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mu, universiteto rektorius Char
les Young vėl priėmė Angela Da-

■Prezidentas Nixonas paskelbė, kad teks peržiūrėti biudžetą, nes vyriausybė iš mokesčiu gavo ma
žiau pajamų, negu tikėjosi. Ši y ir ateinančiu meru biudžetas duos 1.8 milijardo dolerię deficitą.
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KALIFORNIJOS GINČAS: AR LEISTI 
KOMUNISTEI SKAITYTI PASKAITAS

, LOS ANGELES. — Amerikos civilinės laisvės yra plačiai ži
nomos. Yra žmonių, kurie galvoja, jog tos laisvės yra kaltos dėl 
didėjančių neramumų universitetuose,- dėl komunizmo įtakos ne- 
žomo plitimo Amerikoje. Paskutinieji neramumai universitetuo
se priduoda dar daugiau reikšmės Kalifornijoje vykstančiam gin
čui dėl negrės profesoriaus asistentės Angela Davis. Kalifornijos 
universiteto regentai dar kartą svarstys- jos klausimą birželio 
19 d. Ankstyvesniame savo sprendime regentai, kurių tarpe ex 
oficio yrą ir gubernatorius Reaganas, nusprendė, kad Angelai 
Davis, kuri skelbiasi esanti komunistų partijos narė, negalima 
dėstyti filosofijos fakultete.

Regentai nusprendė, kad ji 
naudoja paskaitų sales politinei 
agitacijai, kad ji tyčia ragina 
studentus lažyti universiteto 
taisykles ir kartais net kursto 
riaušes. Jos priklausymas ko
munistų partijai ir jos atsidavi
mas dialektiniam materializmui 
ir komunistų partijos linijai su
varžąs jos “laisvą tiesos ieškoji
mą” ir akademinį objektyvumą, 
reikalingą universitetui.

šitokią regentų nuomonę at
metė Los Angeles Aukščiausio 
Teismo teisėjas Jerry Pacht ir 
nusprendė, kad regentai nelega
liai atleido Angela Davis. Uni
versiteto taisyklė, neleidžianti 
komunistams dėstyti universite
tuose, esanti nelegali, priešinga 
konstitucijai. į

KAMBODIJOS KARIUOMENĖ GAUNA tį?

WASHINGTONAS. — Amerikos vyriausybė pranešė Kon
gresui, kad ji nutarė duoti Kambodijai 7.5 milijonų dolerių vertės 
ginklų, nes tokia parama esanti svarbi Amerikos saugumui. Tą 
pačią dieną Pentagonas paskelbė, kad iš 18,000 amerikiečių ka
reivių Kambodijoje liko tik 14,000. Jie bus atitraukti dar anks
čiau, negu buvo numatyta. Saigone vieši Kambodijos užsienio 
reikalų ministeris Sambour, Jis pareiškė korespondentams, kad 
Kambodija užmegs diplomatinius ryšius su Pietų Vietnamu, su 
kuriuo tie ryšiai buvo nutraukti 1963 m. Ministeris pareiškė, kad 
.Kambodija tikisi, jog vietnamiečių jėgos nepasitrauks iš Kam- 

.^nbodijos, kol ten bus komunistų.

Praėjusią savaitę Akademi
nis Senatas nubalsavo 180 bal
sais prieš 4, kad rektorius buvo 
teisus, o regentai — ne. Profe
soriai nutarė leisti Davis skai
tyti paskaitas. Regęntų įsiki
šimas einąs prieš akademines 
laisves, prieš universitetų tei
ses. Regentai priversiu Ameri
kos Profesorių sąjungą Kalifor
nijos universitetą boikotuoti, už
kirsiu kelią geriems profe- 
riams dėstyti Kalifornijos uni
versitete ir 1.1.

Profesoriai tvirtina, jog nelei
dimas vienam jų dėstyti esąs 
“politinis egzaminas”.

Neseniai Kalifornijos profe
sorių taryba , nubalsavo neduoti 
mokslo kreditų ROTC (atsargos 
karininkus ruošiančiam fakulte
tui) , kol nesibaigs Vietnamo ka
ras. šis nutarimas kai kurių ir
gi buvo vadinamas “politiniu eg
zaminu”.

Nepaslaptis, kad Amerikos 
konstitucijos garantuojamos lai
svės jau leido valstybę griauti 
siekiantiems komunistams su
lįsti į Amerikos aukštąsias mo
kyklas, kur tų pačių laisvių var
dan jie skiepija nuodus į politi
nės nuovokos neturinčių, jaunų 
amerikiečių galvas. Kaliforni
jos universiteto atvejis yra cha
rakteringas ir reikšmingas. Jei 
ten laimės už “akademines lais
ves” kovojantieji profesoriai ir 
filosofiją galės dėstyti aktyvi 
komunistė, tai ir kituose univer
sitetuose komunistų profesorių 
skaičius greitai žymiai padidės.

ROMA. — Nato valstybių kon
ferencijoje Danija ir Norvegija 
agituoja, kad Graikija, valdoma 
karinės diktatūros, būtų paša
linta iš organizacijos arba pati 
pasitrauktų. Amerikos delega
cija bandė šiuos žygius sustab
dyti. Graikija yra svarbi Nato 
narė pietiniame fronte. Italijos 
komunistai irgi surengė demons
tracijas prieš Graikiją ir prieš 
Nato konferenciją^

LENINGRADAS—Astronau
tas Neal Armstrong buvo labai 
šiltai sutiktas Tarptautinėje Er
dvės Tarimų konferencijoje, Le
ningrade, kur dalyvauja 420 už
sienio atstovų ir 800 sovietų 
mokslininkų.

TEL AVIVAS. — Izraelio ka
riuomenės patruliai pradėjo kas
dien lankytis Libano teritorijo
je. Izraelio gynybos ministeris

nesugeba ar nenori prižiūrėti sa
vo sienų, kad arabai nepultų Iz
raelio, tai mes patys tai padary
sime’’. Nedidelės izraelitų gru
pės su šarvuotais automobiliais 
vakar trijose vietose važinėjo 
po Libaną.

Sovietų laikraštis “Izvestija” 
Įspėjo Kambodijos vadus, jog jie 
Įvels Kambodiją Į ilgą, brolžudiš
ką, civilini karą, jei Amerikos ir 
Pietų Vietnamo jėgos nepasi
trauks. Tie, kurie sudarė suo
kalbi su Saigonu ir Washingto- 

turėsi

Didėja kritika 
Nixono valdžiai

WASHINGTONAS. — Vyriau
sybė paprašė Kongreso 
pasiskolinti 18 milijardu leriu, ■ . v . v ■ , 

-.. , ■ '.t ; visa atsakomybe.nes sumažėję korporacijų pel- j ?
Maskva; neklausydama nu

versto princo Sihanouko prašy
mų, dar nenutraukė ryšių su 
Kambodijos. valdžia. Kartu su 
sovietais Phnom Penhe savo am
basadas tebelaiko Lenkija, Če
koslovakija, Rytų Vokietija. Am-

♦ -Butu sekretorius George 
Romney Čikagoje vakar pasakė 
kalbą, kurioje ragino visus pa
laukti iki birželio 15 d. ir pa
matyti, ką davė Kambodijos žy-

— Panevėžio kraštotyrininkai 
pagerbė Bitės-Petkevičaitės at
mintį. Name, kuriame Bitė gy
veno 1932—1943 metais, atida
rytas muziejus, — dviejuose 
kambariuose yra kuklūs baldai, 
asmeninė bibliotekėlė, Bitės raš
tai, ant sienų — jos paveikslai.

(E)

Daug naujų veidų 
Kinijos valdžioj

HONG KONGAS. — Komu
nistinėje Kinijoje esą diploma
tai turėjo dvi progas pastudijuo- 
ti.dabartinės Kinijos valdžios su
dėtį. Pirma proga buvo gegužės 
1-mos paradas, o antra — Mao 
Tse Tungo pareiškimo proga su
šauktas masinis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo svarbiausi val
džios, partijos ir. kariuomenės 
asmenys. Tame pareiškime Mao 
šaukė viso pasaulio pažangiuo
sius į kovą prieš Ameriką,

Užsienio diplomatai pastebėjo, 
kad Kinijos valdžios tribūnose 
buvo daug nematytų veidų, daug 
kariškių. Ceremonijose nedaly
vavo šeši senieji armijos marša
lai ir laikinas valstybės galva. 
Abiejose iškilmėse nedalyvavo 
ir viešo saugumo ministeris, ku
rio nesimato viešumoje jau nuo 
kovo 19 d.

Iš visų vicepremjerų tribūno
je buvo tik du, iš 40 ministerių 
iškilmėse dalyvavo tik penki, žy
miai padidėjo viceministerių 
skaičius — net 31 dalyvavo abie
jose progose. Jų tarpe daug ne
matytų, negirdėtų asmenų. Už
sienio diplomatai spėlioja, kad 
valymai Kinijoje po kultūrinės 
revoliucijos jau baigti ir po jų 
iškilo visa eilė anksčiau valdžio
je nedalyvavusių asmenybių.
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STUDENTŲ NERAMUMUS AMERIKOJE 
KURSTO KOMUNISTŲ ŠTABAS PR AGO J

CHICAGO. — žurnalistas Henry Taylor “Chicago Today” 
pirmadienio numeryje rašo apie tarptautinę studentų aktyvistų 
koordinaciją. Labai dažnai jaunimo demonstracijos prieš A-meriką

Vietnajne įvyksta vienų, tuoj>ačių metų. Įvairiose, pasaulio, 
šalyse. Tas rodo, kad tos demonstracijos yra rengiamos iš vienos 
centrinės, ši centrinė organizacija yra, kad žvalgybos agentūros 
seniai žino, Čekoslovakijoje, Pragoję. Tai vadinama Tarptautinė 
Studentų Unija, kurią išlaiko ir prižiūri sovietai. Iš čia eina Įsa
kymai Į visus pasaulio kraštus. Kiekvienam kraštui Įsteigta at
skira sekcija, kiekvienam kraštui taikomi atskiri šūkiai ir parenka
mi atskiri kovos tikslai.

Britanijoje studentų neramu
mus organizuoja lenkų kilmės 
Vlod Konarski. Jis veikia per 
Londone esančią Radikalų Stu
dentų sąjungą. Jo svarbiausi pa
dėjėjai yra prancūzas Jean Bou- 
gareau ir blandas Martin Abeln.

Airijoje studentų veikla cen
tralizuota Dublino Trejybės ko
legijoje. Veiklai vadovauja Ka
nados pilietis, gimęs Indijoje 
Hardial Sinh Bains. Jis palaiko 
artimus ryšius su Amerikos pi
liečiu Ralph Schoenman, buvusiu 
filosofo Bertrand Russell sekre
to' -'’.m, kuris Švedijoje buvo su
organizavęs prezidento Johnsono 
“teismą” Schoenmanas buvo bri
tų žvalgybos kartą suimtas, ta
čiau buvo paleistas kaip JAV pi
lietis.

Vakarų Vokietijos skyriui va
dovaudavo pagarsėjęs Rudolph 
Dutschke. Apie jo ryšius su so
vietų vadovaujamu centru Pra
goję daug Įrodymų surinko Va
karų Berlyno policija.

.Prancūzijos studentų “revoliu
cijai” vadovavo Vokietiją žydas 
Daniel Cohn Bendit. Jo sukel
tos riaušės buvo visai sutabdžiu- 
sios Prancūzijos švietimą ir pa
reikalavo daug išlaidų bei davė 
125 sužeistus policininkus.

Henry Taylor Įspėjo skaityto
jus, kad Amerikai laikas pabus
ti, nes jos priešai kursto Ame
rikoje civilini karą. Tarptauti
nės Studentų unijos veikla pasi
reiškia ir Italijoje bei Japonijo
je, kur pernai vyriausybė su
ėmė virš 14,000 studentų, suagi
tuotų tarptautinės unijos atsiųs
tų agitatorių.. Henr^ Taylor tvir
tina, kad universitetų neramu
mai Amerikoje yra planuojami 
ir derinami komunistų agentų.

— Šveicarijoje lankėsi lietuvis 
rašytojas A. Pocius iš Vilniaus. 
Jis vėliau Vilniuje papasakojo 
apie “puikią krašto gamtą”, apie 
susitikimus su Šveicarijos lietu
viais ir kt. (E)

♦ Indonezijos prezidentas Su
harto vakar viešėjo Baltuose Rū
muose ir tarėsi su prezidentu Ni- 
xonu. Suharto Amerikoje bus 
6 dienas.

♦ Špringfielde įHinois legis
lature atmetė katalikų reikalavi
mą, kad valstija remtų lėšomis 
katalikų mokyklas. Senate bal
savimas buvo 27 prieš 26. Ma
noma, kad šis mokyklų klausi
mas vėl iškils ateinančių metų 
sesijoje.

♦ Senatorius Fred Harris pa
siūlė Įstatymą, kuris šešiems 
mėnesiams kontroliuotų Ameri
koje visas kainas ir atlyginimus.

'♦ Apie 16,000 vietnamiečių 
kareivių pabaigė savo uždavi
nius Kambodijoje ir sugrįžo na
mo. Kareiviai gali būti vėliau 
panaudoti kituose Kambodijos 
frontuose.

♦ Izraelio premjerė Goldą 
Meir parlamente pasakė kalbą, 
kurioje kritikavo rusus, kurie di
dina įtempimą Viduriniuose Ry
tuose. Arabų kraštuose jau esą 
apie 12,000 sovietų karinių pata
rėjų.

♦ Viena JAV artilerijos bate
rija Kambodijoje per klaidą ap
šaudė savo dalinius ir užmušė 2 
amerikiečius, sužeidė 3. Ta pati 
baterija praėjusią savaitę už
mušė 1 ir sužeidė 4 savo ka
reivius. Pradėtas tyrimas, kaip 
tos nelaimės atsitinka.

nai ir kiti ekonominiai sunkumai 
sumažino vyriausybės paįamas 
iš mokesčių. Valstybės iždas pra
šo pakelti nacionalinės, skolos ri
bą iki 395 milijardų dol.

