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šiame žemėlapyje nurodoma, kur Amerikoje {vyksta daugiausia ‘ uraganu (tornado). Kartu paaiškinama, kaip tie 
uraganai prasideda ir kodėl.

Saulėta, dieną 75°, naktį 55.
Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:19
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WASHINGTONAS. — Amerikiečiai kariai, grįžę iš Vietna
mo ir paleisti iš kariuomenės, įsteigė naują veteranų organizaciją, 
pavadintą “Vietnamo veteranai už teisingą taiką”, ši organi
zacija jau turinti 5,000 narių. Jos tikslas yra atremti kitos plačiai 
išgarsintos veteranų grupės “Vietnamo veteranai prieš karą” kal
tinimus ir propagandą. Naujos organizacijos vadai yra buvęs 
marinų seržantas Kessler, laivyno leitenantas O’Neill ir kiti.

The deadly winds which annually claim a faff in lives and 
property in the United States strike with greatest frequency 
during the months from April through June and between the 
Rockies and the Appalachians* They form when a cold front 
overrides a warm air mass. The lighter warm, moist air 
rushes upward through the cool, dry air, creating turbu
lence which moves counterclockwise under influence of the 
earth's rotation. Out of this comes the familiar funnel cloud, 
spiraling earthward around a partial vacuum sucking up 
everything in its path*

Vietnamo veteranai labaiper- 
gyvena “prieš karą veteranų” 
kaRniimūs visiems amerikie
čiams kareiviams. Sugrįžę į ci
vilinį gyvenimą buvę kariai daž
nai yra kaltinami civilių įvai
riais .nebūtais nusikaltimais, ku
riuos propaguoja komunistuo
jančios grupės Amerikoje. Vie- 

<nas naujos organizacijos narys 
papasakojo spaudai, kad sugrį
žęs- j Washingtono universitetą 
po tarnybos Vietname jis re- 
gįistruojančio studentus pared*- 
gūno buvo paklaustas: “Kokia 
yra žmogžudžio savijauta?”

Kitas veteranas skundėsi, kad 
Oakland, Kalifornijoj gatvėje jį 
apspiaudė ir iškoliojo du jau
nuoliai, nes jis ėjo gatve apsi
rengęs karine uniforma, armi
jos seržanto laipsnio. Po-kiek 
laiko vienas San Francisco res
toranas jo neįleido į vidų, sa
vininkui tvirtinant, kad “karo 
nusikaltėliai” jo restorane ne
pageidaujami.

Naujos veteranų grupės vie- 
. nas steigėjų pranešė spaudai, 

kad balandžio mėn. jis buvo 
senato--užsienio.reikalų komite-. 

■/- -tb/ apklausinėjimuose, tačiau 
’ sen. 'Fulbrightas neleido j am liu- 
Y dyfi komitete, nors kitos grupės 

/‘veteranų prieš karą” vado- 
•'*.vas, buvęs leitenantas Kerry.la- 
/■'■bai ilgai skalbėjo, buvo fįlmuo- 
•-> jamas' ir klausinėjamas spaudos 

■ >atstovų<. John O’Neill, irgi buvęs 
/Jeitenantas. karo laivyne, negavo 

žodžio, nes. jis būtų kalbėjęs ne 
prieš karą, bet už karą ir tei- 

tiv singą: taiką.Jis. tarnavęs tame 
pačiame daive kartu su leitenan
tu 'Kerry, prieš karą veteranų 

vadu., r:;/-' ' .• ■ • ■
ii

“Mes' sm’erkiame visus tuos, 
kurie' bando suteršti gerą mūsų 
Vardą", kalbėjo Veteranų vadai. 
/“Mes turime 5,000 narių, kada 
.. Kerry' grupė skelbiasi turinti 

1,000. Jie negali kalbėti visų 
veteranų vardu, nes jų jau yra 

/virš dviejii šu puse milijonų. Už- 
■^tėnka Įrodinėti, kad Amerika 
yra didžiausia pasaulio krnhina- 
listė ir visi jos kariai — karo 
nusikaltėliai.

MIAMI. — Vietname buvęs 
veteranas, 21 metų žaliųjų Ba
rsčių kareivis, gavo 2 metus ka
lėjimo už krautuvės apiplėšimą. 
Jis išleido visas savo sutaupąs 
heroinui pirkti.- Teisme jaunuo
lis prisipažino kaltas ir pareiš
kė įpratęs vartoti heroiną Viet
name antrais savo tarnybos me
tais; Teisėja;moteris, nuteisda- 
ma veteraną, pareiškė, kad kal
ta visa kariuomenės vadovybė, 
kuri Azijoje neprižiūri savo ka
reivių ir jų negydo nuo įprati
mo į heroiną ir kitus narkotikus.

PARYŽIUS. — Tarptautinėje 
aviacijos parodoje yra išstatyti 
ir keli Izraelio gamybos lėktu
vai. Gerai įvertinami Izraelio 
10 keleivių. 2,000 mylių lėktu
vai “Commodore”, kurie yra pa
lyginti pigūs — apie milijonas 
dol. Izraelis aviacijos pareigūnai 
gyrėsi galį pagaminti bet kurį 
pasaulio lėktuvą, net Amerikos 
Phantomą, tačiau jiems tas ne
apsimoka, nes Izraelio aviacijai 
daug lėktuvų nereikia, o jų sta
tyba brangiau kainuotų, negu 
pirkti juos Amerikoje.

WASHINGTONAS. — Grupė 
hipių grasina įsibrauti į Patri- 
cijos Nixon vestuvių balių ir ža
da į gėrimus pridėti LSD nar
kotikų. Vestuvės bus birželio

STOCKBRIDGE. — Teologas 
Reinhold Niebuhr mirė 78 metų. 
Jis buvo žinomas liuteronų pa
mokslininkas Harvardo univer
sitete, parašęs 20 knygų, 32 me
tus išbuvęs seminarijos profeso
rium New Yorke, -i -

KALKUTA. — Indija prašo 
tarptautinės medicinos pagalbos, 
nes stovyklose, kur apgyvendin
ti iš Rytų Pakistano pabėgę ben
galai, prasidėjo choleros epide
miją. Indijoj yra pusė milijo
no pabėgėlių.

MIAMI. — šeštadienį Kubą iš 
Venecuelos nukreiptas Ameri
kos keleivinis lėktuvas su 69 ke
leiviais vakar dar nebuvo paleis
tas. Manoma, kad Kuba laiko ke
leivius, norėdama juos iškeisti 
į keturis Kubos laivų kapitonus, 
kurie laikomi Floridos kalėjime, 
kol nesumokės baudų už žuva- 
vimą Amerikos vandenyse.

BEIRUTAS. — Jordano vy
riausybė kaltina palestiniečių 
partizanų vadovybę siekiant nu
versti vyriausybę per ekonomi-

■ f.-L, Ti sp'4■■■*•< * ■

“„-Pralaimėjo seną
■ parlamento vietą

LONDONAS__ Britų konser-
. vatorių partija, kurios vyriausy-

•/. bė užsiėmusi Įstojimo} Europos
- “ . rinką kiausimu,;pralaimėjo par-
• 3;. lanienta •. rinkimus. Bromsgrbve
- ^miestelyje, kur priediniuose rin>. ,nį subotažą Jordane. Partizanai 

. kimuose buvo. < išrinktas darbie-
. r .-fis kandidatas. Šiame miester 

lyje konservatoriai, išrinkdavo
•’ :zsavd atstovą jau 20, metų. Pa-
< /įstatiniuose rinkimuose 1970 me* 

dais,Iši^ rtietą^onse.rvatoriai Jai-
obf.Tnėjm^.ū^ pervarą,, p,dabar dar- 

; ^biečių ;: kandidatas ją lajmėjo 
'10d%bp®rsvara. . .

Kituose pAgalbiniuose rinki- 
muose'Goole:ir’ Itchen vietovė
se darbiečfai išlaikė savo atsto- 

i? . __ n ‘VUS. %
Britiį spauda ' nurodą

ėmė naikinti tiltus, šulinius, pul
ti kasyklas, sprogdinti vanden
tiekius. Partizanai kartu veikią 
su priešu — Izraeliu, nes siekią 
steigti “Palestinos valstybę”, ku
ri valdytų dabar Izraelio valdo
mas Jordano žemes. , /

BIRTH OF A TORNADO

COOL DRY AIR

Average frequency:,

ARGENTINOS PREZIDENTO LANUSSE , 
DIENOS VALDŽIOJE NEBUS ILGOS

BUENOS AIRES. — Nors generolas Lanusse paėmė Argenti
nos valdžią vos keli mėnesiai, jo sunkumai yra dar didesni už bu
vusių karinių diktatorių gęn. Onganios ir geič^tevingstono. Abu 
šie kariškiai tebeturi kariuomenėje daug šalininkų ir jie nepri
taria Lanusse vedamai linijai. Lanusse kaltino Onganios valdžią, 
kad ji nesutvarko teroristų. Onganiai nepavyko sugauti nusikal
tėlių, kurie 1970 m. birželio mėn. pagrobė ir nušovė garsų Argen
tinos generolą Aramburu. Gen. Lanusse valdžia, tačiau pati neiš
aiškino ir nesugavo teroristų, kurie buvo pagrobę Britanijos 
garbės konsulą Sylvesterį. JĮ teroristai paleido, kada Lanusse 
valdžia išpildė teroristų reikalavimus. Tas irgi nepatiko dešiniems 
kariuomenės radikalams.

kad

konservatoriams svajojant apie 
jungtinę Europą ir kitus'dide
lius tikslus, vyriausybė' aplei
džia paprastas “duonos ii* svies
to” problemas, kurios daugiau 
rūpi britų gyventojams. '

Gegužės pradžioje septyni Ar
gentinos pulkininkai pabandė 
nuversti gen. Lanusse iš prezi
dento vietos, tačiau jų blogai 
suorganizuotas perversmas ne
pavyko. Nemažai karininku bu
vo pašalinti iš tarnybos, tačiau 
vyriausybė nieko apie šį ban
dymą'neskelbia. ’

Ekonominė Argentinos padė
tis irgi negerėja. Nors Lanusse 
davė darbininkams didelius, net 
30% algų pakėlimus, tačiau uni
jų vadai dejuoja, kad tie pakė
limai neteks reikšmės per du 
mėnesius, nes kainos kyla ne
paprastai greit? Lanusse, siek
damas kariuomenės palankumo, 
pakėlė kareivių ir puskarininkų 
algas 30%*,• generolams- tepakel- 
damas algas 3%. šitoks pakėli
mas irgi nepelnys- generolui La
nusse generolų palankumo.

Dešiniosios grupės kariuome
nėje kritikuoja Lanusse- už di
delį liberalumą.»Jis ėmė dažniau 
kalbėti ‘apie politinių partijų at
gaivinimą • ir net tariasi-.su ka
riuomenės nekenčiamais pero- 
nistų vadais. Lanusse panaiki
no- prieš ‘5 metus įsteigtą eko
nomikos ministeriją ir įsteigė 
jos vietoje penkias naujas; ly
giateises ministerijas: finansų, 
prekybos' ir' pramonės, žemės 
ūkio, darbo ir transporto. Bu
vęs visų šių reikalų tvarkyto
jas Aldo Ferrer yra žinomas 
aviacijos vado gen. Carlos Rey 
draugas. <Feri*er -yra žinomas, 
kaip užsienio interesų priešas. 
Prezidentas Lanusse tvirtina, 
kad •‘ministerio nusiteikimas 
prieš užsienio įmones neleidžia

Kalifornijai gresia 
braškių boikotas 
SAN FRANCISCO. — Kalifor

nijos žemės ūkio darbininkai, su
organizuoti pagarsėjusio savo 
vynuogių boikotu unijos vado 
Cesar Chavez, vis dar negali su
sitarti su ūkininkais ir dabar 
grasina braškių streiku. Braš
kės nunoks apie liepos vidurį. 
Jų rinkėjai žada nerinkti braš
kių, jei ūkininkai ^nepripažins 
Chavez unijos.

Vynuogių streikas tęsėsi ket
verius metus, tačiau unija lai
mėjo. Braškės irgi yra jautrus, 
greit gendantis, sezoninis pro
duktas, kurio boikotas gali pa
daryti sodų ir daržų savinin
kams nemažai nuostolių.
j Konfliktas šį kartą kilo tarp 
kelių unijų ir ūkininkų, šie pri
pažįsta anksčiau įsteigtą tyms- 
terių uniją ir su ja veda derybas. 
Paprasti rinkėjai, vadovaujami 
Chavezo, stengiasi ginti savo 
teises. Mašinų vairuotojai, san
dėlininkai gali priklausyti tyms- 
terių unijai, sako Chavez, tačiau 
niekas neatstovauja padienių 
darbininkų, laukuose skinančių, 
renkančių uogas ar vaisius.

