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23 pramonės valstybės, konfe-

vietnamiečiai.Prievarta gydys įpratusius kareivius

LIETUVIAI!
VĖLIAUSIOS ŽINIOS

kalėjimuose išvargintas Sini- 
javskis.

SENATAS SUSIRŪPINO NARKOTIKAIS

• Izraelis vėl prašo
: naujų JAV ginklų

“TALKA YRA SVARBI IR REIKALINGA
Prieš 30 metų birželyje lietuvių tautą nusiaubė pirmoji ma

sinė ištrėmimų banga, sovietinio okupanto įvykdyta. Po keletos 
dienų, tik įsiliepsnojus vokiečių-rusų karui, lietuviai gerai orga
nizuotu sukilimu ir Laikinosios Vyrausybės sudarymu įrodė vi
sam pasauliui, kad Lietuvos nepriklausomybė yra visos lietuvių 
tautos nepakeičiamas siekimas. Naujam okupantui Laikinosios 
Vyriausybės veiklą užslopinus, laisvės kovos priekyje stojo Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir jis iki šiol šiai kovai 
vadovauja.

Kiekvieno lietuvio ar organi
zacijos talka Lietuvos laisvini
mo baruose yra svarbi ir reika
linga. Tačiau Vlikas užima ypa
tingą padėtį ir atlieka daugybę 
išskirtinių labai konkrečių už
davinių. Greta plačiašakių infor
macijos darbų (radijo progra
mos Lietuvai, Eltos biuleteniai 
septyniomis kalbomis, įvairūs 
kiti leidiniai), Vlikui tenka la
bai svarbus laisvinimo darbo de
rinimo ir santykių su svetimo
mis institucijomis bei įstaigo
mis palaikymo uždavinys.

Vliko darbus lietuviai iki šiol 
uoliai remia asmeniškai ir per 
organizacijas. Tautos Fondas 
yra Vliko lėšų teikėjas ir sau
gotojas. Visuomenei yra gerai 
žinoma, kokiu taupumu Vlikas 
ir Tautos Fondas naudoja jos 
įnašus ir aukas. Tačiau Vliko 
darbams plintant, jų sėkmingam 
įvykdymui reikia daugiau ir lė
šų. Bražinskų bylos gynimas 
dąr pareikalaus jų nemažai. Te
bus šis birželis Bražinskų gelbė
jimo mėnuo.

šiais metais,.birželio mėne
syje Tautos Fondas vykdo pla
taus masto lėšų telkimo vajų. 
Prisimindami heroj iškas 1941 
metų sukilėlių ir 1944—1952 m. 

: partizanų 'gyvybės ir kraujo au
kas;: mes negalime nurimti kol; 
Lietuva vėl numes okupanto 
jungą. Visiems prieinamas įsi- 

>■ jungimc/’į Lietuvos laisvinimo 
talką kelias yra auka Tautos 

r.- Fondųįį , , ,
' ‘ Auka Tautos Fondui yra pra- 

s smingas birželio sukilimo hero
jų, atminimo pagerbimas, nes ji 

’ įgalina.. Vlikątęsti j ų pradėtą 
. Lietuvos laisvės darbą.
-c Ačiū--<yisiems Vliko darbus re- 
miantiems! . - .-r;. • ■ -

• - : Vyriausias Lietuvos
- . Išlaisvinimo Komitetas

j

JERUZALĖ; — Premjerė Gol- 
!da Meir pasakė parlamente kal
bai kurioje prašė Amerikos pa- 
žadų naujiems ginklams prista
tyti. •'Gegužės 27 d. sutartis tarp 
Ejgiptb if Sovietų Sąjungos ir 
Egipto' kolonijinis vergiškumas 
sovietams reikalauja Izraelio sti
prinimo ir ginklų balanso išlai- 

1 ' kymb. Nauji sovietų įsiparei- 
-jojimai'Egiptui verčia Izraelį 
' susirūpinti savo saugumu. Egip- 
• ’tas gali būti sugundytas pradė- 
f'naują puolimą, kalbėjo Meir. 