Šis iždo kreipimasis Į Kongre
są sukėlė kritikos bangą prieš 
prezidento Nixono ekonominę j basadoriai sumažino savo tąmau- 
politiką. Senato demokratų va
dai pareiškė, kad Amerikos eko
nomikai gresia krizė, kurios pa
grinde vis didėjantis bedarbių 
skaičius ir vis kylančios pragy
venimo kainos. Demokratu va
dai reikalauja, kad prezidentas 
sušauktų konferencija svarstyti 
infliacijos ir nedarbo.

Chase- Manhattan banko pir- 
-""rmininkas David Rockfeller, savo 

kalboje ragino prezidentą kreip
tis į biznio ir Į darbo unijų va
dus ir raginti juos būti daugiau 
atsakingais kainų ir algų atžvil
giu. ’ Be biznierių ir darbininkų 
nuosaikumo bus nelengva sulai
kyti. infliaciją.

JAV ambasadoriaus
STOKHOLMAS. — Naujas 

Amerikos ambasadorius Švedijo
je, negras Jerome Holland vėl 
buvo užpultas jaunų švedų, pro
testuojančių prieš karą Vietna
me. Apie 40 jaunuolių apmėtė 
jo automobilį kiaušiniais prie 
Orebro miesto, 150 mylių nuo 
Stokholmo. Amerikos ambasada 
paskelbė pareiškimą, kuriame 
skundėsi, kad toks negražus šve
dų elgesys su svetimos valstybės 
atstovu gali atnešti toli siekian
čių pasekmių.

Švedijos vyriausybė nepaten
kinta savo jaunuolių elgesiu, nes 
švedų premjeras OI of Palme ne
užilgo turi važiuoti Į Ameriką. 
Premjeras per televiziją kreipė
si į gyventojus ir pasmerkė jau
nuolių išsišokimus.

SUK

Viduryje Atstovy Rūmy pirmininkas John McCormack, kuris pranešė, kad jis pasitrau
kia iš politikos. Kairėje John McCormack, koks jis buvo 1939 metais, —. ugningas kal
bėtojas, darbininku feisty gynėjas. Dešinėje atstovas Carl Albert, demokratas iš Ok- 

lahomos, numatomas demokratę partijos vadu Atstovę Rūmuose.

tojų skaičių ir jau pradėjo išpar
davinėti turimos vodkos atsar
gas, tačiau santykiai liko nenu
traukti, nors juos nutraukė Ki
nija, Albanija, šiaurės Korėja, 
Šiaurės Vietnamas, Kuba ir Ju
goslavija. Likusieji komunistų 
diplomatai Phnom Penhe nejau
kiai jaučiasi, nes Pekino radijas 
skelbia, kad tik Amerikos tarnai 
ir pataikūnai laiko savo atstoyy- 
bes prie naujos Kambodijos val
džios.

Stebėtojai, analizuodami “Iz- 
vestijų” straipsnį, sako, kad ma
tyt, sovietų valdžia dar turi vil
ties išspręst? Kambodijos klau
simą diplomatiniais keliais.

Į.Kambodiją jau. atvyko Tai- 
laridijos karinė delegacija. Kam- 
,bodija prašo karinės paramos ir 
iš Tailandijos, kurios kariuome
nė yra gerai ginkluota Amerikos 
ginklais. Iki šiol Kambodija ga
vo iš Amerikos apie 7,000 sovietų 
gamybos šautuvų ir kulkosvai
džių, rastų komunistų sandėliuo
se Vietname.

WASHINGTONAS. — Išvy
kus Izraelio užsienio reikalų mi- 
nisteriui Ebanui, Washingtone 
kalbama, kad jis Įrodinėjo Ame
rikos vyriausybei, jog sovietų 
parama Egiptui turinti vieną 
svarbiausią tikslą — Įsigalėti Su- 
ezo kanalo zonoje. Dėl Suezo ka
nalo uždarymo daugiausia nuo
stolių turinti Sovietų Sąjunga. 
Jos Įtaka Somalijoje, Adene, Je
mene be Suezo kanalo galinti su
mažėti, nes sovietų laivai su pre
kėmis turi plaukti aplink visą 
Afrikos žemyną. Be Suezo so
vietams sunkiau Įsistiprinti su 
savo karo laivais Indijos vande
nyne, sunkiau nuvežti paramą 
šiaurės Vietnamui.

Ebanas nurodęs, kad sovietų 
tikslas yra atmušti izraelitus nuo 
kanalo rytinio kranto ir atidary
ti tą svarbų vandens kelią. Ma
žesni laivai iki 40,000 tonų ga
lėtų kanalu naudotis po savai
tės, kitos po atidarymo. Tada 
imtų didėti sovietų Įtaka Per
sijos Įlankoje, Indijos vandeny
ne ir rytinės Afrikos pakraš
čiuose.



J TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, prote ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M- D. .

VAISTŲ PERDAUG VARTOJ! - DAR NE ŽMOGUS ESI

Vaistų pervartojimas šiandien tapo epidemine liga 
šio krašto jaunuomenės tarpe.

Mediciniška tiesa

Dvejopos psichiatrinės nege-i nuolis paėmęs LSD pradeda “ke- 
rovęs atsiranda dėl narkotikų ■ lionę” — trip. Jam rodosi, kad 
pervartojimo; vienos jų sunkios, jis gali skristi: jis šoka pro lan- 
kitos — lengvesnės. Viena di-1 gą 
džiųju negerovių, atsirandančių: 
dėl narkotikų pervartojimo yra į 
psichozė. Ketveriopas išprotėji
mas gali gautis. 1. Kliedėjimas 
(delirium) — nesiorientavimas 
su halucinacijomis apturimas. 2. 
Hallucinosis — tai nesiorienta- 
vimo stovis be halucinacijų. 3. 

■1 aranoidinis stovis — klaidin
gi įsitikinimai negalimi pataisy
ti protavimu (delugijos). Ši
toks negerumas dažnai gaunasi 
pavartojus apetitui sumažinti 
vaistus — amphetaminus. 4. 
Sunkiausia psichozės forma —

Vyrai su Jurgiu Janušaičiu (dešinėje) priešakyje vaišinasi Alvudo paren
gime skania lietuviška užkanda ir remia Alvydo visiems mums naudingus 

užsimojimus.
Nuotrauka M. Nagio

į savo mirtį.

Mažesnieji narkotikų 
vartojimo negerumai

Vaistų pervartojimas tapo epi
demine negerove jaunuolių tar
pe šiame krašte.

Jaunuoliai ir jauni suaugusie
ji yra paimti čia tos negerovės. 
Neseniai čia tik varguolių gy
venvietėse marijuana buvo var
tojama. šiandien ji yra paplitu
si puikiausiuose priemiesčiuose 
ir universitetuose. Jaunuolių fes
tivaliuose oras atsiduoda narko
tikais. Visuomenei vis daugiau

schizophremia.. Pastaroji gali įima kainuoti narkomanai,- Jie 
gautis po įvairių įtampų įskai- nori tik lėbauti, laisvėmis neri
ant ii- apsinuodymą — texomia. botai naudotis 
Sakysim, žmogus susirgo papras-' nesimoko už tėvynę kovoti net 
tu gripu — pakilo jam pora laips- į savo gyvybės netenkant. Mariju- 
nių karščio kelioms dienoms ar Į anos vartojimas kai kurių net 
savaitėms. Gripo simptomai pra- senatorių perstatomas nekenks- 
eina, bet paciento protavimas pa- mingu. Tai baisi netiesa — kas 
sikeičia. Jis tampa ne tuo as- ir išperėjo tokių begalvių parei- 
meniu, kuo buvo pirmiau: schi- j gūnų aukštose šio krašto vieto- 
zofrenijos ženklai pasirodo. Įse?l Pajėgus psichiatras New

Seniau—. dar prieš trankvilai- j Yorko mieste dirbąs -Max Levin 
zerių gadynę ir prieš moderniš- Į tvirtina, kad marijuanos vario
ką naudojimą barbaturatų, nėr-j j imas gali privesti prie narkoti- 
vų raminimui buvo naudojama 
bromo junginiai. Psichozė gali 
gautis po gausesnio ir ilgesnio 
bromidų naudojimo. Net nuo ma
žų bromidų dozių jautresni tiems 
vaistams žmonės gauna psicho
zę. Schizophrenia yra didžiau
sioji paslaptis psichiatrijoje. Pa
veikiama labai sudėtingai fizio-|ra kenksmingas. Vaistų parda- 
cheminiai ir neuroniniai vyks- i vėjai tunka — turtėja. Su pini- 
mai. Tikima medicinoje, kad kai i gaiš šiam krašte jie įgauna jė- 
kurie žmonės turi palinkimą tai 
ligai — tai yra “paslėpti” ar “su- 
sitvarkę-kompensuoti” šizofre
nikai. Jie gyvena ramiai — nie
kas neįtaria jų esant psichiniais 
ligoniais. fizinio ar emo
cinio įsitempimo pas tokius pašli
ja lygsvara. Tas įsitempimas 
gali atsitikti po narkotikų pa
vartojimo. Narkotikas tokiais 
atvejais veikia, kaip anam pa
sakos kupranugariui šiaudas pa
starojo naštą padarydamas ne- 
panešama. Po narkotikų pavar
tojimo atsiradusi šizofreniją ga
li būti praeinanti ar nuolatiniai 
pasiliekanti. Pavojingos esti net meta mokyklą. Gaujos vagišių 
ir laikinės šizofrenijos formos, j didėja.- Dabar gali klausti: kas 
Jos gali baigtis katastrofa: jau-į pirmiau buvo — višta ar kiau-

gi niekas iš jų

ko heroino dikcijos ir prie varto
jimo LSD. Jaunuoliai ima vog
ti, o mergaitės tampa prostitutė
mis, kad galėtų gauti pinigų nar
kotikams. Taip ir sukas blogy
bių ratas. O čia senatoriai ir dar 
tūli kunigai tvirtina nesąmones 
būk marijuanos vartojimas nė-

šinis. Ar narkotikai suardė vai
ko dvasinę pusiausvyrą ir dėl to 
jis apleido mokyklą, ar dėl emo
cinės nesveikatos jis tapo nar
komanu. Kai kam tai gali atro
dyti neaišku — kuris judviejų 
esti pirmas. Mums lietuviams 
turi būti- aišku: išauginkime pil
nutiniai sveiką, ypač jausmais 
tvarkingą žmogų ir mes jokio su 
juo vargo neturėsime. Jausmais 
tvarkingas žmogus yra nepalie
čiamas blogybių: jis pro narkoti
kų sandėlius praeina jų nepalie
tęs. Visas vargas dabar prasi
dėjo nuo perdįdelio privisimo 
jausmais pakrikusių žmonių. To
kie asmenys blogybes sodina, au
gina ir jomis padoriausius žmo
nes apleidžia. Be pagrindinio 
žmogaus susivarkymo — nė ne
pradėk kovos su narkotikais: 
nieko nelaimėsi. Turime kiek
vienas nuo saves tvarkytis. Ta
da tik galės tvarkytis jaunimas 
ir vaikai.

sirgimo sunkumo. Psichotera
pija 1 artais padeda ankstyboje 
tos lig s st n<Ąj©j e. Ji dažnai nau
dojama pasitaisiusiems ligo
niam nuo tos ligos — tai apsau
gos priemonė nuo tos ligos pasi
kartojimo. Kartais šizofrenikai 
truputį pasitaiso namuose būda
mi. Dažnai priseina tokius’ligo
nis paguldyti ligoninėn nors ku
riam laikui. Chroniškuose tos li
gos atsitikimuose priseina visas 
mediciniškas jėgas suteikti ligo
nio pagelbėjimui.

Viena ar kombinacija kelių kū
no gydymo priemonių panaudo
jama dažnai šios ligos gydymui. 
1. Aštriais tos ligos atsitikimais 
vartojama elektroconvulsinė te
rapija (ECT). Regressive Elec
tro-Shock (Rest) vartojama kar
tais chroniškais ar vis atkrin- 
tančiais tos ligos atsitikimais, 
bei pseudoneurotinėse tos ligos 
formose.

Anksčiau naudota buvo Insu
lino Coma kaip gydymo priemo-

Atgimkime išsigelbėjimui

Dar bent kiek žmonėmis būti 
išsigaliirtieji turi burtis krūvon 
ir visas jėgas įtempę imtis svar- i nė. Dabar ji pakeičiama minė-

tu šoku ir trankvilaizeriais. Nė- 
pasiduodą virš minėtiems gydy
mams šoku bei insulinu kartais 
naudojama smegenų operacija: 
Prefrontal Lobotomy — išplau
nama dalis smegenų.

Trankvilaizeriai šiame krašte 
imta naudoti 1954 m. Dabar jie

gos — valdo policiją ir politikus.

Blogybės šakojas, ir lapojas
Net nepradėtas reikiamas vai

kų auklėjimas šiame krašte. Vie
ni augina vienos tikybos pilie
čius, kiti — kitos rasės žmones. 
Mažai kas čia rūpinas' tikro žmo
gaus užauginimu; sveiku kūnu, 
protu ir pajautomis (emocijo
mis) . Todėl ir susilaukėm pami
šėlių generacijos. Mes dar darbo 
nemetantieji nespėsiiųe uždirbti 
visoms tų nusikaltėlių pridary
toms žaloms užlopyti.

Vaikas vartoja narkotikus —

ATEINA BIRŽELIS... |
Seniau mus žudė kulkomis, dabar <<

— daina. Prei. J.' Kučingis SS
Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių $ 

mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan- >> 
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo « 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdomą genocidą, SS 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob- ?? 
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą: <<

B. Armonienė, PALIK AŠARAS MASKVOJ. Sibiro tremtinės pri- >> 
siminimai apie komunizmo vergų stovyklas, kur tebežudomi kulkomis << 
ir badu. Kaina S3,00. <<

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta SS
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra >> 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir « 
asmenis. 270 psl., $4.00. SS

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. # 
Autorė buv'o Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., SI,00. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. ši knyga Įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
SI.00.