Argentinai gauti daugiau kapi
talo ir užsienio investavimų. 
Ekonomikos minister! remia ir
gi armijos dešinieji. Stebėtojai 
tvirtina, kad gen. Lanusse die
nos valdžioje gali būti neilgos.

SVARSTO NATO GYNYBOS REIKALUS
LISABONA. — šiandien Portugalijoje prasideda Nato vals

tybių užsienio reikalų ministerių konferencija, kuri tęsis dvi die
nas. Fone ir vėl yra Amerikos kongreso reikalavimas sumažinti 
Amerikos kariuomenę Europoje. Kartu prisideda ir sovietų dip
lomatinė iniciatyva, siūlanti sumažinti karines įgulas centrinėje 
Europoje. Brežnevas pakartotinai apie tą sumažinimą užsiminė 
šių metų kalbose. Nato valstybės jau prieš trejis metus, po kon
ferencijos Islandijoje, siūlė sumažinti karines įgulas, tačiau so
vietai tada to siūlymo negirdėjo.

sostinės policiją
WASHINGTONAS. — Prezi

dento Nixono spaudos konferen
cijoje keli korespondentai kėlė 
klausimą apie gegužės 1-mos d. 
demonstracijas Washingtone ir 
apie policijos elgesį su demons
tracijos dalyviais. Kaip žinoma, 
masiniuose suėmimuose buvo 
areštuota keliolika tūkstančių 
žmonių. Korespondentai klausė 
apie konstitucines tų suimtųjų 
teises.

Prezidentas Nixonas griežtai 
pasmerkė tų protestų dalyvius, 
pavadindamas juos chuliganais, 
vandalais ir įstatymų laužyto
jais. Jie nebuvę demonstracijos 
dalyviai, bet — nusikaltėliai ir 
policija labai gerai su jais eigų-1 
sis, kantriai ir švelniai. Policija 
parodžiusi daugiau pagarbos pro
testo dalyvių konstitucinėms 
teisėms, negu jie parodė pagar
bos Washingtono gyventojų tei
sėms. Prezidentas pareiškė vil
tį/ ka<f ir "ateityje"' policija 
panašiai pasielgs. Kada vyksta 
taikios demonstracijos, policija 
saugo jų teisės, tačiau gegužės 
1-mos demonstracija virto pa
dangų piaustymo, gatvių eismo 
sustabdymo ir gatvių teršimo 
ir praeivių terorizavimo veiks
mais. “Jie atvyko į Washingto
ns ne demonstruoti dėl taikos, 
bet laužyti Įstatymų”, pareiškė 
prezidentas.

Komunistinė Kuba, išlai
kiusi 4 dienas, jau paleido Ame
rikos Pan-Am lėktuvą su 68 ke
leiviai. -*■* -v’ '
e Baltieji Rūmai paskelbė, 

kad vyriausybė skiria 303 mil. 
doL darbų šią vasarą organiza
vimui jaunimui tarp 16-19 iri.

+ Hanojus jau kaltina Saigo* 
no vyriausybę ir Ameriką, nes 
tik 13 š. Vietnamo kareivių, lai
komų Saigono nelaisvėje, suti
ko grįžti į šiaurės Vietnamą. 
Hanojus netiki ir tvirtina, kad 
tai — melagystė.
e Prancūzija šią savaitę pra

dės Ramiajame vandenyne nau
ją seriją savo atominių ginklų 
bandymų.

♦ Juan Corona pareiškė teis
me, kad jis nekaltas dėl 23 žmo
nių nužudymo Kalifornijos so
duose.

< Indijoje pabėgėlių iš Pa
kistano stovyklose jau 900 žmo
nių serga cholera.

♦ Armijos vadovybė paskel
bė, kad brigados gen. John Do
naldson kaltinamas civilių žudy
mu Vietname. Jam primetamas 
6 civilių nužudymas. Gen. Do- 
naldsonas yra tarnavęs Vokieti
joje, Korėjoje ir Washingtone, 
kur jis buvo gen. štabo plana
vimo skyriaus narys, apdovano- 
tas keliolika ordinų ir medalių.

♦ Izraely devyni arabai gavo 
po 20 metų kalėjimo už teroriz
mą Gazos pakraštyje.

♦ Harris opinijos institutas 
skelbia, kad 48% amerikiečitf 
pritaria Kinijos priėmimui įjšoma išleisti jų vaikus, kurių 
Jungtines Tautas, 27% — prieš 
priėmimą ir 25% — dar neturi 
nuomonės.

Kongreso narys 
viešėjo Maskvoje
PARYŽIUS. — Amerikos kon

greso narys Bertram Podėli, 
dem., iš New Yorko, grįžo iš So
vietų Sąjungos. Jis papasakojo 
spaudai, kad Maskvoje jis buvo 
sekamas ir labai prižiūrimas. Iš 
jo kambario viešbutyje kažkaip 
dingo jo atsivežtas sąrašas žmo
nių, su kuriais jis norėjo Mas
kvoje susitikti.

Atstovas Podėli pareiškė ko
respondentams išsivežęs iš Mas
kvos tekstą prašymo, kurį 12 
motinų — sovietų žydžių — nu
siuntė premjerui Kosyginui. Tą 
prašymą motinos pasiuntė ir Mo
terų Federacijai prie Jungtinių 
Tautų. Podėli įsidėjęs prašymo 
tekstą į batą ir taip praėjęs so
vietų muitinę.

žydžių motinų rašte apeliuo
jama į sovietų valdžią ir pra-

yra 15 tarp 8 mėnesių ir 15 me
tų amžiaus, važiuoti į Izraelį.

Podėli ■ ' papasakojo, kad jis 
kalbėjosi' su ;Maskvos žydais. 
Visi sėdėjo mirtinoje tyloje, ta
čiau savo klausimus ir atsaky
mus užrašydavo ant lentelės; 
kurioje, pakėlus plasmasinę plo
kštelę, visi įrašyti žodžiai auto
matiškai pranyksta. Tokios len
telės vis. dažniau naudojamos

, SAN ANTONIO. — Metodis
tų bažnyčios Texas vadovybė pa
šalino kunigą iš pareigų, nes jis 
pats visur girdavosi esąs homo
seksualas. Jį metodistų sueigo
je labai karštai; gynė homosek
sualų organizacijos atstovai.
Pats kunigas Leggett tvirtino “pasikalbėjimams”. Sovietų mi- 
norįs ir toliau būti parapijos pa- licijai įžengus, labai lengva su- 
storium ir metodistų kunigu. naikinti pasikalbėjimo turinį.

Nato organizacijos sekreto
rius Manlio Brosio po 7 metų 
tarnybos šiais metais palieka sa
vo vietą ir nauju sekretoriumi 
numatomas olandas užsienio rei
kalų ministeris Joseph Luns. 
Brosio žada greit važiuoti į Ry
tų Europos sostines ir į Mas
kvą pradėti pasitarimų dėl ka
riuomenių sumažinimo.

Amerikos valstybės sekr. Ro
gers žada šioje konferencijoje 
dar kartą raginti sąjungininkus, 
kad jie daugiau prisidėtų prie 
Europos gynybos. Amerika iš
leidžia gynybos reikalams 8.6% 
savo visuminio gamybinio pro
dukto, kada kitos valstybės - - 
Britanija ir V. Vokietija išlei
džia po 5.1%, o Prancūzija ir 
Turkija vos — 4%. Tik viena 
Portugalija išleidžia gynybai 
daugiau — 6.1%, bet tos išlai
dos eina daugiausia Portugali
jos kolonijų Afrikoje gynybai. 
Vien Vak. Vokietijoje Amerika 
laiko 220,000 kareivių ir 140,000 
šeimos narių. Jų išlaikimo išlai- 
dos kęnkia Amerikos doleriui ir 
apsunkina valstybės iždą.

Nors Nato valstybės nedaug 
išleidžia gynybai, Amerikai pa
ėmus didžiausią Europos gyny
bos naštą, Nato jėgos yra gan 
didelės. Jos pralenkia sovietų 
ir kitų Varšuvos pakto Valstybių 
jėgas branduolinių ginklų . sri
tyje. Varšuvos paktas turi cen
trinėje ir šiaurinėje Europoje 
13,650 tankų, o Nato valstybės 
—6,600 tankų. Pietinėje Euro
poje Varšuvos paktas turi 5,000 
tankų, o Nato — 2,-100. Lėktu
vų komunistai centre ir šiaurė
je turi 3,940, o Nato — 2,166. 
Pietuose Nato turi 950 lėktuvų, 
o komunistų jėgos — 1,180.

Geresnis vaizdas Nato valsty
bėms yra branduoliniuose gink
luose. Nato jėgos turi 1,054 
tarpkontinentines raketas ir 655 
povandeninių laivų raketas, 6 so
vietai 1.290 tarpkontinentinių 
ir 300 laivų raketas. Europoje 
Amerika turi 7,000 atomines 
bombas, o sovietai apie 3,500.

f

Izraelio premjerė 
Gi Meir Norvegijoje

OSLO. — Norvegijoje Izraelio 
premjerę Goldą Meir sutiko ne
draugiškai nusiteikusių jaunuo
lių demonstracija. Norvegijos 
komunistinis jaunimas ne tiek 
remia arabų pozicijas, kiek se
ka Maskvos įsakymus; Jaunuo
liai grojo per garsintuvą Pales
tinos partizanų dainas ir reika
lavo arabams Palestinoje-dygių 
teisių su žydais, '

Premjere >Meir kalbėjo.Nor
vegijos parlamente ir susitiko 
su premjeru Bratelli. Ji pareiš
kė spaudai, kad švedų spaudos 
paskelbta žinia, jog ji Suomijoje 
derėjosi su sovietų diplomatais, 
esanti neteisinga. Ji tačiau pri
dėjo, kad būtų gerai, jei žinia 
būtų teisinga, nes jau 4 metai 
Izraelis neturi su sovietais jokių 
diplomatinių santykių.



1

VL. BAKCNAS I 0

(Laiškas iš Belgijos)
rČia patys belgai savo sostinę 

vadina Europos sostine, o jos 
vardą rašo net trejopai: Bruxel
les, Brussel, Bmsselles. Suvieny
toms (jungtinėms) Europos 
Valstybėms pagrindai padėti, 
berods, prieš daugelį metų (po

toli nuo tikslo, nors pamažu 
prie jo artėjama, čia Europos 
saugumo centras (Nato Vyr. 
Būstinė), kai jį, rodos, pries tre
jus metus iš Prancūzijos “išpra
šė gėn. deCaulle, tada būdamas 
prezidentu. Kokia belgų pažiū
ra į Nato persikėlimą Belgijon ir 
kokia iš to .jiems nauda, man 
teko apie tai padiskutuoti su 
vienu belgų žurnalistu. Apie 
tai parašysiu plačiau, kai grįšiu 
namo į Los Angeles, čia laikas 
kaip turisto atostogininko ribo
tas. Tenka vis skubėti, tad sun
ku sėdėti viešbutyje ir rašyti 
ilgas korespondencijas ar laiš
kūs. Bet vistiek, kad ir trum
pai, rašau. Juo labiau, kad ne
turėjau laiko ką nors parašyti 
iš Londono, iš kur atskridau į 
Briuselį. Tiems rašymams — 
kelionės įspūdžių pasidalinimu

su “Naujienų” skaitytojais, tu-l 
rėšiu ganėtinai laiko grįžęs į Los 
Angeles.

Belgijoje esu buvęs prieš 33 
metus, ir tai tik Antverpene. 
Kiek prisimindamas galiu paly- i 
ginti, Briuselis savo išore nedaug 
kuo skiriasi nuo to uostamies-j 
čio. Belgijos miestai, man taip 
atrodo, yra lygiai taip seni, 
kaip yra sena ir pati Belgija.

čia, Belgijoje, yra ir lietuviš
kų pėdsakų — pradėtų net ne
priklausomos Lietuvos laikais. 
Pirmieji tuos pėdsakus įmynė 
mūsų j ūrininkai, lankydamiesi 
Belgijos uostuose su mūsų (Lie
tuvos) laivais. Paskui turėjome 
ir pastovesnių savo representan- 
tų (išskiriant diplomatinę ir 
konsularinę tarnybą) — tai mū
sų valstybės stipendininkai, at
siųsti čia studijuoti jūrininkys
tę. čia, kiek man žinoma, pir
mas ir vienintelis iš Lietuvos 
jūrų teisės mokslus išėjo dr. 
J. Jurkūnas, buvęs pirmuoju 
Lietuvos jūrininkystės inspek
torium (dabar gyvenąs Kalifor
nijoje). Paskui aukštuosius 
praktiškos, jūrininkystės moks-
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Midland Savings aptar I 
nauja taupymo ir namų I

■ paskolų reikalus visos mū- J 
aų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytų I 
pasitikėjimą. Mes norė- 1 
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki I 
$20X00 I

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4M0 ARCHER AVENUE 
.CHICAGO, ILLINOIS S0632

PHONE: 254-4471

O/

Passbook Savings^- 
Ail accounts com- i 
pounded daily — A 

paid quarterly

2 Years Savings 
_ Certificate 

(Minimum $5.000)

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

S. Petersonienė

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

1. N. feutkiehė.. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psL su 8 apsakymėliais iš yaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot

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

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Šiman- 
kėvičiaUs iliustruota, 130 pšL, $1,80.

