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ALIUMINIO DARBININKAI LAIMĖJO
DIDELIUS PAKĖLIMUS IR PRIEDUS

WASHINGTONAS. — Plieno darbininkų unija paskelbė, kad 
ji sutarė naują darbo sutartį su Amerikos aliuminio bendrovėmis: 
Alcoa, Kaiser, Reynolds, Ormet ir CHin. Jose dirba 80,000 darbi
ninkų. Jų algos per ateinančius trejis metus bus pakeltos 31%. 
Tuo pačiu metu Alcoa bendrovė paskelbė, kad ji pakelia kainas 
savo gaminiams 6%. ši oarbo sutartis suduoda dar vieną smūgį 
vyriausybei, kuri bando sulaikyti kainų kilimą ir infliaciją.

Manoma, kad aliuminio dar
bininkų laimėjimas turės nema
žą įtaką į artėjančias vario įmo
nių derybas su unijomis ir į plie
no liejyklų derybas, kur kontrak
tai pasibaigia birželio 31 d. Va
rio ir plieno pramonėje dirba 
apie 470,000 darbininkų.

Nežiūrint aliuminio įmonių 
susitarimo su unija, streikas dėl

* vietinių problemų prasidėjo Olin 
įmonės dirbtuvėse Hannibal, 
Ohio, kur streikuoja 1,500 dar
bininkų.

I. W. Abel, plieno darbinin
kų unijos prezidentas, pareiškė, 
kad jo unijos nariai ateinančio
se derybose reikalaus žymių al
gos pakėlimų, nes infliacija pa
kenkė darbininkams daugiau, 
negu biznieriams.

Aliuminio darbininkai laimėjo 
padidintas pensijos, kurios po 30 

• metų darbo pramonėje sieks 
270 'dbl. per mėnesį. Susitarta, 
kad bendrovės kels algas auto
matiškai, kylant pragyvenimo 
kainoms. Už savaitgalių darbą 
darbininkams bus mokami 25% 
priedai, bus padidinti ligos,gy
vybės draudimo, sus įžeidimo mo- 

^^^imgĖ^^Cdinti-matosite 
. gų progą mokami bonusai. Tie 

kurie-ims atostogas liepos, rug
pjūčio mėn. ar .per .Kalėdas gaus 

-po 3Įldol. priedo, pavasario me
tų atostogaujantieji gaus , po 40 

. ..doL ir žiemos metu. — 50 dol.
-priedus, ..
•; Neabejojama, kad ateinančio
se plieno pramonės derybose ūni- 

> reikalaus panašių pakėlimų. 
. Plieno, bendrovių savininkai 
; skundžiasi, kad jų pelnas labai
- sumažėjo, kad didelę konkuren- 

ei ją plieno pramonei daro užsie
nių plienas. Bendrovės įspėja 
uniją, kad per dideli reikalavi
mai sužlugdys Amerikos plieno 
pramonę ir pakenks patiems dar
bininkams, .tačiau; ^darbininkai 
nesi jaudinadėl Šių skundų. Jie

• sako, kad visos kitos unijos,
- nors, dirba lengvesnį ir švaresnį 

idarbą, gavo didelius pakėlimus, 
plieno, darbininkai turi gauti dar

- čhdesriius. ■ — .s >. .
Aliuminio fabrikų darbinin- 

' ‘kas ligšiol uždirbo vidutiniškai
■ po 3.67 dol. per vai.

IŠ VISO PASAUUO

SAIGONAS. — Amerikos ka
riuomenės skaičius Vietname vėl 
sumažėjo praėjusią savaitę ir 
dabar kareivių yra 255,700. Iki 
gruodžio 1 d. skaičių žadama su
mažinti iki 184,000.

PNOMPENHAS. — Kambodi
jos valstybės galva Cheng Heng 
pareiškė savo kalboje, kad Kam
bodijos vyriausybė pasirengusi 
pradėti su šiaurės Vietnamu de
rybas baigti konfliktą. Komu
nistai turį gerbti Kambodijos 
teises ir išvežti savo kariuome
nę. Blogiausia, kad Hanojus nie
kada nepripažino, kad jo karei-į žeistų komunistų. Hanojus sutiko juos priimti i“ nustatė sąlygas, 

kaip jie turi būti perduoti ■— neginkluoto laivo belaisviai turi 
būti nuvežti į neutralią jūrą prie demilitarizuotos zonos krantų. Nuo 
tos vietos per 18 mylių turi būti paskelbtos karo paliaubos. Jūroje 
belaisviai iš Pietų Vietnamo laivo bus perkelti į šiaurės Vietnamo 
laivus. Visas belaisvių perdavimas susikomplikavo, kada beveik 
via komunistų kareiviai atsisakė važiuoti į Šiaurės Vietnamą. Iš 
numatytų paleisti 570 belaisvių, tik 13 pareiškė norą repatrijuoti.

BELAISVIAI NENORI GRĮŽTI NAMO
Kamųnisty buvę kareiviai atsisako repatrijuoti
SAIGONAS. — Pietų Vietnamo vyriausybė neseniai pasiūlė 

šiaurės Vietnamui paleisti karo belaisvius, 570 sergančių ar su-

PENKI TURKU TERORISTAI NUŠAUTU
KITI TRYS PAGAUTI PRIE SIENOS

ISTANBULAS. — Turkijos policija ir kariuomenė baigia iš
gaudyti Turkijos Išlaisvinimo Armijos gaują, kuri praėjusį mėnesį 
pagrobė ir nužudė Izraelio diplomatą Ephraim Elrom. Netoli Grai
kijos sienos policija sugavo tos komunistų grupės vadą Cihan 
Alptekin. Susišaudyme prie Sirijos sienos trys gaujos nariai 
žuvo ir du kiti pasidavė. Pačiame Istanbule kariuomenė įsibrovė 
į butą, kuriame buvo įsitvirtinę du jauni teroristai, pagrobę 14 
metų turkų kariuomenės majoro dukterį. Susišaudyme vienas 
teroristas žuvo, vienas buvo mirtinai sužeistas. Mergaitė irgi 
sužeista, tačiau jos gyvybei pavojaus nėra.

Sunaikino Egipto 
saugumo archyvus

viai yra Kambodijoje, Laose ar 
Pietų Vietname. Hanojaus pro
paganda teigia, kad ten kovoja 
vietiniai ‘^patriotai”.

AMSTERDAMAS. — Olandi
jos traukinių nelaimėje žuvo 5 
asmenys, jų tarpe du jauni ame
rikiečiai.

ROANOKE. — Privataus lėk
tuvo nelaimėje žuvo šeši asme-

lių. II-jame Pasauliniame kare 
gavęs;' Amerikos herojus Audie 
Murphy. Lėktuvas blogame ere 
atsimušė į kalną.' ’'

NAIROBI. —^Kenijoje devyni 
asmenys ’ kaltinami teisme są
mokslu prieš vyriausybę prisi
pažino kaltais.

ČIKAGA. —- Federalinis In- 
vestigacijų Biuras jau įsakė su
imti Čikagos 2-tro wardo alder- 
maną, kuris nežinia kur dingo, 
išeikvojęs valdžios pinigus. Su
ėmimo nutarimas paskelbtas dėl 
20,000 _dol čekio, kurį nelegaliai 
pasirašė aid. Hubbard, tačiau 
galimas daiktas, kad-jis išeikvo
jo visus 95,000 dol. dol. Kalba
ma, kad negras al derm an as slap
stosi Meksikoje.
', WASHINGTONAS.
ūkio departamentas paskelbė, 
kad Amerikos ūkiuose beveik 
neauginama tokių augalų, kurie 
būtų kilę Amerikoje. Svarbesni, 
produktai, kurie laikomi tikrai 
amerikietiškais, yra: saulėgrą
žos, mėlynės, .spanguolės ir. pe
can riešutai.. Visi kiti augalai 
į Amerikos ūkius yra atkeliavę 
iš kitų kraštų ar žemynų.

žemės

Amerikos pareigūnai Saigone 
labai spaudė Saigono vyriausybę 
paleisti belaisvius, vildamiesi, VĖLIAUSIOS ŽINIOS

: Jau 23 lavonai
fr> 1 YUBA CITY. — Kalifornijos 

soduose jau buvo rasti 23 lavo
nai. Dar dvi duobės, matomos 
iŠ Viršaus, yra po vandeniu, še
rifas, vadovaująs lavonų ieško
jimo darbui, pranašauja iš viso 

-rapie &) nužudytų kapų.. Jis ban- 
w do gauti iškaro aviacijos specia

lų lėktuvą* kurią paprastai nau
dojamas. Žvalgybai. lėktuvas 

..savo infraraudonais spinduliais 
\ nufotografuoja ir parodo mažiau 

sius temperatūros pasikeitimus
. žemėje. Tokie lėktuvai naudoja- 

*„ mi požeminiams raketų lizdams
..., surasti. Manoma, kad lėktuvo 

aparatai “pamatytų” ir’ žemėje 
. pūvančius lavonus.

Policija suėmė dar vieną as- 
. menį, kuris gali daugiau žinoti 

apie įvykdytas žmogžudystes.
, -Visi lavonai, išskyrus vieną, ras

ti vieno ūkininko soduose.
Arabę palestiniečių vadas Y. Arafat 
vakar buvo pabalintas ii vyriausios 

partizanę vadovybės

paleis nors dalį savo laikomų 
[amerikiečių lakūnų. Tačiau pa
aiškėjo netikėtas belaisvių, ne
noras grįžti į namus. Saigonas 
pakvietė Tarptautinio Raudono
jo Kryžiaus atstovus apklausi
nėti ^belaisvius ir nustatyti, ar 
jie nori sugrįžti. Belaisviams 
buvo perduotas Hanojaus radi
jo paskelbimas apie sugrįžtan
čius belaisvius, tačiau ir tas nie
ko nepadėjo. Buvę komunistų 
kareiviai nebenori sugrįžti į 
komunistinį “rojų”.

Nors šis belaisvių atsisaky
mas ir nenoras grįžti namo yra 
laikomas propagandiniu Saigo
no ir Amerikos laimėjimu, ta
čiau amerikiečiams svarbu kaip 
nors išvaduoti savo karius, lai
komus Hanojuje. Dabar teks nu
spręsti, ar reiks laužyti susita
rimą su Hanojumi ar gali tekti 
net prievarta atiduoti belaisvius 
komunistams. Siaurės Vietna
me yra laikomi 339 amerikiečiai. 
Komunistai gali apkaltinti Sai
gono valdžią tyčia neatiduodant 
belaisvių ir tuo pretekstu gali 
užvilkinti amerikiečių paleidimą.

Komunistai, sutraukę dideles 
jėgas, išstūmė pietų vietnamie
čius iš Kambodijos miesto Snoul. 
Pranešama, kad Saigono karei
viai turėjo sunkių nuostolių ir 
paliko nemažai karo pabūklų, 
šarvuočių ir amunicijos. Dėl 
blogo oro aviacija negalėjo pri
statyti miesto gynėjams para
mos, o kelius sugadino smarkus 
mansūno lietus. Oras apsunki
no ir kareivių pasitraukimą.

Du sprogimai Kambodijos sos
tinėje sužalojo Amerikos amba
sados pastatą ir sužalojo namą, 
kuriame gyveno grupė marinų. 
Du kareiviai buvo sužeisti.

švedų spauda pranešė, kad 
Suomijoje besilankanti Izraelio 
premjerė Goldą Meir slaptai su
sitiko su dviem-sovietų pareigū
nais, su kuriais ilgai derėjosi.

Londono policija gavo ano
niminį pranešimą telefonu, kad 
Buckinhamo rūmuose, kur gy
vena karališkoji šeima, yra pa
dėta bomba. Policija gerai išieš
kojo visus rūmus, tačiau jokios 
bombos nerado.

a Pietų Korėjos lėktuvai ap
šaudė ir nuskandino šiaurės Ko
rėjos karinį laivą su 17 jūreivių. 
Susišaudyme komunistai numu
šė vieną P. Korėjos lėktuvą, ku
riame žuvo 7 įgulos nariai

Valstybės sekretorius Ro
gers išvyko į Portugaliją, kur 
įvyks Nato valstybių užsienio 
reikalų ministerių konferencija

Lenkija ir Kinija pasirašė 
naują prekybos sutartį.

♦ Kuba per Šveicariją prane
šė Amerikai, kad keleivinis lėk
tuvas, kurį nukreipė į Kubą oro 
piratas bus paleistas šiandien.

a Jordano radijas paskelbė, 
kad Palestinos Išlaisvinimo or
ganizacijoje įvyko perversmas, 
šeši karininkai nuvertė organi
zacijos vadą Arafatą, kuris lan
kėsi Sirijoje.

Washingtone vienas kepė
jas paskelbė, kad prezidento duk
ters Patricijos vedybinis pyra
gas bus 6 pėdų aukštumo ir svers 
350 svarų.

TEHERANAS. — Irane buvo 
sušaudyti keturi narkotikų pir
kliai. Per dvejis metus Iranas 
mirties bausme nubaudė 84 nar
kotikų pardavinėtojus.

WASHINGTONAS. — Tūnos 
žuvis greit gerokai pabrangs, 
nes jos pakavimo įmonės daug 
išleido inspekcijai it aparatams, 
tikrinantiems ar žuvis nėra ap
nuodyta gyvsidabrio nuodais.

SAN PRANCISCO. — Jauni
mo koncerte kažkas į obuolių 
sunką pridėjo LSD narkotikų ir 
apie 1,000 jaunuolių turėjo ha
liucinacijas. Gydytojai turėjo 
gelbėti 30 asmenų. Policija suė
mė šešis hipius.

KAIRAS. —Egipto vidaus 
reikalų ministerijos kieme, da
lyvaujant pačiam prezidentui Sa- 
datui, buvo sudeginti slapti są
rašai, įvairios juostelės su vy
riausybės narių pasikalbėjimais 
ir kita buvusios saugumo polici
jos surinkta medžiaga.