"r Premjerė Meir pakartojo: Iz- 
' ' radio' kariuomenė bus atitrauk- 

• ”4'tajT tačiair Egiptas turi neprądė- 
■ ^fl: fiaujo puolimo ir negali per- 

ŽėfųHi- kanalo į rytinę jo pusę. 
; ‘ Suėžb ’ kanilas turi būti laisvai

1 -Ąriekiahi'rfs-'’ viso pasaulio lai- 
' vamš, įskaitant Izraelio. Kana- 

. Jasiturį būti prižiūrimas, kad
:; ,. sąlygos nebūtų laužomos. Izrae- 
. - Ii o ^kariuomenė pasiliks naujo- 

se pozicijose, kol bus sutarta tai- 
/- kos sutartis ir ^nustatyta nau- 

ją siena su Egiptu. ; .
-Kaip, žinoma, Ėgiptas šias są

lygas jau yra atmetęs.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Du 
kongreso nariai siūlo, kad Ame
rika duotų Egiptui lėšų atidary
ti Suezo kanalą. Amerika turi 
262 mil. dol. Egipto svarais, ku
rių kitur išleisti negalima. Tuos 
pinigus kongreso nariai siūlo 
panaudoti kanalo išvalymui, jei 
Egiptas susitars su Izraeliu dėl 
pasitraukimo'nuo kanalo sąlygų.

PARYŽIUS. Phillipe de 
Gaulle, mirusio Prancūzijos 
prez. Charles de Gaule sūnus bu
vo karo laivyno pakeltas į ad
mirolo laipsnį. De Gaulle žen
tas yra generolas Alain de Bois- 
sieu, jis kovo mėnesį buvo per
keltas į generalinį štabą.

NEW YORKAS. — Miesto 
vadovybė paskelbė, kad mies
tas baus 21,000 New Yorko po
licininkų piniginėmis baudomis 
už sausio mėn. turėtą -streiką.

SAIGONAS. —- Amerikon at
vyksta Pietų Vietnamo, ekono
mikos ministeris Ngoc, kuris 
bandys gauti Amerikos pažadų 
remti P. Vietnamo vyriausybę 
ir po kareivių išvežimo.

LONDONAS. — Ketvrtadienį 
•princas Pilypas, karalienės Elž- 
.bietos vyras, _ šventė 50 metų 
gimtadienį. .

LONDONAS. — Amerikietis 
aviacijos kapitonas, kuris su 150 
kitų kariškių demonstravo An
glijoje prieš karą Vietname, ap
kaltintas karinio kodekso pažei
dimu. . .

H0N0LUI.U. — Havajuose 
įvestas reikalavimas, kad šalpą 
gaunantieji išgyventų valstijo
je bent metus laiko. Pastebėta, 
kad daug jaunų žmonių atvyks
ta į Havajus iš Amerikos žemy
no ir čia gerame klimate links
mai gyvena, gaudami valstijos 
pašalpą, šalpą gaunančių skai
čius Havajuose auga 25% per 
metus.
* . «■ *' - *.

Amerika subarė 
Izraelio valdžia

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas pareiškė, 
kad Izraelis statydamas didelius 
naujus namus okupuotoje Jeru
zalės dalyje laužo 1949 metų Že
nevos konvenciją. Amerikos vy
riausybė nepritarianti tokiems 
Izraelio veiksmams, kurie gali 
iš anksto paveikti būsimos tai
kos sutartį.

Ženevos konvencija draudžia 
okupuotose šalyse keisti gyven
tojų sudėtį. Valstybės departa
mento interpretacija, naujų bu
tų statyba kaip tik ir yra ren
gimasis Jeruzalės miesto sudėtį 
pakeisti, apgyvendinant buvu
sioje Jordano dalyje naujus gy
ventojus — žydus.

