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IŠ LIETUVOS KATALIKŲ KRONIKOS
KlaipėdiečiŲ prašymas Brežnevui

Prieš Velykas į Maskvą iš RTFSR teritorijos (kad nekonfis
kuotų Lietuvos TSR KGB organai) buvo pasiųsta šitokio turinio 
prašymas:

Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos Generaliniam Sekre
toriui L. Brežnevui, Maskva.

Lietuvos TSR Klaipėdos miesto katalikų

1956 — 1961 metais Lietuvos Ministrų Tarybos leidimu, ti
kinčiųjų lėšomis, buvo Klaipėdoje pastatyta ir pilnai užbaigta 
katalikų bažnyčia. Bet vyriausybė neleido ja naudotis ir padarė 
filharmonijos salę.

Tas pastatas, kuriame dabar 
vyksta katalikų pamaldos, yra 
netinkamas: blogame stovyje, 
mažas, švenčių metu tikintieji 
priversti stovėti gatvėje. Jau 
pats faktas, kad ’ buvo leista 
Klaipėdoje statyti bažnyčią, ro
do, jog dabartinis pastatas, ku
riame vyksta pamaldos, nėra 
tinkamas. Mes, tikintieji, krei
piamės į Jus, prašydami ii* ti
kėdamiesi, kad Jūs suprasite 
mūsų lūkesčius ir padėtį greitu 
laiku normalizuosite — atitai
sysite padarytą skriaudą tikin
tiesiems, grąžindami mūsų lė
šomis pastatytą bažnyčią. Pra
šymą tvirtiname sekančiais pa
rašais: Lietuvos TSR, Klaipė
da, 1972.III.19.

šį prašymą pasirašė 3023 ti
kintieji.

Kol kas į klaipėdiečių prašy
mą reagavo tik KGB organai. 
Kadangi pareiškimas į Maskvą 
buvo pasiųstas Idaipėdiečio Jo
no Saunoriaus adresu, tai KGB 
organai jį buvo iššaukę net tris 
kartus, norėdami sužinoti, kas 
yra prašymo organizatoriai. Pa
našiu tikslu J. Saunorių buvo 
iškvietęs į Vilnių įgaliotinis 
Rugienis.

Velykų pirmąją dieną pa
maldų metu KGB organų buvo 
sulaikyti du fotografai — mė
gėjai, kurie norėjo nusifotogra
fuoti besimeldžiančią lauke ti
kinčiųjų minią.’ Fotografai bu
vo kaltinami, esą fotografavę 
užsieniui. — Tenai išskėstomis 
rankomis laukia šitų nuotrau
kų, — barėsi saugumo pareigū
nai.

Klaipėdiečiai vėl ruošiasi 
kreiptis į TSRS vyriausybę, 
prašydami sugrąžinti jiems 
bažnyčią. (Elta)

IŠ VISO PASAULIO

SINGAPŪRAS. — čia lankėsi 
keli Šveicarijos valdžios parei
gūnai ir laikrodžių pramonės 
atstovai. Jų tikslas — sustab
dyti Singapūro laikrodžių dirb
tuves, kurios ant savo gaminių 
uždeda “Swiss-made” užrašą. 
Šveicarijos laikrodžiai garsūs 
visame pasaulyje, tačiau daug 
lakrodžių į rinką patenka iš 
Hong Kongo ir iš Singapūro su ’ 
šveicariškais pavadinimais. Tiem 
netikriem “šveicariškiem” lai-' 
krodžiams didelė rinka yra Af
rikoje ir Indonezijoje.

X:<-'IO

ijos premjeras Edward Heath V. Vokietijoj Vierzehnheiligen bažnyčioje, netoli
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JAVŲ PARDAVIMAS SOV. SĄJUNGAI 
KALTAS DĖL MAISTO PABRANGIMO

WASHINGTONAS. — Vakar prezidentas Nixonas svarstė 
su respublikonais senatoriais ir Atstovi] Rūmų nariais ekonomi-

šveica- nius reikalus. Prezidentas prašė kongreso narių padėti išlaikyti 
rai sako, kad imitacijos esan-’ ateinančių metų biudžetą 268 bil. dol. ribose. Svarstytos ir kai
čios labai geros, tik pažiūrėjus 
į mechanizmą, matosi, kad lai
krodžiai prastos kokybės.

nu kontrolės bei infliacijos priežastys.

Pirmadienį valstybės kontro
lės įstaiga — General Account-

WASHINGTONAS. — Vals--ing Office — paskelbė, kad dėl 
tybės sekretorius Rogers krei- kylančių Amerikojejmaisto pro- 
pėsi į Kinijos, SoVIetų Šąjun- dūktų kainų kaltas yra milži- 
gos ir kitas besidominčias vals- niškas javų pardavimas Sovie- 
tybes, prašydamas palankiai tų. Sąjungai. Ta pati įstaiga 
svarstyti Kambodijos vyriausy- (pripažįsta, kad žemės ūkio de- 
bės siūlymą derėtis dėl taikos partamentas blogai suorganiza- 
Kambodijoje. Praėjusį penkta-j vo tą pardavimą, nes ūkininkai 
dieni Kambodijos užsienio rei-jjg jo mažai laimėjo, parduoda-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

VAKAR JOHN MITCHELL PRADĖJO 
LIUDYTI SENATO KOMITETE

WASHINGTONAS. — Vakar senato Watergate John Mit
chell pradėjo atsakinėti į komiteto narių klausimus apie jo įsivė
limą į Watergate skandalą. Mitchell prisipažino, kad jis bandę kar
tu su kitais nuslėpti demokratų būstinės šnipinėjimo aferą. Jis 
tačiau aiškiai pabrėžė, kad prezidentas Nixonas nieko nežinojo 
apie planus įsilaužti į Watergate įstaigą ir vėliau, po įsilaužimo, 
nieko nežinojo apie bandymus nuslėpti teisybę.

Bahamų salų 
nepriklausomybė 
NASSAU. — Bahamų salos, 

kurių yra apie 700, tačiau žmo
nės gyvena tik 30-tyje, tapo ne
priklausomos, — jau 143-čia 
suvereninė pasaulio valstybė. 
Virš 80% salų gyventojų yra 
negrai. Iškilmėse dalyvavo 52 
valstybių atstovai, jų tarpe A.

- J. V. vidaus sekretorius Rogers 
Morton ir Kubos delegacija, va
dovaujama užsienio reikalų mi-

1 nisterio Raul Roa.
i Pernai Bahamų salas aplan

kė. 1.5 milijonai svečių — turis
tų. Jų paliekami pinigai sudaro 
salų didžiausią pajamų šaltinį.

Valymai Gruzijoj
MASKVA. — Gruzijos laik

raštis “Zarja Vostoka” paskel
bė, kad Gruzijoje tebevyksta 
partijos ir valdžios žmonių va
lymas. Vien iš prekybos minis
terijos buvo pašalinta 12 parei
gūnų, kurie kaltinami nepakan
kamu budrumu, valstybinio tur 
to grobstymu, kyšių ėmimu ir 
panašais prasižengimais.

Naujas Gruzijos partijos va
das, 45 metų Shevardnadze, 
energingai vykdo Maskvos įsa
kymus užgniaužti nacionalisti
nes tendencijas, kurios Gruzi
joje stipriai reiškiasi. Apie tas 
tendencijas mažai rašoma, dau
giau skiriant reikšmės ekono
miniams nusikaltimams, juoda
jai rinkai. Minėtas laikraštis 
tvirtina, kad prekybos ministe
rija geriausias prekes nukreip
davo į kelis liuksusinius resto
ranus, iš kurių gaudavo kyšius. 
Retesnės prekės vežamos tik į 
tas parduotuves, kurios “atsily
gindavo” ministerijos vado
vams ir inspektoriam. Be kyšių 
negalima buvę gauti nei darbų, 
nei butų, nei geresnių prekių.

kalų ministeris Lorg Boret 
spaudos konferencijai pasakė, 
kad Kambodija pasiruošusi su
daryti delegaciją, kuri susitik
tų su “kita puse”. Jis siūlė at
gaivinti ir Tarptautinės Kont
rolės komisiją iš Indijos, Len- Didelės grūdų bendrovės pa- 
kijos ir Kanados taikai prižiū- darė gerus pelnus, nes jos žino- 
rėti. jo apie javų pardavimą iš anks-

PARYŽIUS. - Erdvės spėria- to' sako ž“r"alistas Ray How- 
listas Wemher von Brann pa- ard- žemės “kio Pretorius 
reiškė, kad žmonija stovi tnt Earl Butz nieko neskelbė vi‘ 
naujo technikos pažangos am.l suomenei apie sovietų pasitei- 
žiaus slenksčio. Tai bus saulės'ravlm:» kviečių plrkimo, kad 
spindulių energijos pažabojimas kam0.s Vėlia" paMt? "i *merl: 
žmonių reikalams. ' kos zemcs, uk,s ant

laisvos rinkos pagrindų, kad vy
riausybei nereikėtų ūkininkams 
mokėti subsidijų už nedirbamus 
plotus, šis žaidimas su ekono
mikos teorijomis ir atnešė kai- 

įnų pakilimą.
General Accounting Office 

aiškiai rašo savo raporte, kad 
Amerikos kviečių kainų pakili
mą atnešė kviečių pardavimas 
Sovietų Sąjungai. Pernai buše
lis kviečių liepos mėn. kainavo 
1.68 dol., o šiemet gegužės mėn. 
bušelis kainavo 3 dol. Javų pa
brangimas savaime pakėlė mė- 

I sos. miltų, kiaušinių kainas. 
|GAO įstaiga rekomenduoja 

Prezidentas pažadėjo parla- kongresui reikalauti, kad atski- 
mentui, kad jis nesinaudos tei- valdžios departamentai ge- 
se pripažinti Bengaliją, kol In-, rjau koordinuotų pardavimus,

mi kviečius ir kitus javus labai 
pigiomis kainomis. Vyriausybė 
sumokėjo eksporto bendrovėms 
300 mil. dolerių subsidijų, ku
rios buvo nereikalingos, sako 
GAO įstaiga.

Didelės grūdų bendrovės pa

Ragina pripažinti 
Bengaliją

ISLAMABADAS. — Pakista
no prezidentas Zulfikar Ali 
Bhutto išsirūpino iš Tautinės 
Asamblėjos leidimą pripažinti 
Bengaliją atskira, nepriklauso
ma valstybe. Anksčiau Bengali
ja buvo Rytinis Pakistanas, iš
sikovojęs nepriklausomybę su 
Indijos pagalba 1971 m. gruo
džio mėn. kare.

dija nepaleis 90,000 karo belai
svių ir kol Bengalija neatsisa
kys sumanymo teisti 197 belai
svius už karo meto nusikalti
mus. Prezidentas pats įtikinėjo 
parlamentą, kad Pakistanui rei-

kad dėl jų nenukentėtų šalies 
ekonomika.

Ray Howard tiesiog rašo 
apie šį biznį šitaip: “Santykių 
pagerinimas su Rusija gali bū- 

.ti Nixono garbės vainikas, bet 
kia palaikyti gerus ryšius su'jū/už tai užmokėjote”. Vy- 
Bengalija, kad ten sumažėtų riausybė pasidavė rusams ir 
Indijos įtaka. Abi valstybės: j vilkams atidavė Amerikos var- 
Pakistanas ir Bengalija yramu- totoją, rašo Howard, 

sulmorių valstybės, kalbėjo ■, --------------
Bhutto, ir Indija norėtų, kad 
jos niekad neužmegztų santy-' arešto į Zaire atvyko 111 ame- 
kių ir nesuartėtų. irikiečių, Taikos Korpuso narių.

Iš Ugandos po 51 vai. namų

r . Šveicariįps. banko direkto
rius Walter Frey paskelbė, kad* 
per paskutinius aštuonis mėn. 
Sovietų Sąjunga pardavė Ciuri
cho biržoje 160 tonų aukso. Par
davimai prilaikė aukso kainas 
nuo dar didesnio pabrangimo.

Rusu kosmonautai ir erd
vės technikai pradėjo Houstone 
susipažinti su Amerikos erdvės 
tyrinėjimų programa. Jie lanko 
ir anglų kalbos pamokas, besi
ruošdami bendram skridimui į 
erdves 1975 m.

■o Pragyvenimo kainų taryba 
paskelbė, kad ji tyrinės naftos 
pramonės kainų politiką. Tyri
mai keturiuose miestuose paro
dė, kad gazolino kainos nevie
nodos ir nustatomos be jokios 
tvarkos.

♦Vak. Vokietijoje vakar do
leris sustiprėjo ir jo vertė pa
kilo, lyginant su vokiečių mar
kėmis.

♦ Kainu taryba davė leidimą 
pakelti laivų transporto kainas. 
Laivai, kurie gabena į sovietų 
uostus Amerikos javus, už vieną 
toną grūdų imdato 10.34 dol. 
Dabar kainos pakeliamos po 
17.19 dol. už toną.

