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1$ VISO PASAULIO

Saulėta, diena 70°, naktį 55. 
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:24.

Amerikos Lietuvių Taryba birželio mėnesio tragiškų sukak 
tuvių proga kreipiasi į lietuvių visuomenę šiais žodžiais: j

“BRANGŪS LIETUVIAI,
> * r 4

Prieš 31 metus birželio mėne
sį sovietai okupavo Lietuvą. Ji 
buvo tik atsigavusi po 100 me
tų trukusios to paties rytinio 
kaimyno vergijos ir nauja jėga 
veržėsi savam gyvenimui.

Prieš 30 metų sovietai pra
dėjo naikinti lietuvių tautą.

Tą patį birželį, artėjant ki
tam okupantui, Lietuva sukilo 
prieš sovietinį-pavergėją, paau- 
kadama tūkstančius jaunų gy
vybių. Lietuvių kova nebuvo 
ir nėra nutraukta ar užslopinta 
iki šių dienų. Partizanų, Bra
žinskų, Kudirkos, Simokaičių 
žygiai tebeliudija didelį tautos 
norą išsilaisvinti.

Amerikos lietuviai nuo pir
mųjų Lietuvos nelaimės dienų- 
giliai užjautė savo tėvų žemę ir 
vieningai ryžosi stoti į kovą už 
laisvę broliui, už nepriklausomy
bę kraštui. ~ ■

Amerikos lietuvių Taryba, šių 
liūdnų birželio prisiminimų aki
vaizdoje, kviečia visus Amerikos 
lietuvius su pagarba prisiminti 
žuvusius krašte ir Sibire, pasi
ryžti kovoti, nusiteikti vienin
gai dirbti ir nusistatyti pastoviai 
ir gausiai aukoti.

Vieningumas, darnumas, pa
siryžimas ir pasiaukojimas te
būnie mūsų nuolatinės garanti
jos laisvei ir' nepriklausomybei 
-atstatyti. ~

Amerikos Lietuviu Taryba” 
t .

. 1971 mėtų, birželis

. Berlyno derybose 
padaryta pažanga . 
BERLYNAS. _ Pirmadienį

Berlyne j vyko keturių didžiųjų 
ambasądorių jau 21-mas susiti
kimas Berlyno klausimais. Tie 
pasitarimai prasidėjo 1970 ,m., 

. kovo mėn.r šį kartą po derybų 
visi ambasadoriai, įskaitant ir 
sovietų Abrąsimovą, ■ pareiškė, 
kad yra padarytas rimtas žing- 

. snis į priekį. Ambasadorių šta
bai . dąžnąi susitinka ir surašo 
ambasadorių: pasiektus susita
rimus. ’
.^Neskelbiama, kur derybos da
bar stovi ir kas jose laimėtą, ta
čiau Amerikos'' ambasadorius 
Kenneth Rush paskelbė, kad jis 
važiuos į Washingtona su V. Vo- 

^ietįjoę ^kancleriu Brandai atei- 
nančią savaitę, tačiau greitai su
grįš .atgal, kad galėtų dalyvauti 
sekančiame ambasadorių susiti
kime birželio 25 d..,. '

Sovietų ambasadorius Abrai- 
simovąs irgi pripažino, kad pa
darytas vienas žingsnis pirmyn,, 
tačiau buvę galima padaryti du 
žingsnius, jei vakariečiai neap
sunkintų derybų savo reikalavi
mais. . - . ■ *. ■

• Negrų valstybės 
neglosto studentų

į KINŠASA.. — Afrikiečiai stu
dentai, prisižiūrėję. į Amerikos 
studentų neramumus, kartais 
pabando patys pademonstruoti 
prieš savo yyriąusybę. Jau kelis 
kart studentų riaušės įvyko 
Kongo šalyje. Praėjusią savaitę 
Lovanium universiteto studen
tai pagrobė savo, rektorių ir su
rengė gedulo eiseną. Valdžia at-
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PEKINAS. — Rumunijos pre
zidentas Ceausescu baigė savo 
vizitą Kinijoje ir išvyko į šiau- 
ręs Korėją, šiaurės Vietnamą ir 
Mongoliją. Kinijos premjeras 
sveikino Rumuniją už nepriklau
somą laikyseną ir ragino visas 
mažas' tautas nesileisti didžio
sioms valstybėms vedžioti už no
sies. Kinija niekada nebūsianti 
“didžvalstybe” ir visada stovė
sianti kartu su prispaustomis 
mažomis tautomis.

BERLYNAS, — Bulgarija 
vėl priima keleivinius lėktuvus 
iš Vakarų Berlyno. Rytinei Vo
kietijai spaudžiant, Bulgarija 
buvo uždraudusi V. Berlyno oro 
bendrovėms nusileisti Bulgari
jos aerodromuose, tačiau nete
kusi kelių tūkstančių vokiečių 
turistų, bulgarų valdžia pakei
tė savo nuomonę, nes jai reika
lingi turistų atvežami pinigai.

BRISTOLIS. — Britanijoje 
policija išaiškino sukčių organi
zaciją, kuri, spausdindavo Ame
rican Express keliautojų čekius. 
Gerai padirbtų čekių rasta mi
lijono dol. vertės, čekiai buvo 
padirbinėjami Vokietijoje ir 
Britanijoje.

WASHINGTONAS. — Ne visi 
narkotikai į Ameriką ateina per 
sieną iš užsienio. Vyriausybė 
pradės griežčiau tikrinti vais
tų pardavėjus Amerikoje, čia 
yra net- 509,000 įmonių, preky
bininkų, daktarų ir vaistinių, 
kurios turi leidimus prekiauti 
narkotikais. Manoma, kad- apie 
20%’ visų vaistų į nelegalią rin
ką patenka iš leidimus turinčių 
ašmenų.

ST. LOUIS. — Jau penktą sy
kį Amerikos spiaudymo varžy
bas laimėjo 24 metų cemento 
įmonės darbininkas William 
.Koster. Jis nuo 4 metų amžiaus 
kramtąs tabaką ir dėl to spiau- 
dyme iškilęs į šio sporto aukš
tumas. Varžybose reikėjo pade
monstruoti distacijos spiovimą 
ir tikslumo sugebėjimus, čem
pionas nuspjovė 27 pėdas ir 8 
colius. Jis buvo pirmas spiaudy- 
me į 10 centų monetą. “Pavojin
giausia” varžybų rungtis buvo 
spiauti per galvą į užpakalį. 
Daug varžovų apsispiauna nosį.

Streikai New Yorke
NEW YORKAS. — Padėtis 

New Yorke dėl miesto savival
dybės darbininkų streiko nepa
gerėjo. Niekas nedegina mies
te surenkamų šiukšlių, niekas 
nevalo kanalizacijos srutų. Par
kai neprižiūrimi, mokyklos ne
gavo mokinių priešpiečiams mai
sto, nes jį vežą sunkvežimių vai
ruotojai sustreikavo.

Miesto tiltai buvo armijos in
žinierių pataisyti ir jų prižiū
rėtojai sugrįžo į darbą, taip, kad 
judėjimas mieste vėl tapo nor
malus. : ’ 

siuntė kareivius rektoriaus iš
vaduoti ir įvyko muštynės.

Kongo prezidentas Mobutu 
tuoj įsakė universitetą uždary
ti. Visi 3,000 studentų tuoj bu
vo dviem metams paimti nau
jokais į kariuomenę. Panašią 
bausmę studentams naudoja 
Nigerija ir kelios kitos Afrikos
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SOVIETAI NESKELBIA, KUR GYVENA 
VOLGOS RESPUBLIKOS VOKIEČIAI

MASKVA. — Praėjusią savaitę Maskvoje pasirodęs pasku
tinis vyriausybės leidžiamo “Vestnik Statistiki” numeris atiden
gia faktą, kad Sovietų Sąjungoje gyvena 1,85 milijonai vokiečių. 
Šis skaičius yra didesnis už 1959 metų paskelbtą skaičių, — 1.62 
milijonus. Nurodoma, kad net du trečdaliai sovietų vokiečių savo 
gimtine kalba užrašė vokiečių kalbą. Įdomu, kad apie vokiečių 
tautybės žmones nieko neskelbia atskirų respublikų statistikos, 
todėl neįmanoma sužinoti, kur, būtent, tie vokiečiai gyvena. So- 
vietų'vokiečiai yra gan didelė mažuma ir yra vienintelė, kuri So
vietų Sąjungoje neturi savo autonominės srities.

..... -..-X

Amerikos kongresui atsisakius statyti didįjį SST lėktuvą, sovietai ir prancūzai su anglais liko vieni siy lėktuvu 
gamintojai. Paveiksluose matomas į Paryžiaus aviacijos parodą atskridęs soviety SST ~ 'TIM 44

Kada Stalinas įsakė karo me
tu išardyti Volgos vokiečių res
publiką prie Volgos upės, Sara
tovo provincijoje gyvenusią nuo 
18-to šimtmečio, visos žinios apie 
vokiečių likimą nutrūko. Tik 
1957 metais vokiečiai vėl buvo 
pripažinti Sovietų Sąjungos ma
žuma, o 1964 metais Kremliaus 
valdžia įsakė atskiroms respu
blikoms padėti vokiečiams išlai
kyti savo kultūrines vertybes, 
duoti paramą jų kalbos spaudai 
ir mokykloms.

šiais metais apie vokiečių ma
žumos gyvenamas vietas šiek 
tiek žinių rasta atskirų respu
blikų spaudoje. “Sovietskaja Ro- 
sija” gegužės 20*d., rašydamas 
apie gyventojų surašymo rezul
tatus, praneša, kad Rusijoje gy
vena 762,000 vokiečių. Tai yra 
mažiau už 1959 m. skaičių, ku
ris buvo duotas 810,000. Spėja
ma, kad dalis vokiečių šį kar
tą užsirašė rusais, susimaišė su 
vietiniais gyventojais ar buvo 
iškelti į kitas respublikas.

“Sovietskaja Kirkizija” gegu
žės 5 d. paskelbė savo gyventojų 
surašymo rezultatus. Vokiečių 
Kirkizijoje esą 89,834. Gegužės 
6 d; “Kommunist Tadžikista
ną” rašė, jog toje respublikoje 
gyvena 37,700' vokiečių.

Sovietų propagandiniame lei
dinyje “Sputnik” skirtame už
sienio skaitytojams, kovo mėn. 
numeryje daug, rašoma apie Lie
tuvą. čia kartu paminima, kad 
iš virš 3 milijonų Lietuvos gy
ventojų, vokiečių mažumą su
daro 0.41%.

Visi šie skelbti vokiečių skai
čiai vis dar palieka apie 900,000, 
apie kurių gyvenamąją vietą nė- j 
ra jokių žinių. Spėjama, kad 
daug vokiečių gyvena Kazachs
tane ir kitose Azijos vietose. 
Apie vokiečių sugrįžimą į seną 
tėvynę prie Volgos Kremliaus 
valdžia nekalba.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Marija Gudelienė, Marty
no Gudelio žmona, sirgusi tris 
mėnesius, birželio 8 d. mirė Pres
byterian St. Lukes ligoninėje.

♦ Sovietų premjeras Kosygi
nas vakar pareiškė, kad sovietų 
vyriausybė norėtų sumažinti Eu
ropoje laikomas karines jėgas, 
jei vakarai nuoširdžiai į šį pa
siūlymą pažiūrės. Jis pabrėžė 
vėl pavojų iš Amerikos “impe
rializmo”.

♦ Senatas didele balsų per* 
švara nutarė apriboti per metus 
į karinę tarnybą pašaukiamų 
naujokų skaičių, šiam apriboji
mui vyriausybė nesipriešino.

■0- Vakar trijose karo akade
mijose mokslą baigė 2,273 ka
riūnai, iš jų didžiausias skaičius 
Annapolio jūrų akademijoje.

♦ Lėktuvų statybos Lockheed 
bendrovė pareiškė, kad ji nu
mato iki kitų metų vasaros baig
ti lėktuvo Tri-Star statybą, ne
žiūrint finansinių sunkumų. 
Bendrovė tikisi gauti JAV vy
riausybės paramą.