Dr. J. Kaškelis, KOMUNIZMAS BE KAUKĖS. Faktai, statistika 
ir Įdomūs aprašymai apie komunizmą Lietuvoje. $1,00.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai, iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna i nt u ris to ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu staliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl.. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

H. Tautvaišienė, TAUTU KAPINYNAS SIBIRO TAIGOSE. Vaizdus 
autorės paliudijimas apie tai. $1.25.

Komurrzmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1.00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami 1
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Pagrindus negerovių griaukim
— tik tada jos sunyks

Psichoterapinis jaunuolio nar
komano gydymas paliečia tik pa
viršių blogybės. O visi dabar ti
ki, kad narkomanus tik ir terei
kia psichiniai gydyti. Tai dide
lė klaida. Norint atsikratyti da
bartinio Įvairiopo blogio šiame 
krašte ir kitur — turime mes 
patys tvarkytis — turi-visuome
nė sveikėt —-turi ji savu gyve
nimu ugdyti žmoniškus asme
nis savo aplinkoj. Pirmiausia tu
ri sustoti tas begalinis vislumas 
žmonių. Dabar jau ne seni lai
kai, kada keliolika vaikų' tėvai 
gimdydavo, o tik keletą jų išau
gindavo. Dabar pergausiose šei
mose neįmanomas žmogaus su
žmoginimas. Visokeriopa pažan
ga dabartinis žmogus negali pa
sidžiaugti pilnumoje, nes dauge
lis blogybių jo pečius slegia: ra
sizmas, varguomenė, nevienodos 
galimybės darbui, generacijų 
viena kitos nesupratimas, tėvų 
niekinimas, valdžios negerbi
mas... šitos ir dar kitos sunkeny
bės supančioja mūsų visuome
nės pažangą. Įsivaizduokim, kas 
bus rytoj šiame krašte: juk da
bartiniai jaunuoliai perims vi
suomenines pareigas neužilgo. 
Jie patys būdami netvarkingi tu
rės visuomenę tvarkyti, štai prie 
-ko privedė Įvairiopi niekam ver
ti vadovai jie nerengė žmo
gaus viduje žmoniškumo, o tik 
dresiravo savų pažiūrų, savos re
ligijos atstovus.

biausio darbo: reikia pradėti jau
ną žmogų savu pavyzdžiu ugdy
ti jausmais sveiku, protu tvar
kingu ir kūnu patvariu. Visas 
darbas turi būti pradėtas vai
kams dar negimus: reikia tė
vams rengtis auklėtojų parei
goms. Tada tik tėvai patys bū-_________ ~
darni žmoniški ir šviesūs pajėgs ]a'oįi plačiai naudojami šizofre- 
žmoniškumo ir šviesos suteikti 
savo vaikams.

Aspirinas gali palengvinti gal
vos skausmus sukeltus sklero
zės ar tumoro. Bet taip sergan
tysis privalo apturėti daug dau
giau, negu vien tik. skausmo nu
raminimą. IŽeikia iš pagrindų 
gydyti sergantį žmogų. Taip 
mes turime elgtis ir su šiandien 
labai sunkiai sergančia mūsų vi
suomene. Policinis narkotikų 
gabenimo ir pardavinėjimo tvar
kymas yra reikalingas. Bet 
svarbiausias darbas yra mūsų 
darbas prašalinimui visuomeni-. 
nių blogybių. Tik mūsų netikę 
elgesiai veda jaunuolį palaikyti 
narkotikų pirklius. Mes turime \ 
naikinti narkomanijos šaknis, o j 
ne vien pasitenkinti narkomani-;

Pirmą kartą pradėjo 
mažėti JAV katalikai 
Oficiali katalikų direktori

ja 1970 metams rodo, kad pas
kutiniu. laiku pastebėtas pir
mą kartą katalikų ir jų institu
cijų skaičiaus mažėjimas JAV 
-bėse.

- Kaip praneša The New 
World gegužio 22 d., praeitais 
metais sumažėjo ne tik pačių 
katalikų, bet taip pat kunigų, 
seserų, brolių, a įsi vertėjų, |»( 
krikštų, mokyklų ir mokinių 
bei studentu skaičius katali
kiškose mokyklose.

“Praktikuojančių” katalikų 
dabar esą 47,872,089; nuo pra
eitų metų sumažėję 1,149. Vi
sų JAV gĄ-ventojų 203,616,268 
skaičiuje katalikų yra 23.5 
nuošimčiai, tai yra arti ketvir
tadalio. I tą skaičių įeina ir. 
visi JAV katalikai, gyvenan
tieji užsieniuose, kariuomenė
je, diplomatinėje ar privataus 
biznio tarnybose. 1

1900 metais Amerikoje buvo deda 
dar tik 10,129,677 katalikai ir 
per visą laiką iki dabar jų 
skaičiai augo.

Diocezinių kunigų skaičius 
JAV-bėse iš 37, 45-4 sumažėjo 
182, tačiau žymiai didesnis

kiekis sumažėjo religinių or
dinų kunigų (iš 21,920 suma
žėjo 246). Broliukų is 11,623 
skaičiaus sumažėjo 132. Bet 
labiausiai sumažėjo seselių 
vienuolių skaičiai — iš bendro 
160,931 skaičiaus neteko 6,236.

Viso JAV-bėse esama 18,224 
parapijos, kurioms klebonų 
yra 17,653, taigi net klebonų 
jau nebeužtenka? Atsivertėlių 
nuošimtis sumažėjo 10%.

Katalikiškų švietimo institu
cijų esą 606 mažiau: parapiji
nių ir kat aukštesniųjų mo
kyklų 12,029 skaičius praeitų 2 
metų bėgyje sumažėjęs 10,2%.

Bendras mokinių ir studen
tų skaičius dabar 4,720,018; 
sumažėjęs 313,252.

Kas kam galvoje
Prieš keletą metų buvęs gar

sus Amerikoje ”
kunigas 
Graham amžiui 

linkti Į
“Kristaus antras 
reliatyviai arti”,

na mums šakas-šakeles genėti 
bet kokio blogio — griebkimės 
už dalbų ir verskime blogybes iš 
šaknų.

Išvada: Blogiui neužmer- 
kim akių — pabudimas bus dar 
baisesnis. Stokime kiekvienas 
su blogiu kovon pirmiausia sa
ve nagan suimdami. Liaukimės 
skleisti bet kokias blogybes mes 
patys. Tik tada mūsų vaikai pa
jėgs gėrį pasisavinti iš mūsų. 
Tai bus pirmas žingsnis — ir 
pats svarbiausias kovoje su įvai
riopa narkomanija. Junkimės vi
si prie kūrybinius darbus dirban
čiųjų mūsiškių — kitaip mūsų 
pražūtis ne už kalnų.

Pasiskaityti: Current Medical 
Digest, April 1970.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Schizofrenikų gydymas
Klausimas. .Prašau daktarą 

paaiškinti, koks yra geriausias 
šizofrenikų gydymas?

Atsakymas. Gydymas šizofre 
niko (schizophrenia) priklauso 
nuo tos ligos rūšies ir nuo šu

nijos gydymui. Dvejopi jie nau
dojami: phenothiazino grupės 
vaistai ((chlorpromazine, pro
mazine ir pan), rauwolfia grupės 
vaistai, įskaitant reserpiną.

Visi stenkimės gerinti savais 
elgesiais aplinką; Tada ligoniai 
ir sveiki žmonės geriau jausis: 
sergą greičiau sveiks, o svei
kieji — rečiau sirgs.

Geritolis
Klausimas. Prašau daktarą 

pasakyti, ar naudinga vartoti ge- 
ritolį, kurį taip vis piršo žmo
nėms visokios reklamos.

Atsakymas. Ten yra ;truputis 
geležies ir alkoholio. Jei nerei
kia žmogui geležies — nereikia 
nė gerotolyje esančių jos trupi-

niu. Jei reikia žmogui -geležies 
mažakraujystės mažinimui (at
siradusios dėl netekimo kraujo) 
— reikia pagal gydytojo patari
mą geležies gausumą naudoti —- 
tada geritolis nepadės. Atsisaky
kime mediciniško prietaro — ap- 
seikime visi be to nieko.

“misionierius1 
Evangelistas Billy 

slenkant pra- 
adventistus. 

atėjimas yra 
jis pranešė 

62.000 klausytojų miniai Ten
nessee universiteto 
sporto aikštėje. ’’Visi ženklai 
jau yra savo vietose”, 
tikrino. Kai kurie tų 
esą “pasaulio masto revoliuci
jos, godumas ir problemos, 
kurios žmogui nėra išspren
džiamos”.

futbolo

jis už- 
ženklų

SKAITYK ”NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

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

1739 So. Haisted Street Chicago 8, Illinois

Acountry 
cant live on lot

alone
are a lot of things a man 

can do for his country. Including 
saying his piece, pro or con.

And talk is an important 
part of what makes a democracy 
like ours work.

But in the final analysis, 
talk is cheap. Personal involve
ment accomplishes a lot more.

Putting part of your savings 
to work for America is a step 
in that direction. To provide 
some of the economic strength it 
takes to make the whole 
system run.

That’s one reason why Savings 
Bonds mean a lot

They help to pay part of the 
cost of running a country

Bond purchases 
do part of the 
talking.

your mind.
And they help you at the same 

time. With interest and security.
So next time you have 

something to say about

Alvudo "Laimės šulinyje" darbuojasi (iš kairės) Mrs. Rita Raeder, Alek
sandra Korsakienė, dr. Ona Vaškevičiūtė, Ona Vitkauskienė. Jos gausina 

lėšas Alvudo statysimiems lietuvių seneliu namams.
Nuotrauka M. Nagk)
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lake stock in America
Buy U.S. Savings Bonds

1739 So. Haisted
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KONST. JASIUKAITIS

1 MINTAUJOS LAIKAI
ir

(Atsiminimai)

Į Mintaujos gimnaziją aš įsto
jau 1891 m.

Apie pusę gimnazijos mokinių 
buvo beveik lietuviai — daugiau
sia kauniečių ūkininkų vaikai, 
gal, apie dvidešimtį dvarininkų 
sūnų ir keletas Suvalkijos lietu
vių.

Lietuvių mokinių butai buvo 
demokratiški, mužikiški ir po
niški. Demokratiški — Didžiu- 

. lienės, Saliamonienžs, Gaigalie
nės, Račinskienės; poniški —- 
Narkevičienės, Silvestravičiėnės 
ir kiti. Demokratiškuose butuo
se mokiniai vartojo tik lietuvių 
kalbą, poniškuose — lenkų.

Mokslo metų pradžioj moki
nius apklausdavo, kas kurios yra 
tikybos, tautybės, luomo... Visi 
kauniečių ūkininkų vaikai ir su
valkiečiai rašydavosi lietuviais, 
dvarininkų — lenkais.

s Iki trečiosios Idžsės mano gy
venimas su^idųjo be ypatingų 

'"įvykiųr^IkKraiių skerdynės at
garsiai atsiliepėur-Mintaujoj, ir 
mums mažiems gimpazistams pa 
darė šiokio tokip-M

Esant man trecii 
atsitiko garsi f^ori
prieš pamokas rusų kalba^"^

Iki tol ta malda būdavo atlie
kama kiekvienoj klasėj atskirai. 
Prieš pirmąją pamoką, atėjus 

'mokytojui, kuris nors stačiati
kis gimnazistas atkalbėdavo mal
dą rusiškai visai klasei. Bet štai 
buvo paskelbta, kad visų klasių 
stačiatikiai mokiniai kalbėsią 
maldą atskirai, liuteriai vokie
čiai, irgi atskirai vokie
čių kalba, latviai liuteriai — lat
viškai, tik katalikai — rusų kal
ba ir prieš ikoną. Per maldą tu
rėjo būti ir minimų tikybų ka
pelionai.

Visos gimnazijos katalikai mo
kiniai susirenkam į didėlę gim
nastikos salę. Sustojam prieš 
ikoną. Laukiam, Kapeliono nė-

joje kl^ėjej

raį Atejria direktorius ir mate
matikės mokytojas lenkas kata
likas — Mečnikovskis. Jis per
skaitė rusiškai maldą.

Taip tęsėsi kelias dienas.
Mokiniai katalikai subruzdo — 

klausyti maldos ar ne? Prasidė
jo agitacija, kad nereikią klau
syti, o jei verstų kurį nors mo
kinį skaityti maldą — griežtai 
atsisakyti.

Mūsų Saliamomenės butą lan
kė aštuntos klasės gimnazistas 
granas Vaičkus, senai jau miręs. 
Pas Saliamonienę tegyveno že
mesnių jų klasių mokiniai. Vaič
kus suagitavo mus prieš maldą.

Susirenkam vieną rytą į pa- 
maldą. Direktorius Tichomiro- 
vas iššaukia trečios klasės mo? 
kinį Juozą Tubelį: ' )

— Prašau skaityti maldą. /
— Negaliu skaityti. /
— Skaitykit. '
— Nė!
Salėj subruzdimdsTxMokima^ 

visi šaukia: '.
— Nenorime rusų mžidesir 

Neskaitysime! )
Mokiniai pradėjo bėgti-ią ra- 

lės. Direktorius šoko prie dūrų,z 
norėjo sulaikytimokiniu&tet'šie 
išbėgiojo.

Sugriebė tik Jokantą ir Navic
ką. Liepė jiems skaityti maldą, 
bet jiedu atsisakė .

Visus tris — Tūbelį, Jokantą 
ir Navickį pasodino į karcerį. Ro
dos, jie išsėdėjo po 16 valandų 
nevalgę, kas gimnazijos statute 
draudžiama. _„j

Iš Rygos atvažiavo apygardos 
mokyklų globėjas. Visus tris — 
Tūbelį, Jokantą ir Navickį pasi
ėmė iš karcerio ir,, susisodinęs į 
vežėją, nusivežė į Lindės vieš
butį, pavalgydino ir ėmė teirau
tis, kas kursto mokinius, kad 
maldos neskaitytų. Mokiniai nie
ko neišsiplepėjo.