Baltieji Rūmai paneigė 
“Washington Star-Post” pas
kelbtą žinią, kad Nixonu duktė 
Patricia Cox, 27’ metų, laukia 
kūdikio. * - * ’

PRAGA. Valstybės sekre-. Turizmo agentūros susirūpinu- 
torius Rogers pirmadienį čeko-;sios, kad dabar, gave nepri- 
slovakijoje pasirašė konsulari- klausomybę, Bahamų salų neg- 
nę sutarti, pagal kurią naujas raj <jar įguliau elgsis su turis- 
Amerikos konsulatas bus ati-(tais ir juos išbaidys iš savo sa- 
darytas Bratislavoje ir čeko- ]ų. Spaudoje jau nemažai buvo 
slovakijos ■ Čikagoje. Rogers rašyta apie Bahamų viešbučių 
ir Čekoslovakijos užsienio rei- tarnautojų, tarnų, padavėjų 
kalų ministeris Bohuslav Ch- nemandagumą ir tiesiog prie- 

i noppek pareiškė viltį, kad Ame- šiškumą baltiems turistams.
rikos-čekoslovakijos santykiai metų turizmo leidinys 
toliau vystysis ir sunormalės. “Fieldings Guide to the Carib-
rikos-Č 
toliau vystysis ir sunormalės.

Sekretorius Rogers šia .proga' bean” atvirai rašo apie nemalo- 
įteikė čekų vyriausybei 31 če- njus patarnautojus, nepatenkin- 
koslovakijos piliečio sąrašą, tą Bahamų tautos elementą, 
prašydamas išduoti jiems emi- kuris kenkia turizmui. Juoda 
gracijos vizas. Rogers priminė,1 saių vyriausybė tikisi, kad ame- 
kad praėjusią savaitę Helsinky- rikiečiai ir toliau lankys Baha- 
je, Europos Saugumo konferen-' nu sa]as nes be turistu tos 

salos taptų panašia valstybe 
kaip kaimyninė Haiti. Valdžia 
skatina gyventojus 
dirbti ir 
knygelė viešbučių 
jams 
ing”, kurioje visi raginami bū
ti mandagiais su atvykstančiais 
svečiais.

cijoje, kaip tik ir buvo daug 
kalbama apie atviras sienas ir 
laisvesnį žmonių judėjimą. Če
koslovakija turėtų išleisti sąra
še nurodytus žmones, nes jų gi
minės, viso 17 šeimų, gyvena 
Amerikoje, išvažiavę 
slovakijos Dubčeko 
dienomis ar tuoj po 
okupacijos.

Čikaga parinkta čekoslovaki-! -- .. _ ,
jos konsulatui steigti todėl, kad y 3/tlK3.IlclS pakvietė 
čia gyvena daug slovakų, kurie 1
dažnai važiuoja aplankyti savo 
senos tėvynės.

iš čeko- 
valdžios 
sovietų

daugiau 
būti maloniais. Išleista 

tarnauto- 
The World is Watch-

Tanaka laimėjo 
Tokijo rinkimus

TOKIJO. — Japonijoje įvy
ko Tokijo miesto savivalybės 
rinkimai, kuriuose valdančios 
liberalų partijos kandidatai ga
vo daugiausia vietų: iš 125 ta
rybos narių pravesdami 53. An
troji buvo komeito “švarios 
vyriausybės” partija ir trečia 
— komunistų su 24 atstovais.

Rinkimuose dalyvavo 5 mil. 
žmonių. Komunistai vedė labai 
aktyvią kampaniją, kaltindami 
premjero Tanakos partiją in
fliacijos. butų stokos, oro ter
šimo nuodėmėmis.

I erdves ruošiamas erdvėlaivis RAE 
(Radio Astronomy Explorer) su savo 
milžimikortMs antenomis tyrinės erd
vėje žemo dažnumo radijo signalus, .. 
kurie ateina is nežinia kurių pasaulių. Jirno

nepaklusnų teologą
VATIKANAS. — Jau rašė- 

t me, kad praėjusį ketvirtadienį 
Vatikano Tikėjimo Doktrinos 
šventoji kongregacija paskelbė 
ilgą, 4,000 žodžių pareiškimą, 
kuriame pakartojama tezė apie 
popiežiaus neklaidingumą. Šis 
dokumentas lotynų ir vokiečių 
kalbomis buvo specialaus pa
siuntinio įteiktas šveicarui ku
nigui Hans Kueng, žinomam 
teologui, kuris dėsto teologiją 
Tuebingeno universitete. Jam 
įsakyta atvažiuoti į Romą ir 
prisistatyti Tikėjimo Doktrinos 

I kongregacijos vadovui kardino
lui Franjo Seper.

Kunigas Kueng yra parašęs 
knygą; kurioje įrodinėja bažny
čios neklaidingumo tezės nesą
monę. Jis pareiškė, kad iš ka
talikų bažnyčios reikia pašalin
ti įvairius mitus, kurie nelei
džia katalikybei suartėti su 
kitomis krikščionių grupėmis. 
Kunigas Kueng pabrėžė, kad 
jis yra lojalus bažnyčiai ir po
piežiui, tačiau negalįs sutikti, 
kad popiežius yra neklaidingas. 
Jis nurodė, jog šventoji Inkvi
zicija, kurios įpėdinė yra Tikė-

Doktrinos kongregacija,

nešusią advokato

vietoje Mitch eilini 
prieš demonstraci-

Paklaustas, kodėl jis pats 
prezidentui nepapsakojo apie 
Watergate, Mitchell atsakė, 
kad jis žinojo, kad prezidentas 
patyręs apie savo tarnautojų 
prasižengimus, būtų griežtai į 
juos reagavęs ir kartu būtų pa- 
•kenkęs savo rinkimų kampani
jai.

John Mitchell yra senas pre
zidento Nizono draugas. Jis pa
liko savo labai pelningą advo
kato praktiką ir 1968 m. vado
vavo prezidento rinkimų kam
panijai. 'Prezidentas rinkimus 
prieš sen. Humphrey laimėjo, 
pakvietė Mitchellį būti valstybės 
prokuroru. Mitchell sutiko, nors 
jis turėjo palikti 200.C"A 
per metus 
praktiką.

Prokuroro 
teko kovoti
jas ir kitokius radikalų kairių
jų išsišokimus. Jis buvo griež
tas tvarkos ir įstatymų šalinin
kas. Liberalai jo nekentė ir daž
nai vadindavo “Nixono Raspu- 
tinu”.. Sakoma, kad Mitchellio 
nemėgo ir du- įtakingi preziden
to - patarėjai Erlichmanas ir 
Haldemanas.

Mitchellis pasitraukė iš pro
kuroro vietos ir 1972 m. pava
sarį pradėjo vadovauti prezi
dento perrinkimo komitetui. 
Paaiškėjo, kad jis šį kartą ne
beturi pilnos laisvės, nes į ko
miteto darbą kišosi ir Baltieji 
Rūmai. Tarp Erlichmano ir 
Mitchellio atsirado konkurenci
ja. Kai kurie Įrodinėja, kad ta 
konkurencija ir atnešė Water
gate skandalą, nes kiekviena 
grupė atskirai bandė, viena ki
tą pralenkdama, įvairias idėjas, 
kaip geriausiai prisidėti prie 
prezidento perrinkimo. Ta dvie
jų grupių konkurencija ir pa
darė prezidentui “meškos pa
tarnavimą”.

Šūviai i minia
L

Urugvajuje
MONTEVIDEO. — Urugva- 

vajaus policija ir kariuomenė 
ašarinėmis dujomis- ir šūviais 
išvaikė 5,000 žmonių demons
traciją, kuri žygiavo į valdžios 
rūmus. Minia smerkė Urugva
juje įvestą diktatūrą ir reika- 
’avo sugrąžinti demokratinę sis
temą. Riaušėse žuvo trys žmo
nės. apie 30 buvo sužeistų ir po
licija suėmė apie 300 žmonių.

Montevideo gatvėse patru
liuoja 
raitoji 
mušė
protestuoti parlamento paleidi
mą.

NEW ORLEANS^—čia vyk
sta liuteronų Missouri sinodo 
suvažiavimas, kuriame kilo ne
mažai ginčų dėl Biblijos inter
pretavimo ir dėl pasiūlymo pa
didinti sinodo prezidento galias.

kariuomenės tankai ir 
policija, kuri kardais 

žmones, susirinkusius

savo laiku pasmerkė tokius mo
kslo žmones, kaip Giordano 
Bruno ar Galileo Galilei. Na- 
klaidingumo tezė kenkia kata
likų bažnyčiai, pareiškė nepa
klusnus teologas.
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DRAUGOVĖS VARTŲ STATYBA

Chicagos Lituanicos tunto stovykloje.
G. Plačo nuotr.

APIE RAKO ĄŽUOLYNĄ,

SKAUTI
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell SL, Chicago, Ill. 60629
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TYLU IR RAMU STOVYKLOJE, 

kai skautai ir skautės išvykę užsiėmimams.

Bet turime atsiminti, kad da- < nimtri, yra labai svarbus. Jis 
bartiniai mūsų mokiniai po de- suteikia ir tam tikro moralinio 
šimt metų bus mokytojai, kaip pasitenkinimo. Mes didžiuoja
mės dabar esame. Ir jie perduos mės, kai mokiniai, sugrįžę po il

gų vasaros atostogų, dar atsi
mena, kas įkūrė Vilnių ir žino 
svarbesnius 'lietuvių rašytojus. 
Tada mes patenkinti, kad pa
siekėme savo7tikslą — sugebė
jome sudominti” bent keletą jau
nuolių ir parodyti, kad žinoti -ką 
nors apie lietuvių tautą yra la
bai svarbus ir Aktualus įnašas į 
mūsų gyvenimą.

Danutė Bruškytė, 
£ vyr. skautė

savo mokiniams mūsų jiems 
suteiktas žinias. Todėl mes, jau
ni mokytojai, turime stengtis 
perduoti mokiniams tiek daug 
žinių, kiek galime; turime knis
tis po visus žinomus šaltinius 
ir turime ieškoti naujų. Tik ta
da galėsime pasakyti, kad darė
me ką galėjome.

Laimėti bent keletą

Mokytojavimas mums, jau-

Žiūrėti į lietuvybę su malonumu:

KURIS IŠ MŪSŲ BUS TAS GARSUSIS?
Naujoji mokytoja Danutė Bruškytė pasakoja savo

Kai baigiau Čikagos Aukštesniąją Lituanistinę Mokyklą 
1967 m., visiems sakiau,- kad norėjau grįžti atgal ir pradėti nuo 
penktos klasės. Visi abiturientai “ buvome taip susigyvenę, kad 
nenorėjome išsiskirstyti. - - r- ■ ■ •• •

Tačiau nebegrįžome į penktą klasę, o tęsėme studijas Peda
goginiame Lituanistikos Institute. Esu tikra, kad daugumas mū
sų, stodami į Institutą, net negalvojome būti mokytojais. Bet ir 
čia mūsų planai pasikeitė. Dabar beveik visi iš mūsų 1971 m. bai
giamosios klasės dėsto kurioje nors šeštadieninėje mokykloje.

KAS YRA STOVYKLA? Sto
vykla yra gyvenimas gamtoje, 
į kurią atvažiuoja broliai ir se
sės iš Čikagos apylinkių. Daž
niausiai čia laikas yra pralei
džiamas darant skautiškus da
lykus.

Į RAKO stovyklavietę kas
met suvažiuoja daug skaučių ir 
skautų. Berniukų, kaip taisyk
lė, visuomet yra daug mažiau, 
bet visos sesės apsieina.

PAGYVENUS MIŠKE kelias 
dienas, visi apsipranta ir vykdo 
nuolatinę dienotvarkę su įvai
riais žaidimais bei užsiėmimais. 
Vakarais būna laužai, šokiai ir 
naktiniai žaidimai; dienos me
tu — iškylos, sportas ir įvairios 
programos. Užsiėmimų metu 
mes ruošiamės patyrimo laips-

niams, ruošiamės 
dainuojame... . .

STOVYKLOJE
džiaugsmingai ir

būti 
daž-

Klausimai, kuriems ieškojome 
atsakymo

Nors ir nesitikėjome 
mokytojais, bet visti ek
nai klausdavome vienas kito, o 
kas būtų, jei mes kada nors tu
rėtumėme atsistoti prieš klasę? 
Ar mes sugebėtumėme tą dar
bą atlikti gerai, ar išsigandę 
pasiduotumėme ir taptume blo
gais mokoytojais? Mus visada 
gąsdino ta mintis, kad turėsime 
kada nors ateityje atsistoti į 
mūsų tėvų - veikėjų, rašytojų, 
aktorių iri pagaliau, mokytojų - 
vietas ir perimti jų čia išeivijo
je pradėtą darbą. Spėliodavome, 
kuris iŠ mūsų galės būti tas 
garsusis poetas, politikas, ar 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas. Bet daugiausiai bijojo
me to nežinomojo, kaip ilgai ga
lėsime išlaikyti lietuvių kultū
rą išeivijoje. Tačiau turbūt be

ir klausydavome mokytojo dės
tomos pamokos. Atsimename, 
kaip kartais būdavo nuobodu ir 
neįdomu, kada viskas atrody
davo neatktualu šiems laikams. 
Bet taip pat atsimename, kaip 
viskas vėliau paaiškėjo ir buvo 
labai svarbu. Todėl dabar, jau 
nebesėdami suoluose, bet stovė
dami už didžiausiu klasės-"Stalu, 
stengiamės sudominti ir įtrauk
ti visus ir įrodyti mokiniams 
žinių aktualumą. Norime išban
dyti naujus metodus ir. naujas 
idėjas. Norime pritraukti tiek 
daug mokinių į lituanistines. 
mokyklas, kiek galime, nes mes 
norėtume, kad ir jie pajustų tą 
ieškojimo ir atradimo džiaugs
mą ir kad ir jie žiūrėtų į lietu
vybę su malonumu, o ne kaip į 
tėvų užkrautą pareigą.

