
Saulėta, dieną 75°, naktį 50.
Saulė teka 5118, leidžiasi 8:29

NAUJIIHOS
VOL. LV

Library of Congless Gr THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Perįiical Division 
"Mnington, D,_ C. 20540 1,1
' - Chicago,.IIl. — Penktadienis, Birielio-June 29 d., 1973 m. Kaina 15c 153

KINIJOS BRANDUOLINIU GINKLU PAŽANGA
■■■ ■■■ ——        _____ ____________________________________________ _______ ________________ _

PREZIDENTO NAMAI, PRIEŠU SĄRAŠAI
WASHINGTONAS. — Vakar buvęs prezidento patarėjas John 

Dean tęsė senato Watergate komitete savo pasakojimą apie Ni-! 
xono vyriausybės darbus. Senatoriai klausinėjo jį, ką žino apie j 
prezidento namus Key Biscayne ir “Vakarų Baltuosius Rūmus'’ t 
San Clemente, Kalifornijoj. Paaiškėjo, kad tiems namams ir nuo-1 
savybei “pagerinti” valdžia išleido dideles sumas pinigų. San 
Clemente pagerinimui išleista 703,367 dol. ir Key Biscayne — 
579,907 dol ,

AUSTRALIJA IR JAPONIJA PYKSTA 
DĖL KINIJOS BOMBŲ SPROGDINIMO

TOKIJO — Kinija paskelbė, kad ji sėkmingai išbandė van
denilinę bombą ir bandymas buvęs “būtinas ir ribotas”. Kinijos 
tikslas yra pralaužti supergalybių monopolį atominiuose ginkluose. 
Ta pačia proga Kinijos vyriausybė pasinaudojo proga dar sykį 
paskelbti, kad jokiose aplinkybėse Kinija pirma nepavartos ato
minių ginklų, pareiškė Pekino radijas.

Slaptoji Tarnyba paskelbė, 
kad saugumui užtikrinti teko 
įrengti tuose namuose daug nau
jų dalykų: įdėti neperšaunamus 
langus, pasodinti krūmus ir me
džius, kuriuose buvo paslėptos 
televizijos “akys”, kai kuriuos 
instrumentus teko įkasti į žemę, 
todėl teko persėti žolę. Reikėjo 
pastatyti San Cemente du vė
liavoms Stulpus, nes ten dažnai 
lankosi svetimų valstybių sve
čiai, teko nupirkti prezidento 
įstaigai naujus baldus.

Vyriausybės agentūra Gene
ral Services Administration kon
greso lėšų komitete paaiškino, 
kad 76,000 dol. San Cemente bu
vo išleista kiemo priežiūrai ir 
laistymo sistemai įvesti, 3,200 
kainavo naujas stogas, 13,500 
dol. kainavo nauja šildymo sis
tema, 2,800 — plaukymo basei
no šildymo įrengimai, 6,400 — 
jūros pakraščio namukas— “ca
bana”, 184,174 dol. kainavo elek
tros įrenginiai.

Helikopteriui nusileisti aikš
telė kainavo 340,000, saugumo 
apšvietimo įrengimas — 42,293

128,708 dol.
Visos šios sumos sukėlė daug 

kalbų ir atkreipė kongreso dė
mesį.

John Dean pristatė komitetui 
eilę dokumentų, iš kurių matosi, 
jog Baltieji Rūmai turėjo su
darę “priešų” sąrašą, kuriame 
buvo spaudos žmonės,, unijų, po
litikos veikėjai, aktoriai. Memo
randumuose buvo ruošiama po 
rinkimų tuos Nixono “priešus” 
pačiupinėti per federalines įstai
gas. Daug laukta iš pajamų mo
kesčių įstaigos dėl kurios viena
me memorandume Dean skun
dėsi, kad-pajamų mokesčių įstai
ga nerodo pastangų, nes jos di
rektorius Johnnie Walters, nors 
respublikonų paskirtas, galvoja, 
kad jo įstaiga turi nesikišti į 
“politiką”.

Deanui pradėjus komitete be 
atodairos kaltinti prezidentą Ni
xon?, jo* patarėjus Haldemaną 
ir Erlichmaną, San Cemente bu
vo paskelbtas pareiškimas, ku
riame visa kaltė dėl Watergate 
verčiama Deanui. Pareiškimą 
padarė Baltųjų Rūmų pareigū
nas Fred Buzhardt, kuris vadi
na Deaną autoriumi ir architek
tu viso Watergate skandalo. 
Prezidentas beveik nepažinęs 
Deano, kurio patronu buvęs pro
kuroras Mitchell.

Didelį susidomėjimą sukėlė 
Deano pavardžių sąrašas, kurį 
jam pavedęs sudaryti preziden
tas, sakydamas: “Padaryk są
rašą tokių, kurie mums sudaro 
sunkumų. Po rinkimų mes pa
darysime jų gyvenimą sunkes
nį”.

Buvęs John Mitchell padėjėjas 
Frederick La Rue netikėtai pats 
atvyko į Washingtono teismą ir 
pareiškė norįs prisipažinti kaltu 
trukdymu teisingumui Waterga
te byloje. Jis dirbo prezidento 
perrinkimo komitete. LaRue pa-

pareigūnų įsivėlimą.

• Jungtinių Tautų Saugumo 
taryba vėl pradės diskusijas apie 
Viduriu i uosius Rytus liepos 15 d.

U VISO PASAULIO
WASHINGTONAS. — Sena

tas nubalsavo 86-7 balsais pakel
ti socialinio draudimo pensijas 
5.6%. Pakėlimas prasidėtų nuo 
Naujųjų Metų Pakėlimas nenu
mato pakelti dirbančiųjų socia
linio draudirho mokėjimų, to
dėl vyriausybė šio pakėlimo ne
remia ir dar neaišku, ar jis pra
eis per Atstovų Rūmus.

LAS CRUCES. — Grupė ame
rikiečių surado Naujoje Meksi
koje kalnų oloje didelį aukso 
sandėlį, kur aukso plytų esą už 
26.5 milijonus dolerių. Grupė 
nusisamdę advokatą ir bando iš •
vyriausybės išsiderėti leidimą Bordaberry paleido kongresąjr sudarė valstybės tarybą, kuri vai
tą auksą parduoti, jei jis nėra dys Urugvajų, prižiūrėdamas prezidento darbą ir atlikdama kon- 
pavogtas. Toje Vietoje dabar 'greso Pareigas- Taryba sudarys naujos konstitucijos projektą,
yra armijos šaudykla, raketų 
bandymo teritorija, todėl vy
riausybė nukreipė šią bylą armi
jos vadovybei. Dar 1937 m. vie
nas meksikietis buvo radęs tą 
auksą, tačiau, bedidinant ka
syklos tunelį, auksą užgriuvo di
delis žemių ir akmenų kiekis.

DORTMUND. — Švedijos ve
terinarijos institutas paskelbė 
tarptautiniame suvažiavime, kad 
šunės yra dideli psichiatrų drau
gai ir gydytojai dažnai prirašo 
depresijos apimtiems pacientams 
įsigyti “naminį psichiatrą”' — 
šunį.

LONDONAS. — Britų darbo 
unijų kongresas paragino savo 
narius, kurių yra virš 9 mil., 
vieną savaitę boikotuoti visas 
prancūzų prekes, protestuojant 
prieš Prancūzijos branduolinių 
ginklų bandymus Ramiajame 
vandenyne.

LONDONAS. — Grupė pakis
taniečių kiaušiniais apmėtė Indi
jos premjerę Gandhi prie Bri
tanijos premjero rūmų. Poli
cija dvi moteris suėmė. Pakis
taniečiai reikalavo, kad Indija 
paleistų pakistaniečius karo be
laisvius.

Nusižudė dar vienas 
buvęs belaisvis

COMMERCE CITY, Colo. — 
Jaunas marinas, kuris neseniai 
sugrįžo iš nelaisvės šiaurės Viet
name, nusišovė šūviu į smilkinį 
savo uošvių namuose. Marinų 
seržantas Larry Kavanaugh bu
vo apkaltintas kolaboravimu su 
priešu ir neklausymu vyresnio 
laipsnio karininkų Hanojaus be
laisvių stovykloje. Tokių ame
rikiečių, apkaltintų kariniame 
teisme, buvo aštuoni.

Kavanaugh, 24 m., yra jau 
antras iš Hanojaus sugrįžęs be
laisvis, nusižudęs Amerikoje. 
Pirmas buvo aviacijos kapitonas 
Brudno, miręs nuo per didelio 
"Vaistų kiekio birželio 3 d.

Nusišovęs marinas ne kartą 
kalbėjo per Hanojaus radiją prieš 
karą Vietname ir pasirašinėjo 
komunistų pakištus raštus. Su- -rėš patvirtinti unijų skyrių su- Į ta pakėlimų riba — 5.5% 
grįžęs jis nusisamdė atvokatą ir 
žadėjo kovoti prieš kaltinimus 
teisme. Matyt, jo sąžinė jį per
sekiojo ir jis atėmė sau gyvybę.

Netoli Phnom Penho, Katnbodijoje kareiviai traukiasi iš komunistę puolamo kaimo. Paskui ka
reivius žygiuoja pabėgėliai. Priekyje matomas kareivis šautuve neea pakabinta ant karties galo.

URUGVAJUS PAKELIUI į DIKTATŪRĄ
• MONTEVIDEO. — Urugvajus pasuko į tokią valdžios siste
mą, kuri viešpatauja Brazilijoje, Peru, Bolivijoje ar Ekvadore. 
Trečiadienį, kariuomenės vadams reikalaujant, ^prezidentas Juan

kuris bus pateiktas gyventojų plebiscitui.

Urugvajus su 2.8 milijonais 
gyventojų jau 40 metų tvarkėsi 
demokratiškai, susitarimo keliu 
keisdamas prezidentus iš stip
riausių partijų tarpo. Dabartinę 
krizę sakėte kariuomenės reika
lavimas: kad du kairieji senato
riai būtų teisiami už priešvalsty
binę, komunistinę veiklą. Sena
toriai Enrique Erro ir Zelmar 
Michelini turėjo parlamentarų 
imunitetą ir teismas jų teisti 
negalėjo. Kariuomenė reikalavo, 
kad parlamentas tų dviejų imu- 
ninetą atšauktų, tačiau atstovai 
nesutiko. Tada kariuomenės va
dai pareikalavo prezidentą pa
leisti parlamentą.

Erro ir Michelini trečiadienį 
dar spėjo pasprukti į Argentiną, 
kur jie paprašė politinės globos.

Dėl šių įvykių iš vyriausybės 
pasitraukė du ministerial, o ko
munistų kontroliuojama darbiu 
ninku federacija paskelbė ge
neralinį streiką ir įsakė darbi
ninkams okupuoti įmones ir įs
taigas. Kongreso rūmai buvo 
uždaryti ir juos saugo ginkluoti 
kareiviai. Tankai ir kariuome
nės patruliai budi Montevideo 
centre, prie svarbesnių įstaigų. 
Pirmą kartą nuo 1933 metų Uru
gvajus nebeturi konstitucinės 
valdžios ir stovi ant kelio į ka
rinę diktatūra.

Tymsteriai gaus

WASHINGTONAS. — Tyms- 
terių unija susitarė sū darbda
viais dėl naujos trejų metų su
tarties, kuri pakels jų atlygini
mą per tą laiką 95 centais į vai. 
Derybos užtruko 6 savaites. Nuo 
liepos 1 d. tymsterių algos pa
kils 35 c. per vai. Per ateinančius 
dvejis metus algos bus keliamos 
po 30 c. į vai. Dabar sunkveži
mių vairuotojai gauna jo 6.16 
dol. į vai. Nuvažiuotų mylių prie
dai irgi pakeliami 2 centais.

Tymsterių unijos vadai suva
žiavo į Washingtoną svarstyti 
naujos sutarties. Ją vėliau tu-

sirinkimai. Išsiderėti nauji prie- jos vadai aiškinasi, kad pirmais1-’*'*’' 10 d m lot o*u->
dai sveikatos draudimo, pensijų metais algos pakils tik 5.7%, kas
ir salpos antyse. Pragyvenimo, beveik atitinka valdžios taisyk- panirti vaistyto?
kainoms pakilus 0.3%, tyrtiste- les. brity kamonveaifa.

Čilės generolas

SANTIAGO. — Čilės vyriau
sybė vėl paskelbė Santiago pro
vincijoje karo stovį. Preziden
tas Allende pareiškė, kad šis val
džios žygis reikalingas kaip at
kirtis fašizmo .išsišokimaips su
stabdyti.

Valdantieji Čilės asmenys yra 
taip nervingi, kad kariuomenės 
vadas gen. Carlos Prats, važiuo
damas automobiliu pradėjo šau- 

-dyti į kitame automobilyje va
žiavusią moteriškę, kuri iškišu
si parodė jam liežuvį. Genero
lo reakcija sukėlė gatvėje riau
šes; kurias numažinti policija 
buvo priversta panaudoti ašari
nes dujas.