Kažin kas gimnazistų nupiešė 
karikatūrą — mokinys šoka 
per langą, o direktorius griebia

našiai baigiąs 
. Aš jaučiau, kad ti- 

; rada visai nereikalinga, bet kri
tikas pirmame susirinkime man 

; taip suimponavo ir be to jis bai- 
■ gia gimnaziją, o aš tik jaunutis 
' mokinys. Kur čia nesutiksi! Bet 
i visgi redakčrjaN dėdama į laik- 
j raštį, tiradąsjjįmgtė^-^, 

(/\ (
Pradėjau—rašytiį eilės. Eilių 

Į niėkam/neskaičiauirats nusiun- 
i čiau /Ūkininkui”, kuris porą ar 
i trejera įdėjo. Perskaičiau savo 
į poeziją^r susigėdau. Eiles, ku- 
i rios ;buvo\įar pas mane, niekam 
nematant sudeginau ir daugiau 
jau poezijos neberašiau.

Be V. Požėlos, tarp lietuvių 
gimnazistų pirmą vaidmenį vai
dino taipogi Vincas Kapsukas. 
Susirinkimuose jiedu vieni be
veik tekalbėdavo.

Lietuviams, ginant Lietuvos byla^ reikalinga tupėti JAV senate 
ir kongrese įtakingų politikų. '^Artėjant Lietuvį okupacijos 30 
metų sukakčiai ir ruošiantis amerikiečių visuomenei pristatyti 
ta proga Lietuvių tautos genocidą, dr. Leonas Kriaučeliūnas lan
kėsi Washingtone ir kalbėjosi su kongreso ir senato atstovais. 
Nuotraukoje iš kairės į dešinę senato ir kongreso ryšininkas pulk. 
R. Vandervort, kongresmanas R. Pucinski, nuoširdus lietu viii

reikalų gynėjas ir dr. Leonas Kriaučeliūnas, minėjimui ruošti 
ir genocido parodai amerikiečių visuomenei pristatyti komitete 
pirmininkas. Minėjimas ir parodos atidarymas įvyks birželio 
mėn. 13 dieną Sheraton viešbutyje. Ir mes, lietuviai, tą dieną 
skirkime pagerbimui komunizmo aukų, kurias ir mūsų tauta 
sudėjo kovoje prieš komunizmą, gindama laisvę. J

Tom Macdonald nuotrauka

Prie kuopelės priklausė Vladas 
Į Požėla, Vincas Mickevičius Kap- 
I sukas, Didžiulienė, Vanda Di- 
■ džiulytė, Michalina Didžiulytė, 
gimnazistė Marytė — pavardės 
nebepamemi, Vytautas Didžiu- 

į lis, Antanas Didžiulis, Pijus Gri- 
i gaitis, Jeronimas Paniška, Juo- 
I zas Avižonis, .Juozas Pąknys, Jo- 
; nas šepetys, Kazys Vasiliauskas, 
; aš ir dar, tur būt, kai kas. Vė- 
: liau įėjo — Feliksas Valiukas, 
Jonas Milaknis, Petras Katinas, 
Žilys, Vincas Stančius, Rapolas 
Pacevičius ir kiti.

Kuopelės nariai iš eilės turė
davo skaityti susirinkimuose sa
vo raštus. Kai kuriems būdavo 
taip sunku parašyti, kad pra-

Jau galima įsigyti mužiko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina -$2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psL $5.00
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psL ____________________ $3.00
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psb ________ $2.00
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl__________________________________  $12.00
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl......... $4.00
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 - psl. ____________ 2_.______________;........  $1.50
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. .........  $2.00 ir $3.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. $5.00
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl______ _______ ____ _ $2.00

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. _____________ __________________ ______ $6.00

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ........................  $3.00
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais _____________ _____ ____ __ $4.00
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl................ $2.00
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl................................ $5.00
15. Mikas. Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.................  $5.00
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
17. Petronėlė Orlntaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ____ $3.00
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psL ________________ ________________________ $1.00
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai. ____________ __________________________ $4.00 1
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL $4.00 I
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl................. $2.50 '
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl............- $6.00

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago,' Hl. 60608

abiem rankom už skvernų ir no
ri sulaikyti. , J

Po pamokų kitų tikybų moki
nius atleido namo, tik katali
kams įsakė pasilikti. Atėjo kla
sių auklėtojai ir ėmė klausti mo
kinius :

■ — Ar skaitysit maldą.
Dauguma mokinių atsakė:
— Ne.
Kiti pasakė:
— Tėvų atsiklausim.
Ir visai nedaug sutiko skai

tyti maldą rusiškai.
Tie, kurie pasakė, kad neskai

tys, buvo pašalinti iš gimnazi
jos, tiems, kurie sakė, kad at- 
siklaus tėvų, buvo irgi uždraus
ta vaikščioti į gimnaziją, bet juos 
gimnazija laikė ne pašalintais, 
tik nelankančiais pamokų.

Kurie sutiko melstis — mel
dėsi. Iš kažinkur buvo surastas 
katalikų paveikslas ir pakabin
tas ikonos vietoje.'

Buvo surašyti prašymai — po
piežiui, carienei ir švietimo mi- 
nisteriui, kad būtų leista moki
niams melstis lotyniškai. Prašy- 

pasirašė beveik visi moki
niai. Po kelių mėnesių kova bu
vo laimėta — leido gimnazistams 
melstis lotyniškai..

Iš gimnazijas pašalino — Juo
zą Tubelį, Kazį Jokantą, Aleksą 
Navickį, Antaną Smetoną, Jurgį 
šlapelį, Praną -Vaičkų, Vaičiuš- 
ką, Rymą. KitF’Rsi buvo priim
ti atgal. Pašalintiems leido lai
kyti egzaminus kitose gimnazi
jose, ir jie išvažinėjo iš Mintau
jos.

Be ne tais pačiais metais man 
teko susipažinti su žemaitės raš
tais. ,

Studentas Petras Avižonis, va
žiuodamas iš Dorpato Kalėdų 
atostogų, užsuko į Mintaują. Ap
silankė pas Saliamonienę — bū
damas gimnazistu čia jis gyve
no; dabar pas Saliamonienę gy
veno jo brolis Juozas.

Vakare studentas Avižonis 
mums perskaitė iš rankraščio že 
maitės komediją — “Pragertus 
balakonus”.

II
Pas Saliamonienę gyveno bu

vęs Ukmergės miesto mokyklos 
mokinys Longinas Stanionis. Jis 
mokėsi privačiai.

Stanionis gavo laišką iš savo 
draugo, Ukmergės miesto mo
kyklos mokinio. Draugas rašo, 
kad juos, katalikus, verčią vaikš
čioti į cerkvę. Draugas klasė Sta
nionį, kas daryti.

Tuo laiku lietuvių gimnazistų 
vadas buvo Vladas Požėla. Sta
nionis pasitarė su Požėla, šis

savo ranka Ukmergės mokiniui 
parašė ilgą laišką, kuriame pata- 
rAneiti į cerkvę. Po laišku Stanio 
nis pasirašė ištisą savo pavardę 
ir laišką išsiuntė Ukmergės mo
kinio adresu.

Kaip tuo laiku nemokėtą dar 
išlaikyti konspiracijos!

Laiškas pakliuvo į žandarų ran 
kas.

Vieną vakarą sutemus prie du
rų suskambėjo skambutis. Ka
žin kas mokinių atidarė duris. 
Laiškanešys. Mes nustebome — 
tuo laiku laiškanešys niekad ne
vaikščiodavo.

— Ar yra Stanionis?
— Yra.
— Prašau pašaukti.
Išėjo Stanionis.
Laiškanešys padavė Stanioniui 

atviruką, Stanionis, sugrįžęs į 
kambarį, nesuskubo akimis per
mesti atviruko, ir vėl skambutis.

Kažin kas atidarė duris. Įsi
veržė visa žandarų gauja su pa
čiu pulkininku Klado. Tuojau 
prisikabino prie Stanionio. Iš
vertė jo daiktus, knygas. ■'Man 
ir dar porai gimnazistų liepė.pa
rodyti savo daiktus. Mūsų daik
tus pervertė paviršutiniškai. Nie
ko nerado. Nors mes turėjome 
kelias lietuviškas knygutes, bet 
suskubome išmesti jas per lan
gą laukan — žandarai ne per 
smarkiai dabojo.

Stanionį areštavo. Pasodino 
Mintaujos kalėjime. Paskui iš
vežė į Ukmergę. Čia jis iškalė
jo daugiau kaip dvejus metus.

Tai buvo mano pirma pažintis 
su rusų žandarais.

Mokiniuose tas įvykis sukėlė 
įvairių kalbų.

III
Aš ketvirtoj klasėj. Mintaujoj 

atsiranda Mickevičius Kapsu
kas. Dažnai atsilanko pas mus 
į Saliamonienės butą. Mums ne
betrūksta lietuviškų laikraščių ir 
literatūros — Kapsukas atneša.

Aš niekieno neskatinamas imu 
rašyti. Parašiau dialogą: “Du 
apaštalai”, “Stebuklinga žvakė” 
ir dar keletą beletristikos daly
kėlių. Perskaičiau savo bendra
bučiam gimnazistam draugam.

“Du apaštalai” ir “Stebuklin
ga žvakė” buvo įdėti “Ūkininke”. 
Kas su kitais rašinėliais atsitiko 
— nebepamenu.

Mes kai kurie jaunesni gim
nazistai jautėme, kad vyresnių
jų klasių lietuviai turi kažkokią 
kuopelę, bet kas į ją įeina, ką 
kuopelė daro — nežinojome. Į 
kuopelę, mat, teprihndavo mo
kinius tik nuo penktosios klasės, 
jaunesniųjų

Nors aš buvau ketvirtoje kla
sėj, bet, rodos, po Kalėdų, Kap
sukas man sako, kad sekmadie
ni ateičiau pas Didžiulienę į kuo
pelės susirinkimą, kad pasiim
čiau savo raštus, kurie susirinki
me reikės skaityti.

Einu su Juozu Avižoniu. Ne
jauku, baisu.! Ne žandarų baisu 
— tuomet nė galvoj žandarai ne
buvo, bet baisu, kad viešai rei
kės skaityti savo raštai.

Susirinko visa kuopelė. Per
skaičiau drebėdamas. Vlado Po
žėlos kritika buvo palanki, šir
dis atsigavo.' " Pasibaigus susi
rinkimui Požėla mano raštus pa
siėmė su savim. Už kelių dienų 
jis kviečia mane pas save užeiti. 
Gyveno jis pas vokietį bravori- 
ninką — mokė jo vaikus.

Užeinu.
Požėla sako, kad mano raštai <

galima esą atspausdinti, tik, gir
di, ’’Stebuklinga žvakė” reikią 
užbaigti taip ir taip. Ir jis išta
rė kažin kokią labai patetišką !' 
tiradą. Girdi, toks ir toks rusų i

Į leisdavo savo eilę — dažnai aš 
išgeibėdavau, skaitydavau ne sa
vo eile. Atsitikdavo ir taip, kad 
vienas kitą prašydavo parašy
ti ir laikydavo savo.'

Nariai mokėjo mažą mėnesinį 
mokėsiu.

(Bus daugiau)
S
i

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

Raginkite savo a 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus naniams įsigyti.

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

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ. TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais ’ Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,00(^R MORE,
2 YEARJ&CTURITY
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Iš okupuotos Lietuvos atsiųsto dainininko Vaclovo 
Daunio koncertai jau praėjo, bet pasakos ir įvairiausi 
ginčai vis dar tęsiami. Dainininką girdėjusieji tvirtina, 
kad jo balsas geras ir gražus, ir kad jis puikiai dainuoja. 
Tai patvirtina ne tik jo dainas girdėjusieji lietuviai, bet 
ir amerikiečiai. j ;

Atrodo, kad ginčai baigėsi ir dėl “didelio pasiseki
mo ’. Maskvos politiką remiantieji žmonės “matė” “di
delį pasisekimą” ne tik Los Angeles mieste, bet Chica
goje, Bostone ir New Yorke. Chicagoje suruoštas kon
certas taip pat buvo paskelbtas “dideliu pasisekimu”, bet 
kai klausimas buvo atidžiau paanalizuotas, tai paaiškėjo, 
kad buvo tikras nepasisekimas. Dainininkas gražiai ir 
Chicagoje dainavo, jis savo dalį atliko gerai, bet publikos 
buvo mažai. 120,000 lietuvių kolonijai nepasiųsti nei tūk
stančio klausytojų, tai kiekvienam aišku, jog tai nebuvo

New Yorke komunisto Bimbos leidžiama “Laisvė” 
tvirtina, kad paskutinis jo koncertas tam didmiestyje 
buvo “didelis pasisekimas”. Bet ir ten apie “pasisekimą” 
gali kalbėti tiktai Bimba. Rengėjai nusamdė Little Car
negie Hall, kur telpa ne toks jau didelis klausytojų skai
čius. Be to, ten debiutuoja tiktai dainuoti pradedantieji 
vyrai ir moterys. Milane, Vilniuje, Maskvoje ir kitose 
vietose dainavęs ir išgarsintas dainininkas turėjo būti 
nuvestas į didesnę salę. Pasitenkina mažąja saliuke, 
užtat dabar negalima kalbėti apie “didelį pasisekimą”. 
Vaclovas Daunoras kiekvienoje didesnėje lietuvių koloni
joje galės surasti didelius lietuvių skaičius, kai jis galės 
laisvai išvažiuoti ir parvažiuoti Į nepriklausomą Lietuvą, 
kai jis galės važiuoti be' sovietiškų palydovų ir nereikės 
jam klausyti lydinčių agentų instrukcijų. Andrulis su 
Bimba gali rašinėti apie “pasisekimą’, bet šiandien kiek
vienam aišku, jog tai yra tuščios pagyros. Daunoro kon
certų Amerikoje negalima skaityti pasekmingais. Lais
vi lietuviai noriau klauso Amerikos Lietuvių Tarybos, o 
ne pasišokusių “kultūrinių bendradarbiautojų”.

