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ILLINOb thRAMA PRIVAČIOMS MOKYKLOMS
MASKVOJE ĮŠVENTINTAS NAUJAS 
ORTODOKSU PATRIARCHAS PIMEN

MASKVA. — Rusų ortodoksų katedroje, Jelochovskio aikš
tėje, Maskvoje buvo įšventintas naujas ortodoksų bažnyčios pa
triarchas Pimen. Prieš tai jis buvo Kruiticy ir Kolumnos metro
politas. šventinimo apeigose dalyvavo svečiai iš kitų bažnyčių. 
Nuvyko ir okupuotos Lietuvos vyskupų delegatai. Svarbiausias 
svečias buvo Kipro salos prezidentas, graikų ortodoksų arki
vyskupas Makarios, kuris susitiko ne tik su rusų popais, bet ir 
su prezidentu Podgomu. Sovietams, skubiai plečiantiems savo 
įtaką Viduržemio jūroje, labai svarbu palaikyti draugiškus ryšius 
su Kipro valdžia.

Patriarchas Pimen jau seniai 
laikomas sovietų valdžios ne tik 
klusniu tarnu, bet ir vergu.-Jam 
leidžiama važinėti po užsienį, 
kur jis varo Kremliaus propa
gandą. Prieš 4 metus jis labai 
išbarė Stalino dukterį Svetlaną 
Alliliujevą, kai ši pabėgo iš So
vietų Sąjungos. Pimen dalyvavo

8 VISO PASAULIO
♦

ČIKAGA. — Trys lenkų laik
raščio tarnautojai padavė j teis
mą Polish Publishing Co. 1521 
W. Haddon st. reikalaudami, kad 
ta bendrovė paskelbtų bankro-

visose sovietų inspiruotose “tai
kos konferencijose”. Labai daž-

tą, nes ji nesumokėjusi jiems 
algų ir esanti skolinga 5,684 dol. Izraelis stato sename Jeruzalės mieste daug nauju pastatu ir nesirengia to miesto atiduoti ara

bams. Šioje pastatu grupėje yra muziejus, kuriame laikomi seni žydy rastai, Mirties jūros per
gamentai, neseniai surasti pirmąjį! krikščionybės dieny liudininkai.

SPRINGFIELDO SENATAS NUTARĖ 
PAREMTI PRIVAČIAS MOKYKLAS

ČIKAGA. — Trečiadienį Illinois senatas 34 balsais prieš 23 
priėmė įstatymą, kuris duos valstijos paramą privačioms mo
kykloms. Dabar belieka suderinti šį įstatymą su atstovų rūmų 
priimtu panašiu įstatymu ir duoti gubernatoriui Ogilvie jį pasira
šyti. Valdžios paramos privačioms mokykloms įstatymas Spring- 
fielde buvo svarstomas ir buvo atmestas jau du metus išeilės, 
tačiau jo siūlytojai kasmet vis iš naujo jį iškeldavo, kol dabar 
laimėjo. Už paramą privačioms mokyklos balsavo 26 demokratai 
ir 8 respublikonai. Prieš balsavo trys demokratai ir 20 respu
blikonu. t ;* •

nai sovietai siunčia jį į tarptau
tinius bažnyčių suvažiavimus,
kur Pimen varo komunistinę pro
pagandą.

Maskvos ir visų Rusi jų patri
archas Pemin paveldi iš mirusio 
patriarcho Aleksiejaus gerokai 
sumažintą bažnyčią. Carų lai
kais popai rėmė carus, dabar jie 
remia ateistinę bolševikų vaL 
džią, kuri už tai leidžia orto
doksams išsilaikyti ir neperse
kioja jų taip, kaip kitų religijų. 
Carų laikai Maskvoje buvo virš
600 cerkvių, dabar beliko 43. 
Seniau Maskva būdavo^ vadina
ma “trečiąja Roma”. Dabar or- 
todoksai turi patriarchą, kuris 

...nuolankiai tarnauja ateistinei 
valdžiai. ; .

, Naujo patriarcho biografijoje 
■~v: yra sunkiai išąiškinamų tamsių 
: ■ yįetų. _ Nieko nežinoma, kur Pi- 

, . menas buvo ir ką veikė tarp 
1935 ir 1946 metų, kada jis pra
dėjo labai greitai kilti bažnyčios 
hierarchijoje.

' : ' Patriarcho rinkimai įvyko Za- 
gorško 'Vienuolyne. Speciali ta-

1 "rybą, susidedanti 'iš 236 dvasiš-
' kių po slaptų pasitarimų paskel

bė naujai išrinktą patriarchą. 
Tass agentūra paskelbė, jog 

•ortodoksų taryba., “vienbalsiai 
pritarė .sovietų vyriausybės pa- 

: stangoms”. Oficialiai skelbiama,
4 kad Sovietų Sąjungoje yra 30 

milijonų tikinčiųjų ., ortodoksų.
* Anksčiau . Maskvos patriarchas 

■ m valdydavo ir pasaulyje išsisklai- 
•->/ džiusius ortodoksų bažnyčios iš- 

'pažinejus;. Amerikoje apie 700,-
000;-Rusų-Ortodoksų ir Graikų 
Katalikų valdosi atskirai, vado
vaujami primo, arkivyskupo Ta-

' ' Bando sustabdyti 
žmonių kontrabandą

LONDONAS. Britanijos 
vyriausybę-sustiprino savo pa- 

-,7 krančių^apsaugą ir pradėjo tar- 
. tjsp.ąų, Prancūzijos, Belgijos, 
.Olandijos policijos vadovybėmis 
dėl nelegalių imigrantų j Brita- 
pdją gaųdynąo. Britanijoje yra 
daug senų, iš ILjo Pasaulinio 

ų > t-kąro.-lhaisių apleistų aerodromų, 
'r? įkyriuose ^nusileidžia lengvi ke- 
/į lęiviniąi.lėktuvai, su hęlegaliais 

ę imigrantais indais ir pakistanie- 
čiais iš Azijos ar. Afrikos. Lėk- 

, m tuvai, atvežę keleivius,' greit pa- 
, " r ųkyla ir, dingsta tamsoje, grįž- 
.--. x darni į Prancūziją ar-Belgiją.

Sakomą, kad per paskutinius 
i3» metus apie 80,000, nelegalių 
imigrantų 4 apsigyveno Britani
jos miestuose, išsislapstydami

Skunde sakoma, kad bendrovė
faktiškai bankrutavo, pervesda-

Vatikano taisyklė: 
“Būkime atviresni”
VATIKANAS. — Katalikų 

bažnyčios vyresnybė paskelbė 
naujas taisykles, kurios ragina 
bažnyčią daugiau naudotis ra
dijo, televizijos ir spaudos pa
galba, nes tos susižinojimo prie
monės yra Dievo dovana, kurios

Parama privačioms Illinois 
mokykloms kainuos mokesčių 
mokėtojams apie 30 milijonų 
dol. per metus. Mokyklos gaus 
už kiekvieną pradžios mokyklų 
mokinį po 60 dol. per metus, o 
vidurinės mokyklos po 90 dol. 
Mokyklos turės vesti knygas ir 
parodyti valstijos įstaigoms, 
kaip tie pinigai išleisti. Parama 
duodama tik ne religinių dalykų 
dėstymui.

ma visą turtą Lenku Romos Ka
talikų Sąjungai, ši bendrovė 
leido “Dziennik Chicagoski”.

MASKVA. ■— Sovietų laikraš
čiai išspausdino vedamuosius 
apie Izraelio-Arabų konfliktą, še
šių dienų karo metinių, kurios 
yra šeštadienį, proga. Straips
niuose puolama Amerika, kuri 
savo taikos planus siūlanti tik 
savo imperialistinių tikslų nau
dai.

NEW YORKAS. — Suban
krutavusi Penn Central Trans
portation Co. paskelbė parduo
danti pačiame New Yorko cen
tre esančias nuosavybes : ketu- 
rius didelius viešbučius ir 17 že
mės sklypų, ant kurių stovi vi
sa eilė dangoraižių, jų tarpe gar
sus Waldorf-Astoria viešbutis. 
Visos nuosavybės vertė — 1.2 
bil. dol. '

ROMA. — Italija trečiadienį 
paminėjo 25 metų sukaktį nuo 
respublikos įsteigimo. Įvyko 
didelis kariuomenės paradas, 
kimiame dalyvavo 12,000 karei
vių. Prezidentas Saragat pasa
kė, kad per paskutinius 25 m. 
Italija tapo viena svarbiausių 
pasaulio pramonės valstybių.

♦ Amerikoje narkotikams iš 
užsienio pirkti išleidžiama per 
metus 3.5 bil. doL, pareiškė ko
vos prieš narkotikus biuro vir
šininkas John Ingersoll.

Kinija pritaria
Europos rinkai ■'

HONG KONGAS. — Komu
nistinė Kinija labai šiltai atsilie
pė apie Bendrąją Europos rinką. 
Pareiškime apie Vakarų Euro
pos valstybių bandymus susi
jungti sakoma, kad tie bandy
mai nukreipti prieš Amerikos im
perializmą ir socialinį imperia
lizmą. Kaip žinoma “socialiniu 
imperializmu” kinai vadina 
Kremliaus vedamą liniją, Mask
vos imperializmą. 
v—.1"—....... ... » .............................................. -■ ■ ■>

spalvotųjų getuose. Kai kurie 
atvyksta su trumpalaikėmis vi- 
zoniis ir turėdami bilietus atgal. 
Tbkie irgi nebegrįžta, bet pa
silieka Britanijoje. Daug pabė
ga nuo laivų, kuriuose jie dirba 
kaip įgulos nariai kol pasiekia 
Britanijos uostus. Kiti slapta at
vyksta į britų salą laiveliais ar 
lėktuvais iš Vakarų Europos val
stybių. ši kontrabanda žmonė
mis duoda lėktuvų ir laivų savi
ninkams nemažą pelną.

V. VOKIETIJA PRANEŠĖ LENKIJAI, 
KAD JI NEVARŽYS RADIJO STOTIS

BONA. — Vakarų Vokietija pranešė Lenkijos vyriausybei, 
kad iš Muencheno veikianti Radio Free Europe stoties automatiš
kai gavo leidimą veikti iki 1972 m. liepos mėnesio. Atsakydama į 
Lenkijos priekaištus ir reikalavimus tą stotį uždaryti, Vokietija 
pareiškė, kad jcs konstitucija leidžia žodžio laisvę ir vyriausybė 
negali kištis į radijo programų turiųį. Kartu Bonos kalbėtojas 
pridėjo, jog Lenkijos skundai bus ištirti.

Sovietų Sąjunga ir kitos ko
munistinės šalys jau seniai pik- 
tai_ puolą Radio Free Europe ir 
Radio Liberty, kuri transliuoja 
programas-į So v. Sąjunga. Nors 
tos stotys yra išlaikomos ame
rikiečių, Lenkija, neseniai pa
sirašiusi ..sutartį su Vokietija, 
pradėjo didelį spaudimą Bonos 
vyriausybei, reikalaudama su
stabdyti tų,, radijo stočių veiklą. 
Ypatingai didelė kampanija pra
sidėjo kovo mėnesį, kada iš 
Muencheno į Lenkiją, sugrįžo 
buvęs kapitonas Andrczej Cze- 
chowicz,’ kuris ilgą laiką dirbo 
Muencheno Free Europe sto
tyje, lenkų.;programų skyriuje. 
Paaiškėjo, kad jis buvo komu
nistinės Lenkijos šnipas. Jam 
sugrįžus spaudoj pasirodė jo pa
sakojimai apie amerikiečių ra
dijo darbą, įvairias intrigas ir 
griaunamąjį darbą, dirbamą ko
munistų valdomose šalyse.

Lenkiją nekartą pareiškė Vo
kietijai, kad santykių pagerini
mas nesiderina su Amerikos iš
laikomomis radijo stotimis. So
vietų Sąjungoje irgi rodomas 
nepasitenkinimas Muenchene 
veikiančiomis z radi j o stotimis. 
Kadangi selaĮnti Olimpiada tu
ri įvykti ateinančiais metais 
Muenchene, komunistinės val
stybės net užsiminė apie tos 
Olimpiados boikotą, jei nebus1 
sustabdyta radijo stočių veikla.