Atiduoti viską 
A.

Daug kas sako, kad mes ne-

VEIDAI
IR

DARBAI
•jį- Pasitarimai Jubiliejinės 

Stovyklos reikalais
JAV Atlanto rajono 18-osios 

skautų ir skaučių sporto šven
tės birželio 23-24 Worcestery, 
Mass., proga įvyko vadovų bei 
vadovių pasitarimai.

Tarp jų ryškiausieji — LSS 
vadovybės narių pasitarimai, 
kuriuose dalyvavo LSS Tary
bos pirmininkas v. s. A. Saulai- 
tis, Brolijos VS v. s. P. Molis, 
jo pavaduotojas v. s. Č. Kiliu
lis, Seserijos VS v. s. L. Milu- 
kienė, Tarybos nariai ps. Br. 
Aleksandravičius, s. R. česna-

džiais, nuotykiais.
1 midi jaunųjų sesių
žingsniai (nes kitos
metų neturi). Visoms darbš-| 
čioms 
siekti

Tai labai 
kūrybiniai 

net dešimt

sesėms linkime ir toliau1 
kūrybinės pažangos.

★ “Mūsų Sfcautijos” redakcijoj J 
. • I

Kai kas klausia, kodėl šis | 
■skautų skyrius (“Mūsų Skauti- 
ja”) nepasirodė praėjusią sa
vaitę. Sutapo, kad anas trečia- 
dleiiis — liepos ketvirtoji — 
buvo JAV Nepriklausomybės 
Šventė. Tą dieną neišėjo ir 
“Naujienos”. “Mūsų Skautijai” 
yra parinkta pastovi savaitės 
diena — trečiadienis, kad skai
tytojai nebūtų painiojami kil
nojimais.

Beje, po šio numerio “Mūsų 
Skautija’ ’ nepasirodys dar il
gesnį laiką, nes redaktorius s. 
Balys Vosylius išvyksta vienam 
mėnesiui atostogų. Mielai pra
šome rašyti šiuo adresu (ligi 
rugpiScio 10): Mr. M. Židonis, 
c/o Balys Vosylius, 666 Orange 
St., New Haven, Conn.

Prie liepsnojančio

Atšiverciame “Kernavės Kuo-

laužui arba

Į stovyklą Suvažiuoja 
Stovyklautojai visi. 
Autobusai kai sustoja, 
Bėga skautai sutepti.

Pasidaro kamšatynė, 
Visos Velka sau maišus. 
•Ktir daiktai ‘tie pamesti? 
Lagaminai atrasti.

■Sunkus darbas .joms netinka. 
Visos ■'nori pailsėt.
Pelkės, balos ir kalnai — 
Mūsų sesėms čia blogai.

Sušvilpė skardus -švilpukas, 
Laksto sesės į eiles.
Ir prie lango rimtos stovi, 
Visos valgyti, mat, nori.

palikti

visi ‘dilba: 
nuolankiai. 

Rūpesčiai pasilieka namie, o 
viskas daromk su šypsena. Tie, 
kurie dirba SU šypsena, o kar
tais ir net su daina, padaro di-j 
džiausią įspūdį visai stovyklai. 
Tokiems skautams laikas grei
čiausiai prabėga.

VISIEMS! -GAILA
stovyklą, nors kiekvienas žino, 
kad jis kitais meteis vėl sugrįš. 
Pasilieka įspūdžiai, draugai ir 
geri laikai. Skubiai atsisveiki
nam, kad nebūtų . ašarų, ir atsi
sėdę į autobusu^-; išvažiuojame 
namo. .

Rita Likanderytė
Mirgos d-vė, Kernavės tuntas

Aptarti įvairus Jub. Stov. 
reikalai, ypač smulkiai nagrinė
ti programų, užsiėmimų, orga
nizacijos, ūkio iri k. reikalai.

JS dalyvių registracija dar 
tęsiama; 
gaunama 
suėjusios 
Nespėję 
pos 1 d., 
padaryti

I-SS Tarybos nariai ta pačia 
proga pasitarė ir aktualiais ki
tais LSSąjungos klausimais, 
ypač tokiais, kurie labiau liečia 
LSS Tarybą ir LSS Tarybos

tokių . pageidavimų 
iš vietovių, kurios ife- 
to ligi Šiol užbaigti. 
Įsiregistruoti ligi be
turėtų - paskubėti tai 
galimai greičiau.

šakų vadi jų nariai taip pat 
turėjo įvairių pasfitarimų.

Kaip paprastai čia, pasitari
mai buvo konkretūs, pasikalbė-

reikalo sukome galvas, ieškoda
mi atsakymo visiems klausi
mams, nes tokio tiesioginio at
sakymo nėra. Viskas priklauso 
nuo to. kiek kiekvienos kartos 
tėvai sugebėjo išmokj7ti savo 
vaikus lietuvių kalbos ir kiek 
jiems pavyks įskiepyti lietuviš
kos dvasios. Po truputį pradė
jome suprasti, koks čia yra rim
tas ir sunkus darbas, ir vis dau 
giau ir daugiau norėjome į jį 
įsijungti. Jau nebe tiek jautė
me, kad čia yra mūsų pareiga, 
bet žiūrėjome į tą darbą ir kaip 
į malonumą. Norėjome veikti, 
norėjome vadovauti, norėjome, 
ką nors pasiekti.

galime duoti tiek daug žinių, 
kiek mūsų vyresnieji mokyto
jai mums davė. Galbūt, tiesa.

vičienė, s. A. Glodas,.s. R. Mo
lienė, j. v. s. M. Manomaitis ir 
kt. vadovai ir vadovės.

Atradimo džiaugsmas

Ir štai, baigę Pedagoginį Li
tuanistikos Institutą. įstojome 
į mokytojų eiles. Dabar, atsi-Į 
stoję prieš klasę, prisimename.' 
kam me« sėdėdavome suoluose

ŽAIDIMAS TOLIMOJE AUSTRALIJOJE,

Audros tunto ttovykloį*.
A. Jakš'o nuotr.

jimai nuoširdūs, .posėdžių nuo
taika jauki.

Pati sporto šventė pavyko 
gerai. Programa'iuvo įvairi ir 
įdomi. Buvo daug sportininku 
iš Bostono, New Yorko, Eliza
beth©, Worcester!© ir k. Svečių 
buvo gausu. Oras taip pat ge- 
geras; čia jau tokia ’tb mėtinių 
sporto švenčių tradicija.

f< ■ -

■A" Išėjo naujas “Ken\ąvės 
Kuoras”

Atsisveikindamos su žiemi- 
miniais skautaVimo darbais, 

i Čikagos Kernavės skaučių tun
to sesės birželio 2 d. išleido sa
vojo laikraštėlio • “Kernavės 
Kuoro” trečiąjį numerį. Spaus
dintas rotatorium, 12 poslapių. 

I Labai įvairus lietuviškomis, sto 
vyklinėmis, iškylų bei kitų įvy
kių temomis. Bendradarbiauja 
apie 30 sesių savo rašinėliais, 
eilėraščiais, piešinėliais, įspū-

C

MALONU STEBĖTI IŠ VIRŠAUS 
STOVYKLĄ

iš savo rankomis pastatyto 
"ga nd ra I izdži o".

A*

Kitą dieną bus blogiau, 
Vadės lieps skubėt greičiau.

Rita Likanderytė

Mano meškiukas
Mano meškiukas, vardu 

“Panda”, yra juodas ir baltas 
su raudonu kaspinu, aprištu ap
link kaklą.

mesdavau savo meškiną. Vieną 
naktį šitaip atsitiko:

— Mano meškiukas vėl din
go. Leda, ar tu jį paėmei?

— Dovile?

— Rita?
— Nope!
— Audrone?
— Ir vėl ne!
Pažiūrėjau po 

ką radau?
lova.

Audra Aleknaitė

Chicagos vanduo geras
EPĄ (Aplinkos Apsaugos 

Įstaiga) skelbia, kad Chica
gos vanduo gėrimui yra geras. 
Vandeniui ištirti programos 
vedėja Dr. Nina McClelland 
pareiškė, kad Chicagos geria
masis vanduo yra pirmaeilis. 
Tyrimai pravesti trijuose mies
to ugniagesių stotyje ir Dės 
Plaines viešųjų darbų įstaigo
je.

Chicagos vandens ir kanali
zacijos departamentas aprūpi
na vandeniu 4.5 milijonus gy
ventojų pačiame Chicagos 
mieste ir 72 užmiesčiuose. Ap
rūpinimui kasdien suvartoja
ma daugiau kaip bilijonas ga
lionų vandens.

Pagaliau, naktis ateina 
Ir aprimsta stovykla.

KANADOS ROMUVOS STOVYKLAVIETĖS 

nuolatiniai vartai.
S. Dabkaus nUotr. -

One pood is the Payrol Saving 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are purchased thrtMgh the Plan. It’s 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Saviogs 
Plan iš such an eesy -»ay to save. All 
yon do is siga up where you work and 
the amount yov specify is set aside from 
each paycheck and used to buy UB. 
Savings Bonds. It’s the easy way to 
held a nest egg.

Yotrive got your reasons to save money. 
Tbere’s one great way to do it painlessly. 
Join the mifiions who are buying Bonds 
tt* Payroll Sevia^s Way.

New X Boodd pay 4*
maturity of 5 ymnu W mantiw (4% th* first J 
year). Bonds are repfawed if lo< wWeo. or 5 

needed they e*n br emhed * 
at your bonk. Interest is not mibject sb»te 
or local income taxon, and federal tat may 
be deferred nntfl redemption.

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IDL 60608
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VLADAS MINŲĖLA, 

šauliškos suskambėjo kanklės

Tartum varpų i 
gausmu praskrido Detroitą ži
nia, kad šio miesto šauliai stei
gia kanklių orkestrą. Steigimu 
rūpinosi L. š. S. T. c. v.

O štai 1973 m. birželio 25 d., 
pirmadienį, 5:21) vai. po pietų 
Šv. Antano parapijos salėj įvy
ko kuklus kankliavimo kursų 
atidarymas. Į atidarv-mą susi
rinko 42 svečiai ir kursantės.

Moterų vadovė š. Emilija 
Kutkienė trumpu žodžiu pa
sveikino į atidarymo iškilmes 
atvykusius vyresniuosius ir kan
klėmis skambinti pasiryžusius 
išmokti jaunuosius. Po to pri
statė LŠST c. v. vardu (vietoj 
sergančio šaulių Sąjungos 
pįrm. V. Tamošiūno ) Joną 
Švobą. Salėj matėsi laikrašti
ninkai : VI. Selenis, A. Grinius, 
fotoreporteris K. Sragauskas, 
muz. žurn. St. Sližys; šv. Pet
ro puarapijos klebonas ir St. 
Butkaus šaulių kuopos kape
lionas 'ir vicepirmininkas kun. 
Viktoras Krisčiunevičius; Ka
rio, — “Tremties Trimito” red. 
Stefa Kaunelienė.

Be paminėtų asmenų, daly
vavo iš Klevelando LšST c. v. 
kultūros skyr. vadovas Alf. 
Mikulskis ir LŠST c. v. Moterų 
vadovė Ona Mikulskienė, kuri iDetroitietė, š.

misinginių apsiėmė kanklių orkestran įsi
rašiusius mokyti kankliavimo 
meno.

į kursus įsirašė-:
1. Kristina Veseikaitė, 2. Ra

sa Veselkaitė, 3. Vilija Snialins- 
kaitė, 4. Judita Deltuvaitė, 5. 
Zuzana Deltuvaitė, 6. Regina 
Sautilaitė, 7. Boneta Sautilaitė, 
8. Laura Alkevičiūtė, 9. Diana 
Alkevičiutė, 11. Viktorija Le
onavičiūtė, 12. Regina Juškaitė, 
13. Rozita Biliūnaitė, 14. Ramo
na Urbonaitė, 15. Asta Šepety
tė, 16. Loreta Sveraitė, 17. Lai
ma Sveraitė, 18. Zita Ratnikai- 
tė, 19. Dana Giedriūnaitė, 20. 
Birutė Kutkutė, 21. Renata Pet- 
ronytė, 22. Karina Panavaitė..

Danutė Petronienė kanklia
vimo mokytoja ir vadovė.

LŠST c. v. vardu kalbėjo Jo
nas Švoba. Detroite veikia dvi 
šaulių kuopos, bet St. Butkaus ; 
daugiau galinėjasi kultūros ; 
darbų srity. Iš viso dabar be j 
savo žemės ir valdžios, tenka ] 
sava kultūra puoštis ir ją puo
selėti. Kas buvo anksčiau su
manyta, dabar vykdoma. Tai i 
nuopelnas muz. Alfonso Mi- j 
kulskio ir muz. Onos Mikuls- 
kienės. Jų pasišventimas šau- 
liškajam darbui tikrai didelis. • 

Danutė Petro- .

De Anza kolegijoje Cupertino, Kalifornijoj vandens baseino dugne buvo pastatytas bilijardo 
stalas ir narai galėjo palošti tą žaidimą vandenyje.