4. Statė Vanagaitė ■ Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didėlio formato, kietais viršeliais, gausiai daik J. Kiburo iliustruota, 64 
pšL, kaina 5 Uol. ' -

g, Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 113 psl., SI,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaką jaunimui k 

senimui Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 dot

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių k žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kiėttūs vkšeHais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasėkos — kaip sehovės liėtuviai ir žemai- 
oai bendravo SU savd dievais;^ psL, $1.00.

Vaikai mėgsta k nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti k mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas *— pusė knygų, plisė žaislų — lietuviško auk* 
Įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

N A U JIE N O S,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.

lūs čia baigė, jūrų kapitono di
plomą įsigydami, Kostas Bur
bulis, kuris dabar aukšto rango 
karininku (kapitono padėjėju) 
tebeplaukioja vienu Amerikos 
liuksusiniu keleiviniu laivu, ir 
Vladas Glemža, kurį likimas 
nunešė pavėjui... Jis jau grįž
damas iš Belgijos parsivežė žmo
ną žydelkaitę (primena man ki
tą stipendininką, aukšto rango 
niekada nekariavusį karininką, 
iš čia parsivežusį labai “mand- 
rą” žmoną, kuri savo krašte te
buvusi tik “kriaučką”, bet Lie
tuvoje vaidino didelę damą).

Karas Vladą Glemžą, kuris 
visada domėjosi daugiau mo
terimis negu praktišku gyveni
mu, nubloškė raudonoj on pu
sėn, kur jis, stengdamasis pa
sprukti iš Lietuvos į Rytus, žu
vo fronto ugnyje...

Tiek apie lietuviškus pėdsa
kus, kuriuos čia, Belgijoje, pra
mynė mūsų vyrai iš nepriklau
somos Lietuvos laikų.

Bet tie pėdsakai nebuvo lai
ko bangos nuplauti, nes antrasis 
karas į Belgiją atbloškė gerą 
būrį žiauraus .likimo .nuteistų 
lietuvių, kurie išgyvenę sunkius 
laikus (kai kurie net anglių ka
syklose) emigravo kitur. Ta
čiau vienas kitas liko Belgijoje. 
Stengiausi Briuselyje su jais su
megzti ryšį, bet rašant šias ei
lutes, neturėjau laimės bent vie
ną jų “pagauti” telefonu. Pavar
dės Briuselyje gyvenančių lie
tuvių yra tokios: Tenisonas, Mic
kevičius, Ginzas, Baltus. Pasi
likau Briuselyje, specialiai vieną 
dieną ilgiau (mat, nesu suriš
tas su bet kokiais apribojimais, 
išskiriant mano atostogų laiką) 
norėdamas susisiekti bent su 
vienu iš jų ir patirti apie gyve
nimo (lietuvių) sąlygas Belgi
joje.

Šiaip jau įspūdžiai busimojoje 
Europos sostinėje labai įvairūs: 
pradedant labai aukšta politikos 
gaida (čia dabar Vieši Prancū
zijos prezidentas Pompidou, 
agituodamas nepasitikėti dole
riu, kuris priklausąs nuo Ameri
kos vidaus politinių įvykių), iki 
turisto nustebimo, kad pačiuose 
geriausiuose viešbučiuose, taer 
duodama muilo ir jau prašoma 
išsikraustyti 10 vai. ryto.

šiaip jau Čia linksma, malo
nu, lietinga ir šalta, nekalbant 
apie tai, kad... brangu.

Daugiau ir plačiau —~ kai'grį
šiu namo, kai įspūdžiai “nusi
stovės”

1739 S. Hatated St, Chicago, lit 60608

Jau išėjo seniai laukta
. , Juozės Vaičiūnienės knyga - 

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS 
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.Q0. 

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui/’ 
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų^ 
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

Čeki ar Money orderį tokiu adresu:

Cicero Lietuvių Namai
Ciceroje yira Lithuanian Li

berty Hali. Tai dviejų aukštų, 
seno stiliaus painas. Jo šeimi
ninkas' yra ^akcinė bendrove. 
Juo susidomėjo" naujieji atei
viai. Jurgis (Breivė prieš kelis 
metus išjudino, savo bičiulius 
pirkti to naųip .akcijas (šęrus). 
Turiu ir aš. vienų akciją,

š. m. geg. 22 d. nuvykau į 
mėtinį šėriliinkų susirinkimą. 
Namas atrodo įvirtas, kaip iš' 
akmens nukaltas. Parodau 
proxy bičiuliui Maikiui (Mikui 
Simokaičiui). Js sako:

— Nešk tu j Breivei.
. > Taip ir padarau. Prie stalo 
direktorius -Mičiulis, vienas 
naujųjų ateivių, pirmininkau
ja. Prie jo sėdi direktoriai Kir-’ 
bilius ir Stalioraitis.. Abu šėhi 
ateiviai, žinomi “pažangieji”? 
Išklausome, .pjareigunų praneši 
mus. Direktorius .Maikis taip 
pat kai ką praneša, pasibarda 
mas ant bičiulių už apsileidi
mą. Jį pažįstu, kietą kaip tit
nagą, knygvedį, , ?

Po susirinkimo kreipiuosi į 
Maikį, kad than paaiškintų 
bendrovės apskaitą. .Jis taip 
aiškina:

— Žiū rėk-,-pajamų pozicija
— nuomos $6,979.50. Tai paja
mos, gaunariios už krautuvių 
nuomą kasniet. Kita pozicija
— rent fob Halls .. $14,081.00. 
Tai gauta už shlių riuomą. Ši 
suma nusvėrė "balansą i $6,641. 
38 gryno pelno, šituo pelnu 
mes dabar kamšome chroniš
kąsias senstančio namo skyles. 
Kitais metais už sales mes gau
name labai mažai. Cicero lie
tuvių organizacijos mūsų na
mo patarnavimais kažkodėl 
hesinaudojtf.' ’•

— Nejaugi įš dangaus nu-j 
krito tokia krūva pinigų už sa
les? į

— Ne iš- dangaus, vaikine. 
Tai įvyko judriojo Kubiliaus 
pastangomis. Jis prilindo prie 
žmonių surašymo įstaigos ir iš 
siderėjo sutartį. Dabar klau
syk toliau.,‘Mokesčiai tiek pa
kilo, kad mes ėmėme lįsti į 
skolas- Tai tps pat Kubilius 
lakstė po . mokesčių įstaigas ir. 
teismus, kol nejudomojo turto 
mokestis nebuvo sumažintas 
ligi pakenčiamo lygio. Kaž
koks keistuolis buvo užkrovęs 
mums asmeninės nuosavybės 
mokestį. Tai vėl Kubilius lan-t 
džirtjo po/teismus, kol tas ab-^ 
Shrdiškas mokestis nebuvo at
šauktas. j

— Ar visi ’Jūsų .tfirektOriaf 
toki rūpestingi ir darbštūs?

— Turiu .apgailėti; kad du 
direktoriai iš Kreivės frakcijas

T s - o v - b > I
pk vieną, sykį per metus atėjo 
į direktorių posėdį, d tokie pd-^ 
sėdžiai būna kas mėnesį. Prieš ‘ •' . 14 . , > • j *

nepaėmiau tavo balso “pažan
giųjų” frakcijai, šitaip aš da
riau ir darysiu taip pat su kitų- 
naujųjų ateivių balsais, kiek
vienas akcininkas prieš susi
rinkimą gauna įgaliojimą — 
proxy, kurį gali siųsti arba 
vadovaujančiai frakcijai, arba 
Breivei. šitie įgaliojimai nu
lemia balsus Už vieną ar kitą 
partiją. Aš nuoširdžiai linkiu 
Breivei kiro daugiau balsų su
rinkti. Ką gi aš padaryšiū, jei
gu jam nesiseka? Pernai jis 
pravedė 3 ir pusę direktoriaus, 
o šiemet tik 2 ir pusę. Pernai 
“pažangieji” pridėjo Breivei 
trūkstamus balsūs Motušiiii iš
rinkti, b šiemet jo frakcijos 
trėčiūftl asmeniui. Uaila man 
BreiVės.

—- Atrodo, kad Breivė savo 
išsišokimais prieš rinkimus 
paskelbdamas mūsų spaudoje 
nepagrįstus kaltinimus Simo- 
kaičiui ir Miliuliui, tik paga
dino savo bylą.

— Ar nevertėtų šį namą par
duoti? n- .

— Namas yra skirtas parduo 
ti. Tačiau pirkėjų neatsiran
da; Kad namas liktų lietuvių

metinius rinlymus jų lyderis 
triukšmauja, bet per metus 
nesirodo. Griauti lengviau ne- 
gu statyti.
;Prieš paskutinius rinkimus 
mūsų dienraščiuose .pasirodė 
žinios, kad tu, Ma ik i, ir Mičiu

> r
1 *■

. r - - , * 4

lis einate iš vien su “pažangiai 
siais”.

Tu gi pats matai, kad aš

ROCKFORD, ILL
Didelis miestas neturi kur savo 

atmatas dėti
Rockfordo miestas, "kurs savo 

didumu, po Chicagos yra sekan
tis miestas Illinojuje, susidūrė 
su rimta sunkenybe —Rockfor
do miestas nebeturi kur dėti sa
vo atmatas — išmatas — “ger- 
bedžių”. Senoji suvertimų vie
ta prisipildė su kaupu, daugiau 
nebetelpa. Jau pusė metų, kaip 

miesto meras paskyrė komisiją, 
surasti tinkamą naują vietą. O 
tai pasirodo daug sunkiau negu 
sunku. Surado vietą netoli Cher-

Ja Į ry Valley miestelio apie 30 akrų 
Iii žemės plotą. Nors iq vežimas 

tolokas ir daugiau kaštuos, bet 
j1 miešto • taryba sutiko tą plotą 
i pirkti.

Kai tik Cherry Valley ir apy- 
! linkės gyventojai sužinojo, jie 
Į smarkiai užprotestavo ir gavo 
1 teismo nutarimą, kad nenori 
j Rockfordo atmatomis suterštą 
1 orą kvėpuoti. Sumanymas nuė- 
1 jo vėjais.

Ta pati komisija po to surado 
Į kitoje vietoje 43 akrus tam tiks- 
! lui tinkamos žemės, kurią savi- 
, ninkai nori palyginamai pigiai 
, parduoti, tai vakarų pusėje, ne
toli už miesto prie Cuningham 
street. Miesto taryboje vėl pra
sidėjo didelis trynimasis, kodėl 
į vakarą, kur gyvena ‘<konsul- 
manai” (patys, miesto tarybos 
nariai), čia jie neįsileido sta
tyti ir pigiųjų namų nuominin
kams gyventi. Rezultate žemės 
pirkimas miesto atmatoms mies
to taryboje buvo 14 balsų prieš 
6 atmestas. Taigi miestas ne
beturi kur savo sąšlavas ir at- 

‘ matas pilti. Komisija ir meras 
nusiminę. Atrodo, ir Rockfor- 
da& įurėfc statytis, .iheineratarių 
ir savo sąšlavas ir atmatas de
ginti kaip kiti miestai jau daro, 

žvalgas

— 1971 m. geg. 26 d. p. p. Ka- 
jeckai dalyvavo The Riggs Na- 
ponios Knowles rengtame priė
mime.

rankose, mes stengiamės jį lai 
kyti ir saugoti nuo bankroto.’ 
■Tai dabar matai, kas kaltas ir 
kas kenčia? Jonas Kaunas

— Ponia O. Kajeckienė 1971 
m. geg. 26 d. dalyvavo priėmi- 

Arie, surengtame pagerbti ponią 
Agnew. Priėmimą rengė Wa
shington© Tarptautinio Klubo 
Ponių Komitetas ir diplomatinių 
misijų šefų žmonos Washing
ton© Tarptautinio Klubo patal
pose.

Kins tik furi gerą šfconj, 
Viską pe^kd pas Lieporų!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR -8-5875

i Vedėjas J. LIEPONIS ,
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 ikf>9:30. Kitom dienom nuo

What if we told you 
to cough up $18.75

You -wouldn’t like it, of course. 
’ You see, one of the nice '

Bonds is that yon don’t have to. 
That’s because yon happen

nobody forces you to do anything.
Rather, your country asks 

that yoc simply consider the

First <rf alį if you think

forget it Bonds aren’t for yo«L 
They only pay off in the long 
hamL For a. quick return, there 
trei lot better trays foinake 
< buck.