Sąmokslininkų būrelis net re- 
kordavo savo pačių pasikalbėji
mus ir pareiškimus ir galvojo 
tuo būdu išlaikyti savo grupę 
vieningą, nes niekas nebegalėjo 
iš jos pasitraukti, palikdamas 
įrekorduotus įrodymus policijos 
rankose/

Egipte buvo suimti du saugu
mo generolai, kurie bandė slap
tą medžiagą patys sunaikinti. 
Jau žinomos ir sąmokslininkų 
plano smulkmenos. Vyriausias 
sąmokslo galva buvo Aly Sabry, 
buvęs, viceprezidentas. Jis įsa
kęs iš įvairių prezidento Sada-

Pagerbė Preminger
Pabaltijo Moterų Taryba š. m. 

gegužės 23 New Yorke, vengrų 
namuose, turėjo ypatingas iškil
mes buvo pagerbta žymi ame
rikietė M. M. Preminger. Už jos 
veiklą humanitarinėje srityje, 
jai 16 metų dirbus su Albert 
Schweitzeriiu Afrikoje, už nuo
širdų bendradarbiavimą su Bal
tijos . kraštų atstovais, paramą 
jų laisvės bylai,: Vengrijoje gi
musi dr. Marion Mill Preminger, 
Gabono gen. konsulas, buvo pa
gerbta, jai> įteikus specialų, ąt- 
žymėjimo lapą.
“ Gausiai susirinkusiems Balti-' 
jos kraštų atstovams, sveikin
dami p.’Preminger ir moteris’to kalbų juostelių iškarpyti ir 
veikėjas kalbėjo Estijos gen. Nulipdyti vieną kalbą, kuri būtų 
konsulas New Yorke E. Jaakson .r atrodžiusi Egipto žmonėms iš

davikiška. Buvo planuojama 
įvairiomis demonstracijomis ge
gužės 14 ir 15 sustabdyti sosti
nės normalų gyvenimą. Kariuo
menė turėjo įsikišti ir pašalin
ti Sadatą, kurio sufalsifikuota 
kalba būtų paleista per Egipto 
radiją, parodyti žmonėms, kad 
prezidento pakeitimas buvo rei
kalingas.

ir Vliko pirm. dr. J. K Valiū
nas. Kaštu sveikino Latvijos 
atstovas Vašingtone Dinbergs ir 
Lietuvos gen. konsulas New Yor
ke A. Simutis ir' kiti. Dr. Pre
minger ilgesnėje nuoširdžioje 
kalboje pažymėjo, kad Baltijos 
kraštų atstovai — tai jos šei
ma. Iškilmėms vadovavo lig
šiolinė Pabaltijo Mot. Tarybos 
pirm. Galia žilionienė, pranešė
jos pareigas atliko Regina Žy
mantaitė.

P. M. T. pirmininkės parei
gas, kitiems metams,’ rotacine 
tvarka, G. žilionienė perdavė 
naujajai pirmininkei Helgai 
Ozolinš, latvei.

Iškilmės baigtos koncertine 
dalimi. Joje dalyvavo sol. L. 
Stukas ir pianistė Aid. Kepalai- 
tė. Dalyvių vaišėmis pasirūpi
no L. M. Klubų Federacijos New 
Yorko skyrius. (E)

JAV kareiviai prieš 
kara P. Vietname

LONDONAS. — Protestai 
prieš karą Vietname vis dažniau 
pasireiškia pačioje Amerikos ka
riuomenėje. Apie 1,000 ameri
kiečių kareivių Britanijos bazė
se pasirašė peticiją, kurią į Ame
rikos ambasadą Londone nune
šė civiliai persirengę kareiviai.

Amerikiečius karius Britani
joje agituoja kairieji britų stu
dentai Oxforde, Cambridge ir 
Londono Ekonomikos mokyklo
je. Kareiviams leidžiamas slap
tas laikraštis, kuris ragina jau
nus kareivius kovoti prieš sa
vo valdžią.

OSLO. — Norvegija ir Alba
nija susitarė užmegzti diploma
tinius ryšius.

Čekoslovakijoj dar 
gyva opozicija

PRAGA. — Pasibaigus Če
koslovakijos komunistų partijos 
14-tam kongresui buvo paskelb
ta rezoliucija, kuri sako, kad il
ga partijos krizė jau esanti nu
galėta, tačiau teks budėti ir atei
tyje, nes dešiniosios jėgos Če
koslovakijoje tik išsislapstė ir 
pakeitė taktiką, bet nepranyko. 
Dešinysis revizionizmas ir to
liau lieka jėga, prieš kurią par
tija turėsianti toliau kovoti.

Rezoliucijoje žadama kovoti 
prieš buržuazinį galvojimą, 
prieš nacionalizmą, antisovietiš- 
kumą, religiją ir visas buržuazi
nes ideologijos formas. Ypatin
gai jauni žmonės turį būti išmo
kyti draugiškumo Sovietų Są
jungai jausmų.

Partijos kongrese niekas ne
priminė klausimo, kada išeis iš 
Čekoslovakijos Sovietų Sąjungos 
karinai daliniai. Tas klausimas 
neliečiamas nei rezoliucijoje.

BONA. — Birželio viduryje 
Amerikon atvyksta Vak. Vokie
tijos kancleris Willy Brandt. Jis 
gauna iš Yale universiteto gar
bės daktaro titulą. Manoma, kad 
jis šia proga susitiks ir su pre
zidentu Nixonu.

Istanbulo susišaudymas įvy
ko dramatiškose aplinkybėse. 
Sekmadienio rytą viena mote
ris, gatvėje pamačiusi du vyrus, 
atpažino juos esant teroristais, 
nes jų fotografijos buvo plačiai 
paskleistos visoj e Turkijoj, spau
doje ir plakatuose ant sienų. Mo
teriškė ėmė šaukti: “čia tie ban
ditai!” Du jauni vyrai ėmė bėg
ti, pametė lagaminą, kuriame vė
liau buvo rastas nužudyto Izrae
lio diplomato pasas ir kiti doku
mentai. Neturėdami kitos išei
ties teroristai peršovė juos at
pažinusią moterį ir įbėgo į ka
rininko, majoro Erkan butą. Jo 
namie nebuvo. Teroristai leido 
žmonai ir keliems vaikams iš
eiti iš namo, tačiau pasilaikė 14 
metų dukterį, kaip įkaitą.

Teroristai pro langą pareika
lavo laisvo išvažiavimo į Sov. 
Sąjungą, Kipro salą ar Jordaną 
ir žadėjo mergaitę paleisti, kai 
jie nuvyks į saugią vietą. Tur
kų kariuomenė, apsupusi namą, 
atsisakė derėtis su/teroristais ir 
siūlė jiems pasiduoti. Aisisa- 
kYuš, "kareiviai ^er stogą, balko
ną ir namo duris atakavo tero
ristus ir išvadavo lengvai su
žeistą mergaitę.

Korespondentai pasakoja, kad 
namo susirinkusi minia prie 
labai piktai reikalavo teroris
tus tuoj pakarti. Apsupimui va
dovavęs gen. Bulutlar grasino 
teroristams atiduoti juos minios 
malonei, jei geruoju nepaleis 
mergaitės ir nepasiduos. Namą 
apsupo 500 kareivių. Teroristas 
pasiduoti ragino ir vieno jų mo
tina, tačiau jauni fanatikai pa
norėjo išbandyti jėgas su karei
viais ir abu žuvo.

Skrenda į Marsą
PASADENA. — Amerikos be 

įgulos pakilęs erdvėlaivis Mari
ner 9 jau skrenda planetos Mar
so kryptimi. Po penkių su puse 
mėnesio kelionės erdvėlaivis tu
rėtų įeiti į planetos orbitą ir 
pradėti siųsti žemėn savo ste
bėjimų rezultatus ir fotografi
jas.

Sovietams iššovus du erdvė
laivius, dabar į Marsą’keliauja 
trys. Mariner 9 gali pasiekti 
Marsą tuo pačiu laiku, ar gal 
net anksčiau už sovietų Marš 2 
ir Mars 3, nes Mariner trajekto
rija yra žemesnė.

14.2 mil. šelpiamųjų
WASHINGTONAS. — Pa

skelbta vyriausybės statistika 
rodo, kad vasario mėnesį Ame
rikoje net 200,000 padidėjo šel
piamųjų skaičius, pasiekdamas 
14.2 milijonus žmonių.’ Padidėji
mas yra 22.5% virš to, kas bu
vo prieš metus 1970 m. vasario 
mėn. ’’

šiame skaičiuje įeina visi, ku
rie gavo išlaikymo pašalpas ar 
medicinos patarnavimų pašal
pas. Iš 10 šelpiamųjų net 7 yra 
motinos su išlaikomais vaikais.
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O jeigu dar viena baisi aud-

Chicago, Ill. 60608SKAUTIŠKŲ ŠOKIŲ RATELIS
Gintaro Plačo nuotr,

Tikrai džiugu, nes po septy- 
neriu metu pertraukos šioje 
-sueigoje pasitikome ketu
rias Jūrų Skautijos seses. 
Labai lauktina ir -tikėtina, 
kad ateity ju bus ir daugiau.

skautininkės 
ps. A. Palu- 
į paskutinę 
Buvo prisi-

Lietuviškas gėdos jausmas 
tolina nuo. lietuvybės

They only pay dff in die long 
hank For a quick retom, there 
are a lot better way* to make 
a bode.

They do pay off, however. 
Randaomely, as a matter of fact.

'Skautininke

BIRUTĖ VINDAŠIENĖ, 

dabartinė Chicagos Skautininkiu 
Draugovės Valdybos Pirmininkė

KVADRATO ŽAIDYNĖS CHICAGOS MARQUETTE PARKE 

žaidžia Lituanicos' tunto Gedimino draugovės skautai.
v. sL "P. -Vitkaus nuotr.

buvau nukeliavęs, ten 
nuo Šalčio net mūsų žodžiai su
šaldavo į ledo gabaliukus. Tu
rėdavome juos pirma ištirpyti, 
kad susigaudytume, apie ką bu
vo kalbama”

“Dar vieną inkarą gelmėn!”
“Palauk”, instruktorius neiš-; 

kenčia, “iš kur gi gautum tiek 
daug inkarų?”

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— WEDNESDAY, JUNE 2, 1971

S. Ir. Smieliauskienė vaizdžiai 
papasakojo įspūdžius apie įdo
mią savo viešnagę Australijoje.

Buvo aptarti bendri draugo
vės reikalai, prisiminti > atlikti 
darbai ir jau numatyti nauji įsi
pareigojimai. Progų pasireikšti 
skautminkėms netrūksta — tik 
dirbk ir norėk. Gegužės 16 d. 
Jaunimo Centre draugovės iždui 
padidinti buvo surengta gana

Vis 'nauji ir nauji visuomeniniai įsipareigojimai
šis savarankus, 1950 m. v. s. J. Vaičiūnienės įkurtas, skau

tininkiu (buvusių ir esančių aktyvių) vadovių vienetas visada 
gyvas ir pasiryžęs, reikalui esant, liet, skautiškiems reikalams 
talkinti. Todėl narės protarpiais renkasi ne tik pasidalinti šių 
dienų aktualijomis, bet ir konkretiems darbams vykdyti.

Take stock in America 
Buy US. Savings Bonds & Freedom Shares

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell S L, Chicago, Ill. 60629

rengti lituanistines studijas — 
seminarus,

3) sudaryti daugiau progų 
vienoms jaunimo organizaci
joms artimiau bendrauti su ki
tomis: tai veda į progresą ir ak
tyvumą. Apžvalgininkas

Rako stovyklavietės laiškane
šiai, vartydami laiškus, siunčia
mus tėvams į Chicagą, kasmet 
užtinka įvairių Rako stovykla
vietės adresų, kurie yra kiekvie
no laiško kairiame kampuke. Vie
toje “Camp Rakas, Custer, Mi
chigan”, pasitaikė tokių kūry
bingų varijantų:
Canp Rakas, Custered Michegen 
Camp Rakas, Custard Mich.
Camp Rocko, Custer Michigan 
Camp Racios, Custer, Michigan 
Kump Raekas, Custer, Mišigane 

(Skiltis)
DAUG AUDRŲ, DAUG INKARŲ

Instruktorius: “Ką darytum, 
jei išplaukus staiga kiltų audra?”

Jūrų skautas: “Išmesčiau in
karą”.

“O kas, jei ir kita audra iš 
paskos užpuola?”

“Nuleisčiau antrą inkarą, bro-

Skaitykime straipsnį toliau:

“Skautų, organizacijos, siste
ma duoda progą kuo didesniam 
skaičiui jaunimo vadovauti. Pa
šaliečiui kartais juokingai atro
do didelis vadovų ; skaičius, ta
čiau, kad ir mažos pareigos bei 
atsakomybė, jaunuolį auklėja ir 
drąsina ateičiai. Jauno vadovo 
skautuose.pagrindinė kliūtis — 
nepakankamas, mokėjimas lietu
vių kalbos, ^kautai yra apsi
sprendę visur vartojti lietuvių 

, susirašinėji- 
Taip jaunuolis

{SPŪDŽIAI TARPTAUTINĖJE
STOVYKLOJE

• Tačiau po pradinio lituanisti
nio auklėjimo ^'prasideda, anot 
autoriaus, sunkumai, kai jaunuo
liai pasiekta "gimnazijos ar stu
dentų amžių. Prasideda “užsi
miršimo periodas”, kai lituanis
tinės žinios, ne tik. netobulina
mos, bet ir įgytosios dyla iš at
minties. Jaunuolių intelektas ky
la, ir jie iš vadovo tikisi daugiau 
nei patys turi. Bet...