Čekoslovakija trukdo Radio 
Free Europe programas nuo so
vietų okupacijos pradžios. Nuo 
gruodžio mėnesio programas 
trukdo ir Lenkija. Ypatingai 
daug komunizmo pavergtų žmo
nių klauso to radijo programų 
įvairių krizių metu. Lenkijos 
gyventojai apie Gdansko ir šte- 
tino sukilimus sužinojo daugiau 
iš Muencheno stoties, negu iš 
savo valdžios cenzūruojamų sto
čių. Įtempimo laiku radijo klau
sytojų skaičius padvigubėja.

Vengrijos valdžia stoties pro
gramas ignoruoja. Pats komu
nistų vadas Janos Kadar pa
reiškė kartą pats pasiklausąs 
Muencheno stoties, nes ji duo
danti gerą muziką.

Daug popieriaus 
propagandos karui
SAIGON AS. — Amerikos ar

mijos psichologinio karo skyrius 
paskelbė, kad per Vietnamo ka
rą buvo parašyti, išspausdinti 
ir išmėtyti iš lėktuvų 6,245,000,- 
000 propagandiniai lapeliai. Pa
našius lapelius gamino ir patys 
vietnamiečiai. Iš viso tų lapelių 
išmėtyta virš 10 bilijonų.

Propaganda Vietname yra 
svarbus karo ginklas. Kaimų 
gyventojai lapeliais iš lėktuvų 
įspėjami pasitraukti iš namų, 
nes gresia puolimas. Kitur 
žmonės raginami neremti ko
munistų, neduoti jiems maisto 
ar nakvynės. Vaikams žadama 
piniginė dovana, jei jie pasa
kys, kur komunistai slepia savo 
ginklus. Daug lapelių komunis
tų valdomose srityse išmėtyta 
su raginimais pasiduoti ir am
nestijos pažadais. Panašūs pro
pagandos atsišaukimai mėtomi 
ir Kambodijoje.

Gyventojai paskaitę tuos po
pieriaus lapus, naudoja juos 
maistui vynioti, sienoms iškli
juoti ar vietoj tualetinio popie
riaus.

James Hafnlet, JAV kariuomenės pul
kininkas, neseniai buvo pakeltas 1 

brigados generolo laipsnį.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

e Vakar turėjo įvykti Sai- 
gono karo belaisvių perdavimas 
Hanojui. Kai Saigono laivas jau 
išplaukė Į sutartą susitikimo vie
tą, komunistai paskelbė, kad jie 
nenori 13 belaisvių ir reikalauja 
visų 570, kurie Raudonam Kry
žiui pareiškė nenorį grįžti į šiau
rės Vietnamą.

0 Kalėjime laikomas tymste- 
rių prezidentas James Hoffa pa
sitraukė iš tų pareigų, neš jam 
nepavyko, kaip tikėjosi, išeiti iš 
kalėjimo.

Lisabonoje, kur vyksta Na- 
to valstybių konferencija, spro
go didelė bomba,, sustabdžiusi 
penkioms valandoms visą tele
fono ir telegrafo darbą, šimtai 
užsienio korespondentu negalėjo 
pasiųsti savo laikraščiams žinių 
apie konferencijos eigą. Pasku
tiniu metu padažnėjo sprogimai 
prie valdžios įstaigų.

♦ Pietų Korėjos prezidentas 
Park pakeitė devynis ministe- 
rius. Paskirtas ir naujas prem
jeras.

Etnos ugniakalnis po 58 
dienų aprimo, šis lavos prasi
veržimas buvo ketvirtas didžiau
sias per 306 metų. ?

<■ Čilė susitarė su sovietų 
metalurgijos vicem misteriu Vla
dimiru Kostin u, kad sovietai pa
dės Čilei eksploatuoti metalus.
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Amerikos žydai pas 
popiežių Paulių

ROMA. — Pas popiežių Pau
lių atsilankė Amerikos žydų de
legacija ir prašė užtarti sovietų 
žydus. Popiežius mandagiai žy
dus priėmė, pakalbėjo apie pa
saulio taiką, tačiau nieko aiš
kaus nepasakė apie Sovietų Są
jungoje teisiamus žydus. Per
nai, kada du žydai buvo nuteisti 
mirti, Popiežius pareiškė viešai 
savo susirūpinimą jų likimu ir 
vėliau apeliacinis teismas jų 
bausmę pakeitė.

Tarp pasaulio žydų ir Vatika
no nemalonius jausmus sukėlė 
Vatikano pareiškimas Jeruzalės 
klausimu. Katalikų vadovybė 
norėtų, kad Jeruzalė būtų tarp
tautinis miestas, prieinamas ka
talikams, musulmonams ir žy
dams, kurių visų šventovės sto
vi Jeruzalėje, šitokio miesto idė
ją atmeta Izraelis ir pasaulio 
zionistai.

negalima “užkasti į žemę”. Kar
tu bažnyčios vadovams pataria
ma būti atviriems, neslėpti ti
kintiems įdomių ir svarbių da
lykų, nes iš to slėpimo tik kyla 
gandai, kurie yra pavojingesni 
už teisybę.

Amerikos katalikų tarpe daug 
kur tikintieji yra reikalavę dau
giau atvirumo ir mažiau slėpimo. 
Amerikos vyskupų konferenci
jos vyksta prie uždarų durų, nie
kas nežino kokia yra katalikų 
bažnyčios finansinė padėtis.

Naujose taisyklėse Vatikanas 
sako,, kad . “atskiri katalikai tu
ri teisę gauti-visą informaciją, 
reikalingą jiems būti aktyviais 
bažnyčios .gyvenime”; Slaptu
mas reikalingas tik tada, kada 
gali būti pažeidžiamas atskirų 
asmenų-:ar šeimų privatumas.

Naujas dokumentas apie spau
dą ir atvirumo stoką, turi 20,000 
žodžių. Jį parengti truko 6 me
tai. - .

Iš pinigų išims 
gera metala O t. 4.

NEW DELHI. — Indijoje la
bai trūksta metalinių monetų ir 
daugelis krautuvių, restoranų, 
net autobusų grąžą išduoda įvai
riais popieriais, kvitais ar pašto 
ženklais. Indijos metalinių pini
gų vertė yra mažesnė už tų pi
nigų metalo kainą. Nelegalūs mo
netų. pirkliai, surinkę didesnius 
pinigų kiekjus, gamina iš jų ra
šomas plunksnas, papuošalus. 
' Indijos pinigų kalyklos skuba 
gaminti monetas ir vyriausybė 
žada keisti monetų metalą pi
gesniu. Teks išimti varį ir kitas 
liedinio dalis. ..

1

Manoma, kad gubernatoriui 
įstatymą pasirašius, kuri nors 
organizacija iškels bylą teisme, 
kuriam bus leista pasisakyti dėl 
šio įstatymo suderinimo su kon
stitucija. Įstatymo priešininkai 
karštai įrodinėjo, kad parama 
katalikų ar liuteronų mokykloms 
yra religijos rėmimas visų mo
kesčių mokėtojų pinigais. Tė
vai, kurie nori vaikus mokinti 
religinių dalykų, turi už tą pri
vilegiją patys sumokėti. Naujas 
įstatymas prives prie to, kad 
baltieji visi eis i privačias mo
kyklas, .p (viešose mokyklose 
liks - tik negrai. Priešininkai 
tvirtino, kad jei Šis' Idausimas 
būtų pastatytas Illinois balsuo
tojams, tai jie jį atmestų. Iš Il
linois valstijos visų apskričių 
net 102 apskritys visai neturi 
jokių privačių mokyklų, tačiau 
ir jų gyventojams dabar teks 
remti parapijų mokyklas?

Įstatymo rėmėjai aiškino, kad 
parapijų mokyklos, jei visos 
kartu užsidarytų, paleistų šim
tus tūkstančių mokinių, kuriems 
viešose mokyklose nebūtų vie
tos. Visa Illinois švietimo sis
tema liktų chaose.

Kataliku švietimo direktorius 
Čikagoje vyskupas McManus 
apsidžiaugė nauju įstatymu ir 
pareiškė, kad parama bus didelis 
palengvinimas katalikams tė
vams, kurie vaikus siunčia į ka
talikiškas mokyklas. Manoma, 
kad ateinantį kovo mėnesį kata
likų ir kitos privačios mokyk
los jau gaus pirmus įmokėjimus 
iš valdžios kasų.

Nauji veikalai
Gegužės 5-8 d. Vilniuje vyko, 

po penkerių - metų pertraukos, 
kompozitorių sąjungos šeštasis 
suvažiavimas. Jį atidarė seniau
sias kompozitorius — j. Karo
sas.

Iš naujųjų ’kūrinių; lietuviai 
muzikai okūp. Lietuvoje pen
kiuose vakaruose pateikė sim
foninę,' kamerinę chorinę ir vai
kų muziką. J

IŠ naujų veikalų buvo atlikti: 
V. Jurgučio vokalinis-instrumen- 
tinis kūrinys “Vyriškos nove
lėj, V. Barkausko Antroji sim
fonija, G. Kuprevičiaus Kon
certas smuikui ir vargonams. Su 
choriniais kūriniais pasirodė kom 
pozitoriai’ B. Dvarionas, V. Bag
donis, V. Barkauskas, V. Palta
navičius Ir kt. (E)

Praėjusią savaitę Vietname 
žuvo 48 amerikiečiai.
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Jis iki šįol

— š. m. gėg. 24 d< Lietuvos 
Atstovas ir p. O. Kajėckienė, Ar
gentinos ambasodoriaus ir po
nios Real kvietimu, dalyvavo 
Lisner Auditorium koncerte. Po 
ioį jie' dalyvavo priėmime Ar
gentinos-ambasadoje.

A little over 4 dollars for 
every 3 you invest. Plus, the 
privilege of Buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds. , < ' -

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.

Good, but selfish.
There’s one otheTvery im

portant reason why American*, 
already own over $52 biHion 
in Bonds.

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

Americans still choose to think 
this is the best piece bf real 
estate going. ' ? '

If you happen to be one of 
these Americans who drinks

Dar Valparaiso būdamas Au 
gtistas pasireiškė, kaip. geras 
žurnalistas. Jis nemažai para* 
šydavo i Vienybę Lietuvninkų, 
Moksleivių Sparnas, Kardą, 
Jaunąją Lietuvą, kurioje vedė
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NAUJIENOS KIEKVIENO’ 
' DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

-BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”, — TŪRI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

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

Kristijono Donelaičio Aukštesnioji lituanistinė mokykla su mokiniais ir mokytojais 1970-71 mokslo metais
• • , ' ■ ’ * ’-T 'X -

Nuotrauka V. Noreikos

Amerikoje ponas Augustas stu 
dijavo Valparaiso universitete, 
Muncie institute baigė gamtos 
skyrių . Mokslus tęsė Čikagoje, 
Misouri universitete, kur bai
gė chemiją. Jauno lietuvio pa
linkimas į mokslus vertė Au
gustą pradėti ir medicinos stu
dijas, tačiau studentavimas 
anais laikais nebuvo toks pap
rastas dalykas. Tekdavo užsi
dirbti’ lėšų pragyvenimui, tek
davo pakelti nemažai sunku-

RUONŲ SODUOSE, 
Šventės pradžia 

DALYVAUTI.

šiandien man tenka didelė 
garbė tarti keletą žodžių apie 
savo bendradarbį ir mokytoją 
Kostą Augustą - Augustinavi- 
čių, kuris neseniai pasitraukė 
iš Naujienų direkcijos ir kurio 
pagerbti, kartu su ponu šmo
teliu, šiandien mes čia susirin
kome.

Augustas gimė pačioje Že
maitijos širdyje, Alsėdžių pa
rapijoj, Telšių apskrityje. Jau 
pačioje jaunystėje jis parodė 
visuomeninio darbo pamėgi- 
mą ir Panevėžyje besimoky
damas priklausė slaptai aušri
ninkų kuopai. Kovos prieš ca
rizmo dvasia, žmonių laisvės 
idėjos įkvėpė jaunam Kostui 
norą dirbti savo tėvynei, jos 
žmonėms. Dar prieš atvykda
mas Į Ameriką pradėjo ben
dradarbiauti lietuvių spaudo-

You wouldn’t like ft, of course.
You see, one of die 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 
wobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider die 
many advantages of Savings 
Bonds.