Bandaotneiy; m a matter of focL

A little over 4 dollars fix 
every 3 you invest. Plus, the 
privilege of buying die new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are die selfish 
reasons for buying Bonds.

Good, but selfish. ” * *
There’s one other very frn-

already own over $52 billion 
in Bonds.

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

this is the best piece of real 
estate going.

Sign ttp for Ad Payroll Sav-

And eofcgh that $!&,?&>

Take stock in America

NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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AMERIKOS UKRAINIEČIAI KATALIKAI
REIKALAUJA BAŽNYČIOS AUTONOMIJOS

J*:;:-

B

kurių vienas Vasil Veličkovskis 
kenčia sovietų kalėjime.

Persekiojamieji Ukrainos ka-
talikai pagalbos viltis deda i sa-< jo() pėdų puo minėtų..įstaigų.

hitas projektas, kuris atsto-

P i Studentu gegužės 25 d. atsišaukimas
(Tęsinys) i‘f - ' * I

Nepaisant visų telegramų, 
protesto rezoliucijų ir demons
tracijų, antrasis vyskupas aug
ziliaras praeito gegužės mėn. 25 
dieną Philadelfijos katedroje bu
vo įšventintas. Prieš tai išvaka
rėse įvyko protesto demonstra
cijos ne tik Philadelfijoje ir New 
Yorke, bet ir Chicagoje.

Tiems žygiams ukrainiečių 
studentų komitetas išplatino at
sišaukimus, kur be kt. pasakyta, 
kad : .'Vatikanas dėl Ukrainie
čių Katalikų Bažnyčios savival
dybės pasisakė n eigiamai. Jis 
pradėjo politiką suskaldyti ir už
valdyti Ukrainiečių Katalikų 
Bažnyčią. Pirmiausiai, jis pa
neigė teisę mūsų vyskupams pa
tiems valdyti savo bažnyčią.

Antra, jis suskaldė mūsų 
vyskupus savivaldybės reikalu 
su tuo rezultatu, kad tik keturi 
iš septyniolikos vyskupų — kar-

dinolas Slipyj ir Toronto, Ed- 
montono bei Australijos vysku
pai — tebestovi už Ukrainiečių 
Katalikų Bažnyčios savivaldy^ 
bę... Trečia, Vatikanas ėmėsi 
Ukrainiečių Katalikų Bažnyčios 
skaldymo paskirdamas Tėvą 
Stock kurio paskyrimas iššaukė 
tūkstančių ukrainiečių katalikų 
demonstracijas Washingtone, 
Philadelfijoje, ir kitur. Vatika
no naujausias Tėvo Losteno pa
skyrimas antru vyskupu ukrai
niečių katalikų bažnyčiai padidi
no priešingumus tarp senosios 
ir naujosios imigracijos.

Ukrainiečiai! Visų imigraci
jų ir politinių pažiūrų, atminki
te, kad -Ukrainiečių Katalikų 
Bažnyčia pati save valdo ir kad 
savo vyskupus ji pati gali skir
ti, o ne Vatikanas”.

Tą pirmadienio naktį, gegu
žės 24 d. naktį, nuo 7 vai. va
karo per visą naktį iki antra
dienio, gegužės 25 d. 10 vaL

•<

Miami, Floridos Charron Williams kolegijoj studentai dantistu praktikos darbus atlieka "Fanto
mo" burnoje. Šitas "pacientas" nedejuoja, nesiskundžia ir ramiai sėdi.-

Leis pa rd avinėli
degtinę prie bažnyčių l irius gėrimus

Spririgficldo 
priėątė. jstujvijio kq

restoranuose ar 
atstovų rūmaijklubl,Ose’ nors iie būh* visai 

ai:tj prie ųiokyklu,
ligoninių^ seneliu.ar ka
rinių įstaigų, šiuo projektu 
būtų' panaikintas 1931 metų 
įstatymas, kuris neleido par
davinėti jArimu arčiau kaip

WALNUT GRAINED ELEGANCE 
PICTURE PERFECT TV 
PERFORMANCE.

iiillllliiin

GET OUR LO LO PRICE

19" (diag. meas.) screen portable
The portable with a screen large enough for the largest 
family to enjoy. Provides diamond-bright, crystal-clear re
ception that promises to stay Sharp — because it is Sharp. 
"Split-Second Start” — instant picture... instant sound. 
Convenient front-mounted controls including slide rule 
UHF tuning. Front-mounted dynamic 
speaker for clearest sound. Telescopic di
pole VHF and loop UHF antennas. Earphone 
for private listening. UL. '.

MODEL TW-9«P

M

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

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

ryto, iki Stocko ir Losteno kon
sekracijos prie Nekalto Prasidė
jimo katedros Philadelfijoje vy
ko studentų vadovaujama su 
degančiomis žvakėmis demons
tracija.

Du protesto mitingai 
Chicagoje

Tuo pačiu metu, tik diena 
anksčiau, gegužės 23 d., sek- 

* madienį, Suma salėj įvyko Chi- 
cagos ukrainiečių demonstraci
ja ir protesto virš 400 žmonių 
susirinkimas šūkiu “Už Ukrai
niečių Katalikų Bažnyčios Teisę 
ir Vienybę”, dalyvaujant šv. Mi
kalojaus katedros, šv. Vladimi
ro ir Olgos parapijos, šv. Juoza
po, šv. Mykolo, šv. Vasilijaus 
Didžiojo ir šv. Mykolo iš Mil
waukee parapijų atstovams, 
reikalaujant kad Vatikanas ne
trukdytų vyr. arkivyskupui kar
dinolui Juozapui Slipyj adminis
truoti ukrainiečių katalikų baž
nyčią ir šventinti naujus vysku
pus. Chicagoje ypač aktingai į 
žygį įsijungė ukrainiečių jau
nimas, studentija.

Visam sąjūdžiui vadovauja 
Kanados ir JAV Ukrainiečių Or
ganizacijų Koordinacinis Komi
tetas, kurio pirmininkas yra Dr. 
Jurij Gorpdilovskij, sekretorius 
Mykolą Denisiuk, nariai: inž. 
R. Bigun, dr. A. Gaeckij, dr. R. 
Kubileckij, dr. J. Kokurudz, 
msgr. E. Malic, Dr. V. Markus, 
Mykolą Panasiuk, dr. Smik, dr. 
M. Charkevic ir O. Cerin.

Tas komitetas visų protestuo
se dalyvavusių organizacijų var
du išsiuntę telegramą pačiam 
popiežiui Pauliui VI, prašyda
mas netrukdyti ukrainiečių kar
dinolui Juozapui Sliplj lankyti 
savo pasekėjus Kanadoje ir 
Jungtinėse Valstybėse, kadan
gi tokia Kurijos akcija labai kir-

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS
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PER ANNUM PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 
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DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.
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šinanti ukrainiečių bendruome
nę. Kitą telegramą išsiuntinėjo 
visiems ukrainiečių katalikų vys
kupams, prašant pagalbos išrei
kalauti, kad Vatikanas leistų jų 
kardinolui Slipyj apleisti Romą 
ir aplankyti savo katalikus Ka
nadoje ir J A V. Telegramoje vys
kupams pasakyta, kad Kanados 
ukrainiečių organizacijos ir ku
nigai, vadovaujant senatoriui 
Puzik ir ministeriui Jaremko, 
padarė savo intervenciją dėl to
kio neįtikėtino uždraudimo.
Praeito šeštadienio rezoliucija

Pagaliau, praeitą šeštadienį, 
gegužės 29 d. Suma salėje, šiau
rinėje Chicagos miesto dalyje, 
kur tirščiausiai ukrainiečių gy
vena, įvyko sekantis ukrainie
čių katalikų protesto susirinki
mas, dalyvaujant dar didesniam 
žmonių skaičiui negu geg. 23 d. 
susirinkime, kuriame ypač gy
vai pasireiškė akademinis jauni
mas.

Po karštų kalbų priimta pen
kių punktų rezoliucija, kurioje]leis? 
be kt. pareikšta:

1) Du paskirtieji vyskupai, 
monsinjorai John Stock ir Ba
sil Losten, kuriuos nominavo Ry
tų AApeigu Bižnyčių Kongrega
cija, : 
Juozapo 
raini ečių katalikų bažnyčios vy
resniojo arkivyskupo patarimo 
atidėti savo! konsekracijos 
(įšventinimo) katą, iki kol su
sirinks ukrainiiiu kataliku hie- 
rachijos sinodai. Dėl to jų kon
sekracija, kuri buvo atlikta sti
prioje policijos apsaugoje, pro
testuotojams nuolat trukdant 
bažnyčioje ir tikstančiams de
monstrantų protestuojant prie 
bažnyčios iš lauko pusės, negali 
būti pripažinta galiojančia. Mū
sų nuomone jų paskyrimas yra 
nelegalus.

2) Mes reiškiame savo solida
rumą su studentu bado streiku 
ir su mūsų broliais ir seserimis, 
kurie demonstravo konsekraci
jos metu Philadelfijoje gegužės 
25 dieną. Mes reiškiame mūsų 
protestą, ir skaitome juos (nau
jai įšventintuosius vyskupus 
Stocką. ir Lostena) “anaxios”, 
tari yra nevertus užimti aukš
tas vietas bažnyčioje, kur juos 
paskyrė Rytų Apeigų Bažny
čių Kongregacija be vyresniojo 
arkivyskupo (Slipyj) sutikimo.

3) Mes griežtai protestuojame 
prieš. Vatikano uždraudimą jo 
eminencijai vyr. arkivyskupui 
Slipyj išvykti į Kanadą, kad ga
lėtų ten sušaukti Ukrainiečių 
katalikų hierarchijos sinodą... 
Mes protestuojame prieš Romos 
Kurijos pasikėsinimą laikyti jo 
eminenciją kardinolą Slipyj Va
tikano namų arešte.

4) Mes reikalaujame vyr. ar
kivyskupui judėjimo laisvės, kad 
jis galėtų vizituoti tikinčiuosius 
ir laisvai atlikti savo pareigas 
kaip Ukrainiečių katalikų baž
nyčias galva, ir

5. Mes tikimės, kad vyr. ar
kivyskupas galės sušaukti sino
dą Winnipege pagal planą ir be 
uždelsimo. Mes prašome visų 
ukrainiečių katalikų vyskupų 
padaryti visa, kas yra jų galioje, 
kad sinodas įvyktų. Sinodas pri
valo prisiimti visos Ukrainiečių 
Katalikų Bažnyčios autoritetą

kaip tatai yra nustatyta Vati

vo tikėjimo brolius laisvajame! 
pasaulyje, kur yra 17 ukrainie
čių vyskupų ir pats Bažnyčios 
patriarchas Juozapas Slipyj. Ta
čiau šių veikla yra visaip tormo-1 
zuojama Vatikano, kuriam be-i 
siekiant glaudesnių santykių su 
Kremliaus bosais plati ukrainie
čių katalikų bažnyčios autono
mija su savo patriarchu nėra 
patogu, nes į ją kaip vilties švy
turį su ilgėsiu žiūri komunistų 
persekiojamieji katalikai tėvynė
je. Tokiai nuolaidumo linijai Čia 
vadovauja Philadelfijos metro
politas Sinišyn, kuriam į talką 
Vatikanas paskyrė du augzilia
rus, minėtus Stocka ir Lostena.

senatą, leis vairuotojams tu
rėti mašinos užpakalyje ir pra 

(.imtas, atidarytas degtinės hoo
kas. Iki šiol tai buvo draudžia 
nia. Bandoma panaikinti su
varžymus pardavinėti alkoho
linius gėrimus arčiau kaip 
1.500 pėdų nuo universitetų ir 
kolegijų. Ir šis suvaržymas li
kęs iš 103-1 metų.

MUZIKALUS ŠUO

kano II Susirinkimo Dekrete apie] Tačiau yra vilties, kad žmonėms
Rytų Bažnyčias.

Iš pasikalbėjimo su 
prof. V. Marku

Kada sinodas turi įvykti 
jis galės įvykti, jei Vati-

masniai sujudus ir reikalaujant, 
sinodas vis tik įvyks ir suirutės 
bus galima išvengti. J. Pr.

(Pabaiga)

Tėvas turėjo sūnų, kurs mė
go smuikuoti, ir šunį, kurs vos 
smuiką išgirdęs pradėdavo staug 
ti.

“Ar tu negali griežti ką nors 
tokio, ko tas šuo nemoka akom
panuoti ?” nebeapsiklausydamas 
sušuko tėvas.

nepaklausė jo eminencijos 
ipo kardinolo Slipyj, uk-

ir ar 
kanas neleis vyr. arkivyskupui 
kardinolui Slipyj atvykti jį or
ganizuoti ir jame dalyvauti? — 
buvo paklaustas Dr. V. Markus, 
Lojolos universiteto politinių 
mokslų profesorius.