Kokios santuokos yra 
laimingiausios

Pennsylvanijos universiteto 
profesorius Ray Birdwhistle 
tvirtina, kad laimingiausios ir 
patvariausios santuokos yra 
tos, kur vyras ir žmona ko ma
žiausiai tarp savęs kalba. I*ro- 
fesorius per ilgesnį laiką stebė
jęs 109 poras, jų tarpusavius 
pasikalbėjimus užrekorduoda- 
mas į magnetines juosteles nu
statė, kad laimingiausiai sugy
venančios poros tarpusavy kal
ba nedaugiau kaip 27 minutes 
per savaitę. Juo kuri pora kal
basi ilgiau, juo tokia pora ma
žiau sutaria. Ilgos tarpusavio 
kalbos' veda prie skyrybų, tvir
tina profesorius. Tokios poros 
kalba savo tarpe iki 117 minu
čių per savaitę.

Prof. Birdwhistle be .to nu- jzultate pasireiškiąs bendru fi- 
statęs, kad senesnio amžiaus Iziniu pagerėjimu.

poros kalbasi mažiau negu jau
nos poros. Jauni apsivedę vidu
tiniškai kalbasi po 57 minutes 
per savaitę, o po 20 metų vedy
binio gyvenimo tokias kalbas 
sutrumpina iki 21 minutės sa
vaitėje.

Amerikiečiai auga dideli
Septynių pėdų žmones, ku

rie dabar yra vadinami “milži
nais”, bus kasdieniniai eiliniai 
ateinančio šimtmečio viduryje, 
tvirtina žymus antropologas Dr. 
Harry Shapiro iš New Yorko 
Gamtos Istorijos muziejaus, 
Moterų vidutinis ūgis būsiąs (i 
pėdos.

Žmonių augumo didėjimas 
priklausąs nuo mitybos page
rėjimo ir nuo rasių susimaišy
mo. Rasių sukryžiavimas re-

hsbm

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygą rinkoje.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

nienė sutiko vadovauti jaunie
siems kanklininkams, o jau da
bar atvykusi muz. Ona Mikus- 
kienė laike 3-jų dienų duos 3 
ilgas painokas užsirašiusioms 
kanklininkėms: tas tris die
nas abu Mikulskiai gyvens Det- 
ronite. Ir ateity panašiu būdu 
bus mokomasi kankliuoti.

Jonas Švoba prašė laikrašti
ninkus šią malonią žinią pa
skelbti spaudoje. Kanklininkių 
paruošimo darbai ir rūpesčiai 
perėjo iš LŠST c. v. į St. But
kaus šaulių kuopos rankas. 
Kanklių orkestras jau yra 
įsteigtas, reikia tik mokytis 
kankliuoti, reikia tą lietuviš
ką muziką pamilti ir daug, daug 
dirbti.

nimu jas iš mūsų pasiskolino. 
Suomiuose Šis muzikos instru
mentas vadinamas kantele ir 
kantelesXr t. t. Iškasenose kank
lių nerandama, kadangi žemė
se medis neišsilaiko., supūva.

Senovėje mūsų kanklės te
turėjo 5 stygas. Kanklėmis 
skambino ne tik dainas, įvairias 
melodijas, bet ir šokius, pra
dėdavo vestuves ir t. t Bet il
gainiui silpnas ir negarsus pen- 
kiastygių kanklių garsas jas 
ėmė išstumti iš šokių ir vestu
vių. Jų vietą užėmė kiti nauji 
instrumentai. Ilgainiui tačiau 
kanklės, pagausėjo stygų skai
čiumi ir virto senovine “kame
rine.” muzika.

Norintieji Są knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Mow 
Orderį

virdu Ir paslysti:

ANTANAS SMETONA 
154 past knyga.

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali, užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA *

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

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

GAUNAMA -NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Kun. V. Krisčiunavičius, šv. 
Petro parapijos klebonas, ir
gi pasveikino jaunąsias kank
lininkes ir palinkėjo sėkmės ir 
ištvermės? Gal ateityje šis 
kanklių orkestras sudarys ben
drą ansamblį su muz. St. Sli
žio vedamu jaunimo choru.

Po kun. V. Krisciunevičiaus 
kalbos, tarė kiek ilgesnę kal
bą muz. Alf. Mikulskis. Kalbos 
turinį sudarė istorinė kankliij 
muzikos apžvalgą. Jis atsisakė 
priimti jam taikomą šio kank
lių orkestro kursų įsteigimo 
garbė. Ne! Tai buvo nutaru
sios praeitame LŠST suvažia
vime šaulės moterys, o vėliau 
tas nutarimas imta vykdyti St. 
Butkaus kuopos Moterų vado
vės Emilijos Kutkienės. Pra
džioj rūpinosi daugiau LŠST c. 
valdyba, bet šiuo metu ruošia
momis kanklininkėmis rūpin
sis St Butkaus šaulių kuopa.

APIE KANKLIŲ GILIĄ IR 
ŽILĄ SENOVĘ

Lietuviškos kanklės jau skani 
bėjo prieš kiek tūkstančių me
tų. Į lietuviškos kultūros loby
nus buvo kraujami kūrybiniai 
tautos turtai senų senovėje. 
Nors ir kitų tautų kultūros yra 
labai brangios ir vertingos, be 
mūsoji nuo jų neatsilieka. Dai 
nos, muzika ir gražioji lietuvių 
kalba gal gražiausios pasauly. 
Ir tautiniai šokiai taip pat.

— Lietuvių tauta jau prieš 
4000 metų turėjo savo muzikos 
instrumentus , ir jų tarpe be 
ne svarbiausią vietą užėmė lie
tuviškos kanklės ir šios rūšies 
muzika. Suomiams matyt irgi 
mūsų kanklės patiko ir jie (jų 
pačių muzikos istorikų tvirti-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina 52.00.

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

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

derį tokiu adresu:

Kanklės tai ne arfa, ne lyra 
ir jokiu būdu ne citra — tai rei
kia atskirti, šie instrumentai 
yra neseni, t. y. viduramžių iš
radimas. Be lo, jų panašumas 
į senovines kankles parodo, 
jog, greičiausiai jas pasisavino 
iš lietuvių kitos tautos.

Kanklės tai ‘lietuviškos sie
los spindėjimas”. Lietuvių tau
tos žiloje senovėje kankliuo
davo šventovėse, alkose — kur 
senovėje lietuviai degindavo 
aukas. Numirus žymiam žmo
gui: karaliui, kunigaikščiui, 
šermenyse skambindavo kank
lėmis. Senovės lietuviai tikėjo, 
kad iš miškai iškirsto medžio, 
tuo metu, kai buvo laidoja
mas žymus žmogus, ar tėvas, 
pagamintos kanklės priimda
vo mirusio sielą — t. y. vėlė jo
se apsigyvendavo. žodžiu, 
mirties — laidotuvių metu 
kirsto medžio kanklės turėda
vo nepaprastą skambumą ir 
svarbumą. Kanklėmis skam
bino vaidilos ir dainiai, apdai
nuodavo karo žygius, padrą
sindavo karius einančius i ka
rą, pranašaudavo laimingą 
karo laimėjimą bei pabaigą — 
taika. 4.

LšST c. v. Kultūros vadovas 
baigdamas žodį palinkėjo 
kanklių mokslą nugalėti ir tap
ti kanklininkėmis. Dar pabrė
žė, kad kanklėmis skambinti 
sunku, net labai sunku.

— Kanklininkėmis tapsite tik 
po ilgesnio laiko, po didelio 
pasiryžimo. Tikrai šios rūšies 
muzikos mokytis ir išmokti ne
lengva! Reikės parodyti valin
gumą ir daug stropumo bei 
darbo. Ir nusivylusios kanklių 
nemeskite, aš esu tikras, tapsi
te geromis kanklininkėmis”, — 
savo prasmingą ir paskatinan
tį žodį baigė muz. A. Mikuls
kis.

Po jo kelis žodžius tarė LŠST 
c. v. Moterų šaulių vadovė Ona 
Mikulskienė:

“Jeigu tėveliai jus čia atly
dėję jus ir ateity taip lydės, — 
darbas eis pirmyn. Su tėvelių 
pagalba ir su jūsų darbu bei 
pasiryžimu, Detroitas įsigys 
kanklių orkestrą ir apmokytas 
kanklininkes.

lių muzikai ir Amerikos žemėj. 
Tik, brangieji, užsidekite karš
tos meilės ugnimi lietuviškoms 
kanklėms, ir jūs tapsite žymio
mis kanklininkėmis”. Palin
kėjo laimėti kanklių meną.

Danutė Bankaitytė ilgą, gra
žų muzikos dalyką paskambi
no virtuoziško išpildymo gro
žiu ir žavumu. Tai buvo rfefai 
tegirdėta muzika, tur būt vi
sus savo grožiu sužavėjusi, šį 
kanklininkė pati viena; su savo 
kanklėmis taip skambino, tar
tum jai padėtų visas orkestrė
lis. Jei kur piano pianissimo 
— tai buvo tylu ir malonu klau
sytis tartum kažkokios šventos 
paslapties; bet jeigu ji skam
bino forte bei fortissimo — 
vėl gi užgožė nenutildomu. gar
sumu.

Danutei Bųnkaitytei baigus 
skambinti visi ją apdovanojo 
gausiomis katutėmis. Po skam
bančių liūliuojančių melodijų, 
muz. Alf. Mikulskis paaiškino 
kodėl ši mergaitė taip žavingai 
skambina, o gi todėl, kad to
kios virtuozės, kaip D. Bankai
tytė, nėra visame pasaulyje, 
net ir okupuotoje Lietuvoje.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ' "NAUJIENAS"

Prof. Vaclovo Biržiškos

PirmaĮime tome yra 208 puslapiai, o antrajame 22č puslapiai 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.90, o kietuose 

viršeliuose už $6.0t.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

>3^739 So. Halsted Street Chicago, niinois 60608

DR, KAZYS GRINIUS
' ATSIMINIMAI IR MINTYS

. H.tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina §5.00. X
• - Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 

nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. * Taip pat 

.gaHma įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 
(neįrištą) už $2.00.

“ \ NAUJIENOS
/ ’ 7 1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

’ - 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 Lietuvos 
vardais. - >

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina ?2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:
J .NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, TIL 60608

.z. zzyzzzz?
augti = taupykite!

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

“Kankles reikia mylėti. Aš vi
są savo gyvenimą kanklių mu
zikai paaukojau: pradėjau lias- 
voje Lietuvoje, dirbau Vilniu
je, nepaliaujamai dirbu kank-

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

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

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

Įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytų

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

UNI VEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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piliečių paleidimą. Nebuvo pa
ntą Helsinkyje. P. Grava pri- leisti Kanados, Britanijos ir

15 cents per copy. 15 c. on Saturday
pažinti tautos atstovybe, o rei- W«ma padaryU jį, VLIK, “ne-

partinį”, “nepolitinį”,

areštuoti

nepajėgė sustabdyti vokiečių karo mašinos prie sovietų
įvykdyta

pa-

kai rusų caro karo jėgos estus pavergė. Prieš tūkstančiuskad nerimo

su savo
Witzer pasakė, kad jo vyriausybė

nepolitinet laisvę išsikovos. Jiems padės laisvasis pasaulis.

Tarybos”,

2

vos
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
& vai ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

3&00 
13-00

ro vadai žadėjo ginti kraštą nuo priešų invazijos, bet vė
liau paaiškėjo, kad sovietų karo vadų protekcija buvo be
vertė. Vokiečių karo jėgos buvo geriau pasiruošusios ir 
labai lengvai pjaustė sovietų batalijonus ir pulkus. Rusai

simą. (Pirmi pranešimai iš Suomijos sakė, kad Dr. Va
liūnas užklausęs Gromyką, kodėl rusai neduoda laisvės 
pavergtai Lietuvai, Latvijai ir Estijai, bet dabar papil-

noru įsijungė Į Sovietų Sąjungą. Jis. mano, kad suvažia
vusieji ministrai neprisimena Stalino ir Hitlerio susita
rimų. Gromyka Helsinkyje pralaimėjo. Karo metu pa
grobtas žemes rusai bus priversti atiduoti, o pavergtiems 
žmonėms turės grąžinti laisve. Pavergtieji kovos, koltą

domos žinios sako, kad ne Valiūnas, bet latvis-Grava klau
sė sovietų užsienio ministrą). Skubus, neapgalvotas ir ... . 1 t 1

mintą geros informacijos knygelę, pavadintą “The Bal
tic States 1940 — 1972”. Joje yra glausčiai sutrauktos 
geros istorinės, medžiagos apie kiekvieną Pabaltijo vals
tybę. Trumpai išdėstyta, kaip estai, atsikėlę į Baltijos 
pakraštį prieš 3,000 metų, ramiai gyveno iki 1710 metų,

dabar Gromyka nori, kad butų pripažintas su Hitleriu 
padarytas “bandelis” Jis net tvirtina, kad lietuviai savu

. . . » • t /V • T • X

Greta buvo išklijuoti pagrindiniai 
pasirašyti ministerio pirmi-

tokia 
sunku pasakyti.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

Subscription Rates;
In Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
six month, $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six montiu, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
ather countries $23.00 per year.

$20.00
811.00

<22.00
$12.00

23 -00

sienos, tai ką jau bekalbėti apie Lietuvos, Latvijos arba 
net Gudijos sienas.