♦ Kinija davė Raudonojo Mė* 
nulio šalpos organizacijai 600,- 
000 dol. nuo žemės drebėjimo 
nukentėjusiems sušelpti.

♦ Nepertoli nuo Kambodijos 
sostinės Phnompenho vyksta 
kieti mūšiai su stipriomis šiau
rės Vietnamo jėgomis. Ameri
kos didieji bombonešiai įsijungė 
į Kambodijos kovas.

ČIKAGA. — Antradienio re
ferendumas atmetė pasiūlymą 
sudaryti Čikagos švietimo Tary
bą rinkimų būdu. Balsavime da
lyvavo tik 244,640 balsuotojų — 
15.7%. Tarybos nariai ir to
liau bus skiriami mero Daley, 
šiems balsavimams miestas 
leido apie milijoną dolerių.

iš-

Lenkų delegacija 
prašo paskolos

ŲARŠUVA. — Lenkijos vy
riausybės delegacija, vadovau
jama premjero Jaroszewicž, lan
kosi Maskvoje ir veda derybas 
dėl sovietų paramos Lenkijos 
ekonomikai. Delegacijoje yra 
visa eilė ekonomistu ir lenku at
stovas Com ec on e — komunisti
nių valstybių ekonominėje są
jungoje. . 4 *-

Lenkija po gruodžio mėnesio 
riaušių rimtai susirūpino ekono
minėmis reformomis. Lenkijos 
dalyvavimas Comecon privedė 
prie tokios padėties, kad lenkų 
gaminiais ir produktais prieš 
Kalėdas buvo užverstos Čekos
lovakijos krautuvės, kada pa
tys lenkai tų prekių negavo ir 
joms buvo pakeltos kainos. Mas
kvai diriguojant, lenkų prekės 
buvo siunčiamos Čekoslovakijos 
nuotaikoms pataisyti, o tuo tar
pu kantrybės pritrūko patys 
lenkų darbininkai.

Spėjama, kad Lenkija prašys 
sovietų ilgalaikės paskolos.

“Salint” pakeltas 
i aukštesnę orbitą
MASKVA. — Trys sovietų 

kosmonautai, skriedami Salint 
erdvės stotyje, uždegė tos sto
ties motorus ir pakėlė stotį į 
aukštesnę orbitą. Kada Saliut 
buvo iššautas į erdvę, jo orbita 
siekė 155 ir 132 mylias nuo že
mės. Po trumpo laiko orbita bu
vo sumažėjusi iki 151 ir 130 my
lių nuo žemės. Buvo galvojama, 
kad stotis po kurio laiko vis ar
tės į žemę ir nuo atmosferos 
trinties sudegs. Dabar stotis bu
vo iškelta į 165 ir 148 mylių or
bitą.

Pati stotis yra lyg butelio pa
vidalo. Savo plačiausioje vieto
je ji turi 13 pėdų pločio, o jos 
ilgis — 60 pėdų. Kosmonautai 
turi nemažai vietos. Stotyje jie 
rado pakankamai maisto ir van
dens atsargų, todėl1 manoma,- 
kad šis skridimas užsitęs ilges
nį laiką. 1‘ ' ■

BANKOKAS. — Tailandi- 
jos kariuomenės paradas visą 
valandą žygiavo pro tribūną, kur 
sėdėjo karalius Bhumibol, išval- 
dęs kraštą 25 metus. Paradas 
surengtas karaliaus garbei.

Kaina 15c

ITALIJOS SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI
ROMA. — Italai rengiasi šį sekmadienį rinkti Romos, Ge- 

nojos, Bari ir dar 150-ties miestų savivaldybių tarybas. Kartu 
bus renkama Sicilijos provincijos asamblėja, šie rinkimai, ku
riuose balsuos apie 8 milijonai italų, bus pirmas didesnis dabar
tinės koalicinės, į kairę nuo centro stovinčios vyriausybės ban
dymas. Vyriausybės pamatus iš kairės pastoviai griauna komu
nistų partija, viliodama socialistus ir kairiuosius krikščionis de
mokratus, o iš dešinės vis daugiau reiškiasi Italijos fašizmo liku
čiai, susigrupavę į naują Italų Socialinio Judėjimo organizaciją.

šis
či-

se-

pasmerkė atentatą
SANTIAGO. — Kaip jau pra

nešta, Čilėje keliais automati
niais šautuvais buvo nužudytas 
buvęs vidaus reikalų ministe- 
ris Edmundo Perez Zukovic. Jis 
buvo žinomas kairiųjų priešas. 
Prezidentas Allende, pats socia
listas, sužinojęs apie šį atenta
tą, paskelbė pavojaus stovį ir 
įsakė kariuomenei budėti, 
nužudymas siekiąs sukelti 
lėje “chaoso atmosferą”.

Prezidentas Allende yra 
nas marksistas, tačiau jis pri
siekė socializmą Čilėje įgyven
dinti demokratiniais metodais. 
Savo kalboje į tautą jis pasmer
kė savo kritiko Perez nužudymą 
ir pavadino jį provokacija, sie
kiančia pakeisti demokratinį ša
lies veidą. “Aš kategoriškai pa
kartoju, kad aš išlaikysiu de
mokratiją ir laisvę. Aš išpildy
siu savo pareigas ir išlaikysiu 
tvarką, vidaus taiką ir įstaty
mus” — pasakė prezidentas. Al
lende. ■

Būdamas ankstyvesnės vy
riausybės vidaus ministeriu Pe
rez labai įkyrėjo Revoliucinės 
Kairės judėjimui, kuris bandė 
teroru, bankų plėšimais ir as
menų grobimais siekti revoliu
cijos. Perez nemažą, skaičių tos 
grupės narių laikė. kalėjime. 
Prezidentas Allende juos, palei
do, paskelbdamas amnestiją.

Pasaulio parama 
bengalams Indijoj
ŽENEVA. — Pasaulio Svei

katos organizacija paskelbė 
Šveicarijoje, kad choleros epide
mija siaučia visu1' Indijos-Rytų 
Pakistano pasieniu, kuris turi 
1,350 mylių. Nėra žinių apie 
epidemiją pačiame Rytų Pakis
tane, tačiau Indijos pusėje pa
bėgėlių tarpe ji siaučia visu 
smarkumu.

Britanija atsiuntė penkis ka
ro aviacijos transporto, lėktuvui 
su 75,000 sv. Všistų^ maisto ir 
kitų pabėgėliams reikalingų 
daiktų. Penkios britų šalpos or
ganizacijos renka pinigus pabė
gėliams šelpti. Vokietijos, Bel
gijos, Suomijos ir Norvegijos 
Raudonojo Kryžiaus organizaci
jos siunčia paramą.* Danija 
siunčia vaistus Japonija paža-1 
dėjo' 2.5 mil. vertės paramą. 
Australija siunčia skiepus nuo 
choleros.

Tuo tarpu Rytų Pakistane val
džia paskelbė,, kad iš apyvartos 

(išimami 500 ir 100 rupijų bank-. 
■ notai. Pasirodo, kad bengalų su
kilimui prasidėjus, sukilėliai iš
plėšė. centrinį banką Daccoje ir 
išsinešė daug pinigų. Valdžia 
buvo priversta sustabdyti šių 
banknotų platinimą, hes suki
lėlių rankose atsirado visas de
šimtadalis tų banknotų. Jų at
šaukimas sudarė daug nuosto
lių gyventojams, kurie pinigus 
taupė namie ir turėjo didesnės 
vertės banknotų. ,

gru- 
gru-

Ši grupė neslepia savo kilmės, 
nors fašizmas yra uždraustas 
naujos Italijos konstitucijos. 
Kartais grupė save pavadina 
“naujaisiais fašistais”. Paskuti
niuose 1968 m. rinkimuose nau
jieji fašistai tegavo 4.4% visų 
balsų ir pravedė į parlamentą 
tik 24 atstovus, tačiau nuo to 
laiko grupė labai suaktyvėjo.. 
Daug kas mato naujųjų fašistų 
veikloje išsigelbėjimą nuo gre
siančio komunizmo.

Naujieji fašistai nesitiki lai
mėti rinkimų patys vieni, tačiau 
jie tikisi tiek gauti balsų, kad. 
centrinės politinės grupės bū
tų priverstos su jais bendradar
biauti ir net kviesti juos 
riausybę.

Silpnėjant centrinėms 
grupėms, dvi kraštutinės 
pės: komunistai ir neo-fašistai 
kristalizuojasi ir patraukia dau
gis centro rėmėjų. Laikraštis 
“L’expresso”, kairių pažiūrų žur
nalas, pravedė Bari, rajono žmo
nių apklausinėjimą. Paklausti, 
už ką jie balsuotų: už komunis
tus ar už fašistus, net 56% pasi
sakė— už fašistus ir 21% už 
komunistus, kiti atsiliepė/ kad 
nebalsuotųtnė už. vieną.

Neutralūs stebėtojai, klausy
dami žinių apie' Italijos* ekono
minius sunkumus ir gyventojų 
.nepasitenkinimą,,, tvirtina, kad 
italai niekada geriau -negyveno, 
kaip šiandien. Darbininkų strei
kai paskutiniu metų įvyko tose 
darbo Šakose, kurios artimai pa
liečia plačius gyventojų sluoks
nius. Viešbučių streikai, šiukš
lių išvežimo sustabdymas, paš
to patarnavimų nutraukimas, ka
vinių, restoranų uždarymas pa
lietė tiesioginiai daugiau žmonių, 
todėl vyrauja nepasitenkinimo 
ir skundų nuotaikos, tačiau ita
lai niekad neturėjo daugiau au
tomobilių, šaldytuvų, skalbimo 
mašinų ir kitų pramonės gami
nių, kaip šiandieri. ’Nepasitenki
nimas padėtimi gali paveikti ir 
sekmadienio rinkimų rezultatus, 
tačiau didelių pasikeitimų ne
laukiama.

Rusų propaganda
MASKVA/'— Šiandien Ame

rikos erdvės agentūros atstovai 
Maskvoje pasikeis su sovietų 
atstovais iš mėnulio pargaben
tais jo paviršiaus pavyzdžiais. 
Amerikiečių delegacijai vado
vauja Lee Scherer, Apollo pro
gramos direktorius.

Naujas sovietų pasiūlymas 
Jungtinėms Tautoms dėl mėnu
lio apsaugos, amerikiečių many
mu, nebuvo reikalingas, nes vi- 
s? sutarties projektą iškelti klau
simai jau yra aptarti sutartyje 
dėl taikingo erdvės naudojimo. 
Sovietų pasiūlymas laikomas pro
pagandos žingsniu, nes jie iki 
šiol atsisakydavo pasirašyti su
tartį dėl nuostolių, kuriuos gali 
padaryti nukrintanti raketa ar 
kiti erdvės įrengimai. Dabar sa
vo mėnulio Sutarties projekte 
sovietai patys siūlo įjungti nuo
stolių straipsnį, jei tie nuosto
liai padaroriii mėnulyje.



ALFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Veiklieji studentai

Studijuojančio jaunimo iš De
troito lietuvių tarpo niekada ne
stigo. Bent jau naujųjų ateivių 
eroje, Niuo pat 1949-jų metų, ne 
keli, o keliolika, kartais kelios 
dešimtys jaunuolių iš karto 
mokalinosi įvairiuose Detroito 
bei apylinkių universitetuose. Iš 
pradžių lietuviškoje veikloje jie 
turėjo nemažą vaidmenį, reikš- 
damiesi per Lietuvių Studentų 
sąjungą ir kelias ideologines or
ganizacijas. Ilgainiui ta jų są
junga visai subliūško ir, išsky
rus kelius veiklesnius ateitinin
kus, studentai daug vilties vi
suomenei nebeteikė. . -

Jei neklystu, LSS buvo at
gaivinta Clevelande 1970 m. lap
kričio gale. O jeigu ji buvo at
gaivinta kokiais metais anks>- 
čiau, tai bent Detroite jos sky
riaus nesimatė. Gerai žinau 
tik, kad 1970-jų lapkrity Cle
velande buvo LSS suvažiavimas 
ir kad jame dalyvavo ir detroi- 
tiečių studentų. Kaip kartas, 
tuo laiku Simas Kudirka, iš ru
sų ištrūkęs, paprašė JAV prie
glaudos, bet buvę išduotas. Ži
nia iš Bostono pirmiausia pasie
kė posėdžiaujančius studentus 
ir jie sukėlė demonstracijas. Su 
plakatais, su karstu ten vaikš
čiojo ir detroitiškiai. Nežinau, 
ar tai buvo lemiamas veiksnys 
Detroito studentų susiorganiza- 
vimui, bet kad turėjo daug įta
kos tai visiškai neabejoju.