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJI MA.S

Trys siūlymai
* * v < < a“ * *

lituanistiniam ugdymui stiprinti
Kanados lietuvių savaitraštis 

“Tėviškės Žiburiai” gegužės 13 
d. numeryje (Nr. 19); jaunųjų 
skaitytojų skyriuje “Jaunimo 
žiburiai” Įdėjo įsidėmėtinų SU

JAUTIEJI ALGIMANTO LAIVO JŪRININKAI 
laisvos valandėlės proga aptaria savo sumanymą pasirodymo laužui. 

Br. Juodelio nuotr.

“Pas mus buvo taip šalta”, sa
ko vienas šiaurės skautininkas, 
“kad net žvakių liepsnos sušal
davo, ir mes negalėdavome jų 
užpūsti”. i

“Tai nieko”, atsako kitas.

Gegužės 19 d. 
buvo susirinkusios 
kaitienės namuose 
šio sezono sueigą, 
minta LSS Tarybos Pirmininko 
v. .s. A. Saulaičio neseniai pa
skelbtas viešas laiškas apie Jūrų 
Skautijos įsijungimą į LSS-gą. 
Tai maloni ir seniai laukta ži
nia.

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausias teatrui leidi
nius:

■Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini- 
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
^‘Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus -Kairio -trys -knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija,'premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos. kietais virše
liais, kaina 1.00 dot

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė .pje
sė. 120 psL, kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių dalboje ir 
širdyse.

N A U J I E N O S,

1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL.'60608

gesti jų straipsnį “Vien vadovo 
įsakymo neužtenka”. Straipsnio 
autorius A. R. yra labai susirū
pinęs jaunime po pradinių litu
anistinių mokyklų atsirandančia 

•tuštuma-j- kurios- negali užpildy
ti net ir jaunasis vadovas, nes 
ir jo lituanistinis bagažas yra 
siaurokas. Be abejo, vadovas* 

' turi įsakymo galią/ bet lituanis
tiniame auklėjime reikalingas 
visų pirma' jo.paties lituanistinis 
pavyzdys/ pamokymas, patari
mas;'nurodymas. ■ : » • ■

Lituanistinės mokyklos 
ir skautų organizacija

Straipsnio pradžioje, autorius 
A. R.:šviesiai apžvelgia išeivi
jos vaikystės amžiaus jaunųjų 

-lituanistinį auklėjimą:
■ “Lietuvių Skautų Sąjungą, 

kurios * šūkisyra tarnauti' Die- 
• viii, tėvynei' ir' artimui, užima 
reikšmihgąr'Viėtą -jauninto' ailk-' 
lėjimė. ■ Įsipareigojiniab- ugdyti 
sąmoningą-, veikių;''religingą ir 
dorą •’jatniimą yra perduodamas 
žaidimų forma,' kuri vaikui-:yra 
labai pžtraūkki. 1 Čia ir glūdi 
skaūtų organizacijos' pasiseki
mo ir populiarumo paslaptis.

Skautaif atsidūrę ' išeivijoje, 
skiria 1 savo- -pagrindini- dėmesį 
ahti^j^airi^ skautiškojo?.!? šūkio 
punktui — tarnauti . tėvynei. 
Skautiškoji -spauda stipriai ak- 
centuoja tėvynės meilę, o vado
vai suvažiavimuose svarsto tin
kamiausius jos įgyvendinimo 
būdus. Reikią tik nuvykti į Ka
ziuko mugę ar stovyklą, kad pa
matytum vaikų tautiniais moty
vais paruoštus darbelius ir jų 
pastangas lietuvių kalboj. Skau
tų vienetai bei stovyklos., pasi- 

:vadina Lietuvos geografiniais bei 
•istoriniais vardais, netiesiogiai 
jauniesiems primindami Lietu
vos vietoves bei praeitį. • Speigų 
metu į žaidimus įpinama eilė ži
nių apie Lietuvą, čia-vaikai daž
nai papildo ar pakartoja šešta
dieninėje mokykloje.. išmokus 
dalykus. Vadovų yra pastebėta, 
-kad nelankantieji lituanistinių 
mokyklų nemėgsta skautauti pas 
lietuvius, o Ir patiems vadovams 
daug lengviau diribti su tais, ku
rie lanko lietuviškas mokyklas’.’.

MODERNUS UODAI 
SU LEMPUTĖMIS

Du vilkiukai, kurie pirmą kar
tą stovyklavo miške, apipulti 
nakties metu uodų, užsidengė 
galvas antklodėmis ir tyliai ken
tė. Pagaliau vienas pipiras at
sargiai pakėlė antklodę pažiūrė
ti, ar įkyrieji vabzdžiai jau pa
sitraukę. Gi atsitiktinai tamso
je pamatęs keletą žėrinčių šv. 
Jono vabalėlių, savo draugui 
liūdnu balsu paskelbė: “Geriau 
pasiduokime ir važiuokime į na
mus. Tie nelemtieji uodai dabar 
net su lemputėmis mūsų ieško!”

-Įvairūs darbeliai laukia tai* 
kinant prie filmo “Dvylika”, 
kur manoma Įamžinti Sese
rijoje ir bet. ’visuomenėje j 
ypatingai pasireiškusias žy- 
m jąsias .mūsų asmenybes.
O-Čia pat ir-IV Dainų šven- i: 
tė .ir Jvairįos'Komiteto siū
lomos pareigos ir darbai...

■ Mūsų Skautininkės palaiko ry
šius su Chicagos skaučiij Tarp
tautine grupe'ir dalyvauja ben
drose sueigose. Gegužės 20 d., 
s. B. Vindašienė ir ps. A. Palu- 
kaitienė ten reprezentavo lietu
vaites skautes su jų pačių pa-- 
ruošta tautodailės parolėle.

Gyva ir naudinga sueiga (su 
skaniomis vaišėmis) ilgai užtru
ko. Pašnekesiams dar nepasi
baigus, kilo mintis atgaivinti v. 
s. Br. Variakojienės sėkmingai 
keletą-metų vadovautą ir gražiai 
?pasireiškusį( bet jau nutilusį) 
'skautininkiu oktetą, šiam pa-, 
siūlymui buvo mielai pritarta. 
Tikėkimės, kad ši-mintis bus įgy
vendinta -ir - okteto sąstate gra
žiabalses seses netolimoj ateity 
vėl išgirsime.

Draugovės valdybą sudaro:1 s. 
B. Vindašienė — pirm.*, ps. A. 
Paliukaitienė — pavaduotoja, v. 
s. O. Siliūnrenė — social, reika
lams, v. s.'Gr. Meiluvienė —ižd., 
v. s. O. ROzniekiėnė

sėkminga kepsnių ir kavos 
gė.-Be to, .

Yon wouldn’t like it, of coarse.
You see, one of the nice 

things about buying U.S. Savings 
' Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
■to live in a free country where 
-nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
rthatyousimply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-nch-quick scheme,

Straipsnio pabaigoje autorius 
pabrėžia, kad gimnazistų ir stu
dentų amžiaus jaunimui reikėtų 
skirti daugiau dėmesio ir laiko. 
Jo plačiau aptarti siūlymai su
vestini į tris:

1) Liet. Bendruomenės švie
timo skyriui galbūt reikėtų įves
ti aukštesniuosius lituanistinius 
korespon'denėinius kursus, išlei-' 
džiant ir daugiau atitinkamos 
literatūros,

2) švenčių ir atostogų metu

“Iš ten pat, kur Brolis instruk
torius gaunate visas audras!"
Iš STOVYKLINIO ŽODYNĖLIO

Mankšta — rytmetinis pasi
rodymas.

Skelbimų lenta —.darbų są
rašas.

Laiškas — maisto sąrašas 
tėvams.

Saliutas — akių pridengimas 
ranka, kai stovi prieš šviesųjį 
vadovą.

Kompasas — stovyklinė tele
vizija.

Vadas — brolis, kuris žino 
slaptą kelią Į sesių stovyklą puo
limo metu.

Saga — dažniausiai pameta
ma uniformos dalis.

Tyla — proga išbandyti naują 
tranzistorinį radijo aparatą.

kalbą;" sueigose, 
muose ir t. t. 
mokomas praktiškai panaudoti 
lietuvių kalbos žinias, nors dėl
to susiduriama su sunkumais.

, * į . i f

Jis dažnai nesupranta jam at
siųstų raštų prasmės ir nepajė
gia į‘juos thikamai atsakyti? Kar
tais dėl tokios priežasties pra
sideda ir' labai pareigingo jau
nuolio nepareigingumas, nes 
jam gėda-su klaidomis rašyti ar 
neteisingai lietuviškai išsireikš
ti. Todėl skautai visada savo na
riams pabrėžia lituanistinių mo
kyklų svarba ir skatina jas lan
kyt1’’ . Lb . ;

Kokios išvados?

A litfle over 4 dollars for 
every 3you invest Pins, the 
privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along wi4 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.

'Good, but selfish.“
Iberers one other very im

portant reason why Americans 
already own over $S2 billion 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that most 

Americans still Aoose ta think 
Uiis is the best piece of real 
estate going.

^If you happen lobe Me Of 
these Americans wbo thrnks 
there’s something this country* 
of ours, why not boy into it 

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work

Or go to your bank 
And cough up that$18.7&. 
Please.

I



Kr. Donelaičio mokyklų pavas
Lietuviško švietimo klausi* 

m u randame apsčiai straips
nių, girdime diskusijų, įvai
rių pasisakymų bei nuomonių. 
Reikalas yra gyvas, aktualus ir 
labai reikšmingas tautinei gy
vybei išeivijoje išlaikyti. Bet 
kokie teigiami rezultatai yra 
pasiekiami tiktai per didelį 
pasišventimų, asmeniškų pa
siaukojimų ir sutartinai vertin 
gų darbų.

Visokių neigiamų įtakų ap
linkoje yra tikrai sunku išauk
lėti dorų vaikų, O kų bekalbė
ti apie dorą vąikų, jaunuolį, 
kuris dar būtų ir tautiniai su
brendęs ir pozityviai nusitei
kęs tautinės atsakomybės at
žvilgiu?

Bet, kad tai atsiekti Įmano
ma mums parodo vis didesnis 
skaičius jaunų žmonių, kurie, 
išeivijoje užaugę ar net gimę, 
gražiai veikia lietuviškuose 
baruose, patys organizuoja ar 
dalyvauja tai jaunimo kongre
suose, tai lietuviškame teatre, 
spaudoje ir pan.

Manyčiau, kad su labai ma
žomis išimtimis, tie jauni vei
kėjai, o taip pat ir kiek pasy
vesni dalyviai yra kaip tik pro 
dūktai čionykščių lituanisti
nių mokyklų, daugiausia mums

Kristijono Donelaičio Lituanistiniu Mokyklų skyrių ir klasių Globėjos. Iš kairės j dešinę sėdi: Birutė Lin- 
takienė — VI A sk., Nerutė Gaižutienė — IV sk.. Rūta Chiapetta — III sk.z Vida Kosmonienė — parengimu 
vadovė/ Rima Reklaitienė — vaiky darželis ir Danutė Vakarienė VI kl. Iš kairės įdešinę stovit Zina Pocienė 
— Va sk./ Anelė Pocienė VIII kl., Regina Petraitienė — 11 sk., Birutė Matutienė — VII kl.z Laima Alek
sienė — VI b sk.z Danutė Žukauskienė V b sk. Nuotraukoje trūksta: Irenos Valaitienės — 1 sk., ir Angelės 

Kardokienės — V kl.
Nuotrauka V. Noreikos

Raginkite savo apylinkę 
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 namams įsigyti.

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

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

ario derlius] 
žinomų “šeštadieninių” mo- į 
kyklų vardu. * , i

Nors giliai susipratusi šeima | 
gali pasiekti puikių rezultatų* 
tautiniame vaiko auklėjime — 
šeimai gi tenka pagrindinė at-’ 
sakomybč už savo vaikų lietu- Į 
viską nusiteikimų, — bet retai 
šeima yra pilnai pajėgi savo 
vaikus į lietuvybę įugdyti visu 
“pločiu i/7gyliu”. Tad papil
dyti bendrąjį vaikų mokslini
mų pilnesniu lituanistiniu švie 
timu ateina tėvams į pagalbą 
šeštadieninė mokvkla.

šių mokyklų reikšmė yra tie 
siog neišmatuojama. Tai svar
biausias šeimos talkininkas iš
eivijoje, tautinės dvasios židi-j 
nys bei puoselėtojas.

Viena iš didžiausių ir stip
riausių tokių mokyklų yra, be 
abejo, Kristijono Donelaičio 
lituanistinė mokykla Čikagoje. 
Savo 12-tuose gyvavimo me
tuose ji gali didžiuotis 431 
mokiniu ir 33 mokytojais. Ša
lia žemesniosios lituanistinės 
mokyklos jau šeši metai veikia 
ir aukštesnioji lituanistinė mo 
kvkla. Mokvklos vadovybė su
prasdama, kad mokyklai tik
rai būti efektingai, reikia pra
dėti mokyti anksti, suorgani
zavo ir vaiku darželi, kuriame

švietimo darbas atrodo labai 
sėkmingai vvksta.
"lalia grynai akademinio

darbo, tautinių šokių bei dai-

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indolial 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Kristijono Donelaičio Aukštesniosios ir Žemesniosios Mokyklos Mokytoju Taryba. Iš kairės j dešinu sėdi: Vytautas 
Gutauskas. Bronė Stravinskienė, Irena Bukaveckienė, tė/Ų komiteto pirmininkas Povilas Kilius, mokykly vedėjas 
ir direktorius Julius Širka, Danutė Bindokienė, kun. Antanas Nockūnas MIC., Birutė Vindašienė. Antroje eilėje 
stovi: Stasys Juozapavičius, Eleonora Giečienė, Antanina Noreikienė, Vaclovą Vainauskienė, Vanda Vaitkevičienė, 
Ona Jagelienė ir Nijolė Mackevičienė. Trečioje eilėje st>vi: Edmundas Šilkaitis, Jūratė Jasaitytė, Irena Smieliaus* 
kienė. Rožė Kriaučiūnienė, Stefanija Burokienė ir Kazys Skaisgirys. Ketvirtoje eilėje stovi: Gaida Visockytė, Gin
taras Aukštuolis, Diana Gelažiūtė. Raimundas Šilkaitis ir Ingrida Blekytė. Nuotraukoje trūksta: Alberto Pauiikai- 

čio, Sofijos Jelionienės, Marijos Plačienės, Onos Siliūnienės, Jono Jasaičio ir Danutės Bilaišienės.

nų, mokiniai turi ir įvairių ki
tokių įsipareigojimų, per ku
riuos jie turi progos vis labiau 
įaugti i lietuvybę ir jos veikla.