“Pasisekimo” ir dainininko pajėgumo dainuoti paslap 
tys jau visiems aiškios, bet vienam kitam lieka dar ne-

ST. TRINKA :

3
Atvykęs į Tauragę ir susiradęs sau butą, 

pradėjau dirbti sandėlyje. Sandėlyje dirbo 
ir du jauni žydukai. Vienas iš jų ėjo san
dėlio vedėjo pareigas, o kitas buvo kasi
ninkas. Ar jie priklausė komunistų parti
jai, irgi nežinau, bet su jais sugyvenau 
neblogai. Darbas čia nebuvo sunkus. San
dėlio vedėjaas parduodavo iš provincijos 
atvažiavusiems aludžiu savininkams alų, 
aš apskaičiuodavau, kiek kas turi mokėti, 
o kasininkas gautus pinigus padėdavo i ne
degamą spintą. Užsibaigus darbui, suves- 
davau balansą, už kiek alaus buvo parduo
ta ir gautą sumą užpajamuodavom į knygą, 
o gautus pinigus įnešdavoin į banką. Gu
bernijos alaus bravoro depozitan. Tuo 
mūsų los dienos darbas ir būdavo baigtas.

Gegužio mėnesio pabaigoje gavome įsa
kymą sandėli perduoti Valstybinei preky
bai. Ji perimti atėjo du rusai ir viena mote
ris, irgi rusė. Kai surašėme aktą, kokį 
turtą jiems perduodam, tai jie ant akto ; 
pasirašyti atsisakė. 1 uo reikalu aš para- i 
šiau taikos teismui skundą ir tik teismui į 
įsakius, jie ant akto pasirašė. Perėmę san
delį rusai prad< jo mane prikalbinėti, kad 
aš pas juos pasilikčiau tarnauti už buhalte- * 
ri. sakydami, kad jie man duos užpildyti 
anketą, pasius ! buhalterijos kursus į Mas
kvą ir. kai baigsiu kursus, galėsiu pas juos 
dirbti buhalt<riu. Tačiau aš nuo tos malo
nės atsisakiau, nes žinojau.> kad kai para
šysiu anketoje, jog dirbau policijoje, tai 
vieloje kursu galiu patekti i kalėjimą. Be 
to, pamačiau, kad su jais dirbdamas tikrai 
galiu patekti i kalėjimą, nes jie, pardavę 
alų, užuot gautus pinigus padėti Į nedega

Š. m. gegužės 30-31 dienomis 
Toronte, Ont., Kanadoje, Royal 
York viešbutyje ir Tėvų Pran
ciškonų patalpose įvyksta Pa
saulinės ir Amerikos Liet. Inž. ir 
Arch. S-gos (PLIAS) dešimta
sis suvažiavimas. Šis jungtinis 
ir sukaktuvinis suvažiavimas su
tampa su daugelio skyrių dvide
šimties metų veiklos sukaktimis.

žvelgiant toliau į praeitį, ten-

ka konstatuoti uvažia-
vimas taip pat yru Vilniaus Aka
demijos ir kitų Lietuvos mokslo 
institucijų steigimosi 100 metų 
sukakties atžymėjimas Kaip iš 
suvažiavimo darbotvarkės ma
tyti, be kita, bus nagrinėjama 
tema: “Inžinieriaus .v architek
to vaidmuo lietuvių visuomenė
je”, — kartu dalyvaujant Ame
rikos ir Kanados lietuvių bend-

aiškūs koncerto organizatoriai. Pora dienų prieš Dauno
ro koncertą Chicagoje ‘Draugas” paskelbė to koncerto 
tariamų organizatorių sąrašą. Ten buvo vienoje katali
kų kolegijoje dirbantis ir prieš kelis metus "kultūrinio 
bendradarbiavimo” pusėn palinkęs ir kitus ten lenkti 
bandąs daktaras ir keli visuomeniniame darbe jokio pa
tyrimo neturintieji jaunuoliai. Vyriausias “Vilnies” re
daktorius Andrulis pripažino didelę garbę dviem jaunom 
mergelėm, veikusiom koncerto rengimo komitete. Tam 
komitete, be dviejų ne tokių jau jaunų mergelių, buvo 
ir viena dar jauna ponia, bet Andrulis kažkokiais išro- 
kavimais jai garbės nepripažino. Tas “kultūrinio ben
dradarbiavimo” komitetas išleido net atsišaukimą apie 
Daunoro koncertų organizavimą, bet niekas tuo netiki. 
Los Angeles mieste koncertą organizavo visai kiti žmo
nės,, ne Chicagoje paskelbtieji. Panašiai atsitiko New 
Yorke ir Bostone.

Valė Tysliavienė panašių koncertų organizavime 
turi didelį patyrimą. Savo laiku New Yorkan ji sutrauk
davo tolimiausiuose Amerikos lietuvių kolonijose gyve
nančius dainininkus ir chorus. Jie ne tik pauašius kon
certus su pompa pradėdavo, bet ir “vališkai ’ juos baig
davo. Ji turi tikslesnių žinių, negu bet kuris kitas Ame
rikos lietuvis apie Amerikon siunčiamų dainininkų kon
certus. Ji žino, kad ne tos jaunos mergelės tuos koncer
tus organizuoja. Apie tuos koncertus ji vis dėlto šitaip 
rašo:

“Šiuo metu Amerikoje vieši vienas žymiausių 
Vilniaus operos solistų — bosas — baritonas Vaclo
vas Daunoras. Jis yra dainavęs “La Scala” operoje 
Milane, dideliu pasisekimu gastroliavęs Kanadoje, 
Anglijoje, Maskvoje ir kitur.

Tik į Ameriką atvykęs V. Daunoras pakliuvo į 
kažkokį “pogrindį”. Jam organizuojami koncertai, 
bet niekas nežino, kas tuos koncertus organizuoja, 
nei kur bilietus į koncertus būtų galima viešai nu
sipirkti. .. New Yorke, kaip ir Los Angeles, Cal., 
V. Daunoro koncertai buvo organizuojami “slapty
bės šešėlyje”... (“Vienybė”, 1970 m.dbąl. 24 d. 5 psl.) 
“Slaptybės šešėlis” didės ir juodės, įjei pradėsi ięš- 

kojimą iš klaidingo taško. Klausimo neišaiškinsi, jei 
kitus pavadinsi ignorantais ir paskelbsi duomenimis ne
paremtą spėliojimą.- “Slaptybės šešėlis” visiškai supilkės 
ir dings, jei tikrais koncertų organizatoriais laikys) 
sovietų užsienio politikos vadovus, kiekvienoje Ameriko 
lietuvių kolonijoje parenkančius vienus “kultūrinius’ 
bendradarbiautojus koncerto salei samdyti, kitus bilie
tams pardavinėti, trečius spaudai suklaidinti, o ketvir
tus džiaugtis “laimėjimais”.

mą spintą, kaip kad mes darydavome, juos 
kišdavo į savo kišenes, kaip nuosavus pini
gus.

Iš Tauragės grįžau Į Šiaulius, kur gy
veno mano šeima ir dirbau Gubernijos 
Alaus bravoro buhalterijos skyriuje.

Birželio mėnesio pabaigoje prasidėjo 
pirmasis žmonių išvežimas į koncentraci
jos stovyklas. Aš i pirmųjų išvežamųjų są
rašą, tur būt, nebuvau Įtrauktas todėl, kad

ruomemų atstovams. Be to, lie-1 
tuvišku vasarnamių konkurso ir 
parodu suvažiavimo metu su
rengsiąs yra didelis įnašas į vi
suomeniškumo ir lietuvybės lo
byną.

Iš gautų inž. B. Baranausko 
informacijų matyti, kad Toron
to inžinieriai šį suvažiavimą ren
gia su dideliu entuziazmu: suva
žiavimo įvairiems reikalams 
skyriaus narių sudaryta net 
komisijų, įjungiant ponias 
jaunimą.

Suvažiavimo programą puošia 
dail. T. Valiaus viršelis. Be or-j 
ganizacinių darbo posėdžių, ypač i 
paminėtinos penkios mokslinės; 
paskaitos, simpoziumas inžinie
riaus ir architekto vaidmens lie
tuvių visuomenėje klausimo na
grinėjimas ir dvi reikšmingos 
parodos: lietuviškų vasarnamių 
konkurso projektų ir mokslo dar
bų parodos.

Dr. V. Klemas — Optinės ir 
Paviršiaus Fizikos Laboratori
jos vedėjas, General Electric Co., 
Pensylvanijos universiteto lek
torius, skaitys pagrindinę pa
skaitą: Marsas, laseriai ir leu
kemija. Erdvių technologijos 
pritaikymas medicinos reika
lams. Be to, dr. V. Klemas ki
tuose posėdžiuose padarys pra
nešimą apie Pasaulinės Lietuvių 
Mokslo Draugijos steigimo pro
jektą.

Dr. V. Fidleris — Tyrimų mo
kslinis bendradarbis, Atomic 
Energy of Canada Ltd., Chalk 
River, Ont., Canada, skaitys apie 
technikos ateities problemas, 
metalurgo akimis.

M. Pakštys — Smūgių ir Vi
bracijos Tyrimų sk. vedėjas, 
Electric Boat Div. of General 
Dynamics, Groton, Conn., skai
tys apie ateities perspektyvas 
vandenų inžinerijoje.

J. Okunis, iš Bostono, nagri
nės temą: Architektūra ir mes. 
Apie automobilio saugumą kal
bės S. Bačkaitis — U. S. Dept. 
of Transportation, tos srities ve
dėjas.

ALIAS Cento Valdybos pirm. 
Dr. S. J. Matas, pereitais metais 
aktyviai dalyvavęs Mokslo ir 
Kūrybos Simpoziume ir daug 
dirbąs Lietuvių Mokslo Draugi
jos steigimai, sutiko atsakyti i 
pateiktus bendrosios spaudos ir 
Technikos žodžio reporterių 
klausimus, ryšium su artėjančiu 
suvažiavimu Toronte.

— Kuo skirsis šis suvažiavi
mu nuo kitų buvusių suvažia- 

— buvo pirmas mūsų 
klausimas.

Visų pirma, šis suvažiavi
mas issiskiria tuo, kad pirmą 
kartą ALIAS suvažiavimas įvyks

vimV,

int S. J. MATAS
Pasaulio Lietuviu Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Centro 

Valdybos pirm.

Ibuvo matę minėtų akaunterių 
bendrovės patalpas 300 W. 
Washington St. Susipažini
mui su tomis patalpomis buvo 
pakviesti lygos direktoriai lai
kyti savo susirinkimą Patalpa 
labai didelė, o bendrovės šta
bas siekia apie šimtą žmonių.

Lygos prezidentas Eugene 
Pietkiewicz atidarė susirinki
mą ir pristatė Stanley Mize, 
kuris kalbėjo apie taupymo 
bendrovių reikalus. Po to kal
bėjo advokatas Robert Sharf- 
man, taupymo bendrovių rei
kalų specialistas.

j Po susirinkimo Frances Sa- 
dauskas-Buczek (ji žinoma 
kaip Miss Lithuanian League”), 
Stanley Mize ir Mrs. Kisonas 
visus lygos diręktorius puikiai 
pavaišino šaltais gėrimais ir 
gardžiais valgiais. Už vaišes 
didelis ačiū. W. B. Sebastian

Po kurio laiko vokiečiai visus žvduš su- 
.varė Į vadinamus “Getus”. Vienas jų buvo 
Įsteigtas Šiaulių priemiestyje vadinamame 
“Kaukaze”. Iš ten vokiečiai žydus veždavo 
į apylinkėje esančius miškus ir ten juos 
šaudė.

1943 metais Šiaulių Gebietskomisaro 
Gewecke ir jo štabo viršininko Bub parėdy-
niu buvo pakartas žydas, - buvęs kepėjas 
Masowieckis, kuris buvo sugautas nešant į

gyvenau Tauragės mieste, kur manęs nie- į “Getą” gabalą duonos ir keletą cigarečių, 
kas nepažino. Į antrąjį vežamųjų sąrašą ’ Už žydų žudynes Gewecke ir Bub Vokieti-
buvau Įtrauktas, apie ką sužinojau kilus 
tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui.

KARUI PRASIDĖJUS
.... 1910 metais, birželio mėnesio 21 dieną, 
tarp \okietijos ir Sovietų Sąjungos prasi
dėjo karas. Kad galėčiau išvengti bombar
davimų, aš su savo šeima pasitraukiau iš 
Šiaulių miesto ir apsigyvenau pas vieną 
man pažįstamą ūkininką, netoli Šiaulių 
miesto. Vokiečių kariuomenei . užėmus 
Šiaulius, išgirdęs per radiją, kad visi se
ni tarnautojai turi grįžti į savo senas tarny
bos vietas, grįžau Į Šiaulius. Užėjęs Į buvu
sią Kriminalinės Policijos raštinę, radau 
ten apie 15 jaunų vyrų, kurie anksčiau po
licijoje netarnavo ir apie policijos darbą 
jokio supratimo neturėjo. Man buvo pasiū
lyta užimti Saugumo policijos viršininko 
vietą, bet aš nuo tos garbės atsisakiau, nes 
politinis darbas man buvo ne prie širdies. 
Sutikau būti Kriminalinės Policijos v-ku, 
nes toje srityje dirbau apie 20 metų.

Vokiečiai okupavę Lietuvą, rusų pini
gus irgi nuvertino santykiu 10 rublių už 
vieną markę. Taigi jei prie Lietuvos val
džios turėjau 100 litų tai du kartus nuverti
nus pinigus, iš jų liko tik viena markė, ku
rios vertė buvo labai maža.

joj, Liubecko mieste, vokiečių prisiekusio 
teismo buvo nubausti: Gewecke 4 su puse 
metų kalėjimo, o Bub dėl senatvės liko ne
baustas. Jiems buvo priteista sumokėti ir 
teismo vedimo išlaidas.