Dėl generolo Prats ginklo pa
naudojimo vyriausybės atsto
vas Anibal Paima turėjo eiti į 
valstybinę radijo ir televizijos 
stotį ir paaiškinti, kad genero
las pamanė, kad jį puola prie
šai ir nori sustabdyti jo auto
mobilį bei jį patį pagrobti. Dėl ir amerikiečio Robert Byrne lai
to jis ir panaudojęs ginklą. Ge- mėjimu. Tuo būdu, Viktor Korš- 
nerolas pasiūlė pasitraukti iš pa-) noj, Anatoly Karpov ir Robert 
reigų, tačiau prezidentas Allen- Į Byme dalyvaus tolimesniuose 
de jo . nesutiko atleisti. I kvalifikavimosi turnyruose, kol 

-----------  • paaiškės kandidatas lošti su pa- 
PRINCTOXAS. - čia mrėsaulio čem|>ionu Fischeriu'

Earl Russell Browder, buvęs 15 ------------------------------------------
metų Amerikos komunistų par- X
tijos gers. sek’ ‘^riurr.:. Jis 1916 -
m. buvo “išv;. -tas", paskelbtas
revizionistu ir išmestas iš par- mF IR
tijos. daugiai:- a. už tai. kad jis! '
rėmė prezider'o Roosevelto po- 
litiką. Penker - metus iki 1940 
m. Browder buvo ir kominterno ...
komiteto narys. -ffgį

riai gaus po centą algos priedų, 
kurie tačiau per trejis metus ne
gali peržengti 11 centų į vai. ri
bos.

Tymsterių laimėti algų prie
dai sudaro apie 7%, kas yra dau
giau negu vyriausybės nustaty-

Uni-

• Izraelis paskelbė, kad jo 
lėktuvus, skrendančius virš Si
najaus, apšaudė Egipto raketos. 
Visi lėktuvai sugrįžę į bazes ne
sužaloti.

Demonstracija 
prie sovietų laivo
ČIKAGA. — “Chicago Tri

bune” vakar paskelbė apie lie
tuvių demonstraciją Lake Calu
met uoste. “Lithuanians stage 
protest” pavadintame straips
nyje rašoma, kad apie 60 Cice
ro Liėtuvių Respublikonų parti
jos narių ir lietuvių tarybos at
stovų pareiškė protestą prieš 
Amerikos-Sovietų Sąjungos pre
kybos susitarimus. Demonstra
cija įvykusi prie Calumet uoste 
stovinčio sovietų laivo <£01ena- 
gorsk”.

Grupė įteikė per policiją lai- 
. vo kapitonui laišką. Jame yra še- 
, ši reikalavimai: nuimti visus su- 
j varžymus mažumu grupėms, ku-

• Paryžiuje sprogusi bomba 
užmušė arabą, Juodojo Rugsėjo 
teroristų grupės narį iš Alžiro. i
• Vokietijoje vėl ėmė kristi (rios nori iš Rusijos išvažiuoti, 

dolerio vertė. Manoma, kad prie sustabdyti religijos persekioji- 
nepasitikėjimo doleriu nemažai mą, sumažinti milžiniškus mui- 
prisidėjo Watergate byla ir ge- tus amerikiečių siunčiamiems 
gūžės mėn. prekybos deficitas, siuntiniams giminėms į Sovietų

_ _ , ... . . Sąjungą. Buvo pareikalauta pa-• Derybos del tanoome- }ūreivj
n, y snmažiermo eentmeje E"- dirt, iš kalėjimo, kur jis pateko 
ropoję prasidės spalio 30 d. Įnž pabėgti iš sovietu

Sąjungą. Buvo pareikalauta pa

dirką iš kalėjimo, kur jis pateko 
lūž bandymą pabėgti iš sovietų

• Septyniolika pacifistų iš žvejų laivo. Jį sovietams sugrą- 
Tahiti paskelbė, kad jie gyvens 
prancūzų bombų bandymo sri
tyje tol, kol Prancūzija savo ban
dymų neatšauks.
• Buvęs valstybės prokuro

ras Kleindienst paskelbė spau
dai, kad priešingai Dean parody
mams senato komitete, ne Dean, 
bet jis pats norėjęs įspėti pre
zidentą, kad Watergate tyrinė
jimai gali pasiekti Baltųjų Rū
mų viršūnes. Dean pažadėjęs 
pats prezidentą įspėti, bet to ne
padaręs. Kleindienstas nežino
jęs, kad Dean retai su preziden- j Prezidentas Nixonas užšaldė 
tu tesimato ir prieina prie jo tik 
per Haldemaną.

žino Pakrančių Sargyba, rašo 
Tribune.

Valdžia sustabdė 
pašaro eksportus 
WASHINGTONAS.

riausybė įsakė sustabdyti sojos 
pupelių ir medvilnės sėklų eks
portus. Tuo siekiama padidinti 
tų pašarų kiekį ir numušti mais
to kainas.

LENINGRADAS. — Aštuo
niolikos ratų šachmatų turny
ras tarpzoniniams nugalėtojams 
nustatyti baigėsi dviejų sovietų

maisto produktų kainas, išsky
rus ūkininkams mokamas kai
nas už javus. Tie pradėjo brang
ti ir atsirado nenormali padėtis: 
maisto pramonės gaminių kai
nos negali kilti, o tų gaminių ža
liavos vis brangsta. Alyvos ir 
taukų fabrikai pradėjo užsida- 
rinėti. Kukurūzų malūnų užsi
darė visas trečdalis ir dėl to ga
mybą turės sumažinti pusryti- 
nių javainių gamintojai. Vištų 
augintojai naikina užperėtus 

. kiaušinius arba dienos senumo 
j viščiukus, nes lesalas pabrango, 
į o vištienos kainos užšaldytos.
Illinois valstijoje užsidarė dvi 
didelės kukurūzų malimo įmo- 

! nės, nes jos negali mokėti paki- 
i lūšių kukurūzų kainų.
I Jei padėtis tokia liks ir to- 
iliau, maisto pristatymas į mies
tus gali sumažėti. Auginamų 
gyvulių kiekis gali sumažėti, 
kas turės privesti prie naujų 
kontrolių ir varžymų. Visa tai 
atsirado dėlto, kad ūkių gamina
mų žaliavų kainos liko nekon
troliuojamos ir dėl to jos smar
kiai pakilo. Mėsos ūkiai nebe
gali tikėtis pelnų ir dėl to jie su
mažino gyvulių auginimą.

ii
BUENOS AIRES. — Prieš 

mėnesį sužeistas, bandant jį pa
grobti, Fordo bendrovės tarnau
tojas Luis Giovanelli mirė ligo
ninėje nuo žaizdų.

Apie bombos bandymą pirma 
paskelbė Indija, o vėliau patvir
tino Amerikos ir kitų valstybių 
įstaigos. Prancūzijoje skelbia
ma, kad ši bomba, sprogusi at
mosferoje, buvo pagerinta, kas 
rodo Kinijos mokslininkų daro
mą pažangą. Spėjama, kad bom
ba į atmosferą buvo iškelta lėk
tuvo.

Canbeeroje Australijos prem
jeras Whitlam pareiškė gilų Aus
tralijos susirūpinimą dėl visiems 
sukeliamo pavojaus, dėl kurio at
sakingos Kinija ir Prancūzija, 
sprogdinančios atmosferoje sa
vo atomines bombas. Japonija 
paskelbė apgailestavimą, kad 
Kinijos bomba sukelia kenksmin
gų atominių krituliu pavoi”.

Washingtono specialistai tei
gia, kad Kinijos bandymas yra 
jau 15-tas. šį kartą sprogusi 
bomba buvusi nuo vieno iki trijų 
megatonų stiprumo. Nuo 1964 
metų Kinija susprogdino 13 ma
žesnių bombų, o ši yra viena di
džiausių, nors dar maža, palygi
nus su Amerikos ar Sovietų Są
jungos bombomis. Aišku tik, 
kad Kinija daro didelę pažangą 
savo atominių ginklų srityje.

Kinija ir Prancūzija yra vie
nintelės valstybės, kurios, ne
žiūrėdamos pasaulio viešosios 
opinijos toliau atmosfereoje 
sprogdina savo bombas. Ameri
ka ir Sov. Sąjunga jau daug me
tų susitarė ore bombų nesprog
dinti, bet bandyti jas po žeme, 
kad nebūtų radioaktyvių kritu
lių pavojaus.

Prancūzija dar nepaskelbė, 
kada ji pradės naują savo ban
dymų seriją, tačiau pasiruoši-" 
mai baigiami ir bandymų lau
kiama kiekvieną dieną. Austra
lija ir Naujoji Zelandija kreipė
si į Tarptautinį Teismą Hagoje, 
kad jis uždraustų sprogdinimus. 
Nors teismas uždraudė, Prancū
zija aiškinasi, kad bandymai 
reikalingi Prancūzijos saugumui 
garantuoti ir dėl to ji atsisa
ko klausyti teismo sprendimo.

Australija pasiuntė ir Kinijai 
protestą dėl bombų bandymo at
mosferoje.

Prancūzija nesidės 
prie nusiginklavimo

MASKVA. — Sovietų parti
jos vadas Brežnevas po 9 dienų 
Amerikoje ir 3 d. Prancūzijoje 
sugrįžo į Maskvą, kur Vnukovo 
aerodrome jo laukė visi politbiu- 
ro ir vyriausybės nariai. Brežne
vas net apsiverkė iš džiaugsmo, 
kad pasisekė laimingai sugrįžti 
iš kapitalistinio pasaulio.

I*rancūzija trečiadienį paskel
bė , kad ji neprisidės prie numa
tomų derybų sumažinti Europo
je karines jėgas. Po prezidento 
Pompidou ir Brežnevo pasitari
mų, kurie apėmė 10 vai. “dialo
gą”, Prancūzijos vyriausybė ne
pritarė Amerikos ir Sovietų Są
jungos susitarimui mažinti gin- 
glų lenktynes ir vengti konflik
tų. Prancūzija nutarė toliau sti- 
rinti savo karines jėgas ir bran
duolinius ginklus, vykdydama 
programą, kuri atitinka pačios 
Prancūzijos reikalavimus.



Iš eilės dvidešimt metų su
rengti Lietuvių Dieną, su pirma
eile menine programa, yra atiy- 
mėjimo vertas įvykis. Jas visas 
suorganizavo Los Angeles šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. prelatas Jonas Kučingis, ir 
už tai jam priklauso neginčija
mas nuopelnas.

20-toji Los Angeles šv. Ka
zimiero parapijos Lietuvių Die
na įvyko 1973 birželio 24 d. Los 
Angeles mieste, parapijos ir ap
linkinėse patalpose. Kai kurių 
tos dienų įvykių aptarimas:

Po pamaldų, vyko parodų ap
žiūrinėjimai. Mėgėjų dailinin
kų paroda, surengta parapijos 
salėje, dalyvaujant dešimčiai, 
daugiau ar mažiau mėgėjų, dai
lininkų. Dalyvavo V. Mockutė, 
J. ^lapelytė, 6. Mockevičienė, S. 
Pinkus, B. Matulaitytė, I. Braz
džionienė, P. Valiulienė, R. Nar
butas, J. Puikūnas ir V. Baraus
kas.

Tos pačios salės viduriniame 
plote Kalifornijos Lietuvių Fi
latelistų Draugija išstatė šešių 
savo narių pašto ženklu rinki
nius. Dalyvavo: Edvardas Bla
žys su 20 rėmų, išstatęs nepri
klausomos Lietuvos ir Klaipėdos 
pašto ženklų rinkinius. Rober
tas Novak-Novakas išstatė 15 
rėmų su pašto ženkluose pavaiz
duotais pinigais ir medaliais. Ka
lifornijos filatelistų pirm. Ka
zys Karuža išstatė 17 rėmų su 
Jungtinių Tautų, tremties, bir
želiniais ir Čikagos Lietuvių Fi- 
hteliniais leidiniais, ir su pra
dėtu žymių asmenų parašų rin
kiniu, kas yra reta ir labai pa
girtina iniciatyva. Vladas Ku- 
zavinis parodė 22 rėmus su buv. 
JAV prez. J. F. Kennedy garbei 
pašto ženklų rinkiniais, išleis
tais įvairių pasaulio valstybių. 
Ir 15 rėmų išstatė Gr. Radvenis, 
parodymas visus Izraelio išleis
tus pašto ženklus su vaizdiniais 
vokais.

Pašto ženklų paroda buvo la
bai vertinga įdomi.

Dailininkų .parodoje išskirti
nas svečias iš Kanados, LaSalle, 
Q., Pranas Baltuonis, du kam
barius išdėstęs vertingais “šak
ninės skulptūros” kūriniais. Tai 
puiki meninės išraiškos forma, 
labai originalus, retas, gerai ap
valdytas būdas pasauliui duoti 
visiškai naujos rūšies kūrinius. 
Pranas Baltuonis meno mokėsi 
Lietuvoje ir taip pat Montrea- 
lyje. Jis pastebėjo, kad kai ku
rios medžių, augalų šaknys, ša
kos ar kamienai turi retas for
mas, keistas išraiškas. Maždaug 
nuo I960 m. jis pradėjo kurti 
skulptūras iš tokių šaknų ar me
džio gabalų, jas dažnai ištrauk
damas iš ežerų, upių ir pelkių, 
ir kartais jos yra kietos kaip 
titnagas. Skuptūravimus daro 
elektriniais kaltais. Daugybė 
medžio rūšių turi skirtingą me
dieną, reikalingą skirtingo ap
dirbimo, žinojimo kaip išieškoti 
skridimus, balsus, žaidimus, mal
das, šokius, paukščius, gyvulius, 
žingsnius, sportinintkų šuolius 
ir kt. Dar puikiau, nes dail. P. 
Baltuonis nemaža savo kūrinių 
daro lietuviškos tautosakos, le
gendų, dainų, pavadimų, litera
tūrinių kūrinių impulse, juos pa
darydamas literatūriniai meni
ne meno rūšimi. Jo kūriniai yra 
puošmuo ne tik gero skonio gy
venamoms patalpoms, salionams, 
bet ir meno muziejams, mokslo 
įstaigoms ir kt.

Kaip pripažįsta kanadiečių Le- 
nore Crawford “The London 
Free Press” 1970 m. spalio 7 d. 
rašinyje apie lietuvį medžio 
skulptorių Praną Baltuonį, jis 
(Baltuonis) yra geriausias tos 
rūšies dailininkas Kanadoje.