Dalyvauja mokiniai rengia
muose tautinių šokių šventėse. 
Šiuo metu vvksta intensvvus 
pasiruošimas IV-jai Dainų 
šventei, kur jaunimas savo 
tautiniais rūbais ir lietuviška 
daina ir vėl mus jaudins ir ža
vės;

Štai jau dešimtą kartą mo
kykla ruošiasi savo tradicinei 
Pavasario šventei Tėvų Mari
jonų sodyboje, ši Įspūdinga 
mokyklos šventė su Įvairia pro 
grama, gausiais dalyviais ir 
svečiais užbaigia dar vienus li
tuanistinio švietimo metus.

Laikraštėlis “Pirmieji žings
niai” pasirodo? reguliariai pa
čių mokinių iliustruotas, čia 
kaip tik mokiniai ir žengia pir 
muosius savo įkūrybos žings
nius. Gale met® Įdomu pavar
tyti aukštesniosios mokyklos 
metrašti. “Rytmečio žaroje”, 
šių metų leidinyje, matosi su
krauti jau brandesni mokinių 
rašiniai, poezija': gyvai atsis
pindi mokinių nuotaika ir in
teresai. I

Kiekvienais melais ruošiami 
vaidinimai, minėjimai, tėvų 
apsilankymo šeštadieniai ir 
bendri aktualijų pergyveni
mai. paįvairina mokslo metų 
eigą.

Kiek šitie visi darbai parei
kalauja pasiruošimo, laiko ir 
ištvermės, tiek iš mokytojų ir 
mokinių, tiek iš tėvų komiteto 
ir pačių tėvų!

Kr. Donelaičio mokykla at
lieka labai svarbų vaidmenį ir 
religiniame vaiko auklėjime. 
Kada lietuviškos Pirmos Ko
munijos klausimas yra gan be 
viltiškoje padėtyje jau ne vie
noje lietuviškoje parapijoje, ši 
mokykla kaip tik sudaro sąly
gas vaikučiams norintiems Pir 
mąją šv. Komuniją atlikti sa
vo tėvų kalba.

Kr. Donelaičio mokyklų ve
dėjas ir direktorius Julius šir
ka yra šios mokyklos tikrasis 
“spiritus movens”. Jos įsteigė
jas ir nenuilstantis darbuoto
jas.

Džiugu matyti, kad prie se
nesnio j o mokytojų ^personalo 
jis sugeba prijungti ir jaunes
nių jėgų, kurie, vieni kitus, 
be abejo papildo ir tuo geriau 
pasitarnauja mokiniams.

Ypatingai sklandus bendra
darbiavimas vedėjo su Tėvų 
Komitetu pastato mokyklą 
stiprioje padėtyje. Taip, ben
dromis jėgomis visokie mo
kyklos užmojai būna lengviau 
įgyvendinami, o tuo pačiu pa
sitarnaujama mokiniams.

Yra sveikintina, kad mokyk 
los vadovybė nesilaiko griežtų, 
dažnai netinkančių ar pasenu
sių formų ar programų, vien 
dėl to, kad tradiciniai tai bu-

Nuotrauka V. Noreikos

Pavergtieji ir mes
KENOSHA, Wis. — Kai mes 

čia džiaugiamės laisve ir jos tei
kiamomis lengvatomis, neturi
me pamiršti, kad milijonai žmo
nių kenčia priespaudą, kurią už
krovė komunistinė sistema. Mes 
turime tiems nelaimingiesiems 
visomis priemonėmis padėti ir 
siekti, kad jie vėl kada nors atei
tyje galėtų laisvai gyventi ir sa
varankiškai tvarkyti savo tauti
nius bei valstybinius reikalus. 
Amerikos vyriausybė tokiems 
tikslams pritaria ir JAV kon
gresas yra priėmęs rezoliuciją, 
skelbiančią Pavergtų Tautų sa
vaitę kiekvienų metų liepos mė
nesio trečioje savaitėje.

Wisconsin© lietuviai kasmet 
ruošia savo Dieną ir joje skiria 
vietos specialiai programai, ku
rioje paminimos pavergtos tau
tos. šiemet WLD įvyks liepos 
mėn. 18 d. Kenosha, Wis. Ją ruo
šia platus komitetas, kuriam pir
mininkauja Jonas Milišauskas. 
Kadangi minimos ir PT, tai į 
garbės ir vykdomąjį komitetus 
įeina eilė žymių amerikiečių. Tu
rėtas bendras pasitarimas, ku
riam pirmininkavo garbės k-to 
narys dr. Robert R. Spitzer, Mur
phy Products bendrovės prezi
dentas, kuris kartu yra Wis
consin© biznierių draugijos pir
mininkas.

Kalbėjo Kenoshos apskrities 
šerifas Edwin S. Polansky, ku
ris vadovaus vėliavų paradui, 
William Christion, VFW 1865 
konmanderis. Pastorius John 
Siedem, maldos k-to narys ir Ke
noshos aps. dvasiškių draugijos 
pirmininkas, buvo nuvykęs į Če
koslovakiją, kai rusai, ją iš nau
jo okupavo. Savo mintis pareiš
kė kun. St. Saplis, MIC, šv. Pe- 

tro parapijos klebonas, St. Mi
lašius, programos vadovas, inž. 
Donald J. Leuck, propagandos 
vadovas, Indrė Bauža, ateitinin
kų moksleivių atstovė ir Vytau
tas J. Paukštelis.

Iš viso pasitarime dalyvavo 24 
asmenys. Jis Įvyko Motor Inn 
patalpose, Kenosha, Wis.

Po pasitarimo buvo bendra 
vakarienė, kurios metu k-to na
riai turėjo progos arčiau susi
pažinti ir išsamiau aptarti PT 
minėjimo programą.

Wisconsin© Lietuvių Dienos 
Pavergtų Tautų minėjimo pro
gramoje kalbės Wis. guberna
torius Patrick J. Lucey, dr. An
thony J. Rudis ir kongresmanas 
Les Aspin, Kenoshos ir Racine 
burmistrai taip pat sveikins su
sirinkusius Į programą.

Jurgis Milas

vo praktikuojama ar naudoja
ma. Gerai suprasdama vaiką 
ir čionykštę jam priprastą pe
dagoginę ir mokyklinę aplin
ką, Kr. Donelaičio mokykla 
pasirodo lanksti ir dinamiška. 
Dalį tradicinio auklėjimo jun
gia su modernesnėmis formo
mis, pasinaudodama naujais 
metodais bei priemonėmis, 
(šios mokyklos paruošti įvai
rūs pratimai yra nepamaino
mi.)

Džiaugiamės mokyklų nau
ja laida. Tai tikrasis pavasa
rio derlius lietuviškan aruo- 
dan! Linkime abiturientams 
tęsti Kr. Donelaičio kovą už lie 
tuvišką žodį, teisingus huma
niškus idealus.

Linkime tėvams ir mokyto
jams nepavargti, nepasiduoti, 
bet ir toliau ugdyti lietuvišką 
atžalyną, kad vėliau ir jie per
siėmę donelaitiška dvasia, vi
sur ir visada gerbtų kas yra lie 
tuviška, nuoširdžiai mylėtų ir 
dirbtų taip ilgai pavergtai, bet 
gyvai ir nemariai Lietuvos že
mei.

Lionė Ramonienė

PAIEŠKOJIMAI
Lietuvos Generalinio Konsu

lato New Yorke paieškomi as
menys:

Baleckaitė, Irena Veronika.
Baleckienė - Balandytė, Stefa

nija, gim. 191Ą m. Amerikoje, 
1922 metais viešėjusi Lietuvoje, 
1933 m. grįžusi atgal Į JAV-bes.

Liaukevičius Juozas.* sūnus

Į Adomo, gyvenąs New Britain, 
Conn.

Makūnas Kostas, turimomis 
žiniomis gyvenąs Australijoje.

Miškinis Jonas, sūnus Pran
ciškaus, apie 47 metų amžiaus, 
gim. Juknėnų kaime, Daugėlų 
vi., Utenos aps.'

Ramanauskas Feliksus gim. 
Beižonių kaime, Semeliškės vi., 
Trakų aps.

Ramanauskas Jonas, gim. 
Beižonių km., Semeliškės vi., 
Trakų aps.

Ramanauskas Juozas, gim. 
Beižonių km., Semeliškės vi., 
Trakų aps., turimomis žiniomis 
gyvenąs Australijoje.

Ramanauskas Stasys, gimęs 
Beižonių km., Semeliškės vi., 
Trakų aps.

Sangaila Mykolas, sūnus Pet
ro, gyvenantis Chicagoje ir jo 
broliai: Jokūbas, Jonas, Juoza
pas, Petras, Stanislovas ir Zig
mantas, gimę Dzinkų km., Šiau
lių aps., Į JAV-bes išvvkę apie 
1939-1940 m.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street
New York, N. Y. 10024.
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INSTANT PICTURE...
INSTANT SOUND
INSTANT TV PLEASURE!

A 9* (diag. meas.) portable that never keeps you waiting.
I Just turn it on and Sharp’s “Split-Second Start” provides 

instant picture... instant sound. Precision engineered for 
top reception... even in fringe areas. Front mounted 

! speaker and controls for finer sound and greater conven
ience. Styled in rich walnut grain with cham
pagne-gold trim. Telescopic VHF and loop 
UHF antennas. Earphone for personal listen
ing. Convenient carrying handle. UL model TM-68P

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO.
5115-5123 So. Kedzie Ave. Tel.: PR 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
IIIKIIIIIIIIIIIIIIII11IIIIKIIIII11IKIIII

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už S5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už S2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų Žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl, 
kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

3 — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL, — WEDNESDAY, JUNE 2, 1971



t

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co.. Inc.

1739 So. Halstad Street, Chicago, III. 60608. Telephono HA 1-6100 _

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
ta Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
six month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams_________ $6.00
vienam mėnesiui —----- -----  $2.00

Kanadoje:
metams_________________ $22.00
pusei metų _____________  $12.00
vienam mėnesiui ________  $3.00

15 cents per copy. 15 c. on Saturday Užsieniuose:
metams ________________  $23.00
pusei metų______________ $13.00
vienam mėnesiui ________  $3.50

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams__________   $22.00
pusei metų ______________ $12.00
trims mėnesiams _________   $7.00
vienam mėnesiui __________ $3.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
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AMERIKOS BKRAIN'iECiAi KATALIKAIREIKALAUJA BAŽNYČIOS AUTONOMIJOS
Demonstracijos, protestai ir reioHucijos 

prieš Vatikano sauvališką vyskupų skyrimą

Kaip Chicagos lietuviai kata
likai kenčia dėl arkidiocezijos 
sauvalės mindžiojant lietuvių 
ne tik tautines, bet ir tikybines 
teises, nusavinant jų šventvie
tes ir sutaupąs, kaip tatai ypač 
įžūliai daroma su Lietuvių šv. 
Kazimiero kapinėmis ir skaldant 
pačių lietuvių katalikų vienybę, 
sukombinuojant vyskupo Briz- 
gio kažkokį “ad hoc komitetų,” ir 
jį užsiundant prieš Šv. Kazimie
ro kapinių sklypininkų draugiją 
ir LB komitetą Pasauliečių tei
sėms tose kapinėse ginti, taip vi
siškai panašiai, tik dar didesniu 

Mintys prie Bačiūno paminklo
Praeitą pirmadienį, geg. 31 d., visoje Amerikoje bu 

vo pagerbti mirusieji. Pagerbti kariai, pagerbti visuo
meniniame ir kultūriniame darbe pasižymėję lietuviai, 
pagerbti ir paprasti žmonės. Veik visi kapai apsodinti 
gėlėmis, papuošti vainikais. Tą. dieną Chicagos Lietuvių 
Tautinėse Įvyko pavyzdingos kapų puošimo ir mirusiųjų 
prisiminimo iškilmės.

Kapų Puošimo dieną Lietuvių Tautinėse Kapinėse 
buvo atidengtas puikus' paminklas Juozui' Bačiūnui prisi
minti ir pagerbti. Prie paminklo susirinko nepaprastai 
daug žmonių. Oficialios kapų puošimo iškilmės buvo su- 

* trumpintos, kad dalyviai galėtų nuvykti prie Juozo Ba
čiūno paminklo ir dalyvauti iškilmėse. Prie paminklo at
važiavo didokas žmonių skaičius, kurie Juozą Bačiūną 
asmeniškai gerai pažino, su juo ilgus metus dirbo ir ben
dradarbiavo. Ten buvo ponia M. Bačiūnienė ir velionies 
artimieji

Paminklą nudengė menininkas R. Mozoliauskas, ku
ris ne tik gražaus paminklo projektą padarė, bet jį pasta
tė ir velionies biustą nuliejo. Tats pats menininkas stato 
paminklą ir Dr. Pijui Grigaičiui. Pamatai jau nulieti, 
menininkas specialistas jau lipdo Dr. Grigaičio biustą.