1943 metais, iš Rygos miesto i .Šiaulius 
buvo atvykęs vokiečių valdžios paskirtas 
okupuotiems administruoti, Generalinis 
Komisaras Liozė, kurio buveinė buvo Ry
gos mieste. Jis buvo, vidutinio ūgio, sto
rulis, su gana dideliu pilvu. Iš to buvo 
galima spręsti, kad jis mėgsta gerai pa
valgyti ir kad jam maisto produktų ne
trūksta. Jam pagerbti lietuviai suruošė 
vokiečių Įstaigoje “Arbeitsamt” bendrą 
vakarienę, kurioje dalyvavo Įvairių Įstai
gų atstovai. Toje vakarienėje teko ir man 
kaipo policijos atstovui dalyvauti. Vaka-
rienė buvo gera ir susidėjo iš Įvarių valgių. 
Netrūko ir degtinės. Pavalgęs vakarienę 
Komisaras atsistojo ir vietoje padėkos, 
piktu tonu pasakė, jog jis yra nustebintas, 
kad lietuviai taip gerai valgo, kai tuo tar-
pu Vokietijos piliečiai badauja. Dėl to ža
dėjo padaryti reikiamas išvądas. Jam 
baigus kalbėti atsistojo Šiaulių Apskrities 
v-kas Jonas Noreika ir vokiškai jaių atsa
kė, kad Ponui Komisarui yra žinoma, jog 
Lietuvoje miestų gyventojai gauna daug

už JAV ribų — Kanadoje, kar
tu organizuojant su PLIAŠ Cen
tro Valdyba ir PLIAS Toronto 
skyriumi, kaip šeimininkais. 
Antra, suvažiavimas sutampa su 
įvairiomis sukaktimis kiek anks
čiau išvardintomis. Suvažiavime 
bus kreipiama daug dėmesio ne 
tik į mokslines temas, bet ir j 
didėjantį mūsų narių domėjimą
si bendrąja lietuviškąja veikla.

— Kaip žinote, daugelis lietu
vių organizacijų skundžiasi, kad 
jaunimas nestoja į jų organiza
cijas ir maža jų esti vadovaujan
čiose pareigose. Mūsų AKINAS 
organizacijoje padėtis yra visai 
skirtinga: turime skyrių, kur 
dauguma inžinierių ir architek
tų yra baigę mokslus jau Ame
rikoje. Be to, Cleveland©, Chica- 
gos, Philadelphijos, Los Ange
les ir Washingtono ALIAS sky
rių valdybų pirmininkai yra jau
nos kartos žmonės. Dabartinė 
ALIAS Centro Valdyba susideda 
iš pusės jau čia baigusių moks
lus, baigė Dr. S. J. Matas.

G. J. Lazauskas

Pakėl dalyvavo U. S. 
taupymo b-vių konvencijoje

Neseniai įvyko United States 
Savings & Loan Lygos kon
vencija. Laikoma ji buvo Ha
vajų salose. Iš lietuvių taupy
mo bendrovių buvo reprezen
tuojama tik Chicago, Savings 
& Loan bendrovė: konvenci
joje dalyvavo John Pakel Sr., 
bendrovės tarybos pirminin
kas,, o taip pat bendrovės pre
zidentė Philomena Pakel, Jr..

Konvencijoje buvo plačiai 
nagrinėjami taupymo bendro? 
vių reikalai, kurie liečia jų 
biznį bei nuolat besikeičiančią 
krašto ekonomiją.

Kartu su John Pakel į Hava
jus-buvo nuvykusi ir jo žmona 
Josephine. W. B. Sebastian

■
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Lietuvių taupymo bendrovių 
lygos susirinkimas

Buvusios J. P. Va rkalos sąs
kaitybos (accountant) Įstaigos 
nariai, Frances H. Sadauskas - 
Buczek ir Stanley Mize (abu 
akredituoti akaunteriai) , įsi
jungė i Bensley-Kiener ir Kišo-, 
nas bendrovę, kuri turi labai 
plačią klientūrą. Ji tvarko be
veik visų lietuvių taupymo ir 
skolinimo bendrovių reikalus. 
Vadinasi, patikrina jų finansi
nį stovi ir paruošia raportus.

• Iš lietuvių taupymo bendro
vių lygos direktorių tik keli

I•- I
i
i

blogesnes maisto korteles negu vokiečiai ir 
kad gyvena beveik pusbadžiai. Jei šioje 
vakarienėje buvo kiek daugiau mėsiškų 
valgių tai lik dėl to, kod.būtų pagerbtas 
Ponas Komisaras. Ir tai padaryta nutrau
kiant dalį maisto nuo savęs ir surenkant 
ji iš ūkininkų, kuriems maisto kortelės 
buvo neprivalomos.

Po to Įvykio, jei būdavo koks subuvi
mas, kuriame dalyvavo vokiečiai, ant
stalų buvo paduodami tik sumuštiniai, 
aptepant juodą duoną plonai su sviestu ir 
uždedant ant jos riekutės ridikėlių arba 
raugintų agurkų, nes buvo žinoma, kad iš 
vokiečių padėkos nesulauksi.

1913 metais Šiaulių Gebietskomisaras 
Gewecke suorganizavo ekskursiją, kad 
lietuviai nuvykę Į Vokietiją pamatytų kaip 
gyvena vokiečių piliečiai. Be kitų, toje 
ekskursijoje dalyvavo ir Noreika, apie 
kuri anksčiau minėjau. Ekskursijai grįžus 
iš Vokietijos, Gebietskomisaras Gewecke 
paprašė Noreiką, kad jis parašytų savo 
kelionės Įspūdžius į tuo laiku Šiauliuose 
leidžiamą savaitraštį “Tėviškė”, kūlį re
dagavo Miglinas. Noreika parašė gana il
gą straipsnį, kuriame, tarp kitko jis 
pažymėjo, kad vokiečiai yra labai prak
tiški žmonės ir kad pas juos viskas yra 
sunaudojama maistui. Kaipo pavyzdį jis
nurodė, kad matęs Vokietijoje vieno mies- 

: to kanaluose auginamus karpius. Į tuos ka- 
į nalus buvo suleidžiamos žmonių išmatos, 
■ kurias karpiai suėsdavo. Iš kanalų karpiai 
' buvo gaudomi ir pardavinėjami žmonėms

maistui. Iš to išvada aiški: vokiečiai val
go savo išmatas. Kadangi vokiečiai cenzū
ruodavo laikraščius, tai Gebietskomisaras, 
perskaitęs į vokiečių kalbą išverstą Norei
kos straipsni, užsiuto, liepė Noreikai pa
siaiškinti ir straipsnį atšaukti. Tačiau No-
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reika tai padaryti atsisakė, pareikšdamas: 
“Ką parašiau ’ tai yra tikra teisybė, todėl 
nerandu reikalo atšaukti” Už tai Noreika 
Gebietskomisaro parėdymu buvo suimtas 
ir patalpintas į Šiaulių kalėjimą. Po kurio 
laiko iš Noreikos buvo paimtas raštiškas 
pasižadėjimas, kad jis į politinius reikalus
nesikiš ir buvo paleistas iš kalėjimo. Ta-

• čiau praslinkus trumpam laikui jis vėl
* buvo suimtas, išvežtas Į Vokietiją ir patal

pintas -į Stutthof koncentracijos stovyklą, 
kuri buvo netoli Danzigo miesto. Bolševi
kams užėmus Rytprūsius, jis iš stovyklos 
buvo išlaisvintas ir grąžintas į Lietuvą. 
Gyvendamas Vilniaus mieste, jis Įsijungė 
Į pogrindžio veiklą ir pradėjo veikti prieš 
bolševikus. Iššifravus, buvo suimtas ir,
turimomis žiniomis, sušaudytas. Noreika 
buvo Lietuvos kariuomenės kapitonas, di-' 
delis patriotas ir žuvo bekovodamas už 
Lietuvos laisvę. Jo žmona gyvena Chica- • 
gos mieste ir dirba-šv. Kryžiaus ligoninėje.

Baigdamas rašyti atsiminimus, noriu 
pakartoti vieno mūsų rašytojo parašytus 
apie okupantus žodžius: “-Vienas buvo 
raudonas kaip šėtonas, o kitas rudas kaip 
šuva”. Jiems lietuvių nebuvo gaila ir jie 
stengėsi kuo daugiau jų išžudytu kad būtų 
daugiau erdvės kur savo tautiečius apgy
vendinti.

1944 metais vokiečiams pradėjo nebe
sisekti rytų fronte. Frontui pradėjus artėti 
prie Šiaulių miesto, aš antrosios bolševikų 
okupacijos nebelaukiau ir pasitraukiau Į 
vakarus. Apie tai parašiau du straipsnius,
kurie buvo pavadinti: “1944 metų nuoty
kiai bėgant nuo bolševikų iš Šiaulių mies
to” ir “Mano pirmi žingsniai Amerikoje”. 
Jie buvo išspausdinti “Naujienose” 1969 
metais (nr. 927,928 ir 936).

Pabaiga



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ. ĄUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO akinius 

2858 W. «3rd STREET
Ofiso tstofc PRospect 8-3229 
Rezid. telef: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto* 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta, 
ugonius ppnima tik susitarus.

Rez. tek 239-4633

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building}. Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6012

DR. S. B1EZ1S
f«lef.: PRospect 8-17)7

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

ATSISVEIKINO KOSTA PALILIŪNA

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
-OFISO VALANDOS.

i’irmad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šescad. tiktai susitarus.
■■■■■■■■■■■"MHMMM>■BMMMUMS

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. C1ARA
TeL: GR 6-2400

vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
x—4, t—u,-antrad., penkt. 10—4» ir 

. sestad 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSlH - EISIMAS 
akušerija ir moterų ligos 

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

Valandos pagal -susitarimą. Jei neat
siliepia, s Kam Pinti NU 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

TeL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtai, į>—8, 
an trad. 2—4.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952 

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
24S4 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai. < 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“■contact lenses”

Kostas Paliliūnas mirė šių 
metų vasario 14 dieną. Vaka
rio 18 dienos rytą jis buvo pa
laidotas Šv, Kazimiero Lietu
vių kapinėse.

Vasario 17 dienos vakarą 
Evans koplyčioje buvo sureng 
tas atsisveikinimas su parei
gingu Lietuvos kariu ir geru 
lietuviu. Atsisveikinimą pra
vedė Ramovėnų pirmininkas 
kap. Andrius Juškevičius. Prie 
karsto garbės sargybas ėjo 
majoras Adolfas Žygas, maj. 
Jonas Tapulionis, maj. Bro
nius Ambraziejus, kap. Juozas 
Kulikauskas, kap. Juozas Puš- 
neraitis ir karys Kazys Leknic- 
kas. Kan. Zakarauskas atkal
bėjo maldas už velionį.

Prie karsto kalbėjo kartu su 
velioniu karo mokykloje bu
vęs Žygas ir sporto reikalais 
kartu su Paliliūnu besirūpinęs
maj. Tapulionis. Nuoširdžiais 
žodžiais jiedu pareiškė užuo
jautą velionio šeimos nariams.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
orthopedas-protezistas

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: ,9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rC St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 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 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
TeL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

> I į'i 1 111 i u ............................... ................

Gražiai atsisiveikino ramovė
nų pirmininkas Juškevičius.

Kostas Paliliūnas prieš 68 
metus gimė rusų okupuotoje 
Latvijoje, Rygoje, kur tuo me
tu dirbo didokas šiaurinės Lie
tuvos gyventojų skaičius. Au
go ir mokėsi jis Rygoje, gin> 
naziją lankė pietų Rusijoje, o 
karo pabaigoje kartu su tėvais 
grįžo į Šiaulius, iš kur Paliliū- 
nai ir buvo kilę. Jaunas Kostas, 
sugrįžęs į Lietuvą, tuojau įsto
jo į Lietuvos karo mokyklą, 
kurią sėkmingai baigė. Jis 
tarnavo Lietuvos karo artileri
joje, dalyvavo lenkų fronte. 
Ilgesnį laiką karo tarnybą ėjo 
Kėdainiuose, Kaune ir kitose 
vietose:

— Man teko su velioniu su
sipažinti Chicagoje, — atsis
veikinimą metu pasakė Mar
tynas Gudelis. — Tuo metu 
Brigita Paliliūnaitė, dabar po-

LIETUVTŠKOS 
VESTUVĖS

šeštadienį, gegužio 23 d. lie
tuvišką šeimą sukūrė Regina 
Idalija Abraitylė ir Viktoras 
Panaras. Juos šv. P. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, 2700 West 
69 St., sunjungė kun. Jonas Ku- 
zinskas. Prie altoriaus jaunuo
sius palydėjo Ramūnė Sadaus
kaitė, Rita Kybartas, Virginija 
Šileikis, Asta Mikūnas, Alfon
sas Galinaitis, Linas Jurcvs, 
Romas Šileikis ir Viktoras Ba
joras. Vyriausia pamergė bu-

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. (EONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

Va!.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St.
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099 i

DR. VYT. TAURAS
„ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. XoTERU ligos

Ofisas: 2652 WEST 59fh STREET 
Tel.: PR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad., treciad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.________

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
ftezid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tailelet-GI 8-6193

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

Bvety tree, every rhrnb, 
cad aH our wildlife depend on 

you » hedp prevent 
- forest fires. So please foilow 

Smokey,"* ABCk Alwsyr 
bold mettbes till cold. Be Jure 

to drenm all esmpfirea, 
atit the ashes, and drowa 

them again. Crash all 
smokes dead OQL

Please! Only you can 
prevent forest fires

nia Jakimčienė, dirbo Naujie
nų raštinėje. Ji prižiūrėjo te
lefoną, tvarkė garsinimus ir 
dirbo kitus raštinės darbus. 
Patyrusi, kad Naujienoms rei
kalingas darbininkas ekspe
dicijoje, ji man pasiūlė paimti 
josios tėvą. Ji žinojo, kad dar
bas jam nepažįstamas, bet ji 
buvo tikra, kad josios tėvas tą 
darbą pramoks ir noriai dirbs. 
“P. Gudeli, mano tėvelis bus 
geras, pamatysite. Jis bus ge
ras darbininkas, jis pramoks. 
Darbas jam nebus įsunkus. 
Mano tėvelis dar stiprus, Jūs 
nesigailėsite”, — aiškino man 
Brigita. Ji buvo gera “sales 
lady”, kaip amerikiečiai sako. 
Savo tėvą ji mylėjo, juo pasi
tikėjo ir apie jį daug gero pa
sakė.