— Tuo atveju sinodas įvykti 
negalėtų, buvo atsakymas. — 
Galėtų įvykti vyskupų konfe
rencija, bet ji neturėtų tos teisi
nės galios, o tatai ir yra, ko Ku
rija siekia. Sinodas turi įvykti 
Winnipego mieste, Kanadoje jau 
šį birželio mėnesį, taigi už tre
jeto savaičių, nors vis dar turi
ma viltis, kad Vatikanas apsi
galvos ir nebetrukdys.

— Kas bus, jei tačiau neapsi
galvos ir kardinolo Slipyj neiš-

— Tuomet bus visiškas maiš
tas (revolt).

— Kaip išaiškinti, kad didžiu
ma pačių ukrainiečių katalikų 
dvasiškijos JAV-se veikia prieš 
savo bažnyčios autonomiją?

— čia tektų ilgėliau sustoti. 
Tėvynėje, Ukrainoje, 1946 me
tais pradėtu totaliniu teroru ko
munistai iš 5 milijonų katalikų 
mažiausiai pusę išnaikino, baž
nyčia yra nuėjusi visiškai j po
grindį, bet turi dar 4 vyskupus,

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 $2.00.

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

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 mūšų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta*4deolosrine 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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

/

INSURED

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.

UN I VERS A
Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UN ĮVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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mų demokratų. jaunalietuvių, 
trockinių.' • socialdemokratų, 
eserų, šaulių ir kt. vadovaujan 
čios sudėties likvidacijos pla-

Subscription Rates:
tn 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.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams ......____  $22.00
pusei metų ___________  $12.00
trims mėnesiams __________ $7.00
vienam mėnesiui  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams $20.00 
pusei metų$11.00

trims mėnesiams$6.00
vienam mėnesiui ----------------$2.00

Kanadoje:
metams  $22.00
pusei metų$12.00
vienam mėnesiui-------------- $3.00

Pirmieji 
gyventojų 
dyti 1941 
d. naktį, 
Valstybių

Užsieniuose:
metams  $23.00 
pusei metų _$13.00
vienam mėnesiui$3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. įžeidžią Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago. 
UI. 60608. Tele f. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Apie knygų rinkimą okupuotai Lietuvai
Pačioje Rusijoje speciali sovietų valdžios komisija 

praeitais metais pradėjo valyti didesnes rusų bibliotekas, 
o tos pačios komisijos įtaigotos grupės pradėjo valyti 
Amerikos lietuvių bibliotekas. Komunistiniai laikraščiai, 
toliau savo nosies nematantieji “kultūriniai bendradar- 
biautojai” ir paskiri asmenys renka Amerikos lietuvių 
išleistas knygas, siunčia jas “tarybinės” Lietuvos bib
liotekoms ir mokslo įstaigoms, kurių tos knygos niekad 
nepasiekia.

G. Vėžys, R. Misiūnas, R. Kviklytė, G. Procuta ir kiti 
Akiračiuose pasiskelbė, kad jie renka knygas Vilniaus 
Universiteto bibliotekai, bet nei vienas “knygų rinkėjas” 

- nėra tikras, kad surinktos knygos bus bibliotekoje ir kad 
mokslo siekiantis jaunimas galės tomis knygomis pasi
naudoti. Vėžio Akiračiams paruoštą raginimą “rinkti 
knygas” pakartojo birž. 2 dienos Vilnis, pridėdama, 
kad šie naujieji ateiviai, nežiūrint į jų aplipimą “buržu
azinėmis atgyvenomis”, juos dar “vistiek galima laikyti 
dorais lietuviais”.

Tos pačios dienos “Vilnis”, vykdydama tą pačių 
“knygų rinkimo” kampaniją, įdėjo rašinį, nurodydama, 
kur tas knygas reikėtų siųsti ir, papildydama “kultūri
nio bendradarbiavimo” darbą, aiškiai nurodo, kokias 
knygas į “tarybų” Lietuvą reikia siųsti, o kokių visai 
nesiųsti. “Kultūrininkams” ji pataria siųsti tiktai tas 
knygas, kurias komunistai Amerikoje išleido. Kitos 
knygos “tarybinėje” Lietuvoje nebereikalingos. Anks
čiau taip aiškiai maskolberniai nekalbėjo. J “kultūrinį 
darbą” jie kviesdavo visus inteligentus, kuriems “Lie
tuvos reikalai rūpėdavo”. *

Knygų skaitymo ir žinių įsigijimo reikalai nuo pra
eitų metų ne tik pavergtoje Lietuvoje ir visoje Sovietų 
Sąjungoje žymiai pablogėjo. Anksčiau į “tarybinę” Lie-: 
tuvą vis dar patekdavo viena kita lietuvių užsienyje iš
leista knyga. Vienas kitas lietuvis pamatydavo bibliote
koms siunčiamą knygą, kelis spausdinius parsiveždavo 
užsienyje buvę valdžios siųsti atstovai, vieną kitą knygą 
nuveždavo ir Vilniun nuvažiuojantieji turistai, tuo tar
pu dabar jau įvesta labai griežta kontrolė. Net aukšti 
sovietų valdžios tarnautojai Maskvoje turi parodyti kiek
vieną užsienyje spausdintą knygą. Jeigu neturi leidimo, 
tai tą knygą atima. Didesnė kontrolė įvesta centralinia- 
me Vilniaus pašte, kur 300 valdininkų tikrina visus laiš
kus, laikraščius ir knygas.

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
H-oji dalis

22
PIETINĖ NERINGA — KURŠIŲ MARIŲ UŽMARIS

Apie Kuršių Neringą — Užmari, tą Lietuvos Sa
hara, jos unikalų grožį, savitą gamtą, augmeniją, 
galima būtų prirašyti storas knygas.

Neapsakomas grožis pavergia žmogaus žvilgsnį, 
kuriuo metų laiku jis bežvelgtų i Baltijos jūrą ar Kur
šių marias iš Neringos kopų viršūnių. Koks čia savo
tiškas ir retas gamtovaizdis! čia ir amžinai ošianti, 
žaliuojanti giria, sulaikanti smėlio antlekius, ir gelto
nuojančios vėjo pustomų smilčių kopos, ir be paliovos 
ošianti ir ūžaujanti Baltija, ritenanti sav vilnis Nerin
gos kryptimi. Nuo kopų viršūnių pažvelgęs į rytus ir 
vėl matai atvirų vandenų plotus — amžinai pamėlu
siuose ūkuose Įsisupusias pilkšvas Kuršių marias.

Jūros, kaip žmonės, turi savo būdingus bruožus, 
spalvas ir atšešėlius. Mūsų Baltija — tikra nenuora
ma! Vėjai — tai šiaurys, tai vakaris — vagoja jos pa
viršių, gena vieną vilnį įkandin kitos. Bangos ritasi 
viena ant kitos, dūžta ir palieka smėlingoje pakrantė
je baltas putų juostas. O kaip skaisčiai žvilga pailgos 
bangų skiauterės ryškioje saulutės spindulių šviesoje, 
kuri užlieja visą jūrą, kiek tik akis gali užmatyti. Ta
da jūra pradeda žvilgėti skaisčiai mėlynu atspalviu. 
Palaipsniui spalvos keičiasi, nyksta, gęsta. Debesys 
pamažu užgožia saulutę, jūra tamsėja, tik baltomis 
putomis pasidabinusios gožos dar labiau išryškėja.

Ištisomis valandomis galima stebėti šį saulės, vėjo 
ir bangų žaismą. Nenusbos! O kai akis pails nuo

Princesė Margarita, Britanijos karališkosios šeimos narė, kaip ir dažj 
na moteris, sulaukusi 41 metę ėmė storėti. Nuotraukoje ji ima iš 
dėžutės sacharino tabletę, kurias ji deda j kavą vietoj cukraus pri

ėmimuose ir baliuose.

mento direktoriaus Antano 
Sniečkaus paruoštą 1940 m. in
strukciją: “priešvalstybiniu
partijų: tautininkų, voldema-,

Didžiausias suimtųjų nuo
šimtis buvo pirmaisiais bolše
vikų okupacijos mėnesiais: 
nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 
tų pat metų lapkričio 1 d. (per 
keturis su puse mėnesių ) bu
vo suimta 57%- visų kalintųjų; 
85% visų suimtųjų buvo kalti
nami -pagal RSFSR baudžia
mojo kodekso 58 straipsnį, t. 
y. priešrevoliucinę ir prieš
valstybinę veiklą. Su mažomis 
išimtimis suimtųjų tardymai 
vykdavo vidurnakčio valando
mis, suimtiesiems buvo vartoja
mas smurtas ir kitos teroro prie
monės. Kalėjimuose sąlygos bu
vo pasibaisėtinos: blogas mais
tas, oro stoka, kalėjimų ka
merų perpildymas suimtaisiais. 
Kalėjimų langai buvo uždary
ti medžio ar metalo dėžėmis,- 
kad kaliniai pro langus nega
lėtų matyti ir tarpusavype ar 
su laisvuoju pasauliu susižinoti.

Daugaiusia suimtųjų buvo 
kalinama Kauno, Vilniaus, 
Šiaulių ir Marijampolės kalė
jimuose. Pravėniškių priver
čiamojo darbo stovykloje bu
vo laikoma iki 450 —500 suim
tųjų.

1941 m. birželio -22 prasidė
jus rusų — vokiečių karui, di- 
-desne dalis kalėjimuose kalin
tų asmenų išsivadavo. Kiti bu
vo arba deportuoti į Sovietų 
Rusiją arba vietoje išžudyti.

Lietuvos gyventojų deporta
cijos į Sov. Rusiją vyksta visą 
laiką ir dabar. Pradžioje tai 
buvo vykdoma mažesnėmis 
grnpelėrniis deportuojant kalė 
fimuose -laikytų asmenų. Ma
sinės gyventojų deportacijos 
buvo pradėtos 1941 metų bir
želio 14 — 15 d. d. Tada buvo 
suimta ir deportuota 34.260 as 

Amerikos pažangūs lietuviai buvo ir yra kruopš- menų.
Gyventojų deportacijos bu- 

vo vykdomos pagal Maskvos ] 
instrukcijas Pagrindinė ins- 
trukcija liečianti Lietuvoss, ,

masiniai Lietuvos 
trėmimai buvo įvyk
iu. birželio mėn. 14 
pagal komunistinio
Saugumo Departa- rininkų, liaudininkų, krikšcio-

Visos “tarybinėn” Lietuvon siunčiamos knygos su-1 
laikomos. Jos gali būti siunčiamos mokslo įstaigoms,; 
knygynams, bibliotekoms ar pasižymėjusiems mokslinin
kams — adresatų nepasiekia. Pirmieji pasiųstų knygų 
egzemplioriai Vilniaus pašte konfiskuojami. Konfiskuoti 
egzemplioriai eina viską kontroliuojančiai sovietinei sau
gumo bibliotekai. Ten nueina ne tik pirmieji egzemplio
riai, bet ir pirmieji dešimt egzempliorių, patekę į sovietų 
policijos rankas. Jeigu pasitaiko dar keli lietuviškos 
knygos egzemplioriai, tai tada jie jau siunčiami Lietu
voje saugumo reikalus tvarkantiems komunistams. Se
kantis egzempliorius patenka Juozo Žiugždos vadovau
jamam partijos “istoriniam institutui”. Užsienyje 
spausdintas knygas iki šio meto Žiugžda laikė užraki
nęs. Pas Žiugždą yra raktai ir Bostone leistos Lietuvių 
Enciklopedijos. Vieną kitą tomą gali pavartyti tiktai tie 
komunistų partijos nariai, kurie yra įpareigoti paruošti 
partijos vadovybei reikalingą propagandinį darbą. Pa
našiai leidžiama pasinaudoti ir kitais užsienyje leidžia
mais laikraščiais ir knygomis. Visiems kitiems, kurie ne
dirba komunistų partijai, jokia užsienyje leista knyga ar
ba laikraštis yra neprieinamas.

Nei Vėžys, nei Akiračiai, nei Vilnis neturi jokio už
tikrinimo, kad surinktos ir pasiųstos knygos pasieks bib
liotekas ir Viešuosius knygynus. Jeigu, ir pasiektų, tai 
nėra garantijos, kad skaitytojams bus leista jomis pasi
naudoti. Jų vedamas darbas apvalys Amerikos lietuvių- 
knygynus ir privačias bibliotekas. Sovietų valdovams 
daug lengviau valdyti pavergtus kraštus, kai gyventojai 
mažiau žino apie savo praeitį. “Kultūrinė” sovietų polici-: 
ja šį faktą nustatė, todėl kiekvienas partijos narys šiam: 
patvarkymui privalo paklusti. Jeigu vienas kitas “kultu-; 
rinis bendradarbis” dar suabejotų sovietų policijos politi
ka, tai štai kaip skamba pačios “Vilnies” žodžiai “knygų: 
rinkimo” reikalais: >•/ j

tūs darbo žmonės. Per daug metų, būdami LLD na
riais, dejom dolerius ir centus, kad tos knygos būtų, 
išleistos, iš kurių mokomės suprasti h* pažinti mark
sistines idėjas, ant kurių šiandien būda vejamas socia-
lizmas Lietuvoje. Lai tos knygos ir jateks i socialis- ^1^08 EstiJ°s gyventojų

voWanb deportacijas, yra vadinama

Lietuvą, tos knygos ten nebuvo geidžiamos. Dabar ‘ 
Lietuvos bibliotekos mielai jas priims.