Fint of all, if you think 
they’re a get-rich-quick scheme, 
forget ft. Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
ha«L For a quick return, there 
are a lot better ways to make

ĮVYKSTA Š. AL BIRŽELIO MEN. 6 DIENĄ, SEKM ADIE 
Programoje dalyvauja: aukštesniosios ir žemesniosios lituanistinių i 

VISUOMENE NUOŠIRI

tojas, supažindinęs mane su 
redaktoriaus pareigomis, bu
vo ne d r, Pijus, bet Augustas^ 
Jis išmokė mane įvairių darbo 
paslapčių, kad darbas grei
čiau ir sklandžiau eitų, jis su
pažindino su dienraščio tech
nikos reikalavimais. Jam už 
tai tenka mano nuoširdi padė

jau išėjo , seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga - -TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00. '
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c, egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau* 
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderį tokiu adresu:

of ours, why not buy into ft.
Sign up for the Payroll Sav

ings Plan where you work.
Or go to y out bank ,
And cough up that $18.75.
Please. * ' '

Turimomis žiniomis , Biržų 
ev. - reformatų gražiąja goti
kos bažnyčia ant ežero kran
to naudojosi nebe vieni refor
matai, bet ir liuteroiiai ir bap
tistai. Reformatų pamaldos 
vyksta kas sekmadienį vidu
dieni 
renkasi baptistai 
pamaldas laiko., vieną 
per mėnesį. , .
' Lietuvoj lietuvių ev. 
formatų bažnyčios vyriausios 
institucijos — . Kolegijos rie- 
bėra'. Yra įsteigta konsistorija.

Velionieš liko žmona ir trvš 
sūnūs su šeimomis. S. P.

Kaip minėjau, kuklumas 
Augustą uždarė Naujienų kam 
baryje, kur buvo atliekamas 
svarbiausias dienraščio kūri
nio darbas. Niekas negirdėjo 
Augusto skaitant paskaitų, ne 
matė jo politinėse diskusijose, 
didelių organizacijų komite
tuose. Jis savo darbu uždėjo 
savo žęnklą ant kiekvieno Nau 
j ienų numerio. Jis Naujienoms 
atidavė,visą savo-gyvenimą. Ir 
Naujienoj jam už tai lieka am
žinai dėkingos. r-;

Čią reikia paminėti,, kad ir 
Naujienos neliko Augustui sko 
lingos. Naujienose jis susipa
žino savo žmoną Juliją. Tai ir 
buvo didžiausia Naujienų do
vana Augustui. JĮie iki šiol abu 
ištikimai vadovaują., laikraš
čiui, atiduodanų> visas, kartais 
jau nebe tiek stiprias, 4 kaip 
jaunose dienose, jėgas.

Labai širdingai aš keliu šio 
vakaro taurę už Augusto svei
katą, linkėdamas jam ir po
niai Augustienei dar daug dar
bingų ir laimingu metu.

Po jų tada pamaldoms 
Liuteronai 

karta

Profesoriai giną, 
bulvių garbę

Michigan© universiteto ban
dymai parodė; -kad. žmogus 
nuo bulvių nutunka., Vienas 24 
metų studentas per 22 dienas 
nieko ■ daugiau nevalgė,.. / tik 

•bulves. Jo pusryčiai buvo’ pu
santro svaro virtų bulvių, -■ un
cija sviesto ir kava su pienu. 
Priešpiečiams jis gaudavo - l.! 
sv. bulvių Su uncija majonezo’ 
dviem Uncijom alyvos ir kiek 
acto. Pietums jis suvalgydavo 
1.8 svarą bulvių iškeptų alyvo
je. Visas tas bulves jis užger
davo puse galono “džindžėre- 
lo” ir gaudavo per dieną ketu
rias uncijas alaus.

Suvalgęs per 22 dienas, 88 
svarus bulvių studentas priau-

krintąs bruožas yra jo nepap
rastas kuklumas. Ilgus pietus 
jam teko eiti faktiškojo Nau
jienų redaktoriaus pareigas. 
Vyriausias dienraščio bosas, 
ilgos atminties dr. Pijus mėg
davo politikuoti, sakyti pra
kalbas, , jis dažnai yažiųėdąvo 
į visokias koųferęncijąs,. ąuva 
žiavimus. Kartais ir Čikagoje 
būdamas, jis palikdavo edito- 
rialų rašymą savo pavaduoto
jui Augustui. Visa korespon
dencija, visi bendradarbių 
laiškai eidavo (per .Augusto ran 
kas. Kiekvienas “Naujienose*’ 
per paskutinius 50 m. išspaus; 
dintas sakinys, kiekviena ei
lutė, buvo Augusto perskaity
ta, patikrinta, Ištaisyta. Jis 
nuspręsdavo ir iki šiol nuspren 
džia, kurį straipsnį dėti į lafik- 
tastį, o kuri mesti į šiukšlių 
krepšį.

Iš to galima suprasti, kad 
niekas nėra tiek, daug .prisidė
jęs prie Naujienų -veido nu
statymo, kiek Kostas Augus
tas. Daug garsių žurnalistų 
šiandien besididžiuojančių 
šiuo titulu, nebūtų tokie gar
sūs-; jei Augustas nebūtų per 
metų metus taisęs jų atsiųstų 
rankraščių, nebūtų pataisęs 
jų klaidų.

Čia gailu pridėti, kad bent 
man niekad neteko sutikti 
Amerikos lietuvio, kuris taip 
gerai mokėhf lietuvių kalbą, 
kaip mūsų šios dienos pagerbi 
mo kaltininkas ponas Augus
tas. Turime lietuvių kalbos pro 
fesorių, specialistų* 
kia atsiminti, kad 
jau ntio i9T3 metU 
Tėvynėje o svetur.
nevartoja jokią svetimžodžių, 
neteršia IcaUjos jokiais barba
rizmais, bet taiso dypukų ras 
tus. Tai yra jo.nuolatinių stu
dijų, . nuolatinio skaitymo ir 
jo žemaitiško užsispyrimo vai
sius. . ... '>■_

Kada atėjau dirbti į Naujie^ 
nas, mano kasdieninis mokv-

Lietuvoje mirė 
Jurgis Palšis

Įgauta žinia iš Lietuvos, kad 
š. m., gegužės 27,.d. .mirė Jurgis 
Palšis, sulaukęs. 78 metus. Jis 
gimė ir augo Zizonių k., Vabal
ninku valsčiaus.

Velionis kaip uolus ev.— rė 
formatas, buvo aktyvus narys 
Biržų ev. reformatų bažnyčios 
komiteto, kuris rūpinosi visais 
bažnyčios išlaikymo reikalais. 

|> Velionis Palšis praeitais me
tais buvo susirgęs ir jam Biržų 
ligoninėje buvo padaryta vidų 
rių ooperacija,; po kurios jau 
buvo gerokai sustiprėjęs.; t.Bet 
gavęs pakvietiipą.; į bažnyčios 
komiteto, posėdį,; nors ir netu
rėdamas pilnos sveikatos,! vie
nok kaip visa savo siela atsi
dėjęs bažnyčios reikalams, į 
posėdį vyko ir ten dalyvavo. 
Grįžęs namo, pasijuto pervar
gęs. Liga atsinaujino ir velio
nis gana sunkiai pasirgęs ir 
mirė. .; .< • •

Savo gyvenamoj aplinkoj 
velionis buvo visų gerbiamas, 
o už uolų rūpinimąsi bažny
čios reikalais reformatų tarpe 
buvo tinkamai įvertintas..

1 go tik 4 uncijas svorio. Moksli
ninkai, kurių darbą labai svei
kina bulves auginą ūkininkai, 

' sako, kad bulvės turi daug aini 
’ no rūgšties, kuri reikalinga 
kūne baltymų gaminimui. Ne 

: nuo bulvių žmonės tunka, bet 
; nuo lašinių, sviesto ir grietinė

lės, kurie suvalgomi kartu su 
Michigano 

universiteto profesoriai.

“NAUJIENOS AMŽINAI DĖKINGOS”
A. Pužausko žodis K. Augusto pagerbimo proga, 

gegužės 29 d. Sharkos restorane
■ moksleivių skyrių. ■, Valparaiso 
; uuiversite te buvo tuo metu 
t daug beturiu, jų tarpe Augus
• tas buvo vienas pirmųjų visuo 
; meniniuose darbuose. Jam te-
• ko redaguoti ir to universiteto
■ lietuvių leidžiamus “Mokslei-
• vių kelius”.

Pirmą kartą Augustas į Nau 
jienas atėjo 1916 metais ir čia 
dirbo, kaip jis tada galvojo 

, “laikinai’’, prieš vėl grįždamas 
i į kokias studijas. Tačiau liki- 
, mas panorėjo kitaip. Augus- 
, tas nuo 1922 metų pastoviai 
, ėmė dirbti Naujienose, kur 
, ėjo fedaktoriaus Pijatiš Grigai 
įčio pavaduotojo pareigas.
i. šioje vietoje galima būtų ir 
sustoti, priduriant tik, kad 
nuo tos dienos ir tebedirba 
Naujienų dienraštyje. Tačiau 
norisi kiek sustoti prie Augus
to darbų ir asmenybes. Nors 
su juo susipažinti man teko 
garbė tik prieš 10 metų, pasi
kalbėjęs su kitais ir iš savo pa
ties įspūdžių galiu pridėti, kad 
visą savo gyvenimą Augustas 
išlaikė nepasotinamą literatū
ros ii* tiksliųjų mokslų skaity
bos alkį. Nežinau, kiek jis per 
dieną perskaito laikraščių, žur
nalų, kiek pradeda knygų, 
kiek jam lenką perskaityti jvai 
rių į redakciją atsiųstų, straip
snių, tik. galiu pasakyti, kad 
kitas žmogus jau- seniai būtų 
nuo viso to skaitymo apakęš. 
Galima sakyti, kad Augustas 

,ir. šiandien dar nėra baigęs sa
vo “studijų’*. Jis.nuolat skai
to, domisi, ieško ir siekia. Į 

Kitas Augusto į akis labai

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI '
— Sek pasaką, mainyte, < 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
krykšfavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

Ž. VafkM Frertklenė VaHkevičitnė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 pšL, gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V, Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 pst, $1,80.

4. Sttoė Vanagaitė - Pefersdrilėnė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, Kaip 
pasaktį, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J, Kiburo iliustruota, 64 
pst, kaina 5 dot

5. Maifėnis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psL, $1,00.
6. R, SfraHė, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir

cpr.in.iM Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 doL į ,

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. £3.00.

8. Jortat Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

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

NAUJIENOS, _
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
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SROVINIO BAUBO
Š. m. “Aidą” Nr. 4 Alaušius 

sMIlyje. “44 mintie# ir gyveni
mo” rašo apie “tautini nejaut
rumą ir * srovioj irzlumą”. 
Trumpas rašinys baigiamas 
puikiu šūkiu: (“daugiau tauti
nio, jautrumo^' mažiau srovinio 
irzlumo”.

Nebūtų tas • šūkis iš esmės 
blogas, jei šiuo kartu už jo 
neslypėtų du gerokai juokingi 
faktai: vienas ,— srovinio irz
lumo lietuviškoje emigracijoje 
iš, tikrųjųtiyra daug mažiau, 
negu galėtų būti, o antra, tiek 
Alaušiaus, tiek jo gero bičiu
lio dr. J. Girniaus rašinys kovo 
nūn. “Aidų” Nr. 3 apie patrio
tini ekstremizmą patys yra kla 
siški srovinio irzlumo pavyz
džiai.

Skiltis pradeda visai realio
mis mintimis apie tautinio jaut 
rūmo atbukimą, nesirūpinimą 
švietimu, mūsų pasenimą ir 
pan. Bet net nebandžius tuos

VAIDUOKLIS
“srovinį irzlumą“. l£są “srovi
nis agresy ynu tas > dcugią . pąsą- 
moniškai jaučiamą tąutiių ne
be jautrumų”. Į Ii, j J. 'T.'