Gromyko, neduodamas pavergtiessiems laisvės, iš
provokavo latvį Gravą paklausti rusams nemalonų kląu-

leisti sukėlė "didžiausią susidomėjimą, pavergtų tautų li
kimu. Visiems teko užgirsti sovietų valdžios skelbiamą 
melą apie lietuvių, latvių ir estų “nutarimą” įsijungti į 
Sovietų Sąjungą. Prieš Lietuvos pavergimą sovietų ka-

K

trinu menesianu 
vienam mėnesiui

Tie jo žo- 
jo straipsnio 

siauraprotystę”,
labai se-

1973 m. liepos 4 d. Uldis Gra- 
va, laisvųjų laivių pasaulio fe
deracijos prezidentas, nuvyko į

pykoje;
metams _______
pusei metu ____
vienam mėoesiui

Užsieniuose:
metama _________________ 323.00
pusei metų ______________ 313.00
vienam mėnesiui ________  33 JO

Naujienos aina kasdien, flifririant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pažto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

melams__________ ___
pusei metų ____________
trims mėnesiams ________
vienam mėnesiui ______

Kitose JAV vietose:
metams ________________
pusei metų ______________

“nepar-
nepolitiniu” — tada,

“ne- 
“ne- 

kuris tais 
asmenybės bruožais dar

nei jie patys to nežino. Tokių 
“pagelbininkų”

ne 
kartą išdėstęs musų spaudoje. 
Todėl visokias VLIKui siūlo-

2 mos “reformos”,

“visuomeninė orga- 
visai nekompeten-

Jiau mūsą poetinių grupių, 
minties 
nes to

kaip tautos politinės
reiškėjų ir vykdytojų, 
reikalauja teisinė logika, ku
rią, kaip sakiau, jau esu

Vokietijos demokratinės respub- ir išreikalavo keturių Amerikos 
tikos (Rytą Vokietijos) priėmi-

_ 822.00
_ 512.00
- 87.00
_ 83.00

0 TRŪKSTA MŪSŲ JAUNIMU
P. STXAVBSKAS

(Tęsiny a) 
NESISKAITYMAS SU 

TEISE LAISVINIMO DARBE
Kokio VLdKo mums reikia, 

kad jis išliktų ir toliau tautos 
atstovybe?

Neužtenka VLIKą tiktai pri-

kia nedaryti nieko, kas pažeis
tų jo, kaip tautos atstovybės, 
teisinius pagrindus. Ypač gi 
svarbu saugoti VLIKo sudary
mo principus. Žiūrėti, kad 
VLIKas būtų sudaromas ir to-

Helsinkyje rusai prakišo
Sovietų valdžia bijo Europos taikos konferencijos. 

Rusai priešinosi iki šio meto Europos taikos konferenci
jai, jie dar ir šiandien nenori pradėti pasitarimų Europos 
taikai. Jiems atrodė ir šiandien atrodo, kad saugumo 
problemos yra svarbesnės, negu taikos problemos. So
vietų diplomatai nori pirma sutarti saugių Ęųropą, o tik 
vėliau jie jau sutiks kalbėti ir apie taikų Europoje. Ru
sai Įvairiais būdais bando Įtikinti europiečius ir JAV, kad 
pripažintų jiems Rytų Europoje pavergtus kraštus ir 
žmones.

Iš karų pralaimėjusios Vokietijos sovietų valdžia iš
siderėjo pasižadėjimų nevartoti jėgos dabartinėms Rytų 
Europos sienoms keisti. Iš Helsinkiu suvažiavusių už
sienio ministrų Andrei Gromyka norėjo gauti pasižadėji
mų pripažinti dabartines Rytų Europos sienas. Nebuvo 
nė vieno užsienio ministro, kuris būtų pritaręs tokiam 
sovietų valdžios pageidavimui. Jeigu Gromykai buvo Įsa? 
kyta palaužti Europos užsienio. reikalų ministrų pasi
priešinimų šiam reikalavimui, tai reikia pripažinti^ kad 
Gromyka neatliko savo pareigų. Britų, švedų ir olandų 
ministrai pasisakė prieš dabartinių sienų pripažinimų, o 
sekretorius Rogers apie tai visai kalbėti nenorėjo. Jis 
priminė Gromykai, kad pirma turės būti aptarti dėsniai, 
kada viena valstybė negali vartoti jėgos, prieš, kitų vals
tybę ir kada ji negali net grasinti jėga.

Gromyka bandė įtikinti suvažiavusius, kad dabar
tinių sienų pripažinimas yra būsimos taikos pagrindas, 
tuo tarpu sekretorius Rogers pasakojo,
priežastys yra dirbtinos, melaginga valstybės organizuo.- 
ta propaganda, uždraudimas žmonėms susitikti su žmo
nėmis ir pasikeisti informacijomis. Oficialiai Gromyka 
nieko nesakė prieš informacijų pasikeitimų, bet minis
trai žinojo, kad rusai jokiu būdu nesutiks Įsileisti laisvo
jo pasaulio spaudos Į rusų pavergtus kraštus. Nieko ru
sai, taip nebijo, kaip laisvos spaudos. Rytų Vokietijos už
sienio ministras Witzer pasakė, kad jo vyriausybė 
neįsileis “antihumanistinės” spaudos, bet dėl kitos spau- mis., Stalinas, primokėjęs Hitleriui, iš jo gavo Lietuva, o ... 1 i • 1 -l__ 2   —--
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kuriomis šie- 

nėra jo 
reformos, o jo likvidacijos siū
lymas.

5)Kaip laikosi VLIKo atžoil- 
giu mūsų jaunimas?

Tie mūsų jauni vyrai, kurie

gana žiaurus, suomių policijos elgesys su atvykusiais pa- 
baltiečiais iššaukė simpatijas pavergtų kraštų žmonėms. 
Lietuviai, latviai ir estai padalino gerai paruoštos litera
tūros apie rusų okupaciją. Ministrams ir atvažiavusiems 
jų padėjėjams buvo įteiktas didelis memorandumas apie 
teisinę padėtį pavergtuose kraštuose.

Be. to, Suomijoje buvo galima gauti Švedijoje paga-

dirba VLIKe arba padeda jam 
ii šalies, atrodo, laikosi teisin
gos pažiūros į VLIKą; bet jau
nimo masė, manding, išvis ne 
susigaudo VLIKo teisinėje pro
blematikoje, Jiems atrodo, kad 
VLIKas — tai “taip sau”, anot 
Rastenio, 
nizacija”,
tinga reikšti tautos valiai (ko
kio VLIKo, kaip sakiau, mums 
visai ir nereik).

6) Ko gi nori mūs teisėje ne- 
siorientuojąs jaunimas iš VLI- 

Ko?
Visokių mūsą antivlikinių 

veikėjų ir jo, VLIKo “nekentė
jų” (pradedant dar atsargiu 
PLB Pirmininku St Barz dūk u 
ir baigiant atviru VLIKo prie
šu V. Rasteniu) įtaigojamas, 
tas teisėje nesusigaudąs mūsų 
jaunimas vis giriasi, esąs “ne- 
srovinis”, “nepartinis”, “nepo
litinis”, na, ir “apgailestauja” 
negalįs dėl to stoti į mūsų poli
tines partijas, o per jas įsijung
ti ir į Vliko dirbamą laisvinimo 
darbą.

Prisipažindamas save tokiu 
“nesroviniu”, “nepartiniu”, net
gi visai ir “nepolitiniu” tie mū
sų pilko veido jaunuoliai pasi
rodo esą be jokios politinės val
stybinės ypač be demokrati
nės kultūros, kad net būtų 
mums gėda, dėl jo prieš kitų 
tautų žmones, jei jie tokį mū
sų jaunimą pamatytų. Gi čia 
yra tokia jo siauraprotystę, kad 
didesnės iš šiek tiek pamokyto 
žmogaus negalimą nei laukti, 
nei tikėtis. Tiesiog stebiesi, 
kaip tokio siauro protelio mū
sų, matot, “mokyti” jaunuoliai 
savęs nesigėdi. Atsiprašau, bet 
šioje vietoje priminsiu Adomo 
Jakšto tegul ir gerokai stiprius, 
bet teisingus žodžius apie vi- 

. sus siaurapročius.
džiai paimti iš 
“Šalin 
skelbto “Draugijoje” 
nai, dar 1906 metais. Jis ten 
rašė,, kad, jei žmogus turi siau
rą kaktą, tai, savęs gėdinasi, o' 
jei jis. turi siaurą protą, tai vi
sai nesigėdi...

Taip yra ir su mūsų tuo 
partiniu”,

metų Baltijos pakraštyje, gyveno lietuviai su lątviąis. Ru
sai' ir šias dvi tautas pavergė ir valdė 120 metų. 1863 me
tais lietuviai bandė sukilti prieš okupantą, bet jiems ne
pavyko, bet 1918. metais, kai, caro armijos buvo sumuš
tos. Lietuva ir Latvija tapo nepriklausomomis valsty
bėmis.

1940 metais Stalinas susitarė su Hitleriu Antram Pa
sauliniam Karui pradėti. Jiedu pasidalino Įtakos sfero-

dos jis nieko nepasisakė.
Daugiausia iš šios konferencijos laimėjo pabaltiečiai. 

Suomių ir švedų spaudoje Lietuvos Latvijos ir Estijos 
klausimas buvo iškeltas visoje pilnumoje. Suvažiavusio
ji ministrai turėjo progos patirti apie sovietų karo jėgų 
okupaciją ir krašto gyventojų norą savarankiškai, tvar
kyti visus savo reikalus. Helsinkiu atvažiavusių devynių 
pabaltiečių areštas, protestai ir reikalavimas juos pa

“nesroviniu”, 
politiniu” jaunimu, 
savo 
giriasi, didžiuojasi prieš kitus
žmones... Yra čia ko girtis. 
Geriau slėpkis, pilko veido 
jaunikaiti, nuo kitų 
siauruproteliu.

Bet kur tau? ! Tie mūsų pil- 
kaveidžiai vyrukai, ana, reika
lauja, kad ir VLIKas būtų pa
darytas “nesroviniu”, 
tiniu”, “ 
matof, ir jie ateisią į VLIKą pa
sidarbuoti. ..

Ką gi jie ten ir beveiktų su 
politika, 

Greičiausia,

JURGIS GLIAUDĄ

Lietuvos valstybes atkūrimo 
pradžia Vilniuje

— Savanorių pašaukimas prilygsta pir
mam laimėtam mūšiui, — kalbėjo Škirpa, 
patyręs, kad Sleževičiaus atsišaukimas “Į 
Lietuvos piliečius” jau spausdinamas ir 
kad lietuviški Vilniaus leidiniai gavo at
sišaukimo tekstą.

Laikai jau buvo pasikeitę,
viską užgožę vokiečiai sudraustų lietuvių 
iniciatyvą ir atlygintų sunkiomis bausmė
mis. Dabar “Lietuvos Aidas” ir “Lietuvos 
Ūkininkas”, įdėję tą atsišaukimą, skubė
jo - lyg varžydamiesi, pasiekti savo skai
tytojus.

Atsišaukimo
skrido į provinciją. Bematant jis pasiekė 
Kauną.

Tuo tarpu Vilniuje, 
dui Girai apsirgus, jo pareigas ėjo karinin
kas Škirpa. Pasikvietęs Juozą Pajaujį, jis 
surašė kreipimąsį į Vilniaus piliečius. Tai 

atsišaukimo potekstė.
kur būrėsi per sep

tyniasdešimt karininkų.
“Vilniaus piliečiai!” skelbė Vilniaus 

karo komendantūros atsišaukimas.
“Su visa Lietuva,

Anksčiau,

tekstas plito, lyg skriste

komendantui Liu-

buvo Sleževičiaus 
Vilnius buvo centras,

gi a mus nenutraukiami ryšiai. Ta pati že
melė mus maitina, drauge per šimtus me
lų tempėm vergijos jungą, drauge kovo
jome dėl laisvės”.

Atsišaukimas kęlikart vis grįžo prie 
Sleževičiaus tezių ir buvo pilnas pa t etinio 
tono ir rezonieriškų įtikinimų.

“...Piliečiai! Vilniaus Komendantūra 
šaukia į apsaugos savanorių pulkus visus 
piliečius be tautos skirtumo. Bus sudary
ti atskiri būriai, komanduojami lenkų, bal
tarusių., lietuvių ir kt, kalbomis. Įstojimo 
sąlygos yra tam tikrame atsišaukime nuro
dytos”. '

“Užsirašyti galima kasdieną nuo 9 vaL 
ryto iki 1 vaL p. p., Vilniaus komendantū
roje. šv. Jurgio p. Nr. 36, buvusieji Ver- 
waltungo namai prieš Lukiškių aikštę”.

Specifiškos vilniškės sąlygos, kur žmo
nės sudarė kelių kalbų mišinį, buvo ap- 
švelniutos ir išryškintos vilniečiui supran
tamu būdu: daugiakąlbė kariuomenė vie
nos Lietuvos valstybės. Tai buvo savotiš
kas atkartojimas generolo Kondratavičiaus 
planų — turėti Lietuvoje lietuviškus, gudiš
kus ir dar kitokius pulkus. Bet generolas 
Kondratavičius vaizdavosi, kad tie margi 
pulkai kausis dėl tvarkos Rusijos imperi- 

. joje. Vilniaus komendantūros atsišauki
me spindėjo vienas siekis: kautis dėi suve
reninės Lietuvos Valstybės be tolesnio žy
gio už; jos sienų.