Meno negalima, kaip materia
linių daiktų, pasverti svarstyk
lėmis, bet man kyla pagunda 
bandomajam klausimui: labai 
galimas dalykas, kad Pr. Bal- 
tuonio medžio šaknų skulptūra 
būtų geriausia ir toliau išvy
kus.

Dąil. Pranas Baltuonis visus *

j savo kūrinius turėtų nufotogra- 
| fuoti (ar pakviesi gerai nu
traukiantį) ir bandyti surasti 
gerą leidėją. Galimas dalykas, 
Kanados vyriausybė, remianti 
Kanadoje gyvenančių skirtingų 
tautybių meną, tokį leidinį pa
remtų. Vertėtų talkon ateiti ir 
Kanados Lietuvių Bendruon^neį.

Iš vietinių, gyvenančių Los 
Angeles, Calif., teigiamai pra
džiugino Pranas Gasporonis sa
vo medžio drožiniais, skulptūro
mis, keramika. Kiekviename 
Prano Gaaparonio kūrinyje jun
tama meninė ne tik ranka, bet ir 
siela, pereinanti per žiūrovo akis 
į tolesnius ir gilesnius jausmus. 
Jo medis kalba, maldauja, juo
kiasi ir ašaroja, kaip ir jo pa
naudojamos medžitagos. Pr. 
Gasparoniųi reikėtų išeiti ir į 
svetimuosius, pabandyti ameri
kiečių kritikų ir lankytojų nuo
taikas.

Kiti parodoje dalyvavę daili
ninkai: Rasa Arbaitė, J. Andra- 
šūnas, I. Peterienė, V. Sakalaus
kas išstatė taip pat atžymėtinų 
kūrinių.

Balsinėje meninėje programo
je smagaus džiaugsmo, gyvo, są
moningo pasijuokimo davė Vi
talis Žukauskas, atvykęs iš New 
York, N. Y. šis, lietuviams ge
rai pažįstamas, mylimas teatri
nis aktorius yra aukšto lygio, 
drąsios, geros vaidybos, puikiai 
atliekantis.net sunkius, kompli
kuotus gabalus, bemaž ištisą 
teatrinės komedijos veiksmą, 
kaip antai “Fausto” operos pa- 
šaržavimas, tūlos valdybos pir
mininko kalba menininkų paro
dose, ir kt. Ilgai ųelaukdąipas 
Vitalis Žukauskas turėtų pareng
ti savo satyros plokštelę, kad ją 
galėtų pasigėrėti ir asmeniniai 
negalintieji jo išgirsti, pama
tyti. Taigi tatai būtų nepamai
nomas įnašas satyrinei, links
majai lietuvių sceninei literatū
rai, išreikštai ne popieryje, bet 
plokštelėje.

Kaip visada, techniškai labai 
stipri buvo mūsų pianistė vir
tuoze Raimonda Apeikytė.

BOCIFORD, ILL

Saulutės šilti spinduliai pasie
kė ir mūsų Rępkfordp Lietuviu 
koloniją, atgaįvino užsnūdusią 
dvasią. Vaclovo Plioplio inicia
tyvą jau ketinti metai atvyks
ta Chicagos Satuviukai skautai 
“Lituanica” tunto vadai ir in
struktoriai. Viso apie 70 lie
tuvių jaunimo,- japnų ir pa
augusių lietuviuk u- atvyko į 
Rockfordo Lietuvių Įdubo f 5 ak
rų parką prie Kishwi 
kur įvairios žuvys pi
kine j a ir stirnos, briedžiai bei 
zuikiai bėgioja. Rami vietelė,

šo-

dienį “Lituanica” skautai atlei
stojo. Skautai Rinojo i? Skalno 
ruošėsi. Prašė savo mamytės, 
kad įdėtų maisto, pagalvėlę ir

Svečias solistas Arnoldas Vo
kietaitis yra pirmaeilis bosas- 
baritonas, scenoje gyvente gy
vendamas laisviau, nei dauge
lis žiūrovų ant savo nuosavų kė
džių. Didelės patirties, puikaus 
balso, techninių švelnumų so
listas. Tiktai jokiu būdu nega
lėjau suprasti ir pateisinti, kaip 
galima Lietuvių Dienoje dainuo
ti svetimtautiškas operas ir dar 
svetimomis kalbomis. Gi vokiš
ką operą “Faust” dainavo pran
cūziškai. Jo lietuvių kalba at
liktos dainos buvo išpildytos be 
įsijautimo, kaip antraeiliai ga
balėliai. Lietuviams daininin
kams, solistams, kaip ir koncer
tų rengėjams neatlaidžiai reikia 
žiūrėti, kad lietuviškų dienų pro
gramose būtų atliekami lietuviš
ki kūriniai, šiuo atveju negalė
tų būti jokių išimčių net ypatin
gai didelio garso operų solis
tams.

Gražiai pasirodė jauna, grakš
ti Lietuvių Taukinių šokėjų Gru
pė “Audra”, vadovaujama Ingos 
Tumienės. Jie vertai pelnė daug 
plojimų, žavus jaunimas.

Algirdas Gustaitis

ockfordg nąk-

vadai ir tėvai automobiliais at
vežė vaikus ne tik iš Chicagos, 
bet ir iš apylinkės. Norėčiau tų 
jaunų vyrų, pasiaukojusių dirb
ti su skautais, vardus pažymė
ti. Jie visi kalba gražiai lietu- 
yiškąį i? angliškai- Iškylos va
dai : Paulius Vitkus, Bronius Bi- 
kųlčius, Raimondas Vitkus. Vy
resnieji vadgi Vaclovas Plioplys, 
Zigmas Jaunius, Liudas Rama- 
nguskas, Jonas Pileckas, Gedi 
minas Deveikis, Viktoras Kiz 
laitis, Romanas Stropus, Juozai 
Lubisskas. Kaip tik atvyko 
Parką, kibo į darbą: sustatė pa 
lapines — dideles ir mažas. Tru 
pūtį užkandę vaikai rinko sau 
sas šakas, sunešė kurti laužą, ra 
do ir didelių šakų. Du ir trys 
vaikai nešė prie laužo. Puiki die 
na nekaršta itįtiko išvykai. Pra 
dėjo rinktis Rockfordo publika 
Oras geras, šienas kvepia, paukš 
čiai gieda, medžiai žaliuoja, vai 
kai žaidžia, bėgioja, ritulį daužo

Skautininkas Paulius Vitkui 
sukvietė visus vaikus. Juod 
marškiniai, baltos raidės “Litu 
anicą” atspausdintos. Susėdc 
aplink laužą tvarkingai, tarp sa 
vęs nekalba. Iškilos vadas Vit
kus pranešė, kad prasidės pro
grama. Kadangi ALB Rockfor
do apylinkė Joninių vakaro ne
surengė, tai Chicagos “Lituani
ca” skautams atiteko ta garbė 
Pakvietė laužą užkurti Dr. Plio- 
plį ir Juozą Bacevičių. Užsilieps
nojo iš visų pusių, visiems pakilo 
ūpas. Skautai dainavo, apie lau
žą šoko, vienas iš vadų dirigavo 
ir dainąs pravedė. Dainavo ir 
vįsa publika.

Po programos, vaikai sulindo 
į savo palapines miegoti. Vaka
ras gražus, šienas kvepėjo, pri
siminė Lietuvos šienapiūtė.

Išsiskirstė apie 11 vai. va
karo.

Sekmadienio rytą skautai ank
sti kėlė. Gražus saulėtas rytas.
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CY UNION SAKO

Gaukite palūkanas KIEKVIENA DIENA
UŽ JŪSŲ TAUPOMUS PINIGUS

UNION FEDERAL BENDROVĖJE!
Nuo 1973 m. liepos mėn. 1 d. Union Federal pradės skaičiuoti palūkanas kiekvieną dieną visiems taupymo 

indėliams... 5% yra skaičiuojami kiekvienais metais duoti jums 5.13% uždarbio, kai jūsų pinigai yra padėti 
vieneriems metams. Tai yra aukščiausias išmokėjimas visoje valstybėje, leistas Federalinių nuostatų, visiems 
apdraustiems taupymo įnašams.

Palūkanos yra skaičiuojamos kiekvieną dieną, išmokamos kiekvieną metų ketvirtį. Galima pradėti taupy
mo sąskaitą tik su $25. Indėliai ir išėmimai yra galimi bet kada ir bet kokiomis sumomis. Indėliai, įnešti iki 
mėnesio 10-tos dienos, neša nuošimčius nuo 1-mos dienos.

Stokite į Union taupytojų armiją... Padėkite savo pinigus ir lai jie jums uždirba daugiau pinigų'be jokios 
rizikos saugumui. Be reguliarių Taupymo knygelių sąskaitos, Union Federal siūk) plataus pasirinikimo Indė
lių certifikatus, mokančius nuo 5%% iki 6% metinių palūkanų. Union Federal pareigūnai mielai jums padės 
pasirinkti taupymo planą, kuris yra specialiai pritaikytas jūsų reikalams.

UN f ON FEOENAL SA VfNGS
AND LOAN ASSOCIATION

3430 SOUTH HALSTED STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60608 • PHONE 523-2800.

Apsiprausę su šaltu vandeniu, mo. Teko susjjjąąįnti, iįąlonūs 
atliko ryto mankštą, pavalgė 
pusryčius. Visi vaikai puikiai 
atrodė. ’,

lietuviai. KlauąiAu kaip jie at
rado Lietuvių "klubo parką? Tu
rėjo padarytą žemėlapį kelionei 

Rockfordo publika pradėjo at- rodyti. Tai skautų pasiaukoji- 
vykti. Prisirinko nemažai. 11 mas. Su grupe vaikų atvykti, 
vai. ryto šv. mišios atnašavo ku- palapines pasistatyti, pernakvo- 
njgas Gutauskas iš Chicagos Į jus išardyti ir vėli važiuoti namo. 
Noriu pastebėti, kad skautai gra-Į Bet mažiukai skautai labai Du
žiai giedojo. Altorius buvo ąžuo
lų pavėsyje, švelnus vėjelis mo
terims plaukus taršė, parko me
džiuose “žiogai” (cikados) kaip 
vargonai padarė savotišką ošimą. 
Atvyko ir daugiau lietuvių iš 
Chicagos vaikus parsivežti na-

tenkinti. Ir Rockfordo lietuviai 
džiaugiasi, susilaukę tokių bran
gių švenčių. žvalgas

SKAITYK PATS IR PARAGIMK 
KITUS SKAITYTI

P,r Annum

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60408 
Peter Kazanauslcas, President Phone 847-7747

ON SAVINGS CERTIRCATES 
OF $10.000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY*

NOW INSURED TO $20,000.

Paid and
- Compounded 

QUARTERLY &W REGULAR 
A) PASSBOOK 
Par Amam ACCOUNT

„ SAVE AT

Mutual Federal 
Savings and Loan

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senyjų Lietuvišku Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias- 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

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

TAUPYKITE SAUGIAI.,,
Jūsų indėliai tuojau pat automatiš

kai yra apdraudžiami iki $20,000 Fede
ralinės valdžios agentūroje, Union Fe
deral, įsteigta 1897 m., yra jau 76-ti 
metai biznyje. Kai jūs įstojate į Union 

/taupytojų armiją, jūs esate tikras sau
gumu ir užtikrinimu; kad jūsų įnašai 
yra prižiūrimi geros grupės patyrusių * 
biznierių su konservatyviai atsargia fi
nansų politika ir sveikais sprendimais.
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atliekantis.net


ZIGMAS I. Gt!

PRISIMINUS
(Tęsinys)

Prof. P. Leonas kelis kart su
tiko būti ministeriu su sąlyga, į^etuvoj bu
kad ministerių kabinete nebū
tų nei vieno kunigo, nežiūrint 
j tai, kad jo vyriausias brolis 
buvo ir kunigas ir buvo savo 
laiku apsiėmęs jį išmokslinti. 
Tai charakteringa, nes prof. 
Leonas save laikė gana dešiniu 
ir Rusijoj kaip Dūmos atstovas 
priklausė kadetų partijai, va
dinasi, konstitucinės monar
chijos šalininkas ir su adv. Ski
pičiu buvo suorganizavę san
taros partiją, kuri buvo deši
nesni už liaudininkus. Bet Pet
rapilio lietuvių seime laikėsi 
išvien su liaudininkais ir so
cialdemokratais ir savo kalboj 
gvildeno klausimą, kas Lietu
vai būtų geriau, ar nepriklau- 
spma svetimų kojų mindžioja-

ma Persija, ar autonominga^ 
svetinių kojų nemindžiojama Į 
Suomija. Ir Nepriklausomoji 

iva principų žino-, 
gus, griežtas demokratas.

Prezidentas, buvęs docentas, 
Antanas Smetona profesorius 
Leoną ir Tumėną atleido iš 
universiteto pareigų vien todėl, 
kad užsigavo, nes iškilmin
gam susirinkime jam įėjus, jie 
nepanorėjo jį pagerbti atsisto
jimu.