“Nereikia siųsti Lietuvon dabartiniu laiku iš
leistų knygų, nes jų ten ganėtinai tūri. Nepageidau
jamos čia Amerikoje išleistos visokių “vaduotojų” 
knygos, kuriose visaip šmeižiama ir juodinama Ta
rybų Lietuva”. (Vilnis, 1971 m. birt 2 d., 3 psl.).

f

Vėžys su akiratiniais savo bendradarbiais, pradėjęs.

“Sierovo instrukcija”, jų paruo
šė Sov. Rusijos (SSSR) Valsty
bes Saugumo liaudies komisa
ro pavaduotojas Sierov.

Visi suimtieji Lietuvos gele
žinkelių stotyse buvo sugrūsti 
į gyvulinius mėšluotus vago
nus po 50 — 60 žmonių ir be 
jokios sanitarinės priežiūros, 
be maisto, vandens ir oro buvo

rinkti knygas Vilniaus bibliotekai, nepasakė, kokios j Rusijosprivercia-
gos ton bibliotekon bus priimtos. Šiuo -atžvilgiu Jokubka

kokiom negadinti pašto ženklų. Matyt, kad jis yra tiks
liau informuotas.

mojo darbo koncentracijos sto 
vykias ir pramonės bei valsty
binius tarybinius ūkius.

Vakarų pasaulį pasiekian
čiomis žiniomis, antrosios bol

čia musę tėvynė.. •

vaizdų Įvairumo, galima nusileisti kabos šlaitu prie 
jūros ir pulti įsibėgėjus į jos glėbį.

Neringos miškai irgi savotiški. Vos įžengęs į juos, 
tuoj pastebi, kad jie kažkuo skiriasi nuo įprastinių 
lietuviškų miškų. Ir Neringoje mes galime rasti pel-, 
ketų miškų, kuriuose auga lapuočiai su daugybe ber-' 
žų, tik šie yra ne taip lengvai atpažįstami: kur .gi din-; 
go jų balti, juodomis raukšlėmis išmarginti kamienai? 
Nuo pat žemės jie yra apaugę žalsvomis kerpėmis, ku-. 
rios medį saugo nuo žvarbių jūros vėjų, nuo rudenst 
darganų ir žiemos speigo. Kad tai vis tik berželių į—r 
svyruonėlių esama, atpažįstame iš žemyn nulinkusios, 
lapijos, kurios smaragdinė žaluma tik dar ryškiau pa
brėžia ilgų, lanksčių šakelių rudą blizgesį. Ir tik gerai, 
Įsižiūrėję pastebime skaisčiai baltą kamieną, švytintį

H

•A? ją

■Ii

VĖL KAPINIŲ
REIKALU

Perskaičius “Drauge” prane
šimą, pasirašytą 11 kunigų ir 3

ševikų rusų okupacijos metu 
Lietuvos gyventojų masinės de 
portacijos tapo įvykdytos: 1944 
m. lapkrityje, 1945 m. rugpjū
čio ir rugsėjo mėn.,1946 m. va-___r___ ___ __________ ______
sario mėn., 1947 m. rugpiūčio pasauliečių, darosi be galo liūd- 
ir rugsėjo mėn., o 1948 m. ge-‘ 
gūžės mėn. Išgabenami į pri
verčiamų darbų stovyklas dau
giausiai palietė iš Lietuvos pa
bėgusių asmenų gimines, de
mobilizuotus 
tojus.

Apytikriais 
šie trėmimai 
pareikalavę 350.000 iki 400.000 
aukų.

Okupacijos metų ir 1941 m. 
birželio mėn. bolševikams — 
rusams iš Lietuvos traukiantis 
bolševikų — rusų buvo įvyk
dyti gyventojų žudymai šiose' 
vietovėse: Pravėniškyje, 450 
kalinių, 27 civiliai tarnautojai; 
Červenėje 80 kalinių, Telšiuo
se — Rainių miškelyje — _ 
kaliniai; Panevėžyje — 26 ci
viliai; Rokiškyje —: .30 kalinių, 
ir civilių; Zarasuose — 22 civi
liai ir kaliniai; Petrašiūnuose —- 
28 kaliniai; Ukmergėje — 7 
kaliniai; Papilyje — 10 kalinių 
ir civilių; Raseiniuose — 20 ka 
linių ir civilių ir kitose vietose 
aukų net nebuvo suskaičiuota.

Šiemet sueina 30 metų, kaip 
prasidėjo lietuvių tautos tra
giškos dienos. Lietuviu visuo
menė, be abejo, šią liūdną su
kaktį plačiai minės. i

retai prasiskverbiančiuose saulės spinduliuose net ir iš 
po tankių kerpių drabužio.

Štai smiltynuose driekiasi kalnų pušaičių giraitė. 
Ji primena rūtų darželį. Pušaitės, kaip ir rūtos, pasi
puošusios šviesiai žaliais “žiedeliais” — kuokštais jau
nų spyglių ataugų ant pilkų, kerpėmis apžėlusių, kup
rotų šakų. Kaip ir rūtos, pušaitės skleidžia kaitriame 
ore aštrų, nosį kutenantį pušų sakų kvapą. Kalnų pu
šaitės yra kuklūs medeliai, bet ištvermingi ir atkaklūs 
kovotojai prieš amžiną Neringos gyventojų priešą — 
pilstomą smėlį. Išsikerojusios pušaičių šaknys sugeria 
kritulius, nes giluminio vandens jos neįstengia pasiek
ti. šiais skurdžiais vandens ir maisto medžiagų ištek
liais minta iki trijų metrų aukščio pasiekiančių šių pu
šaičių medžiai. Kuo ne visą tokio medžio kamieną pil
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karius ir tarnau-

apskaičiavimais 
ir žudymai yra

na, kad lietuvių motinų išau
ginti asmenys, tariamai tarnau
ja didesnei Dievo garbei ir žmo
nių gerovei, drįsta stoti skersai 
kelio lietuvių pastangoms ap
ginti kapinėse savo teises, pa
pročius, tradicijas, visiškai ig
noruodami Lietuvių visuomenę, 
ignoruodami lietuvių savininkų 
bet kokias teises, tuo tarpu kai 
kapinių Tarybai, susidedančiai 
iš 13 kunigų ir keleto pasaulie
čių pripažįsta teisę net-parduoti 
svetimą, jiems nepriklausančią 
žemę.

Nuo kada kapinių Taryba pra
dėjo rūpintis jai nepriklausan
čiais švietimo reikalais ir kas 
nustatė, kad kažkokia mokykla 

-g kapinių Tarybai arba kapinėms
yra labai reikalinga? Lietuvių 
įgytą turtą nevalia niekam (ne
žiūrint, kas jis bebūtų) be pa
čių lietuvių sutikimo švaistyt.

Pagaliau pasisakymas, kad į 
jie palaiko kapinių Tarybos f 
pastangas apsaugoti lietuvių ka
talikų tradicijas, tai jau tikrai 
juokingas, jei nepasakyti dau
giau. Juk kaip tiktai dėl tų tra- # 
dicijų ir papročių nepaisymo ir 
prasidėjo lietuvių visuomenės 
akcija savo teises apginti.

Pasipiktinęs

ku rūbeliu dengia kerpės, ginančios jį nuo drėgnų pa
mario ir pajūrio žiemų šalčių. Tačiau nuo vakarų vė
jų siautimų tų pušaičių niekas negali apginti. Ten, kur 
apsauginės kopos jų neužstoja, tie medeliai, vakario 
vėjo lenkiami ir spaudžiami prie žemės, Įgauna keis
čiausių formų išvaizdą. Vienos pušaitės, vėjo iškeiptos, 
Įstriža strėlė žiūri Į rytus. Kitos iš jų. matyt, prieši
nosi, atsilaikė, bet pagaliau buvo audros palaužtos ir 
nulenkė savo skurdžias galveles. Taip jos ir stovi su 
pasvirusiomis lajomis, lyg apverkdamos savo kartų li
kimą. Į kitus medžius perkūnija Įtrenkė, dar kitiems 
vėjai karūnas apdraskė — beliko tik stuobrys su kelio
mis maldaujančiai Į dangų ištiestomis šakelėmis.

Tačiau kaip besiaustų vėjai ir viesulai, kiek be
kepintų smėlį kaitri saulė, kiek bekamuotų speigai, 
kalnų pušaitės amžinai žaliuoja, savo retais vainikais 
lyg kilimu nuklodamas tūkstančius hektarų, apipin- 
damos šaknimis šėlstantį iš jūros dugno iškilusį smėlį, 
tvirtai surakindamos jį.

Kitoje pušaičių girelėje viešpatauja slaptinga 
tankmė, kurioje šakos ir pasvirę medžių kamienai yra 
taip susirangę, kad ne tik praeiti, bet ir prašliaužti 
sunku, čia tik zuikiams, lapėms ir šernams erdvu ir 
gera.

(Bus daugiau)

DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO

TEISYBE



DR. ANNA BAULINAS
AKIŲ, AUSŲ, 
IR GERKLES LIGOS

> PRITAIKO AKINIUS
2858 W. 63rd STREET

Ofiso tolrf.; PRo>p«ct 8-322$
R«zid. talefu WAlbrook W076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. rytr^ 
juo 7 iki 9 vaL vak. Treč. nedaryt*

LSD - jaunuomenės fasono nuodas
; jį J : į ■; ;> č.

ir laibas kaskart Ipfriau dezor-

Rex teL 2394683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building); Tat LU 5 6446. 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepta, stambinti 374-8012 

lelefu PRoapoot 8-1717

DR. S. BIEZ1S 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3T48 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po piety 1-3; vak. 7-8 
aktai antraeilėmmIii įj penktadieniais. 
ITeėlad. ir sekmai! ofisas uždarytas. 

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. KTER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
-• Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS; 

rtrinadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antraxL, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

. LSD šiandien yra skaitomai 
svaiginamojų narkotikų “kara
lium”. Jis yra sintetinis nuo
das ir d -—lyserginės rūgšties ir 
diethylamido, kuriam bandy
mus dariusieji priduoda kai 
kurių “psichedeliškų” savy
bių.

Tas antkrytis buvo profeso
riaus Hoffmano 1^43 metais 
netikėtai išrastas Sandoz che
minėj labara tori joje Švedijoje.

Bedarydamas minėtų chemi
kalų mišinį jis pajuto kažkokį 
apsvaigimų ir norėdamas “išsi 
blaivyti” paėmė to mišinio 
0.25 miligramų dozę, kuri, kaip 
vėliau buvo nustatyta, buyo 5 
iki 10 kartų daugiau leistinos 
dozės. Apie savo šiurpius pa
tyrimus prof. Hoffman rašė:

“Visi dalykai pasikeitė optiš 
kai, aš nebegalėjau susikon
centruoti. .. Akis užmerkus 
mane užplūdo fantastiškiausi 
nepaprastos plastikos ir spal
vų ryškumo vaizdai... Mane 
apėmė baimė, kad išeisiu iš 
proto; aš savo padėtį aiškiai 
jaučiau ir mano galėjimas ste
bėti nebuvo pažeistas. ErdvėRex. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - E1SINAS
AKUdtMdA IK LioOS

GiNcKvLuGiNE chirurgija 
0132 oo. Keozia Avi., VyA 5-2670

Valandos pagal susitarimą, Jei neai- 
sxuepia. sKaminnii ml 3-uvoi.

Dr. A. JENKINS 
: GYurrOJAS IR CHIRURGAS 3844 WEST 63rd STREET

UFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 

Tree, ir šeštaa. uždaryta.
Ofiso teta Portsmouth 7-6000 
Rezid. teiifu GArden 3-7278

GRAD1NSKAS

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo S iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL
______Trečiadieniais uždaryta.______

DR FRANK PLECKAS
i ■■■ ■ : OPTOMETRISTAS - .. ,o-„ 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880;
Nauįas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

*Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71st St.