Lietuviu moksleiviai talkinami entuzi-
C

tvorų.
V

atsišaukimai, 
ninko Mykolo Sleževičiaus ir krašto apsau
gos minis.terio karininko. Velykio.

— Tai karas?
— Tai mobilizacija?
— Atrodo, kad lietuviška Taryba, — 

kinkavo galvomis susirūpinę lenkai, — ima 
žaisti su ugnimi.

Iš tikrųjų lietuviai pūtė šventą,
plevenančią gabiją į didelę liepsną, į lau
žą. Tokiais laužais, — nuo kuoro iki kuo
ro, nuo kalvos iki kalvos, 
pilies, — senovės lietuviai

su jos liaudimi, jun- | astų vyrų, lipdė atsišaukimus ant namų ir

nuo pilies iki 
skelbė karo ir 

grėsmės pavojus. Taip atsitiko dabar.
Miesto teatre vyko lietuviškas vaidini

mas. Staiga, vaidinimą pristabdžius, įžen
gė scenon Juozas Pajaujis ir Kazys Škirpa- 
Du jauni vyrai sukėlė žiūrovams tam tikrą 
sensaciją, kada jie sušuko:

— Lietuviai! Tėvynė pavojuje! ,
Pajaujis pasakė trumpą ir jaudinantį 

žodį, dėstydamas istoriškai lemtingą pa
dėtį, kurioje glūdi Lietuvos laisvės pro
blema. F

— Mūsų laisvė čia pat, ji laukia mūsų, 
tik reikia išleisti j^ i$ kalėjimo, — šaukė 
Pajaujis, mosikuodamas rankomis.

Škirpa perskaitė savanorių šaukimo 
tekstą. * -

Valandėlę buvo tyla, žmonės jautėsi 
staigiai užklupti. Škirpos ir Pajaujo krei
pimesi susikaupė tiek, dinamikos, drama
tizmo ir viso to, ko seniai išsiilgo lietuviai.

Kaip pabaltiečių vadai buvo areštuoti
Helsinkyje

areštuojamas). Mr. P. Rogers 
pasekė policiją, pabudino Suo
mijos užsienio reikalų ministrą

ė pi j me paklausė Sovietų užsie- Švedijos piliečiai, pabaltiečių 
mo reikalų minister! Gromyką,!delegacijos nariai.
kodėl Sovietai laiko okupuotas 
Pabaltijo valstybes ir neduoda 
laisvės ir nepriklausomybės 
Pabaltijo gyventojams. Ponas 
Gromyka atsakę, kad jo žinio
mis Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
gyventojai esą patenkinti savo 
dabartine būkle ir nenorį siek
ti nepriklausomybės.

Liepos 5 d. Pabaltiečių pasau
lio federacijos, atstovai paprašė 
suomių valdžią leisti padaryti 
spoudos konferenciją Interna
tional viešbutyje. Leidimas bu
vo duotas liepos 6 dienai. Pa
baltiečių vadai pakvietė kelias 
delegacijas iš saugumo ir koo- 
peravimo konferencijos, kurie 
sutiko atvykti. Joms buvo įteik
tas 80 puslapių memorandu
mas, kuriame dokumentuota 
Sovietų . okupacija, 
prieš Estijos, Latvijos ir Lietu
vos valstybes. Memorandumas 
buvo įteiktas ir keturiems už
sienio reikalų ministrams.

Pabaltiečių pasaulio federaci
jos devyni pareigūnai buvo 
areštuoti liepos 5 d. iš Interna
tional viešbučio kambarių ir 
koridorių ir išlaikyti 24 valan
das be kaltinimo. Kai p. Uma
ras Pleeras, Amerikos estų tau
tinės tarybos prezidentas, buvo 
areštuotas ir išvedamas suomių 
policijos, pro šalį kaip tik ėjo 
JAV Valstybės sekretorius Wil
liams Rogers. P. Pleeras sušu
ko jam: “I am an American 
citizen being arrested” (Aš esu 
Amerikos pilietis, štai dabar

veikėjų” ir
Viikui tikrai nereikia.

7) Kokio jaunimo VLIKui 
tikrai reik?

Jam reikia, visų pirmą, bent 
jau VLIKo teisėje (jo teisinėje 
problematikoje) besiorientuo
jančio jaunimo — tokio, kuris 
VLIKą tikrai pažintų; kuris 
suvoktų VLIKo esmę, jo teisinę 
asmenybę; jo sudarymo teisi
nę logiką; jo tikslą ir uždavi
nius; jo teisinį gebėjimą, t. y. 
jo kompetenciją tautai atsto
vauti, konkrečiau sakant, gin
ti tautos interesus ir kovoti dėl 
jos laisvės, dėl Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės atga
vimo teisės būdais ir priemo
nėmis, ypač gi tarptautinėje 
plotmėje!

(Bus daugiau)

Amerikos piliečiai nesutiko eiti 
iš areštinės, kol nebus paleisti 
kiti jų kolegos. Tardant p. Gra
vą ir Vliko pirmininką dr. K. J. 
Valiūną, su suomių policija da
lyvavo ir vienas vokiškai kalbąs 
stebėtojas. Tas stebėtojas pa
klausė, ar p. Grava dalyvavęs 
Rytų Vokietijos priėmime ir ar 
kalbėjęsis su Mr. Gromyka. 
Suomių pareigūnai bandė dis
kredituoti areštuotuosius pabal- 
tiečius, darydami priekaištą, 
kad turėję falsifikuotus doku
mentus, dalinę lapelius ir turė
ję teroristinių intencijų. O pati 
suomių policija buvo simpatiš
ka ir prašė jos nekaltinti dėl 
arešto, nes įsakymas 
buvęs gautas “iš aukščiau”.

Po 24 valandų bado streiko 
suimtieji buvo paleisti. Suomių 
policija sumetė pinigo jų mais
tui. Arešto metu suimtiesiems 
nebuvo leidžiama nė su kuo pa
simatyti arba susitikti. Palei
dus jie buvo 8 valandas išlaiky
ti Marskio viešbutyje, stropiai 
saugomi policijos. Tuo metu 
neleido nei šeimoms skambinti, 
nei į (skambinimus atsakyti. 
Skambinusiems į viešbutį buvo 
meluojama, kad ieškomų nėra 
viešbutyje. Net NBC ir Reute- 
rio reporteriams nebuvo leista 
pasimatyti arba padaryti pasi
kalbėjimus.

P. Grava pasiliko porą dienų 
Helsinkyje, kad galėtų susitikti 
su spauda.

Areštuoti buvo šie asmenys: 
Uldis Grava (JAV), Umaras 
Pleeras (JAV), Paulius Rein
hards (DB), J. Kakaras (Kan.), 
dr. K. J. Valiūnas (JAV), dr. 
Genys ((JAV), A. žilionytė 
(JAV), dr. A. Teivens (Šved.) ir 
dr. A Vileišis (JAV).
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TELEF. PR 8-3129

DR ANNA BAUONAS
4>w. avbv, Nocms 

IR ftlMLLRS UOOT
2658 W. 6Srd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
IR

DR. FANG C LU 
AKUiERIJA IR JMGTCRU LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 
W9 $6. >iAask| Rd. (Crawford

- Modicol building). ToL LU 5-6444 
Antras ofisas —

3007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL TaL 599-0500

ligonius pagal w mitą rims
Jei neatsiliepiąs skambinti 3744012

du c k eoBats
INKSTŲ R 4LAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tetef. 4954533

F«x Vxlttiy Medical Canter 
S40 SUMMIT ST.

, ROUTE 54, ELGIN, ILLINOIS
MB

DR. PETER BRAZIS 
Physician and surgeon 

1434 WEST 71H STREET 
Ofl*M: H&nlocit- 4-5849 

Raidų 383-2233
OFISO VALANDOS:

Hrmadteniais Ir ketvirUd. 1—7 viL. 
aitrai, penktadienį nuo 1—5. tree. 

ir aeštad. tiktai guatarus._

-Rez.: GI 3-M7J

OIL Wa aSHi > EiSiNAS 
aKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 
••wINEKOLOGINt CHIRURGUA 

e132 So. Kodziex Ave., WA 5-2670 
xalandc® 'pagal gūšitarimą. Jei neat-

sHiema. skambinti M£ 3-0001.

ūk. NINA KRAUCEL- 
KRLAUČEUŪNA1TĖ

<KUiĖRMA Hl -MOTERŲ -LIGOS 
6132 4c. KEDZIE AVĖ. 

Telaf. WA 5-2470.
Neštiftfepus — skambinti 

471-0225.
‘Valandos pagal susitarimą.

bftso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
zazideneijos: PR. 6-9801

OR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VTDAtTS LIGŲ SPĖČe 
24Š4 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Šeštadieniais nua 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
optoMetristas

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71«t St. — T«l. 737-5149

Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.
-r arr,.. . m ase—aa«a. i.i”u■

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofise telėf.: 776-2880 
Nsojas rez. telef.: 448-5545

Tikrina akis.
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MEŠKERIOTOJAI
Praeitą savaitę Leono Gru- bet vakarop daugybė jų sule- 

žo, Prano Pėtėraičio, E_ __2_ c
Pėteraičio, f Richardo Jakšto, džia 
Kastyčio Juškė
Juškėno šeimos buvo išvažia
vusios iš Chicagos, net į Min- 
nesotos Valstiją Canadian Bor
der Lodge rezortą, Moose eže
rą meškerioti.

EŽERAS IR GAMTA
Moose ežeras yra tarp aukštų 

uolėtų kalnų. Eežeras siauras, 
bet net keturiolikos mylių ilgio. 
Vanduo gilus ir švarus. Ežero 
pakrantėse kaklus ištiesę išti
somis valandomis stovi ir lau
kia žuvelės pasirodymo, ilgais 
kaklais, dideli melsvos spalvos 
gandrai. Žuvelei arčiau prie jo 
priplaukus, staigiai čiumpa ją 
ir galvą kratydamas ryja. Virš 
miškų, lyg sklandytuvai, spar 
dus ištiesę skraido dideli arai. 
Kalnų viršūnėse matėsi jų gra
mozdiškai sukrauti lizdai. Die
ną jie skraido po visus miškus,

Ejnilio kia į vieną salą ir naktį pralei- 
medyjenudžiūvusiaine 

ėno, na ir Stasio tupėdami.

z

ĮL

CRADINSKAS
19 IN. TV 

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

Tree, ir sekm. uždaryta.
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
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GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

---------- < ■ - ----------------- -

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

1047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063
T-j-gss--------------------------- ', == ; = ■ ------------- :

GĖLININKAS
(PUTBAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. t

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem -Ava. 536-1220

JA 0 V 1 N G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstump.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

Tai buvo vilties įgyvendinimo galimybių 
skelbimas.

Žiūrovai prapliupo katučiais Vyko il
gas, nesiliaująntis kelių šimtų delnų griaus
tinis, tai benutyląs, tai vėl atsinaujinąs 
naujomis kaskadomis, žmonės pradėjo 
keltis iš vietų ir “Lietuva Tėvynė mūsų”, 
maršo pobūdžio giesmė, suskardėjo salėje.

Vos giesmė nutilo, auditorijai gerai ži
noma daininkė Nezabitauskaitė, buvusi 
žiūrovų tarpe, salės balkone, savo stipriu 
ir nuostabiai švariu sopranu suskardeno 
dar populiarią anuo metu dainą “Jau sla
vai sukilo”.

Žmonės verkė. Pirštais ar nosinėmis 
braukė ašaras. Nezabitauskaitė dėstė dai
nos melodijoje “Petys gi į petį, na, vyrai... 
Už mylimą šalį, prikelkime Lietuvą mū
sų. .. ”

Kada keli jaunuoliai, dar virpėdami iš 
susijaudinimo, ėjo iš teatro, jie kalbėjo:

— Rytoj aš būsiu komendantūroje. No
riu būti pirmas surašę. Juk visa tai kvepia 
istorija. Buvo kunigaikščių Lietuva, pas
kui buvo unijinė Lietuva, dabar bus lietu
vių Lietuva.

— O iš kur žinai, — kirto bendrakalbis, 
— kad aš nebūsiu už tave anksčiau?

Prieš kelias valandas jie lipdė atsišau
kimus ant tvorų ir sienų. Dabar eidami 
pro skelbimų skydą, pamatė, kad jų skal
bimas nuplėštas skubomis, nes skutai dar 
kabėjo vėjuje. Čia prilipdytas kapsukinis 
skelbimas, ir stambios jo raidės gerai įskai-

Pirštais ar

tomos mėnesienos žalsvėje. Buvo matyti 
pažadas mokėti 300 rublių per mėnesį.

“Neklausykite buržuazinės
—grasė kapsukinis atsišaukimas, . “nes kas 
stos į Tarybos kariuomenę, tas bus baustas 
mirtimi arba sunkiųjų darbų kalėjimu”.

Jaunuoliai perskaitė mirtimi grąsinantį 
lakštą ir rūpestingai nuplėšė, kad ir sku
tus, kuriuos prilaikė sušalę rupūs milti
niai klijai, nugrandė nuo paviršiaus.

— Turi mūsų skelbimą? — paklausė 
vienas.