Augalų anatomas, fiziologas 
ir sistematikas 
Vailionis labai 
miške buvusį rektorių ir deka
ną, ilgametį ūkio prorektorių 
prof. inž. l*raną Juodelę, kai 
šis, kaip ir mes visi dažnai, nu
laužė medžio šakutę. Prof. Vai
lionis taip pasielgė labai susi
jaudinęs, ne kaip koks bepro
tis, bet iš didelės meilės viso-

prof. Liudas 
piktai išbarė

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

The American Physical Socie
ty 1973 metų pavasariniame 
suvažiavime, įvykusiame Wa
shington, D. C., balandžio mėn. 
23-26 keturi lietuviai buvo pra-

į du didžiai kovingus frontus, 
kurių priešaky buvo profeso
riai Grinkevičius — Mošinskis, 
o kitoj pusėj — Jodelė — Va
siliauskas. Nuolat tekdavo įvai
riais klausimais matyti akci
joj tuos du frontus nepermal
daujamus ir pasiryžusius kovo
ti vieni su kitais iki paskutinių-

2*.’.1®?. ’kulptorius Sonaglia sunaudoja savo kūriniams daug viniy. Kairėje jis dirba su matalo liejimo aparatu. 
Desineie jis lanksto naują vinių kombinaciją. Vieną religinį skulptoriaus darbą turi Popiežius Paulius VI-sis. 
State Farm Automobile Insurance bendrovė šiais piešiniais duoda automobilistams patarimus, kaip važinėti va

saros mėnesiais.

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL $4.00.

ČIKAGIETĖS (SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psL $1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ j ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. _ 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Reperio 77 ANEKDOTUS 
52 psL $1.00.

Sįe ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL $0608 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

Au- 
bei

49

ar

kiai gyvybei, taigi net medeliui 
ir kiekvienam augalui, apie 
kuriuos visą ilgą laiką jauni
mui paskaitas universitete skai
tęs.

Ginčams, nesutarimams ir 
nesklandumams vykstant ir 
plečiantis ir į švietimo ir žemės 
ūkio ministerijų ir kitų žinybų 
trynimąsi, deja, kaip dažnas 
įvairių formų reiškinys ir kitų, 
o taip pat ir lietuvių santykia
vime panašiai, nenormalumo 
pavyzdys, taip prof. K. Rege
lio, universiteto botanikos so
do vedėjo ir dipl. agronomo, 
pedagogo, J. Špokevičiaus, 
aukštesniosios sodininkystės ir 
daržininkystės mokyklos di
rektoriaus,, jų įstaigoms dir
bant kaiminystėje ir turint įvai
rų, kad ir smulkų sąlytį, uni
versiteto rektorius prof. P.*Bu- 
čys, panorėjęs santykius su
švelninti ir sunormalizuoti, nu
vyko į universiteto botanikos 
sodą pas prof. K. Regelį ir pa
kvietė J. Špokevičių užeiti ir 
aptarti bendrai esančius šiurkš 
tumus, bet pastarajam atsisa
kius užeiti , rektorius Bučys 
nuėjo pats pas jį, pokalbį pra
dėdamas šiais žoddžiais: “Kai 
kalnas neiną pas Mahometą, 
tai Mahometui tenka eiti prie 
kalno”.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaka, mamyte, 
Apie senus laikus. 
Kai aitvarai ir laumės j 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

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

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Venda Frenkienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedriu#, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys 
didelio formatą kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, ooema. 118 psl.. $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knvga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos. 186 psl.. kaina 2 dot

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

& Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologuos 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 lietuviškai skaityti ir mylėti lietuviška knyga. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — nusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

Prof. V. Krėvė kaip dekanas 
ir Finansų Ministerijos biudže
to komisijos posėdy, svarstant 
sekančių metų sąmatą, reaga
vo, trenkdamas duris ir tokiu 
būdu demonstratyviai apleis
damas posėdį kai ten Humani
tarinių mokslų fakultetui lėšos 
tapo apkarpytos, jo manymu, 
perdaug. Ir taip Krėvė kelis 
metus reiškė nepasitenkinimą, 
siųsdamas sekretorių doc. Au
gustai tį ten atstovauti fakulte
tą. Bet kiti dekanai paveikė ir 
prikalbėjo vėl dalyvauti, nes 
esą fakulteto reikalai nuo to tik 
nukenčia.

Kai Krėvė įėjo ir šypsodama
sis kreipėsi į komisijos pirmi
ninką Lipčių ir Valstybės Kon
trolės atstovą direktorių Stašį, 
aukšto ūgio (Krėvė - mažo ūgio) 
su kuriuo tuomet buvo apsi- 
šaudvta žodžiais esą, prašv-1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

"^Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 
nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or
deri tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III 60608 *

šypsodamas pasakė: “dideli 
žmonės nepyksta, ši dvipras
miška aliuzija — suprask kaip 
nori -— ar Stasys didelis ūgiu, 
ar Krėvė didelis rašytojas — 
visiems labai patiko, visi juo
kėsi. Į . 1 *

Kaip visiems ir visur ir man, 
pradėjus dirbti 25 metų am
žiaus universitete, buvo sun
ku, nes ne tik darbas neįpras
tas, įvairus ir komplikuotas, 
operacijos už ilgą laiką neįra
šytos į knygas, bet tik ant pa
laidų lapelių , be to daug per
sonalo, kurio aš nepažinojau.

Taigi pasitaikydavo ir smul
kių nesusipratimų. Visa eilė 
interesantų nuolat ateina ir at
sisėdę tam pačiam kelių* tar
nautojų darbo kambaryje ant 
ilgo-suolo, Taukia eilės atlikti 
savo reikalus ar šiaip gauti ži
nių. Vieną 5š pirmųjų darbo 
dienų universitete pasitaikė 
taip, kad kažkoks mažas žmo
gelis kelis kart be eilės prišo
ka, o aš, jį palaikęs per šiaip 
kurios prekybos firmos atsto
vą, ir todėl vis pasiūlydavau 
palaukti, bet jis gal po trečio 
bandymo pasikalbėti trenkė 
durimis ir išėjo. Tuomet maši
ninkė rašytojo Žukausko Vie
nuolio buvusi žmona, kuri pra
dėjo dirbti anksčiau už mane ir 
todėl jau pažinojo visą perso
nalą, man pašnibždėjo, kad 
tai buvo Humanitarinių moks
lų fakulteto prodekanas, sla
vų kalbų ir literatūrų katedros 
ordinarinis profesorius, žy
miausias mūsų rašytojas, Vin
cas Krėvė - Mickevičius. Teko 
prie progos pasiaiškinti. Liko 
visą laiką, jaučiau, man bičiu
liškas.

O pirmojo pasaulinio karo 
pradžioj teko trumpą laiką 
darbuotis ir “Vilties” laikraš
čio redakcijoj, Vilniuj. Kai aš 
16 metų vyras ten pradėjau 
dirbti, vyriausias redaktorius, 
busimasis prof. Pranas Dovy
daitis, buvo išvykęs į frontą, 
kaip karo korespondentas. Vie
ną vakarą nuėjęs ir po pietų, 
kaip parastai , savo darbą at
likti ir pamatęs vyr. redakto
riaus kabinete sėdintį kažkokį 
prasčioką ir iš išvaizdos ir iš 
drabužių, aš paklausiau jį, ko
kiu jis reikalu čia. Man nepa
žįstamasis nieko neatsakęs, tik 
po nosim kažką numykęs, tuo
met nuėjau į čia pat Dovydai
čio butą ir sakau- jo žmonai, 
esą, jos vyro kabinete įsiriog
linęs kažkoks mužikas ir ne
nori nieko aiškintis. Tuomet 
ji mane apkabino ir sako: "Ten | 
mano vyras” Na, kągi, tenka 
eiti atsiprašyti.

Vieną kartą mano darbo I 
kambary smarkiai išsibarė, iš- < 
sikoliojo paskutiniais žodžiais 
ir išsidumino rektorius prof. I 
Čepinskis su prof. Vaclovu Bir- | 
žiška, abu tos pačios socialde
mokratų partijos žmonės. Gal I 
čia reiškėsi jų įgimtas karštas į 
temperamentas, bet man buvo I

labai gaila tai stebėti, kad jie 
nepaėgė susivaldyti ir rasti 
džentelmeniškesnių žodžių ra
miai išsiaiškinti, o ypač ir dėl 
to, kad jie abu mano labai ger
biami net mylimi asmenys.

Buvo irgi piktuoju du dideli 
specialistai profesoriai dakta
rai, du Petrai — Avižonis ir 
Radzivickas. Daugelis tai ži
nojo ir stebėdavosi, nes abu 
buvo didžiai sąžiningi, teisin
gi ir malonūs. Nors jų abiejų 
akių, ausų, nosies ir gerklės li
gų klinikos ir poliklinikos bu
vo po vienu stogu, bet, atrodo, 
Avižonis buvo pareikalavęs at
skiro įėjimo ir kapitalinės sie
nos tarp jų abiejų. Be to ir ki
taip reiškėsi jų santykių dis
harmonija.

Prof. inž. Juozas Gabrys 
skųsdavosi, esą, jį, kaip dir
bantį ir susisiekimo ministeri
joj kelių valdybos direkto
riaus pareigose spaudžia jį iš 
viršaus ir iš apačios, būtent, iš 
viršaus jo viršininkas minis- 
teris Vileišis, o iš apačios inž. 
Merkys, Gabrio pavaduotojas, 
vedęs ministerio Vileišio duk- 
rą.

Ir Technikos fakultetas buvo 
pasidalinęs ar tik ne visais 
klausimais ir visokiais atvejais

Riksmas. Pradariau langą. 
Maniau, kad moteris paliesta 
susisiekimo ar kokioj nelaimėj. 
Atėję bendradarbiai papasako
jo moters riksmo priežastį. 
Paaiškėjo, kaip jiems pasako
jo mačiusieji, jog tūla moky
toja atėjo į universitetą, pas 
teologijos — filosofijos fakul
teto dekaną, ir, krito ant grin
dų, pradėjo isteriškai rėkti ir 
fakulteto dekanui prof. kun. 
Petrui Malakauskui priekaiš
tauti, esą kol ji buvusi jaunes
nė ir-sveikesnė jis norėjęs su 
ja santykiauti ir išlaikyti, o 
dabar, pasikeitęs.

(Bus daugiau)

tnešimn bendraautoriai. A. itli- 
I mas iš Aeronautical Research 
Association of Princeton, Inc., 
Princeton, N. J., buvo bendra
autorius pranešimo apie kosmi
nių spindulių transporto teori
jos vėliausius davinius. A. Gai
galas iš State University at 
Binghamton, N. Y., buvo ben
draautorius pranešimo apie Xi 
hyperono retus išnykimus. P. 
Garbinčius iš Ithaca College, 
Ithaca, N. Y., buvo bendraauto
rius pranešimo apie neelastin- 
gų neutronų išsidėstymą bendro 
pasitaikymo elektrogamyboje. 
A. Ramanauskas iš Brookhaven 
National Laboratory, Long Is
land, N. Y., buvo bendraautorius 
net penkių pranešimų apie daug 
dalelyčių argo spektrometrinę 
sistemą. Deja, šis daug žadan
tis fizikas mirė dar net prieš 
suvažiavimą.

Saulius šimoHūnas

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

viršeliuose ui $6.08.
AM knygas gausite, {ei pinigus pasiusite tokiu adresu:

x NAUJIENOS
Chicago, Illinois 606081739

GEROS DOVANOS 1
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

tu DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gotten— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik$3.00
Minkštais viršeliais tik$X00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik _________________________________ :_____________ $130

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus šakį arba 
money orderi.

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

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

Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame' dovanų. Universal 

SAVINGS

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

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

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 motais. Tek 421-3070
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Dienraščio kainos:

melams _______
pusei metų ___
trims menesiams
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams _______
pusei metų ___

$2X90
$12.00 
ri.oo 
$300

UMlOO 
$1LM

vienam

Orderio karto ra užsakymu.

KO TRŪKSTA MŪSŲ JAUNIMUI
P. STRAVINSKAS

Mūsų išeivijos jaunimui 
trūksta tų pačių dorybių ir bū-

biri. 23 d. Nse) lygiai kaip ir 
iš Houston Policijos Departa
mento humoristini ų “taisyk
lių” JAV tėvams (žiūr. str. 
birž. 25 d. N-se). Tą trūkumą

visam JAV jaunimui Jų trū
kumas JAV jaunimui, kaip 
matėme, aiškėja ir iš J. Edgar matome ir mes savo jaunime

tiek jo privatiniame gyvenime,

nuo
$12.00 labai liūdną ateitį, šiandien prancūzai yra pirmieji, ku-

I. — EGOIZMAS
Daug kur matome mūsų jau

nimo egoizmą, L y. savanau-

vais interesais, dažnai net

resniąją kartą net ir visą tautą.
1) Argi ne egoistiška buvo

Europa nepasitiki savo jėgoms
Sovietų Sąjungos komunistų partijos sekretorius 

Leonido Brežnevo ir JAV prezidento Ričardo Niksono pa
sirašytos įvairios sutartys sukėlė nerimą visoje Vakarų 
Europoje. Iki šio meto visos Vakarų Europos valstybės 
buvo saugios, nes jos žinojo, kad Europoje stovinčios 
JAV karo jėgos neleis pavergti nepriklausomai besitvar
kančių Vakarų Europos valstybių.

Europiečiai žinojo, kad rusai laiko dideles karo jė
gas visame rytų pasienyje, bet jie taip pat žinojo, kad Eu
ropoje yra keli stiprūs amerikiečių daliniai, pasiryžę gin
ti Vakarus nuo sovietų karo jėgų invazijos. Europiečiai 
žinojo, kad Amerikos kariai bet kuriuo momentu gali 
panaudoti atominius ginklus ir sustabdyti galingiausią 
rusų kariuomenę. Kol Vokietijoje buvo amerikiečių kon
troliuojamos atominės patrankos, tai Europa rusų nebi
jojo. Ji buvo įsitikinusi, kad moderniški amerikiečių 
ginklai apgins Europą nuo rusų plėšikų.