Tel.: 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

NEŠIOJAMAS STEREO

: PATEFONAS
TIK $46.95 j

2512 W. 47 ST. — FR 6-T998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

l...........- - ---------

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio U—12- 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629
1- ■ ---- if

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 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
Rezid. telvi.. Glbson 8-6195 

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
sietuvos savo gimines, 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 rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais, kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8
. iri »r i f^. i,ij»Ti JT IH f

ganizavosi... Aš negalėjau 
nieko daryti, kad ir kaip norė
jau sulaikyti pasaulio aplink 
manė sugriuvimų... Mano Aš 
(Ego) buvo kažkur erdvėje. 
Aš savo negyvų kūną mačiau 
gulintį sofoje... ”

Charakteringas LSD povei
kis yra giliai siekiantis dvasi
nis pakitimas ir sukrėtimas, 
kažkaip susietas su kitokiu er
dvės ir laiko pergyvenimu. 
“Vaistai”, nuo kurių tokie re-- 
zultatai gaunami, yra vadina- 
jni Psychotomimetica, tai yra 
medžiagos, kurios pamėgdžio
ja proto pamišimus, arba ha
liucinogenais (haliudinacjjų 
sukėlėjais). USD, be abejo, 
yra iš visų tų substancijų stip
riausia ir skaitoma, dešimtį 
tūkstančių kartų daugiau vei
kianti kaip meskalinas ir 200 
kartų daugiau kaip psilocybi- 
nas. Greit buvo nustatyta, kad 
LSD sukelta dvasinė būklė vra 
gana panaši į schizofrenijos 
sukeliamas proto ligas.

Jaūnubmneės, žinoma pra
džioje ^akademinės, tarpe LSD 
kaip kokia lavina pasklido kai 
1961 metais Harvardo univer
siteto psichologijos prafeso- 
rius 39-metis Timothv Leary 
pradėjo eksperimentuoti pir
ma su psilocybinu, vėliau jau 
su LSD ir savo “sąmonę pra
platinančiais” patyrimais su
sižavėjęs įsteigė keistus rate
lius, pavadintus “Transcen
dentiniu gyvenimu”, “Viduji
ne laisve” ir tp., patraukdamas 
studentus, įvairius meninin
kus, kai kuriuos prafesorius, 
rašytojus ir poetus, kaip Ar- 
thurą Koestlerį, Ąllen GinS- 
bergą.

Ilgai netrukus rimtesnieji, 
atsargesnieji nuo to pamišimo 
atsitraukė, bet persimetęs į “ji 
pių”, “hipių’’ ir visokią kūt
vėlų eiles šis nuodas priaugan
čiąja! kartai tebedaro neįsi
vaizduojamą žalą.

TEXAS FARMERIS 
IZRAELYJE

Vienas farmeris iš Texas nu
vyko į Izraelį ir lankydamas žy
dų farmas paklausė vieno ūke
lio savininką: “Ar tai Visa tavo 
farma?” Gavęs atsakymą, kad 
visa, teksietis ėmė girtis: “Aš 
savo Texas farmoje kai penktą 
valandą automobiliu išvažiuoju 
Į savo laukus^ tai važiuoju va
žiuoju ii- važiuoju, ir kol pasie
kiu kitą farmos galą, pradeda 
temti!

Izraelitas truputį patylėjęs at
sakė: “Kadaise ir aš tokį auto
mobilį teturėjau”.'

1. Paraudusios ir ašarojančios akys — nuo klijų uostymo.
Varvanti nosis — nuo heroino, morfijaus, kodeino.

3. Nuolatinis lūpų laižymas — pastangos jas drėkinti džiūstančias nuo 
amphetaminų.

4. Drastiškas svorio kritimas — nuo heroino, opiumo.
5. Dažnai dėvimi spalvoti akiniai kur reikia ir nereikia — noras pa

slėpti akių pabalimą vartojant LSD.
6. šlitiniavimas, ištižimas — nuo barbitūratų.
7. Raudonos, patinusios nosies šnervės — nuo kokaino uostymo.
8. Didelis prakaitavimas ir negeras kūno kvapas — nuo amphetamine
9. Ilgos rankovės dėvimos norint paslėpti adatų subadytas žymes nuo 

heroino arba methedrino Įšvirkštimų.
10. Rankų drebėjimas — nuo' amphetaminų....

r ' v ‘ | ‘2^ f

(Paimta iš National, proto sveikatos instituto ir Narkotikų bei pavojin
gų vaistų biuro Skelbimų tarybos plakato “Diagram of a drug abuser”).

Didysis pavasario spaudos balius

, P. ŠILEIKIS, 0. P.
*4% ORTHOREOAS-PROTEZISTAS
VT Aparatai - Protezai, Med. Bap- ^4 dažai Speciali pagalba kojoms

- (Arch Supports) ir L L
Va, • 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: P R aspect 6-5084

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

ARGENTINA NETURI 
JAUTIENOS

Argentina per daug metų bu
vo garsi savo jautienos mėsa. 
Daug mėsos eksportuodavo į ki
tas šalis. Dabar pačiai Argenti
nai trūksta jautienos. Valdžia 
pradėjo varžyti jautienos su
naudojimą. Kad jautienos kon
tingentą pakelti iki normalumo, 
reikalinga turėti ne mažiau kaip 
55 milijonus galvijų. Jautienos 
kainos labai pakilo.

Todėl taip atsitiko, kad val
džioje pasidarė politinė suirutė 
ir trumparegiškumas. M. š.

VIENINTELĖ VIETA

ūmo ■

gjJIENAS
hi Tūm mm- -

Drhrmi tūpti perka r t*u**“** 
į* protu snmo tirtu per

NAUJIENAS

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

Write: The PresK<eM*t Committee 
on Mentei Reterdetion,

D. C. 20501.

»«~4 . ’ - r_---------

Mrfrm _______________ _ ' -i—-—---
We -

Grįžusiam penktą valandą ry
to namo vyrui žmona sako: “Pa
galiau, vis tik namai geriausia 
vieta, ar ne?”

Vyras šlitiniuodamas: “To aš 
nežinau, bet tai vienintelė vie
ta šiuo metu, kuri yra atdara”.

FtAHMd m e puMc w*<ee M one* 
entlOT wHh The AdwertWnt QmrMI

AD MAT NO. MR-4147 
G tetama x *1 em)

— š. m. geg. 29 d. Lietuvos 
Atstovas ir p. O. Kajeckienė 
dalyvavo Saudi Arabijos amba
sadoriaus ir ponios Al-Sowayel 
surengtame Dinner pagerbti 
Saudi Arabijos pravažiuojantį 
pro Washingtona .Jo Didenybę 
King Faisal Bin Abdul Aziz.

Marquette Parko Lietuvių Na
mų savininkų organizacijos na
rių vadovybės rengtas didingas 
balius įvyko š. m. gegužės 22 d. 
parapijos salėje.

Balių globojo ponia Stasė ir 
Juozas Bacevičiai. Jį rūpestin
gai pravedė pirm. Bacevičius, 
pasveikindamas mielus svečius, 
lietuviškos spaudos ir radijo pro
gramų rėmėjus.

Pristatė garbės svečius, Wal
ter McAvoy,gerai žinomas Mar
quette Parko, gyventojams, nes 
jis. tarnatįjsg^Illinois legislatu
re j e jau 26 m. Jis pareiškė, kad 
jam miela dalyvauti lietuvių su
eigose ir paaukojo $20 spaudai 
ir radijui paremti.. Jis labai 
įvertino Marquette (Parko na
mų savininkų ruošiamus balius. 
Jis priminėj kad namų savinin
kai pirmieji pradėjo tą žygį ir 
ragino tęsti toliau.

Poetas A. Budreckas, Naujie
nų atstovas,; kuris pareiškė, esu 
labai sujaudintas šio jūsų gar
bingų žygių, kurio jūs rodote 
garbingą pavyzdį ir paskaitė 
poezijos posmus “Spauda” tau
tos galybė.

Pranas šulas, Sandaros atsto
vas?- dėkojo už paramą ir ragi- 
ho dirbti tą: kultūringą darbą.

Vėliau kalbėjo žurn. A. Sta- 
kėnas. Jis .atstovavo “Laisvą
ją Lietuvą”. Jis sakė, kad rei
kia remti spaudą ir radijo pro
gramos, nes tai yra mūsų kul
tūros žiburiai. Stasys Patlaba 
padėkojo spaudos ir radijo pro-l 
gramų vedėjams, kurie rėmė 
mūsų siekimus pakelti mūsų or
ganizacijos gerbūvį, išlaikyti 
mūsų mielą koloniją lietuvišką 
ir saugią. Padėkojo visiems ba
liaus dalyviams, kurie savo at
vykimu parėmė rengėjų pastan
gas, kad šis balius pasisektų.

Kazė Brazdžionytė padekla
mavo eilėraščius, vieną linksmo 
turinio, o kitą patriotinį ir pia
no melodijomis baigė meninę 
dalį. Baliaus dalyviai gausiais 
aplodismentais reiškė jai dėkin
gumą. Vaišes pradėjo kun. V. 
Zakarauskas; sukalbėdamas mal
dą.

A. Zakarauskas, parapijos 
klebonas, pdšrveikino baliaus da
lyvius pareikšdamas, kad jam 
malonu matyti kaip jo parapi
jiečiai reiškiasi kultūrinėje vei
kloje ir jis! mielai rems teisin
gus mūsų siekimus.

Dovanų paskirstymą su pasi
sekimu pravedė Stasys Patla
ba ir Antanas Stakėnas. Virtu
vėje šeimininkavo ir svečius vai
šino. * Stasė ■ Bacevičienė, Vero-

nika Stakėnienė, Pranė Patla- 
bienė, Birutė Kasčiukienė, Ja
dvyga Sasnauskienė, Bronė 
Barakauskienė ir Janina Sta
kėnienė. Barą aptarnavo 
Mindaugas Stakėnas, Algis Ba- 
rakauskas ir Jonas Kasčiukas. 
Kontrolę pravedė Adomas tise- 
lis ir Kazys Brazaitis. Loterijai 
dovanas rinko Juozas Vikšraitis 
ir A. Ūselis. Pažymėtina, kad 
dirbusieji atsisakė užmokesčio 
paaukodami spaudos ir radijo 
reikalams. Dovanas laimėjo. 
Stepono Lakavičiaus dovanota 
14 galiono degtinės, laimėjo Ka
zys Bagdonas. Petkaus ir sū
naus, laidojimo direktoriai, do
vanotą 20 dbl. čekį laimėjo J. 
Kregždys.

Pasivaišinę dvasios penu ir 
geriausių šeimininkių skoningai 
pagamintu maistu, svečiai links
minosi ir, lietuviškai muzikai 
grojant, skendo šokių sūkuriuose

Su pakilia nuotaika svečiai 
skirstėsi pasidžiaugę menine da
limi. Gerai pasivaišinę, links
mai pasišokę, lietuviškų dainų 
išgirdę 'daugybės dovanų laimė
ję, sakė vienas kitam iki kito 
tokio malonaus pasimatymo. 
Tad, sekite spaudą ir radijo, o 
M. P. N. S. surengs dar geres
nių linksmybių.

Stasys Patlaba

FBI seka Čikagos 
negrą aldermaną

Antrojo wardo aldernianas 
Fred Hubbard, paieškomas 
FBI už pinigų išeikvojimą, 
prieš savaitę buvo matytas Ka
lifornijoje, kur jis iš vienos 
savo pažįstamos bandė pasis
kolinti pinigų. Policija jau pa
tyrė, kad negras aldcrmanas 
dažnai važinėdavo į Las Vegas, 
kur lošimų salėse pralošdavo 
nemažas sumas pinigų. “Cae
sars Palace” kasino jam net 
duodavo nemokamai nakvynę, 
kaip “geram klientui”. Išeik
vota 95.000 dol.

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

— Lietuviu Motery Piliečiu Lygos 
pusmetinis nariu susirinkimas Įvyks 
sekmadienį, birželio 6 d. Lietuvių Au
ditorijoj, Š133 So. Halsted St. Pra
džia 1 vai. p. p. Nares prašome atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po šio susirinkimo bus atos
togos keletą mėnesių. Po susirinki
mo bus kavutė.