LSS Detroito skyriaus atstei- 
giamasis susirinkimas įvyko 
šių metų vasario pradžioj. Da
lyvavo 23 jaunuoliai. Į skyriaus 
valdybą buvo išrinkti: pirmi
ninku Robertas Selenis, vienas

pagrindinių organizavimosi ini
ciatorių ; vicepirmininku Linas 
Mikulionis, iždininku Kastytis 
Karvelis, sekretore Rita Skre
butėnaitė ir protokolų sekret. 
Karolė Veselkaitė. Susiorgani
zavę jie sau pasistatė du pagrin
dinius uždavinius: garsinti Lie
tuvos vardą bei aiškinti svetim
taučiams apie jos vergiją; ug
dyti, puoselėti lietuvybę savo pa
čių tarpe. Kaip jie tuos uždavi
nius iki šiol vykdė ir kaip yra 
numatę ateity vykdyti?

Jų jaunatviška energija pla
čiai išsiliejo jau Vasario šešio
liktąją minint. Ta proga jie pri
sigamino Lietuvos vergiją ap
rašančių lapelių ir ėmė skleisti 
visur, kur tik jiems buvo įma
noma. Tų lapelių gavo visų De
troito ir apylinkių universitetų 
studentai bei profesoriai. Daug 
jų buvo paskleista net vidurinė
se mokyklose. Ten juos dalino 
lietuviukai, vyresniųjų klasių 
moksleiviai. Lapelius skleisti 
tęųždraudė tik vienos katalikų 
vid. mokyklos direktorius — 
pasaulietis, bet ir ten buvo tru
putį paskleista, be leidimo. La
pelius gavusieji noriai skaitė ir 
diskutavo. Tarp kitko, ten bu
vo aiškinamą ir Bražinskų bei 
Kudirkos bėgimo priežastys.

Į Detroitą atvykus sibiriečių 
(berods, Tomsko?) dainų bei šo
kių ansambliui, mūsų studentai 
gražiai ir gudriai jį pasitiko. Jei
gu būtų nuėję prie salės durų 
ir ten kėlę kačių muziką, arba 
būtų suėję į vidų ir ten triukš
mavę, ne tik nieko nebūtų lai
mėję, bet dargi sukėlę amerikie
čių pasipiktinimą. Jie demons
traciją surengė atokiau nuo te
atro. Ten nešiojo- juodą karstą

Lietuviy studentę sąjungos Detroito skyriaus valdyba. Is kairės: pirmininkas Robertas Selenis, protokolų se
kretorė Karolė Veselkaitė, vicepirm. Linas Mikulionis, sekretorė Rita Skrebutėnaitė ir iždininkas Kastytis 
Karvelis. - • >i ■■■ Nuotrauka K. Sragaosko

ir dalino lapelius. Kai atvykę 
spaudos reporteriai pasikalbėjo 
su demonstracijos organizato
rium R. Selenių, tai iš jo su
žinojo, jog šimtai tūkstančių lie
tuvių Sibire niekada nešoka it 
nešoks, jog Sibire nešoka ir ne
dainuoja milijonai kitų tauty
bių vergų. Selenio žodžiai bu
vo pakartoti milijonus kartų 
eteryje ir abiejuose dienraš
čiuose.

Turkijos aukščiausiajam teis
mui išaiškinus, jog Bražinskus 
galima sovietams išduoti, o mū
sų veiksniams paraginus siųsti 
Turkijon telegramas, studentai 
nelaukė, negaišo. Per keletą die
nų detroitiečiams jie padėjo pa
siųsti net 286 telegramas, iš ku
rių daugiau kaip pusė buvo sure-

Lietuvių studentu sąjungos Detroito skyriaus studentai vieno susirinkimo metu. Šiuo metu jie platina au 
tomobiliy plakatus — bumper stickers "Lithuania Wants Freedom'. Nuotrauka K. Sragausko
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daguotos ir pasiųstos to paties 
jų pirmininko R. Selenio.

Paskutinis prieš vasaros atos- 
togas jų darbas —»plakatėlis ant 
mašinų buferio (bumper stick
er). “Lithuania Wants Freed
om”, šaukia jo-aiškios, mėlynos 
raidės baltam dugne. O kai ar
ti* prie tokio, plakatėliu papuoš
to, buferio privažiuoji,-tai kai
rėje, žemai, aiškiai matai ir po
ra spygliuotų vielų. Kadangi tų 
plakatėlių tepagamino tik “savo 
reikalams”, tai yra tik Detroito 
lietuviams, taigi tik keletą šim
tų, jie brangokai atsiėjo. Stu
dentai juos platina, po vieną do
lerį, prašydami. Lėtokai, bet 
žmonės perka.. Per vasaros atos
togas išparduos.

Gegužės 22 buvo skyriaus su
sirinkimas. čia daug dėmesio 
skirta antrajam užsibrėžtam už
daviniui — ugdytis lietuvybėje. 
Padaryta nutarimų surengti se
kančiais mokslo metais pora me
no parodų, koncertą;’ išvyką f 
Dainavą (su paskaitomis ten). 
Apie tuos dalykus turėsiu pro-' 
gų parašyti, kai laikas ateis. Jie 
palankiai sutiki ir LF Detroito 
vajaus pirm. Vjf. Kutkauš-laiš
ką, kviečiantį įsijungti- į LF va
jaus veiklą, čia pat atstove į 
LF vajaus komitetą išrinko Ra
munę Stonytę, o pavaduotąja 
Aldoną Petrauskaitę. Susirin
kime dalyvavo 23 skyriaus na
riai ir dar keturi į jį įstojo.

Įdomiausia ir džiugiausia, kad 
LSS skyrių Detroite atkurti pa
sišovė beveik vieni pirmamečiai 
studentai, taigi fuksai. Iš tokių 
yra sudaryta ir valdyba, įskai
tant patį neišsenkamos energi
jos pirmininką. Skyrium įsto
jo, žinoma, visokių studentų, nuo 
pirmamečių iki bebaigiančių. Bet 
kai valdyba tokia jauna, tai vil
ties, kad Detroito organizuota 
studentija gyvuos bent, jau keti 
vertus metus, galime nepraras
ti. O linkėtume, _kad ir dabarti
niams entuziastams mokslus 
baigus, Detroito lietuviai stu
dentais liktų orgąnizuoti dauge
lį metų ir pamažu pakeistų pa
vargusius senuosius veikėjus.

■ f i

Paskutinis LŽS centro 
V-bos posėdis

Jis įvyko. 197t m', birželio 5, 
vykd. vicepirmininko Vlado Min- 
gėlos namuosę, ■ Detroito prie 
miestyje Sterling liights, Mich. 
Jo numeris — 19. Jame paaiš
kėjo, jog dabartinei centro val
dybai daugiau posėdžių tikrai 
hebereikės, o jeigu bus reikalas 
dvidešimtąjį. kartą, posėdžiauti, 
tai gal tik kartu su-naująja cen
tro valdyba, su čikągiške, jai 
savo eitas pareigąs perduodanti 
Bet protokolo šių eilučių auto
riui rašyti ten jau nebereikės...

Kadangi nefinfuminei komisi
jai, o mumsj.c. V-bai, buvo Nu
siųstos visų kandidatų f naują 
c. v-bą pavardės. Lai ir turiu jas 
po ranka, štai, tie kandidatai: 
Balys Brazdžionis, Algirdas Bu- 
dreckas, Vladas Būtėnas-Ramo- 
jus, Antanas Gihtnftris. Jurgis 
Janušaitis, Zuzana Juškevičie
nė. Vytautas Kasniūnas, Bro
nius Macevičius, Marija Pete-

raitienė, Algirdas Pužauskas, 
Antanas Stakėnas, Kazys Taut
kus, Juozas Vaišnys, S. J„ ir Vy
tautas Zalatorius. Iš 14 bus tik
rai nesunku 5 išrinkti.

T kontrolės komisiją kandida
tuoja: Jonas Gaižutis, Petras 
Januška, Vytautas' Kutkus, Al
fonsas Nakas ir Vladas Sele
nis. Iš 5 kandidatų bus išrink
ta 3.

Į garbės teismą kandidatai : 
Vytautas Alantas, pfėl., Leonar
das Gižinskas, Vladas Mingėlą, 
Mariją Sims ir Pranas Tųrūta. 
Ir čia iš 5 bus išrinkti 3.

Rinkimų lapelyje bus įrašytas 
ir dabartinės LŽS c. v-bos iš
leistų IžS įstatų klausimas. Bal
suotojai, .pasisakydami už, ar 
prięš, įstatus priims, arba at
mes, Jeigu įstatai bus atmesti, 
tai sekanti c. v-ba galės pasirū
pinti naujų įstatų išleidimu.

' . Visą su naujų LŽS organų 
rinkimais surištą medžiagą da
bartinė c. v-ba po" šio posėdžio

tuojau persiunčia rinkimų komL 
sijai, kuri yra sudaryta' iŠ de- 
troitiečių (pirm, Stasio Gar- 
liausko, Antano Griniaus- ir Al
fonso žiedo) rekomenduodama, 
jog rinkimai, korespondencinki 

i būdu, būtų pravesti iki 1971 m. 
rugpiūčio 1 d., skundams duo
dant dar dvi savaites laiko.

šiame paskutiniame posėdyje 
j Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
garbės narius buvo pakelti du 
seni, iškilūs laikraštininkai: 
kun. dr. Juozas Prunskis ir Bro
nys Raila. O į LŽS centrinį sky
rių priimtas brooklyniškiš kun. 
Barnabas Ignas Mikalauskas. 
Pirm. V. Alantas paaiškino, jog 
netrukus, gal už 2-3 savaičių, 
išeis ir paskutinis jo redaguotas 
Pranešėjas. Tai bus’ šeštasis 
LŽS c. y-bos organo numeris.

Posėdyje dalyvavo visi Detroi
to apylinkėse gyvenantieji c. 
v-bos nariai (V. Alantas, J. Gai
žutis, V. Mingėla, V. Selenis ir 
šių eilučių autorius), o taipgi ir 
du šimtu mylių į posėdį važia
vęs, laiku suspėjęs kol. Pranas 
Turūta iš Grand Rapids.' Po po
sėdžio ir vaišių, jau vidurnak
čiui artėjant, jis išskubėjo at
gal į namus, kad pora valandų 
numigęs, birželio 6 dalyvautų 
LF suvažiavime Čikagoje,' į ten 

i vėl du šimtų mylių važiuoda
mas. Matotę, kokių žmonių lie
tuviškoje veikloje dar turime.

DEMS 
)SE .

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėfr(magai teatro pradžūL Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždės, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy- 
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius: , ? j

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga.4 Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulįs’\ 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
‘Svajoiųų šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dot Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui!

Ana toli jaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, ^-veiksmų satyri 

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, Raina 1-00 dpi,

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psln kaina L00 dol.