Izraelis jatf ne kartą viešai 
paskelbė savo intenciją padary
ti Jeruzalę žydišku miestu. Bu
vusioje Jordano Jeruzalės daly
je jau apsigyveno keli tūkstan
čiai izrahlitų.

Floridos federalinis teis
mas nuteisė keturis kubiečius po 
6 mėn. kalėjimo ir nubaudė juos 
10,000 dol. pabaudomis už žve
jojimą Amerikos vandenyse. Iš 
Havanos paskelbta, kad Kuboje 
bus teisiami 2 amerikiečiai, ku
rie irgi panašiai prasižengė Ku
bos teritoriniuose vandenyse.

♦ Paryžiaus taikos derybose 
Amerikos ambasadorius tiesiai 
paklausė Hanojaus atstovų, ar 
tiesa, kad paskelbus Amerikos 
kariuomenės išvykimo datą, tuoj 
bus paleisti amerikiečiai belais
viai Komunistu atstovas atsa
kė; Pirma paskelbkite datą, o 
tada galėsime kalbėtis apie be
laisvius.

Oaklando uoste, Kaliforni
joje laikomas rusų prekinis lai
vas “Suleyman Stalaskiye”, kol 
rusai nesumokės Rytiniame pa
kraštyje amerikiečiams vėžių 
gaudytojams sovietų laivų pa
darytų nuostolių. Ant rusų lai
vo paliktas sargybinis žiūrėti, 
kad laivas neišplauktų.

Vietname praėjusią savaitę 
žuvo 19 amerikiečių, 419 vietna* 
miečių ir 1,875 komunistai. Su
žeistas 261 amerikietis ir 908

PARYŽIUS. — Valstybės sekretorius William Rogers ir Ja
ponijos užsienio reikalų ministeris Kiichi Aichi kartu Paryžiuje 
paskelbė, kad galutinai yra sutartos sąlygos sutarties, kuri su
grąžins Amerikos valdomą Okinawos salą ir kitas Ryukyu salas 
Japonijai. Pati sutartis iškilmingai bus pasirašyta Washingtone 
ir Tokijo ateinantį ketvirtadienį. Pasirašymo iškilmės bus trans
liuojamos per žemės palydovų televiziją. Abu ministerial Pary
žiuje susitiko po Ekonominio Bendradarbiavimo ir Išvystymo 
organizacijos, kurioje dalyvavo 
rencijos.

WASHINGTONAS. — Narkotikų problema Amerikoje pa
siekė tokias dimensijas, kad šiomis dienomis prezidentas Nixonas 
žada paskelbti specialią federalinę agentūrą, kuri derintų visas 
pastangas prieš narkotikus.. Senate buvo priimtas karinės prie
volės įstatymo papildymas, kuris reikalauja iš kariuomenės va- 
dovjbės identifikuoti tuos kareivius, kurie naudoja narkotikus 
ir juos gydyti bei atpratinti nuo narkotikų. Kitas papildymas 
reikalauja iš prezidento per 30 dienų pranešti kongresui, ką Ame
rikos vyriausybė kartu su užsienio vyriausybėmis daro kovoje 
prieš narkotikų gamybą ir platinimą. Prezidentas Įpareigojamas 

.pranešti kongresui,, kurios užsienio valstybės atsisako kooperuoti 
su Amerika šioje srityje.

Didelį rūpestį Amerikoje su
kėlė žinia, kad apie 40,000 ame
rikiečių kareivių Vietname jau 
yra įpratę į narkotikus. Sen. 
Hughes pareiškė senate, kad lai
kas bėga ir jei bus leista nar
kotikų epidemijai Vietname plės
tis, tai Indokinijos karo verty
bės bus greit perkeltos į Ameri
kos gatves. Jis kritikavo ka
riuomenės vadovybę, kad ji ne
prižiūrėjo geriau jaunų ameri
kiečių svetimoje Azijos šalyje.