— Aš turiu keletą.
Bet jie neturėjo klijų. Jaunuoliai išro

vė kelis smulkius segtukus, kuriuos atrado 
skyde. Jie stipriai prisegė savanorių šau
kimo skelbimą ton pat vieton , iš kurios jį 
buvo išgrandę bolševikų nagai.

Tada pasiryžo atlikti žygį. Apibėgo di
desnį rajono plotą. Daugiur jų išklijuoti 
skelbimai kabojo ir kvietė savanorius. Kai 
kur juos išgrandė bolševikai. Visur jie ro
vė, lupo ir grandė kapsukinius skelbimus; 
ruošė rytdienai švarias lentas saviems atsi
šaukimams klijuoti...

šauksmo iš teatro scenos garsas buvo 
toks platus, kad iš pat ryto į Vilniaus ko
mendantūrą pradėjo rinktis savanoriai.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį 
“N A U J I E N S” i
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DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
TeL; 925-8296

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

tiždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B«ndra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59fh STREET 

Tak PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
_____ pagal susitarimą.

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

2454 WEST Tirt STREET 
Ofiso talaf.: HEmlock 4-2123 
Raski. Gibson 8-6195

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

P, SnBKIS, D. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS

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

(Arch Supports) ir t L
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2150 West (3rd St., Chicago, III. 60629 

Talaf^ P Respect 6-5084

S dažai. Speciali pagalba kojoms

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Ankstyvą rytą savotiškai Į 
“pasikalbėję” vėl skraido virs 
miškų grobio ieškodami. Į eže
rą ateina atsigerti ir šiuose miš
kuose gyveną briedžiai.

Miško grožis tiesiog pasakiš-l 
kas. Auga daugumoje*beržai. 
Kaikur įsimaišiusi ir viena ki| 
ta eglaitė. Vėjeliui pučiant,! 
miškas atrodo lyg banguojan-, 
lis vanduo. Miško paklotė 
matomai nuo pasaulio sutvėri
mo nėra paliesta. Storiausias 
sluoksnis sugriuvusių ir pū
vančių beržų. Iš po pūvančių 
medžių vėl į viršų stiebiasi jau
ni berželiai; 
avietės, tarp uolų pradeda 
bręsti žemuogės. Prie ežero vos 
pora vasarviečių. Bet nuo pra
eitų metų prasidėjo intensyvus 

panašaus į japoniš
kas pagodas namų ’— vasarna
mių statymas. Tokių namų ne 
tik ežero pakrantėse, bet ir sa
lose jau pilna pristatyta . Dar 
pora metų ir žmogus pavers tą 
gražų gamtos kampelį į “šiukš
lyną”.

“VIRVIŲ TĄSYTOJAI”
Jeigu kalbama apie meške- 

tai turima galvoje, 
kuomet meškeriotojas, 
sėdėdamas laivelyje, 
ant kabliuko slieką ar kitokį 
žuvims masalą, laukia kada 
pasiners pludelė. Pludelei pa-i 
sinėrus, traukia meškerę ir ant sauS°Jus S9™108 Srožb nelei’ 
kabliuko užsikabinusia žnvįJdzia statyti jokių pastatų, ar 
Bet čia daugumoje ne meške
riojama, ']

vanduo.

vienodo,

rytą

pučiant,!

sugriuvusių^

auga agrastai,

JOS 1€
y bes r

S IT utin

Trijų metukų meksikietė Eloisa jau padeda tėvams ju ūkyje, besi- i
rūpindama viščiukais.

%

f

i1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKS'!-® AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

lai 
?vo 
ais

Jų žodži 
SU VlC 
kai

pas Jgzu ir išmoko iš jo.'

KtMqb pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčią yra daug, bet
—j—— ■ oa<> ą. Krikščioniui --’.- y __

iayčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
je, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
te tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St. Chicago, Illinois 60629

•V. RASTO TYRINtTOJAI 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■R

link visų jos ieškančių 
te, ir griežtai sutD 
i gyvais laiškais, j 
šaį imtų stebėtis i

ekvinuon riko, kori yra tikron
_ no 

reikalinga tikroji Kria-

i, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei

TtVAS 1R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Tele!.: GRovehill 6-2345-6

Basswood ežerą. Per vidurį 
šio ežero eina siena tarp JAV 
ir Kanados. 'Ežeras labai ilgas, 
gilus vanduo švarus ir žuvin

ei gas. Ežere pilna salų. Aplink 
ežerą esantieji miškai daugu
moje beržais apaugę, 
tikrai romantiški, 
nada yra nutarusios, 

sinėrus, traukia meškerę ir ant sailg°Jns gamtos grožį, 
užsikabinusią žuvį, i . . - -

j vasarviečių.- Leidžiama tik 
beV laivelio motorui tvasaros iaik^ laikinos skautų

riotojus,
ramiai ' 

užmovęs

vasarviečių.

Vaizdai l, 
JAV ir Ka- 

kad ap-

mažu greičiu bėgant, traukia-far kit^ organizacijų jaunimui
mos ilgos iki 100 pėdų iigio'^vykias įrengti. Tokių laiki-
“virvės”. Vienos “virvės” ga
las pritvirtintas prie meškery
kočio, antrame gale žuvį ar 
kitokį vabalą Imituojantis bliz
gutis. Blizgutį traukiant žuvis, 
ypač lydekas tveria kaip gyvą 
žuvelę ii- užsikabina 
esančiuose . kabliukuose.

Ir taip datiguma 
atseit meškerioja žuvis, 
gus išbėgęs savaitei ar kitai iš 

didmiesčio 
atvažiavęs kelis 

šimtus mylių švariu oru pakvė
puoti, vėl pats save nuodija 
motoro teršalais, kvėpuodamas 
benzinu ir alyva užterštu oru.

Chicagos ar kito 
užteršto oro 

X •

SOPHIE BARČUS I
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

I Visos programos is W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 

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

ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629 I

virvės

ii

ii

žuvelėje

treilina”, 
Žmo-

;nų stovyklų matėsi net keliose 
vietose.

Šiame ežere martelei Zelmai 
pasisekė pagauti didelę apie 10 
svarų lydeką. Deja sūnus’Kas
tytis lydeką užkabino ant rete
žėlio ir priršęs prie laivo pa
leido į ežer^. Lydekai pradė
jus trankytis buvo nutrauktas 
retežėlis. Lydeka su visu rete
žėliu nuplaukė savais keliais. 
Įvyko laimėje nelaimė.

“PRIZAI”
Kiekvienas

benzinu ir alyva užterštu
“virvių tampymas” dau

gumoje Wisconsino valstijoje 
esančiuose 
mas.
“meškeriojimas”, 
apie ežerą gyvena žmonės. Ti
kiu , dauguma meškeriotojų su 
manimi nesutiks, 
skonio reikalas.

Toks

ežeruose draudžia- 
Ypač draudžiama toks 

kur tirščiau

meškeriotojas, 
kiekvienai dienai buvo sudėję 
po vieną dolerį, didžiausią žu
vį pagavusiam premiją išmo
kėti. Per tą savaitę premijas 
laimėjo: Stasys Juškėnas, Kas
tytis Juškėnas, 
tytė,

miją,

Bet tai jau

BASSWOOD EŽERAS
/

Moose nuo Basswood ežerų 
skiria nedidelis krioklys. No
rint persikejti į Basswood eže
rą reikėjo pasinaudoti specia
laus sunkvežimio pagalba. Po
rai dienų buvome persikėlę į

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

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

z
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate

J. B. KONČIAUS knyga
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

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

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tretntiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

/

.fe

Tina Pėterai- 
Gerda Gružienė, Debby 

Pėteraitytė ir pagrindinę pre- 
iš visų didžiausią žuvį

pagavusiam meškeriotojui teko 
Juškėnienei, 

pabėgusios lydekos nebebuvo 
galima pasverti!

Keista, kad geriausi ir ais
tringiausi meškeriotojai nepa- 
gavo premijuojamos žuvies. 
Jiems užuojauta! O mane se
nį priėmusi į savo tarpą, padė
ka. Paskutinį penktadienį visi 
premijas gavusieji ir bendrai 
visi meškeriotojai laimikius ap- 
laistę tauriais gėrimėliais, 
vyriausiai laimėtojai 
bravissimo sudainavus,

Idienio rytą visi į namučius iš- v • o* * .

Leokadijai bet

o 
bravo 
šešta-

i važiavo. Stasys Juškėnas

IŠKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠT7 ’NAUJIENAS"

J
I .

\l
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Policija buvo perspėjusi
Vienas paaugglys buvo vie

toje nušautas, kitas britiškai 
sužeistas naiktį į šeštadienį Chi- 

Penki
nu

važiavę į Altgeld Gardens ma
ri j uanos pirkti ir sustoję ties 
811 E. 131 street teiraudamiesi 
vieno kontrabandininko , 
nomo Sugar slapyvardžiu. Prie 
jų automobilio privižiavo bal
tame automobilyje vienas juo
dis ir liepė visiems baltiesiems 
išlipti iš automobilio. Baltųjų 
automobilį vairavęs Timothy 
Stark, 19, bandė skubiai pava
žiuoti, bet juodis išsitraukęs 
.38 kalibro revolverį paleido į 
automobilį 6 šūvius, vairavusį 
Stark- nušaudamas,. o -antrąjį 
Donald Shneider, 16, 
Sužeisdamas.

Baltuosius paauglius prieš 
tai policija buvo perspėjusi 
nevažiuoti į tą juodžių distrik- 
tą, bet šie nepaklausė.

Trys kiti ‘paaugliai, 
automboilio gale liko nesužeiš- • 
Ii. ’ i'

cagoš pietinėje dalyje, 
baltaodžiai paaugliai buvo

KAIRAS. — Libijos

M

ži-

sunkiai

sėdėję

prezi
dentas Kadafi grįžo iš Egipto, 
kur jis viešėjo 17 dienų. Egip
tiečiai, su kuriais jam teko kai-' 
bėti, šaltai žiūri į jo labai ska
tinamą Egipto-Libijos unija.

Savo naminf vaistu HHntalf reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai ui 
laikyti, kaip Siame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonbufes Ir nuplauti 
lentynas; patikrint* visut užrašus, 
kad nejvylcty k laid y, nes vaisty su
maišymas £ali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti- 
<etumui pasiruošęs.
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA '

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYBAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. U WITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742
1M

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

MODEKNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

mi

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

T T‘r1,1 —L.

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

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

BUTKUS ■ VASAITIS
1446 So. 50th Ave_, Cicero, UI. Phone: OLympic 2-1603

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

A. A.
VYTAUTUI P0QUI

mirus
Jo tėvelius, seseris — Bronę ir Marytę, bro
lius — Joną ir Leonardą bei jų šeimas gilaus 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime -- * fr %

Lietuviu Respublikonę Lyga 
Marquette Parko apylinkėje

MB

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

REpubiic 7-1213

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACHAWICZ) 

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hflls, Hl. 974-4410

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

Be

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
S NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL— WEDNESDAY, JULY 11, 1973
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Vakaru Vokietijoje, Muenchene yra meno mokykla jauniems vaikams, čia "dailininkai" apžiū
rinėja abstraktu šimpanzės darbą. V —

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reiki*

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS SPAUSTUVĖS

Teks dirbti prie knygų ir laikraščio spausdi
nimo darbų.

Norinčius pramokti, pamokysime. Geras at
lyginimas ir-malonios darbo sąlygos. Nuolatinis 
darbas. Prašome telefonuoti HAymarket 1-6100.

, 1739 S. Haisted St., Chicago, Illinois 60608

RENTING IN GENEKAl 
Nuomos

CICERO IŠNUOMOJAMAS suaugu
siems naujai dekoruotas 4 kambarių 
butas su 2 miegamais, gazu šildomas. 
2-me aukšte iš Hemo. 1410 So. 49 Ave. 
Apžiūrėti 7:30 — 4:00 vai. Po to 
s skambinti TO 3-0609.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

I CTA reformos baigaisi 
nauju važmos pakėlimu
Chicagos Tranzito Adminis

tracija (CTA) paskelbė užda
ranti devynias autobusų lini
jas ir vieną “L” traukinėlių li
niją. Negana to, naujasis CTA 
direktorių tarybos pirmininkas 
Mil ton Pikarsky pranešė, kad 
gali tekti uždaryti daugiau li
nijų ir dar labiau pakelti važ
mos kainas”, jei valstybė ne
parūpins daugiau pinigų”.

CTA turinti gauti iš miesto 
ateinančių kelių savaičių bė-

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANONYBfcS 

Pardavimas ir Tąsymas 
2M6 WEST 69th STREET

Ta!.: Republic 7-1M1
L_------------------------- ;------

gyje 17 milijonų dolerių “Gu
bernatorius Walker turi tik 
pakelti telefono ragelį, gauti 
tuos 17 milijonų iš sumų, skir
tų ir Chicagos metropolijos 
plentams, tuos pinigus perlei- 
džiant CTA”, sako Pikarsky. 
Nemažinant CTA linijų ir per
sonalo, iki metų pabaigos CTA 
deficitas padidėtų iki $25 mili
jonų.