— Ji daug pasakė, bet pačio 
svarbiausio nepasakė. Gal ta
da ji dar ir pati nenuvokė. Ji 
man nepasakė, kad josios tė
vas buvo nepaprastai parei
gingas žmogus. Josios tėvas 
atėjo “pabandyti”, o išdirbo 
pas mus veik'20 metų. Jis pa
mėgo Naujienas, o mes pamė
gome Kostą Paliliūną. Žinote, 
kokia nuomonė, atvažiuojan
čių dypukų tarpe buvo sklei
džiama apie Naujienas. Dabar 
dauguma jau įsitikino, kad 
Naujienos nėra tokios baisios, 
kaip jos buvo vaizduojamos. 
Kostas Paliliūnas visą laiką 
buvo rimtas žmogus, faktus jis 
visuomet mokėjo atskirti nuo 
fantazijos. Pradėjęs dirbti 
Naujienose, jis tuojau Įsitiki
no, kad naūjieniečiams taip 
pat rūpi Lietuvos reikalai, kaip 
ir goriausiems lietuviams pat
riotams. Jis pamėgo Dr. Gri
gaitį, kurio įžanginius ir ap
žvalgas jis noriai skaitydavo, 
ir jei laikas leisdavo, tai su 
juo pakomentuodavo^

— Manau, kad bus vieta pri
minti, kad gyvenime šį tą nau
dingo padaro tiktai pareigingi 
žmonės. Kiekviena įstaiga ar 
bendrovė ieško pareigingų žmo
nių. Kai tokį randa, tai džiau
giasi, jam mielu noru duoda 
atsakomingą darbą. Kur pa
reigos jausmas jam buvo įdieg 
tas, aš negalėčiau pasakyti. 
Gal mokykloje, gal Lietuvos 
kariuomenėje, gal dar tėvo ir 
motinos, bet jis buvo labai pa
reigingas žmogus. Jis ne tik sa
vo pareigas tvarkingai atlik
davo, bet jis nurodydavo ir 
kitų tarnautojų pareigos jaus
mą. Jis pažino žmones ir labai 
greitai susidarydava teisingą 
nuomonę apie naujai pasam
dytus tarnautojus.

— Svarbu ne tik dienrašti 
prirašyti naudingom žiniom 
ir jį atspausdinti. Nepaprastai 
svarbu jį taiku išsiuntinėti, kad 
skaitytojai gautų naujausias 
žinias. Paliliūnas tvarkė Nau
jienų ekspediciją. Jam buvo 
žinomos reikalingos mašinėlės, 
kiekvienas adresas ir kiekvie
nas.paštas. Savo darbą jis grei 
tai pramoko ir suprato kiek
vienos smulkmenos svarbą. Jis 
žinojo, kad netiksliai užrašy
tas adresas laikraščio į vietą 

'nenuneš, kad ne į tą pašto

maišą įmestas ryšulėlis sukels 
skundus. Niekas taip stropiai 
neprižiūrėjo ekspedicijos, kaip 
tai darė Kostas Paliliūnas.

— Jis buvo nepaprastai pa
reigingas tarnautojas. Mes vi
si jį pamėgom. Ir jis mus pa
mėgo. Mes žinojom kad Pali
liūnu galima pasitikėti. Jeigu 
jis pasakė, kad nurodytu lai
ku bus, tai buvome tikri, kad 
jis bus/ Bendrą darbą galima 
sėkmingai dirbti tiktai tada, 
jei galima bendradarbiais pa
sitikėti.

— Žinome, kad Kostas Pali
liūnas buvo geras karys. Jis 
gynė gimtinį savo kraštą ir bu
vo pasiryžęs sveikatą ir gyvybę 
aukoti. Kai įsitikino, kad or
ganizuotas pasipriešinimas ne 
įmanomas, tai išėjo tremtin. 
Kantriai nešė naštą Vokietijo

je, sunkūs pirmieji žingsniai 
buvo Amerikoje, bet jis nesis
kundė. Jis buvo ne tik geras 
karys, bet ir pareigingas lietu
vis. Jis mylėjo savo šeimą, o 
paskutiniu metu, kai liga pra
dėjo jį kamuoti, tai didžiausią 
džiaugsmą jam sukeldavo 
anūkai, re ;

— Naujienų bendrovės ir 
naujieniečių vardu reiškiu 
dukrai, sesei ir kitiems šeimos 
nariams užuojautą. Jūs nete
kote tėvo, brolio, o mes nete
kome pareigingo bendradar
bio, kuris mums buvo kaip 
brolis, — baigė M. Gudelis at
sisveikinimą. Reporteris

vo Liucija Poderys, ir vyriau
siu pajauniu Raimundas Pa
naras, jaunojo brolis. Gėles 
nešė Loreta Lingytė.

Vakare Inn Motion salėje, 
5820 So. Kedzie įvyko vestuvi
nė puota. Jaunuosius ir jų pa
lydovus pasitiko jaunųjų tėve
liai Jonas ir Irena Abraičiai, 
Mikas ir Milda Panarai. Tal
pioje salėje buvo apie 400 
žmonių, didesnė svečių dalis, 
lietuviškasis 'jaunimas, įvai-t 
rių visuomeninių, sportinių' 
organizacijų nariai.

Vaišes pradėjo jaunosios tė
velis Jonas Abraitis, kuris pri
minė šiltoje kalboje, kad ve
dybinis gyvenimas nėra vien 
rožės ir žalios pievelės, pasi
taiko gyvenime erškėčių bei 
akmenų, kuriuos aplenkti, nu
galėti reikia pasiryžimo ir 
stipraus būdo. Vaišes pravesti 
jis pakvietė Algirdą Pužauską. 
Prieš vaišes trumpą maldą su-
kalbėjo kun. J. Kuzinskas, 
sveikinimo laiškus atsiuntė 
kun. A. Trakis ir kun. A. Šan- 
taras.

Jaunieji gavo daug sveikini
mų iš abiejų pusių: iš Lietu
vos, Kanados, Australijos. 
Sveikino jaunųjų močiutės, 
dėdės, pusbroliai ir kiti gimi
nės bei draugai. Po sočios va
karienės, kurios metu ir vėliau 
šokiams grojo Bichnevičiaus 
vadovaujamas orkestras, jau 
nieji Panarai atsisveikino sve
čius ir išsiruošė į povestuvinę 
kelionę, kurios dalį jie praleis 
Acapulco kurorte ir bevažinė
dami po Meksiką. Jaunoji Pa
narą šeima žada apsigyventi 
Marquette Parko apylinkėje, 
kur abu ir užaugo. Kor.

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VAES- 
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

GĖLININKAS
(BUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ'
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
V—___________

SS

Buv. Šiaulių Apylinkės Teismo Tardytojui

Chicagos Lietuviu Teisininku 
Draugija

Mūsų teveliu: ir uošviui

KAPITONUI

KOSTUI PALILIŪNUI
mirus ir palaidojus jį Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse, nuoširdžiai 
dėkojame visiems, liūdnoje valandoje pareiškusiems mums užuojau
tas žodžiu, raštu ir telefonu, aukojusiems šventas mišias ir atsiuntu- 
siems vainikus ir kitokiais būdais padėjusiems mums liūdesio lai
kotarpiu.

Ypatinga padėka kan. V. Zakarauskui ir prel. Gižinskui už mišias 
ir maldas, solistui J. Vazneliui ir muzikui VI. Baltrušaičiui už gies
mes ir laidotuvių muziką.

Nuoširdus ačiū tėvelio kolegoms RAMOVENAMS už garbės sar
gybas ir organizuotą atsisveikinimą, ir p. M. Gudeliui, savo 
jienų vardu taip nuoširdžiai atsisveikinusiu koplyčioje.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriui p. Evans už tvarkingą 
vių pravedimą, ir dėkojame kiekvienam, atėjusiam velionį 
kinti koplyčioje ir visiems,, nulydėjusiems jį į kapines.

Nuliūdę lieka:

Brigita ir Zigmas Jakimčius

# Ann Arbor, Mich.

ALGIRDUI JAKŠEVIČIUI 
netikėtai mirus, Jo žmoną Dr. Janiną, duktė-. 
ris ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
ir drauge liūdi

ir Nau-

laidotu- 
atsisvei-

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

v J i/' 2533 w- 71st street
j. Telef.: GRoovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero {
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9 į
1 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS |

■ 1 AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
1 1

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai: i

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

]

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

I

j

AMBULANCS 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

3

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572
..................................... - ..... ■, . ----------------------------------------- . ■ .... -—

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

STEP. C. LACK IR SŪNUS
(LACKAWICZ)

f
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2&14 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
- ------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-113S-1139

I

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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ZNIS YR BIZNIS”
kataliku kapinėse 

\ į
iinolja ’į Rodžio oficiozo 
o 22 nr. visas puslapis 

naujos “pagerintos” 
blausia, pagreitintos lai- 
i technikos katalikiško* 
pinėse pareklamaviinui.
ą puošimo dienos proga, 
s 3j dienai, paskirtas 
puslapis su iliustracijo- 
kaip motorizuotais veži- 
tręšiami, nuo piktžolių 

mi kapinių ploiai, pa
id apkrėsti ir apkarpo- 
jiki medžiai bei krūmai, 
amos lengvatos bei pa- 
ai mirusius laidojant 
licjuose, statomąjį len- 
surrection mauzolejų pa 
ojant net dviem atvaiz- 
Pavaizduota dar viena, 

pastatyta, laidojimų 
•ia šv. Adalberto kapi- 
u tokiu parašu: “ 
panaudojimas daugėja.
geriau aptarnauti dau- 

pageidavimų laidojimus 
laidojimų koplyčiose, 

alberto kapinėse prie St. 
pijaus sekcijos pastaty- 
ntra Taikina koplyčia”, 
vieno' atvaizdo visame

Laidojimu koplyčia — gremėzdas šv. Adalberto ka
pinėse (labai panaši į tokią koplyčią šv. Kazimiero 

kapinėse).
Koplv- ___ - ----

puslapyje nėra, tai to garsaus) 
troko su kranais, i 
grandinėmis ir kabliais, kuriais Viktoras 
įnirusieji iš tų koplyčių yra į Rodžio kanceliarijos buvo at- 
duobes suverčiami.

„ „---- ----j Atidarymą atliko Chicagos
keltuvais, I lietuvių tarpe pagarsėjęs prel.

; Černauckas, iš arkv.

snybės, Laikrodžiai, 
visoms progoms.

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

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
KSKURSJJOS

3128, liepos 14 ir rugpiūčio

ia kelionė tęsis 21 dieną. 'Vie- 
čius ribotas. Registruokitės 
Išrūpiname leidimą ilsesni 

ibuti Lietuvoje. Paruošiame 
mentus atsikviesti gimines 

į Ameriką.
Kreipkitės į

PER RASK - RASČLAUSKĄ
AMERICAN

EL SERVICE BUREAU

ŠIRDIES NEPASIEKĘS 
PAMINKLAS

Praeitą sekmadienį, geg. 24 
d., 3 vai. p. p. Kazimierinėse 
kapinėse buvo atidengtas ne

didelis paminklas, 
bet lietuvių sklypų savininkų 
širdies, matyt, tas paminklas 
nepalietė.

Paminklas gražus, lietuviš
kas, jam išleista, sako, apie 
$25,000, bet į pariiinklo atida
rymo iškilmes neatėjo nei šim
tas žmonių. Nebuvo sklypų sa
vininkų, nebuvo katalikiškų 
organizacijų atstovų, nesima
tė žmonių, kuriems jau kelin
ti metai rūpi kapinių atlietuvi- 
nimas ir jų papuošimas.

27 So. Western Ave. 
ūeago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus Jr 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę

- lAechanikai, vilkikas.
. RICHMOND AUTO SERVICE y 

2S34 West 63rd St
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

važiavęs prel. McElligott, at
sirado ir raudonai pasipuošęs 
vysk. V. Brizgys, bet žmonių 
nesimatė. Garsiakalbiui pra
dėjus leisti giesmes, kapus 
puošę žmonės atėjo pasižiūrė
ti, kas bus daroma prie pamin
klo, bet artyn jie nedrįso eiti. 
Daugelis stebėjosi, kodėl ne 
vyresnieji dvasiškiai atliko 
atidarymą, o viską pavedė pa
daryti prel. černauckui.

Paminklas statytas sklypų 
savininkams pagerbti. Norėta 
prisiminti pinigus aukojusias 
šeimas ir lietuvių parapijas, 
bet pinigus kapinėms ir para
pijoms aukojusių žmonių iš
kilmėje nebuvo. Gal jie nebu
vo informuoti apie planuoja
mą atidarymą, o gal jie neno
rėjo matyti nenuoširdžiu vei
du.

Liūdna, kad paminklui bu
vo išleista nepaprastai didelė 
sklypų savininkų pinigų suma, 
o jie net nematė paminklo ati
darymo. Kapinėse buvęs

TYK n NAUJIENAS” -
'EIKIA GERIAUSIAS, 
INGIAUSIAS ŽINIAS GA 4-8654 iMBsiAwer L

State Eatm.Fgę antf Casaafo; Company

nečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

ii knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
lovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 
iremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

IGH RATES — PAID

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum

1 year certificate

Passbooks

5’/2%
Investment 
bonus plan 

,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

GHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

Du studentai reikalauja
' vyti lauk riaušininkus
Pearl Roberts ir Stan Naru

šis antrašte “Expel the rio
ters”, Chicago Tribune rašo: 
čia pridedamas tekstas yra 
paštu išsiuntinėtas 42 laikraš
čiams pietiniame ~ Illinojuje. 
pageidaujant, kad skaitytojai 
pareikštų savo nuomones ,dėl 
smurto Pietinio Illinojaus uni
versitete ir kituose un-tuose.

Ar jūs esate tarp tų žmonių, 
kurie yra priešingi riaušėms, 
padegiojimams ir nuosavybės 
naikinimui, kokie dabar vyks 
ta visame krašte, ypač Pietų 
Illinojaus universitetuose?

Ar jūs kiekviena proga pasi
sakote, kad dėl rišo to kas 
nors turi būti padaryta?

Ar jūs manote,. kad yra tei
singa, kuomet mažas studentų 
nuošimtis gali visiškai uždary
ti mokslo Įstaigą, taip, kad mo 
kytis norintiems studentams 
yra trukdoma tai daryti?