— Lietuviu Brighton Parko Motery 
klubo pusmetinis susirinkimas neį
vyks kaip buvo skelbta, nes svetainė 
yra naujai dekoruojama. Pusmetinis 
susirinkimas ivyks liepos 1 d. Talman 
salėje,.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

NAUJIENOSE”

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

, ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harltm Avė. — 586-1220

GĖLES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
\ Į s jų.. ,. c

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YAris 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 TIENĄ 
IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE M1ESTC 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: Y Aras 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUANTCA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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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Kristijono Donelaičio Lituanistiniu Mokyklą Tėvų Komitetas 1070-71 mokslo metams. Iš kairės į dešinę sėdi: Vida 
Kosmonienė, parengimų vadovė, Povilas Kilius — tėvų komiteto pirmininkas, Regina Kučienė — iždininkas, An
gelė Dirkienė — sekretorius. Iš kairės į dešinę stovi: Jo įas Rudaitis — narys ūkio reikalams, Albertas Vengris — 
parengimų vadovas ir Antanas Luneckas — vicepirminin cas. Nuotraukoje trūksta: Vaclovo Kleizos — nario in
formacijai. Nuotrauka V. Noreikos

• w

įfaĮ "

Papartis - seniausias augalas
f Papartis nėra žydinčių au
galu šeimos. Papartis yra se
niausias augalas mūsų plane
toje. Mokslininkai teigia, jog 
papartis atsirado tada, kai 
žemėje pradėjo augti pirmykš 
iė flora, būtent prieš 365 mili 
jonus metų. Paparčiai išvystė 
sudinėlių sistemą ir įsigalėjo 
tarp samanų bei drėgnų vietų. 
Dabar paparčių yra apie 9100 
rūšių. Tūkstančiai paparčių 
augo ir dingo per i

metų susislėgdami klodais dur 
pėse ir po žeme. Per tūkstan
čius ir milijonus metų susida
rė anglis. Ledų gadynėje au
galija buvo nustumta Į pietus 
slenkančių ledų. Kai ledai alsi 
traukė, vegetacija pasiliko. 
Dabar Įvairiausių rūšių papar 
čių yra visame pasauly, kur 
tik yra miško. Viena paparčių 
giminė tarpsta žemose, drėg- 

K„H„.^,„.nose vietose, kiti auga sauso- 
milijonus*se aukštumose, net saulėtoje

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 

Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius j 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
%
7

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 NORI 
2608 West 69th SU Chicago, HL 60629. * Tek WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvainę prekiy.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Ml

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

muštų skaičius siekč 597- čika 
goję be 11 tižiiiušlii buvo 279 
sužeisti asmenys, 177 buvo su
imti už vairavimų neblaivia
me stovyje.

Reko- 
užtruks

Atvyksta Billy Graham
Ketvirtadienį Čikagoje pra

sideda evangelisto Billy Gra
ham rekolekcijos, kuriose lau 
kiama apie 38,000 dalyvių. 

I Kasdien McCormick Place lau
kia apie 400 autobusų, 

į lekcijos ar “crusade”
iki birželio 13 dienos. Kasdien 

IĮvairūs pamokslai ir giedoji
mas truks miOj7:30 ryto iki 9: 
30 vakaro. g

Paskutini kartą Billy Gra
ham Čikagoje buvo 1962 me
tais, kada Soldier Field jo pa
mokslų susirinko klausytis 
116,(XX) žmonių.

vietoje. Papartis turi savotiš
ką kvapsnį, panašų i agurko 

■ kvapsnį. Yra paparčių labai 
gražių — karpytais lapeliais, su 

. šakelėmis su lapais, panašiais 

. i ąžuolo lapus, su vienu lapu 
; prie ilgo stiebelio ir su simet

riškomis rykštėmis prie stiebe
lio. Cinamonium papartis iš- 

• auga iki 5 pėdų .
Paprasti paparčiai auga Lie

tuvos miškuose ir JAV šiauri
nėje dalyje, tiktai Amerikos 
kontinente yra daug skirtingų 
rūšių paparčių. Jų yra labai 
gražių: žalių, gelsvų, sidabri
nės spalvos ir labai švelnučių, 
kaip šilkas.

Prie seniausių žolinių auga
lų priklauso samanos, pienės, 
pušis ir drebulė . Papartis ne
turi sėklų. Jis reprodukuojasi 
iš sporų, kurios yra jo lape
liuose. Paparčiai auga pulke
liais, kur nors prie nelygios 
žemės, būtent pakraušės že
mutinėje dalyje ir prie sama
notų pelkių Papartis nežydi. 
Yra paparčių su vienu pailgu 
lapeliu o viršuje stiebelio yra 
varpa, panaši į žiedą, bet nė
ra žiedas, tiktai sporos lakšte
lių sandėlys — sporangia. Visi 
paparčiai mėgsta pavėsį, todėl 
jie geriau auga miškuose. M. Š.

Čikagoj 14 žuvo
Per trijų dienų savaitgalį Či

kagoje automobilių nelaimėse 
žuvo 14 asmenų. Savaitgalis 
oficialiai prasidėjo penktadie
ni 6 vai. vakare ir baigėsi pir
madieni vidurnaktį. Visoje 
Illinois valstijoje žuvo 32 asme 
nsy. Visoje Amerikoje žuvu
sių buvo 532 asmenys, nors šis 
skaičius gali būti dar nepilnas.

Per kapų puošimo savaitgalį 
Amerikoje daugiausia žuvusių 
buvo 1969 metais, kada už-

HELP WANTED — FEMALE 
D* r bi ni nk i y Reikia

RECEPTIONIST SECRETARY 
$160 PER WEEK

For new management consulting firm 
ve*y responsible job. Client contact,’ 
small friedly office, health insurance, 

_ benefits.
Call Mr. SMALLANCE 

720836
After 7 P. M. call 

525-5953

GENERAL OFFICE 
Typing a must. Steno desirable. 

Small office in Addison, Ill.
Industrial area. 

Mr. PITTS, 
543-0600

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas, 
pirmam aukšte, vonia ir karštas van
duo. Kreiptis į savininka 3-čiam 
aukšte iš šono — 4508 S. Honore St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTĄTE FOR SALE 
"Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKŽJIMAI2

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

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
žiaurūs plėšikai

Du balti plėšikai žiauriu bū
du apiplėšė du Čikagos apylin
kių motelius, atimdami iš vie
no savininko pirmadienio nak 
tį 635 dol. ir palikdami jį visą 
sumuštą, suspardytą. Šis api
plėšimas įvyko Shorline Lod
ge, Highland Parke.

Kitą plėšimą'banditai paban
dė Marco Polo Motelyje, neto
li Franklin Parko. Tarnauto
jui pasakius, kad jis pinigų 
neturi, vienas plėšikas ji per
šovė. Plėšikai pabėgo 1950 me 
tų Chevrolet automobiliu. An
tradienio rytą buvo didelė mig 
la ir policija plėšikus pametė 
dėl

Pasitarime nu- 
pavasari- 

kan. J. 
kiti

reikalai, 
m. birže- 
sodyboje, 
Maloniai 

dalyvauti.V

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

blogo matomumo.

dvi

Senelių slaugės 
atsidūrė kalėjime

Čikagoje buvo suimtos 
moterys, senelių namų slau
gės, ir apkaltintos savo prie
žiūroje esančių senelių muši
mu. Jų nusikaltimus iškėlė 
“Chicago Tribūne” laikraščio 
tyrinėtojai, kurie patys gavo 
darbus senelių namuose, kad 
galėtų pamatyti, kas ten de
dasi. Iš jų korespondencijų 
kilo jau nemažai bylų ir namų 
savininkų nubaudimų, 
rastis pavadino senelių 
landas “mirštančiųjų 
liais”.

Apkaltintos . slaugės
spyrė 79 metų gyventojui, 
dinčiam ant savo stumdomos 
kėdė į koją. Kita “slaugė’’ da
vė į veidą 91 metų seneliui, nes 
tas nesuskubo greit atsisėsti į 
vonią.

Laik- 
prieg- 

sandė-

viena
sė-

TRUMPAI

— Tinkamas maistas — pa
tvarumo pagrindas, — 323 Al- 
vudo radijo paskaita ši ketvir
tadieni, birželio 3 d. 11 vai. ryto 
Sophie Barčus Radijo šeimos 
valandoj.

— B ALF’o Chicagos apskri
ties valdyba kviečia visų sky
rių valdybų narių bei atstovų

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai, Hgu metą patyrimas.
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AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu tr pasiusti:

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

V

Dirigentas PETRAS ARMONAS, — 
IV-fosios Dainy Šventės muzikinės komisijos pirmininkas

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 
Orderį

bendrą pasitarimą, kuris Įvyks 
birželio mėn. 6 d. (sekmadie
ni), 12 vai. Laisvosios Lietu
vos patalpose, 2618 West 71st 
St., Chicago j e.
matyta apsvarstyti: 
nio pikniko rengimo, 
Končiaus išleistuvių ir 
svarbūs einamieji 
Piknikas Įvyks 1971 
lio mėn. 20 d. Bučo 
Willow Springs, III. 
prašoma pasitarime

B ALF’o Chicagos Apskrities 
Valdyba

— Komp. Broniaus Budriūno 
kantata “Lietuvos šviesos ke
liu” bus atlikta IV-je Dainų 
šventėje. Solo partijas atliks 
Prudencija Bičkienė ir Jonas 
Vaznelis. Akompanuos pianis
tai Raimonda Apeikytė ir Mani- 
girdas Motekaitis. šventė Įvyks 
liepos 4 d. Chicagos amfiteat
re, 4300 S. Halsted St.

— Stepas Ingaunis, Cicero, 
Ilk, yra IV Dainų šventės nak
vynių komiteto pirmininkas. 
Komitetas ir šventės būstinė, 
6643 S. Maplewood Ave., tel. 
436 — 5665, jau dabar regist
ruoja galinčius suteikti nakvy
nę atvykstantiems iš kitur cho 
ristams. Bendrai choristų glo 
bos komsijai vadovauja Salo
mėja Tamošaitytė — Endrijo- 
nienė.

— Bill Pužauskas Naujienų 
skaitytojas ir rėmėjas, vasarą 
praleidžia savo viloje Montello 
Wis. Jo nurodymu, ten sėk
mingai yra pirkę daugelis lie
tuvių vasarvietes ir ūkius. Pra 
eitą savaitgalį jį aplankė jo 
čikagiškiai bičiuliai — Kazi
mieras Skripkus, Jonas Merz- 
vinskas, Stasys Trinka ir kiti. 
Apylinkėje yra gerų vietų žu
vauti ir vasaroti.

— A. Varaneckas, esantis 
Chicagos miesto sanatorijoje, 
baisiojo birželio dienų proga 
užsakė Naujienose atitinkamų 
knygų už 15 dol.

— V7. Bakūnas, Naujienų 
bendradarbis iš Londono rašo: 
“Sveiki: Gegužės 27 d. gerokai 
sulytas, bet kupinas visokių 
Įspūdžių, skrendu Į Europos 
“sostinę”, Briuselį, kur, tur 
būt, turėsiu laiko Jums para
šyti daugiau. Linkėjimai vi
siems.”

•* Dainos, šokis ir geri valgiai 
— taip užbaigsim Dainų šventę 
liepos 4 d. Conrad Hilton vieš
buty. Bilietus įsigykime iš ank
sto Marginiuose ar pas O. Gra- 
dinskienę, 2512 W. 47th Street, 
tel. FR 6-1998. (Pr).

♦ Čiurlionio Ansamblio Kon
certas Čikagoje, š. m. birželio 
5—6 d. d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. ir sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Marijos Aukštesniosios mokyk
los salėje. Pelnas skiriamas per
sekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje 
remti.

Bilietai: Marginiuose ir pas 
platintojus.

Kviečiame 
Pasistenkite 
įsigyti.

Koncertui

visus dalyvauti.
bilietus anksčiau

Rengti Komitetas

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

fune-ups Ir t. t»
4824 So. CALIFORNIA AVE, 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-f327

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

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

HOMEiNSURAW^;
Call: Frank Zapolis 
320871 W. 95th St?

, GA 4-8554

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 
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 automobiliu draudimai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

f

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tel.: REpublIc 7-1941

NIEKUR GERIAU
1% 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.

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 BUTŲ gelsvas mūras — 2x5, 
2x3 ir 1 x 4 kambarius, 3 auto mūro 
garažas, du blokai nuo parko. $47.000.

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

8 BUTU 15 metų šviesus 2 aukštų 
mūras nrie Evergreen. Rūsys, beis- 
board šildvmas. elektriniai rečiai. 50/ 

į sklvnas. $14.000 najamų, apie $25.000 
i įmokėti, tik $75.500.

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

10 BUTU, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6% KAMB., 18 metų mūr., šil. gazu, 
Įrengtas rūsvs. 2% vonios. 2 autom.

: garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski, 
į $26900.
! 1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 

.Įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 

j Pulaski. $37 500.
r 2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga- 
_’ZU. aluminiiaus langai, 2 automobiliu 

garažas. ~ Marquette Parke. Tik 
$28.900

3 MIEGAMU anvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminiiaus langai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

„ Tel.: 471-0321

BRIGHTON PARKE
PARDUODAMAS MŪRINIS x 

2 AUKŠTU NAMAS
5% kamb. ir 5 kamb., šildomas karš
tu vandeniu - gazu. 2 automobilių ga

ražas. Labai geroj vietoi. 
Skambinti po 6 vai. vak.

Tel. LA 3-1937

5 KAMBARIU beveik naujas bunga
low geroie nietvakarių apylinkėje. 

Įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

SUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir -Remontą*

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius tr 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir 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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
liu. gyvybės, svei

katos ir biznio.
OSSfy/Patogios Išsimokė- 

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

BUTŲ NUOMAVIMAS - 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas.

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS

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

1339 State St.r Lemont, III.
TEU — 257-5542

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE’’, — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE




