė, kuri Vyriausios 
Skautininkės yra pakviesta Ju
biliejinės stovyklos jūrų skaučių 
pastovyklės viršininke.

t- Būrais darbščių tėvų mums 
įrengę prausyklas, Nerijęs tun
to stovyklavietės administrato
riaus Reniaus Dičiaus ir tėvui® 
Edvardo Nakūčio rūpesčiu ir 
darbu ir nedidelio būrelio tėvų 
talkos dėka, stovyklavietėje iš
augo naujas ir patogus pastatas. 
Šios vasaros stovyklautojos jau 
galės naudotis patogiomis prau
syklomis, dušais ir kitais pato
gumais po vienu stogu ir tikrai 
higieniškoje aplinkoje.

Labai reikalinga tėvų finan
sinė parama statybos išlaidoms 
apmokėti.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
K A U J I E N A S

■_ J! !.'M . J! !IH tl'HI U „J
DR. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II 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. T^P Pat 
CTalimo icicfvrti *** A 4* vninwni

(neirištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

nio 
Pirmininkė

Lilė

Glodąs Worcestery, Mass.; c. s. 
Liūtas Grinius Buffalo, N. Y.; 
v. s. Alkesandras Jakštas Aus
tralijoje; s. Leonora Jasiulevi- 
čienė Waterbury. Conn.; v. s. 
Malvina Jonikienė Chicagoje; s. 
Laima Kiliulienė Bostone; ps. 
Danutė Korzonienė Chicagoje; 
v. s. Bronius Kviklys Chicagoje; 
j. v.s. Mykolas Manomaitis Bos
tone; s. Sigitas Miknaitis Chi
cagoje; s. Raminta Molienė W’or- 
cestery, Mass.; v. s. Pranas Ne- 
das Chicagoje; v. s. Ona Sau- 
laitienė Oakville, Conn.; ps. Vy
tautas Vidugiris Los Angeles, 
Cal.; v. s. Alė Namikienė Chica
goje; s. Ina Nenortienė Bosto
ne; s. Juozas Toliušis Chicagoje; 
s. Antanas Veršelis V. Vokieti
joje. • Koresp.

JŪRŲ SKAUTĖS 

išvyksta į ežerą pratyboms

kios pagalbos stovyklai pasiekti 
reikia.

4. Daugiau informacijų bei nu
rodymų JS reikalais teikia ša
kų Vadi jos. Ką patyrę, vietovė
se vadovąi-ės ir busimieji sto- 
vyklautojai-os turėtų pranešti 
ir kitiems, pasidalinti žiniomis, 
tai būtų skautiška ir naudinga.

5. Visi ir visos maloniai kvie
čiami LSS 1973 m. Jubiliejinėje 
Stovykloje.

Seserijos va 
ukienę pasiti-

Reikia!

6. Organizuotai atvykti ir or
ganizuotai grįžti. Tvarkingai įsi
kurti ir tvarkingai stovyklauti. 
Rūpestingai dalyvauti progra
mose, įvairiuose užsiėmimuose, 
iškylose, apeigose, žaidimuose, 
pramogose ir t. t.

Ypatingai svarbu pasireikšti 
lietuviškomis dainomis, muzika, 
tautinių motyvų pasirodymais 
(deklamacijomis, vaidinimais, 
šokiais, inscenizacijomis ir t. t.

Gerais lietuviškais šūkiais ir 
kitais savais įvairumais daly
vauti prie laužų ir kitokių suėji-

ninkę. LS Seserijos Vyriausiai 
Skautininkei lankantis Chicago
je, sekmadienį, birželio 3 d. ryte, 
iš Tėvų Jėzuitų koplyčios išei
nančią Vyriausi) 
dovę v. s. Lilę t
tiko gražiai išsirikiavusios Ne
rijos ir Kernavės tuntų sesės. 
Jūrų skautės 
skambiu šūkiu 
puokštele. Vū 
nu asmeniškai 
Skautininke.

★ Baigminėje sueigoje įver
tintos pareigingos sesės. Neri
jos tunto sesės 1972-73 m. vei
klos sezoną baigė bendra viene
tų sueiga birželio 10 d. Sueigoje 
perskaityti įsakymai, vyko pra
nešimai apie artėjančias stovyk
las ir drauge

pasveikino VS 
' pavasario gėlių 
ms buvo malo- 
vysti Vyriausią

darbščios vairinipkės

MIEGANČIOS PALAPINES MISTIKĄ 

(ar £p«lvy hipnas) stovykloj*
- • Y G. Plačo nuotr

tinio pasireiškimo kraičio dalį 
į visų bendrą sambūrį — mūsų 
Jubiliejinę Stovyklą.

Tada bus prasminga, įdomu 
ir naudinga. c«

Visaip pasiruošti reikia dar 
namuose, savo atsiėmimuose, iš

nešti sRvo tautinio ir savo skau-įkylose bei savo stovyklose.

Kiekviena vietovė, kiekvienas 
vienetas, kiekvienas stovyklau
tojas ir stovyklautoja tūri at-

Ą lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years 
to mature. Take another 
look. The old green Bond

Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bojids are so popular 
nowadays. They’re 
sippie to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don*t

want to use that money 
right away, there’s 
a 10-year extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Boni 
mature at just the right 
age for you.
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Zijono Ev. Parapijos Giesmių Šventė
Š. m. gegužės mėn. 20-tos die

nos Zijono Ev. Parapijos choro 
surengtoji giesmių šventė pa
liko labai gerą įspūdį, šventės 
programoje buvo sugiedota ma
žiausia dvidešimt kruopštaus 
darbo ir griežtos disciplinos rei
kalaujančių garsiųjų kompozi
torių giesmių. Iš jų paminėtinos 
yra Bacho “Cantata No. 140”., 
Bandelio "Nors juoda mirtis”, 

Beethoveno “Atgailos giesmė”, 
Bortnianskio “Cherubinų gies
mė”, ir Paleetrinos “Adoramus 
TE”, kuri buvo dedikuota ilga
mečiam Zijono Ev. Parapijos 
kunigui a. a. Jono Paupero pri
siminimui.

Giesmių šventės choro pro
gramai vadovavo apie dešimt me
tų chorvedžio pareigas einąs S. 
Paul, šalia savo draugiško ta

čiau efektyvaus kontakto su 
choristais, dirigentas rodo daug 
muzikinio sugebėjimo ir inter
pretacinio jautrumo, kuris geram 
muzikui yra būtinas. Be to, di
rigentas, atrodo, muzikinį dar
bą dirba su malonumu ir nuošir
džia meile muzikai.

Nė kiek nemažesni vaidmenį 
giesmių šventėje atliko Zijono 
Ev. Parapijos solistai. Jų tarpe 
išgirdome Erną Juozupaitienę, 
kuri sugiedojo Gounod “Dangiš
kasis Ganytojau” ir Allitseno 
“Dievas Mana šviesa”. Solistė 
be abejo yra daug dirbusi ir tu
ri gražų, natūralų, puikiai skam
bantį soprano balsą. Pasirink
tieji dalykai buvo gana sunkūs ir 
reikalavo daug dainavimo tech
nikos, kurios Emai Juozupaitie- 
nei netrūko. Ziono Ev. parapijos choras Giesmių ivan'ėja 1973 mot. gegužės mėn. 20 dieną.

Mirusiojo poeto Mykolo Vaitkaus 
gyvieji žodžiai

KUR VIETELĖ TOJI?
Vai, sakykite jūs, kur, kančių paragavę, 
susiradot galop vietą tylią ir žavią — 
kaip ir man susirast šioj žemužėj gerojoj 
po kančių, po nakties tylų saulėtu rojų, 
kad galėtų tenai mano siela bevietė 
susiglaudus sparnus amžinai atsilsėti...
Sidabrinėj svajoj gal ją ten aplankytų 
bendramintė dvasia, kaip kvėpavimas ryto, 
su aušros šypsena, kur kaip motina guodžia, 
su viršūnių mintim, kur įspįsta be žodžio.
Ir veizdėtų širdis į tą žvilgio gilybę.
Ir pleventų žvaigždėm graudžiai akys sužibę...

KELEIVIS DEBESĖLIS
Pilkas debesėlis plaukia 
Per dangaus gelmes 
Į slaptingą žydrą tolį — 
Į šiltas žemes.

KRYLOVO PASAKĖČIŲ VERTIMAI
Sekantys du solo dalykai, Glue- 

cko “Visos Buities Valdove” ir 
Bellando “Viešpaties Didis” bu-

SĖKMINGAI PRAĖJO GINTARO BALIUS
Šių metų briželio 18 dieną atspausdinome V. Petraičio Krylovo pasa

kėčios “laidotuvės” lietuvišką vertimą. ’
Mokytojas Jonas Valaitis taip pat yra išvertęs “Laidotuves”. Jis yra 

išleidęs išverstų J. A. Kiylovo pasakėčių knygą. “Laidotuvės” yra naujai 
išleistame pasakėčių rinkinyje.

šiandien spausdiname ir Jono Valaičio tos pačios pasakėčios vertimą, 
štai jis:

LAIDOTUVĖS
Senovinio Egipto praeitis
Byloja — buvo ten toks. paprotys, 
Iškilmingiau kad mirusi palaidotų. 
Samdytos, kad garbstytojos (garbstytoja — garbintoja, 

raudotoja) prie jo raudotų.
štai laidota viens egiptietis Įžymus.
Garstytojų minia su staugimu lydėjo, 
Kai mirusis iš trumpalaikės būties ėjo 
Jau į ramybės amžinos namus.
čia pat keleivis, tai manydamas, galvojo, 
Kad giminės čionai velionio taip vaitojo.
“Sakykit, — klausia, — džiaugsmo kiek jums sudarytų, 
Jei mirusi kas atgaivintų?
Aš magas ir galiu įvykdyti tatai, 
Būrimais tam tikrais atliekame tai — 
Velionis šis 
Tuojau atgis”. —
— “O, tėve! — rėkia jos, —« pradžiuginkite vargšes!
Vienos malonės prašome tik mes,
Kad po kokių penkių parų — tegu bala —
Numirtų jis vėla:
Iš gyvo jo jokios nėra naudos, 
O ir ar bus tad kitados?
0 jei numirtų,
Tai staugt dėl jo mus vėl samdytų.
Yr daug turtuolių, iš kurių mirties vienos 
Kam nors galėtų būti tik naudos.