Senate buvo pasiūlytas ir ki
tas įstatymas, leidžiąs vyriausy
bei naudoti užsienio paramos lė
šas ir padėti užsienio valstybėm, 
kuriose daug auginama narkoti
kų 'gamybai reikalingų augalų, 
pakeisti tuos augalus kitomis 
ūkio kultūromis, šis įstatymas 
paliestų Turkiją, Laosą, Tailan- 
diją, Libaną ir Meksiką.

Nauji įstatymai sukelia ir pro
blemų. Viena jų yra ta, kad nar
kotikus vartojantį kareivį, atė
jus laikui jį paleisti iš kariuo
menės gali tekti laikyti prieš jo 
valią kariuomenėje, kol jis pa
gis. Iš tokio prailginto laikymo 
gali kilti įvairių bylų, ypač, jei 
kareivis nenorės būti pagydy
tas nuo įpratimo į narkotikus. 
Kitas klausimas — lėšos. Visų 
kareivių periodinis tikrinimas 
pareikalaus apie 300,000 dol. lė
šų. Teks pasirūpinti įvairiais 
technikais, kurie sugebėtų ka
reivius patikrinti, ar j ie naudo
ja narkotikus ar ne.

Laukiama, kad prezidentas pa
skelbs kariuomenei gan griež
tą taisyklę gydyti ne tik tuos, 
kurie pageidauja gydymo, bet 
visus. Kareiviai, "kurie bus ras
ti vartoją narkotikus turės be 
jokių išsikalbinėjimų 60-čiai 
dienų atsigulti į ligoninę. ».

Uždraudė gyventi 
•Maskvoje

MASKVA. — Sovietų rašyto
jas Andriejus Sinijavskis, kuris 
kartu su Yuli Danielium buvo 
nuteistas 1966 m. už sovietams 
nepalankių knygų rašymą, buvo 
paleistas iš kalėjimo, tačiau jam 
uždrausta apsigyventi Maskvoje. 
Danielius buvo paleistas iš ka
lėjimo pernai rugsėjo mėn. ir 
gyvena Kalugos mieste, 120 my
lių nuo Maskvos.

Dar nežinia, kur apsigyvens

Kosygino kalba
MASKVA__ — Sovietų Sąjun

goje sekmadienį, bus “rinkimai”, 
todėl visi “deputatai” susirinki
muose sako kalbas. Kosyginas 
kalbėjo trečiadienį, Podgornas 
— ketvirtadienį, o šiandien kal
bą turi pasakyti Brežnevas.

Kosyginas pareiškė, jog so
vietų vyriausybė norėtų page
rinti santykius su Amerika, ta
čiau. į juos įtaką .daro barbariš
kas Amerikos elgesys Indokini
joje, Izraelio plėtimosi rėmimas 
ir nenoras sumažinti įtampas Eu
ropoje. Kosyginas siūlė Ameri
kai ieškoti priimtinų sprendimų 
visoms realioms problemoms ir 
spręsti jas realistinėje dvasio
je.

Kosyginas neminėjo savo kal
boje Kinijos tačiau pabrėžė, jog 
sovietų noras derėtis su Ameri
ka nereiškia, jog siekiama kar
tu su Washingtonu dominuoti 
likusį pasaulį.

Rusų imperializmas
WASHINGTONAS. — "De

troit Free Press”, “Chicago To
day” ir daug kitų Amerikos laik
raščių spausdina Roscoe Drum
mond straipsnius, šią savaitę 
jis rašo: "Russia Only Talks An- 
ti-Imperializm”.

Autorius nurodo, kad Brežne
vas Pragoję buvo plojimais su
tiktas buvusiame komunistų 
partijos suvažiavime, nes pagal 
jo doktriną sovietai gali įsikiš
ti su savo kariuomene kiekvie
noje komunistinėje šalyje, kuri 
neklauso Maskvos įsakymų. 
Brežnevas skelbiamas anti-im- 
perialistinių jėgų vadu, tačiau 
vertėtų nepamiršti pačios Mas
kvos imperializmo.