Uždaromos sekančios CTA 
autobusų linijos: Drexel — 
Hyde Park; 22A Wentworth; 
39 Pershing; 59 - 59th -61st; 73 
Armitage;. 78 Montrose; 131 
Washington Express; 136 Doug
las ir 157 Ohio - Union Station.

gaus Keliu” (Skayway) iš 35 
centu pakelti iki 50 centų. Nu
tarimas pradėsiąs galioti kelių 
dienų bėgyje. ‘

Dangaus Kelias pabrango
Chicagos miesto taryba nuta

rė rinkliavą- važiuojant “Dan-

----------------- -- ...... ..-„„y......  r---------- .............................. ................ o1 ,

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-3209

k,__________________________________________________________ _
.      -------------------- ..................................................;  ------- - ........................ . T?—•>

SIUNTINIAI į LIETUVA
Į VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENĖ 

2608 West 69th St, Chicago, HI. 60629. = Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
.2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So. Halted St., Chicago, III. 60408. — Tel. 254-3320
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINASv I

67r< jaunų negrų — 
bedarbiai

NAACP organizacijos pra
nešimu nedarbas jaunų negrų 
tarpe yra pasidaręs didžiausias 
nuo Depresijos laikų. Blo
giausia esą, kad tyrimas api
mąs tik jaunųjų amžių nuo 16 
iki 25 metų. Jei į bedarbių sta- 
tisiiką būtų įtraukti negrai nuo 
35 iki 50 metų, jei į bedarbių 
statistiką būtų įtraukti negrai 
nuo 35 iki 50 metų, tai skaičiai 
pasirodytų dar liūdnesni, pa
sakė NAACP direktorius An
drew Barrett. Negrų bedarbitj 
nepaprasto padaugėjimo prie
žastis esanti labiausiai ta, kad 
žymi dalis įmonių išsikėlė iš 
miesto i užmiesčius. V

— Ponia Julija Sačauskas iš 
Marquette Parko apylinkės pri
klauso įvairioms Amerikos lie
tuvių organizacijoms ir yra iš
renkama i valdybas, kaip suge-

CICERO — IŠNUOMOJAMAS 3 kam
bariu butas su kilimais, gazo krosni
mis šildymui ir virimui. taip pat su 
šaldytuvu. Pageidaujama vienas virš 
40 'm. arba pora ne jaunesnė 35 m. 

Tel. 656-2172.

LATHE OPERATOR
SMALL machine shop needs experien
ced man with own tools. Will train | 
right person. This is a permanent 

position. Age not a factor.
MANY COMPANY BENEFITS

OXEQUIP
HEALTH INDUSTRIES 

8335 So. HAESTED
HU :C3800

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

I VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
^INCOME TAX SERVICE

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

AUTO MECHAXIC
Expd. on VW’s very excl. pay. Insure 

your future with us.
DOWNERS

Call
Dont

Join, our

6455 So. Kedzie Avė. PRrospect 8-2233

GROVE VW INC. 
964-9500 
delay now. 
happy Family.

PARDUODAM!
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR- 64421 
6200 So. WESTERN AVE.

EXPERIENCED MECHANIC 
with keen knowledge of welding on 
semi-trailers. Would consider semi 
experience with minimum 2 years 

training.
If you have the interest, call

436-7373 — that’s 436-7373

’ NORITE PIRKTI
AR PARDUOTI NAMĄ?

SUSISIEKITE SU
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai
* aptarnauti.

vo visu mėnesiu pavėluota. 
Anksčiau jis kiekvienais metais 
paminėdavo Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo sukaktį 
Vasario 16 d.

— Dr. Kazys Pautienis buvo 
atvykęs į Chicagą ir aplankė sa
vo artimuosius ir draugus. Jis 
turi nuosavą gydytojo kabinetą 
St. Monikos mieste. Kaliforni
joje.

išėjo į pensiją ir iš

sa-

— Dr. Balys Matulionis, kurs 
neseniai
Walluni Lake, R. L. persikėlė Į 
Chicagą, išvyksta kelioms 
vaitėms atostogų.' žada aplan
kyti savo buvusią darbovietę — 
Walluni Lake sanatoriją, kai 
kuriuos Atlanto pakraščius ir 
vykti i Halifax. Kanadoje, pas 
savo dukrą. >,

Gražioje Lietuvių Tautiniu

OVER THE ROAD DRIVERS 
Experienced, minimum age 23. Good 
work background. Good safety re
cord. Must pass rigid physical exam. 
Apply in person 9 A. M. to 4 P. M. 
CONSOLIDATED FREIGHTWAYS

7101 So. CICERO AVE.
Call Frank BUCKLEY 581-7101

ELK GROVE VILLAGE
BY OWNER

3 bedroom ranch. Living room, sepa
rate dining room. Dishwasher, dis
posal. drapes, ref., stove. Close 
school. New carpeting. A steal 

$37,900. For information
Call 437-3342

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

PARDAVIMAS,
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

GEROVĖS IEŠKANT
GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. Arti 

71-mos ir Mozart. Modernus viduj. 
$21,900.

2-JŲ AUKŠTU puikus mūras, arti 
mūsų. Naujas šildymas. Alum, lan- 
gai. Karpetai. Kabinetų virtuvė. EVERGREEN PARK Sausas beišmantas. Garažas. $29,900.

FOR SALE BY OWNER

to 
for

MACHINIST - MAINTENANCE 
Exper. man who works well on his 
own, to maintain equipment, tools 
and dies, in growing extrusion plant. 
Some electrical knowledge nec. Top 
wages. Free insurance and other 

benefits.
MIDLAND PLASTICS INC.

2901 N. SHEFFIELD AVE. 248-2561

A-l 
us.

EXP. AUTO BODY COMBO, 
MAN WANTED.

person can look to the future with
Good working conditions. Dont 

delay we need you now.
FRANK MAURO OLDSMOBILE 

1001 CHICAGO AVE.
EVANSTON. ILL.

Call 866-7605, ask for AL.

8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie
16 m. Didelei - šeimai. Liuksus namas.

_ , ... , T . , Evergreen Parko ribose. $36,600.
Bedroom brick ranch — Large lot, ttttttctto o utthtt - 4-Sidp dnnr ' LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 

Ce> 71-mos ir Mozart. Karpetai. Daug
3
56' x 134'. 2 car garage.
Gas Fa. heat.’2 nat. faer places.
ramie tile Kitchen and Bath. 6 large-raz‘u Pn^- Garažas įrengtas beis- 
closets. Pan. basement with wet. |man^į Siūlymas. S44.900.
bar. Overhead sewers. Alum. s. s.
& doors. Large patio. Ideal location, j Didelis, geras 5 kambarių medinis su
Near shopping, schools and churches, j garažu. S18.900.

Low 40’s. { 5 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas
For app. call . sausas beismantas.

Garažas. Arti mūsų.424-5422 ------ ’

ARTI 52-TROS ir CALIFORNIA.

aSISZSaiBBI

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
garsi visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antraiame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant ju skaičiui būtu 
Ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną nauja skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

ChicagoĮe, priemiesčiuose Ir Kanadoje Mau|ienoę metams __ $22.00,
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.*0, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metp — $11.00, vienam mene-1 
siu! — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

banti gerai organizuoti darbus, kapinių vietoje su didele nuolai- 
itraukiant i veikla norinčius v c

dirbti ir telkti jėgas bei lėšas sa
vo organizacijų taip pat bendrie- ’
siems reikalams, remiant Ame- _ 263-2/00 arba vakarais
rikos Lietuvių Tarybos ir kitų Į^^-7713. (Pr).
junginių pastangas. Nors dabar 
ji gydosi Christ Community li
goninėje, bet pratęsdama prenu
meratą pakartotinai parėmė 
Naujienų vajų 5 dol. auka.

IC* t 1 1 1 1<1 J

— A. Kasparat iš Brighton tų parado reikalu.
Parko apylinkės, pratęsdamas 
prenumeratą pusmečiui, atsiun
tę vajui 3 dol.

da skubiai parduodamas dviejų 
duobių sklypas. Darbo valan
domis kreiptis į p. Buczek tele-

AUTO BODY MAX
Small North suburban. 'Must be A-l. 
Excellent working condition. To in

sure your future. Stop in or call 
BILL MADISON MOTORS
666 VERNON GLENCOE

835-0800

MARQUETTE PARKE
1 & % story frame — by owner 
— 4 rooms up and 4 rooms 
down. Gas heat. Newly remo

deled. 2 car garage.
PR 64418

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

NAUJIENOS
1739 So. RAI^TED ST.

CHICAGO, IL 60608

Gunčiu ______ __  dol.

□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo ........ ................. .......................... .. kaip dovaną

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

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

susipažintų.

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDt IR VARDAS

ADRESAS

Parades

| MAUJIENM, tMtCAGt B, ILL, — WEDNESDAY, JULY 11, 1973

EXGIXEER STATIOXARY
To maintain &. oper. High pressure 
Boiler

Chicagos Lietuviu Taryba 
š. m. liepos mėn. 13 d. 7:30 vai. 

: vak. Alto’s Centre. 2606 W. 63rd 
St., šaukia lietuviškųjų organi
zacijų pasitarimą Pavergtų tau-

Organizacijos prašomos posė- 
din atsiųsti savo atstovus. (Pr).

& Equipment. Union 
Benefits.

For information Call 
MR. DAVIES. 

638-1355

Scale.

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

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

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

Apie 50' lotas. 
.. $23,000.

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

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

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
naiamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. $81.000.

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

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 

) garažas. Tik reikia $18.000.
j MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
1 tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. '■— 
$24.000.

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

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

— Juozas Račius, Los Ange-: 
les, Calif., anksčiau gyvenęs į 
Chicagoje. pakartotinai parėmė! 
Naujienas, atsiųsdamas t dol. 
auka. V .

— Dr. Juozas Tautvilą, Gary. 
Ind., veiklus visuomenės, kul
tūros ir politikos darbuose, pa-j 
kartotinai parėmė Naujienų va-! 
jų. Jo straipsnio mintys apiei 
kultūrinius Amerikos lietuvių i 
reikalus “Pirftnyn” choro vė-. 
liausio pastatymo proga, susi
laukė ypatingo dėmesio.

— Jonas Gerutis, Amsterdam. 
N. Y., pratęsdamas pusmečiui 
prenumeratą, pakartotinai pa
rėmė vajų 5 dol. auka. Vajaus 
komisija, visiems nuoširdžiai dė
koja, visus skaitytojus prašo! 
remti Naujienas ir jas platinti į 
darant pastangas surasti bent 
po vieną naują skaitytoją. Visi 
lietuviai yra kviečiami užsisa
kyti Naujienas.

— Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos okupacijos sukaktį paminė
jo žurnalistas Herb. Daniels Chi
cago Tribune magazino nuolati
niame skyriuje The Modem Al
manac liepos 8 d. laidoje. Dė-
Lojant jam UŽ dėmėsi, primin-' Kajabmieny orkestras prie Romos 

tina, kad nelemtoji sukaktis bu- rotušės groja o netoli esanti
ranka, atrodo, orkestrui diriguoja.

AUTO BODY — FENDER MAN 
OR COMBINATION

Top auto body and fender man, 
combination man. Experienced, 
wages. Busy shop. Dont Let 

pass. You call STEVE 
283-6646.

Located Peterson & Cicero.

or 
top 
this

HELP WANTED — F UM ALE 
Darbininkių Reikia

CLERICAL
File clerks and Telephone Order 

Clerks. 5 openings available.
Come in or call 

Mr. HELLER 
726-8707 for Appointment.

DUN. &
300

An equal

BRADSTREET INC.
W. ADAMS ST.
7th Floor, 
opportunity employer

SECRETARY
TO PRESIDENT AND SALES DEPT.
Dictation, typing, filing, diversified 

duties. 
Excellent benefits.

Near southwest
Call 254-8900

TYPIST — STATISTICAL
PERMANENT POSITION

available with medium size loop CPA 
firm. Hospitalization, insurance and 

other fringe benefits.

641-0914

SECRETARY
to salesmen in Chicago office of a pro
minent Textile manufacturing com
pany. Good typing, dictaphone or 
lite steno. Excellent company bene

fits. Previous esnerience
RA 6-8171

’’NAUJIENOS1 KIEKVIENO

LIETUVIO
DRAUGAS IR BIČIULIS

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

{rengiu ir taisau kambarius, 
virtuvas. Atlieku cemento 

šaligatvius, laiptus ir t.

vonias, 
darbus: 
t

Tek: 778-0838 ar 651-9625

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ava.

Chicago, III. 6O63L T»l. YA 7-5980 
------ --------------------------------------------f

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patalan. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. S9 420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virs 10% oelnn.

MŪRINIS BTTNGAT/OW 5 kambarių. 
2 miegamu. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

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

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Call: Frank Zapolis

GA 4-3654

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanai 
visoms progoms,

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

--- -—
DĖMESIO 

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $104 metams automobilio 

Liability apdraudimas. 
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Applewood. Tai. 254-7454
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. Oi60e. Tel.: VI 7-C447

R & R GENERAL 
CONTRACTORS

Interior & exterior repairs & remo
deling. Roofing, siding, gutters, ce
ment work. Painting & Decorating.

Reas. Work guar. Free Est.
Call anytime.

871-3091

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

CALIFORNIA SUPBR. KRVICE 
Taisomi auto motorai, staMrlal, 

tuno-upf Ir t; t. 
4*24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-*327

A. G. AUTO AE8UIDSS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 

j ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai
nos nebrangios.

I 351B44 W. ASrrf Straat, Chicago, III.

Anicetai GarUaSlavakac, tav.
7—-IIJi “ a —