Jono Valaičio paruoštas Krylovo pasakėčių rinkinys knygų parduotu
vėse kainuoja $4.00, bet jei kas kreipsis Į pati vertėją, tai tą pačią knygą 
galės gauti už $3.50. Vertėjo adresas yra toks: JONAS VALAITIS, 1823 So. 
49 Ct, Cicero, HL 60650.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte,

. Apie senus laikus,
V. \ . Kai aitvarai ir laumės

Skrajojo po laukus...
- ' ' . S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
nęms bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius-1 
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol
g- 2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl, gra
žus leidinys. $1,50.

* 3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Sinum- 
kevi&aus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUMB. 17'eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail J. Kiburo iliustruota, 64 
psl, kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail 
V. Stančikartės iliustracijos, 188 psl., kaina 2 doL

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl leidinys. $3.00.

& Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietutfškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — nusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
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vo išpildyti Viktoro B. -Mieliulio. 
Mieliulis yra daugiau dramati
nio pobūdžio tenoras ir savo stip
rų balsą valdo su skoniu ir pa
sitikėjimu. Jo pasirodymas gies
mių šventėje buvo labai šiltai 
priimtas.

Toliau sekė ponios Inge Paul 
ir Almos Obrikaitytės duetai. 
Abi giesmes — H. C. Rockfellerio 
“Velykų Giesmė” ir Harkerio 
"Kaip Gražu Kalnuose” — bu
vo labai darniai ir puikiai sugie
dotos; abiejų solisčių balsai ne
paprastai gerai derinosi ir vie
nas kitą papildė.

Apskritai solistai gi e smili 
šventėje pademonstravo daug 
vokalinio pasiruošimo, šlifo ir 
aukštos dainavimo technikos ir 
todėl, žinoma, susilaukė nema
ža gerų komentarų bei kompli
mentų. Nemažiau dėmesio į sa
ve atkreipė jaunasis akompanuo
to j as W. čėsna. W. čėsna jau 
ketvirti metai studijuojąs mu
ziką ir vokiečių kalbą Konkordi- 
jos kolegijoje, šalia kitų savo 
srities dalykų, jaunasis muzikas 
studijuoja dirigavimą. W. čės
na yra randamas visur, kur dir
bamas muzikos darbas: jis ve
da instrumentalistų grupę, pa
deda paruošti partijas parapijos 
choro repeticijose, akomponuoja 
chorui, solistams, pavaduoja pa
rapijos choro dirigentą — vie
nu žodžiu visur, kur tik yra mu
zikos garsai bet kokioj formoj'. 
Tačiau W. čėsna yra mėgiamas 
ne tik savo darbštumo, bet taip 
pat dėl savo kuklaus nuoširdaus 
būdo.

šiek tiek kitokiu, tačiau labai 
įdomiu skambesiu pasirodė jau
nųjų choras, akomponuojamas 
Anitos čėsnaitės. Abi Giesmės 
— M. J. Stevens “For Those 
Tears I died” ir nežinomo kom
pozitoriaus “Alleliuia” buvo ne 
tik puikiai sugiedotos, bet su
darė labai gražų, šviežų kon
trastą su anksčiau ir vėliau gie
dotom parapijos choro giesmėm. 
Jaunimo giesmės galėtų būti pa
vadintos “Truputis Dvidešimto
jo Amžiaus Zijono Ev. Parapijos 
Giesmių šventėje”.

Nors šventės pradžioje kuni
gas Juozupaitis savo sveikini
mo žodžiu užtikrino, kad Dievas 
visas kalbas lygiai supranta, ta
čiau šio straipsnio autorius vis 
dėlto yra tos nuomonės, kad lie
tuvių kalbą Dievas visų geriau
siai supranta, ypačiai kai ji plau-

Praeitą, sekmadienį, birželio 
24 dieną, Olympia Fields Coun
try Club patalpose įvyko gausus 
ir sėkmingas Chieagos Lietuvių 
Moterų Klubo Gintaro balius.

Baliaus pirmininkė Christine 
Austin gražiai pravedė gausų 
balių, kuris dalyviams pasiliks 
ilgų metų atmintyje, o pačiam 
klubui atneš pelno. Siauroka, bet 
didelė klubo salė buvo pilnutėlė. 
Tikėtai buvo brangūs, po $15, 
bet visi iš anksto buvo išparduo
ti. Visa eijė žmonių, jaunų ir 
vyresniųjų, bandė gauti tikėtus, 
kai visos vietos jau buvo užpil
dytos.
Neatsiradus didesniam debiu- 
tančių skaičiui, Christine Austin 
leido debiutuoti jauniausiai sa
vo dukrai Monikai Austin. Spor
tą mėgstanti Monika buvo vie
na grakščiausių, labai gražiai ir 
lengvai atlikusi visus debiutan
čių išėjimo į žmones lietuviškus 
nusižeminimo papročius.

Gražiai pasirodė ir kartu su 
debiutantėmis pašoko anksčiau 
buvusių debiutančių gražiausio
ji grupė. Bankete buvo rinktinė 
lietuviškoji ir amerikietiškoji 
publika, kuris džiaugės kiekvie
nu . gražiai atliktu programos 
numeriu.

— Jeigu amerikiečiai žinotų, 
kaip gražiai lietuviai išveda i 
žmones savo jaunas mergaites, 
tai jie taip pat norėtų tokių šven
čių, — pasakojo vienas ameri
kietis, pirmą kartą matęs lietu
vius, gražiai supažindinančius

ponia Austin pakvietė ponia Ju
zę Daužvardienę, Lietuvos ge
neralinę konsulę Chicagoje, ir 
Lietuvių Moterų Klubo garbės 
pirmininkę supažindinti debiu- 
tantes. Ji pakvietė visas jau
nuoles, jų palydovus, padaryda
ma komenturus apie kiekvieną 
salėn įžengiantį jaunuolį.

Ne vienas banketo dalyvis, 
matydamas salėn žingsniuojan
čias jaunuoles, nušluostė byran
čias ašaras. Reporteris

TEXAS IR ALIASKA■ *
Texas valstijos gyventojai vi

suomet buvo ištidūs savo valsti
ja, visuomet pabrėždami, kad ji 
yra iš visų didžiausia. Priėmus 
Aleską, ji liko antroje vietoje. 
Betgi Texas valstijos guberna
torius Daniel Price nenustojo 
vilties atgauti turėtą valstijos 
didumo garsą ir pareiškė:

— Jūs tik palaukite, kol tas 
sniegas ir ledas sutirps. Tada 
jūs pamatysite, kuri valstija yra 
didžiausia.

2 PĖDŲ KOJYTĖS

•Panelė Fanny Milės, gyvenu
si Cincinnati mieste, Ohio, 19-to 
šimtmečio pabaigoje; turėjo dvi
gubo dydžio kojas ir dėvėjo 2 pė
dų ilgumo batukus.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS 
100 didelio formato psL, daug paveiksią. Kaina 62.00.

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 čeki ar Money or

deri tokiu adresu:

jaunąją savo kartą.

Debiutavo* kaip jau minėjo
me Monika Austin, Kristinos 
Krikščiūnaitės Austin ir Charles 
Aukškalnio - Austin, duktė; Jo- 
marie Ann Daužvardis, Petro 
Daužvardžio ir jo žmčnos duktė; 
Vilija Romualda Kerelytė, Al
fonso Kerelio ir jo žmonos duk
tė; žibutė Elena Keželytė, Algi
manto Keželio ir jo žmonos duk
tė; Joanne Vida Mitchell, Char
les Mitchell ir jo žmonos duktė; 
Denise Ellen Wacker, Earl 
Wacker ir jo žmonos duktė.

Be jau minėtų debiutančių, 
bankete dalyvavo šios buvusios 
debiutantės: Mary Catherine 
Aldonis, Christine Austin, Su
san Aldonis. Giedrė Teresė Če
paitis, Leslie Michelke Eisin, 
Christine Anne Giedraitis, Ra
mona Ona Kaveckas, Lynne Ma
rie Nover, Pamela Adelė Petrai
tis, Jayne Ann Šimėnas, Debo
rah Susan Sharko ir Lucille 
Ve Sota.

Gintaro Balių truputį pavė
luotai pradėjo dabartinė Moterų 
Klubo pirmininkė L. žibąs, tuo
jau perduodamas Visą vakarą 
vesti Gintaro Baliaus pirminin
kei Christine Austin.

Pasakiusi trumpą kalbą ir 
pasveikinusi visus atvykusius,

kia iš tokių gražių jaunimo lū- 
W.

Baigiant norisi trumpai pa
stebėti, kad Zijono Evangėlikų 
Parapija yra dosniai apdovano
ta: turi gerą, energingą dirigen
tą, puikų trisdešimties narių 
chorą, talentingą solistų grupę 
ir labai pasiryžusią jaunąją kar
tą, siekiančią tobulybės tavo 
tartos dvasioje. Svečias

Ten jis savo lengvą naštą t .
Maloniai paines
Į plačių Juodųjų jūrų 
Mėlynas _gelmes.

• Ei, pasveikink,* debesėli,
Debesų versmes,
Tas gilybes, tas platybes
Gyvas, neramias. / : ?•

NEBEATSIMERKT

Kai užmerkiu akis ir žvelgiu praeitin, 
kur žvaigždėtais stebuklais gaišavo, 
ir krūtinėj grauda spinduliuodama tvino, 
ir džiaugiaus, ir tikėt nedrįsau:

• nebesinori daugiau atsimerkt ir sugrįžt 
į šiandieną abuoją ir pilką,
tik iš laime švytruojančio šypsančio ryžto 
neramybei paliepti: Nutilk!...
Ir glūdėt, ir tylėt, ir alsuoti kvapsnim — 
ta dvasia iš sudužusio indo,
praeities valandom. Nebūti tai nuskynė...
Nebūtis... nebūtis įkandin... i

GEROS DOVANOS
UOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE* 

su DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussan — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik $3.00
Minkštais viršeliais tik ---------- -------------------------------- $2.00

Dr. A. J. G trise n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik................................. ......-_________________________$1 JO
Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čakj arba 

money orderi.

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

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 daugeli kitų vertybių.

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

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 Sto. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS, 

įsteigto 1923 metais. TeL 421-3070

I — NAUJUMO!, CMCAM E, ILL.- WEDNESDAY, JUNE 27. 1973
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Subscription Rates:
In Chicago $22.00 per year. $12.00 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; 
•ther countries $23.00 per year.