Autorius nurodo, kad Stali
nas 1939 pasirašė paktą, kuris 
padėjo Hitleriui pradėti karą. 
Tada SSSR užėmė nepriklauso
mas Baltijos valstybes Estiją, 
Latviją ir Lietuvą ir pagrobė 
įvairaus dydžio teritorijas iš 
penkių kitų Europos valstybių. 
Iš Suomijos rusai atėmė Petsa- 
mo sritį šiaurėje ir teritorijas 
prie Leningrado. Didelė Len
kijos dalis buvo okupuota, pasi
dalinus Lenkiją Nacių-Sovietų 
sutartimi. ■ -u.

Iš Vokietijos Rusija atėmė Ka
raliaučiaus sritį ir atidavė Len
kijai vokiečių žemes prie Oderio 
ir Neisses upių. Iš Čekoslovaki
jos rusai paėmė Rutenijos rajo
ną, iš Rumunijos atėmė Besara
biją ir šiaurinę Bukoviną. Pats 
Brežnevas yra pasakęs 1969 m.: 
“Ką liaudis laimėjo karo ugny
je, ji laimėjo visiems laikams”.

šiandien sovietai vis dar įsiki
bę į žemes, kurias carai atėmė 
iš Kinijos ir kurias sovietai 1920 
metais žadėjo.kinams sugrąžin
ti. Ką sovietai paima, jie laiko. 
Toks' yra sovietinis anti-impe- 
rializmas, rašo Roscoe Drum
mond.

Jau beveik 26 metai, kai Ame
rikos jėgos po kruvinų kovų, ku
rios tęsėsi 82 dienas, užėmė Oki
nawos salą. Kovose dėl salos žu
vo 90,000 japonų ir 10,000 ame
rikiečių. Derybos dėl salų su
grąžinimo Japonijai vyksta jau 
daug metų. Dabar buvo sutar
ta, kad perleidimas bus baigtas 
iki 1972 metų balandžio mėn.

Amerika naudojo Okinawos 
salą kaip centrą visų Tolimųjų 
Rytų karinių operacijų, čia yra 
dideli kariniai sandėliai ir ka
rinės bazės. Jos padengia visą 
septintadalj salos ploto. Bazėse 
dirba daug vietinių gyventojų.

Salos atidavimą kiek prailgi
no Vietnamo karas. Ir po sa’os 
perdavimo Japonijai, Amerika 
galės laikyti saloje savo bazes, 
bet turės už jas mokėti Japoni
jai nuomą. Visus pastatus ir 
įrengimus Japonija iš Ameri
kos atpirks, sumokėdama už juos 
apie 320 milijonų dolerių. Ame
rika turės išvežti visus branduo
linius ginklus ir didelis Naha 
aerodromas bus pertvarkytas 
tarnauti civiliniams reikalams. 
~ Susitarta, kad Voice of Ame
rica radijo stotis,- kuri siunčia 
transliacijas į komunistinę Ki
niją, galės po sutarties įsigalio
jimo veikti dar 5 metus. Sutartį 
turės patvirtinti Japonijos par
lamentas ir Amerikos senatas.

Piety Vietnamo viceprezidentas Nguyen Cao Ky dažnai sekto Į ima s 
korespondentų. Jis čia matomas Saigon o turgavietėje, kur jis pa- 
retikė savo nuomonę apie artėjančius P. Vietnamo prezidento rin

kimus. Visi žino, kad jis pats norėtų tapti prezidentu.

kareivių algas
WASHINGTONAS. — Sena

tas 51 prieš 27 balsais priėmė 
įstatymą, kuris žymiai pakels ka
riuomenėje tarnaujančių atlygi
nimus. Tie pakėlimai turi pa
traukti į kariuomenę daugiau 
jaunų vyrų, kad galima būtų 
užbaigti karinę prievolę ir įs
teigti vien savanorių kariuome
nę.