Argi iš tikrųjų? Jei srjtivinis 
agresyvumas ufra .prireprjįia 
tautiniam jautrumui, 
daugiau esame politiniai išsi- 
difirencijavę ir subrendę, juo 
mažiau tautinio jautrumo tu
rime. Ergo, juo geresnis par
tietis, juo blogesnis tautietis! 
Pagal tokią taisyklę pasaulį 
valdo gaujos nebejautrių.ir irz 
lių srovinių aktyvistų, kuriuo
se patriotizmo nerasi nei su ži
buriu. Pagal tą pačią taisyklę 
prezidentai Stulginskis, Gri
nius, Smetona, o dar ir prel. 
Krupavičius, Sleževičius jr ei
lė kitų didžių mūsų, tautos ir 
valstybės vyrų buvo nejautrūs 
lietuviai, nes visi buvo didžiai 
aktyvūs srovinės politikos ša
lininkai. Nesąmonė aiški, ypač 
turint galvoje, kad ir pats au-

iiiciuuai” tariasi esą apgaub. 
ti patriotinio taurumo skrais
te. Sapient) sat!

tA vtnUk-LūUi .buvę.tlaug ūks j 
linu, jei Alausius užuot suges-į 
tljoųayęs nesąmones Uėtų,>pvz.l 
pasvarstęs, kad ir tokį klausi-Į 
mą: kcąlėl>?|biėiąliU” rę-l
miama LB nesukaupia si-Į
v,) j‘‘gų tam jp minėtam švieit-Į 
jnui orgtfnižuoli ir 4'tobulinti, į 
vieton jas skaidę vaikydamie- j 
si politinių vėjų? Jei tas srovi
nis irzlumas tikrai atliepia tau 
tini nejautrumą, tai jo glė
biais esama kaip tik bendruo
menėje, kurios vadai jau eilė 
metų ją traukte traukia į sro
vinį bučių, štai tema, kuri 
verta Alaušiaus plunksnos!

Iš kietos pusės, jei politinis 
irzlumas užima mažėjančio 
tautinio jautrumo vietą, tai 
kodėl tik retai nutausta sroviš- 
kai užsiangažavę mūsų emi
grantai, bet nutautėjusių ma
sė beveik be išimties yra poli
tiškai nesubrendę žmonės?

Jaunimo choras Detroite, vadovaujamas muz. St. Stiž o (dešinėje). IV Dainų šventėn, liepos 4 d. Chicagoje, 
atvyksta 69 choristai.

Rysin.nkas su latviais ir estais 
1 buvo inž. Algis Zaparackas. Bir- 
i želio 14-ji jau čia pat, bet iki 
j š oi nieko nesigirdi, ktKi’rtinėįf- 
j mą ruoštų.

— Kaip jau buvo rašyta, šau- 
hįų kujtįirip^ savąįt^ “Dainavo- 

j e’’’y rasiąs kū^eliąĮmėn. 13 d. 
Ji tęsis SU paskaito
mis ir pramogomis. Sauliai kvie
čia Detroito visuomenę į paskai
tas atsilankyti.

—r šaulių Butkaus kuopos mo
terų sekcijos ruošiamas išvažia
vimas — gegužinė gegužės 30 
d. Bra/ių-vasąrvietĄje praėjo 
su pasisekimu.

•— Birželio>mėn. 26 d. staiga 
mirl'visuomenimnkė Marija Bu
kauskienė. Apie velionę plačiau 
kitą kartą. A. Miežis

DIALOGAS
— Žinau, tu norėtum, kad aš 

būčiau kito vyro žmona.
— Ne, nes tokių priešų dar 

neturiu.

klausimus bent pora sakinių torius juk yra srovinis, tik, Paprastesniais žodžiais — ba- 
panagrinėti, šuoliu šokama Į žinoma, tokios srovės, kurios ramieji “politikieriai” laikosi 
_____ _į lietuvybės, bet tūkstančiai
■ ■ ■ ■ ■ ■■■■ IllMIlllIUllinnaiimai Kili poli tika

WALNUT GRAINED ELEGANCE 
PICTURE PERFECT TV 
PERFORMANCE.

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-( . -
pote VHF and loop UHF antennas. Earphone 
for private listening. Ut_ ' .

MODEL TW-9C?

ir srove “nesusitepu
sių” jau seniai dingo iš lietu
viškųjų gretų. Tik aklas to ne
mato. Iš tikrųjų emigracija 
yra tiek užgošta kultūravimo 
ir aristokratijos manijos, kac 
nemato kas dedasi. Tad ir iš 
šio taško Alaušiaus tezė neiš
laiko kritikos.

dajai rasei ir kitaip tikintiems. 
Tiesa, nedaug. Tačiau yra. 
Argi mažai zirzlumo yra rašy
tojuose, kritikuose, dainininkuo
se, muzikuose, dailininkuose? 
(Beje, kiek prasikišusių poli
tikos žmonių savo principą 
pardavė Lietuvos okupantams 
už rublius? O kultūrininkų jau 
ne vienas). Kiekvienas, kuris 
susiduria su tais mūzų žmonė
mis tai žino. ALTui ir VLIKui

Taip iš anksto pasmerkęs 
srovinį irzlumą kaip baisiau
sią niekybę, kuri pagal jį yra 
priešprieša tautiniam jautru
mui, kuris, žinoma, yra abso
liuti gėrybė, Alaušius ne tik 
neužsimena apie nemažiau 
svarbų klausimą, būtent, ar 
iš tikrųjų srovinis irzlumas 
yra mūsų politinių grupių ir 
veikėjų didysis nusikaltimas?

Emigracijoje veikia bent 15 
politinių grupių. (Gal net dau 
giau). Tuo nėra ko didžiuotis, 
.bet taip yra. Jų gausumas tik 
sudaro dar geresnes sąlygas 

> nesantaikai bujoti. Irzlumui 
‘palanki dirva ir emigracija, 
kuri nepripažįsta varžtų, draus 
mės, takto. Kuri apverčia ver 

įtybes ir pelenais apneša mora
lę-, ir. etiką.; Kuri iš bet kokio 
pinigingo daktariuko įpadaro 
rezidencijoje, bet ne name re
ziduojantį inteligentą, bet ne 
dažnai tik neblogą amatinin- 

jką. Ir vistik tos penkiolikos po 
litinių — srovių grupių telpa 
viename VLIKe, kuris šalia 
kitų darbų net pačią PLB su- 

t 1 -D-D c iron kŪrė Tos Pačios grupės ir jų 
Tek: uk b-nyu sroviniai aktyvistai (taigi ag

resyvūs, nejautrūs lietuviai) 
ISIKXXSXEIKKKKIBXMXXKKXXXKiaBKKKBXXKKBXl'dirba ir ALTe ir BALFe ir dar
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GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO
5115-5123 So. Kedzie Ave.

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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POEZIJOS PAVASARIAI

j kitur. Ir jau ne pirmi metai, 
tprieš didžiausias kliūtis, be 
didesnės vilties darbas dirba-
mas su nemaža pakanta ir pa
siaukojimu. Mažai tų srovinių 
vyrų turi rezidencijas, dažnas 
Įgyvena tik samdytame bute.

Amžina tautos dvasia, 
Laimink mūsų siekį — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia,Dar mažiau jų turi itališkas du 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas rjs jr skrenda privačiais lėktu- 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste-| . . . U . ..
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja,Ivais medžioti zverenų j pašau 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių ” ' - - - — - -
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

lio kraštus, bet jų vaikai dar 
lietuviškai kalba.

Tiesa, tose institucijose ir

bylinėtis dar nereikėjo, ta
čiau ne vienas menininkas (ar

DETROIT, MICH.
Trumpos žinios

— Mirusiųjų.prisiminimo sa
vaitgalį, gegužės mėn. 30-31 die
nomis, Detroite oras buvo nepa
prastai gražus ir saulėtas, tem
peratūra siekė virš 80 laipsnių. 
Paplūdimiai buvo užtvindyti 
žmonėmis, kai kur pritrūko vie
tos, įvažiuoti nebuvo galima, 
kai kam reikėjo grįžti namo.

— Šiais metais birželio išvež
tųjų paminėjimo ruošimas pri

klauso lietuviams. Prieš porą 
mėnesių buvo paskelbta spaudo
je ir per radiją, kad minėjimą 
pasišovė ruošti L. Bendruomenė

AVINAS
— Ką tavo viršininkas pasa

kė, kuomet paprašei pakelti algą.
—, Baaa!

tik tremtyje į tokius pakeltas,

Dr. KAZYS GRgįĮGS

ATSIMINIMAI K MINTYS
! I,. - ■ * į *

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina §5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrišta) už $2.00.

NAUJIENOS

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys. 95 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0.75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta • Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie

organizacijose esama irzlumo. 
Bet kur jo nėra? ! Ir labai be
simylinčioj šeimoj atsiranda 
laikinos trinties . Ir gerų drau 
gų tarpe atsiranda nepakan
tos. Tačiau kaip tik dėl to per 
daug jau paprasta išeitis kiek
vieną nesėkmę be gailesčio 
karti ant srovinio irzlumo kak
lo. Tai, deja, ne atsakinga pub
licistika, bet simplicistinis pa-

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psL. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

55 pst $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

sišvaistymas jau senokai vi
siems žinomomis klaidingomis 
priemonėmis. Jos šiandien tik 
vartojamas tų ir tuomet, kai 
norima papilstyti iš tuščio į 
kiaurą.

Jau daug objektyviau būtų 
buvę, jei Alaušius, užuot ver
tęs visas bėdas ant srovinio irz
lumo, būtų pasvarstęs kiek 
mūsuose esama visuomeninio, 
kultūrinio, moralinio, net re
liginio irzlumo. O to esama.

NAUJIENOS, Tarp lietuvių iki dabar yra ir
1739 So. Halstad St, Chicago, DL 60608 antisemitizmo ir fašizmo atrū-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■xw'xadixxxxxxxBBmx Esama neapykantos ir juo

juk vien tik aukščiausios kla
sės dailininkų, tur būt, turi
me arti tiek, kiek JAV ir Pran
cūzija kartu sudėjus!) ar jų 
organizacijos jau eilę kartų 
tampėsi teismuose — garbės ir 
kitokiuose. Argi nemažai irz
lumo skautuose, ateitininkuo
se, santariečiuose? O kiek irz
lių skundų vyskupijų kance
liarijose lietuviškomis pavar
dėmis ir lietuviškais reikalais? 
Kas sužinos? Ir vėl. Kažin kur 
daugiau srovinio irzlumo — 
JAV LB ir PLB ar VLIKe ir 
ALte? Partiniame — srovinia
me “Varpe” ar tautinio jaut
rumo persunktame “Į Laisvę” 
žurnale? Kas išmatuos? Sąra
šą būtų galima tęsti dar per vi
są skiltį. Tik užteks ir to, kas 
pasakyta. Iš tikrųjų, gi visi 
gerai žinome, jog srovinis irz
lumas yra tik detalė to sąmy
šio, kurį tremtyje kelia dau
giausia ne sroviniai — politi
niai asmenys ir sambūriai, bet 
vadinamieji “kultūrininkai”, 
kurie patys audras kelia, bet 
nesivaržo savo skandalus mė
tyti į srovinių žmonių ir sam
būriu kiemus.'

C

Gaila, bet nemažiau prasti 
ir kiti Alaušiaus teigimai, štai 
“ne savoje valstybėj gyvenant, 
visi sroviniai — politiniai skir
tumai turi tik teoretinės reikš
mės’’. Arba “kaip antpartinė 
yra ši mūsų realioji politika, 
taip iš esmės yra antpartiniai 
ir visi klausimai, kurie joje 
kyla”.
Tokie bendriniai, nepaaiškin
ti teigimai iš tikrųjų klausi
mus daugiau sumaišo. Nebent 
tik sudaro progą klausimui: 
jeigu tas sroviškumas ir par
tiškumas yra jau toks negeras,' 
tai kodėl, sakykim, Lietuvių 
Fronto Bičiuliai neužsidaro ir 
parodo kitoms srovėms tauti
nio jautrumo pavyzdį?

Iš kitos pusės dar vienas 
{laušimas. Jei jau irzlumas 
yra srovėms taip būdingas, 
caip atsitiko, kad per pasta
ruosius 20 metų nei “Drauge”, 
nei “Darbininke”, nei “Tėviš- 
<ės žiburiuose”, nei “Aiduose” 
nei vieną kartą nebuvo fronti
ninkų srovės irzlumas iškeltas? 
Kad frontininkai yra srovė, 
tur būt, ir jie patys neginčys, 
nors, tiesa, partijos vardo jie 
ir purtosi. Juk jie nėra nei 
našlių klubas, nei filosofų drau 
gija. Negi jie tokie tobuli, kad 
per tiek metų net keturi leidi
niai nerado nei mažiausio irz
lumo? O gal teisingiau, nors 
pagal Alaušių srovinio irzlu

mo ir ten yra, tik apie kitų sro 
vinį irzlumą rašant.apie savąjį 
patogiau nutylėti. Bet toks 
“bičiulių” redagavimas kaip 
tik yra ne kas kita, kaip tik 
srovinio irzlumo geriausias pa 
vyzdys.