Prie paminklo pasakyta daug gražių kalbų, kuriose 
buvo vertingų minčių. Kiekvienas kalbėtojas, nuoširdžiai 
dėstydamas savo mintis, priminė susirinkusiems, -koks 
velionis buvo geras ir darbštus, kaip jis mokėjo proble
mas praktiškai spręsti, kaip jis padėjo savo sąjungos žmo
nėms ir koks jis buvo geras visiems lietuviams. Aiškus 
daiktas, kad Bačiūnas rėmė kiekvieną naudingą lietuviš
ką darbą. Jis padėjo veik kiekvienai grupei, pasiryžusiai 
imtis lietuvių tautai naudingos iniciatyvos.-

Visi kalbėtojai buvo geri lietuviai. Kiekvienas kėlė 
Bačiūno dirbtą naudingą darbą. Jiems užsimiršo'primin
ti, kad velionis taip pat buvo geras amerikietis. Jis galėjo 
būti toks naudingas lietuviams todėl, kad buvo geras Ame
rikos pilietis.

Prie karsto, prie kapo ir prie paminklo priimta kal
bėti apie velionį, jo dirbtą darbą, jo gyventas ir svajotas 
mintis. Vienas iš kito miesto atvažiavęs lietuvis veikėjas, 
primiršęs vakarų pasaulio papročius, velionį' Juozą Ba
čiūną gerbiančioje kalboje rado reikalo susirinkusiems 
pasakoti, kad jis buvęs kitose kapinėse ; kad tos kapinės 
esančios didesnės ir kad ten palaidota daugiau žmonių;

kad paminklas atidengtas buvusiam Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininku, tuo tarpu kitose kapinėse 
palaidotas tos pačios bendruomenės steigėjas...

Priminimas apie didesnes kapines ir kitoje srityje 
dirbusius žmones išprovokavo kitą kalbėtoją susirinku
siems priminti, kad ne visuomet dauguma yra teisinga. 
Kartais mažuma numato daugumai artėjantį pavojų, lai
ku ją įspėja ir imasi žingsnių nelaimei išvengti. Pavyz
džiu galėtų būti Chicagos lietuvių mažuma, prieš 60 metų 
pasiryžusi įsteigti Lietuvių Tautines kapines. Šios kapi
nės šiandien lietuvių yra pavyzdingai tvarkomos. Čia 
gerbiamas kiekvienas sklypo savininkas, gerbiamas kiek
vienas lietuvis pasiryžęs būti palaidotas šiose kapinėse. 
Į kapines įdedamas kiekvienas lietuvio centas, jis naudo
jamas toms kapinėms gerinti ir gražinti. Niekas neturi 
teisės įsakinėti, ką kapinių vadovybė turi daryti ir ko ne
daryti. Kapinėse tvarką veda patys lietuviai, kapinėse 
laidojami žmonės pagal lietuviškus papročius. Tuo tarpu 
“didelėse kapinėse” lietuviai privalo kovoti už savo teises, 
jie negerbiami, kartais net pasityčiojama iš švenčiausių 
jų jausmų ir teisių.

Prie paminklo nenuoširdžiai atrodė ir priminimas 
apie bendruomenės steigėjo kapą, kada daugelis prisime
na, kaip tas steigėjas, dar gyvas, buvo nuvertinamas, kaip 
prieš- pagrindines jo mintis ir idėjas buvo kovojama, ir 
kaip buvo organizuojamas ištisas frontas priminto veikė
jo vestam darbui griauti.

Šiaip visi kalbėtojai, įskaitant ir po kitas kapines 
vaikščiojusį, labai nuoširdžiai prisiminę velionį Juozą 
Bačiūną.- Kiekvienas pabrėžė, kad velioris yra buvęs ge
ras lietuvis, kad Lietuvos reikalus jis labai gerai supra
tęs ir lietuviškais reikalais besirūpinęs nuo jaunatvės-iki 
mirties: Jis, prisilaikydamas senų lietuviškų papročių, 
įsakęs savo palaikus sudeginti'ir urnų su palaikais įstatyti 
į Lietuvių Tautinėse kapinėse pastatytą paminklą.- Testa
mento vykdytojai velionies valią gerbia^ Jie pasielgė taip, 
kaip-velionis pageidavo.

— Visi žinome, kad Juozas Bačiūnas buvo geras lie-- 
tuvis, — pareiškė vienas kalbėtojas; Lietuviškiems reika-- 
lams jis buvo dosnus, atsidavęs ir pasiryžęs paremti kiek
vieną lietuvišką iniciatyvą. Jis buvo-protingas-ir kiekvie
ną savo žingsnį gerai apgalvodavo.- Geriausiai velionįt pa
gerbsime, jeigu iki- mirties būsime'toki lietuviai;- kokiu 
velionis buvo...

mastu, pasirodo, yra skriaudžia
mi panašios nedalios mūsų drau
gai ukrainiečiai katalikai, ku
riems pats Vatikanas pasikėsi
no atimti jų arti 400 metų turi
mas bažnytines savivaldos pri
vilegijas.

Po 1596 metų tarp ukrainie
čių katalikų (unitų) ir popie
žiaus Lietuvos Brastoje sudary
tos sutarties, ukrainiečiai Ro
mos popiežių sutiko pripažinti 
savo dvasine galva, šiaip pasi
laikant savo Rytų Bažnyčios 
apeigas ir plačią bažnyčios au
tonomiją su nuosavu patriarchu 

j ir savų vyskupų skyrimu bei 
1 įšventinimu.
Į Tie unitai per visą likusį Lie- 
1 tuvos-Lenkijos valstybės egzis

tavimo laiką buvo vienu pagrin
dinių nesantaikos priežasčių su 
Maskva, kuri geruoju ir piktuo
ju stengėsi tuos ukrainiečius -ka
talikus pasiimti ir grąžinti į pra- 
voslaviją. Kai bolševikai per II 
Pasaulinį Karą vėl Ukrainą-pa
vergė, jie pirmučiausiai stvėrėsi 
išnaikinti unitus (unijotus),ku
rių Ukrainoje buvo apie 5 mili
jonai ir neapsakomu teroru per 
keletą metų spėjo išnaikinti, kad 
beliko mažiau kaip pusė. Ukrai
nos katalikų patriarchas Juo
zapas Shpyj keliolika metų kan
kintas ir kalintas pagaliau buvo 
išleistas į Vatikaną, iš kur ke
lio atgal jam nebėra. JAV-bėse 
ir "ypatingai Kanadoje yra dide
lis ukrainiečių katalikų skaičius 
ir kard. Slipyj dabar yra jų 
senior arkivyskupas. Bet Vati
kanas; flirtuodamas su komu
nistais, tą kardinolą laiko tikra
me “naminiame arešte”, kas 
ypatingai paaiškėjo, pradėjus 
artėti šį mėnesį numatomam 
Winnipege šaukti ukrainiečių 
.katalikų vyskupų sinodui. Va
tikanas ne tik neišleidžia kardi
nolą Stipyj išvažiuoti į JAV ir 
Kanadą savo'dieceziją lankyti ir 
sinodą rengti, bet dar ’ sauvališ- 
kai, sulaužant Lietuvos Bras
tos sutartį?-be kardinolo'Slipyj 
valios ir žinios paskyrė du vys
kupus, pasireiškusius ukrainie
čių- katalikų tarpe vienybės skaL 
dymtf.-

Katedrop iš-sakyklos 

pasmerkė Vatikanu

Pirmas radikalus sukilimo 
prieš'Romą veiksmas įvyko'sek-' 
madiėnj gegužės- 9 d.y kai - įtūžę 
prieš' Vatikano, anot jų, sauvalę 
ukrainiečiai studentai katalikai 
Philadelfi jo j e pačiu pamaldų su
mosmetu-šv. Petro iž Povilo' ka- 
tedroje' okupavo sakyklą -ir-per
skaitė* protesto pareiškimą'. 
Monsinjoras Jdrneš Dolan, r kle- 
bonW tos' bažnyčios, kuri yra 
Philadelphijoš arkidiocezijos ka
tedra; phšaukė policiją,' bet kol 
policija atvyko protestantai jau 
buvo pasišalinę. ,

Nepasitenkinimas ir bruzdė
jimas Amerikos ukrainiečių ka
talikų- bendruomenėje reiškiasi 
jaU kelintas mėnuo. Priežastis 
esanti ■ ta, kad Roma vis labiau 
pradeda kištis į.jų bažnyčios vi
daus reikalus. Juos ypatingai 
sujudino tai, kai Vatikano Ku
rija be pačių ukrainiečių vy
resniojo arkivyskupo Juozapo 
kardinolo Slipyj pritarimo ir jį 
apeinanti Philadelfijos ukrainie
čių arkidiocezijai paskyrė du 
augziliarinius vyskupus — kun. 
Stoką ir kun. Losteną, nepaisant, 
kad dar" 1969 metų spalio mė

nesi ukrainiečių vysku
pai pasisakė už Ukrainiečių Ka
talikų Bažnyčios savivaldą, ku
ri apima ir vyskupų paskyrimą.

Ukrainiečiai katalikai yra va
dinami unitai (unijotai), kurie 
autonomiją arba bažnyčias sa
vivaldą gavo Lietuvos Brastos 
sutartimi dar 1596 metais perei
dami iš Graikų ortodoksų į Ro
mos katalikus ir priimdami po
piežių savo bažnyčios galva.

Studentų deklaracija
“Mes esame ukrainiečiai kata

likai”, pasakė studentų grupės 
kalbėtojas iš okupuotos sakyk
los katedroje. “Mūsų bažnyčia 
yra skaitlingiausioj i Rytų Baž
nyčia unijoje su šventuoju Sos
tu. Kuomet mes sudarėme uni
ją su Roma, mūsų Bažnyčiai bu
vo garantuotos kai kurios tei
sės, jų tarpe buvo autonominė 
administracija, įskaitant teisę 
ukrainiečiams katalikams vys
kupams pasirinkti savo vysku
pus. Tas teises naujai patvirti
no Vatikano' II Susirinkimas sa
vo dekretu apie Rytų Katalikų 
bažnyčias.

Tuo pagrindu mūsų vyskupai 
turėjo pasaulinį suvažiavimą Va
tikano II Susirinkimo dekretui 
įgyvendinti. Dabar gi mūsų Baž
nyčia yra pavojuje būti visiškai 
likviduota — ne Sovietų val
džios, kuri 1946 metais bruta
liai--bandė-likviduoti mūsų- Baž
nyčią' nukankindama? 11 vysku
pų, 2,600 kunigų ir tūkstančius 
tikinčiųjų, bet Vatikano hierar- 
chijos...

šiandien, po 26 metų mūsų 
Bažnyčia yra pavojuje būti Va
tikano likviduota.- Mes kaitina^ 
me Vatikano kėslus padaryti tai, 
ko hė Sovietų valdžia neįstengė 
padaryti, įskaitant’ teisę : mums 
rinkti savo vyskupus.
t Prieteliai Katalikai! Praeitą 
vasario mėnesį Vatikanas, su- 
laūžydamaš Vatikano II Susirišę 
kimo dekretą, sulaužydamas mū
sų istorines' teises, sulaužyda
mas kanonų įstatymą, paskyrė 
mūsų- bažnyčiai vyskupą.- Prieš 
tą; paskyrimą užprotestavo tūks
tančiai tikinčiųjų ukrainiečių. 
Nepaisant visų protestų prieš tą 
negarbingą- veiksmu (indigni
ty), Vatikanas du mėnesius vė
liau paskyrė mūsų bažnyčiai ir- 
antrą vyskupą...

Prieteliai Katalikai, mes ne^ 
galime toleruoti tokio ekūmeniz- 
mo dvasios/laužymą iš-Vatika
no pusės; Mes apeliuojame į Jo
ną Kardinolą Kroli, vykesnįjį 
narį Rytų Bažnyčios Kongrega
cijos; kuri yra-visų tų neteisy
bių vyriausioji kaltininkė, pra
šydami atšaukti šių dviejų vys
kupų paskyrimą”...

Toks pat- protesto tekstas-tą 
patį gegužės'9 d. sekmadienį pa
maldų metu taip pat iš “okupuo
tos” sakyklos buvo perskaitytas-

Šv. Patriko katedroje New Yor
ke ir- adresuotas kardinolui Ter
rance Cooke.

Protestą pasirašė Studentų 
ad hoc komitetas Ukrainiečių 
Katalikų Bažnyčios Savivaldy
bei.
Katalikus maino į santykius 

su Maskva
Miroslavas Labunka, kurs pra

eitą savaitgalį buvo atvykęs į 
Chicagą dalyvauti čikagiečių uk
rainiečių katalikų protesto žy
giuose pasakė: .

“Studentai jaučia, kadangi 
abudu kardinolai (Jonas Kroli iš 
Philadelfijos ir Terrence Cooke 
iš New Yorko) yra šventosios 
Kongregacijos Rytų Apeigų Baž
nyčios nariai, jiedu mažų ma
žiausiai bent iš dalies- yra atsa
kingi už diskriminaciją prieš 
katalikus ukrainiečius”.-

Rytų apeigų ukrainiečių ka
talikų Philadelfi joj e skaitoma 
20,000 nariu, o visose JAV-bės 
300,000. Prof. Miroslavas Labun
ka dar pareiškė, kad ukrainiečiai 
nori turėti savo patriarchą, kurs 
pats vadovautų-jų bažnyčiai ir 
į popiežių.kreiptųsi tik dvasinės 
vadovybės reikalais. Tai būtų 
pusiau — autonomija, kokia 
ha'udojasi -kitos'Rytų Apeigų Ka
talikų bažnyčios. Ukrainiečiai 
esą kaltina Vatikaną, kad Vati
kanas nori jų bažnyčią paauko
ti siekdamas7 glaudesnių santy
kių-su Šbvietija; Tokį kaltinimą 
Vatikanas; žinoma, “aistringai” 
atmeta. (B. d.)Seni skundai

P. Mišūtis, propagandos sk. 
vedėjas kbfn. partijoje, “Tieso
je” gegę 5? d; rašydamas apie 
spaudos dieną, pažymėjo: “Dalis 
dvasininkijos intensyvina veik- 
lą, mėgina paž eidinėti įstatymu s 
dM- kultų”. Jis pasiūlė ateisti
nei propagandai- būti Iai±stės- 
nei,-aįfefftivisus tikinčiųjų sluok 
'snifiS: . . (E)

j —:š?-nS. gėgužėš'ŽO d/ Valsty
bės Sekretoriaus ■ ir-* ponios Ro
gers ' kviečiami, DietūvbS' Atsto
vas ir p. O.: Kajėčkienė dalyvavo 
j ų rengtame Dinner pagerbti di- 
ptomatinių misijų' šefus ir jų 
žmonas. Dinner vyko The John 
Quincy Adams salione, Valsty
bės Departamente.