Ar jūs jaučiate, kad tie, ku
rie tokius incidentus daro, tu
ri būti išvyti lauk iš universi
tetu?

Ar sutinkate skaitytis tarpe 
priešininkų tokioms riaušėms, 
padegiojimams ir destrukcijai 
arba laukiate, kol kada koks 
“Jurgis” lai padarys?...

Mes kviečiame visus, kas no

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

irių prekių pasirinkimas, automobiliai, motociklai, šaldytuvai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

ri pasireikšti esąs priešingas 
istatvmu laužymui, riaušėms, 
padegiojimams, klasių ardy- 
mamas. Amerikos vėliavos de 
ginimams, jungtis su mumis 
peticijai platinti, kuri konsta
tuoja, kad visi ją pasirašiusieji 
tiki, jog “ardymus ir chaosą 
keliautieji studentai turi būti 
išvyti iš kolegijų”.

[OVING — Apdraustas perkraustymas 
us ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

trankia L Ilgų metų patyrimas.

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

Sovietinės skalbyklos: 
užtenka sykį išskalbti

AP praneša iš Maskvos įdo
mių informacijų apie moder
nias sovietų skalbyklas, ku
rios yra valdžios pastatytos ir
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pačios valdžios tvarkomos. 
Tai yra pigiausios skalbyklos 
pasaulyje, deja tik viena šei- 
nininkė iš *10 milijonų rizi

kuoja joms duoti savo baltinius 
ir tai lik vieną kartą...

Kaina: už kilogramu.(2 sva- 
us su viršum) baltinių išskal- 

uiiną ten ima 37 kapeikas. ‘Tai 
>igi kaina už skyles marški
niuose, kur be to balti neiš- 
nazgotais kalnieriais marški

niai virsta pilkais, kur marš
kiniai ir ' paklodės grąžinami 
m rūdos pirmais ir reikia lauk 
!i dešimtį dienų”, skundžiasi 
Orio miesto šeimininkės, kur 
■š 240,000 gyventojų r valdiš
kas skalbyklas baltinius 
3,000 ir tai tik vieną kartą

REIKALINGA MOTERIS
Padėti našliui tvarkyti daugkambarinį 
namą. Lengvas virimas. 30 dol. sa
vaitei ir kambarys su pilnu išlaikymu. _

Susikalbėti angliškai.
248-5503

_______:------v___ _ _______ —
REIKAJNGA

PĄT1KIMA MOTERIS
Bendrai namų ruošai ir 9 mėn. mer
gaitės priežiūrai 5 dienas savaitėje, 
nuo antradienio iki šeštadienio. Gera 
‘ranspo’tacija, Evanstone. Susikalbė
ti angliškai. Reikalingos rekomenda-

cijos. Tel. 869-7414.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

RtAL ESTATE FOR SALE
Net. .t. Žemė — Perdavimui

REAL ESTATE FOR SA
Namai, leme — Pardavii

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINi 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIf 

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKI'l'ES Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
. PETRAS KAZANAUSKAS, prezidento

2212 W. Cermak Road Chicago, HI. Virginia 7
TYPIST —

To operate IBM 6400 Aęcounting Ma
chine. Experience helpful but not 
necessary. We will train. Business

• j location vicinity Foster & Kedzie. 
Company benefits.
5441 No. KEDZIE

" 463-2411 — MIKE TARCHINSKI
9. to 5 P. M.

— Sophie Barčus radijo va
landos vedėjų Du ūkų sūnus Ter
ry, niokosi Iowa Wesleyan Uni
versitete, Consulting Engenee- 
ring fakultete. Jis yra geriau
sias studentas ir gavo 8200.00 
premiją.

— Marquette Parko Lietuvių 
i Namų Savininkų organizacijos 
surengtas spaudos vakaras praė
jo gražiai ir ^sėkmingai. Salė 
buvo pilna'svečių. Apie patį va
karą bus parašyta vėliau.

— Kai mes negalime kalbėti, 
už mus kalba mūsų bičiuliai. 
Walter Trohan, vienas iš Chi
cagos Tribune redaktorių, da
bar gyvenąs Washington, D. C., 
yra atvejų atvejais didžioje ame
rikiečių spaudoje rašęs apie lie
tuvių ir mūsų pavergtos Tėvy
nės problemas. Kalbėdamas su 
dr; Leonu Kriaučeliūnu 30 metų 
Lietuvos okupacijos sukakties 
ruošiamo minėjimo ir Lietuvių 
Tautos Genocido pristatymo 
amerikiečių visuomenei proga, 
jis parodė mūsų problemoms iš
skirtino dėmesio ir pažadėjo jas 
kelti amerikiečių spaudoje.

Walter Trohan taip pat at
vyksta Į Chicagą birželio 13 d. 
ir dalyvaus Lietuvių tautos ge
nocido parodos atidaryme, ruo
šiamoje akademijoje bei vaka
rienėje, Sheratoii. viešbutyje. Ar 
mes, lietuviai, pamiršime 13-tą 
birželio? Ne! Minėjime ir ati
daryme parodos dalyvausime 
skaitlingai. Į vakarienę ir aka
demiją kvietimus iš anksto Įsi
gykite pas A. Rūgytę, telefonas 
PR 6-3209. (Pr). ’ 1

— Lietuviu Tautiniu šokiu in
stituto posėdyje nutarta sukvie
sti tautinių šokių grupių moky
tojų suvažiavimą Chicagoje, tau
tinių drabužių, šokių, muzikos, 
organizaciniams ir kitiems rei
kalams apsvarstyti. Suvažiavi
mą globoti ir padėti organizuoti 
nutarta prašyti JAV LB Chica
gos Apygardos Valdybos. Posė
dyje dalyvavo: J. Vaičiūnienė 
(Instituto Garbės narė), L. 
Braždienė. Br. Jameikienė, Br. 
Shotas. Ir. šilingienė ir pakvies
tas LB čikagiškės Apygardos 
Valdybos pirmininkas J. Jasai
tis. 1

— Jonas Jasaitis, JAV Lietu
vių Bendruomenės Tarybos na
rys ir Chicagos Apygardos Val
dybos pirmininkas, šiais moks
lo metais Kristijono Donelaičio’ 
mokykloje dėstė Lietuvių Ben
druomenės kursą. ‘ 7-je ir 8-je 
klasėse. To kurso pagrindinė 
mintis — lietuvių išeivijos tau
tinis gyvenimas. Ateinantiems 
metams Jasaitis ruošia Bendruo
menės kurso konspektus, ku
riais galės pasinaudoti ir kitos 
mokyklos, šiuo reikalu suinte
resuotieji kreipiasi Jasaičio ad
resu ir telefonu: 6822 So. Oak
lev Ave.. Chicago, Ill. 60636, tel. 
HE 4-2165. (Pr).

— VKLS Čikagos skyriaus 
nariai renkasi Kapų Puošimo 
dieną. 9 vai. rytą, šv. Kazimie
ro kapinėse, prie 29to bloko. 
Aplankę vilniečius mirusiuo
sius. ten pat dalyvausime pa
maldose. Po to važiuosime į 
Lietuvių Tautines kapines. 
Dieną užbaigsime bendrais 
užkandžiais gamtoje. Valdyba

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REI1

SWITCHBOARD - TYPIST

For Loop office of Certified 
Public Accountants.

Fringe benefits and bonus.
XRA 6-5751

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

BARTENDER

Permanent work. Shift hours, 
starting salary. Fine clientele.

Lombard area 
CALL MORNINGS.

627-5020

Good'

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-1

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIA
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925

4 BUTŲ MORAS: 3 po 4 ir 1—7 
kamb;, 10 metų, ant 50 pėdų sklypo į 
vakarus-nuo Kedzie.

MŪRINIS 2 po 5 su Įrengtu skiepu, 
. centr. šildymu, 2 auto garažu. Moder
nus ir švarus. Brighton Parke.

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO. 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios. įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšti mokyklos.

RETA PROGA
Dėl ligos, skubiai, geromis sąlygomis, 
parduodamas arba išnuomojamas šva
rus, 4 kambarių su baidais ir taverna 
namas. Didelis, sausas, šu vasarine 
virtuve, skiepas. Gražus^ kampinis' 
dviguba® lotas. Daug įyairiu vaisi
nių medžių ir sėliu. Dvt~kabmos ir 

naujas garažas.
Kreiptis i: VERONIKA LTNGIS, 

1144'No. 7th STREET. 
CLINTON, INDIANA 47842.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
. _ CL 4-2390

. NAUJA VIETA
ŠVARUS 8 KAMB. mūras M: 

Parke, $20,000. i
PRIE FORD CITY naujas ra 

ras. Platus sklypas, garažas.
TVARKINGAS APARTME 

mūras, arti Jaunimo -Cent 
$11,000 pajamų. Savininkas 
suos įmokėjusiam $15,000. 
S45.000’.

2 BUTU tvirtas mūras Mj 
Parke. Nauja gazo šilima, 2 t 
ražas. $28,000.

APIE 8.000 DOL. PAJAMŲ, 
3 mt. mūras, Marauette Parke 
tas pasiūlymas. S65,000.

4 BUTU MŪRAS su bizniu, 
has garažas, nauia gazo šilime 
ouette Parke. 643 300.

PELNINGAS MŪRO NAMAI 
rus 6—3 ir 2 kambariai. 2% 
Naujas šildymas gazu. garažas 
visko, Marquette Parke. $21,8

Valdis Real Ėst?

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai ir įrengimai

DOWNERS GROVE N. W.
Older 2 story aluminum sided home. 
3 bedrooms and bath on fully carpe-r 
ted upper floor. Carpeted stairway, J051 s. Washtenaw Ave. RE 
entrance hall and living room. Pa-’ 
neled den for 4-th bedroom, kitchen, 

:bath, dining room and enclosed sun
room. Easy walk to all schools, 
churches. Shoping and C. B. Q. Many 

build-ins. By owner $29,500.

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST] FURNITURE CO.

TEL. GR6-4421
6200 So. ' WESTERN AVE.
~ ---------—-----  L RUDIS

.— Čikagieciams plačiai pa- , 
žįstamas biznierius Balys Mu-/ 
liolis atsigulė Šv. Kryžiaus li
goninėn sveikatos tikrinti. Jis 
paguldytas 510 kambaryje..

— Pusamžės moteriškės emo 
cinės negerovės — 297 Alvudo 
radijo paskaita ši ketvirtadie
nį, gegužės 28 d., 10 v. r, So
phie Barčus Radijo šeimos va
landoj. jJ

— Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą, užsienio gimnazi
jom už šių metų rugpjūčio mėn. 
$920 t. y. 16 Vasario G. $700, 
Selez. G~. $200 ir Punsko G. $20. 
Tai bus surinkta nuo 1952 me
tų IX mėn. 1 d. iki š. m.-IX. 1 
d. 200,818 dolerių.

— Kapų Puošimo Dieną, atei
nantį šeštadienį, tuoj po pamal
dų Lietuvių šv. Kazimiero ka
pinėse, bus trumpos iškilmės 
prie naujai pastatyto puikaus 
lietuviško paminklo (prie kam
po 111 gatvės ir Pulaski Rd.). 
Bus padėtas vainikas mirusiems 
ir kapų kūrėjams prisiminti, 
Pasauliečio Komiteto atstovo 
žodis ir kt. Kun. E. Abromaitis 
atliks maldas. Kun. Abromaitis 
yra pirmininkas Lietuvių šv. 
Kazimiero Kapinių Patariamo
sios Tarybos. Bus irgi LB Chi
cagos Apyg. V-bos atstovas. 
Visi lietuviai kviečiami daly
vauti.

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
Tel. CL 4-1050

Šimkus Real Esti 
NOTARY, INCOME TAX SEI 
4259 So. MAPLEWOOD AVI 

TeL CL 4-7450 
Greitas ir tvarkingas visokiaus 
savybių pirkimas - pardavimas, 
šioje kontoroje daromi ir Ii 
vertimai, užpildomi pilietybes 
malę income tax ir įvairūs kito:

♦ Pianistas Mindaugas Mačiu
lis nuo pat mažens neturėjo kitų 
užsiėmimų. kaip muziką. Jo 
piano rečitalis įvyks gegužės 31 
d. Jaunimo Centre 4:00 vai. p. p. 
Bilietai Marginiuose. (Pr).

...—1 —R

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS y 

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 
l

SIUNTINIAI
Į LIETUVA

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairiu pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai^
-------

LAIKRODŽIAI It BRANGENYBtS 
Pardavimu ir Taifymaa 

2646 WEST 69th STREET 
TeU REpublte 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimoki 
jimo stygos.

J. BACEVIČIUS

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune*ups ir ♦. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

I CHICAGO, ILL. TEL. VI-7-9327

PERKAME. PARDUODAME 
NOME įvairaus dvdžio namus 
Pariininame uaskola^ visokeri< 
drauda, veikia notariątas.

REAT, ESTATE AND BUTTJ 
2658 WEST 59th STREE 

'PRospect 8-5454

BUILDERS AND CONTRAC 
Namu Statyba. Jr Remont

HEATING CONTRACT
Įrengiu naujus ir perstatau se 
su rūšių namo apšildymo pe 
air-conditioning Į naujus ir se: 
mus. įrengiu vandens boile 
stogu linas (gutters). Darba; 
karnas greit sąžiningai ir garai 

Apskaičiavimai nemokam
Turiu leidimus dirbti miest 

užmiesčiuose.j

Domas Ž u k a u s k
HEATING & SHEET MET.

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO. ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 meti;
VISOKIUS STOGUS, rinas h 

kamuosiąs vamzdžius sutaisom 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir i 
me. Nudažome namus iš lauke 
liekame “tuckpointing” darbus, 
apdrausti, visas darbas garantu

Skambinkit, 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės b

t.l t.t.t-tt-L

SKAITYK IR KITAM FA

SKAITYTI DEMOKRATE

DIENRAŠTĮ "NAUJIEN

♦ Lietuvė moteris, 35 m., ne
senai atvykusi iš Europos, kal
banti taip pat vokiškai ir susi
kalbanti angliškai, ieško darbo 
lietuviškoje aplinkoje ar šeimo
je. Tel. 436-2884. (Pr). į