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

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

A u J l E n O S,

1739 So. HALSTED STREET,

REMXljE tTGUS -SIZNIERIUf 
VjRiE'GARSINASI i 

NAUJIENOSE”

i ? SOD YBŲ PIEVELĖS-:..
Nieko nėra . gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

vele.. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių, agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi : x - -

SODYBŲ PIEVEi,£S
Knygelėje surašyta viskas, ka& liepia pieveles? Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. -Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji'-gali knygęlę . .įsigyti, už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiudtiį w/gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį; o .męs? knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adreso?.HtižHi

• ■■ i

*■ NAUJIENOS,
1739 Šo. HALSTED ST./CHICAG(^SILL.'Wo’S’f

iff' • x

Today a single girl 
needs more than just a 
closet full of clothes 
to call her own.

hid u Bctanty of S ytta, X) ncd»

&

::į.v.-.v..v.x;svį ?•
- ,v • $ * ; , '

1
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E
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KUR KUDIRKA, SIMOKAIČIAI? !
. teisę sovietai turi bausti lietuvius
už norą pabėgti iš "Taryby Sąjungos0 aptvaro?

' , * t 
šinerija juos žmogžudžiais vadi-i 
na ir jų galvų reikalauja. | 

Simokaitis su* žmona Mickute i 
bandė iš Pa’angos lėktuvą pasuk-1 
ti į Švediją, buvo sovietų įgulos; 
nugalėti ir nuteisti ta pačia baus
mės doze, kaip-Leningrado žy-> 
dai — jis 10 metų, ji (kadangi J 
buvo nėščia) 3 metams sunkių
jų darbų sovietų konclageryje.. 

Simas Kudirka nieko nepagro-. 
bė ir niekam nieku .nenusikalto, i 
tik iš sovietų laivo nušoko į I 
Amerikos laivą norėdamas pra-' 
syti leidimo gyventi Amerikoje, į 
Primuštas, jėga į sovietų laįvąi 
susigrąžintas pagaliau ‘už tė- j 
vynės išdavimą” nuteistas 10
metų sunkiųjų darbų sovietinia- kad tai tikrai yra rato ir laužo 
me koncentracijos lageryje.

Tipinga, tik komunistams cha
rakteringa jų “moralė”, visiš
kai primenanti viduramžių in
kvizicijos gadynę. Prieš prade
dant žmogų kankinti ir pagaliau 
ant laužo deginti budeliai jį pa
darydavo tokį, kad minia žiūro
vų matytų, manytų ir tikėtų,

Jau 30 metų kai mūsų tėvynė 
prievartaujama Geležinės L’ždan- 
gos aptvare, iš kurio niekas gy
vas neišleidžiamas, o bandymas 
ar vien tik norėjimas pabėgti 
baudžiamas kaip “tėvynės išda
vimas”!

Kokios tėvynės? Viso pasau
lio (išskiriant komunistų pa
vergtąją dalį) ir Lietuvos įsta
tymai norą išvykti į užsienį ne
skaitė jokiu nusikaltimu. Pasi
rūpinai reikalingas vizas ir va
žiuok sau sveikas.

Minėdami Lietuvos pavergi
mo 30 metų sukaktį turime tris 
naujausius lietuvių pasikėsini
mus pabėgti;

Pranas Bražinskas su sūnum, 
kuriems besigrumiant su sovie
tinio lėktuvo įgula žuvo lėktuvo 
patarnautoja; nors Turkijos tei
smas savo paskutinio žodžio dar 
nėra ištaręs, o pagal visų civili
zuotų kraštų teisdarystę kol ne
nuteistas tol nekaltas, tačiau vi
sa Sovietijos propagandos ma-

Vienas ii daugybės vergu darbo koncentracijos stovyklą Sovietu Sąjungoje. Tokioje 
dešimčiai metu nuteisti Kudirka ir Simokaičiai

R WDONAS JUOK AS priradejo

Chicagoland’s
I Most Complete
I Optical Service

Founded 1897

nusipelnęs piktadaris... Kiek ko
munistų spauda raudono ir juo
do rašalo išpylė Bražinskus, Si- 
mokaičius ir Kudirką beteršda- 
mi! Simokaičiui ir Kudirkai 
teršti sovietų rusų padlaižių “Vil
nyje” ir “Laisvėje”, Amerikoje, 
paskirti specialiai du spaudos 
stribai: Pranas Stankus ir Vytau 
tas Miniotas. Įdomu, kad visų
— ir Branzinskų, ir Simokaičių, 
ir Kudirkos šmeižimams ir jų 
charakterių teršimams srutos 
semtos iš to paties klano — esą 
jie buvę “girtuokliai”, “neišti
kimi žmonoms”, mušeikos, ap- 
gaudinėję savo motinas, tingi
niai, dabitos ir 1.1., visiškai pa
daryti panašūs Į tuos burliokų 
tipus, kokiais Sovietų Rusija da
bar kolonizuoja pavergtą Lietu
vą. šitaip žmones pavaizdavus, 
negaila jiems dešimties ar dau
giau metų, ypač jei tokie cha
rakteriai bandė išduoti tėvynę, 
norėdami iš jos pabėgti!

Dabar sovietų rusų propagan
dos ruporai Amerikos lietuviams
— “Vilnis” su “Laisve”, kurios 
anksčiau ko ne kasdien šaukė- 
rėkė Bražinskų, Kudirkos ir Si
mokaičių skalpų reikalaudami, 
dabar dėl pastarųjų patenkin
ti tyli, tik dėl Bražinskų vis

dar negali nutilti. Bet kartu ga
vo naują, uždavinį: reikalauti, 
kad komunistė negrė Angela Da
vis būtų paleista į laisvę net 
be teismo. Ji, kaip pamenama, 
Kalifornijoje teisiamiems riau
šininkams parūpino ginklus ir 
susišaudyme buvo nušauti 4 žmo
nės, jų tarpe pats teisėjas.

Pats “Vilnies" oosas naujau
siai rašė: “Žymi Amerikos liau
dies dukra, negrė komunistė, 
filosofijos profesorė Angela Da
vis areštuota ir laukia teismo... 
Pažangieji lietuviai, jeigu Ame
rika yra mūsų antroji tėvynė, 
taip pat turėtumėm sukrusti už 
Angelos laisvę...”. O kitas, koks 
tai J. žaliukas “Vilnies” birželio 
8 d. nr. net jau grasina “girdi: 
“Amerikos pažangioji liaudis ir 
žmonijos pažangieji sluoksniai 
šaukia, kad Angelai Davis būtų 
grąžinta laisvė be atidėliojimo”!

Yra pasiūlymas Angelą Davis 
iškeisti į Simą Kudirką, šiuo me
tu “gyvenantį” “plačioje laimin
goje laisvoje tarybų tėvynėje” 
viename čia matomų kacetų. '

Beabejo, Andriulis su Jokub- 
ka turėtų .labai apsidžiaugti. Tik 
kažin ar pati Angela sutiktų 
Amerikos kalėjimą mainyti į “ta
rybų” kacetą. J. Pr.

Chicago Vision & 
Hearing Center

Whether your needs be conventional eye wear or 
contact lenses, we have what you need — quality, 
dependability and 75 years of experience.

-VERTINGI KLAUSIMAI

Washington and Franklin Streets 
FR 2-9400 

Mon.-Sat. 9-5
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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 darbūs. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Eleido 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

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

Sauliaus Šimoliūno straipsnis 
“Kodėl profesoriai nevadovauja 
lietuviškam gyvenimui”, prieš 

keletą dienų pasirodęs “Naujie
nose”, vertėtų panagrinėti iš
samiamTaiklios pastabos. Gal 
kiek pretenzingas pats straips
nio pavadinimas. Juk buvo lai
kai, kai lietuviškam gyvenime, 
kultūriniam, politiniam ir vi
suomeniniam, pasirodydavo vie
nas Intas /profesorius. Gal ge
riau tiktų —. kodėl profesoriai 
neįsijungia, aktyviai nedalyvau
ja? Manau, nemaža bėda mū
suose — noras vadovauti. Kaip 
sakoma, daug generolų, bet ma
žai eilinių. Geras, nuoširdus dar
bas bile kurioj srityje jau yra 
ir vadovavimas.

Saulius šimoliūnas tuoj pat 
sugriebia prof. Tomą Remeikį,

nemokėjusį vadovauti jam pa
vestam darbe. Juk, rodos, būtų 
kur kas geriau, jei prof. Rem ei
kis likęs talkininkų, o ne va
dovu, kur jis netiko.

Nebe tie laikai, kai akademi
kus skaitėm .ant pirštų. Ko ge
ro, turėsim . gana generolų, bet 
eiliniai bus- išnykę, vadovų var
žytynėse dėl vadovavimo. Apie 
■tai pats metas pagalvoti. Ant
ra, kai kurie mūsų, profesoriai, 
gal. geriau — akademikai, vis 
dar dairosi į kokį aukštį sodina
mas. Išminties, puikybės nors 
su rieškučiomis semk. Tai sena 
liga, praktikuojama tokių, ku
rie ne tiek išmano vadovybėje, 
kiek reikalauja iš eilinių dide
lės pagarbos, vien dėl to, kad jis 
tuo ar kitu klausimu dengiasi ti
tulu.

Šliūpo, Tumo-Vaižganto, V. 
Krėvės kuklumo, nuoširdumo 
mumyse tenka pasigesti. Vado
vų reik labai mažai. Darbinin
kų visada trūksta, štai kur ne 

i vienas, o du šunes pakasti.
Tačiau kur kas reikšminges

nė Sauliaus šimoliūno pastaba 
dėl R. šilbajorio knygos “Per
fection of Exile”. Teisingai pa
stebi šimoliūnas dėl medžiagos 
panaudojimo, bet netiksli pas
taba, kad Šilbajoris kaip auto
rius, turėjo teisę pasirinkti to
kius autorius, kurie jam patiko. 
Šilbajorio, autoriaus, teisės la
bai sumažėjo, kai jis paprašė ir 
gavo iš Lietuvių Fondo 3,000 dol. 
knygos “Perfection of Exile” iš
leidimui. Kaip pažymėta knygo
je, tai yra Oklahomos universi
teto leidinys, todėl neturėjo bū
ti paremtas 3,000 dolerių. Jeigu 
universitetas pareikalavo išlei
dimo išlaidų $3,000 apmokėji
mui, tai, reik spėti, šilbajorio 
“Perfection of Exile” neatliko 
Oklahomos universiteto reika
lavimų. O jeigu 14 tremties au
torių jaučiasi “perfect” ir pasi
samdė šilbajorį juos. parekla
muoti anglų skaitytojams, tai 
būtų visai tikslu, kad patys au
toriai ir apmokėtų išlaidas. Tai 
parodė gyvu pavyzdžiu Saulius 
šimoliūnas, pažymėdamas prof. 
Alfred Erich Senn, Jr. išleistas 
Colubijos universiteto knygas 
Lietuvos istorijos klausimais, — 
be jokių išlaidų apmokėjimų.

“Perfection of Exile” knyga 
kur kas didesnį klausimą iške
lia, pasišaudama plačiai pagar
sinti keletą rašytojų, kurie be
veik nuolatos bendradarbiauja 
“Pergalėje”, “Gimtajame kraš-

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Frank ZofM, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 2S4-4470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000)

James Taylor is Raleigh, N. C. sukonsfrulctavo judanti namą, kuris gali 
ne tik važinėti sausuma, bet gali ir vandeniu plaukti. Manoma, kad to
kie "traileriai" amerikiečiy tarpe turės didelį pasisekimą. Viršų ja ma

tome važiuojantį sausuma, apačioje — plaukiantį.

gario ausų. Kelnei".- 
ir užsakymą priėmė.

\ akarop grįždama? 
vias užsienietis prie 
restęrą.uo,. panų 
kupranugarį tą 
Įėjęs į restoraną 
j .sakytų pietų vąlgyti, irie jo

Akron viešbutis Pragoję di
džiuojasi, kad jame galima už
sakyti ir gauti bet kokią egzo
tiškiausią patieknjenę. i •.

pasididžiavimą Išgirdęs
ūksi,eniętis turistas užsi-
pietums befstroganovą atskubėję kelneris ir pats maitre 
: troganoff) iš kupranu-į (i’^^tel pare škė

--------- Įiėjome ponui patiekti užsakyto
Gcsizdat" knygų leidyklo-1 meniu...” “Tai kodėl? nustebo 

turistas. “Pats gi mačiau 
pranugari be austi”.

"Kupranugarį tai gavom, 
negalime gauti svogūnų...”

pietų sve- 
viež.buėio 

bestovintį 
ausų, bet kai 

atsisėdo savo
ienas 

-akj 
boeuf Deja, nega-

ie
,e. Šitai vena visu rimtumu pa-Į 
nagrinėti. Tai gal ir bus perdi-j 
iel.s pasitikėjimas Ltuiais, taip
gi ir Lietuvių Fondo toks dos
numas, kai daug vertingesnės 
knygos, spauda vengiama pa
remti.

Tai reik panagrinėti visu rim
tumu. Dera laukti ir Sauliaus ši- 
moliūno pasisakymo.

ku-

Ut 
j'e

IPRATiMaS
“Dažnas atsisveikinimas 

kiek nėra sunkesnis už atsisvei
kinimą su malonia iliuzija, į ku-

Naujienų Skaitytojas|rią buvai įpratęs. (Eni Malpass)

nė
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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
pole VHF and loop UHF antennas. Earphone 
for private listening. UL < •

' ' - MODELTW-WP

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

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS 
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

NIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
y J1"1---------------------
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Lietuviai tikintieji atsakys į pareiškimą

Ilgą ir sunkią kovą su arki
vyskupija veda LB Komitetas 
Pasauliečių teisėms apsaugoti 
§v. Kazimiero lietuvių kapinė

se ir tų Kapinių sklypų savi- 
ninku draugija turinti apie 
HMM) narių. Dėl ko Šis reikalas 
kilo ir kaip buvo kovojama.

Subscription Rates:
In 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

Užsieniuose:
metams -• $23.00 
pusei metų $13.00 
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
DI 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienine, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Melas, skirtas užsieniui
Kremliaus valdžia, kaip ir visos diktatūros, didelį 

dėmėsi skiria oficialiam melui, kurį įvairiai vadina: pro
paganda, agitavimu ar socialistinių idėjų skleidimu. 
Šiam reikalui Kremlius išleidžia dideles sumas, jam ver
buojami gabiausi agitpropo mokyklų abiturientai, jiems 
mokamos didžiausios algos ir teikiamos visos privilegijos.

Sovietinis melas yra irgi nevisur vienodas. Vienaip 
meluojama savo piliečiams namie, kitaip — svetimų šalių 
gyventojams. Kartais žinios, kurios tinka užsienin, ne
tinka socialistinės tėvynės piliečiams, kartais — atvirkš
čiai — melas, be kurio negalima apsieiti namie, visai ne
tinka užsienio žmonėms.

Pasinaudodami vakarų pasaulio spaudos ir žodžio 
laisve, sovietų propagandistai prieš keletą metų pradėjo 
leisti žurnalą Sputnik, kuris amerikiečių Beaders Digest 
pavyzdžiu, paties žurnalo tvirtinimu, kondensuoja 
straipsnius iš 11,000 sovietų laikraščių. Žurnalas papuoš
tas puikiomis spalvotomis fotografijomis, tinkančiomis 
užsieniečių skoniui ir'' įprastam jų žurnalų lygiui. Žur
nalas dėl tų spalvotų nuotraukų spausdinamas ne Sovietų 
Sąjungoje, bet Suomijoje, kur spaudos technika prilygs
ta laisvame pasaulyje įprastai technikai. Žurnalas lei
džiamas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Šių metų kovo mėnesio Sputnike, platinamam an
glosaksų šalyse, yra didelis straipsnis pavadintas “The 
Niemen Country” — Nemuno šalis. Šį rašinį sukompilia
vusi Sputniko redakcijos narė Yelena Katasonova Straips 
nis papuoštas bolševikų propagandai įprastomis nuo
traukomis. Per du lapus matosi gražus Kauno senamies^

užkliūna ir už aprašymų. Gražiai aprašytas Lietuvos kli
matas, upės, ežerai. Geografijos srityje sunku ką pame
luoti. Visi žinome, kad Lietuva gražus kraštas. Rašyda
mas apie istoriją, žurnalas pradeda tik nuo nacių ideo
logo Alfredo Rosenbergo pareiškimo apie Baltijos kraš
tus. Nuo jo pereina prie “išvadavimo’* ir prie neapsa
komos lietuvių liaudies laimės. Straipsnyje sakoma, kad 
“1945 m. taika atėjo į iškankintą Lietuvos žemę”. Negi 
girsis Kremlius užsienio skaitytojams, kad dar apie 10 
metų lietuviai karžygiškai gynėsi nuo nacius pakeitusio 
raudonojo okupanto. Negi rašysi, kad Lietuvoje reikėjo 
laikyti keliolika divizijų, kol kruvinuose miškuose buvo 
palaužtas laisvės trokštančių pasipriešinimas. Ne, drau
ge Katanosova, ne taika atėjo į Lietuvą 1945 metais, bet 
teroras, mirtis ir priespauda.

Daug vietos straipsnyje paskirta statistikai apie oku
puotos Lietuvos pramonę, žemės ūkį, prekybą. Pats 
Motiejus Šumauskas pasakęs propagandistei Sputnike, 
jog ekonominis Lietuvos augimas esąs dvigubai greites
nis už tokių šalių, kaip Olandija, Belgija ar Švedija. Jei 
tai tiesa, tai tik parodoma, kaip rusai Lietuvą apiplėšia. 
Kur gi eina ta didžioji gamyba, jei ir šiandien dar gaudo
mos iš užsienio atsiunčiamos skarelės ir kitos nei švedų 
nei olandų nevertinamos prekės? Sakoma užsienio skai
tytojams, kad Lietuva pagal gyventojų skaičių yra vie
na iš daugiausia pieno ir mėsos pagaminančių kraštų. 
Tai kodėl mėsa ir sviestas tokie brangūs? Ir kiek to pie
no ir mėsos pagamina pavergti lietuviai ūkininkai laisva
laikio valandomis savo mažuose darželiuose? Kodėl to
kios eilės stovi prie mėsos krautuvių?

Įsisiūbavusi propagandiste Katasonova sako: “Eik 
per Lietuvos kaimus — kiekvienas namas yra meno kū
rinys”. Kaipgi eisi, jei milicija neleidžia, sekliai sekioja 
ir tik pačius patikimiausius svečius valdžia išleidžia, iš 
Vilniaus viešbučio? Iš kur tie “meno kūriniai”, jei pri
vatūs nameliai jau seniai susmuko, negaudami statybinių 
medžiagų, o naujieji gyvenviečių pastatai statomi iš pi
giausių plytų stachanovietiškais tempais? ;;

Patį šlykščiausią sovietinį melą Sputnikas skelbia,, 
kalbėdamas apie Lietuvos teises. Net atskiras straipsnis 
įdėtas — “A Sovereign Republic”. Kažkodėl pabrėžia
ma, kad dauguma lietuvių vietinių tarybų veikėjų nėra

čio vaizdas, matosi Katedra, Jėzuitų bažnyčios bokštai, 
Vytauto bažnyčia, Rotušė ir kunigų seminarijos pasta
tai. įdėtas Klaipėdos paminklas kareiviams — išvaduo-

komunistų partijos nariai. Lietuvos teisės Sovietų Są
jungoje esančios nepaprastai plačios. Lietuva galinti at
siskirti nuo SSSR, ji galinti užmegzti tiesioginius santy-

tojams. Toliau seka laimingų lietuvių šokėjų, dainininkų, 
vaikų, kavinių, naujų pastatų, gintaro papuošalų, uostų, 
dirbtuvių, melžėjų nuotraukos. Gražūs Lietuvos vaizdai 
buvo prieš karą, gražūs jie ir okupacijoje. Net ir propa
gandiniam leidinyje matosi, kad Klaipėdoje “išvaduoto
jų” paminklas gerokai suskilęs, o apskriti betono liedi- 
niai — gerokai aptrupėję. Šypseną sukelia “naujos kolek
tyvinės farmos” kiemas, kuriame gražiai išrikiuoti stovi 
automobiliai, lygiai kaip prie Amerikos fabriko. Norisi 
spėlioti, kad tai greičiau kurio nors komunistų partijos 
pareigūnų suvažiavimo auto parkas.

Besidžiaugiant Lietuvos vaizdų nuotraukomis, akys

kius su užsienio valstybėmis, ji turinti savo užsienio rei
kalų ministerį ir 1.1.

Čia galima tik pasakyti: Išsivežkite namo į Rusiją 
visas tankų divizijas, visus savo charazovus, generolus 
ir slaptos milicijos valdininkus, išsivežkite savo karei
vius, tada Lietuva atsiskirs nuo Sovietų Sąjungos, kaip 
tokiu atveju atsiskirtų ir milijonai kitų vergų, rusiškojo 
imperializmo letenoje laikomų tautų.

Reikia dar pastebėti, kad Sputniko anglų kalba yra 
išmokta Anglijoje. Rašydama apie Vilniaus dainų šventę 
autorė kelis kart mini “lorrie”, kada amerikiečiai saky
tų — “truck”.

j lietuvių vtsuomeuei yra gerai 
iinoina. Tūkstančiai lietuvių 
tikinčiųjų dalyvavo susirinki
muose,, šiuitAi piketavo arki
vyskupijų, yisi ii no ine tos^p- 
vos prasmę ir kas prie tos ko
vos privedė. ‘ ‘ ■

Tik viena tenka įsakmiai pa 
žymėti, jeigu ne komiteto ak
cija ir Sklypų savininkų drau
gijos veikla, Šiandien butų 
mūsų brangūs asmenys laido
jami pasibjaurėjimą sukelian
čiu būdu, su kranais, kabliais, 
purvinais trakais, be jokios 
pagarbos mirusiam prie amži
nojo poilsio vielos.

šiandien nuo tų kapinių var 
tų būtų buvęs nutrintas lietu
viškas užrašas, kapinės tarnau 
tų ne vien lietuviams, bet bū
tų paverstos rajoninėmis kapi
nėmis, kuriose būtų laidoja
ma ir kitų tautybių bei parapi
jų žmonės. Komerciniai iš- 
skaitliavimai būtų lėmę mūsų, 
lietuvių, nenaudai. Ir tai bu
vo daroma sauvališkai, neatsi 
klausiant lietuvių tikinčiųjų 
Neatsižvelgiant ir į lietuvių 
gražias laidojimo tradicijas. 
Štai dėl ko minios tikinčiųjų 
išėjo i kovą, štai dėl ko pakė
lė baisą prieš kardinolą Cody, 
štai dėl ko papeikė ir tuos kle
bonus, kurie nesirūpino lietu
vių tikinčiųjų reikalais, bet pri 
tarė arkivyskupijos užmačiom.

Bet labiausiai nustebino vie
šas pareiškimas lietuvių para
pijų klebonų kaikurių dvasiš
kių ir keletas mūsų visuomeni
ninkų, kuriuo ' smerkiama 
Sklypų savininkų akcija, ko
voje už teises šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Tą atsišau
kimą pasirašiusieji sako: “Ta 
grupė, kuri pasivadinusi Šv. 
•Kazimiero Lietuvių Kapinių 
Sklypų Savininkais, jokiu bū
du [neatstovauja tūkstančių 
lietuvių katalikų nusistatymo. 
Jie pasisavino tą vardą, bet 
neturi nei Įgaliojimų, nei rei
kiamo skaičiaus, nei yra su
sitarusi su daugelio sklypų sa
vininkais, kurių vardu jie mė
gina kalbėti. Ji iš viso neatsto
vauja lietuvių katalikų. visuo
menės Chicagoje” (Draugas 
gegužės mėn. 28 d. psl. 2.)

šis teigimas įžeidžia tūkstan 
čius Chicagos lietuvių tikin
čiųjų. šia proga norėtųsi pa
klausti pareiškimą pasirašiu
siųjų: ar buvote bent viename 
LB Pasauk Teis, apsaugoti Šv. 
■Kazimiero lietuvių kapinėse 
komiteto ir sklypų savininkų 
draugijos susirinkimuose, kur 

■ tūkstančiai tikinčiųjų dalyva
vo ir bendrai sprendė iškilu
sias problemas? Neteko gir- 
■dėti ir matyti. Nei vienas iš tie 
tuviškųjų parapijų klebonų, 
met ir mūsų garbiųjų veikėjų, 
kurie šiaip jau, šimtu procen-

“Gėdos pareiškimas”

Tokiu pavadinimu įdėtas “L. 
Lietuvoje” laiškas dėl Drauge 
paskelbto vyskupo Brizgio “ko
miteto” pareiškimo prieš šv. Ka
zimiero kapinių sklypų savinin
kų draugiją ir Al. Regio komi
tetą. Laiške be kt. klausiama:

Nuo kada gi atsišaukimą pa
sirašiusiems parūpo kapinėse 
išlaikyti ir (apsaugoti lietusių 
ir katalikų tradicijas? Kur pasi
rašiusieji buvo, kai buvo suvar
žyti krikščioniški užrašai ant
kapių, kai buvo išguita lietuvių 
kalba, kai lietuviškos laidojimo 
tradicijos buvo uždraustos, kai 
Lithuanian žodis iš kapinių pa
vadinimo buvo išmestas?

Ar drįs pasirašiusieji sau nuo
pelnu priskaityti tai, kiek lie
tuviškumo kapinėse tapo atsta
tyta nuo pasauliečių akcijos lie
tuviškumo atstatymui pradžios. 
Galima visko laukti, bet nesino
ri tikėti, kad pasirašiusieji tai 
išdrįstų. Taigi, tegul pasirašiur 
šieji atsako, ar ne pasauliečių 
akcija, kurią jie smerkia, dali
nai atstatė lietuviškumą kapinė
se?

Manau, kad Vyskupas, ir kiti 
pasirašiusieji dvasiškiai patys 
aiškiai žino ir supranta kaip ra
finuotai per bažnyčias vykdo-

tu pasisakydavo už lietuviš
kuosius reikalus, susirinki
muose nedalyvavote, o pareiš
kimą pasirašėte!

Ar Sklypų savininkų draugi
ja atstovauja tikinčiuosius, ar 
turi teisę kalbėti tikinčiųjų vąr 
du, ar tik yra maža grupelė 
žmonių,-ar tik šiaip save pasi- 
vądinusi draugi j a, Į tuos klau
simus ir kitas iškilusias pro
blemas bus atsakyta ateinantį 
sekmadieni, birželio 13 d. 2 
vai. po pietų. Gage Parko 
Field house salėje, prie Wes
tern Ave. ir 55 gatvės viešame 
lietuvių tikinčiųjų susirinkime, 
kurį šaukia LB komitetas Pa
sauliečių teisėms apsaugoti šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse ir 
Sklypų savininkų draugija.

Dabar yra pati geriausia pro 
ga įsitikinti ir tiems, kurie pa
sirašė aną atsišaukimą, kad 
lietuvių reikalavimai teisėti. 
O visa tai galės patirti atsilan
kę Į minėtą susirinkimą.

Tad pareiškimą pasirašiu
sius maloniai kviečiame Į su
sirinkimą atsilankyti, bendrai 

■ir nuoširdžiai su susirinkimo 
dalyviais pasikalbėti.

J Gi lietuvių visuomenė kvie
čiama susirinkime skaitlingai 
dalyvauti, nes paliesti mūsų 
gyvybiniai svarbūs reikalai, 
kuriais jūs taip nuoširdžiai iki 
šiol rūpinotės «

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAiAIARYS 
D-oji dalis

Iš savo vaikystės dienų Ansas Lataitis prisimena 
vienus metus, kada didžiulės ledo lytys buvo sustum
tos Neringos pakrantėje prie Rasytės taip toli, jog jo
mis buvo apverstas šešių metrų aukščio akmeninis py
limas, saugantis Rasytės švyturį. Tada ir per Rasytę 
tekąs i Kuršių Marias Jordano upelis buvo ledo lyčių 
užtvenktas ir pradėjo tekėti prieš srovę, užtvindyda
mas prie Rasytės esančią pelkėtą žemumą, vietos žmo
nių vadinamą Pelke (vokiškai rašoma “Peik”). Taip 
pat ir paukščių pieva prie Rasytės paukščių žiedavi- 
mo stoties pavirto ežeru. O buvo pats paukščių trau
kimo metas ir Į šiuos užtvinusius pievų plotus nusileido 
tūkstančiai pro Rasytę i šiaurę traukiančių vandeninių 
paukščių ir laukinių ančių, kuriems tie negilūs van
dens plotai labai patiko. Antys čia tuojau pradėjo 
krauti lizdus perėjimuisi ant apipuvusių medžių kelnių 
ir tankių tos pelkės krūmynų. Pelkėtuose Priedentės 
pievose (vok. Predentwiesen) prisilaikydavo grupė 
Neringos briedžių, kuriuos tas netikėtas potvynis iš 
jiems Įprastų vietų išvijo i aukštesnes ir sausesnes pal- 
ves tarp Neringos kopų.

Dar iš praėjusio šimtmečio atsiminimų Anso lė
laičio motina yra jam pasakojusi, kad vienais melais 
kovo mėnesio pabaigoje jauna žvejo žmona Neringos 
kaime kaip tik tuo metu laukė kūdikio. Lauke gi siau
tė Įsišėlusios , sniego pūsnis kraunančios pavasarinės 
audros ir tokiame ore jaunam žvejui teko skubėti su 
akušere prie gimdančios. Jiems su vargu pasiekus žve
jo sodybą, apie namą buvo jau suverstos didžiausios

pusnys, durys Į namą buvo užblokuotos didžiausio 
sniego kalno ir Į namų vidų patekti nebuvo jokios gali
mybės. Net ir namo langai buvo užmūryti sniego pus
nimis. Iš tos sniego lavinos tekyšojo tik namo stogas. 
Laimei, pastogėje buvo aukštinio durelės ir prie jų 
per pusnis prisilipęs žvejys galėjo prasiveržti Į namo 
vidų. Pastogėje radosi kelios ilgos ir plačios lentos, ku
rias per aukšto dureles buvo galima pusnies šlaitu Įstri
žai nuleisti žemyn. Nesant jokios kitos galimybės aku
šerei Įsigauti i namo vidų, žvejys iš pastogės nuleido 
čia savo laikomus žuvims gaudyti tinklus, Į kuriuos 
teko sėstis tai gana apykūnei akušerei. Ir taip šeimos 
prieauglio kiekvienu momentu besitikis jaunas žvejys,

sunkiai Įsiręžęs, colis po colio aukštyn tinklu per tas 
lentas užtraukė akušerę Į namo pastogę, o iš čia ji jau 
pagaliau pasiekė ligonę. Kol akušerė sukosi apie gim
dyvę, jaunas žvejys iš visų jėgų darbavosi, kasdamas 
sniego pusnį nuo namo durų. Jam pagaliau kelią link 
durų prasikasus, jo žmona ir akušerė jį galėjo jau pa
sveikinti ir su tik ką gimusia žvalia dukrele. O akuše
rei leidžiantis į kelionę atgal, jai jau nebereikėjo lipti 
i namo pastogę ir tinklu leistis per pusnį žemyn.

RASYTĖ

Rasytės bažnytkaimis yra stambiausia pietinės 
Kuršių Neringos vietovė ir turizmo centras šioje Užnaa-

Žvejy tinklai, ištiesti džiovinimui Kuršiu Marię pakrantėje
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Patenkintas meškeriotojas rodo savo 
laianikį Omaha, Neb. paupyje.

mas lietuvių nutautinimo dar
bas. Kodėl tada tylite, kodėl ne
ateinate į talką tiems, kurie no
ri lietuvybę išlaikyti? Kodėl Jū
sų negirdėti tada, kai kovojama, 
kad lietuviukai prie pirmos ko
munijos būtų lietuviškai ruošia
mi, ir, kad. komunijos, mišios bū
tų lietuviškos?

Rusai Mažeikiuose statys 
naftos perdirbimo gamyklą

“Kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais” komiteto Vilniuje lei
džiamas “Gimtasis kraštas” ra
šo, kad apsvarsčius įvairių spe
cialistų argumentus, nuspręsta 

■naftos perdirbimo gamyklą sta
tyti prie Mažeikių. Gamykla 
pradėsianti veikti po 4-5 metų. 
■--Į naująją gamyklą nafta iš 

E Pavelgkr telkinių atkeliausianti 
vamzdynu. Naftos produktų už
teksią visai' Lietuvai, o tam tik
rą dalį būsią, galima išvežti ‘ (į 
“broliškas • respublikas”).

Paklaustas, kas projektuoja 
Mažeikių Įmonę ir kas ją statys, 
valstybinės plano komisijos che
mijos skyriaus viršininkas Algi
mantas Petronis atsakęs:

—Iš karto pabrėžiu: be kitų 
respublikų pagalbos, be prity
rusių jų specialistų, tobulų Įren
gimų, ' patys vieni tokios milži
niškos ir . labai reikalingos Įmo
nės negalėtume pasistatyti. Mū
siškė įmonė bus stambesnė už 
to paties profilio įmones kaimy
niniuose kraštuose — Švedijoje, 
Suomijoje, Lenkijoje, Vokieti
jos Demokratinėje Respubliko
je.

Generalinį projektą pateikia 
leningradiečiai. Charkovo Rygos 
projektuotojai rūpinasi šalutinių 
Įmonės statybos darbų — kelių, 
tiltų, inžinierinių tinklų, elek

trinės. —- projektavimu.
Kai kuriuos - darbus vykdys 

specialios statybinės organizaci
jos iš kitų respublikų.

rio srityje. Miestelis turėjo savo uostą su švyturiu, gar
laivių prieplauką, gelbėjimo stotį jūrų avarijų atve
jais, paštą, miškų urėdijos Įstaigą, pradžios mokyklą, 
sklandymo mokyklą, paukščių stebėjimo ir žiedavimo 
stotį, ornitologijos muziejų, evangelikų parapijos baž
nyčią, jaunimo nakvynės namus, užeigos namus, kele
tą krautuvių.

Rasytės paukščių stebėjimo, ir žiedavimo stotis Ra
sytės vardą išgarsino visame pasualyje* ši stotis, įkur
ta 1901 metais ir padidinta 1932 metais, veikia ir dabar 
prie sovietų kaip TSRS Mokslų Akademijos biologinė 
paukščių žiedavimo stotis. Paukščių migracijos metu, 
rytmety saulei patekėjus, pro šią stotį keturių valandų 
laikotarpyje praskrenda apie milijonas paukščių. Jų 
skridimo stebėjimas prasideda labai ankstų rytą.. Vos 
dienai brėkštant, padangėse jau pasigirsta skrendan
čių strazdų balsai ir budingi praskrendančių laukinių 
žąsų vorų girksenimai. Tuo metu baigiasi naktinė 
paukščių migracija, kurias stebėtojai nuoga akimi dėl 
tamsos negali matyli, tegali ją sekti tik radaro pa
galba. - -

Netrukus virš sekimo punkto pasirodo pirmieji 
dieninės paukščių migracijos būriai — iš pradžių gan 
reti, bet pamažu tampą vis skaitlingesniais ir skaitlin- 
gesniais. Dideli varnėnų būriai praskrenda vos savo 
sparnais neužkliudydami medžių viršūnių. Narai 
(Gavia) praskrenda retomis grupėmis; laukinės an
tys praskrenda pro stotį pakrante įstrižainių vorų 
gretomis.

(Bus daugiau)



OR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS ‘

W. 63rd STREET ’ 
Ofi*o tetofu PRMp*ct 8-3229 

R»»d. Wat; W Al b rook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vai, ryto, 

įuo 7 iki 9 vai vak. Treč. uždaryta.

Raz. t«L 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Mad i cal Building). Tai. LU. 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

M. T — NASVAŽIUOTI DVIRAČIU SVEIKAMl

falaf.: PRospact 3-1717

DR. S. BIE21S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS

3143 WEST 63rd STREET , ...
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniaU 
frečiad. ir sekm^d. ofisas * uždarytas, 

Rrau 3241 WEST 66th PLACE
Phona: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

•HL , . Rezidu 388-2233
' ‘ > ■ OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Laikraščių pranešimu, važi
nėjimas dviračiais paskutiniai
siais metais yra smarkiai pa
plitęs.

“Dviratis neteršia oro, jis 
jus nesubankrutuos, neužmuš; 
jis palaikys gerą išvaizdą”. Tai 
aistringa pažiūra Miami uni
versiteto profesoriaus Arthuro 
Phillips, 54 m. amžiaus, kuris 
prieš porą metų savo automo
bilį pardavė. Jis yra vienas 
amerikiečių ant dviejų ratų 
augančios armijos, kuri sura
do gamtą, laisvę, raumenis, gi
lų kvėpavimą, naujus drau
gus, naujus priešus — netgi 
romaną. Neminint malonu
mą prirakinti dviratį prie žen
klų su užrašu: “Nestatyti auto 
mobiliu”. V

Pardavimas dviračių, ypač 
suaugusiems, per paskutiniuo 
sius dešimtį metų, neabejotinai 
pakilo, iš 3.7 milijoonų iki apy
tikriai 7 milijonų.

Pradėdamas “Krašto susisie
kimo savaitę” gegužės 18 d., 
susisiekimo sekretorius John 
P. Volpe vadovavo 300 entuzi-

; Raz. GI 8-0873 ,

DR. W.NL EISIM ■ EISIMAS
AKUŠERIJA IR moterų ligos 
'GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Avo., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti iii 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 tek: 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 penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta._

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

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

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

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

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

uždaryta. .
Rez. tel.: WA 5-3099 ' ' , ,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą._

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telefz HEmlock 4-2123 
Rezid. Glbson 8-6195

-------------- ■■ 1 1 ..■*

GRADINSKAS
NEŠIOJAMAS STEREO

PATEFONAS ;

TIK $46.95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

'J

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiu atstumiu 
I, I ANTANAS VILIMAS 

323 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882 

z
------- , _=s

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
f 4 ' 1490 kiL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

’ ' KELIONĖS I LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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
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

astų grupei, kuri pasileido še
šių mylių kelionei nuo Water
gate apartamentų ir apvažiavo 
Washington Monument ir T-in- 
coln Memorial paminklus ant 
Patomac upės krantų.

Keliaujantiems su juo dvira
tininkams jis pasakė, jog jo 
departamentas dės “visas gali
mas pastangas”, kad būtų 
įrengti miestuose ir tarpumies- 
čiuose pagal kelius dviratinin
kams takai. Važiuojantieji 
dviratininkai pakelėje matė 
užrašus, kurie skamba: “Visi 
piliečiai turi lygias teises va
žiuoti automobiliais ar dvira
čiais” — tai civilinė teisė, su 
kuria automobilistai nors ne
noriai turi sutikti.

Tačiau sveikata, ekonomija 
bei aplinkuma privers žmones 
mažiau naudotis automobiliais.

Bostono dviračių krautuvi
ninkai praneša, kad per pas
kutiniuosius 18 mėnesių dvira
čių pardavimas suaugusiems 
pakilo nuo 100 iki 300 procen
tų.. Zelton Lipski iš Luisville, 
Ky., 12 valstijų dviračių par
davimo kompanijos preziden
tas, sako: ‘‘60 procentų mūsų 
parduodamų dabar dviračių 
yra suaugusiems — trijų, pen
kių, dešimties greičių ir leng
vo svorio. Prieš 3 metus mes 
parduodavome tik 20 — 25 pro 
centus.”

Panaši kryptis pastebima vi
same krašte. Sakoma, kad 
kai kurie dviračių krautuvinin 
kai prieš 5 metus 90 procentų 
dviračių parduodadvo vai
kams, o dabar jų pardavimas 
nukrito iki 20%.

Vietos grupės ir miestų pa
reigūnai deda pastangas, kad 
būtų įruošti dviračiams takai.

Dade apskrityje, kur yra 
Miami miestas, per pastaruo
sius 5 metus yra pastatyta 100 
mylių dviračiais važiuoti takų 
arba kelių.

Floridos masinio transporto 
administratorius Earl Starnes 
sako, kad jo departamentas 
stato ar planuoja statyti dau
giau dviračiams takų ant pir? 
maeilių ir antraeilių kelių, nes 
esąs labai didelis tuo reikalu 
susidomėjimas.

Pietinėje Floridoje, ypač 
kiek toliau nuo didesnių mies
tų centrų, važinėjimas dvira
čiais gana patogus. Vasarvie
čių tipo miestai bei miesteliai 
labai retai apgyventi, nesusL 
kimšę, ta'i rezidencinėmis gat
vėmis, kur važinėjimas auto-: 
mobiliais žymiai didesnis. Bet 
mankšta važinėjant dviračiu, 
labai gera, ypač senesnio am
žiaus žmonėms. Pavalgyti vi
si mėgsta, tačiau sunaudoti 
kalorijas— nelabai. Darbo ar 
pasivaikščiojimo galimybės la 
bai ribotos. Bet kai pavažinėji 
porą valandų dviračiu ir dar 
sūriame vandenyje gerai išsi 
maudai, paplaukioji, — rieba-

Idi luwL goiu*
kai pavargsta, tai atsiranda 
geras apetitas ir noras lįsti j 
lovų numigti. :

Juo labiau CTA 
bankrutuoja, tuo labiau 

kelia algas
Chicagos Tranzito admini

stracija (CTA) skundžiasi, kad 
praeitų savaitę vėl pakėlus 
12,500 tarnautojams gyvenimo 
pabrangimo priedo po 6 centus 
valandai, per metus algų išlai
dos padaugėja $5 mibjonais.

Autobusų šoferiai ir trauki
nėlių konduktoriai jau gauna 
po $4,94^ valandai. Išskiriant 
Bostoną, Chicagos CTA darbi
ninkai gauna aukščiausias algas 
visose JAV-bėse. CTA iždinin
kas Minardi sako, kad tik 1 cen
tu algų pakėlimas metų gale 
sudaro $300,000 sumą.

iaiuoi, Uubiturabu ii* LSD.
Iki šiol tos rūšies narkotikų 

draudžiamieji įstatymai buvę 
tokie, kad už pardavimą mari
huanos cigarečių bausmė buvo 
nuo 10 metų iki viso amžiaus 
kalėjimo, tuo tarpu už daug 
pavojingesnius narkotikus baus
davo tik iki metų kalėjimo ir 
$1000 baudos.

Legislatures 133 balsais prieš 
25 priimtu biliu bausmė už 10 
cigarečių marihuanos numato
ma iki 6 mėnesių, mažiau kaip 
10 cigarečių iki 90 dienų. Bet 
už “stimuliantų”, “depresantų” 
ir haliucinogenų, pa v. LSD par
davinėjimų bausmė nustatyta 
nuo 5 iki 20 metų kalėjimo ir 
iki $200,000 piniginės baudos.

REM KITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

“NAUJIENOSE” ,

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Unksiiulmo arba liūdesio valandoje 
grafinuiny gėlės ir vainikai antkat- 

. Piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Horlem Avo. — 586-1220

GUŽAUSKŲ1 
GFJ.ES visoms progoms 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA j 

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

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Support*) ir L L •

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

VaL: 9—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd Stw Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

NAUJIENAS

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

rubiWwf M • tn c«e-

Ab MAT NO. MR414ET 
G 1M Bhm)

Atpigs kanapių bausmė
Skaitoma visiškai tikra, kad 

Ulinoj aus legislature šiemet iš
leis įstatymus, kuriais bus žy
miai sumažintos bausmės už ka
napių (marihuanos) rūkymą ar 
jo pardavinėjimą, bet padidin
tos už kitus tokius haliucinoge- 
niškus “vaistus”, kaip ampheta-

■NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu Nasliy, Naš
liuku Draugiško Klubo svarbus pus
metinis susirinkimas įvyks birželio 
11 dieną, penktadienį 8 vai. vak. Hol
lywood salėje, 2417 W. 43rd St. Val
dyba prašo visus narius ir nares gau
siai susirinkti, nes yra daug klubo rei
kalų aptarti dėl tolimesnės veiklos. 
Po susirinkimo — vaišės ir G. Joniko 
orkestras šokiams.

M. U r helis, rast.

AtminčiaiJOHN PAKELSr.
Chicago Savings & Loan Association 

6245 South Western Avenue 

bus uždaryta ketvirtadienį, birželio 10 dieną, 
1971 metais.

MARIJA GUDELIENĖ
Gimusi Ispanijoje, Katalunijoje, Sabadell miestelyje.

Gyv. 6635 So. Artesian Ave.

Po ilgos ir sunkios ligos mirė birželio 8 dieną Chicagos 
Presbyterian "St. Lukas ligoninėje.

Paliko nuliūdę: vyras Martynas, sūnus Ričardas, mo
tina Elvira, seserys — Josefa, Pruvid, Enriquetta ir Mar
garita, broliai — Juan, Rosendo, Jose ir Luis su šeimomis 
ir daugelis artimų ir pažįstamų.

Ketvirtadienį 5 vai. vak. bus pašarvota S. C. Lack (La- 
ckawicz) ir Sūnų šermeninėje, 2424 W. 69 St.
- Atsisveikinus palaikai bus sudeginti ir palaidoti Lie
tuvių Tautinėse kapinėse.

Nuliūdę:

Vyras ir sūnus.

Laidotuvių Direktoriai Steponas S. C. Lack ir Sūnūs. 
Tel. RE 7-1213.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS ? GERALDAS F. DA1MID 
4605-07 So. 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 UIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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 COirmodore 4-2228
South Holland, IHinois
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EXPERIENCE REQUIRED

666-6084

C H UI 
uždi

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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
VINCAS MAMAIT1S, 

4-tos dainų šventės dirigentas

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

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

- J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.. — PRospect 8-2233

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

oruamzan ja 
nieko nesle- 

šmerkianti 
rezoliucija jau išsiuntinėta vi
siems nariams. Kai kurie są
jungos nariai bandė ginti kar
dinolą . sakydami, kad reikė
jo duoti jam progą atsakyti i 
kaltinimus, prieš skelbiant re- 

nepasitenkinimą zoliuciją, tačiau laimėjo kuni
gų dauguma.

Gaila, kad lietuviai kunigai 
neparodo tokios asmeninės ir 
visuomeninės drąsos, 
ACP vadovvbė.

sąjungoje yra 2,19'1 narių, 
pasmerkimas kardinolui ii vys 
kttpams būtų labai nemalonus 

jir kenksmingas. Sąjungos va- 
dovybė. kurioje yra ir du kle- 

įpie Bonai kun. James Hardiman iš 
konfliktą tarp karxlinolo Codyjšv. Niko'o parapijos ir kun. 
fr A(.P organzaci'os (Assn, ofjl'rank Phelan iš prisikėlimo 
■Chicago Ppests). Ši katalikų ku- j parapijos, parodė nepaprastą 
pigų organizacija kritikavo sa-Idrąs-!, išeidami p 
Ą‘o priinilije rezoliucijoje kardi-hq. Jie pareiŠk ■, 
holų O>dy ir penkis jo pagelbi- i sąjunga yra vieša 
lunkus vyskupus, kad važ;uo- n- jį nuo spaudos 
darni į Detroite įvykusį vysku-1 piahti. Kardinolą 
pų suvažiavimą visai nedisku- 
laVo su kunigais svarbių kuni
gams klausimų. Nebuvo jokių 
diskusijų ar kunigų nuomonės 
pasiteiravimu. Dėl to kunigu 
Sąjunga nutarė pareikšti savo 
vyresnybei 
j-iešai.

Kunig&i nepaklausė 
kardinolo Cody 

Jai Iv News” paskelbė

į Praėjusi penktadieni kardi
nolas Cody susikvietė kunigų 
Sąjungos vykdomojo komiteto 
narius ir jiems tris valandas iš
metinėjo, Įrodinėdamas, kad 
Siūloma pasmerkimo rezoliu
cija labai pakenks katalikų 
bažnyčiai, ji sukelsianti skan
dalą tikinčiųjų tarpe ir pa
kenksianti patiems kunigams. 
Kardinolas Įsakęs kunigams 
nieko apie šį.-, pasikalbėjimą, 
kuris Įvyko kardinolo rūmuo
se, neskelbti, tačiau komitetas 
ne tik atsisakė atšaukti savo 
numatytą rezoliuciją, bet ir 
paskelbė “Daily News” redak-

Privilegijos politikams
Patirta, kad niekam neskel

biant ir negarsinant visi Illi
nois legislatures nariai važinė
ja Illinois Toli greitkeliais nie
ko nemokėdami. Šias privile
gijas visiems 235-kiems na
riams suteikė Toli valdyba. Jos 
pirmininkas tvirtina, kad jo 
valdyba nenorėjo tuo žingsniu 
užsitarnauti .politikų prielan-

Kas tik turi gerą skonį,

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J, LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 .iki 5.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

M
M

M
B

f

f

š
£

SAVINGS

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

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

KELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

| RECEPTIONIST SECRETARY 
.. ^IWJ^B WEEK .

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

benefits. '
Call Mr. SMALLANCE 

726-0836
After 7 P, M. call 

525-5953
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKĖJIMAIS
DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS —. MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, UL '60629. • Tek WA 5-2787 

J 'z •
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. ‘. •

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

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.

f -—- -" ■ - - - _---------------- --------------------------- ---------- -

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA 5-9209
_ ___ __ ——.

r

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 atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Būko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl-, 
kaina 2 dot
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kunio ir valdybai naudingų 
Įstatymų praleidimo.

Dabar 
svarstomas 
uždraustų 
greitkelių 
187 mvliu 
Kai kurie

kaip tik greit bus 
istatvmas, kuris 

valdybai naudoti 
toli mokesčius dar 

greitkelių statybai, 
politikai sako, kad 

toks mokesčių nečmimas iš po 
litikų kvepia nelegaliu 
mu.

veiks-

komi- 
Foods 

iš televizi-

Uždraudė girti 
savo gaminius

Federalinė prekybos 
sija privertė General 
bendrove atšaukti
jos savo vieno produkto “To- 
ast’ems Pop Ups” garsinimus. 
Juose imonė aiškiai sakvdavo, 
kad suvalgyti padegintą blyną 
su Įvairiomis uogienėmis vidu
ryje duoda valgytojui visus vi
taminus ir mineralus, kurie 
gaunami suvalgius du kiauši
nius, dvi riekutes lašinių ir 
duonos riekę.

Komisija sako, jog tokie gar
sinimai yra neteisingi, nepa
gristi ir klaidiną. Neįrodyta, 
irgi, kad du “Toast’ems” parū 
pina 100% visos dienos vitami
nų ar geležies.

u

Vienur dirba, 
kitur algą gauna 

Chicago Tribune” ėmė

Tokiu vra
visi demokratai.

“sugauti”

tirti 
tuos politikus, kurie gauna al
gas Springfielde, kaip Illinois 
seimelio nariai ir kartu turi 
darbus Čikagos ar Cook apskri 
ties savivaldybėse.
29 asmenys,
Laikraštis norėjo 
politikus, ar jie kartais už tą 
pačią dieną negauna ’algų 
Springfielde ir Čikagoje.

Paaiškėjo, kad senatoriai ir 
atstovai gan gerai laikosi tai
syklės, kuri neleidžia jiems 
gauti atlyginimo Čikagoje, jei 
jie tą dieną dirba Springfiel
de, tik sen. Theodore Swinars 
ki ir sen. Charles Chew kelias 
dienas gavo atlyginimus Čika
goje, nors jie visą dieną išbu
vo Springfielde.

ban

Aiškina bendrovių 
dovanas politikams

Federaliniai pareigūnai 
do išaiškinti, kurie Illinois po
litikai yra gavę iš draudimo 
bendrovių dykai ar labai pi
giai akcijų. Bendrovės buvo 
pastebėtos dalinant tokias sa
vo akcijas už politikų patarna
vimus joms Springfielde.

Paaiškėjo, kad miręs valsti
jos sekr. Paul Powell paliko 
milijono dol. vertės akcijų de
vyniose arklių lenktynių sta- 
dijonų bendrovėse. Jis mokė-

jęs už tas akcijas po 10 centų, 
o dabar jos vertos po 47 dol.

Tyrinėtojai tikrina politikų 
pajamų ^mokesčių dokumen
tus, norėdami nustatyti, ar po 
litikai už savo akcijas sumoka 
federalinius mokesčius.

Butai Evanstone
Evanstono priemiestyje 

loma statyti pigių butų koloni
jas, tačiau miesto tarybos ko
mitetas atmetė planą, kuris 
norėjo viename didžiausių 
Evanstono parkų pastatyti 34 
butų kolonijas. Komitetas ta
čiau patvirtino kelias kitas 
vietoves, kur bus pastatyti 
butai.

siū-

37

išgir

nu-
Yel-

gau
Jei

. p
Nevairuosi taxio. 

negausi šalpos
Gubernatorius Ogilvie,

dęs, kad taxi bendrovės neturi 
pakankamai vairuotojų 
siute dviem bendrovėm: 
low Cab ir Checker Taxi 
sąrašą su 1,000-ties šalpą 
nančių vyrų pavardėmis,
tie vyrai atsisakys dirbti kaip 
taxi šoferiai, jiems bus nutrauk 
ta šalpa.

Taxi bendrovės sako, kad 
joms vistiek, iš kur jos gaus 
vairuotojus, jei tik tie asme
nys nėra per aštuonerius me
tus buvę kalėjime, jei jie mo
ka vairuoti ir moka 'atiduoti 
pinigų grąžą. Bus žiūrima, 
kad vairuotojai nebūtų narko
tikų bartotojai ar alkoholikai.

Miesto taxi vairuotojai labai 
nepatenkinti gubernatoriaus 
elgesiu. Tūkstanties naujų ta
xi pasirodymas mieste labai su 
mažinsiąs jų biznį.

tų kraštų gyvenimo. Biulete 
nio adresas: 8 Muenchen 50, 
Ferchenbachstr. 88, Germany.

— Vaclovas Sidzikauskas, 
Lietuvos Laisvės komiteto pir
mininkas, lankydamasis įvai
riais šio komiteto reikalais Eu
ropoje, trumpam poilsiui su 
savo žmona Birute sustojo Se
vilijos mieste, Ispanijoje. Bir
želio 16 d. griš New Yorkan.

— Simo Kudirkos, grąžinto 
bolševikams jūrininko reikalu, 
birželinių įvykių minėjime, 
birželio 1 3d., sekmadienį, 11 
vai. ryto šv. Kryžiaus parapi
jos salėje, yra numatyta rezo
liucija. Juo daugiau atsilan
kysime į minėjimą, tuo rezo
liucija bus stipresnė,

— Mokyt. Jonas Pasiukas, il
gametis Dainavos ansamblio 
narys, yra IV-sios Dainų šven
tės Vykdomo komiteto vice
pirmininkas ir Registracijos 
komisijos pirmininkas. Apie 
savo atvykimą chorai praneša 
komitetui iki birželio 15 d. 
šventė įvyksta liepos 4 d.

— Pranas Adomaitis atosto- 
togauja A & V Tomkų Sapphi
re Sea moteliuose, North Palm 
Beach, Fla., iš kur visiems Nau- 
jieniečiams siunčia gerus lin
kėjimus.

— Antanas Rapšys, Norco 
Calif., nuolatinis Naujienų 
skaitytojas nuo pat pirmojo 
numerio, mums praneša liūd
na žinia, kad besiruošiant 
švęsti 50 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį, mirė jo žmona. 
A. (Rapšys yra 78 metų am
žiaus, bet domisi lietuvišku 
gyvenimu išeivijoje ir Lietuvos 
bei jos žmonių likimu.

— Kun. P. Jašinskas, 82 me
tų amžiaus, gyv. Biržuose, yra 
vienintelis Lietuvių Evangeli
kų - reformat!) kunigas oku
puotoje Lietuvoje.

— Vytautas Ramanauskas, 
Cleveland, Ohio, pereitą sa
vaitgalį buvo atvykęs Chica- 
gon. Jis čia atvyks su visa šei
ma dalyvauti Dainų šventėje.

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 7-93

2

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

LAIKAS DABAR!
DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 

pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

4 KAMB. PUIKUS MEDINIS, nau
jas šild., garažas, arti parko. Kaina 
$15,800.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26,800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 kamb.. 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26,500

5* BUTŲ GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb., virš $7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

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. , J

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdu sklypas už 
$10.900.

PRIE PAT MARQUETTE PARKO 
apynaujė mūro rezidencija. Savinin
kas iškeliamas išvažiuoja. Greitas pa
siūlymas. S29,000.

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

f

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

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

| HOMEINSUMNCE
Call: Frank Zapolls .
320872 W. 95th St lGA 4-8654

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

6% KAMB.. 18 metų mūr., šŪ. gazu, 
įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom.

■ garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
S26.900.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. Ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski/ $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminiįaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28.900.

3 MIEGAMU apvnaujis 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

Tel.: 471-0321

TRUMPAI

— Dawid Lawrence, U. S. 
News and World Report žurna 
lo redaktorius, parašė dr. K. 
Bobeliui asmenišką laišką, ku
riame informuojama, bei iš
dėstoma daug naujų faktų ry
šium su anksčiau išspausdintu 
mums palankiu vedamuoju 
‘‘Self Determination of Peop
les?” »

— “Freie Press — Korespon- 
denz” — Laisvosios Spaudos 
Sąjungos .biuletenyje 2 ir 3 nr. 
paskelbta nemaža medžiagos 
apie Lietuvą, apie Lietuvos ko 
munistų partiją, paslaptingas 
mokslininkų mirtis okup. Lie
tuvoje. Perspausdinta Eltos ži
nia apie kun. A. Šeškevičiaus 
drąsią gynimosi kalbą Lie
tuvoje. Pateikiama trumpų 
žinių iš Lietuvos ir kitų paverg

B

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

♦ Iškilmingos pamaldos bir
želio 13 d. 10 vai. ryto bus atlai
kytos šv. Kryžiaus bažnyčioje 
už žuvusius sukilime ir tremti
nius Sibiro taigose. Pamaldas 
atnašaus marijonų namų vyres
nysis kun. Antanas Miciūnas, o 
pamokslą sakys kun. Kazys Ba
ras. Kiekvieno lietuvio pareiga 
dalyvauti ir pagerbti Lietuvos 
kankinius. Pamaldas organi
zuoja Chicagos Lietuvių Taryba 
ir L. B. vidurio vakarų apy
garda. (Pr).

♦ Mūsų iškiliosios solistės D. 
Stankaitytės rečitalis įvyksta 
birželio 12 d. 8 vai. 30 min. va
karo Orchestra Hali. Akompa
nuoja: A. Vasaitis.

Bilietai gaunami J. Vaznelio 
prekyboje, 2624 W. 69 St. kas
dien, o taip pat ir Orchestra 
Hali kasoje. Bilietų kainos: 
6, 5 ir 4 dol.

Rengimo Komitetas 
(Pr).

Į,

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

TOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

A. & U INSURANCE & REALTY

5 KAMBARIŲ1 teteik Wtjaš buifea- 
lotr-geroie pietvakarių - apylinkėje. 

įrengtas bgįsmantas

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

4 vai.

> buili-in
(areą »
inea^ excel schdot'^d .Wheaton jcol- 

“ i r t ■ leeė. S45.9O0: '
Y ; * 7 CALL 6655376 ė /ę'’ J

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-598G

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

i HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus ri- 

-. su rūšių namo apšildymo pečius ir 
s ' air-conditioning i naujus ir senus na

mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie- 

; karnas greit, sąžiningai ir garantuotai 
Apskaičiavimai nemokamai.

Turiu leidimus dirbti mieste ir 
užmiesčiuose.

DOMAS ŽUKAUSKAS
HEATING & SHEET METAL

4444 So. WESTERN AVE.
CHICAGO. ILL. 60609APDRAUDŲ AGENTŪRA:

Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios liti mokė

jimo sąlygos.
BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 i

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, III. 
TEL. — 257-5542

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SS®
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