— š. m. gegužės 15 d. Mc 
Lean, Virginia, mieste ponios 
Elbert Miller Stever ir Nina 
Eglitis, Hi Neighbour" Day, Sa
loną Village' parengimo proga, 
buvo surūošusios parodėlę, pava
dintą Exhibit From Latvia-and 
Lithuania. Meno ’ kūrinius ir 
rankdarbi ušvtai parodėlei pasko
lino p. O. Kajeckienė iš Lietu
vos- Pasiuntinybės.

m

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
n-oji dalis

21
Su laiku buvo užmiršta ir neapykanta garlaiviams, bet 
prisiminimai apie tų kaimų gyventojų maištingumą 
dar ilgai užsiliko žmonių atmintyje.

SKAITLINGA GANDRŲ KOLONIJA DIDŽIŲJŲ 
REIKININKŲ KAIME

Pasižymėdama gan dideliais Nemuno deltos ir pa
mario raistų plotais, taip pat užliejamomis pamario 
pievomis ir tankiu upių bei upokšnių tinklu, Mažoji 
Lietuva teikia labai geras sąlygas gandrams čia susi
rasti sau pakankamai maisto, o šių vietų gyventojų pa
garba šiems paukščiams užtikrino jų saugumą, todėl 
gandrų kolonijos čia buvo labai skaitlingos. Pagal 
1905 metais pravestus statistinius apskaičiavimus, 
Semboje buvo 730 gandralizdžių, o Pilkalnio apskri
tyje buvo 531 lizdas. Apskaičiuojant gandrų skaičių 
1934 metais, Tilžės — Ragainės apskrityje buvo 714, 
Pakalnės apskrityje 726 gandralizdžiai. Tuo tarpu Pil
kalnio apskrityje gandrų šeimų skaičius buvo net pa
didėjęs ir čia buvo rasta 685 gandralizdžiai. Per visą 
Rytprūsių teritoriją buvo priskaičiuojama 17.000 gan
dralizdžių.

Gan dideli gandrų skaičiai buvo pamėgę ir Deime
nos upės žiočių žemumas prie Kuršių Marių, su pla
čiomis pievomis ir lankomis Peldžių, Labagynų, Di
džiųjų ir Mažųjų Reikininkų kaimų apylinkėse. Ypač 
daug gandralizdžių gandrai buvo susikrovę Didžiųjų 
Reikininkų kaime, kuriame buvo tik trys stambesni 
ūkiai. Nors Mažojoje Lietuvoje dažnais atvejais būda
vo galima matyti, jog vfenbje ūkininko sodyboje ant

... ir vreur mielf nanvsi

tvartų ir daržinių stogų styrodavo po kelis gandraliz
džius su juose besi peri nčiomis gandrų poromis, bet 
Didžiųjų Reikininkų ūkininko Antelio sodyboje gan
drai turbūt sumušė pasaulinį rekordą; čia buvo net 15 
gandralizdžių, sukrautų ant septynių šios sodybos 
ūkio pastatų stogų, dengtų ueadrėmis. ; * %

Visos baltų giminės nuo seno laikė gandrus dide
lėje pagarboje ir skaitė juos šventais paukščiais. Bu
vo tikima, kad gandrai neša namams palaimą, ir per
kūnija netrenkia f tuos-'namus bei sodybas, kuriose 
gandrai perisi ir prisilaiko. Iš gandrų elgesio lizde ar 
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skrendant būdavo daromi spėjimai apie namų ateitį, 
žmonių sveikatą, derlingus ar blogus metus. Didžiau
sia nelaime buvo skaitoma', jei į savo lizdą pavasaryje 
sugrįžęs gandras s taiga3 j į palieka? Tokiais atvejais bu
vo tikima, kad tą sodybą aplankysiąs gaisras, mirtis, 
ar kita-kokia nelaimė

Iš kitų tikėjimų apie gandrus buvo sakoma, jei 
pavasarį gandras iš lizdo išmeta kiaušinį, tai derlius 
tą-vasarą^ bus menkas; jei išsiperėjęs jauniklis išstu
miamas iš lizdo, tai reiškia, kad užeis baisios ligos ir 
badas. Jei gandrų pora'susinesa lizdą ant tvarto ir ar
klidžių, tai yra ženklas, joggyvuliai ir arkliai bus svei
ki. Iš gandrų elgesio lizde žrhbncs’ taip pat spėdavo ir 
koks Bus oras: jei gandrai vakare ilgai klegena, tai 
bus giedra; jer tyliai stovi lizde, tai bus lietaus.

Panašių pažiūrų prisilaikė ir Antelio žmonos gi
minė, kuriai priklausė ir ši gandrais turtinga sodyba? 
Jų iš senolių perimtos tradicijos draudė bet kokiuo bū- 
dū trukdyti čia1 besiperiančius gandrus ir paukščiai 
čia jautėsi jaukiai ir saugūs.

Viso to nežiūrint, 1924 metais kilęs gaisras sunai
kino šią sodybą. Tada gandrai iš čia persikėlė Į kaimy
no Mikelio sodybą, kur susikrovė sieptynis lizdus. Tre
čioje , ūkininko Lettikaus sodyboje gandrai gluosnių 
ir kitų medžių’viršūnėse buvo susikrovę 13 lizdų, ku- 
rių skaičius paskutiniojo karo metu buvo paaugęs net 
iki' 15.“

Iš šiltų kraštų ten žiemą praleidę, gandrai j Pa
baltijį atskrenda kovo mėnesio pabaigoje — balandžio 
pradžioje. Kiekviena pora sugrįžta i savo ankstyvesnį 
lizdą ir tu0j pradeda jį remontuoti, nors jis ir būtų gan 
getai atlaikęš žiemos negandus. Pėr dvi savaitės jie 
susiremontuoja* savo lizdus ir padeda 3 — 4 baltus 
kiaušinius, kuriuos tada abudu peri,- viens kitą pa- 
kėisdamb kas dvi"— trfš valandas. Po trisdešimties 
dienų perėjimo, iš kiaušinių išsirita jaunikliai, apau

gę tankiais pūkais. Tada tėvams prasideda intensyvios 
medžioklės perijodas. Vienas iš tėvų išskrenda ^pie
vas, balas, raistus ir pelkes maisto ieškoti, o kitis, 
pasilikęs lizde, saugo jauniklius nuo lietaus, vėjų ir 
saulės. Stengdamasis jaunikliams suteikt? pavėsį, liz
de likęs senis gandras stdvi airt lizdo krašto su išspęs
tais sparnais ir dengia jais jauniklius nuo per karštų 
saulės spindulių. Ypatingai karštose dienose gandrai 
savo jauniklius dar ir snape' atsineštu vandeniu aplais
tė; kad jiems-nebūtų per karšta

Po dvieju mėnesių rūpestingo maitinimo, jaunte- 
ji gandrai, jau kurį laiką-intensyviai miklinę sato 
sparnus, pagaliau pasikelia į orą ir netrukus pradeda 
skristi su tėvais maisto ieškoti.

Be varlių, gandrai taip pat minta sliekais, žiogais 
ir įvairiais ūkiui kenksmingais vabalais, kaip tai kark
vabaliais bei jų vikšrais, didėliais miškų ir medelynų 
kenkėjais. Gandrai taip pat gaudo laukų pelės, gyva
tes, driežus ir kurmius. Visu tuo jie yra ūkiui gana 
naudingi, sunaikindami daug kenkėjų. Per ilgus šimt
mečius tai iš kartos į kartą stebėję, žemdirbiai išmoko 
gandrus gerbti bei mylėti if dėl to' nenuostabu, kad jie 
juos tarp rūpestingai globoja if satigosi p'sdafyti jiems 
bet kokią žalą.

(Rus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE:
DIENRAŠTI -‘NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO



DR. ANNA
IR GERKLaS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.; PRospect 8-3225

Rezid. telef.: WAIbrook 5-507 
: Kasdien nuo 10 iki 12 vai. 

■tuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. ūžėk

R»z, t«L 239-4683

DR. K. G. BAlUKA! 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIG 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGU 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawfoi 

Modical Building). Tel. LU 5-6 
. Pruma ligonius pagal susitari! 
jei neatšmepia, aKambinu 374- 

;el«fu PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYOYYFOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
ITečiad. ir sekmai ofisas uždarytas. 

iUzu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpubiic 7-7868

IV Dainų šventės delegacija pas gubernatorių. Iš kairės i dešinę: Stasys Džiugas, dr. Gediminas Balukas, Vykd. 
Kom. pirm., Audronė Miglinaitė, A. Rėklaitis, Stanley Ba lieka s Jr., gub. Ogilvie, Albertas Vengris, Petras Armė

nas, muz. kom. pirm, ir Maria • Danguolė Kavaliauskienė.
Nuotrauka V. Noreikos

bMi^MauicuĮ, VtaiU-1941 m. 
į sukilimo paminėjimas: a) pa- 
i maldos, laikomos kun. dr. Jono 
. Borevičiaus; b) paskaita (pre- 
i legentas dar nėra žinomas); c) 
j žuvusiųjų pagerbimas prie kry- 
įžiaus; šis minėjimas ruošiamas

liais.

,■ —7111 - - 11  PLEASEBECAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
- - - .... —

DR. PETER BRAZIS 
-PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razick 388-2233
OFISO VALANDOS: ■ - ; 

rtrmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir sestad. tiktai susitarus.

ALFONSAS NAKASDETROITO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE
Ne kartą čia teko užsiminti 

apie Dievo Apvaizdos parapiją, 
šį Detroito lietuvių katalikų in
stitucija, šimtmečio pradžioje

DR. W. M. EišlN - EiSiNAS
GmcikvuMvrAtfc LniKUKUUA 

O43X £O« SMKUUt MVtfo, Y¥A 5-20/0 
-vuiatmos pa^ai busi tariniu Jei neal- 

biuepAių sKamtiinu all 3-uuUl.
CRAD1NSKAS

Dr. A. JENKINS
Jtal IvJaSIK VniKVlsvMb 

-4444 WEST 63rd oIKtET 
uribO VALANDUb;

NEŠIOJAMAS STEREO

PATEFONAS

TIK $46.95

tree, ir šestau. uždaryta.
Ofiso teL: Portsmouth 7-odvO 
' Kezid. telef.: GArden 3*7278

V4U.
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

_______

Apdraustas perk raus tyma* 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1862

Jtix> teta Hh 4-1810 ar&« RE 7-9700 
Aezidenciios; PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ -SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: FirmadL ir pehktacL nuo 
J iki 8 v. p. p.; antrad. ir KetvirtacL 
auo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
——0PT0METRT5TA5 - — v 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
. .. -
Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo^pirma 

dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

DR. LEONAS SEIBUTIS 
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR- ; 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST _63rd STREET

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

■- Ofiso'telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 446-5545

Tel.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE, 

CHICAGO. ILL. 60629

DR. P. STRIMAITIS
-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71st St. 

TeL: 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
■Sokmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

KELIONĖS J LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

. • - ■ -f i-

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines,k tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes' vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones .į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūcio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAU SKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8
■»r

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRU RGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef." HEmlock 4-2123 
Rezid. telz«x.. Gibson 8-6195

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

r. Šileikis, o. r.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai, Med. Bap 
datai "Speciali papalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t

Every year we fail' 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

2850 West 63rd St., Chicapo, III. 60629 
Telefu’"PRospect 6-5084

NAUJIENAS]
-——Binm ua.il*—2—

And we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
will tell you now you can help.

M • wvtot tol
•rstien with TM m*wH^<€***M

ADMATNO.MR-41-67
Q coiumn x M IMm)

ir progas aižino tirtai per

naujienas

turėjusi šv. Jurgio parapijos 
vardą, su gražia, didele to pa
ties vardo bažnyčia rytinėje 
miesto dalyje, buvo pati didžiau
sia ir gajausia. Lietuviams, ir 
kitiems baltiesiems iš anų apy
linkių pasitraukus, bažnyčia po 
antrojo pasaulinio karo perėjo 
į juodųjų rankas, o bene 1953 
metais (po ranka tikslios datos 
neturėdamas, Čia tik spėju) bu
vo greitkelio nuversta. Tuo tar
pu Detroito arkivyskupas J baž
nyčią juodiesiems užleisdamas’, 
lietuviams padėjo pasistatyti 
labai kuklią bažnytėlę Schaefer 
gatvėje, prie Grand River gat
vės, kuri buvo užbaigta 1949 me
tais ir pavadinta Dievo Apvaiz
dos (angliškai — Divine .Provi
dence) vardu. Parapijai kurį 
laiką priklausė senosiom kartos 
tautiečiai bei jų čia gimę vaikai 
ir vaikų vaikai. Ilgainiui j pa-1 
rapiją ėmė jungtis ir naujieji 
ateiviai. Atrodė, kad taip-..vis
kas liks, iki lietuviai nebeteks 
savo vardo ir veido. Vienu me
tu į lietuvių kalbą čia nebebuvo 
kreipiama jokio dėmesio. Bet 
atsitiko, kad parapija vėl . buvo 
užklupta juodųjų, o bažnyčia — 
greitkelio, r i ų . ?