Po to kas čia pasakyta ne
nuostabu, kad Alaušius tariasi 
nežinąs apie vienos grupės dik 
tatūrą LB ar norą sugriauti 
ALTą. Ak, kokia nekaltybė, 
koks tautinis jautrumas! Jdo 
mu tik, kad jokia kita srovė 
nėra tuo kaltinama, o tik vie
na. Bet greičiausiai, kaip pap 
rastai, visi kiti kalti, tik nė 
“bičiuliai”.

Gaila, kad “Aidai”, kurie 
kitose skiltvse turi savo nuo
pelnų, užsiiminėja tokia pub
licistika. Tokie rašiniai never 
ti nei rašymo, nei skaitymo.

Juozas šipaila

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, m.DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽM
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 at\ykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Buko 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 - Šėmo gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 doL
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______ __________________________________________________________________________ .................................................. -u... , „ . .

Raginkite savo. apylinkę'' 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

,, ¥ Taupymo indėliai 
Apdrausti iki 520,000.

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, lit 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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valandų. Ne be pagrindo sako
ma: “Laikas geriausias gydy
tojas, išgydo skaudžiausias žaiz-
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Laiko srovė užuomarštin nu
neša, nuplauna ar dulkėmis už
dengia daug sunkių gyvenimo

Knygų rinkimas ir naikinimas
Vakar minėjome, kad G. Vėžys, Akiračiai, S. Jokub- 

ka ir Vilnis renka Amerikos lietuvių knygas ir rengiasi 
siųsti jas į rusų okupuotų Lietuvą. Vėžys tikisi surink
tas knygas pasiųsti į Vilniaus Universiteto biblioteką, o 
Jokubka pataria paklausyti Lietuvos komunistų partijos 
“istoriko” Romo Šarmaičio ir siųsti surinktas ir atrink
tas knygas j Lietuvos valstybinę biblioteką, esančią Vil
niuje, Lenino prospekte.

Nei Vėžys, nei Jokubka neturi jokios garantijos, 
kad iš Amerikos lietuvių išrinktos ir “tarybų” Lietuvon 
pasiųstos knygos bus priimtos j jų numatytas bibliotekas 
ir kad lietuviai studentai ir mokslininkai galės jomis pa
sinaudoti. Ikišiolinė patirtis rodo, kad į minėtas bibliote
kas pasiųstos knygos lentynose nepasirodo. Vienos kny
gos labai patikimų “tarybinės” valdžios žmonių laiko
mos užrakintose spintose, o koks kitų knygų likimas — 
niekam nežinia.

Siunčiamų ir renkamų knygų likimas gal bent kiek 
paaiškės, jei panagrinėsime, koks knygų likimas yra 
pačioje Rusijoj. Lietuva, kaip žinome, okupanto prie
varta buvo prijungta prie Sovietų Sąjungos. Ką rusai 
daro su bibliotekomis ir knygomis pačioje Rusijos gilu
moje, panašiai jie gali pasielgti su lietuviškomis biblio
tekomis ir “tarybų” Lietuvon pasiųstomis knygomis.

Užsienyje gyvenantieji rusai apie visą knygų ir bib
liotekų reikalą yra daug geriau informuoti negu lietuviai 
Jų tarpe taip pat yra “kultūrinių bendradarbių”, ren
kančių meno turtus, svarbius dokumentus ir senas kny
gas, bet rusai žino, kad Sovietų Sąjungoje kartas nuo 
karto knygos didžiausiais kiekiais yra deginamos. Šių 
metų sausio pradžioje rusai patyrė, kaip praeitą vasarą 
svarbi vakarų Uralo srities mokslinė biblioteka buvo ap
valyta, o išrinktos knygos sudegintos. Sovietų valdžia 
pasiuntė mokslines informacijas kontroliuojančios poli
cijos pareigūnus Į Permę, kur jie Į kelias valandas atrin
ko senas knygas, išvežė jas ir sudegino. Tie “kultūri
niai’ policininkai sunaikino vertingas rusų knygas ir lai- 
rkaščių kolekcijas, todėl atsirado tūlas N. Mironovas, ne
galėjęs žodžio tarti pačios Permės spaudoje, parašė laiš
ką Į Maskvos Pravdą, kuri pridėjo ir paaiškinimą. Miro
novas šitaip visą reikalą aprašė:

“Šią vasarą įsivertė į centrinę vakarų Uralo 
technikos mokslo biblioteką techniškos informacijos

biuro bendradarbiai. Laikydami instrukcijas ran
kose, jie pradėjo mėtyti knygas nuo lentynų. Žaibo 
greičiu priaugo knygų kalnai, nes instrukcija buvo 
gana bendro pobūdžio, bet tuo pačiu metu labai ka
tegoriška: viskas, kas atėjo prieš 1963 metus, pa
gal galimybes sunaikintu..

Liepsnose, pavyzdžiui, sudegė “Charkovo poli
technikos instituto žinynas”, “Tarptautinio kerami
kos kongreso daviniai ir tyrimai apie pasipriešini
mą karščiui”, ir knygos, liečiančios naujas chemines 
priemones tekstilės pramonėje.

“Knygos buvo vežamos iš bibliotekos sunkveži
miais, nepadarius jokių sąrašų, nepasirašius jokio 
akto ir nepalikus jokio parašo. Iš viso iš Permės bu
vo išvežta ir sunaikinta 24,000 knygų”. (Novoje 
Ruskoje Slovo, 1971 m. sausio 21 d., 2 psl.)
Paaiškinimų maskvinėje Pravdoje padarė bibliotekų 

reikalus tvarkantis M. Kniazevas. Jis aiškino, kad bib
liotekoms reikalinga erdvė naujoms knygoms krauti, to
dėl ir buvo įsakyta senas knygas naikinti. Šis klausimas 
valdžios buvo svarstytas 1970 metų liepos 17 dieną, pa
ruošta instrukcija ir išsiuntinėti tos instrukcijos vyk
dytojai. Panašiai išvalyta ne tiktai Permės biblioteka, 
bet visa eilė kitų bibliotekų. Iš vienos bibliotekos sunai
kinta 24,000 knygų, o visoje Uralo srityje sunaikinti mi
lijonai, sako tas pats laikraštis.

Lietuvos bibliotekose dirbę žmonės labai prisimena, 
kaip buvo valomos miestų ir mokslo įstaigų bibliotekos 
pirmos okupacijos metu. Tais laikais okupanto vartoti 
metodai nei kiek nesiskyrė nuo sovietų valdžios šiandien 
vartojamų metodų. Sovietų valdžia -negali leisti laikyti 
bibliotekose nekomunistinių knygų. Pats Jokubka tai 
aiškiai pasakė. Bet mes žinome, kad sovietų valdžia ne
pakenčia knygų, kurios neprisilaiko paskutinės partijos 
linijos. Sovietų valdžia nepakenčia pačių komunistų 
anksčiau leistų knygų. Šiandien sovietų valdžia jau yra 
įsakiusi išimti iš apyvartos visas knygas, kuriose šiltai 
buvo paminėtas Nikita Chruščiovas arba teigiamai ver
tinama jo vesta politika.

Jeigu rusams šiandien netinka Stalino ar Chruščiovo 
laikais leistos komunistinės knygos, tai koks yra pagrin
das manyti, kad rusai leis laikyti Lietuvos knygynuose 
prieš 50 metų Amerikoje leistas knygas? Nėra jokio pa
grindo. Iš Amerikos pasiųstas knygas rusai galės išmė
tyti iš Vilniaus bibliotekų lentynų, kaip praeitais metais 
jie išmetė knygas iš Permės bibliotekos.

Rusai senas savo knygas degina. Bet imperialisti
nei sovietų valdžiai labai svarbų, kad laisvi lietuviai senų 
knygų ir istorinių dokumentų neturėtų. Reikia žinoti, 
kad pr.eš 30 metų iš Brooklyno buvo išvežti Lietuvon di
džiausi sunkvežimiai įvairios “istorinės” medžiagos. Į 
komunistų rankas pateko kelios didelės privačios Ame
rikos lietuvių bibliotekos. Vargu rasi kokį spausdintą 
dokumentą, kurio okupantas neturėtų. Dabartiniai rin
kėjai “tarybų” Lietuvon siųs dublikatus ar triplikatus, 
kad jie galėtų ten juos sunaikinti. Lietuvių rankomis 
kultūrinis turtas jiems tiktai atiduodamas į lietuvių tau
tos priešų rankas.

Vaizdas iš 1941 m. Pra vėniškių skerdynių

das”... Daug kas užmirštama, 
bet šitokių žiauriai šiurpių iš
gyvenimų, kokius lietuviams te
ko išgyventi 1941 m. birželio 
mėnesį, mes niekada negalėsime 
užmiršti.

Kai prieš tai, derybose, bol
ševikai begėdiškai meluodami, 
kai kuriuos Lietuvos vyriausy
bės narius įtikino, jog Sovietų 
Sąjunga prieš nepriklausomą 
Lietuvą neturinti jokių agresin
gų ir visai nesikėsinanti į Lie
tuvos santvarką, vyriausybės 
nariai, norėdami išlošti kiek lai
ko įvairiems eventualumams pa
siruošti, — “paskutiniame” po
sėdyje pasisakė už Kremliaus 
ultimatumo be jokio protesto pri
ėmimą. Tuometinis kariuome
nės vadas, gen. Vitkauskas, jau 
buvusiam Lietuvoje “Trojos Ar
kliui” sovietų įguloms sustiprin
ti, Lietuvos valstybės vėliavai 
virš prezidentūros dar tebeple
vėsuojant, visoms kariuomenės 
dalims ir įstaigoms įsakė įsi— 
briaunančią Lietuvon Raudonąją 
kariuomenę palankiausiai pa
sitikti. Ir kaip gremėzdiški so
vietų šarvuočiai ir tankai su di
džiausiu triukšmu suriedėjo į 
mūšų sostinę, visi nuoširdūs pa
triotai lietuviai, kur bebuvę, ap
stulbę, skaudančiomis širdimis, 
nuliūdę, stebėjo tą klaikų mūsų 
laisvės ir nepriklausomybės lai
dotuvių spektaklį, kurį ne lie
tuvių kilmės žmonės, entuzias
tingai, su gėlėmis, sveikino, šū
kaudami “ura, ura! da ždrast- 
vujet nepobiedimaja Krasnaja 
Armija, da zdrastvujet naš otiec 
tovarišč Stalin!” širdys sprogo 
stebint ir girdint, bet nebuvo kas 
daryti. Buvo įsakyta dirbti sa

vo darbą, ir apie jokius įvykius 
nekalbėti.

Įvykiai greitai vystėsi. Įves
tos armijos tankais ir durtuvais 
pasiremdamas, -čekistas Dekano
zovas visą Lietuvos administra
vimą tuojau paėmė į savo ran
kas. Lietuva subangavo, kaip 
jūra audros metu. Prasidėjo pri
verstini mitingai, eisenos, para
dai. ‘Tėvui ir mokytojui” Sta
linui buvo siunčiamos sveikinimo 
ir padėkos telegramos ir visur 
garbinami jo paveikslai. Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimas 
buvo kuobiauriausiai dergiamas, 
niekinamas ir pajuokiamas. Oku
panto paskirti komisarai — “mi
nisterial” ir pats “prezidentas” 
J. -Paleckis, mitinguose ir spau
doje, begėdiškai meluodami, 
šmeižė ir niekino ne tik buv. vy
riausybės narius, bet ir visus 
lietuvių visuomenės veikėjus, 
sąmoningai nutylėdami oku
panto plėšikiškus tikslus sunai
kinti lietuvių tautą, skelbė būk 
Raudonoji armija į Lietuvą atė
jo ne lietuvių gyvenimo santvar
kos keisti ar Lietuvą okupuoti, 
bet apsaugoti Lietuvą nuo karo 
ir padėti jai išsaugoti savo ne
priklausomybę, kad, į privačią 
gyventojų nuosavybę nebus kė
sintųsi, kad žmonėms, organi
zacijoms, bažnyčiai, spaudai ir 
visom kitom pilietinėm gyven
tojų teisėms bus laiduota pil
niausia laisvė veikti ir t. t.

Krašto okupanto ir budelio 
agentų kalboms tebeaidint, spau
stuvės dažams bedžiūgaujančių 
“išlaisvintųjų” leidiniuose dar 
nenudžiūvus, Lietuva okupan
to jau buvo tempiama naujais 
gyvenimo (teisingiau: mirties)

keliais. Greitai paaiškėjo, jog 
naujoji vyriausybė tėra tik be
valis komunistų partijos įran
kis — garsiakalbis. Greitu tem
pu dezorganizavo visą kraštą. 
Iškilo chuliganizmas. Visa, kas 
buvo gražu, dora ir garbinga, 
buvo šlykščiai dergiama ir nie
kinama. Nusivylimas ir beviltė 
baimė sparčiai plito. Politiniai 
ir ūkiniai Lietuva kas dieną smu
ko. Naujosios liaudies Vyriau
sybės darbai apsiribojo griovi
mu ir naikinimu viso, kas ne- 
prikl. laikais sunkiu darbu bu
vo sukurta. Buvo uždarytos vi
sos iki tol veikusios politinės ir 
ekonominės organizacijos ir vis 
laikraščiai, išskiriant komunis
tinius. Judošiškas čekisto Deka
nozovo veikimas importuotų če
kistų ir lietuvių tautos išdavikų 
rankomis pasmaugė Lietuvos 
laisvę ir gerbūvį, o netrukus 
Maskvos budeliams išdavė tūks
tančius pačių geriausių Lietu
vos vaikų.

Birželio 15-20 dienomis pa
čiu žiauriausiu būdu iš ' Lietu
vos į tolimą šiaurę, į Sibirą buvo 
ištremta'apie 40,000 nekaltų lie
tuvių vyrų, moterų vaikų ir se
nelių. Nelaimingieji staiga bu
vo užpuolami namuose, dažniau
siai naktį ar ankstyvą rytmetį 
ir dažnai ištraukti iš patalo be 
jokių daiktų (net ir sunkiai ser
gantieji), durtuvais surėmus 
buvo sugrūdami į sunkvežimius 
ir gabenami į geležinkelio sto
tis, o ten pakraunami kaip gy
vuliai į gyvulinius vagonus, be 
maisto, be vandens ir be gryno 
oro vežami į nežinią.

(Nukelta į 5 psl.)

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
II-oji dalis
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čių miškas, šio miško medžiai — tikros Baltijos pušys: 
aukštos, lieknos, tiesios; iki pat viršūnės — nė šake
lės, lyg kas nugenėjęs būtų. Ir toks visas miškas — 
ištisa jūra laibų stiebų laivams, nuolat ošiančių, vėjo 
lenkiamų, skleidžiančių aštrų smalingą aromatą sau
lėtose vasaros ir ankstyvo rudens dienose.

Pušyno grožis susipina su kopų žavingumu. Čia 
išliko gamtovaizdis, kuris buvo būdingas visai nerijai 
kada tai prieš tris — keturis tūkstančius metų. Didin
gi smėlio kalnai. Iš tolo jų šlaitai atrodo apgaubti si
dabriniais, it pūkas lengvučiais debesėliais. Tai ke
liauja vėjo pagautos ir pustomos smiltelės. Vėjo gūsiui 
aptilus, jos nupuola žemyn, priglusta prie žemės pa
viršiaus, tarsi trokšdamas atsikvėpti po kelionės Įkai
tintu oru. O šviesiuose smėliakalniu šlaituose nusi
driekia ilgos, vingiuotos bangos, — vėjo ir smėlio 
žaismo pėdsakai. Toliau, pasibaigus kopų šlaitams, 
nutysta kiek raižyta lyguma, vietomis nusėta žaliomis 
dėmėmis — beržų ir juodalksnių giraitėmis. Tai — 
palvė, arba smėlinga Neringos žemumų juosta, Įsis
praudusi tarp dviejų kopų, apaugusi šiurkščia žole 
arba samanomis.

Toks yra Kuršių Neringos, arba Užmario gamto
vaizdis. Taip ji aprašė ne vienas autorius, rašydamas 
apie įspūdžius iš šio pasakiško lietuviškos gamtos kam
pelio. Labai vaizdžius ir su pasigėrėjimu skaitomus 
vaizdelius apie šiaurinę Kuršių Neringos dalį yra davęs 
Alfonsas Nevardauskas savo knygoje “Pajūriais, pa-

Gandralizdis ant nendrėmis dengto namo stogo Labguvos 
apskrities pamario kaime

mariais’’. Kita, gana pagaunančiai perteikianti šį 
gamtovaizdi, tačiau siauresnės apimties brošiūrėlė bu
vo paruošta J. Mešio ir 1957 metais išleista Lietuvoje. 
Bet apie pietinę Kuršių Neringos dalį taip ir neturime 
jokio specialaus leidinėlio, šią spragą gal kiek galėtų

užpildyti spaudoje atskirais straipsneliais Anso Latai- 
čio, tikro Neringos sūnaus, paskelbti atsiminimai apie 
jo paties Įspūdžius iš gyvenimo pietinėje Kuršių Nerin
gos dalyje. į _

Anso Lataičio prosenelis buvo laivininkas, visą 
savo gyvenimą praleidęs plaukiodamas Kuršių mario
se ir pamario upių vandenyse. Laivininkų tradicijos 
Lataičių šeimoje buvo tęsiamos iš kartos i kartą ir An- 
sas Lataitis buvo su jomis susigyvenęs nuo pat savo 
vaikystės dienų. Jo senelis 1862 — 1868 metų laikotar
pyje dirbo Juodkrantėje Stantin - Becker firmoje prie 
gintaro kasimo su žemkasėmis iš Kuršių marių dugno. 
Daug visokių istorijų apie nuotykius beplaukiojant 
Kuršių marėmis, pamario kanalais, Deimena, Prieg
lium ir kitomis Nemuno deltos upėmis Anso Lataičio 
prosenelis yra papasakojęs savo sūnui ir anūkui, o šie, 
pridėdami dar ir savo pačių pergyventus nuotykius, 

Į visą tai yra perpasakoję Ansui La ta ibiu i, kuris tuos 
pasakojimus, papildydamas žiniomis iš savo asmeniš- 

,ko patyrimo, pradėjo užrašinėti ir skelbti spaudoje at
skirais epizodiniais vaizdeliais, kurių atranką čia ir 
paduodu.

NAKTINĖ KELIONĖ BURLAIVIU Į ŠARKUVĄ
(Dviejų vienuolikamečių berniukų išgyvenimai)

Aš turiu daug ką papasakoti apie savo tėviškę, Ra
sytės bažnytkaimį ir žvejų kaimą pietinėje Kuršių Ne
ringos arba Užmario dalyje. Noriu pradėti nuo mano 
pirmo nuotykio, išgyvento man dar esant tik vienuoli
kos metų amžiaus. Tai buvo 1914 metų rudenį mobili
zacijos paskelbimo dieną, prieš pat prasidedant pir
majam pasauliniam karui. Priešpiečiais per mūsų kai
mą perėjo varpeliu pasiskambinąs valsčiaus raštinin
kas su mėlyna uniformine kepure ant galvos ir tamsiai 
mėlynu raiščiu ant kairės rankovės, pranešdamas gy

ventojams jog yra paskelbta mobilizacija ir kariuo
menėje tarnavę rezervistai turi tuojau vykti regis
truotis savo mobilizacinio paskyrimo punktuose. Jie 
turėjo sėstis į Neringos uostuose paruošty laukiančius 
garlaivius ir vykti į kariuomenės dalinius.

Mano tėvas buvo vyresnio amžiaus paskutinės ka
tegorijos atsarginis ir ši pirmoji mobilizacijos banga 
jo dar nelietė. Jo nuomone mūsų šeimai reikėjo pasi
rūpinti maisto atsargų sudarymu ilgesniam laikui, 
ypač apsirūpinti didesnėm atsargom miltų, kad būtų iš 
ko duoną kepti. Bet tiems nenumatytiems pirkiniams 
reikėjo pinigų, tad tučtuojau buvo papjautos visos 
mūsų ūky laikomos antys, kurias pardavus Karaliau
čiaus turguje bus galima pirktis šeimai reikalingų 
maisto produktų. Motinai ir mums vaikams teko tas 
antis tuojau nupešti ir nuvalyti nuo plunksnų ir pūkų. 
Prie to darbo mes praleidome visą naktį. Nupeštos ir 
pardavimui paruoštos antys buvo sudėtos į didelį ku- 
bilų, įpakuotos Į plačius žalius salotų lapus ir kubilas, 
apdengtas burių drobe, buvo pakrautas j mūsų burlai
vį. Tėvas buvo numatęs plaukti laiveliu mariomis į 
šakvietę, iš kur jis buvo kilęs ir kur gyveno daug jo 
giminių.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALiOMAS
AXIV; AUSŲ, NOSIKS 

IR GERKLBS LIGOS 
*;, ■ PRHAIKO AKINIUS 

USS W. 63rd STREET
• f Ofiso tolefu PRospoct 8-3229 

Rezid. teMu WAtttrook 5-5074
Kasdien quo 10 iki 12 vai. ryto, 

*qo 7 iki 9 vai, vak. TreA uždaryta.

A. a. agr. ir dipt ekon. St Baitramijunas
Kiek pavėluotai mane pasie

Res. t*L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446
Priima ligonius pagal smątarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

. P Respect 8-1717 ’

DR. S. B1E2IS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai? 
irečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

kė liūdna žinia, kad A m. balan
džio 29 d. Australijoje staiga, 
sėdėdamas prie stalo, pasimirė 
Stasys Baltramij ūnas, vienas žy
miausių Lietuvoj pienininkystės 
teoretikų, visą gyvenimą toje 
srityje žinias gilinęs ir jas prak
tikoje taikęs.

Ilgus metus mus rišo bendras 
darbas — pieno ūkis. Aš į jį atė
jau 1924 metų pačioje pabaigo
je jau su gana ilgu administra
cijos darbe stažu (Lietuvoje veik 
6 metus buvau Kariuomenės In
tendanto pavaduotoju), o jis 
1926 metais jaunu bernužėliu, 
baigusiu Dotnuvos žemės ūkio 
technikumo agron. skyrių. Bet 
mus abu pririšo pieno ūkis, ne 
tik Lietuvos, bet pasauliniu mas
tu, ir nepaleido iki pasitrauki-

SviestG jplaukė 55J mA. litų. 
Tame darbe velionies vieta buvo 
išskirtina.
, čia išeivijoje mano pakvies
tas dalyvauti buv. Pienocentro 
bendradarbių sumanytoje išleis
ti informacinėje knygoje “že
mės ūkio gamybinė kooperacija 
Nepriklausomoje Lietuvoje 1920 
—1940” ir įeiti į knygos redak
ciją, velionis pranešė, kad dėl 
laiko stokos ir sveikatos stovio 
negalįs, bet atsiuntė man me
džiagos knygai ir savo straips
nį pieninkystės klausimu leidi
nyje “Plunksna ir žodis” 1966 
— Sydnėjus” su įrašu “Dėdikuo- 
ju p. J. Glemžai — ilgam ir pa
sekmingam mūsų bendradarbia
vimui Lietuvos labui,— at
minti”.

'Niekuomet nemaniau, kad

Lietuviu Z i on o parapijos kun. Jonas Pa u peras nulydėtas Į amžinos ramy
bės vietai Parapijos jaunimo ratelio atstovės V, Murauskaitė ir E. Lipšytė 
atnešė vainiką prie velionies kapo. Palydoje matosi kun. A. Trakis, kun.

St. Neimanas, kun. P. Dilys ir kiti.
Foto M. Nagis

DR. PITER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razida 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. E1SIN - E1S1NAS 
xjvva&fkWA irt. mviisKV i-iuUS 

GiNcKOLOGiNa CHlKUkGUA 
o)32 So. Kedzie Ave., WA >2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat* 
siiiepia, sKamninij Ml 3-0001.

Dr. A* JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
'Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu GArden 3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET '■

VALAiiVQS>-. Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL
_____ Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS;

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

mo iš Lietuvos 1944 m.
Jauname, modernišku keliu 

pradėtame tvarkyti pieno ūkyje 
velionis savo pasiryžimais buvo 
nepamainomas. Jis turėjo aiš
kius palinkimus ir didelį užsi
spyrimą ieškoti žinių ir mokslin
tas. Jis daug prisidėjo prie Lie
tuvos sviesto pasaulinėje rinko
je iškėlimo ir gamybos tvarky
mo kaip Pienocentro pieninin
kystės skyriaus vedėjas ir vė
liau direktorius.

Tenka priminti, kad Lietuvos 
ūkininko nuoseklios pastangos 
ieškoti naujų žemės ūkyje ke
lių ir veržtis į pirmąsias vietas 
labai ryškios pieno ūkį paėmus 
Į pienines perdirbimui į eksporti
nę prekę patekdavo maždaug 
trečdalis krašte gaminamo pie
no. Tai 1924 m. buvo eksportuo
ta sviesto 32 tonos, o jau 1939 
m. per 17 tūksta. tonų, kurių 
I rūšis sudarė veik 90%. Tarp 
keliolikos pasaulyje sviestą eks
portuojančių kraštų Lietuva at
sistojo į 6-7 vietą, pagal ekspor
to dydį ir priartėjo prie pirmų
jų vietų pagal rūšį, pralenkda
ma daug didesnius kraštus kaip 
pvz., Lenkiją. Gaunamos už 
sviestą įplaukos sudarė 21-22% 
bendro 'Lietuvos metinio eks
porto vertę, pvz., 1938 m. už 
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DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 7lSf St. 
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. telu WA M099

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tel*i.. Gibson 8-6195

r ’ --- -- - —
SOPHIE BARČUS

j RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

j Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. DL

I Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaU 

| ryto.I
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

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

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

KELIONĖS I LIETUVĄ
IR 15 LIETUVOS

w p. Šileikis, o. p.6* ORTHOPEOAS^ROTEZISTAS
V* Aparatai - Protezai. Med. Bap- 

dažai Speciali pagalba kojoms 
' (Arch Supports) ir L L

VaL: 9__4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd SU Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

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

Vladas Rasciauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va* 
sąrą 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

--eytrrnr USOO----------

NAUJIENAS
L——a Tnrn šuto——

Lėturta taipę peria r 
į- profit BGino tktu per 

naujienas

man teks apie velionį Baltrami- 
jūną rašyti nekrologą. Bet... li
kimo keliai pilni netikėtumų.

Šiek tiek svarbesnių biografi
nių žinių.

Gimė 1902 m. Rozalimo valse. 
Panevėžio apskr. Žemės ūkio 
technikumą baigęs, dar išklau
sė žemės ūkio akademijoje pie
nininkystės kursą, o 1929 m. 
studijavo bakteriologiją Rygos 
bakteriologijos institute. Velio
nis Pienocentre perėjo eilę pie
nininkystės specialisto ir gero 
administratoriaus pareigų pa
kildamas iki direktoriaus.

Kauno universitete išklausė 
ekonomijos kursą ir tremtyje, 
1947 m. Koeln universitete, apie 
porą metų pastudijavęs, įsigi
jo ekonomisto diplomą. 1937 m. 
dalyvavo Pasauliniame pieninin
kystės kongrese, Berlyne, nariu 
ir sviesto teisėju. Tokiame pat 
1940 m. kongrese turėjo skaity
ti referatus ir vadovauti vienai 
komisijai. Dėl karo' kongresas 
tik dalinai įvyko ir iš Lietuvos 
niekas jame nedalyvavo. Tarny
bos ir studijų reikalais aplankė 
daug kraštų.

Pienininkystės klausimais ra
šė spaudoje. Redagavo Pienocen
tro metines apyskaitas.

. Atvykęs 1949 m. į Australų ą,. 
apsigyveno Šydhėjuje ir reiškė
si lietuvių visuomeniniame ir 
bendruomeniniame gyvenime.

Žmonai, sūnui, giminėms ir 
bičiuliams reiškiu gilią užuojau
tą. J. GlemžaČikagos ukrainiečių katalikų protestas 
Kaltina Romos Kuriją išdavus

Maskvai jų Bažnyčią

Kaip jau buvo rašyta, praei
tą šeštadienį, gegužės 29 d. va
kare Ukrainiečių Amerikiečių 
Jaunimo Centre įvyko studentų 
Ad Hoc komiteto sušauktas Chi- 
cagos ukrainiečių katalikų pa
sauliečių mitingas, kuriame apie 
500 dalyvavusiųjų priėmė re
zoliucijas, pareiškiant solidaru
mą su badu streikuojančiais 
Philadelfijos studentais ir vi
sais protestuojančiais prieš Ro
mos Kurijos sauvališką pasikė
sinimą į Ukrainiečių Katalikų 
Bažnyčios savivaldą.

Viename iš papildomųjų re
zoliucijos punktų (7) pasakyta:

“Kadangi svarbiausiu dabar
tinės krizės mūsų Bažnyčioje in- 
stigatoriu mes skaitome Ryti
nių Apeigų Bažnyčių Kongrega
ciją ir jos kardinolą prefektą 
de Fūrstenbergą, mes šiuomi 
pareiškiame, kad ši institucija 
prarado ne tik legalę bazę (pa
gal Dekretą dėl Rytų Bažnyčių), 
bet taip pat moralinę teisę val
dyti ir kontroliuoti Ukrainiečių 
Katalikų Bažnyčią. Mūsų Baž
nyčios autoritetas yra ir turi 
būti šventasis Tėvas ir Ukrai
niečių Katalikų Sinodas vyr. ar
kivyskupui (kard. Slipyj) vado
vaujant”.

Esminiai susirinkimo kalbė
tojai buvo Tėvas George A. Ma
loney. S. J©no XXIII Ekume
ninio Centro Fordham univer
sitete direktorius, ir Profesorius 
Myroslavas Labunka iš La Salle 
kolegijos Philadėlfijoje. Abudu 
kalbėtojai paaiškino, kaip Orien-

BAISIŲJŲ
BIRŽELIO DIENŲ...

(Atkelta iš 4 psl.)
Suimamiejf šaukė: Už ką? 

Aš niekam nieko blogo nepada
riau!?? Nežinojo dar lietuviai, 
kad yra pasaulyje valstybė, ku
ri kalina ir badu marina mili
jonus savo piliečių. O dabar 
tokia tvarka įvedama ir Lietuvo
je.

Pritrūkę gyvulinių vagonų, ne
laiminguosius rikiuodavo į mir
ties kolonas ir pėsčius, kulkos
vaidžių ugnimi lydint, varė vis
ką naikinančios “tėvo” Stalino 
“maloniai glamonėjančios sau
lės” pusėn, o ką ištremti nesu-

tališkoji Kongregacija Romoje- 
snlaužė tradicines ukrainiečių 
katalikų teises- turėta vedusius 
kunigus ir rinkti savo vyskupus.

Ulinojaus universiteto antro
pologijos studentė Martha Ha- 
rasowsky, pati dalyvavusi Phi- 
Iddelfijos studentų bado strei
ke/ savo kalboje pasakė, kada 
ukrainiečių katalikų jaunimas 
yra pasiryžęs /ginti savo bažny
čios teisęs ir privilegijas. Jie ne
pasiduos Romos Kurijos kolo- 
nijihėi valdžiai.u ’ ’ •

Susirinkimui smarkiai plo
jant- buvo ‘ perskaitytas tekstas 
telegramos' ukrainiečiams vysku
pams, skatinant juos ryžtingai 
ginti savo Bažnyčios autonomi
ją. Telegramoje popiežiui Pau
liui VTpasakyta: “Prašome, iš
imti mūsų Bažnyčią iš kardino
lo de Fūrstenbergo globos. Ne
leiskite Kurijai laikyti Vatika- 
ne. įkalintą -.-kardinolą Juozapą 
ŠĮipyjr. , ,

Kard. Slipyj, Ukrainiečių Ka
talikų dvasinis vadas, septynio
lika metų iškalėjo sovietų ka- 
lėjimuose ir nuo-1963 metų yra 
Romoje, kur Romos Kurija (kar
dinolas de Fūrstenbergas) truk
do jam eiti savo pareigas lais
vojo pasaulio' ukrainiečių kata
likuose. šiaptis Geležinės Už
dangos, tai yra laisvajame pa
saulyje, esama pusantro milijo
no ukrainiečių katalikų.

Kard. de Fūrstenbergas už
draudė kardinolui Slipyj išvyk
ti į Kanadą, kur (Winnipege) 
šį birželio mėnesį turi įvykti uk
rainiečių katalikų sinodas. Kard. 
Slipyj buvo laukiamas Toronte 
gegužės 28 d. Tūkstančiai uk
rainiečių katalikų telegramų 
siunčiami į Vatikaną protestuo
jant prieš jų bažnyčios galvos 
laikymą naminiame arešte. Uk
rainiečiai kaltina Romos Kuriją 
“parduodant ir išduodant jų baž
nyčią Maskvai mainais į eku
meninį dialogą ir kitokius mai
nikavimus su Kremliumi”.

šiam Chicagos ukrainiečių ka
talikų protestų susirinkimui pir
mininkavo Lojolos universiteto 
profesorius Vasyl Markus, o Ad 
Hoc komiteto (Chicagos sky
riaus) pirmininkė yra Natalija 
Pylypiuk, palyginamosios lite
ratūros Northwestern universi
tete studentė.

To komiteto nariai-narės yra 
11 studentų iš Illinois, Roose
velt ir Northwestern unrtersi- 
tetų, iš Illinois technologijos in
stituto, Wright Junior kolegi- 

:'jos ir St. Ignatius aukšt. moky
tos.

spėjo, tuos vėliau žiauriausiu 
būdu nukankino vietoje. Tai liu
dija Pravieniškių, Telšių (Rai
nių miškelyje), Panevėžyje, Za
rasuose, Ukmergėje, Petrašiū
nuose (prie Kauno) atrasti nu
kankintųjų kapai.

Tas baisusis Birželis, gal tik 
kita forma, kartojasi Lietuvoje 
iki šios dienos. Lietuvių tauta 
įvairiais būdais tebežudoma. 
Lietuvių vietoje, Lietuvoje įkur
dinami ir proteguojami veisia
mi burliokai ir chuliganai. Lie
tuviai net ir partiečiai intelelek- 
tualai negailestingai klastingai, 
pasalūniškai žudomi. Norin
tiems išvykti — neleidžiama, 
nelegaliai bėgantiems, juos su
gavus, taikomos griežčiausios 
bausmės, net iki mirties baus
mės imtinai, kaip “išdavikams”.

Taigi visi komunistų šūkiai 
ir “Laimingos vaikystės” bei se
natvės pažadai, tebuvo tik ble
fas, eilinis melas, klasta, apgau
lė. Gerai žinome, kad bolševi
kų “rojuje” visiškai netekę jė
gų dirbti seneliai dar naudoja
mi galvijų ganymui, o jau ne
begalį ir ganyti, visiškai palie
gę, gauna 12 rublių mėnesiui 
pensijos. Tai žiauri ironija, tai 
badu marinimas žmonių. Tai 
toki yra seneliams žadėtoji“lai- 
minga senatvė” Tarybų šalies 
“rojuje”.

Minėdami siaubingas 1941 
metų Birželio mėnesio dienas, 
žemai su gilia pagarba lenkia
me galvas prieš nekaltas gau
sias bolševikų išžudytas mūsų 
tautos aukas, prieš tūkstančius 
sukilėlių žuvusiųjų bevejant 
priešus — plėšikus iš savo gim
tosios žemės 1941 m. birželio 
22-23 d. ir vėliau nelygioje ko
voje, su gausiomis raudonųjų 
“istrebitelių” gaujomis herojiš
kai kovojusių ir garbingai kovo
je žuvusių — mūsų partizanus 
ir dabar dar tenai įvairiais bū
dais už tautos laisvę ir šalies 
nepriklausomybę tebekovojan- 
čius didvyrius.

Kovoje dėl savo šalies iš žiau
rios bolševikų vergijos išlaisvi
nimo turime būti vieningi. Ti
kėkime, kad anksčiau ar vėliau 
pasaulis praregės ir prabils jo 
sąžinė. Melui ir klastai, plėši
mams ir žudymams — smurtui 
ir apgaulei, turi gi ateiti galas. 
Teisybė laimės. Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma.

Kalpas Uoginius

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI
— Lietuviu Motery Pilieiiy Lygos 

pusmetinis narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 6 d. Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St. Pra
džia 1 vaL 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.

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

— Utenos Apskričio Klubo piknikas 
ivyks sekmadieni, birželio 6 dieną 
buvusio Liepos darže, 82 St. ir Kean 
Avė. Bus skanių užkandžių ir viso
kių gėrimų. Geras orkestras šokiams. 
Pradžia 12 vai. dieną. Prašom visus 
atsilankyti.

Komisija ir Valdyba
P. S. Birželio 8 d. Klubo susirin

kimo nebus, nes yra remontuojama 
Talman svetainė. Sekantis susirinki
mas Įvyks po atostogų rugsėjo 14 d.

V. Juška, nut. rast.

REM KITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Linksmumo arba, liūdesio valandoj# 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir. sezoninės 
kapams gėlės.