Brežnevui ir Niksonui pasižadėjus vengti konfliktų, 
vedančių prie didesniųjų valstybių karo, ir pasižadėjusių 
nevartoti atominių ginklų, Europą užgulė nerimas. Eu
ropiečiai pasiliko be modemiškų ginklų apsaugos. Ato
minių ginklų patys europiečiai neturi, pasigaminti jų ne-

Prezidentas Pompidou, dvi dienas praleidęs su Brež
nevu ir patyręs apie Amerikoje pasirašytus susitarimus 
bei jų reikšmę, buvo nepatenkintas. Anksčiau ir Pompi
dou rėmė prosovietinę gen. de Gaulle politiką, bet šian
dien jis jau kitaip galvoja. Šiandien jam atrodo, kad Eu
ropai be Amerikos nesaugu. Prancūzai jau moka pasiga
minti atominę bombą, bet ir mokėdami nepajėgia jos pa
sigaminti. Atominės bombos pagaminimas yra ilgokas 
procesas ir, kas svarbiausia, gana brangus. Kitos ma
žesnės valstybės, patyrusios apie bombos gamybos eigą

pradėjo ieškoti susitarimo su britais atomo energijai ko
ordinuoti, bet ir čia ne taip lengva susitarti. Atomo bom
boms pagaminti reikia labai daug pinigų ir patyrusių

Nerimą jiems dar didina sovietų agentai, išmėtyti įvai
riose strateginėse Europos vietose. Jie jau pataria euro
piečiams ilgai neatidedinėti, bet bandyti prisitaikyti prie 
“galingos” Sovietų Sąjungos. Sovietų agentai pasižadė
jimą nevartoti atominių ginklų savaip interpretuoja. Eu
ropiečiams jie tvirtina, kad Amerika rengiasi trauktis iš 
Europos.

Tą nejaukią padėtį didina keliems Europos politikams 
Dr. Henry Kisingerio pasiūlymas Vakarų Europai pa
ruošti naujus apsaugos susitarimus su amerikiečiais. Iki 
šių metų amerikiečių teikiama parama buvo vienašališ
ka. Amerikiečiai gynė Vakarų Europą nuo sovietų už
puolimo, bet europiečiai tų pastangų neįvertino. Charles 
de Gaulle amerikiečius įžeidinėjo ir pirmas įsakė išvežti 
visą karo medžiagą ir atominius ginklus iš Prancūzijos. 
Kai JAV paprašė prisidėti prie Vakarų Europos apsau
gos išlaidų, tai europiečiai nusisukdavo. Tiktai po ilgų 
ir griežtų derybų vokiečiai ir kitos valstybės sutiko pri
sidėti bent dalimi prie Europos apsaugos išlaidų. Suma
žėjus JAV aukso atsargoms, europiečiai mažai kuo pri
sidėjo prie šito reikalo sutvarkymo. Prancūzai pirmieji 
susidarė dideles aukso atsargas, pranašaudami doleriui

ir rusų pasitarimus ir Brežnevo kelionę į Europą, Copen
hagen suvažiavusiems Europos valstybių atstovams pasa
kė, kad JAV nesirengia susitarti su rusais europiečių 
sąskaiton, bet europiečiai turės mokėti už atominę ap
saugą. Victor Zorza, Chicagos Sun - Times komentato
rius, gerai informuotas apie Europos nuotaikas, šiuo 
reikalu šitaip rašo:

“Nespėjo Prancūzijos užsienio ministras Michel 
Jobert parvažiuoti (iš Copenhagos) į Paryžių, jis 
tuojau viešai pasmerkė “galingų valstybių pagun
das savo pasitarimais pasidalyti pasaulio atsakomy
bę”. Jis apgailestavo Europos priklausomybę nuo 
atominės JAV globos, o Washingtono reikalavimą, 
kad europiečiai mokėtų prekybinėmis nuolaidomis. 
Jis beveik pasakė, kad JAV vartoja atominį bandi
tizmą ”. (Chicago Sun-Times, 1973 m. birž. 28 d., 
52psl.)f

Prancūzai neleido amerikiečiams laikyti Prancūzi
joje JAV karo medžiagos ir benzino sandėlių. Vėliau jie 
reikalavo, kad amerikiečiai jiems moktų auksu už kiek
vieną patarnavimą. O kai Charles de Gaulle prisirinko 
pakankamai dolerių, tai reikalavo, kad jie būtų iškeisti į 
auksą. Dabar, kai JAV atstovai bandė tartis su prancū- ris’ 
žais dėl prekybos susitarimų, tai apie gynybą jie tartis 
visai nenori. Prancūzai nori, kad amerikiečiai juos gin
tų nuo rusų pavojaus, bet jie nieku nenori prie gynimo 
prisidėtų. Turint galvoje amerikiečių pastangas apginti 
Prancūziją nuo kaizerio ir Hitlerio, dabar teikiamą ato
minę globą, ir dolerio susvyravimą dėl veltui iki šio meto 
teiktos globos, negalima amerikiečių vadinti “atominiais 
banditais”, kaip tai daro prancūzų užsienio ministras.

Jau dabar prancūzai nepasitiki savimi. Mes dar ga
lime sulaukti tos dienos, kaitas “atominisbanditas” dar 
kartą turės vkykti Prancūzijos gelbėti nuo trečios pa
saulio pabaisos, bandančios pavergti visą Europą. Euro
pos politikai turėtų nusileisti ant žemės ir pirma pagal
voti, ką jie plepa.

Kongresams?
Gi I-jain kongresui buvo iš

leista apie 1100.000.—, o antra
sis kaštavo apie $140,000. —. O 

’ dabar, va, nesukrapstoma pi- 
i nigų vargstančiai Simo Kudir
kos šeimai paremti, arba, sa- 

. kykim, didesnės sumos Bra
žinskų bylai ginti., Net visos 
mūsų spaudos Bražinskai ne
gauna, nes žmonės jiems neuž
sako. Tai kur gi, pagaliau mū
sų jaunimas? Tas, kuris per du 
savo kongresus “suvalgė” ko
ne ketvertį milijono dolerių 
visuomenės sudėtų ar kitaip 
jam uždirbtų pinigų? } Nėra 
jo žymiai pasireiškiančio nei 
savo aukomis laisvinimo dar
bui paremti, nei, pagaliau, mū
sų spaudos vajuose prie mūsų 
laikraščių išlaikymo prisidė
ti... O daugelis mūsų jaunų 
žmonių uždirba dideles pinigų 
sumas. Yra uždirbtnčių net po 
$20.000 per metus ir po daugiau

Kodėl taip yra? Kodėl toks 
didelis mūsų jaunimo šykštu
mas viešiesiems reikalams pa
remti ? Ypač gi, kodėl jis, į nie
ką neatsižvelgdamas priėmė ir

dideles pinigų sumas, kurio
mis buvo galima pasiekti gra
žių rezultatų kultūros ir poli
tikos darbo srityse? Nerandu 
kito atsakymo, kaip šis: tai 
jaunimo egoizmas! Būtų tas

kongresuose būtų ką labaireikš-

Bet ar kongresinis jaunimas 
bent kiek žymiau visuomenei 
atsilygino už tas jos dideles au
kas? Ką gi jis taip jau didelio

džiavosi •
Antrame kongrese irgi nieko 

labai reikšmingo nepriimta, 
“kainų nenuversta”, nors jis 
mūs visuomenei ir labai daug 

• kaštavo. Tiesa, paskelbta daug 
gražių nutarimui rodos, irgi 
St Barzduko surašytų), bet 
apie jų vykdymą iki šio! kaip 
ir negirdėti. Taip kad mūsų 
jaunimas mėgsta iš visuome
nės daugiau imti, negu jai 
duoti. Tai jo egoizmo reiškinys.

Šia proga noriu dar pastebė
ti ir tai, kad, pvz., I-ine PU 
Kongrese pasigirdo jaunimo 
tarpe balsų, jog mūsų tautai 
netgi nebūtina nei valstybė. Esą 
tauta gali gyventi ir be jos. Ir 
taip kalbėjo, kaip yra užrekor- 
duota, dargi jaunas vyras iš 
JAV aukštosios mokyklos.

čia irgi manding, yra egoiz
mo bruožas. Matyt, vyras gal
voja, turįs gerą vietą, gerą dar
bą Amerikoje, į Lietuvą ne
manąs grįžti, tai kam ta mūsų 
tautai valstybė, jos nepriklau
somybė reikalinga? O kiti 
jaunieji jam nelabai priešta
ravo.

2) Kuo pateisinti mūs jau
nimo dažnai siūlomas VLIKo 
“reformas”, kuriomis VLIKas 
būtų galima padaryti “nepar
tiniu”?

'Mūs jaunimas gi dažnai įvai
riomis progomis šitą siūlo, mo
tyvuodamas siūlymą tuo, kad 
jis, matot, esąs “nepartinis”, 
“nepolitinis”, negalįs dėl to 
įsijungti į mūsų politines gru
pes, o tuo pačiu nei į VLIKo 
darbą.

Todėl jis ir reikalauja VLI
Ką pasidaryti “nepartiniu”. 
Tada būsianti pašalinta kliūtis 
ir jam įsijungti į VLIKą...

Bet vis bent kiek susipažinę 
su VLIKo tikslais ir uždaviniais, : 
žino, ka dVLIKas savo tikslų 
ir uždavinių gali siekti, tik bū- ; 
damas sudarytas mūsų politi- . 
nių grupių , kaip tautos politi
nės minties reiškėjų ir vykdy
tojų. Kodėl? Kad gi tik taip ’

teisinė atstovybė (plačiau šiuo 
klausimu žiūr. str. “VLIKas ir 
jo teisiniai broužai” 1962. IV. 
12 d. Naujienose). Tik toks jis

darė?
Po I-jo kongreso jo “užnuga- 

" >” (PLB Valdyba, beat jos 
Pirmininkas Si Barzdukas) 
šoko jaunimą ginti, liaupsinti|gi gali atstovauti tautai; (kaip 
Pas. Lietuvių dėl jo vad. “poli
tinės rezoliucijos”, kuri pasi
rodė net ne jaunimo paruošta, 
tik jo aklai priimta, dargi la
bai nęvykusi, žalinga tautos 
interesams. Ja gi išniekinta 
mūsų vyresnioji karta, mūsų 
elitas ir suplanuota sugriauti 
VLIKą. Jei Naujienos nebūtų 
tuoj iškėlusios aikštėn tos re
zoliucijos žalos, tai šiandien 
VLIKo jau visai nei nebūtų.

Tai va, koks ito I-jo PLJ 
Kongreso “gražusis” darbas,

sako: “kalbėt ir veikt” jos var
du), kas gi yra šiandien labiau 
svarbu. O mūs jaunimas, žiū
rėkit, reikalauja VLIKą, kaip 
tautos atstovybę,, panaikinti, 
vien dėl to, kad jam, tam jau
nimui, nepatinkančios parti
jos ir politika?... Kas gi čia?

Tai irgi tikras egoizmas, ku
riuo siekiama padaryti tautai 
didžiausia žala. Kam tada to 
VLIKo reikia, jei jis padary
tas “nepartiniu”, teisiškai ne
galės vykdyti savo uždavinių?

Ir ką tada tas mūsų “nepoliti
nis” jaunimas galės VLIKe, 
tiksliau sakant jo pelenuose 
veikti? Nebent savo rankeles 
pasišildyti...

Ir ateik tu man į galvą su
griauti. VLIKą, kaip tautus at
stovybę, vien tik dėl to, kad 
jis jaunimas, nemėgstąs parti
jų, kad jam nepatinkanti poli
tika, žodžiu sakant, kad jis 
neturįs politinės kultūros, ypač 
demokratinės kultūros, ką ro
do tas jo nemėgimas politinių 
grupių, partijų, be kurių de- 
kratija neįsivaizduojama.

(B. d.)

CICERO
Birželio mėn. 24 d. išvykoje 

į gamtą buvo pagerbti SLA Ci
cero 301 k. 3 nariai: Kazys De
veikis, Rožė Raėauskienė ir 
Jonas šumakeris, kuriems šie
met sukako 85 metai amžiaus. 
Išvyka nebuvo gausi dalyviais, 
bet pasitaikė labai puikus oras 
ir gamtoje gražiai buvo pra
leistas sekmadienis.

Dalyvavo buv. ilgamečio 
301 k. pirmininko Tarulio naš
lė, kuri žolę piaudama yra 
sunkiai susižeidusi ranką (pa
moka kitiems — niekad netai
syti mašinos, neišjungus moto
ro. Iš šiaurinio Michigano ūki
ninkas Antanas Matulis su po
nia, sukaktuvininkų giminės 
ir kt.

Visi pasigedo Kazio Devei- 
kio, kurs po sunkios operacty 
jos Dr. Kauno priežiūroje pa
mažu ligoninėje sveiksta.

Iš SLA prezidento buvo gau
tas šio turinio sveikinimas: 
“Mano ir Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje vardu prašome 
Tamstas pasveikinti šiuos gar
bingus Jūsų kuopos narius: 
Kazį Deveikį, Rožę Račauskie- 
nę ir Joną Shuniakerį, sulau
kusius garbingo amžiaus... 
Linkime Jiems viso to, ko Jų 
garbingos širdys trokšta. Te
gu “Lietuviškas Praamžis” vi
sada lydi jų žingsnius. Su gi
lia pagarba. Povilas P. Dasgis, 
SLA prezidentas.”

Pasivaišinę, išvykos daly
viai pagiedojo sukaktuvinin
kams ilgiausių metų ir palin
kėjo stiprios sveikatos, ypač 
Deveikiui, kad kuo greičiau 
sustiprėtų, gržtų į namus — į 
žmonelės globą ir vėl bendra
darbiautų Naujienose, Tėvy
nėje ir kt. lietuviškoje spaudo
je. Stepas Paulauskas-

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

JONAS DAUGĖLA

MILIJONAS LIETUVIŲ 
ŠAUKIASI TEISINGUMO

(Kalba pasakyta Palm Beach 
lietuviams, minint birželio 

liūdnąją sukaktį.)
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Prasidėjęs Rusijos — Vokietijos karas 
laikinai nutraukė šią staigią mūsų tautos 
naikinimo programą. Tačiau surasti do
kumentai ir sudaryti sąrašai rodė, kad pa
gal Be rijos - Gladkovo planus buvo numa
tyta trumpu laiku iš Lietuvos išgabenti 
virš 700.000 gyventojų. Į šiuos vėlesnius 
sąrašus yra buvę įtraukti ne vienas ir net 
šioje salėje sėdintis asmuo. Tai buvo tik
roji mūsų tautos genocido pradžia. Po ke
lių metų vėl užėjus komunistų bangai į 
Lietuvą šis tautos genocido procesas tuo
jau buvo atnaujintas ir dar intensyviau ir 
gausiau tęsiamas. Jis yra vykdom®? ir šian
dien. Žinovų tvirtinimu iš Lietuvos įvai
riais būdais ir pretekstais kasmet yra išga
benama viri 20.600 lietuvių. VLIKo su
rinktais daviniais iš viso iki šiol raudona
sis teroras yra sunaikinęs ar iš Lietuvos 
j>ašalinęs apie 1 milijoną lietuvių. Tai yra 
pasauliui neįtikėtinas skaičius mažai lie
tuvių tautai.

Šiandien yra tikrai sunku nors ir ap
čiuopiamai suvokti šio* didžiosios tautos

naikinimo tragedijos tikrąją apimtį ir su
sidaryti pilną vaizdą viso jos proceso. Bet 
kai sugrius geležinė uždanga ir laisvojo pa
saulio atstovai bei teisingumo tarptautiniai 
organai turės progos savo akimis pamatyti 
didžiosios lietuvių kančios golgotos visas 
stotis, tai prieš jų baisumą ir priemones 
tikrai nubluks Štuthofo, Auschwitzo ir net 
Dachau krematorijumų klaikus prisimini
mas.

Milijonas žiauriausiu būdu nukankintų 
mūsų brolių ir seserų šaukiasi iš anapus ne 
keršto, bet teisingumo ir tiesos savo tau
tai, savajai žemei. Milijono kankinių 
šauksmą visa širdimi ir visomis jėgomis ir 
mes laisvajame pasaulyje išsklaidyti lie
tuviai ir tikime, kad šis šauksmas kada 
nors bus išklausytas. Milijonas lietuvių gu
li ant Vakarų pasaulio politikos korifėjų 

nes jie savo laiku buvo šalti, kurti 
ir nebyliai ir nusilenkė sMUrtni ir brutalu
mui.

Vakarų demokratijos ne vien saw gerai 
išlepta karo mašina laimėjo antrąjį pasau
linį karą. Jos laimėjo jį skleisdamos tautų 
laisvės principus ir iškilmingai pasižadė- 
damos atstatyti laisvę ir grąžinti nepriklau
somybę visoms Europos bolševizmo ir na
cizmo pavergtoms tautoms, bei sudaryti 
sąlygas,•' kad pokarinėje santvarkoje jos 
pačios galėtų laisvai apspręsti savo politi
nę ateitį laisu keliu pasirinkti sau valstybi
nę santvarką. Ir šiandien milijonas nu
kankintų lietuvių jau turi pilaą teisę ir rei

kalą paklausti: “O kur tie pažadai, kur 
nuskendo Atlanto chart®, kur žmogaus 
laisvių deklaracija ir visi kiti gražūs paža
dai ir programos?...”

Bet, anot poeto Vinco Mykolaičio-Pu
tino: “Ir Vakaruos aptemo saulė, ir tiktai 
melas ir apgaulė...”

Po antrojo pasaulinio karo skubiai bu
vo sudarytos sąlygos savo nepriklausoma 
valstybes sukurti eilei Afrikos negrų gen
čių. Vieųos tokios valstybės gyventojų 
skaičius yra net mažesnio už vieno Šiaulių 
apskrities gyventojų skaičių. Į Jungtinių 
Valstybių Organizaciją lygiateisiu nariu 
yra priimta valstybė, kurios vyriausybei 
sudaryti nepakako rašyti mokančių žmo
nių. Tose pačiose Jungtinėse Tautose tokį 
pat balsą turi Afrikos naujai sukurtos vals
tybės, kurių didesnioji gyventojų dalis yra 
žmogėdros. Jų priėmimą į šią tautų orga
nizaciją karštai gynė ir rėmė Vakarų pa
saulis ir Jungtinės Amerikos Valstybės, 
tačiau niekas dar iki šiol nedrįso viešai iš
kelti ir pareikalauti nepriklausomybės lie
tuvių tautai, kuri turi tūkstančio metų 
valstybinio gyveninio istoriją, seniausią 
pasauly je kalbą ir yra sukūrusi savitą kul
tūrą su visomis išorinėmis jos apraiškomis.

Tos istorinės tautos teisės raudonojo 
maskolių yra jau 33 metus mindžiojamos 
ir imrvmamos ir šiandien niekas net apy
tikriai aegali numatyti, kiek dar ilgų metų 
jos bus niekinamos ir mindžiojamos. Nie
kas negali dar šiandien pasakyti, kiek dar

kartų turėsime susirinkti draugėn, kad 
prisimintume liūdnuosius ir tragiškus bir
želio mėnesio įvykius.

štai šiandien ir rytoj visose lietuvių ko
lonijose yra rengiami šie minėjimai. Lie
tuviai gausiai ir solidariai juose dalyvauja. 
Ne vienoje vietoje yra pakviesti kalbėti 
žymūs šio krašto politikai, kongresmanai, 
senatoriai, burmistrai ir p. Tradiciniai ne 
vienas jų susirinkusiems pasakys, kad Lie
tuvos byla yra neužmiršta, pažadės savo 
paramą šiai bylai ginti ir tūlas jųjų užbaigs 
savo žodį, palipdamas tradicinę frazę, 
kad Lietuvos išlais u inamas gali įvykti anks
čiau negu mes tikime. Plojimų audromis 
palydimi šios rūšies pareiškimai, jų au
toriai vaišinami ir jų foto nuotraukos pa
puošia kitos dienos lietuviškos periodikos 
puslapius. Tiesą pasakius daugelis ir mū
sų pagrindinių kalbėtojų šiomis progomis 
nevengia savo kalbas ir straipsnius užbaig
ti panašiomis puošmenomis.

Mano ausyse visos šios kalbos, pažadai 
ir viltys dažnai nuskamba mažomis ciniz
mo priegaidėtnis, nes jų absoliučiai nese
ka nei darbai nei veiksmai ir labai dažnu 
atveju šie pareiškimai užmiršti dar kalbė
tojams net salės neapleidus. Mes dažnu 
atveju labai džiaugiamės ir vertiname, kad 
JAVastybės dar formaliai laikosi Lietuvos 
anekisijos nepripažinimo. Bet kas iš to 
konkrečiai mūsų tautai? Jau33 metai, kai 
JAV tęsia šią nepripažinimo politiką ir ly

giai 33 metai, kaip rusai ramiai kankina ir 
žudo tą aneksijos nepripažintą tautą.

Realiai vertindamas gyvenamosios ap
linkos politines nuotaikas, aš nieku būdu 
nedrįstu Jus padžiuginti panašaus optimiz
mo iliuzijomis. Man gyvenamoji aplika 
todyte rodo, kad, tur būt, dar niekada 
Lietuvos laisvės byla nebuvo tokioje bevil
tiškoje ir tamsioje padėtyje, kaip šiandien.

Gerbiamieji, kaip aš galiu tikėti į grei
tą mūsų tautos prisikėlimą, kai vaizdžiai 
matau, kad pasaulio politika kasdien vis 
daugiau grindžiama pragmatiniai,. ekono
miniais ir biznio naudos pagrindais ir vis 
daugiau nutolstama nuo principinės — 
idealistinės politikos pagrindų?

Kaip aš galiu tikėti į artimą tautos iš
vadavimą, kai aš matau, kad net vokie
čiai, nepasitikėdami Vakarų pasaulio pa
žadais h* jų jėga, atsisakė visos Vokietijos 

| mvieaijinio idėjos ir paliko pusę savo 
krašto komunistų vergijoje?

Kaip aš galiu tikėti, kad trys milionai 
lietuvių atgaus greitai laisvę, kai aš ma
tau, kaip Šaltakraujiškai iš tautų šeimos 
buvo spirte išspirta Tautinės Kinijos vy
riausybė, atstovaujanti 20 milionų lais
vų ir laisvę ginančių kiniečių?

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “Naujienai”
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DR. ANNA BALIONAS Tėviškės parapijos veikla

AKUSRRUA IR MOTERŲ LIGOS 
•INEKOL.OQIIM CNIRŲRGUA

. 8007 WEST 83rd PLACE 
JŲSTIC*. IU T< 599-0500

INKSTU it SLAPUMO TAKŲ 
CNMUHMMA

l 695-0533

Praditą savaitgalį Išvažiavo 
mūsų sekmadieninė mokykla į 
vasaros Biblijos stovyklą Skis- 
timų-Mikaičių ūkyje, Wiscoun- 
sine, apie 4QO mylių nuo Čika
gos. Išvažiavo virš 30 vaikų. 
Kiti atvažiuos su savo tėvais. Iš 
tėvų vyko Tėvų Komiteto pir
mininkas Jonas Hofmanas, Skys
timai, Janickienė, vedėja Dr. 
Adelė Trakjenė. Iš mokytojų 
Viktoras Mieliulis, ten prisidės 
Kelerienė, pagalbininkai: Vid
mantas Paulikaitis, Denis Norei- 
kis ir kiti, šį savaitgalį nuvyks 
kiti. Tai tikrai didelis tėvų ir 
mokytojų pasišventimas tarnau
ti mūsų mažiesiems. Malonu, 
kad dauguma tėvų tai supranta 
ir įvertina.

Tėvų Diena buvo veikiausiai 
iškiliausia visoje Čikagoje. To-

ROUTB 58, ELGIN, ILLINOIS
■ f ■■ ■ i

• PHYSICIAN AND 6URGEQN 
MM WtfT Hat STRRET

Ofiso VALANDOS:

.1 ■■MII. >!■
Rscu GI SO873

DR. W. E1SIN - ESINAS 
aKUSSBUA IR MOTERŲ LIGOS 
'tlMpKŲUOGINg SHIRŲRGMA 
*132 Sb- WA 5-2670

niiepia. Mimninti Ml S006L 
HM W>iu"» -in ' 

pą NINA KRAUCR- 
KRIAUaUUNAlTE 

.KUSRKUA IR mOTRKŲ LIGOS

Tutef. WA 5-2670.

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso t^ HE 41818 arba RE 7-9700 
■mMmkUm: PU 6-9801

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIDAUS LIGŲ SPEC. 

2454 WEST 71st STREET 
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 

- ryto tik susitarus. . ' 
Trečiadieniais uždaryta.

DU FRANK PLECKAS
QPTOMETMSTAS

KALBA UETUVISKAI 
26M W. 71d St. — TeL 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSL6S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 77G2S80
Naufas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■indra praktika Ir ehirurg'ia 

Ofisas 2750 Wist 71 st St. 
. Tel.: 9254296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 54099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJA^ |R CHIRURGAS 

Bendri praktiku MOTERŲ lisoz 
ONm: 2652 WEST 59th STREET 

TaU 9R S-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
te penkt. M ir 68 vai vak šeėtadie- 
ųįste 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. v

GRADINSKAS
19 IN. TV

TIK $119.95
Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9.

Treč. ir sekm. uždaryta.
. 2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

hn- ... .................................. .. ,

GUŽAUSKŲ 
GF.LES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GkLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonui: PR 8-0833 ir PR 8-0834

perkraustymai

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. I E.R Ė N A S

2047 W. 67 th PI. WAIbrook 5-8063

GĖLININKAS 
(FUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninė* 
kapams gėlėa.

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy.
> ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413 * 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

• - ------------------ - ---------------------

kiu rimtumu ir pasišventimu 
vargu kur kitur tėvai pagerbti. 
Jau iš pat ryto pasitiko jauni
mas tėvelius gėlėmis, jas pri
šokdami. Pamaldose savo noriu 
atėjo pagiedoti duetą Rūta Klei
nai tytė ir Kliaudija Sedaitytė, 
palydint Bronei Variakojienei. 
Solo giedojo mums jau gerai pa
žįstamas solistas Ignas Malei us. 
Palydėjo Martynas Trakis.

Salėje laukė Marijos Idzelie- 
nės papuošti, o Moterų Draugi
jos dengti stalai. Moterų Drau
gijos pirmininkė Vera Mituzie- 
nė nuoširdžiai pasveikino visus 
tėvelius, Ida Kasparaitienė tarė 
labai prasmingą žodį, iškeldama 
tėvų didelį pasišventimą ir at
sakomybę šeimoje.

Mažiausieji vaikai, vadovau
jami Militos Preikšaitytės, pa
sveikino tėvelius. Labai gražia 
kalba tarė žodį į tėvelius Linda 
A. Kasiulytė, Jurgio ir Vandos 
Kasiulių dukrelė. Sekmadieni
nės mokyklos vaikAi kilniomis 
dainelėmis bei giesmėmis kėlė 
tėvą.

Nuostabiausiai Jaunimo Rate
lis, vadovaujamas Ed. Leipaus, 
kėlė tėvų vardą vaidinimu: Iš 
kartos į kartą, kurį paruošė ir 
režisavo Viktoras Jurkšaitis. Tai 
itin prasmingas vaidinimas Tė
vų Dienai. Silvia Jurkšaitytė bu
vo maloni programos pravedėja. 
Lyg tėvų žiedas buvo pristato
mas ir pasveiktintas naujai kon
firmuotasis jaunimas. Jaunimo 
Ratelio pirmininkas ir sekreto
rė Klaudija Sėdaitytė iššaukė 
naujuosius parapiečius, prisegė 
gėlę, priėmė į Jaunimo Ratelį, 
įteikdami liudijimą. Juos svei
kino Moterų Draugijos vardu 
j-kė Vera Mituzienė, o sekmadie
ninės mokyklos vardu ved. Dr. 
Adelė Trakienė, kviesdama juos 
į pagalbininkus. Choro vardu 
sveikino Ida Kasparaitienė, 
kviesdama įstoti į chorą ir pras
mingai leisti jaunystę. Kunigas 
Trakis iškėlė šių iškilmių inici
atorius: Moterų Draugiją, Jau
nimo Ratelį ir Sekmadieninę mo
kyklą. Jei viską turėtų kunigas 
.daryti, tai nebūtų parapijos.

Kaip džiugu, kad budi, mąsto, 
galvoja, planuoja patys parapie- 
čiai — organizacijos ne tik pa
vaišinimu, bet tokią kilnia pro
grama. . Surinktos aukos buvo 
pusė atiduota Sekmadieninės 
mokyklos stovyklai ir pusė Jau
nimo Ratelio ruošiamai išvykai.

TAMPA, FLA.
Gegužės 5 d. Tampos Lietuvių 

klubas baigė savo veiklos sezo
ną. Užbaigtuvėse klubas kartu 
atžymėjo Motinų gerbimo šven
tę. šio subuvimo surengimui 
daug pasidarbavo Kalpokų šei
ma, Stela Olenik ir kiti nariai 
pagelbėjo. Buvo miela matyti 

'kaip klubo jauniausioji narė Jo
no ir Davilės Kalpoku dukrytė

puikiai išpuošė — parengė sta
lą dėl svečių.

Ligi šių aietų T. L. įdubas 
niekados (per kelis metus) ne
turėjęs tokio draugiško Moti
nų pagerbimo ir klubo užbaig- 
tuvių subuvimo, įkuria vertas 
prisiminimo.

T. L. klubas per darbščiųjų 
klubo narių pasišventimą išlaikė 
savo gyvybę ir laimėjo tolimesnį 
gyvavimą bei sutarimą tarpe li
kusiųjų, kuris taip puikiai su
gebėjo draugiškai sugyventi.

Paskutinis užbaigtuvių pa
rengimas ne tik kad buvo ge
rai prirengtas su maistu, bet bu
vo ir programa, kur visi nariai 
turėjo progos tarti žodį, išreikš
dami savo nuomones apie klubo 
veiklą ir apie Motinų reikšmę. 
Pirmas klubo pirmininkas K. 
Ceknis, pasakęs porą žodžių, 
pristatė klubo vicepirm. Joną 
Kalpoką, kuris iš eilės pristati
nėjo visus klubiečius-tes: tarti 
žodį apie klubą ir apie motinos 
reikšmę pasaulyje. Kalbėjo: J. 
Gerad, S. Gerad, M. Stanionis,
S. Olenik, M. Dambrauskienė, D. 
Kalpokienė, O. Vilienė, M. Zu
ra, A. Vilis ir Z. Macienė. Pui
kiai pasirodė Juozas Macis, ku
ris visiems pobūvio dalyviam s 
užsakė pavaišinimą.

T. L. klubo nariai ir svečiai 
su linksmais veidais, gerai pa
sivaišinę, vėlame popietyje skir
stėsi į savo namus, vieni ki
tiems linkėdami vėl susitikti po 
vasaros pertraukos — atostogų.
T. L. klubas vėl pradės savo vei
kimą spalio 6 d. 2 vai. p. p., to
je pačioje Civic Club salėje prie 
92 vieškelio į rytus. Ligi to lai
ko noriu palinkėti visiems T. L. 
klubiečiams būti sveikiems ir 
nė vienam nemirti. Ir vėl visi 
susitiksim. Onutę

Utenos klubas
Pusmetinis Utenos klubo su

sirinkimas įvyko šių metų bir
želio 12 dieną.

Klubo pirmininkė pradėjo 
susirinkimą apie 7 vai. vaka
ro. Susirinkime dalyvavo visa 
valdyba.

Perskaityti praeito mėnesio 
nutarimai. Protokolas buvo 
priimtas.

Buvo padarytas pranešimas 
iš praeito klubo pikniko, įvy
kusio birželio 3 dieną Kay so
de. Pranešė B. Žemgulis, M.

LIETUVOS VARDO. KILME ♦
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

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 Lietu vns 
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 KILME. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Hateted St„ Chicago, OL 60608

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

2454 WEST Tlat STREET 
OAm teteik HEmlock 4-2123 taM. teMlt Glbwn B419S

tai ■ Protezai. Med. Ban- 
Speciali pagalba kojom, 
Supports) ir t L

VaL: 9—4 ir 6—& Šeštadieniais 9—1. 
2*50 Weet SSrd CMcao*. IH. 60629

Tęlof.: PRaipiet 63064

Priima ligonius pagal susitarimų. Dėl 
valandos skambinti telef. H£ 4-2123. 
Jei neatsiliepia. tai telef. Gi 84195

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyventą ir jų atliktus darbus. 664 ps). Kaim 
58.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugia. 48 
pasaulietiški chorai. 9 bažnytiniai ir 814 veiklesnių žmonių Mografi- 
& Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 

organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban 
kai ir u.

Norintieji šia knygų įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Moni- 
Orderj

AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiusti:

ir>V «*. MAL1YND SY_ CHICAGO. H.U SOSOS

■—UNI ■ ' ■■■' ■ —■ i III —

Šimkus ir M- Radliukyuaa. Ra
portavę M. himkua

Pranešimas parodė, kad 
pikniką* labai gerai pavyko. 
Diena pasitaikė graši t todėl ir 
svečių atsilankė gana daug. 
Apmokėjus visas išlaidas, klu
bui liko šimtas dolerių pelno.

Vaidyba susirinkusiems pra
neši, kad Hollywood svetai
nės savininkas p. Radauskas 
dėl susidėjusių aplinkybių no
ri klubo narių susirinkimo die
ną pakeisti. Jis pasiūlė klubui 
pasirinkti kitą dieni}. Tada 
klubas pasirinko kiekvieno mė
nesio trečią antradienį.

Nutarta tris mėnesius nešauk
ti jokio susirinkimo. Sekantis 
klubo susirinkimas įvyks spa
lio 3 dieną, antradienį.

Susirinkimui pasibaigus, vi
si buvo pavaišinti.

Korespondentas

Tag dienos laukė 75} matus
Maceio mieste, Brazilijoje 

viena senmergė laukė vyro 72 
metus — ir sulaukė. Maria 
Coucericao Dės Santos 72 me
tų amžiaus birželio 12 dieną iš
tekėjo už Mandelio Sebastiao 
Olivieya, 80 metų amžiaus, jau 
keturis kartus vedusio ir 18 
vaikų turinčio. Nuotaką baž
nyčioje betuokiama nualpo įr 
sutuoktuvės buvo laikinai su
stabdytos, kol pašauktas dak
taras ją atgaivino ir į kojas at
statė.

SUSIRINKIMU

PRANEŠIMAI

IQlinminWBBDBBmCnXIllllIIIIIIIIl 

ĮVIRTO RAITO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA MENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Kada kalbame apie “širdies švarumą”, nemanykime kad tai reiškia 
pasielgimų, žodžių arba minčių tobulybę; tas reiškia tik visų mūsų troš
kimų tobulybę. Mes turime labai trokšti tikrosios tobulybes mintyse, žo
džiuose ir darbuose. Dievo taisyklė, su kuria turime išmatuoti savo širdį 
arba savo valią, yra štai kokia: “Būkite tobuli, kaip jūsų Tėvas danguje 
yra tobulas”. (Mat. 0:48). Dievas nedavė mums jokios žemesnės taisyklės 
kaip šitą tikrosios tobulybės taisyklę, bet jis pats patiekė mums taipgi 
malonę, mielaširdystę ir ramybę Kristuje, jei tik esame jo pasekėjais; 
šitoks širdies švarumas yra svarbus žingsnis ant siaurojo tako.

nąnam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris- 
bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
ųtėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei

IV. RASTO TYRINRTOJAI

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
\»L/ 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6
** & ” 1410 So. 50th Ave., Cicero

f Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 
UH........... .. .............................. J N ■ — *

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

MAZEnasERNS

-yry ~ THK

— Chicagos Lietuvių Meakaripteig - 
Medžiotoju Klubo pusmetinis susirin
kimas įvyks šeštadienį, birželio mėn. 
30 d. 7 vaL vak. Lietuvniko salėje 
“Gintaras”. 2548 W. 69th St. Nariai 
ir svečiai kviečiami dalyvauti.

, VaMyha

— Joniškiečiu Labdarybė* ir KuL 
tūros 'klubo linksmas piknikas ivyks 
trečiadienį, liepos 4 < Bruzgu- 
hęnės sode, 8274 So. Kean Aveguę,, 
Willow Springs. Pradžia 12 vaL Bus

EUDEIKIS
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

svi

Šokiams gros Antano Valiūno 
5. Kviečiame visus narius ir 
atsilankyti i pikniką ir snja- 
deisti popietę tyrame ore su

Valdyba ir Komisija

DOVYDAS P. GAIDAS
4605-07

4330-34

GERALDAS F. DAIMID
So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

+

A. B A.
ALEKSANDRĄ ŠUKIEN® 

Pagal tėvus Navickaitė 
Gyv. Lement, Illinois

Mirė 1973 m. birželio mėn. 26 diena, 2:00 vai. popiet, sulaukusi 
78 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kuršėnų yls., Šiaulių jpskr,, 
Margiškių kaime.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Irena Sirutis, jos vyras Jonas, brųliepė 

Bronė Lukas, giminaitė Sylvia Hecker ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 Pest 71st 
Street.

Šeštadieni, birželio 30 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Aleksandros Šukienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Duktė, brolienė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. Tei. 476-2345.

/h
DOMININKAS STUCKIS

Mirė 1973 m. birželio mėn. 28 dieną, 7=10 vai. ryto. Gimęs Lietu
voje. Pane\ežio apskr., Naujamiesčio parapijoj. Kundrėnų kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.

Paliko nuliūdę: duktė Josephine Tpmasulo. žentas Jerry, anūkė 
Geraldine ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litua- 
nica Avenue.

šeštadienį, birželio mėn. 30 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią o po gedulingu pamaldų 
bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Domininko Stuckįo giminės, draugai įr pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse rr suteflftf jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. > •..,)• *

Nuliūdę lieka:

Duktė, žentas, anūkė Ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Ibį. 927-3401.

So. CALIFORNIA AVENUE
Tglefonas: LAfayette 3-0440

MODEK.N1SKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijofl

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

• IR NAKT|.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Be. UTUANICA AVE. TeL: YArds *7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

?424 WEST 60th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills. IH. 974-4416

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
* Z NAUH6HM, CHICAGO j, IU___ FRIDAY, JUNK 29, 1973

_______



Suimtas apdraudos 
agento žudikas

Prieš pustrečios savuitės Play 
boy Towers viešbutyje buvo 
nužudytas vienos apdraudos 
bendrovės agentas. Du jauni 
plėšikai jį privertė atiduoti vi
sus pinigus, kai jis užėjo j 
viešbučio išeinamųjų. Plėšikai 
turėjo ginklus. l'žpultųjį jie 
iškrėtė, atėmė i?60.00 ir gerų 
rankinį laikrodį.

Kad jis negalėtų pasiskųsti 
policijai arba viešbutį saugo
jantiems agentams, plėšikai jį 
išrengė nuogutėlį. Ne jie išren
gė, bet įsakė jam nusirengti vi
sus drabužius. Liepė jam nu
siauti net batus, palikdami jį 
tiktai su kojinėmis. Drabužius 
jie užmetė, o jį patį kelis kar
tus peršovė, kai pamatė, kad 
jis rengiasi bėgti.

Peršovę plėšikai pabėgo. Jie 
manė, kad niekas jų nematė ir 
nepastebėjo. Bet taip nebuvo.

| l’i kiek laiko jos matė abu 
javini* vyrus, skubančius laip
tais žemyn ir išnėrusios iš vieš
bučio. Jos nežinojo, kuriais su
metimais jiems reikėjo taip sku
bėti, bet jos prisiminę degtinę 
gėrusius veidus.

Dar už kelių minučių tais pa
čiais laiptais vos gyvas nusilei
do jaunas apdraudos agentas. 
Jis, nuogutėlis, pajėgė prieiti 
prie viešbučio informacijos 
stalo ir pasakyti, kad du jauni 
juodžiai jį apvogė, išrengė ir 
pešovė. Sužeistasis buvo pa
skubomis nuvežtas į ligoninę, 
kur jam buvo suteikta pirmoji 
.pagalba. Pradžioje atrodė, 
kad jis atsigaus, bet jis mirė. 
Tada policija ryžosi išaiškinti 
nusikaltėlius!

Policija neturėjo jokių da
vinių, bet ji labai nuodugniai 
apklausinėjo liudininkus, ma
čiusius nusikaltėlius ir viešbu
tyje buvusius tarnautojus. 
Jiems buvo parodytos fotogra
fijos galimų nusikaltėlių, jau

Dvi viešbučio tarnautojos gir
dėjo šūvius ir matė iš viešbučio 
bėgančius du jaunus juodžius. 
Netrukus policijai pavyko nu
statyti, kad tie patys jaunuo
liai buvo sustoję prie baro ir 
išgėrę po stikliukų degtinės. 
Degtinę jiems patarnavusios 
padavėjos taip pat turėjo pro
gos į juos įsižiūrėti.

buvusių kalėjime už panašius 
nusikaltimus. Tarnautojai iš
vartė šimtas fotografijų, bet 
panašių žmonių neatpažino.

Bet viena moteriškė apsisto
jo ties 31 metų amžiaus darbo 
neturinčiu ir prieš tris mėne
sius iš kalėjimo išėjusiu Samu
el Alexander. Jai atrodė, kad 
Ipanašus, bet nebuvo tikra. Ta-

Richard Buttice, gyv. Milwaukee, Wis., 
ant savo garažo pastatė šį j bombą 
panašu inkilą su daug butų paukš- 
čiams. Nežinia kodėl, paukščiai šiuo 
jo "apartmontu" nesusidomėjo ir 

jame neapsigyveno.

HELP WANTED — MALA 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS SPAUSTUVES

HELF WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE
Teks dirbti prie knygij ir laikraščio spausdi

nimo darbų.
Norinčius pramokti, pamokysime. Geras at

lyginimas ir malonios darbo sąlygos. Nuolatinis 
i darbas. Prašome telefonuoti HAymarket 1-6100.

1739 S. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

vuliui įsigyti — adoptuoti, pri
žiūrėti ir draugijai grąžinti. 
Draugija pasilaiko teisę atsiųs
ti savo inspektorių patikrinti at
tinkamai užlaikomas adoptuo- 
tasis gyvulys.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, tema — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

SERVICE MAN 
NO TOOLS REQUIRED 

EXPERIENCE IN REPAIRING 
PALLET LIFT TRUCKS 

MANUAL AND ELECTRIC 
DRIVERS LICENCE REQUIRED 

638-6133

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

f 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

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

VISŲ RCšiy DRAUDIMO AGENTČRAJ

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. PRrospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ? 
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnautu

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įraakiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

da policija jai parodė kitas įta
riamo vyro fotografijas. Atro
dė, kad tas, bet galėjo būti ir 
ne tas, — ji aiškino.

Tada policija nutarė parody
ti jai patį Samuelį gyvų. Bet 
tai ne toks lengvas dalykas. 
Pasirodo, kad jis gyveno pieti
nėje Chicagoje, bet nuolatinės 
vietos neturėjo. Apdairūs agen
tai užėjo pas jo sesrį ir paklau
sė, kur jis galėtų būti. Policija 
nori patirti, ar jis savo akimis 
nėra matęs vieno nusikaltėlio. 
Policijai reikalingas liudinin
kas.

Sesuo netikėjo, todėl pašau
kė Damen policijos stotį ir pa
klausė, ko policija iš josios 
brolio nori.

• Mar- 
baigė 

moks- 
Grand 
metu

— Stanley Evans iš 
quette Parko apylinkės 
verslo administracijos 
lūs Aquinas kolegijoje. 
Rapids, Mich. Vasaros
padeda savo tėvui Jonui G. 
Evans, žinomam Amerikos Lie
tuvių Tarybos, Lietuvos Vyčių 
ir kitų lietuviškų organizacijų 
veikėjui. Rudenį planuoja tęsti 
studijas.

— Dr. Valis-Labokas iš Mar
quette Parko apyl. išvyko atos
togų į Wisconsin Dells apylin
kes.

— Sekmadienį, 2 vai. p. p. 
galinga radijo stotis WFMT, 
99.8 banga perduos. Čikagos

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

SAVININKAS PARDUODA Marquette 
Parko apylinkėje 5 miegamųjų mū
rinį namą su formaliu valgomuoju, 
2^ vonių kambariais, pilnu beisman- 
tu. Karšto vandens šilima gazu, žemi 
radiatoriai. Daug priedų, maži iho- 

kesčiai. Mažiau $30,000. 
TEL. 776-5578

4369 ARCHER AVE., CHICAGO 
TEL. — 254-5554

GRAŽU — PUIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

2 aukštų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Izoliuotas stogas. Iškelti vamz
džiai. šviesus kambarys beismante. 
Mūro garažas $29,500.

------------------------------------------------- I ARTI PARKO skoningas Octagon 
GREITAM PARDAVIMUI 5 kambarių Gl^aį^radėta’ galima 
mūrinis namas arti 71-mos ir Califor
nia. Moderni vonia ir gražu viduj 

Kaina $22,000. Teirautis 737-7202.

TOOL MAKERS 
Experienced Tool Makers and 

Machinist to build spęcial 
Assembly Machines. 

AUTOMATION SYSTEMS 
7338 N. LAWNDALE 

K7R.4.Q4?
SKOKIE, ILLINOIS

HELP WANTED — FIBAALE 
Darbininkių Reikia

užbaigti. $23.900.
ARTI MARGUČIO geras pajamų 

• mūras. Alumin, langai. Naujas gazti 
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. Apie $12.000 
caiamu. Maži taksai. I pietus nuo

“k Į Talman banko. Pirkėjui pelningas.

Policijos karininkas jai pa
stebėjo, kad iš jos brolio poli
cija nieko nenorinti, bet ji tik
tai norinti patirti, ar kartais jis 
negalėtų būti policijai nau
dingas nusikaltimui išaiškinti. 
Policija mananti, kad jis galė
jęs minėtą nusikaltimą matyti.

Nusikaltėlio sesuo įtikino 
brolį, kad jis policijos nebijo- 
jtų. Chicagos policija prieš jį 
nieko neturinti. Ji patarė jam 
pačiam užeiti j policiją ir pa
klausti, kuriais sumetimais jis 
policijai galėtų būti reikalin
gas. Jis taip ir padarė. Kai jis 
policijai prisistatė, tai policija 
tuojau, uždarė duris ir jo neiš
leido. Policija jį klausinėjo iš
tisą valandą, bet jis prie jokio 
nusikaltimo neprisipažino. Per 
tą valanda policija įau pajėgė 

rią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant Jų skaičiui būtų sustatyt! J eilę kelis panašius

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th 9tv Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737 
3333 So. Halatod St., Chicago, III. 60600. — Tel. 254-3320 

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

ratę ir Kastytį”, šis V. Banai
čio kūrinys įtrauktas į regulia
rią tos stoties programą.

— Florencija Onušaitienė iš
rinkta Oak Lawn apylinkės 
Moterų klubo vaidybom

— Ponia Mona Dočkus išrink
ta Daves - Michelson mokyklos 
Tėvų ir mokytojų organizacijos

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
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

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

I matykit
; PALIKIMO MORAS atneša 
nuomos. Naujas gazu šildymas, 
garažas. Tik reikia $18,000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS.
tralinis oro vėsinimas. Įrengta 
mantas. 1% vonios. Garaže 
$24,000.

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

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

$4 000
Mūro

Cfen-

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas Ir kitokią para

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

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
n® ■ reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau-
Ogam užtikrinta eįaistencija nekeliant kainos. NaujienosJsavo tiksliai- juodžius, atvežė ta moteriške 
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas į ... . . .
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių įKuri nusikaltimo vietoje maciu- 
dėmesio ir naramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti ----- ‘ ’ --- -
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatvvos platinti Naujienas 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

ChleagoĮa. prlemMiuoaa Ir KanadoĮa Mau|tena< metams — $22 00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei mėty — $11.00, vienom mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 motoms.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

IW

NAUJIENOS
1739 So. HATSTED ST. 

CHICAGO, IL 60608

ftunčiu dol.
O
□

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

PAVARDĖ

O

□
m VARDAS

ADRESAS

PAVARDĖ

ADRESAS

IR VARDAS

FRIDAY, JUNK 29, 1971

si nusikaltėli ir patarė jai į 
kiekvienų įsižiūrėti. Moteris per 
metė akį į kiekvienų pastatytų 
jauną juodį ir tuojau atpažino 
viešbutyje tą vakarą buvusį ir 
laiptais paskubomis iš to vieš
bučio išbėgusį Samuel Alexan
der.

Policijai to tik tereikėjo. Tu
rėdama viena liudininkę, ji 
pradėjo nuodugniai tardyti su
imtąjį. Policijai šiandien jau 
žinomas ir antrasis nusikaltė
lis. Yra pagrindo manyti, kad 
netrukus ir jis bus policijos 
rankose, o tada jiems bus iš
kelta byla už jauno žmogaus 
nužudymų pasipelnymo tiks
lais.

Kas nori įsigyti šuniuką
Chicagos gyvulių globos 

draugija (Anti-Cruelty Socie
ty) išleido eilę taisyklių ir po
tvarkių, kurios žinotinos no
rintiems iš tos draugijos įsigy
ti bet kokį naminį gyvulėlį 
(šunį, katę ar kt.) Dešimties 
taisyklių eilėje yra sąlygos gy-

— Ponia Emilija Račiūnas, 
Simcoe. Ont., Canada, atsiliepė 
į Naujienų platinimo bei naujų 
skaitytojų vajų, užsisakydama 
Naujienas vieneriems metams. 
Simcoe kurortinėse apylinkėse, 
prie to pat vardo didelio, gra
žaus ir žuvingo ežero, yra įsikū
rę daugelis lietuvių. Savaitga
liais ten atvyksta Toronto ir ki
tų vietovių lietuviai poilsiui, 
žvejoti bei sezono pramogoms. 
Visiems malonu yra žinoti, kad 
augant lietuviškai apylinkei gra
žioje aplinkoje, joje taip pat 
didėja lietuviškos spaudos skai
tytojai. kuriuos nei vasaros karš
čiai, nei graži aplinka nepavilio- 
ja nuo lietuviškos veiklos ir lie
tuviškų reikalų.

— Česlovas Tuminas. Los An
geles, Calif., platinimo bei nau
jų skaitytojų vajaus proga už
sisakė Naujienas vieneriems 
metams. Danutė Tuininaitė 
mums parašė gražų laiškutį tai
syklinga lietuvių kalba. Vajaus 
komisija nuoširdžiai dėkoja vi
siems naujiems prenumerato
riams už dėmesį, visus skaity
tojus prašo remti Naujienas ir 
jas platinti darant pastangas su
rasti bent po vieną naujų skai
tytoją. Visi lietuviai yra kvie
čiami užsisakyti Naujienas. Jos 
yra visiems Įdomios, naudingos, 
reikalingos ir net būtinos.

SECRETARY
Law office. Legal experience not 
necessary but helpful. Good shorthand 
and typing required. Steno experience 
necessary. New office in Chicago in 

IBM building.
Salary commensurate with 

qualification.
CALL 222-0400

CLEANING WOMAN
1 OR 2 DAYS A WEEK 

Adults only. Good Pay. References.
Some English necessary.

Suburb.
673-1897

After 5 P. M. Weekends all Day.

NAUJIENAS
NAUJIENAS

t

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Xtoplewood. TaL’ 254-7459
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

Įrengiu Ir taiseu kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

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 kambarių. 
2 miegamų. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

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

Tel. 436-7878

CLERK - TYPIST 
Experience in office routine inclu-1 
ding dictaphone transcribing. Plenty 
of variety. Good fringe benefits. 
Salary commensurate with* ability. 

Call Mr. JOHANEK 
384-5600 

BORG-ERICKSON CORP. 
1133 N. KILBOURN

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

BINDERY GIRL

Must be thoroughly experienced.
Call 

JOHN THOMAS 
467-4010

♦ Jurgis Gliaudą romane 
“SUNKIAUSIU KELIU” įdomiai 
dėsto Mykolo Sleževičiaus ir ki
tų darbus bei mintis nepriklau
somą Lietuvą bekuriant. Dar 
galima gauti visose lietuviškų 
knygų parduotuvėse. Kaina 5 
dol. Leidėjo adresas: J. Urbelis, 
1649 No. Broadway, Melrose 
Park, Ill. 60160. (Pr).

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. 60609. Tel.: VI 7-9447

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraitus

EXPERIENCED
LAMP SHADE MAKERS

To work in own borne.
Call DAVID’S 

675-4100

♦ Švyturio Jūrų šaulių kuopa 
Detroite organizuotai atvyksta į 
Jūros Dienos šventės iškilmes 
Union Pier, Mich. Lietuvių sa
lės kieme 9 vai. r. vėliavų pakė
limas. 7 v. v. ten pat j vyks trum
pos iškilmės, meninė dalis — 
dalyvaujant sol. Irenai Petraus
kienei, o vėliau vakarienė ir šo
kiui. Orkestrui vadovauja A. 
Stelmokas.

Chicagos, Detroito ir apylin
kėje gyvenantieji lietuviai yra 
kviečiami šiame parengime da
lyvauti. (Pr). ’

♦ “ŠALFAS” ir Rengimo Ko
mitetas prašo visuomenę remti 
sportininkų išvyką į Vak. Euro
pą. Išvykos laikas jau nebetoli, 
tačiau numatyta suma dar ne
surinkta. Laimėjimo bilietų 
platintojai prašomi baigti pla
tinti jiems skirtą kontingentą. 
Atkarpas grąžinti iki liepos 25 d. 
Traukimas įvyks liepos 29 d. 
8 vai. p. jk laike pobūvio p. Ru
džių ir dr. Mažeikos patalpose. 
Visi yra nuoširdžiai prašomi 
dalyvauti tame mini - piknike. 
Taip pat visa lietuviškoji visuo
menė prašoma dalyvauti iškil
mingoje atsisveikinimo vaka
rienėje Martinique restorane 
rugpjūčio 19 d. 6:39 vai. p. p. 
Bilieto kaina 15 dol. asmeniui.

(Pr).

CALIFORNIA IUPER KRVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai.

4924 So. CALIFORNIA AVI. 
CHICAGO, ILL

A G. AUTO RSUUERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas spiningai 
ir gerai prityrusių darbininkų. Kai-

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURTE GARSINASI 

"NAUJIENOSE"

351MI W. 63rd ttrwt, CMeege, HL 
TIL. — 776599$