Tik į juodųjų rankas bažny
čios pastatas nebespėjo .patekti,i 
nes greitkelis dabar buvo pirmes
nis. Sąmoningi, patriotiški pa- 
rapiečiai, iš anksto suuodė^ kur 
visas reikalas -krypsta, šoko pa
rapiją atlietuvinti ir laukti nau
jo kėlimosi, šalia angliškai te
kalbančio, klebono atsirado ir lie
tuviškai kalbąs vikaras, grįžo 
lietuviškos pamaldos su. lietu-; 
viškais pamokslais, ėmė- gausėti 
parapiečiai iš naujųjų ateivių, 
tarpo. Esu prieš pora jnetų čia 
aprašęs, kai, prieš .. bažnyčią 
griaunant, labai prolietuviškas 
parapijos komitetas šaukė pa- 
rapiečių susirinkimus,, kvie
tė į juos arkivyskupo atsto
vą ir reikalavo, kad naujoji pa
rapija, dabar jau tolimesniame 
vakariniame priemiestyje South
fielde, būtų tik'lietuviška, o ne 
teritorinė. Taip pat reikalavo, 
kad kartu būtų statomas ir kul
tūrinis centras. Mat, parapijai 
iš, diecezijos priklausė virš pu
sės milijono dolerių, tad buvo 
norima pasistatyti ne tik bažny
čią ir kleboniją, bet ir didesnį 
pastatą (activities building) su 
keleto šimtų vietų sale, su kla
sėmis lituanistinei mokyklai, su 
patalpomis sportui, bibliotekai, 
Po didelių pastangų diecezija 
viską pažadėjo. Gimė statybos 
komitetas, planus .padarė sve
timtautis architektas, ėmė 
plaukti piniginės aukos ir au
koms pasižadėjimai (nes pini
gų trūko kaip tik kultūriniam 
pastatui). Statybos turėjo pra
sidėti pereitais metais, bet ne
prasidėjo. Kodėl?

Ne viską žinau ir ne viską da
bar galima kalbėti. Bet asme
nys, kurių nerašytas šūkis yra 
“dabar, arba niekada”, rankų 
nenuleido. Dabar jau yra lietu
vis architektas. Visi leidimai 
statyboms tiek iš diecezijos, tiek 
ir iš Southfieldo miesto, yra 
gauti. Sakoma, kad lauktoji va
landa jau išmušo.

Po ilgos ir labai abstrakčios 
įžangos (o visą istoriją sukim- bertas Selehis./

Sakau plečiasi, nes ^griauna 
vieną po kitos aplinkines lūšnas 
ir stato automobiliams aikštes. 
Jonas Atkočaitis man paaiškino, 
jog jau vėl trys aplinkiniai na
meliai nupirkti ir greit jie už
leis vietą naujoms parkavietėms. 

, Ypatingai buvo svarbu nupirkti 
namelį ant pietvakarinio But- 
ternut-Tillman sankryžos kam
po, nes sekantis, namas jau se
nokai buvo nupirktas ir nu
griautas, o tas kampinis vis ne
pasidavė. Dabar jau, p. 
čaičio pasakojimu, ir jį 
vių namai nupirko. Kai 
griaus, ten bus padaryta 
ža aikštė. O pietrytiniame kam
pe naujai nupirktas namas šalia 
jau įrengtos parkavietės, duos 
progą ją trečdaliu praplėsti. Už 
keltų mėnesių atsiras vietos vėl 
kelių dešimčių mašinų saugiam 
pastatymui.

Taip jau atsitiko, kad žiupsnį 
korespondencijų pradėjau ilges
niu rašiniu apie būsimą kultū
rinį parapinį centrą, o užbaigiu, 
va, žinute apie Lietuvių namus. 
Man regis, kad agituoti prieš 
betkurią iš šių abiejų instituci
jų yra tikra nesąmonė. Ir vie
ni ir kiti namai turės lankyto
jus, kol tik lietuvių Detroite bus. 
Ne visokius renginius įsileis die
cezijos prižiūrima institucija 
Southfielde ir ne viską galima 
atlikti Lietuvių namuose. Kada 
nors prie progos galėsiu čia pa
svarstyti, konkrečiai paskaičiuo
ti, kas galės būti būsimam (jei 
jis tikrai bus!) Dievo Apvaiz
dos kultūriniam centre ir kas 
galės likti Lietuvių namuose. 
Tuo tarpu reikia visa širdimi 
džiaugtis, jog Lietuvių namai, 
išsimokėję beveik visas skolas, 
yra labai geroje padėtyje ir tar
nauja lietuviškiems reikalams 
kaip niekada. Lietuvių namai 
jau ir dabar yra įsirašę į Detroi
to lietuvių istoriją aukso raide
lėmis.

kretinti, suteikti jai vardus ir 
datas, gal proga netrukus atsi
ras ar šių eilučių autoriui, ar ku
riam kitam), šį kartą begaliu 
pridėti tik labai trumpą ir labai 
džiugią žinutę. Penktadienį, ge
gužės 21, šv. Beatričės parapijos 
saliukėje Southfielde, Dievo Ap
vaizdos parapijos statybos komi
tetas, dalyvaujant spaudos atsto
vams ir keliems svečiams, po
sėdžiavo su čikagiečių architek
tu Albertu Kereliu. Tai jis, spe
cialiai dėl šių statybų gavęs Mi- 
chigano valstijos leidimą čia 
verstis architektūra, supažindi
no su iš svetimtaučio perimtais, 
jo paties peržiūrėtais ir perkur
tais statybų brėžiniais. Posė
džiui vadovavęs Algis Rugienius 
pranešė, jo klebonijos statyba 
prasidėsianti, jau šį mėnesį. Vė
liau, privačiai, man priminus, 
Jog beliko tik viena šio mėne
sio savaitė, jis sutiko, kad tai 
būsią gal kitą savaitę, taigi gal 
birželio pradžioj. Ir pats svar
biausias dalykas: už poros, ar 
ilgiausiai trijų mėnesių būsią 
pradėta statyti iš karto bažny
čia ir kultūrinio centro pastatai. 
’Sakau svarbiausia ir pabrėžiu 
todėl, jog kai kurie parapijos 
vadovai, norėjo kultūrinio centro 
statybą atidai vėlesniam laikui, 
kai jau klebonija ir bažnyčia bus 
baigtos. Tuo tarpu čia turiu-pa
statyti taskži ir laukti. Laukti 
Laukti: tol’,'fol savo akimis iš
vysiu kylančias kultūrinio pa
stato sienas, ar jau bent jo pa
matus.. Dabar jau tikrai ne
trukus turės, paaiškėti: bus duo
ta lietuvybei'Detroite proga eg
zistenciją dar bent dvidešimtme
tį metų/pratęsti, ar ne?

Šauliu kultūrinės 
, savaitės programa 

čia buvo rašyta anksčiau, jog 
JAV ir Kanados šaulių kultūri
nė savaitė Dainavos jaunimo sto
vykloje prie Manchester, Mich., 
'Įvyks 1974 m. birželio 13-20 die
nomis. LŠST pirmininkas Vin
cas Tamošiūnas prisiuntė kultū
rinės savaitės programą, štai 
ji; : .

Sekmadienį, VI.13 — regis
tracija.

Pirmadienį, VL14 — teisinin
ko Vinco šarkos paskaita; šau
dymo pratimai.

Antradienį, VI. 15 — maj. 
Kazimiero Daugvydo paskaita; 
šaudym pratimai.

Trečiadienį, VI.16 — žurn. 
Vlado Mingėlos ir gen. pulk. Jo
no šepečio paskaitos; šaudymo] 
pratimai.

Ketvirtadienį, VI .27 — šaulių 
moterų diena; mok. Stefanija 
Kaunelienė kalbės apie Stefa
nijos Rokienės knygą “Grįžimas 
1 laisvę’; kitai programai vado- čiadieni. birželio 2 d..-Talmin salėje.

Atko- 
Lietu- 
jį nu- 
nema-

— 1971 m. geg. 5 d. gen. Ers
kine žmona surengė luncheon .p. 
Kajeckienės garbei, kur dalyva
vo apie dešimt ponių.

— Valstybės Sekretoriaus ir 
ponios Rogers kvietimu Lietu
vos Atstovas ir p. O. Kajeckie- 
nė 1971 m. birželio 4 d. dalyvaus 
jų rengiamame priėmime pa
gerbti panelę Patricia Nixon ir 
p. Edward Finch Cox. Priėmi
mas įvyks Anderson House.

— 1971 m. geg. 20 d. Lietu
vos Atstovo, J. Rajecko, kvie
timu įvyko Baltijos valstybių 
diplomatinių atstovų pasitari
mas Washingtone. Buvo pasi- 
informuota ir pasitarta reika
lais, liečiančiais Baltijos kraš
tus.

SKAITYK "NAUJIENAS" -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIA.-

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Eržvilko Draugiško Klubo pus
metinis narių susirinkimas įvyks tre-

vaus Kunigunda Kodatienė.
Penktadienį, VI.18 —

šaulių diena; agr. Jurgio Baub- rinkimo bus pora mėnesių atostogų.

4500 So. Talman Avė. 8 vai. vak. Na- 
Jnrn prašomi atsilankyti, nes yra daug 
•’urų svarbų reikalų aptarti. Po šio susi-

oaunu U1V1ICI | **'«“■**** KZ pr\zi. C* UVVJVVįjlf.

lin ir žnrn Karnlin Alilknvairin I Po susirinkimo Įvyks vaišės.iio n zurn. Karolio lUlKovaiCio — 36-fOS kuopos priešmetinis
paskaitos; kitai programos da- narių susirinkimas Įvyks trečiadieni, 
liai vadovaus Mykolas Vitkus; įi aitonjOL 3133 oo. Halstea bt., 7:JO v. 

vak. Kviečiame visus narius į susirin
kimą. Jeigu kurie neužsimokėjote sa
vo duoklių, tai būtinai užsimokėkite, 
nes per vasarą susirinkimų nebus. Ki
tas susirinkimas bus spalio 5 dieną.

A. Kaulakis, rast.

— Lietuvių Brighton Parko Motery 
Klubo pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, birželio 3 d. Tal- 
man salėje. 4500 So. Talman Avenue, 
lygiai 8 vai. vak. Nares prašome at
silankyti. nes yra daug svarbių rei
kalų. Po šio susirinkimo bus pora 
mėnesių atostogų. Po susirinkimo 
bus vaišės.

8 vai. vak. — centro v-bos po
sėdis.

šeštadienj, VI.19 — Jaunimo 
diena; dr. Kazio Pautieniauš, 
Vytauto Alanto, žurn. stud. Ro
berto Selenio paskaitos; šaulių 
laikraštininkų pagerbimas; me
ninė programa ir Joninių lau
žas; dienos vadovai; Jonas šos- 
takas, Irena Sventiekaitė ir Ro-

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublie 7-8601

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LA5DOTUV1Ų DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

— I ■ I II ■ ■— ■ -!■ ■ — . I II.. —■II Į ■ Wk

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZj

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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GYVŲJŲ IR MIRUSIŲJŲ DIENA 
šypsojo ir pakenčiamai gražus j 
oras ištvėrė iki vėlvvo vakaro. I • i

Tautinės Kapinės šiemet pir, 
:uą kartą didžiaV’bši mūsų lie-Į 
tuvių karių veteranų — Dari-j 
aus — Girėno ir Dan Varno į 
postų dovana — Vėliavų Alėja.1 
Kiekviena vėliava čia turi savoi 
istoriją, o kai kurios net giliai 
prasmingą. Pavyzdžiui, Vale-Į 
rijos ir Juozo Pučkorių ties sa
vo sūnų palaidotais kapais 
aukštai iškelta didžiulė Ame-j 
rikos vėliava yra ta pati, ku-i

“Giltine, kur tavo geluonis?”| 
Taip ir norėjosi paklausti pra
eitą pirmadieni gegužės 31 die- 
Jją Lietuvių .Tautinėse kapinė. 
Be, kurios savo metinei šven
tei buvo su ypatingu atsidėji-’ 
Inu pasipuošusios ir pavasa-j 
j'iškai nusiteikusios.

t Kapų Puošimo, kitur Miru
siųjų Atminimo Diena vadina- 
|na, yra jau Įsigyvenusi tra
dicija, lietuviuose pasidariusi 
ypatingos svarbos diena. Gal- 
J>ūt kad tai yra atavizmas, tai
S'ra senais laikais mūsų prote- 4*_a ^u'° apdengtas karstas jų
vių praktikuoto kulto prisimi
nimas, Gana to, kad gretimo
se, kitose, kitataučių kapinėse 
žmonės atvažiavo, prie saviškių 
kapų susikaupė, dirbtinų gėlių 
puokštes Įsmeigė ir, išvažiavo 
kai tuo pačiu metu abiejose lie
tuvių kapinėse gyvose gėlėse 
skedėjo, vėliavomis mirguliavo 
ir žmonių minios savo amžinai 
atsiskvrusiems tikybines ir ei- v
yilines apeigas, eisenas, mu
zikos ir giesmių programas 
ruošė.

Ačiū Dangui už . kantrybę, 
kad šiemet išlaikė gražaus oro 
Jradiciją. Paprastai iki šiol 
Kapų Puošimo Diena būdavo 
gegužės 30-ji ir tai dienai dan
gus visada duodavo gražų orą. 
Tos dienos nukėlimas i pirma- 
dienį, kad gyvieji turėtų ilges
ni savaitgalį, atrodo, Dangui 
nepatiko, nes apeigų progra
mą pradedant dangus pradėjo 
niauktis, pagaliau net keletas 
pšarų iškrito, bet susivaldė, 
Vėl saulutė pro debesis nusi-

sūnaus Edvardo, žuvusio Nor
mandijoje praeito pasaulinio 
karo metu ir pargabento palai
doti šeimos* sklype Tautinėse 
Kapinėse.

Programa ir šiemet buvo pa 
naši kaip kitais metais. Žnjo- 
nėms susirinkus, abiejų postų 
veteranams vedant ir orkest 
rui Gedulingą 
minia dideliu 
nes ir išilgai

maršą griežiant, 
ratu apėjo kapi- 
Vėliavų Alėjos 

tribūnos, kur ve 
teranai atliko žuvusiųjų karių 
pagerbimo ceremonijas su tri
jų salvių saliutu ir kariško ka
peliono malda, paskiau Ame
rikos ir Lietuvos himnais, pra 
kalbomis iš tribūnos ir solo bei 
duetu dainomis, kurias ir vėl 
Įspūdingai atliko Algis Brazis 
iš Onutė Skeveriūtė — du išti
kimieji lietuviškų švenčių tal
kininkai. Programai vadova
vo Tautinių Kapiniij sekreto
rius Martynas Gudelis; prakal 
bas pasakė D an Kuraitis, kun. 
Ansas Trakis ir M. Gudelis.

HELP WANTED — MALE 
Oarbininky Reikia

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SHOE FACTORY
Fitting room needs qualified all- 
around sewing machine operators.

Insurance and hospitalization plan.
Call Mr. SURDYNSKI 

for appointment.

276-7701
RIDDELL, INC.

RECEPTIONIST - TYPIST
Must have pleasant phone manner 
Hours Monday - Friday 9:15 A. M. — 
5:45 P. M. Apply between 10:30 A. M.

— 5:00 P. M.
LAWSON YMCA - 

30 W. CHICAGO AVE. 
944-6211

GENERAL OFFICE 
Typing a must. Steno desirable. 

Small office in Addison, Ill. 
Industrial area. 

Mr. PITTS, 
543-0600

*

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

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

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with, personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St., Chicago, HL 60629. ♦. TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairi? prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. ------------------

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69tti St., Chicago, III. 60629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
■>.......... - -

/■“
z

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Ordoj

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
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Solistas JONAS VAZNELIS, 

Ketvirtosios Dainų šventės programoje atliks Br. Budriūno 
kantatos "Lietuvos šviesos keliu" solo partiją

Baigus iškilmių programą 
Įvyko buvusio Tabor Farmos 
“ūkininko”, Pasaulinės Lietu
vių Bendruomenės pirminin
ko, stambaus lietuvių veikėjo 
Juozo Bačiūnb paminklo ati
dengimas, sutraukęs Į kapinių 
šeštąją sekciją didelę minią 
žmonių.

Paminklas, žinomojo lietu
vio skulptoriaus R. Mozoliaus- 
ko kūrinys, tikrai yra bene 
Įspūdingiausias iš visų pamink 
lų. Paminklą nudengus visa 
eilė Įvairių srovių ir organiza
cijų veikėjų pasakė kalbas.

Kalbėjo ĮPLB pirmininkas 
Stasys Barzdukas, adv. Anta
nas Lapinskas, adv. Kazys Šid
lauskas, inž. Jonas Jurkūnas, 
Algirdas Nasvytis, Romas Sa- 
kadolskis, Petras Petrulis, Mar 
tvmas Gudelis ir Valdas Adam 
kus.

sąlygos yra panašios Į Lietu
vos miškų ūkį.

Tenka pastebėti, kad auto
riaus darbas atliktas kruopš
čiai, su tinkamu pasiruošimu, 
žinoma, kiek leido esamos 
apystovos ir ypatingai stoka 
reikiamos literatūros. Visi, kas 
Įdomiausia nepriklausomo lai
kotarpio šia ekonomine Lie
tuvos valstybės šaka, jame ras 
vertingų duomenų. Bendrai 
veikalas šiandien turi istorinės 

su autoriaus glaus- 
pareikštom per- 
šviesesnę ateitį, 

okupacija Lietu-

SECURITY GUARDS 
$3—3.50 HR. TO START. 

American Citizens with good work 
record needed as full time guards, 

for Loop office buildings. 
No experience necessary.

Paid uniforms.
Top Benefits. No fee.

ALLIANCE
10 So. LA SALLE — SUITE 1434 

782-4161

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

SUPERMARKET EQUIPMENT like 
new, walk-in soolers, meat cases, 
service and self-service dairy cases 
— 3 deck and air screen, produce 
cases, 5—7—10 ton airconditioners, 
all equipped with condensing units 

Call 873-6600 
between hours 8. to 5 P. M.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR 2EMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS. ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SKUBIAI parduodamas mūrinis na

mas: maisto krautuvė ir du butai 
Brighton Parke.

2 BUTAI ir šalia tuščias sklypas 
Brighton Parke.

BIZNIO PATALPA ir 3 butai. Gra
žiai atrodantis mūrinis namas Mar
quette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

Taip nejučiomis praėjo viena 
gražiausių dienų šiame pasau
lyje gyviesiems bendraujant 
su savo brangiais artimaisiais 
asmenimis, kurie yra išvykę 
amžinųjų atostogų, mūsų ne
laukdami. J. Pr.

reikšmės, 
tai pabaigoje 
spektyvom į 
Rusų Sovietų
vos miškų ūkį iš pagrindų su
krėtė ii' pačius miškus grobuo
niška eksplotacjja, neprisilai
kant medžių metinės prieau
ges dėsnių, pavertė jaunais 
medelynais. Truks 20 — 30 
metų iki Lietuvos miškai grįš 
Į normalią padėtį, žinoma, jei 
bus vedama 'tinkama mišku 
ūkio politika ir rūpinamasi at
sakančia jo pažanga, ko iš 
okupanto yra sunku tikėtis.

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

*0% iki 50 % nuolaida. Galima pirkti 
Jalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tur.e-ups Ir t. t.
4824 So, CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327
O——BCEMM IIBL- . -IU I 11 JI I

NIEKUR GERIAU
1V> AUKŠTO 20 metų mūras. Gra

žūs 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — $33.500. i

SKONINGAI MODERNUS 7 kamba
rių mūras ir 2 auto garažas. Tviska 
švara, tvarka ir graži gatvė arti ofiso. 
$23.900.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10,900.

PAJAMŲ mūro bungalow: vienas 
didelis švarus butas apačioje ir kitas 
3 kambarių atskiras viršuje, moka 70 
dol. nuomos. Artima smagi vieta. 
$19,000.

5 BUTU gelsvas mūras — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kambarius, 3 auto mūro 
garažas, du blokai nuo narko. S47.000.

PRIE PAT MARQUETTE PARKO 
aoynaujė mūro rezidencija. Savinin
kas iškeliamas išvažiuoja. Greitas pa
siūlymas. $29,000.

8 BUTU 15 metų šviesus 2 aukštų 
mūras nrie Evergreen. Rūsvs. beis- 
board šildvmac. elektriniai neri ai. 50* 
sklvnac S14.OAA naiamų, apie $25.000 
Įmokėti, tik $75 500.

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

”ERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Atsiųsta paminėti
Dr. Antanas skėrys. Lietuvos 

miškai ir jų ūkis. Atspaudas 
iš Lietuvių katalikų Mokslo 
Akademijos leidinio IV ir V 
tomo. Viso 170 psl. Roma. 
1970.

— 1971 m. geg. 24 d. p. O. ir 
J. Kajeckai,. Valstybės Sekr. 
ir ponios William P. Rogers kvie
timu dalyvavo jų surengtame 
priėmime pagerbti ambasado
rius tautų, kurios Įeina į The 
Organization of African Unity. 
Priėmimas buvo surengtas Af
rican Art muziejaus atidarymo 
proga.

Tai plačios apimties vieno iš 
jaunesniųjų Lietuvos miškiniu 
kų darbas. Antanas Skėrys, 
gimęs 1909 metais Alytaus ap
skrity ir valsčiuje, yra pilnai 
pasiruošęs miškininko profe
sijai ir ją pamėgęs. Po Alytaus 
gimnazijos ir Alytaus aukštes 
niosios miškų mokyklos baigi
mo (1932), jis tęsė studijas 
Vienoje (Austrijoje) — Hoch- 
schule fūr Bodenkultur ir ją 
baigė (1939) diplomuoto miškų 
inžinieriaus laipsniu. 1939 — 
1940 dirbo medžio pramonėje 
Klaipėdos krašte ir nuo 1942 
Generalinėje Miškų Direkcijo
je (Kaune) referentu. 1947 m., 
už disertaciją apie Lietuvos 
miškų ūkį Friburgo univ. įsi
gijo daktaro laipsnį.

Autorius savo žody rašo, kad 
jo veikalo tikslas išsamiau pa
vaizduoti mūsų miškų raidą 
Lietuvos nepriklausomybės lai 
kais. Jis čia aprašo Lietuvos 
miškų formas, medžio pramo
nę, bei medžio balansus, api
mančius vidaus rinką, ekspor
tą ir importą. Tai visa grin
džia statistikos duomenimis ir
lygina mūsų miškų ūkį su ki-( ir žemesnės mokyklos Pavasario 
tais kraštais , kurių miškų ūkio šventė pyksta birželio 6 d. Tė-

— Š. m. gegužės 31 d. Memo
rial Day — proga Lietuvos Pa
siuntinybė padėjo gėlių Arling
ton kapinėse ant kapo JAV leite
nanto Samuel J. Harris, žuvusio 
1920.11.24 d. Kaune dėl Lietu
vos laisvės. Kaip žinoma, JAV 
lietuviai jam yra pastatę Ar
lington kapinėse paminklą.

Plėšikai Brookfielde
Penktadienio naktj plėšikai 

Įsibrovė per rūsio langą Į 
Brookfield pašto Įstaigą ir ati
darę seifą, pavogė 8,000 dol. 
pinigais ir pašto ženklais. Ma
tyt, plėšikai ilgai darbavosi, 
nes jie buvo uždangstę langus, 
kad iš lauko nesimatytų jų me
talo virinimo aparatų blykčio
jimai.

vu Marijonų soduose. Mokyklų 
direktorius yra Julius širka.

— Col. Leit. Kazimieras Ok- 
sas dalyvauja su Armijos inži
nerijos rezervo daliniu, meti
niuose manevruose McCoy sto
vykloje, Wisconsin valstijoje.

— Balfo skyriaus valdybon 
So. Bostone yra išrinkti A. An
driulionis, P. Mulčinskas, S. 
Rackevičius, K. Šimėnas, O. 
Ulevičienė, B. Utenis ir J. Valiu- 
konis. Pereitais metais skyrius 
pasiuntė Balfo centrui 3,600 dol.

— Kun. Ansas Trakis, Tėviš
kės parapijos klebonas, birželio 
6 d., 3 vai. Lietuvių tautinių na
mų salėje skaitys paskaitą apie 
Mažvydą. Bus išstatyta apžiū
rėjimui pirmosios lietuviškos 
knygos.

— Los Angeles, Calif, lietu
viai minės komunizmo aukas 
birželio 13 d., 2 vai. Ambasador 
viešbutyje kartu su vietos estais 
ir latviais. Buošia Amerikos 
Baltų komitetas. Kalbėtoju pa
kviestas Robert Brieze, Simo 
Kudirkos tragedijos liudininkas. 
Kiekviena tautybė atliks savo 
charakteringo meno progra
mas.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapcli* 
3208'/i W. 95th St.’

G A 4-8654

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

✓

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

*
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980
j

TRUMPAI

— Kr. Donelaičio aukšt. litua
nistikos mokyklą baigia 24 mo
kiniai. Mokykla jiems Įteiks 
prasmingą dovaną — B. Braz
džionio “Poezijos Pilnaties” 
rinktinę su autoriaus specialiais 
Įrašais. Kr. Donelaičio aukšt.

— Los Angeles Aukšt. Litua
nistikos mokyklos kursantų eg
zaminai ir išleistuvių balius 
Įvyks birželio 19 d. Ona Razu- 
tienė yra kursų vedėja.

— R. Pažemėnas yra pakvies
tas San Francisco, Calif., apy
linkės Pavergtų Tautų organi
zacijos iždininku. Į organizaci
ją Įeina ir aktyviai dalyvauja 
darbuose lietuviai, čekoslova- 
kai, lenkai, serbai, ukrainiečiai 
ir vengrai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek: REpublIc 7-1941

AGENTŪRA:
Namų, automobi
liu. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Išsimokė- 

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233 ’

APDRAUDŲ

♦ Tauragės Klubas kviečia 
visus Į GEGUŽINĘ birželio 6 
dieną O. Bruzgulienės sode, 
8274 So. Keane Ave., prie Tau
tinių kapinių. Gros geras K. 
Ramanausko orkestras. Pradžia 
12 vai. po pietų. (Pr).

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI
Namų pardavimas, pirkimas.

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE
BALYS BUDRAITIS

4307 So. Kedzie, Chicago
TEL. — 254-5551

a 1339 State St., Lemont, III.
TEL. — 257-5542

10 BUTU, mūras, alum, langai, šil.
Ci-ažiic prelatas. Apylinkė 

62-Ta ir Tai man. Tik S79.50O. ■
KAMB.. 18 metu mūr.. šil. gazu, 

iren ertas rūsvs. 21^ vonios. 2 autom, 
viražas Apvlinkė 68-tos ir Pulaski. 
S2R 900.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. Si- 
,l?ma gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
į įrengtas rūsvs 2 auto garažas beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. «37 sno

2 PO 5 MŪRINIS. Nania šilima va
zų. aliiminiiaus langai. 2 antomob’Hn 
garažas. Marquette Parke. Tik 
S2P onn

3 MTEGAMTT anvnauiic mūras, ši
lima vazų, aluminiians langai, centri
niu vėsinimas. 2 automobiliu garažas. 
71-mos ir Trov apylinkėje. $29,000.

NERTS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BRIGHTON PARKE 
parduodamas mūrinis

2 AUKŠTU NAMAS
5^ kamb. ir 5 kamb.. šildomas karš
tu vandeniu - ?azu. 2 automobilių ga

ražas. Labai ?eroi vieton. 
Skambinti no 6 vai. vak.

Tel. LA 3-1937

5 KAMBARIU beveik naujas bnn«ra- 
low germ’e niefvalrariu apylinkėje. 

Įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

ALSIP, ILL.. Delnx 18 nnartment 
building fullv rented.

Phone 424-7796 
after 6 P. M.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Ramenta*

HEATING CONTRACTOR 
(rengiu naujus ir nerstatau senus 
su rėšiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai fr garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS