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

GFT F-S VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

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

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

----------- ■>

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS .
4605-07 Sb. HERMITAGE AVENUE

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 PIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArus 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2421 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

3354 So. HALSTED STREET

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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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iki 213.10 dol. Pen-ijos bus d. 
dinamos ir toliau, kartu path 
dės mokesčiai, išskaitomi iš 
.dirbančiųjų algų, 'l ie, kurie, 
uždirba per me.ius nemažiau' 
AKIM) dol., mokės socialinio 
draudimo-reikabims 465JMI-dol. 
Ateinančiais metais tie, kurie1 
uždirba nemažiau 9,(100 dol.į 
turės mokėti 168 dol. Draudi
mo mokesčiai vėl padidės 1973, 

tada dir-

Jau ateina 
didesnės pensijos

v t - A

Šią savaitę Amerikos pensi
ninkai turi gauti pirmą padir 
dintą pensijos čekį, kuris bus 

didesnis. Vėliau ši mene- metais
Šį pensininkai gaus padidintų jKUK-.jain teks sumokėti 508 
pensijų skirtumą, palyginus i per iuetus, jei jo uždarbis 
Iii senu čekiu, r- ............................. « •
ių mėnesius nuo sausio 1 d.
♦ Tie pensininkai, kurie gau- 
Įlavo per mėnesi 64 dol. 
liausią pensiją, dabar gaus 70. 
40 dol. Mažiausia pensija po
rai bus 105.60, vietoj buvusių 
96 doL.
t Didžiausia pensija vienam 
|mogui pakelta iš

už visus šių me .j ja g.cyt) dol. -J 1

11) U-

dol. 
sie-

Dideli mokesčiai
— nugriovė namą

Plainfield miestelyje, netoli 
Grand Rapids. : Mich, vienas 
darbininkas septynerius me
tus statė savo jėgomis na-

193.70 dot naudodamas jo

Sustabdykite tq niežėjimę
į BRAX0N PASTA

tuojau sumažina len
gvą odos niežėjimą, 
gydo kojų grybelius, 
nuskusto veido per
šėjimą ir palengvina 
visą eilę odos nega
lavimų. Pastą paga
mino 30 metų patyri
mą turis, vaistininkas. 
Pasiųsim 2 Braxon 
uncijas gavę $2.50,

4 unc. gavę $4.00, atsiųstus tokiu ad
resu:

Dept. NA
2914 So. WALLACE ST. -
Chicago, Illinois 60616

Nesiųskite COD. Pastą išsiųsime, ga
vę pinigus. Pilnai nepatenkintiems 
pinigus grąžinsime.

bai visokių pigią medžiagą. 
• .Miesto valdyba jo namą jverfi- 
Ino 4.400 dol. ir nustatė atitin
kamus mokesčius. Kada namas 
buvo baigtas ir jo savininkas 
ėmė jį visaip gražinti, miestas 
pakeitė Įvertinimo sumą iki 
11,200 doL ir. pakris, mokesčius 
150^;

Supykęs savininkas pasikvie 
tė draugus ir, jiems padedant 
namą išardė, sugriovė, 
dėdamas daugiau niekad 
-gyventi savame name, 
nuosavybės mokesčiai esą 
dideli.

Dirigentas STASYS SLIŽYS, 

diriguos IV-to$ios Dainų šventės jungtiniam lituanistinių 
mokyklų chorui

====^^=l • 1 ■ - i q ■ i" , ■ ■ «sa
HELP WANTED — FEMALE

Darbininkių Reikia

RECEPTIONIST SECRETARY 
$160 PER WEEK

For new management consulting firm, 
very responsible job. .Client contact, 
small friedly office, health insurance, 

benefits.
Call Mr. SMALLANCE

726-0836
After 7 P. M. call

525-5953

. GENERAL OFFICE 
Typing a must. Steno desirable.

Small office iri Addison, III.
Industrial area.

Mr. PITTS,
, 543-0600

REIKALINGA ŠEIMININKĖ
Gyventi vietoje. Turi mėgti mažus vai
kus ir kalbėti angliškai. Skambinkite 

dienomis 733-2141 arba vakarais 
679-8823.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAM
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

50% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

-lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas £-

2212 W. Cermak Road Chicago, III 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

paža- 
ne- 
nes 
per

Gyventojai patikrins 
pigiųjų butų projektus
Čikagos butų valdybos — 

CHA — pirmininkas Charles

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:

Swibel pareiškė vilti, kad mies 
to valdyba ir miesto gyvento
jai priims jo pasiūlytus naujus 
pigiuosius butus. Jis pridėjo, 
kad kiekvienoje apylinkėje 
žmonės galės pasisakyti, ko
kių jie pageidauja pastatų — 
ar didesnių su keliais butais ar 
daugiau pastatų po vieną bu
tą.

Butų valdyba numato patvir 
tinti 1,500 butų statybą šiais 
metais. Kada miesto valdyba 
patvirtins planą, tuoj bus pra
dėtos derybos su žemės savi
ninkais, žemė bus įkainota 
bent trijų nepriklausomų Įkai
navimo specialistų. Architek
tų planai bus duodami patik
rinti vietiniams gyventojams 
ir tik jiems pritarus, bus pra
dėti statybos darbai. Visa pro
cedūra užims nemažai laiko, 
pareiškė Swibel. “Penkių šim
tų butų per naktį nepastatysi”.

Lietuvos valstiečių liaudininkų 
partijos veikėjo Antano Sugin
to pelenai po Kapų Puošimo 
Dienos apeigų, šeimos, arti
mųjų ir draugų būreliui ly
dint buvo padėti Lietuvių Tau 
tinių Kapinių kriptoje, kuri 
laikinai talpinasi kapinių ofi
so kambaryje, kol bus pasta
tytas planuojamasis mauzolie
jus.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o *

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

1739 So. Halsted Stręet^ Chicago, Illinois 60608

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 1

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

■_ Atmetė įstatymą 
r prieš Vietnamo . karą

Springfielde buvo atmestas 
atstovo Robert Mann projek
tas, kuris leistų Illinois gyven
tojams netarnauti kariuome
nėje tokiame kare, kuris kon
greso nėra paskelbtas. Jis pa
našų Įstatymą pasiūlė ir per
nai. Šiais metais jis gavo dar 
3 balsais mažiau ir buvo atmes 
tas.

— Perkūnas Prapuolenis, či- 
kagiečiams pažįstamo Levo 
Prapuolenio sūnus, automobi
lio nelaimėje buvo užmuštas 
Colorado valstijoje. Prieš po
rą metų jis buvo Įstojęs Į JAV 
kariuomenę. Atitarnavęs rei
kalingą laiką išėjo atsargon ir 
išvažiavo Į Colorado pelninges 
nio darbo ieškoti, bet pakeliui 
vyras neteko gyvybės. Visi ap
gailestauja gražiai nuaugusio 
jauno lietuvio ankstyvą mirtį.

— Muzikas Aleksandras Ku
čiūnus geg. 15 dieną vedė švel- 
nytę, buvusią Jasinskienę.

— Dr. Juozas Bartkus atos
togauja Rhinelander, Wis. va
sarvietėje. Ten pat išvyko ir 
jo duktė Irena ir žentas Algir
das Budreckas.

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
su baldais suaugusiems antram aukš

te. 6541 So. Campbell Avė. 
Tel. WA 5-6616 po 4 vai. popiet.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

CICERO IŠNUOMOJAMAS 5 kamba
rių 2 miegamų butas tik suaugusiems. 

Tel. 652-4343

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

WANTED TO RENT
Ieško butų

IEŠKAU NUOMOTI 3 ARBA 4 KAM
BARIŲ BUTO. Skambinkite telef 

LA 3-3558.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GROCERY STORE
IN OAK LAWN

857-9384

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

Didelis pasirinkimas įvairiu pirkly, r 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Panašų Įstatymą buvo priė
musi Massachusetts legislatu
re, tačiau reikalas nuėjo iki 
Aukščiausio Teismo, kuris 
klausimą grąžino Į žemesnį 
teismą, kur Įstatymas buvo 
atmestas.

=

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629----- Tel. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-332C 

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

TRUMPAI

— Chicagoje neseniai miru
sio teisininko, buv. I, II ir III 
Lietuvos seimų atstovo, žymaus

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

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-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

NAUJIENOS, CHICAGO I, IL1.- FRIDAY, JUNE 4, 1971

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

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

NIEKUR GERIAU
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 neužpraso — $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 BUTU gelsvas mūras — 2x5, 
2x3 ir 1x4 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 pečiai.

jsklvDas. $14.000 pajamų, apie $25.000 
Įmokėti, tik $75.500.

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

PERKRAUSTYMAI

— Dr. Vytautas Tauras yra 
Dainį] šventės pirmosios pa
galbos komisijos pirmininkas 
Dainų šventės vykdomasis ko
mitetas, kuriam pirmininkau
ja dr. Gediminas Balukas, yra 
sudaręs Įvairias komisijas, ku
rios numačiusios savo darbu C 
planus šio didelio pasiryžimo 
Įvykio tinkamam pravedimui 
ir svečių priėmimui bei geram 
tarnavimui. Šventė Įvyks lie
pos 4 d. Chicagos amfiteatre.

— Carol Rucas, Gage Parko 
aukšt. mokyklos mokinė, už 
gerą mokymą ir puikų elge
sį taip pat dalyvavimą apylin
kės jaunimo visuomeniniuose 
darbuose mokyklos vadovybės 
buvo pristatyta Illinois pavyz
dingos mergaitės titulu. Gub. 
R. Ogilvie Įteikė jai tą pažy
mėjimą.

—- Lary Pūkelis ir Sharon 
Banis, Southwest City kolegi
jos studentai, yra rengėjais ir 
dalyviais tos kolegijos studen
tu architektūros ir meno dar
bų parodos, kuri bus atidary
ta 200 ir 400 -me kambariuose 
iki birželio 9 d.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

— Edvardas Bogus, Stan
dard Federal Taupymo ir sko
linimo b-vės pareigūnas, yra 
išrinktas 12-to distrikto mo
kyklų tarybos vicepirminin
ku. Tas distriktas apima Chi
cagos pietvakarių mokyklas.

—■ Anthony J. Lukšas yra pa
skirtas Beatriče 
vės tyrinėjimų 
vadovybėm

— Ričardas 
Crestwood, Ill., 
gose pareigose 
trie centrinėje 
ling Meadows,

Food bendro- 
departamento

C. Pikturna, 
yra atsakomin 
Western Elec- 

Įstaigoje, Rol- 
111.

A. & U INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

10 BUTU, mūras, alum, langai, sil. 
?azu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6% KAMB.. 18 metų mūr., šil. gazu, 
įrengtas rūsvs. 2% vonios. 2 autom. 
up ražas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26 900.

1% AUKŠTO 12 metu, mūrinis, ši; 
įima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
PulaskL $37 500.

2 PO 5 MOKINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminiiaus langai, 2 automobiliu 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900 — r""

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Teh: 471-0321

BRIGHTON PARKE 
PARDUODAMAS MŪRINIS

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

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

r Tel. LA 3-1937

5 KAMBARIU beveik naujas bunga
low geroie pietvakarių apylinkėje. 

Įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

šių metų gegužio 31 dieną Lietuvių Tautinėse kapinėse buvo gražiai pa
gerbti Amerikos kariai, žuvusieji už šio krašto laisvą ir palaidoti tautinėse 
kapinėse. Kapinėse dalyvavo gausus Amerikos Legiono dalinys, susidedąs 
iš Dariaus Girėno ir Don Varnas Postų. Paveiksle matome Amerikos Le
giono nares, žingsniuojančias Vėliavų Alėja, šį pavasarį Amerikos Legiono 

įrengta Lietuvių Tautinėse kapinėse.'
Foto M. Nagis

♦ 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.
Koncertų dienose bilietai gau

nami prie įėjimo. Kasa bus at
dara šeštadienį 5 vai. vak., o sek
madienį 12 vai.

Koncertui Rengti Komitetas 
(Pr)

♦ Tauragės Klubas kviečia 
visus j 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).

REMKTTF" TIThs nrziVTKRTUP 
ĮGIRTU GARSINASI 

“NAUJIENOSE*

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r, 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T.I.: REpublic 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

|imo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzia Ave. PR $-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., Lemont, 111. 
TEU — 257-5542

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
sų rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (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

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

RANGE 
PIRE iŠ 
WILDFIRE