Kanadoje; 
metams 
pusei mel 
vienam B

$22.06
$12.00
$3.00

Lietuvių Profesorių Draugi
ja atspausdino knygą “Lietuvos 
Universitetas 1579 —- |808 — 
1922. Visi su nekantrumu jos 
laukėme. Tai yra, aišku, ka? 
pitąlinis veikalas, labai rimta 
studija, daug įdomių žinių
apie visiems lietuviam* svar-|lM4 taigi metus, ir kar-

tų to pąčip ųąiversiteto teisių 
fakultete studijuoti nuo 1923 
metų iki 1927 m., vadinasi, 25 
— 46 metų amžiaus, taigi patį 
energingiausią savo gyvenimo 
laikotarpį buvau dirbęs uni
versitete. *

Draugams ir bičiuliams pa-
tiesą tam pačiam kaimui, kad

tis. Lietuvos sim inti iš universiteto kasdie
nių jvykių, rūpesčių,

15 centą per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams -- -.......
pusei metų ____________
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose: 
metams ______________
pusei metų ________

r

$22.00
$12.00
$7.00
$3.00

$23.00 
$13.00 
$3 60

Naujienai eina kasdien, ttakiriant 
sekmadienius. Leidžia Napjienų Ben- 
drovė. 1730 So. Existed St, Chicago. 
HL 60606. Tele! HAjnnxrket 1-6100.

pusei metu

patikrinti, tai tada turi būti visai kitoks ląikas ir skun
dams paduoti Dabartinių rinkimų metu šis klausimas 
buvo labai neaiškus. Logika sake, kad skundą reikia ra

kos laktų” tuo skirtumu — jįs

520.00
$11.00 Orderiu karta su užsakymą.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
vimas. 
nes tuojau po 
gegužės 20 dieną. Jeigu iki geg. 23 dienos skundas ne
buvo įteiktas, jis jau nesiskaitė legalus, nes taisyklės 
sako, kad skundai, neįteikti dviejų dienų laikotarpyje, 
nesvarstomi

Patyrimąs rodo, kad per dvi dienas balsai retai kur 
buvo suskaičiuoti Daugelis suprato, kad jiems buvo 
paliktos dvi dienos dar po suskaičiavimo, bet pasirodo, 
kad patvarkymai buvo griežti ir aiškūs: balsai suskai
čiuoti, ar ne, po dviejų dienų atėjusių skundų niekas ne
svarstė. Kreiptasi į aukštesnes instancijas, bet ir jos 
laikėsi patvarkymų raidės, o ne logikos. Jeigu tų skun
dų nebūtų buvę, tai būtų galima tiktai pasidžiaugti di
deliais “laimėjimais”, bet kas daryti su tais žmonėmis, 
kurie jaučiasi nuskriausti ir kurių skundai net ne
svarstyti?

Naujienoms atsiųsti keli bendruomenės parei 
nams ir įvairioms komisijoms paduotų skundų nuorašai, 
iš jų matytį, kad praeitų “rinkimų” metu vis dėlto buvo 
padaryti keli prasilenkimai su pačiais pagrindiniais rin- 
timiniais dėsniais. Viename skunde, pavyzdžiui, sako
ma, kad paskutiniu momentu buvo atnešti 700 paštu bal
savusių žmonįų vokų jr įmesti be jokio skaičiavimo. Tu
rint galvoję, kad toje apylinkėje balsavo tiktai keli šim
tai žmonių “virš tūkstapęio”, 700 balsų gali labai daug 
reikšti Tie 700 vokų turėjo būti patikrinti, o jų rezulta
tai turėjo būti skyrium paskelbti Tokį skundą kas nors 
turėjo pasvarstyti

Kitame skunde pasakojama, kad jų apylinkėje bal
savo kitose apylinkėse gyvenantieji lietuviai. Jiems bu
vo pasiųsti rinkiminiai lapeliai, jie pasirinko mėgia
miausius kandidatus ir balsavo. Kitas skundas nurodo,

Ką toliau darysime?
Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruo

menės vadovybė gegužės 19 ir 20 dienomis pravedė rinki
mus ne tik į Amerikos Lietuvių Bendruomenės tarybą, 
bet ir į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimą. Kandi
datavo visa eilė žmonių. Vieni pasisakė keliais pagrindi
niais Amerikos lietuvių visuomeninio darbo klausimais, 
kiti veik nieko nepasakė. Vieni net laikrąščįųojse savo 
programas išdėstė, o kiti neturėjo noro ar reikalo planuo
jamus darbus dėstyti.

Bendruomenės rinkiminės apygardos, tarytum susi
tarusios, paskelbė pranešimus apie apygardose ėjusius 
“rinkimus”, nurodydamos, kad skundų nebuvo. Iš Kali
fornijos “rinkimus” tvarkiusi vyriausioji rinkiminė ko
misija taip pat paskelbė, kad “rinkimai” praėjo gerai, 
balsavo didelis žmonių skaičius ir kad skundų nebuvo. 
Kalifornijoje veikianti komisija net pąseklbė sąrašą žmo
nių, išrinktų į Pasaulio Lietuvių seimą ir į JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybą.

Naujienos įdėjo ne tik Vidurio Vakarų apygardos 
“rinkiminį” pranešimą, bet šiomis dienomis įdėjome ir vy
riausios rinkiminės komisijos pranešimą apie buvusių 
“rinkimų” eigą ir jų rezultatus, kad ne tiktai balsuotojai, 
bet ir plačioji Amerikos lietuvių visuomenė- pamatytų, 
kaip dabartinė bendruomenės vadovybė operuoja. Į Nau? 
jienaš buvo atsiųsta didokas skaičius įvairiausių nusis? 
kundimų vietose padarytais prasižengimais su veikian
čiomis taisyklėmis arba visiškai tų taisyklių stoka, bet šis 
dienraštis tų skundų nedėjo, kad atsakomingi bendruo
menės organai turėtų progos pirma rinkiminiais klausk kad balsąvimuose dalyvavo net ir nelietuviai. Balsavi
mais pasisakyti.

Dabar, kada visas reikalas jau apsvarstytas, nutar? 
tas ir baigtas, norime nurodyti metodus, kuriuos vertėtu 
aptarti, kad ateityje panašūs dalykai nepasikartotų. Kas 
nors bendruomenės organizme turi aiškiai nustatyti, ka
da balsavimas prasideda ir kada jis baigiasi. Atrodo, kad 
dabar veikiančios taisyklės reikalingos aiškumos netu
rėjo. Teisybė, kad gegužės 19 ir 20 buvo paskelbtos bal
savimų dienomis, bet balsavimai paštu buvo pradėti žy
miai anksčiau, o balsų skaičiavimas vietomis užsitęsė net 
porą savaičių;

Reikia taip pat aiškiai nustatyti, ar balsavimas baig
tas, kada žmonės sumeta paskutines balsavimo korteles į 
dėžutes, ar jie baigiasi, kai paskirti pareigūnai visus 
paduotus balsus suskaičiuoja. Jeigu rinkimai nepasibai
gia, kol visi balsai nesuskaičiuoti, o jeigu yrą reikalo ir

kad jis be

kartą iškil- 
palydimas 
per vaka-

mp mętu jiems pasitaikė užeiti pas pažįstamus savo drau
gus, jiems buvo pasiūlyta balsuoti ir jie balsavo. Trečią?

silaikyta nurodymų. Instrukciją liepia į kortelę įrašyti 
kandidato užsiėmimą, o kai kuriose apygardose tai ne
buvo padaryta.

Kas nors, užmiršdamas dviejų dienų nevykusį ter
miną skundams, turėjo skundus aptarti ir nepatenkin
tiems duoti patikimus atsakymus. Arbitrariškas visų 
skundų atmetimas kviečią nuskriaustuosius kreiptis į 
ąpierikįečių teismus. Jeigu būtų paduotas skundas JAV 
teismams apie tokius “rinkimus”/ tai “rinkimus” vedu- 
siems valdovams būtų daug ųemaįonjų dalykų. Jiems 
būtų aršiau negu sonąjai Balio valdybai. Ar negeriau 
rasti būdą lietuviškus reikalus savo tarpe išspręsti, ne- 
sikreipiąnt į amerikiečius?

ti įnešti ir savo svąrų indėlį į 
bendrą žmonijos kultūrą. 6 ir 
ąntj-ąs bajoriškos kilmės rek
torius M. Biržiška labai gerai 
pajėgdavo suderinti savo bajo
rišką kilmę su socializmu ir 
kietos linijos lietuvišku patrio
tizmu, ypatingai Vilniaus ba
rę būdamas nepakeičiamu 
kupstu ir kelmu Vilniuj lenkiš
kam okupaciniam režimo veži
mui versti.

Rektorius Jodelė tikrai lietu
viško būdo, širdies žmogus ir 
lietuviško kaimiečio išvaizdos 
ir visą gyvenimą bandęs pri
vačia iniciatyva kelti Lietuvos 
pramonę, ypatingai cemento 
fabrikaciją, taip reikalingą ir 
Lietuvos kaimui. Na ir rekto
rius Purenąs, natūraliai geras 
žmogus, sugebąs ir sunkiau
siais laikotarpiais šaltai nesi- 
karščiuojant ieškoti teisin-giau- 
sio sprendimo

Daug panašiai šviesių žvaigž
džių — asmenybių būta Lietu
vos universitete. • Kiekvienas 
saviškai įdomus, kaip būtina 
dalis gražios gėlių puokštės. 
Štai kita šviesi asmenybė ir ki
tas gražus pavyzdys talentin
gai sugebėti bendrauti ir dirbti 
ir su kitų pažiūrų žmogumi ir 
didelis džentelmenas buvo il
gametis katalikų teologijos — 
filosofijos fakulteto dekanas, 
ilgametis studentų bažnyčios 
rektorius ir ilgametis univer
siteto prorektorius studentų 
reikalams prof, prelatas B. 
Česnys. Jis buvo visų studen
tų didžiai gerbiamas ir myli
mas. Pats neturėdamas ar pri
trūkęs pinigų nyplat skolinda- 
masis universiteto tarnautojų 
kasoj, studentams prašant, 
sušelpdavo ne tik lietuvius, bet 
ir žydus, net komunistus. Ir 
mane kelis kart pasikvietė vai
šėm pietų.

Prisimenu vieną kartą užė
jęs radau lovoj besivartantį ir 
aimanimiautį, kenčiant, pasa
kojo turįs didelius reumatinius 
skausmus. Kitas reumatizmo 
kankinys buvo dekanas prof. 
Petras Leonas. Tai žinojo tei
sių fakulteto studentai ir ven
gė eiti pas jį egzaminų, kai blo
gas drėgnas oras, nes tuomet, 
esą, prof. Leonas piktas ir stu
dentai gauna blogesnius pažy
mius.

Prof. P. Leonas mano rašinį 
iš teisės filosofijos “Graikų ir 
romėnų filosofų teisinės min
ties palyginimas”, įvertino kaip 
“parašytą originaliai, bet ge-

kartotinai sakiau, Grątiaąus 
iš Babilonijos, o reikėjo iŠ Bo
lonijos. Mat, kaip klaidingai 
studentų šapirografu atspaus
tuose paskaitose buvo pasaky
ta, o aš pats kritiškai negalvo
jau, kad tuomet jau nebuvo 
Babilonijos. .

Prof. inž. Pranas Jodelė, bu
vęs rektorius ir dekanas cha- 
reketrizavo prof. inž. Antaną 
Graurogką, buvusį ir Kauno 
miesto burmistru, kaip “blo
gai sukirptą, stipriai susiūtą”. 
Išsireikšdamas rusiškai: “plo- 
cho skroeno, krepko sšito” 
Taigi, suprask, neprotingas, bet 
užsispyręs.

Prof. Pranciškus Bučys, vys
kupas, būdamas universiteto 

prireikus pasira- 
kartu su prof, 
kaip dekanu, 
kad būtų ir jo 
vienodai Pran-

kolakis savo laiku buvopasijuo- 
kęs iš auniversiteto mūsų Alma 
Mater kai kurių asmenų keiste
nybių. Be abejo, daugelis tai 
prisimena, — buvo juoko ir 
kalbų. Juk ir mūsų dainiaus 
kun. Strazdelio, ar rusų tašy
tojo Puškino ir daugelio kitų 
žymių asmenų gyvenimo ap
rašymuose visa ko būta. Bet 
visa prisimename su meile, 
kad ir matant kitą kartą nepa
geidaujamų silpnybių. Juk ne
rasite nei vieno žmogaus, ku
ris galėtų tvirtinti, 
jokio priekaišto.

Kai buvo vieną 
mingu pagerbimų 
vienas iš rektorių,
rjenę ir aš buvau tuomet, tarp 
kita ko pasisakęs, kad didelė 
garbė ir didelė laimė ir net di
delė nauda man dirbti univer
sitete, rektoriui vadovaujant 
ir bepdrądarbiaųjąnt su kultū
ringais žmonėmis, su Lietuvos 
elitu, nes be algos aš laimiu 
dar daug dvasiniam tobulėji
mui ir kultūrai.

Štai, sakiau, ilgamečio rek
toriaus Čepinskio man buvo 
brangus jo būdo bruožas, pa
sižymįs ir kilniais užsimojimais, 
stengiantis giliau pažvelgti į 
žmogaus sięlą. Čepinskis, svars
tydamas civilizacijos proble
mas akcentavo tiesos, gėrio ir 
grožio vertybes ir įspėjo, kad 
civilizacija smunkanti kai už
mirštama jos dvasinis aspek
tas.

Kitas štai rektorius, vėliau 
vyskupas Bučys, pajėgęs su
prasti ir įvertinti ir kitokių 
pažiūrų žmogų, parodyti tole
ranciją ir griežtai nesilaikyti 
partijos linijos. O rektorius 
Avižonis, kaip didelis specia
listas vieno iš mažesnių, bet la
bai svarbaus žmogaus organo 
— akies, ir buvo didžiai skru
pulingas iki smulkmenų, sie
kiant tobulumo kiekviename rai”, nes aš kiek kitaip pažifi- 
darbe.

Bajoriškos kilmės rektorius 
Bbmeris, parašęs daug moks
lo veikalų ir didelis knygos my
lėtojas taip ir jautėsi jo didelis 
nuolatinis susirūpinimas įvyk
dyti savo žemišką misiją ir spė-

rektoriumi, 
šyti diplomus 
Pranu Jodele, 
pasiūlė Jodelei, 
vardas diplome
ciškus, nes, esą, rimčiau, ir iš
kilmingiau, bet pastarasis ne
sutikęs, motyvuodamas, jog 
taip metrikose įrašyta, p be to, # 
visi jį Pranu ne Pranciškum 
vadina nuo mažens.

Prof. inž. Steponas Kolupai
la, aplankius jį Kempteno DP 
stovykloj, tarp kita ko prisi
minė, kaip ir jis buvo susirū
pinęs komunistų, o vėliau na
cių teroru okupacijos metu, 
tarėsi su prof. Antanu Purenu, 
kad jei ištiktų vieną iš jų oku
pacinio teroro nelaimė, tai li
kęs įsipariegotų visokeriopai 
gelbėti paliestojo šeimą.

(Bus daugiau)

rėjau į tų filosofų samprotavi
mus, taip pat ir iš teisės filoso
fijos egzaminą įvertino labai 
geru pažymiu. Deja, iš teisės 
enciklopedijos egzaminas įver- 
tintas gerai vien todėl, kad 
atitinkamu klausimu net pa-

DAUKANTO “VARGO PELĖ”

“Būdas” nelaikomas moksli
niu veikalu, tačiau S. Daukantas 
ilgai jam rengėsi, gal dvidešimt 
metų rinko medžiagą, dirbo kaip 
tikras istorikas, šiam kruopš
čiam, ištvermingam mokslo vy
rui pajunti pagarbą, pastebėjęs, 
kiek’jo yra sunaudota savo dar
bui šaltinių, kurie buvo išblašky
ti įvairiose vietose, kur neleng
va buvo prieiti. Pažintų šaltinių 
gausumu S. Daukantas praneša 
visus anos gadynės istorikus^’ra
šiusius apie Lietuvą.

— S. Daukantas prašė kun. 
Vaišvilą ant kapo padėti parašą: 
“Vargo Pelė”, nes žinojo dirbęs 
kuoslapčiausiai, rausęsis po ar
chyvus ir nurašinėjęs lietuvių 
tautai reikalingus dokumentus.

(Iš Būdas senovės lietuvių, 
kalnėnų ir žemaičių 
pratarmės).

VYRAS RE PASO
Mergina aiškina teismė:
— Visai nesuprantu kodėl rei

kia stebėtis, kad aš nežinau kū
dikio tėvo pavardės. Tai ką? 
Argi tokiu momentu turėjau rei
kalauti jo paso?

JONAS DAUGĖLA

MILIJONAS LIETUVIŲ 
ŠAUKIASI TEISINGUMO

(Kalba pasakyta Palm Beach 
lietuviams, minint birželio 

liūdnąją sukaktį.)

Gražus birželio mėnuo, kai visa gamta 
pabunda pavasario džiaugsmui, laukai pa
sipuošia margomis žiedų skaromis ir pa
dangės suskamba giesmininkų paukščių 
simfonijomis, šio birželio mėnesio grožio 
mes, Nemuno ir Dubysos šalies sūnūs ir 
dukros jau daugelį metų nebegalime pilnai 
išgyventi. Jo grožio mes nerandame nei 
klaidžiodami tarp New York o, Detroito ar 
Cjucagos dangoraižių, negalime jo pilnai 
pąj austi nef linksmai braidydami Apautą 
puikiuose Palm Beach paplūdyųjiuose: 
Jo svaiginantį grožį mes galėjome pilnai 

venti tik savoje gimtojoje žemėje, sa
vo nuosavų sodybų soduose — savo gimto
je Lietuvos šalyje. Tik ten tą puikųjį bir
želio mėnesį sodai ir miškai pasipuošdavo 
balčiausiais beržų žiedais, tik ten puikiau
siomis melodijomis sužvangėdavo šienpiū- 
vių plakami dalgiai ir sesių grėbėjėlių 
skambi daina, tik ten mergaičių rūtos pa
sileisdavo svaiginantį pavasario kvapą ir 
jaunystės tvaiką...

Ir koks baisus likimo pasityčiojimas, 
kad prieš tris dešimtmečius šį puikų birže

lį, kuris yra pats gražiausias mėnuo visuo
se metuose, išniekino ir supurvino mūsų 
šalį užpuolę didžiosios mūsji tautos nelai- 
mės ir vargai, kurių skaudžius išgyveni
mus ir skausmus dar ir šiandien jaučiame, 
šį skausmą išgyvena visa lietuvių tauta, 
tikiu, giliai išgyvename ir mes visi, kurie 
čia šiandięn susirinkome draugėje prisi- 
minti šiuos skaudžius praeities įvykius ir 
sustiprinti savo viltis šviesesnei ateičiai 
pasitikti ir tėvynės Ilgesiui numalšinti.

Kaip graudu, kad mūsų tautos išgyve
nimų agonįja privertė mus lietuvius šį 
gražiausią metų mėnesį pakrikštyti baisio
jo birželio, siaubingojo birželio ir net kru
vinojo birželio vardais. Ir šiandien vie
toje to gražaus, pavasario gyvybę sklei
džiančio birželio lietuvių tauta mini siau
bingojo ir mirtį nešančio birželio atmintį.

Prieš 33 melus šio grąžaite metų lgįfco 
romantiką ir grožį išniekino jėga ir smur
tas. Tą dieną į lietuvio artojo prąkajtų 
permirkusią žemę įriedėjo raudonosios ar
mijos laukai, o padangėse lietuviškų vytu
rių skardų giedojimą nustelbė raudonosios 
aviacijos gramozdiškų lėktuvų kriokimas 
ir patrankų šyviai. Nuo to laiko Lietuvos 
žemelė apsipylė nekalto lietuvio ašaromis 
ir narsių laisvės kovotųjųkrauju. Ant Lie
tuvos ir kitų Pabaltus valstybių buvo už
sklęsta nepermatoma, neperžengiama ir 
neperšaukiama “gelęžiųė uždanga“, kuri 
ir šiandien aklinai skiria Lietuvą nuo viso 
kito laisvojo ir civilizuoto pąsaulto-

Už šios uždangos jau 33 melai vyksta 
didžioji ir žiauri kasdieninio gyvenimo 
drama, šioje {karnoje, kaip ir kiekviena
me vaidinime, kasdien skamba juokas ir 
aidi aimanos, kyla Į dangaus aukštybes 
maldą ir verda prakeikimo žodžiai, gims
ta niekšai ip miršta herojai, klesti okupan
to niekšybė ir liejamos kraujo aukos. Už 
geležinės uždangos kiekvieną minutę kau- 
jasi budelio rankos mirtis su amžinosios 
gyvybės fataiine jėga.

šios žiaurios likiminės dramos klaikio
je interpretacijoje iškyla ir didieji šio klai
kaus vaidinimo aktoriai. Vieni jų lyg tie 
liesžuburiai kirminai šliaužioja žemės pur
vuose, klūpčioja prieš okupantą ir už gar
daus valgio šaukštą ar aukso trupinėlį par
duoda save, savo tautą. Jie dažnai pri
klaupia prieš pavergėją, o tūlas net ne
vengia ir dulkes nuo jo purvino aulo savo 
liežuviu nulaižyti. O tuo tarpu kiti išdrįsta 
drąsiai spjauti okupantui į veidą ir ryžtasi 
pakelti kalėjimų bailybes, negu nusilenkti 
jo klastingoms užmačioms. Jie išlaiko mū
sų tautinius principus savojoje žemėje ir 
žadina jaunosios kartos pasididžiavimą sa
vąjį tauta ir savąja prigimtimi. Jų skaičius 
nesuskaičiuojamas, jų vardai niekur ne
surašyti. i

Jų valią, ryžtą ir tautinę ištikimybę vi
sam vakarų pasauliui pgskutjniais metais 
pademonstravo tie keli jų atstpvąi, kurie, 
atsisakę patys savęs, sayD šeimos narių 
saugumo ryžosi heroizmą taurę perpildyti

savo asmenine auka. Jų vardai plačiai nu- 
skambųjo per visą žemės rutulį ir nuste
bino net ir tuos, kurie jau ne tik buvo už
miršę Lietuvos vardą, ,bet bandė užmiršti 
ir visus savo garbingus įsipareigojimus 
žmonijai ir pavergtoms tautoms.

Kai vakarų pasaulio vadovai puoselėjo 
gražius taikaus sugyvenimo šūkius su bol
ševikiniu pasauliu, lietuviai Bražinskai 
turėjo griebtis krąštutinių priemonių iš to 
rytų pasauĮĮio kaip nors išsivaduoti. Kai 
raudonieji valdovai visomis propagandos 
priemonėmis platino kuįtfirinio bendradar
biavimo ir kultūrinių mainų klastingas 
programas. Gražinai ir Vytautui Simo-kai- 
ėiams neliko jokio kito kelio pasiekti lais
vąjį pasaulį, kaip tik granatomis bandyti 
praskrosti padangių erdves.

Šis kraštas dar ir šiandien skaitomos 
kariniai stipriausias ir savo atominių gink
lų arsenalais yrą pajėgus sfipaikipti ąel vi-, 
si pasaulį. Tačiau, kai šio galingiąusio 
krašto prezdentai pataikauja, dažnai ir 
be jokio reikalo. Kremliaus tironams ir var
žosi pasakyti jiems tiesą į akis, beginklis, 
šautuvų buožėmis sudaužytas, grandinė
mis surakintas, žiauriausių tardymų iš
kankintas lietuvis jūrininkas Sipias Kudir
ka vienut vienas, tik gaujos sargybinių ap
suptas, drąsiai stojo prieš raudonuosius 
budelius ir išdrįso viešai parpįkalauti lais
vės savo tautai ir savo žnfonėms. Žvelgda
mas mirčiai į akis, jis drąsiai teismo salėje 
kalbėjo: “Drąsiausieji ir ryžtingiausieji

patriotai buvo fiziškai sunaikintu Tačiau 
nauja gentkartė užaugo, kuri ryžtasi eiti 
savo tėvų keliu”.

Ir pagaliau Romo Kalantos didžioji au
ka ant tėvynės aukuro. Juk jis irgi buvo 
gimęs ir užaugęs jau okupanto globoje. 
Laisvos Lietuvos nė nematęs, perėjęs vi
sas bolševizmo mokyklas, stropiai išklau
sęs visas komunistinio auklėjimo pamo- 
p a mok as. Tačiau savo širdyje išnešiojo 
paveldėtą tėvynės meilės jausmą ir jos 
laisvės troškimą ir savo gyvybės auka visa 
tai pademonstravo mums ir visam pasau
liui.

Ak kokie menki ir bejėgiai turėjo pa
sijausti galingieji, galingiausius ginklus 
savo rankoje valdantieji galiūnai prieš 
šiuos didžiadvasius mūsų tautos patriotus! 
Čia, tur būt, pačiomis skaidriausiomis švie
somis išryškėja dvasinės didybės ir mora
linio skurdo ryškieji pavyzdžiai.

Šių tauriųjų mūsų brolių ryžtas, asme
ninė auka jr bri'oįzųiąs sudrebino visą pa
saulį, sudrebino, net pavergėjų kraują. 
Politikai pasakė jautrias kalbas, didžioji 
pasaulio spaudą, radijas ir televizija palyr 
ginainąį pašventė daug dėmesio šiems įvy
kiams, o tuo pačiu mažos raudonojo tero
ro iškankintos Lietuvos vardas dar sykį su
skambėjo visame laisvajame pasaulyje.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “Naujienai”
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DR. ANNA BALIONAS

Valandos pagal susitarimą 
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DR. K. G. DALUKAS

UUiHIJA IR MOTERŲ LIGOS 
•INEKOLOGIN4 CHIRURGIJA 
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Antras ofisas — 
1007 WEST 83rd PLACE 

JUSTICE, IL. TeL 5890500
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INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CMttOBGUA 

TeM. *95-0533 
... "Cant^*

840 SUMMIT $T. 
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

VIS DAR NEAIŠKU
Mūsų laikraščiuose dažnai 

matome liet, delegacijų, įvairio
mis progomis besilankančių pas 
šio krašto valdžios atstovus, nuo
traukas. Tų lankytojų būre
liuose moterys ar merginos pa
prastai būna pasipuošusios tau
tiniais drabužiais. Pasirodyti už
sieniuose kartais išvyksta ir 
mūsų tautinių šokių sambūriai. 
Vis tai pastangos atstovauti sa
vo tautinę kultūrą, nes gi ją 
vertinam ir branginanti. Niekas 
tuo nesistebi ir nevadina atsili
kimu. Visuomet tokie žygiai pa
giriami ir skatinami. O kita
taučiai šiame krašte mūsų lie
tuviškąjį savitumą laiko įnašu, 
praturtinančiu amerikinį spal
vingumą. Visiems gražu, kai 
mozaikos akmenėliai būna vi
sokių spalvų, kurie įvairiai mai-

DR. DETER BRAZIS
fftvsicfe* AN® suegeon GRAŪINSKAS

1

mm WEST n«t STREET
OGsaai HEmiack *4849 

RashU 388-2233
Gitte VALANDOS;

.19 IN. TV
TIK $119.95

Atid. 9—6; pirm, ir kate. 12—9.
Tree, ir sekm. uždaryta.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
■ -9

OR. W, E1SW, OSINAS
A*U<WU. I* ^>H*V UUK» 
«INEKOLQGUIa CHIRURGMA 

.IK S^'Kadfe Ąva, WĄ 5-2*70

valandos pagal zuąilanjuą. Jei neat- 
GbepM. AKwaJMHU Mi 90801.

ua jumi iMjm iiemj .u.A.r
UK. NINA KRAUCB-

RRUmiUNAITE 
<KUfWUA (R MOTERŲ VIGOS 

4>«a io. KEDZĮE Ayi. 
TateL WA 5-2*70.

■—* etramhinti 
431-0225.

Valandos pagal susitarimą.
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GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
. 2443 WEST 43rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Vra—rararararaarararararara—^ra.

fpERKRluitYMA^ ' )

MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.ŽE R Ė N A $
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063
__________ ................—

DR J. MBKAUSKAS1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC.

2454 WEST 71st STREET
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 

' niaiš. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai popiet 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai 
lyto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta;

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DR. FRANK NECKAS
OP.TOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
3418 Wb 7lst St — Tai. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree. 
tsggyp*raiwgwa" "jį—1—.. -

DR. LIONAS SESUTE
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2£6 WEST' $3rd STREET 

Vai: ąntrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—9 vai. vak.Qfin w.t W§8fi

Naujas rez. telaf.: 448-5545

DR. £ STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West Fiat St. 
Tol.: 925-8294

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai vak.
Sekmadifn i gis ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rea, tel^ WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
(War 2452 WEST 59th STREET 

TM-: ?R M223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ž penki. 2-4 ir 63 vai vak ieštadie- 
tfiaia 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
r................. " 1
Y. Tumasonis, M. D., S. C.C H I E U R G A S ~ 

2«4 war n< r«r 
Ofise tfleC: HEmlock 4-2123 
Mte totofc Glhaon 84195

MOVI NG 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumu. 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRootier 6-1882

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-1 
dienio iki penktadienio 11—12 i 
vai. ryta. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 ūp 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

iritanmą. Dėl 
ti. HE 4-2123. 
lef. Gi 86195 
t" ■■f.

PROTSZISTAS
Med. Ban-:

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

naųjisnas

nosi ir savaip spinduliuoja. Bes
palvis lydinys ar cemento luitas 
pasigrožėjimo neteikia, nors 
šiaip, kasdieniniame gyvenime, 
vaikščiojame cementu grįstais 
šaligatviais.

Liet, visuomenėje vis dar pa
sitaiko keisto atžagareiviškumo 
ar tautinio savitumo reikšmės 
išeivijoj nesuvokimo, Š. m. “Nau
jienų” 179 n-ry (laiške iš Ka
nados) skaitėme apie dviejų ke
leivių pašnekesį Toronto -pože
miniame traukinyje. Vięnas t^ 
keleivių mūsų I V-tą ją tautinių 
šokių šventę mėgina palyginti su 
beveik tuo pačiu metu Toronte 
visą savaitę vykusia didelio mas
to estų tautine švente. Jų festi
valis buvęs plačiai Kanadoje ap
rašytas ir garsintas. Nestigę net 
straipsnių, keliančių pavergtųjų 
tautų klausimą.

Vienas keleivių sakęs, kad 
ypač buvę įdomu stebėti gimnas
tikos judesius atliekančias es
tų merginas, “(jos)... gimnas
tikuojančios savaimingai, leng
vu kontrastu skyrėsi nuo lietu
viškos spaudos nuotraukose ma
tytų mūsų tautinių, sunkiais 
drabužiais apsirengusių, šokėjų. 
Tartum mūsų jaunosios šokėjos 
vietoj elastingumo ir gracijos 
nori ežiūrovui įtaigoti iš mados 
išėjusius senienų nepakeičia
mumus”.

Ką mūsų šokėjai žiūrovams 
įtaigojo, keliolikos tūkstančių 
publika teisingai suprato, savo 
susižavėjimą išreikšdama ploji
mais. Tačiau apgailėtinas S. 
Pranckūno bendrakeleivio noras 
įpiršti kitiems savo nesugebėji
mą skirti tautinį drabužį nuo 
mankštai naudojamo apdaro. 
Stebėtina, kad anas keleivis es- 
taičių gimnastikos judesius ir 
aprangą gretina su mūsų tauti
niais šokiais ir drabužiais. Tau
tiniai šokiai juk ne šiaip sau 
kūno mankšta, juose atsispindi 
daug daugiau, negu judesių dar
na. Ir tautiniai drabužiai kur 
kas iškalbingesni už sportinį, 
kad ir lengvą, lankstų ir gal ma
dingą, apdarą. Jeigu jie būtų tik 
madingumo ar grakštumo iš
raiška, jų visai nevertėtų ki
tiems rodyti, ypač kad būna ne
mažai pastangų ir išlaidų, juos 
įsigyjant.

Kiekviena tauta išeivijoje 
stentgiasi parodyti, ką gera,

CHICAGOS L DRAUGIJŲ 1973 M. VĄmygOS
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO VALDYBA 1973 METAMS —

Pu-mininkš Esieila McNamee. 6151 
So. Spaiudtog.. ui. Vice
pirmininkas Paul Maaitionis, 4636 S. 
Keating Ave., telef. 5855611; Nu
tarimų rast Ruze uiozgaiviene, 
3808 So. Union Avė., tek WX7-866Q; 
Finansų rast, benuce Žemguiis, 
253o W. 42 St., tel. 84 7-287 ^Kon
troles rast. Josepmne Mąsiliomą. 
4036 So. Keating Ave., tel. 5854611; 
Kasoj gtooejas Josepo Miksis. 7251 
S. trancisco Ave., tel. 718-1740; 
hasmintM Matt Povilaitis. 7060 S. 
Maplewood Ave., tek 434-0267; Mar
šalka Peter Paiikonis. Korespon- 
salka P. Paiikonis. Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tek 434-4936. — SusirinKimai 
įvyiųta kas kiekvieno mėnesio tre
cią senmadienĮ, 1:00 vak popiet Hol
lywood svetainėj. 2<17 W. 43 Sl 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
„APŠVIET.-V’ VALDYBA 1973 ME
TAMS — Pirm. Siena JLaulaus, 3247

So. Emerald Ave., teL 225-3016; vi- 
cepina. — Aldona Utis, 3439 West 
73 SL, tek 925-9546; Nutarimų rašL 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave^ tek 927-8660; Finansų rast. 
Joanna Zelvis, 3251 So. Green SL, 
tel. 8^2-7838; iždo globėja Frances 
Wagner, 3238 So. Green St., telef. 
927-8839; iždininke Anastazija Va
lančius, 7114 S. Cambpbell Ave„ 
teL 776-3676; šeimininkė Adela ču- 
prinskas, 3227 So. Emerald Ave
nue. Telef. 842-3148. — Susirinki
mai Įvyksta kiekvieno mėnesio an
trą sekmadieni 2:00 vak popiet 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Nares priimamos nuo 16 iki 65 m. 
amžiaus.

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO VAL
DYBA 1973 METAMS — Pirminipfrąs 

Paul Masilionis, 4636 So. Keating 
Ave^ tek 586-5611; Vicepirminin
kas Rose Didžgalvis, 3803 S. Union 
Avė., tek 927-8660; Nutarimų rast. 
Joseph Keturakis, 4436. So. Califor
nia Ave., tek ozo-2553; Finansų 
rask Herman. Danta, 4405 So. Wash
tenaw Ave., tek 847-2774; Kontrolės 
rast. Josephine Masilionis. 4636 So. 
Keating Ąve.. tel. 585-5611; Iždininkė 
Adella Šankus, 2520 W. 68 St., tek 
476-6399; Korespondentas Rožė Didž- 
galvieąė, 3808 So. Union Avė., tel. 
927-8660. — Klubo susi rinkimai 
Įvyksta kiekvieno mėnesio ketvirtą 
sekmadienį, 1:00 vak popiet Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Na
riai priimami nuo 16 iki 60 metų.

------------------- rr----------------—------— 
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1973 METAMS — pirmininkas

Joseph Skeivys, 6601 bo. Artesian 
Ave., tek 778-6536; Vicepirmininkas 
Frank Padžipkas, 6918 So. Artesian

Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Avė., tek 927-8660; Finansų rast. 
Bernice Žemgalis. 2535 W. 42 St., 
tel. 847-2879; Iždo globėjas Julius

Visokia njada arba nuolati
nis “pakeičiamumas” visus ben
drina, vienodina, o- mūsų išliki
mo atspara — kultūrinis savitu
mas.’ M. š.

Klimas 5gQ2 So NrnUM 
586-1592; Kasininlr'f į

Skeivys. 6601 So. 
7786536.
kiekvieno mėnesio ti 
ni 7:00 vak vak.
nej, 2417 W. 43 St.

ERŽVILKO KLUBO 
METAMS — Pirm. Helen

telef.

. 42ud

VI 7-6743; VicepinžL' U 
molis, 2622 W. 42na St.. 
7-5784; Nut. rast. 
Namee. 6151 So. 
4344936; Finansų 
Bernice Žemgalis, 
SL; Kasininkas — 
nas, 4720 So. Han 
LA 3-8897; Korės;
tella M. McNamee, 6151 
ding, telef. 4344936. — ___
mai įvykst kiekvieno antro mėnesio 
pirmą trečiadienį 8:00 v 
lywood svetainėje, 2<17

LIETUVIŲ BRIGHTO 
TERŲ KLUBO 1973 
Ba: Pirmininkė — Nellie Skinuhs, 

2441 West 70th Street, telefonas 
436-0495; Vicepirm. — Julia 8a- 
causkas, 7222 bo. HictemoRd Street, 
tek HE 4-7174; Nutarimų reik — 
Estella McNamee, 6151 So/Spaul-

St, tek VI 7-2879; Kasos globėja 
— Anna Klimas. 7240 So. Fairfield, 
tek 737488Š; kasininke — Helen 
Vengeliauskienė, 4500 $o. Talman 
Ąve., tel. VI 7-6743; Kore^onden- 
tė — Estella McNamee. 6151 So. 
S tek 4344936. — Susirin-
kim&i j

2417 W. 43rd Street. 8 vąk vak.'

LIETUVIŲ MOTERŲ PILIEČIŲ LY
GOS VALDYBA 1973 METAMS: Pirmi

ninkė — Marię Zolpienė, 3554 So. 
Halsted St., tek YA 7-2576; Vacepirm. 
— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe 
Ave-; Nutarimų rast — Estella 
McNamee, 6151 So. Spaulding, tel. 
4344936; Finansų rast. *4. Anna 
Guss. 3153 S$>. Halsted SL; Kasos 
Globėja — Stdlla Zigmont, 930 W. 
35th PL; Kasininkė— Rožė'Ūidž-

Laącus, 714 W. 31$t SL — Susirin
kimai Įvyksta pirmą sekmadienį 
kiekvieną antrą mėnesi — Mrs. 
Laucus namuose, 714 'W. 31st St. 
1:00 vai. popięt.

ETUVIU MIŠKININKŲ SĄJUNGOS 
EIVUOJ, 1973 MT. VALDYBA - 
Vincas žemaitis — pirmininkas, 
2740 W. 43rd $L, Cfckago. m. 
60632; Jįonąs Žebjąuįkas — vice
pirm., 3103 W. 71st SC, Chicago, 
flk 6Q629; Bę^a$ N«rk*ltts — Gi
rios Aido administratorius. 5249 S. Albany ChlcagT^m. 60^; Juozas 

Skeivys — sekretorius. 6601 So. Ar
tesian Avę., Chicago. DI. 60629; 
Petras šilas — Narys, 9324 Byron 
Ave., Miami Beach, Fl. 33154; Re
vizijos komisija: Julius Plausinai- 
tis — pirm., 4235 So. Sacramento 
Ave., Chicago, HL 69632; Jonas 
Kriščiūnas — Narys, 1839 So. Bą- 
cme Ave., Chicago, Hl. 60608; Pra
nas Sideravidus — Narys. 1817 S. 
49 Ąvę.,' Cicero, Ill. 6065Q.

KEKVENA NINA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
yfą Dievas. 2 Ker. UI, 22.

Naujono ant vėlimo antspaudas ^riba Ženklas yra turėjimas Kristaus 
dvasios. Tą Šventoji dvasia apsireiškia trejopu būdu. (1) Per aukščiau
sia meilę link Dievo ir linksmą ištikimumą jo darbe, net ir tuomet, jei 
reikia užmokėti kentėjimais; (2) per mylėjimą brolių — nesaumylingą, iš-

ti gerai daryti, kada tik progos turime, ir budina mus prie pasi- 
gyvęnti sandaroje su visais žmonėmis.

daug. bet ne 
■’Lroįi^Kria- 

lusite.

ItVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
h/ 2533 W. 71st Street
K Telef.: GRovehiU 6-2345-6

EUDEIKIS
SENIAUSIĄ IR DĮDŽIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

nemokamai
. Chicapo, Illinois 

SV. RAITO TYUNtTOJAl

THETUVIŲ DIREKTORIAI:

skirtinga nuo kitų, yra išug
džiusi. Ar dėlto, kad estų šven
tei skirta daug dėmesio, tai mū
sų šokėjai turės dabar mesti 
“sunkius” tautinius drabužius 
ir, lengvai (apsirėdę, pradėti 
gimnastikuoti?

Ne savo sportininkų lengvu 
apdaru estai bus mus pralenkę, 
bet šventės dalyvių gausumu ir 
savo jaunimo demonstracija, rei
kalaujančia Estijai laisvės!

Ne tik dabartinėje Lietuvoje 
raudonieji neriasi iš kailio, nai
kindami praeities “atgyvenas”, 
bet ir mūsų išeivijoj kaskart sti
prėja nepakanta “senienoms”.

Pranešame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad po 
ilgos ir sunkios ligos atsiskyrė su šiuo pasauliu

DOVYWW P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

TeL: MAnls 7-1741 • 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Tęlęfonąą: LĄfąyette 3-0440

———Y,*-—
LIETUVOS VARDO KILME

V

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, 1789. So. Halsted SU Chicago, DL 60608

jau runs laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekac Ambrose knyga aprašanti pasiutimų 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kalni 
$8.00. Išleido Amėrikos Lietuvių Istonjo* Drąugija.

Knygoje aprašyta pirmas Qucagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja. 48 I 
pasaulietiški chorai, 8 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban 
kai ir gt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monr i 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS IkRAUGUOS
vardu Ir patinate

l/J» te- HALSTED ST, CHICAGO. H.L MMB

1

EMILIJA JAZBUTIENė GENČIŲ  VIEN E
Gyv. Chicago, Illinois, Marquette Parko apylinkėje

Mirė 1973 m- birželio mėn. 25 dieną, 5:25 vaL ryte.
Gimė Lietuvoje, Salaptų valse., Reketės kaime.
Dvidešimt ketverius metus mokytojavo Škuojie. Amerikoje iš

gyveno 23 metus. ' • • ' *“**'
Pasiliko skausmo prislėgti: vyras Jurgis, sūnus Mindaugas Jazbu

tis, marti Giedrė, Anūkai Mirga ir Gintas, Ąosūnįs Juqza$ Genaus, 
marti Marcelė, dėdienė Kerpienė su šeima, kiti giminės ir artimi drau
gai. ’ ■ *

Lietuvoje liko brolis ir sesuo.
Priklausė Vytauto Didžiojo šaulių kuopai, Marquette Parko na

mų saviąinkų organizacijai, Lietuvių Fondui ir Mokytojų Sąjungai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette ko^>|yčįpje, 2533 West 

Street.
Atsisvęikinimąs su įnirusiąja įvyks trečiadieni 7 vai. vak. At

sisveikinimą praves Vytauto Didžiojo šaulių kuopa.
Laidotuvės Įvyks ketvirtadienį, birželio 28 dieną. Iš koplyčios 9 v. 

rytą bus nulydėtą į Svč. M. MarU°s Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta Į šv. Kazimiero Lietuvių kapines.

Nuoširdžįąi kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka:

Vy^as, synus, posūnis, marčios, anūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 436-2345.

A. + Ą.
JOSEPH G. PAVU 

Povilonis
Gyv. 9532 So. Kdmąr Ąvgu, Qą^lawfi, Illinois

Mirė l‘-*73 m. birželio mėn. 24 dįeitą, 3:3Q vaL popiet, sulaukęs 
86 aa. amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Ramygalos parapijoje. Katonių fcąime.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paalik< dideliame nuliūdime: žmona Frances (Taaaakaitytė). sū

nus Joseph G. Jr^ 2 dukterys — Frances ir SteUą Sbirjnulis. žentas 
Allan, anūkai — Ronald ir Bruce, bei kitį girpinės. draugai įr pa-, 
žistami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje. 2533 West 71st 
Street

Leidot;.!ės Įvyks .ketvirtadienį, birželio 28 dieną. Iš koplyčios 
845 vai. rytb bus atlydėtas į St. Germaine parepųos bažnyčią 98th 
St. ir Kolin Ave., Oa^lawn, IU., kurioje Įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą Po gedulingu pamaldų bus nulydėtas J Sv. Kazi
miero Lietuvių kapines. ■* < ■

' Nnošird z įsi kviečiame visus gėnižęs.' draugus įr pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę lieka:

Žmana, sūnus, dukterys, žentas ię anūkai.

Laidotuvii| Direktorius Donald Petkus Jei 476-^5.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS-

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

NAIUAI;
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 

Direktorių
Associacijog

.i . >

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

„t__ t.

BUTKUS - VASAITIS
Į446 So*. 50th Ave^ Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
33Į9 Se. UTUAMCA AVĘ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 W|£ST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4419

3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
I - NAUJUMO*, CHICAGO % |L1----- WEDNESDAY, JUNE 27, 1973



Kas darosi abejose Berlyno sienos pusėse? — buvo diskutuojamo Antano J. Rudžio Lietu- 
tuvią Radijo Forume Baisiojo birželio minėji.-ny proga. Programoje dalyvavo PL Jaunimo 
žurnalo red. Jūratė Jasaitytė, Amerikos studentą organizacijos Young Americans for Free
dom Illinois valstijos pirm. Frances Griffin, Latviu informacijos centro dir, Leo Klidzejs 
ir Ukrainiečiu studentu tarybos narys Oleh Saciuk. Nuotraukoje — F. Griffin, A. J. Rudis 

ir Jūratė Jasaitytė.
Nuotrauka K. Radvilo

HELP WANTED — MALI į HELP WANTED — MALS 
Darbininku j Darbininką Reikia

Į KEIK X.LINGAS SPAUSTUVES i 
D‘ A R B I N I N K A S

Teks dirbti prie knygų ir laikraščio spausdi
nimo darbų.

Norinčius pramokti, pamokysime. Gęras at-Į 
lyginimas ir .malonios darbo sąlygos. Nuolatinis j 

i darbas. Prašome telefonuoti HAymarket 1-6100. 
š NAUJIENOS

1739 S. Haisted St., Chicago, Illinois 60608

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

įbėgti pėsti, bet policija jų jau 
j nepaleido iš akių. Policija įsa
kė jiems stoti, be! jie nestojo, 

i Bėgantieji parinko tinkamą 
Iužtvarą ir paleido Į besivejan
čius policininkus kelis revolve
rio šūvius.

Tada policinink. i leido kul
kas į bėgančius vagilius. Vieną

BENDRIEMS 
FABRIKO DARBAMS

TUOJAU REIKALINGI VYRAI
1-je ir 2-je pamainoje. Turėti žalią 
imigranto kortelę. Geras pradinis at
lyginimas. Mažiausiai $3.48 pradžiai. 

Puikiausios priedų programos.

JOSLYN MFG. & SUPPLY CO.
3700 So. MORGAN

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

CASIMIR STASZCUK 
ĖMĖ KYŠIUS

Pirmadienį federaliniaine 
teisme buvo paskelbta, kad 
Chicagos aldermanas Casimir 
Staszcuk prisiekusiųjų teisėjų 
buvo pripažintas kaltu visais 
trim nusikaltimais. Jis ėmė 
kyšius, reikalavo pinigų už pa
tarnavimus ir nemokėjo val
džiai pajamų mokesčių.

Prisiekusieji teisėjai svarstė 
jo bylą praeitą penktadienį ir 
priėjo įsitikinimo, kad Chica
gos miesto aldermanas nusi
kalto trim atvejais, šeštadienį 
ir sekmadienį teismas nedirbo, 
todėl ir nutarimo teisėjai nega
lėjo paskelbti. Sprendimas bu
vo įdėtas į voką, užlipytas su 
įsakymu atidaryti voką • pir

madienio rytą ir paskelbti nu
tarimą. Teisėjas Richard B. 
Austin pareiškė, kad bausmė 
bus paskirta rugsėjo 4 dieną.

Tiktai paskelbus sprendimą, 
Chicagos laikraštininkai turė
jo progos pasižiūrėti į reales- 
tatininko Al C. Allen užrašų 
knygutę. Pasirodo, kad ten 
užrašyta kiekviena gauta ir iš
leista suma. Staszcuk gavo iš 
Alleno $9,000.00. Dalį gavo 
grynais, o kitą dalį davė če
kiais. čekių Staszcukas nega
lėjo paneigti bet jis tvirtino, 
kad iš Alleno negavęs pinigų. 
Prisiekusieji teisėjai patikėjo 
Al Allenu ir pinigus mokėju
siais kontraktoriais, kurie liu
dijo, kad davė pinigus Allenui, 
nes norėjo pakeisti miesto zo
nas. '

f .. . . .

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

V. VALANTINAS

Iš knygutės matosi, kad iš 
Alleno kyšių gavo demokratų 
komiteto atstovas Frank Kuta 
ir John Iglewskis. Pinigų yra 
gavęs ir aldermanas Joseph 
Potempa. Netrukus prisieku
sieji teisėjai svarstys alderma- 
no Potempos bylą. Pasirodo, 
kad Al Allen yra geras liudi
ninkas. Savo žodžius jis mo
kėjo paremti dokumentais.

Prokuroras apskaičiavo, kad 
teisėjas gali paskirti Staszcu- 
kui iki 86 metų kalėjimo ir pa
skirti $44,000.00 baudą. Staszcu
kas didele balsų dauguma bu
vo išrinktas respublikonų par
tijos sąrašu. Ilgai savo parei
gų jis eiti negalėjo, nes gana 
greitai pradėjo kyšininkauti, 
o realestatininkas Allen iškėlė 
kyšininkavimą aikštėn.

Miesto savivaldybės patarė
jas Richard L. Curry paskelbė, 
kad pripažintas kaltu alder
manas Stszcukas negali eiti 
miešto savivaldybės pareigų. 
Geriausia būtų jam pačiam 
tuojau atsistatydinti. Teismo 
kaltu pripažintas žmogus al- 
dermano pareigų negali eiti. 
Jeigu Staszcuk neatsistatydin
tų, liepos 6 dieną susirinkusi 
miesto taryba galėtų jį paša
linti. Miesto taryboje yra trys 
respublikonai. Pasitraukus Sta- 
szcukui, lieka patrauktas teis
man Potempa ir pareigingas 
Hoellen.

Prokuroras Thompson pa
reiškė, kad kyšininkavimas 
yra blogas, ar kyšius ima de
mokratai, ar respublikonai. Už 
kyšių ėmimą žmonės turi eiti į 
kalėjimą. Prokuroras yra pa
siryžęs pravalyti Chicanos

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■f

NAUJ] STŲ VAJAUS PROGA
Valaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mų, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamų at
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik į reikiamų paramų aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau^ 
šių dovanų — naujų prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas? 
besistengiant surasti bent po vienų naujų skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicagofe, prlemieečiuoae Ir Kanadole kiauliena* molams — $22 00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.80, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metu — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 motoms.

miesto atmosferą. Didokas 
rinktų pareigūnų skaičius dir
ba nusikalstamą darbą. Įsta
tymai draudžia aldermanams 

l 

kyšininkauti.
Retas gali nusikaltimą pa

slėpti.

Prašome naudoti žemiau esančių atkarpų.

NAUJIENOS
1739 So. HAI-STED ST. 

CHICAGO, IL 80608

Siunčiu dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui
□ Užsakau Naujienas savo _ .................. kaip dovanų

--------------------- proga. ,
□ Sumoku savo prenumeratų mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 

siųsti raginimo.
□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę, kad su jomis su 

susipažintų.

PAVARDE IR VARDAS______________________________________________

ADRESAS ___________________________________________________________

PAVARDE IR VARDAS ______________________________________________

adresas ------------------------------------------------------------------

Parakas
■■■■■■■■■■««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Polcija nušovė vieną vagį
Praeita penktadienį Chica

gos policija nušovė vieną vagį, 
o antrąjį peršovę ir padėjo į 
kalėjimą.

Du jauni < juodžiai nutarė 
pasipinigauti. Jiedu apžiūrėjo 
Saxon Paint krautuvę, esan
čią 9255 S. Western Avenue, 
prisitaikė prie kasos ir išlupo 
iš savininkių ir pardavėjo $1.500. 
00 pinigais.

Vagiliai, grasindami gink
lais. čiupo pinigus, susėdo į 
automobilį ir pabėgo. Chica
gos policija, gavusi praneši
mą apie vagyste ir nurodžiusi 
kokiu automobiliu vagys pabė
go. patruliuojantieji policinin
kai John Lyons ir Andrew 
Abbott pastebėjo važiuojančius 
vagis prie 87-tos ir Wood gat
vių. Vagiliai pasuko į Wood 
gatvę ir skubėjo į šiaurę, bet 
policija juos sekė, kviesdama 
kitus j pagalbą. Vagys, skubė
dami ir gelbėdami savo kailį, 
pasileido labai greitai važiuoti 
ir prie 84-tos gatvės trenkė sa
vo mašiną į kitą. Mašina apsi
vertė, vagys išlipo ir pasileido
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23 metų amžiaus John Miles, Jr., 
jie nušovė vietoje, o antrąjį, 
tokio paties amžiaus Joseph 
Bolden jie smarkiai sužeidė.

Jis buvo paskubomis nuį- 
vežtas į Little Co. of Mary ligo
ninę, kur jam buvo suteikta 
pirmoji pagalba, o vėliau jis 
nugabentas į Cook County li
goninę.

Bėgantieji vagys gana sun
kiai sužeidė 51 metų amžiaus 
William Iv ers. Prie 84-tos va
gilių mašina trenki į 84ta gat
ve važiavusį Ivers. Abi maši
nos apvirto. Ivers nugabentas 
į ligoninę, kur jam gydomi su
laužyti kaulai.

Vagilių nušovimą ir suėmi
mą sekė didelė žmonių minia. 
Žmonės džiaugėsi, kad šį 
kartą policijai pavyko labai 
greitai sučiupti vagis.

——W
I TRUMPAI

CHICAGO. ILL. 60609

927-1420

WELDERS — JOB .SHOP . 
MIG (wire). Must read blue
prints. Permanent. Overtime. 
Benefits. Located in Franklin 

Park. 
766-5342

WELDERS
JOB SHOP EXPERIENCE 

ARC. MIG. TIG
Must speak and understand English.

ASSURED WELDING
3440 N. RIVER RD. 

FRANKLIN PARK, ILL. 
678-0340

PRECISION METAL FABRICATOR 
Full Time, First Or Second Shift.
• PRESS BRAKES SET UP MEN
• HELI-ARC WELDER
• SPOT WELDERS
• MODEL MAKERS
• FOREMAN FOR SECOND SHIFT

AMOS METALS
543-2590

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

_______________ S
\ FIRESIDE REALTY 

Tel. 585-2064
Čia būsite užtikrintai sąžiningai 

aptarnauti.

NETOLI 
73-ČIOS IR MAPLEWOOD 

PARDUODAMAS 
2 BUTU MŪRINIS

5 kambariai ir uždari porčiai. Pilnas 
rūsys. Šildymas gazu. 2 automobilių 
mūrinis garažas. Apžiūrėiimui skam

binkite savininkui 636-6670.

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4569 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

GRAŽU — PUIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

2 aukštų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Izoliuotas stogas. Iškelti vamz
džiai. Šviesūs kambarys beismante. 
Mūro garažas. $29.500.

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 JAKUŠOVAS. brokeris

— šauliai yra prašomi da
lyvauti uniformuoti velionės 
šaulės Emilijos Genčiuvienės 
atsisveikinime, kuris įvyks tre
čiadienį,’ birželio 23 d. 7 v. v. 
Marquette Petkaus, koplyčioje.

— Marija Rudienė, Balfo 
centro valdybos pirmininkė, 
prieš atvykstant Brežnevui į 

į JAV pasitarimams su prezi
dentu, pasiuntė raštus prezi
dentui, atitinkamiems valdžios 
pareigūnams, kad jie pasitari
muose su Brežnevu įtrauktų ir 
muitų sumažinimo siuntiniams 
kalsimą. Tokie rastai buvo 
pasiųsti senatoriams ir kon- 
gresmanams.

— Jonas Jasaitis, kun. Adol
fas Stasys ir Valdemaras Sa
dauskas dalyvavo Pavergtųjų 
Tautų savaitei rengti komiteto 
posėdyje, kuris vyko Latvių 
namuose. Posėdyje buvo ap
tarti Pavergtųjų Tautų parado 
reikalai. Paradas vyks miesto 
centre, liepos mėn. 21 d. Pra
džia 12 vai. Lietuvių atstovų 
pasiūlymų posėdyje buvo pri
imta rezoliucija prezidentui 
Nixonui liečianti pavergtųjų 
tautų klausimu iškėlimą pasi
tarimuose su Brežnevu. Siūly
tojai rezoliuciją vietoj sureda
gavo ir telegrama ją pasiuntė.

— Brighton Parko lietuvių 
parapijos vikaras kun. Petras 
Paurazas iškeliamas į St. Ad
rian parapiją Marquette Parke.

| šiandien parapijos organizacijos 
ruošia jam išleistuves. Į komite-

I tą įeina Emilija Branauskienė.
— Archer Kiwanis Klubas su- 

i rengė vaišes ir Įteikė pažymėji- 
I mus bei individualias dovanas Į 
' geriausioms apylinkės moki- 
I niams. Sharon Gerlikaitė iš I 
1 Brighton Parko lietuvių parapi
jos mokyklos gavo dr. Juozo 
Paukščio dovaną, James Ren- 
tauskas iš Everett — Jack Rat- 

Į kovic, ir Zuzana Shemetulskytė Į 
iš St. Bruno mokyklos gavo dr. 

J W. Murawski dovaną.

— Sen. Charles H. Percy, (R.- 
I UI.), daro pastanggas nenu- 
; traukti lėšas Radio Free Europe 
ir Radio Liberty. Viešuose ap- 

i klausinėjimuose Pabaltijo kraš-Į 
tus atstovaus dr. Jlgvar Spil-į

TOOL MAKERS 
Experienced Tool Makers and 

Machinist to build special 
Assembly Machines. 

AUTOMATION SYSTEMS 
7338 N. LAWNDALE 

676-4343 
SKOKIE. ILLINOIS

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PRESS MAN
IN LINCOLNWOOD AREA 

Minimum 1 year experience on A. B. 
Dick 360 CD and ĮTEK combination. 

$3.50 to $4.00 an hour to start.
Call for interview 

297-2445

NUO BIRŽELIO 30 DIENOS IŠNUO
MOJAMAS geras 5 kambarių butas su 
visais patogumais. Labai geras susi
siekimas. Kitame bute išnuomo
jamas kambarys vyrui ar moteriškei. 
3821 Archer. Skambinti savininkui 

iki 12-tos valandos vidudienio
YA 7-4634

HELP WANTED — F3MALE 
Darbininkių Reikia

HOUSEKEEPERS
North Side Rectory needs two 

Housekeepers. Live-in. Color TV.
• GOOD PAY
• BLUE CROSS-BLUE SHIELD
• PENSION PLAN.

Pleasant Surroundings.

ST. ITA’S. CHURCH
5500 N. BROADWAY 271-0309

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

ARTI PARKO skoningas Octagon 
mūras. Gražiai pradėta, greit galima 
užbaigti. $23.900.

ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. $17,900.

4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000.

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

6 BUTU 15 M. MŪRAS. Anie $12.000 
naiamu. Maži taksai. I pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Nauiai sutvarkvtas beisman- 
tas. Vertas $68.000 ir daugiau. Pa- 
matykit.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas vazų šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cėn- 
tralinis oro. vėsinimas. Įrengtas beis- 
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24.000.

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

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

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9.420 pajamų į 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kambariu. 
2 mieeamų. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

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

BINDERY GIRL

Must be thorough experienced.

Call 
JOHN THOMAS 

467-4010

CLERK - TYPIST
Experience in office routine inclu
ding dictaphone transcribing. Plenty 
of variety. Good fringe benefits. 
Salary commensurate with ability.

Call Mr. JOHANEK 
384-5600 

BORG-ERICKSON CORP
1133 N. KILBOURN

SECRETARY - LEGAL
Top flight career girl with exp. 
in personal injury. Exc. salary, 
plus benefits. Prominent plain

tiff firm.
Mr. OZMON. 372-3822

ners ir kiti Rytų Europos kraš
tų žinovai. Pastangas palaiko 
senatoriai:. Humphrey, Bayh, 
Eastland, Jackson. Magnuson,
McGee, McIntyre, Ribicoff ir 

Stevenson, taip pat Brock, 
Brooke. Buckley, Cook, Domi
nick. Fannin, Grifin, Javits, Ma
thias, Stevens ir Taft.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanas 
visoms progoms.

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

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai £104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

M. A. S I M K U S 
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Atoplewood. TeL 254-7458 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.____________
NAMŲ REMONTAS 

PRIEINAMA KAINA 
Įrengiu Ir taisau kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIG MA S

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

tų nepriklausomybės minėjimo 
sukaktį.

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60604 Tel.: VI 74447

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus k raitus*

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

Chicago, lit 60631 TeL YA 7-5980

K. (RINGIS 
CALIFORNIA SUPM SERVICE 
Taiaoml auto motorai, stabdBal, 

tune-ups Ir t. ♦.
4824 So CALIFORNIA AV*. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327
— Ponia K. Matuok išvyko 

vasaros metui į Knox apylinkes 
Indianos valstijoje.

— Antanas J. Rudis, Irena mokamai filmai vaikams nuo 5: lomi. Darbai atliekamai sąžiningai
Smieliauskienė, Anthony Bie-' iki 10 m. amžiaus. Tomis pat *er*' P nrT^brangioginkTl 
lenis ir Stanley Balzekas Jr. yra dienomis 11 vai. bus jiems skir-1 351*44 w. 63rd street, CMcago, m. 
pakviesti į miesto mero Richard . ti nemokamai koncertai Grant 
J. Daley komitetą ruošti 200 me- parke. '

— Field muziejaus Simpson
teatre liepos mėn. ketvirtadie- A. G. AUTO REBURDQK 

j niais 10 ir 1 va . bus rodomi ne- la, ,„tomoMBd m<u.

T*L. — 7764888