Jau prezidentas Nixonas siū
lė padidinti kareivių algas, ta
čiau senato priimta projektas 
sieką 2.7 bil. dol., visu bilijonu' 
daugiau, negu prašė preziden
tas. . Eilinių kareivių algos pa
didėtų 50% ir jaunųjų karinin
kų — 25%.

Jei iki šiol vedęs eilinis ka
reivis per metus gaudavo 2,981 
dol., tai pagal senato projektą 
jis gautų 5,328 dol. per metus. 

Ginkluotų jėgų komiteto pirm, 
sen. John Stennis pareiškė, jog 
daug senatorių, kurie balsavo už 
karinės prievolės sumažinimą ir

Šiuo metu senato vidaus sau
gumo pakomitetyje yra šeši įs
tatymų projektai, paruošti lai
duoti Amerikos saugumui, ku
ris yra atsidūręs didelio pavo
jaus grėsmėje.

Kad saugumo įstatymo pro
jekto priėmimas būtų tikresnis, 
jis yra suskaldytas į šešias at
skiras dalis: sustiprinti įstaty
mus išdavimui bausti; tikrinti 
imigraciją saugumo atžvilgiu; 
apsaugoti' kongreso komitetus 
nuo federalinių teismų perspren- 
dimų (overruling); uždrausti 
komunistams dirbti . gynybos 
įmonėse; budriai saugoti užsie
nio agentus, vyriausybės žinioje 
(Executive Branch) įsteigti tar
dymo instituciją. Jų numeraci
ja yra S. 1499-1504.

Visi, kam rūpi šio krašto sau
gumas, turi rašyti raginimus, 
kad senatoriaus Jameso O. East- 
lando paruošti įstatymų projek
tai (S. 1499-1504) būtų priim
ti. Laiškus adresuoti Chairman 
James O. Eastland; komiteto na
riams: John McClelan, Sam Er
vin, Robert Byrd, Birch Bayh, 
Hugh Scott, Strom Thurmond, 
Edward Gurney.ir Marlow Cook; 
Senate Internal Security; Sub
committee (Senate Office Build
ing) Washington, D. C, 20005.

už ginklų išlaidų apkarpymą, da
bar balsuoja už algų padidinimų. 
"Negalima keliauti dviem kryp
tim iš karto, pasakė sen. Stennis. 
Jo nuomone, vien savanorių ka
riuomenė yra tik svajonė.



ORCHESTRA HALL
216 So. Michigan 

12 d. birželio, 8:30 v.v.
—— "Wi 

BILIETAI:’ 6, 5 ir 4 dot gaunami

J. Vaznelio prekyboje: 2624 W. 69 St, ir 

Orchestra Hall kasoje.
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Ekyrių veda LJS-jos Vadija. Medžiagą siųsti Vadi jos Pirmininkui
— v. v. sen j . Algiui Atikui, 2616 W» 69 St„ Chicago, Ill. 60629.

____ Telefonas 776-6507 
1971 in.____________________________________________ NR. 1

; ĮVADAS
Pradedant šį pirmą, atnaujintą Lietuvių Jūros Skautijos 

Žinių Skyrių, verta bent trumpai prisiminti šio skyriaus praeitį.
1965 ift. liepos mėn. 8 d. LJS-jbš Vadija, gavusi Naujienų 

administracijos sutikimą, pradėjo šiame dienraštyje pirmą LJS- 
jos žinių Skyrių, kurį iš pradžių redagavo sktn. Ž. Juškevičienė, 
o vėliau j. sktn. E. Vengianskas. Sumažėjus LJS-jos veiklai ir 
gal pavargus Vadijai, 1970 metais šis skyrius užsidarė.

Dabar, išsirinkus naują LJS-jos Vadij-ą, vėl susirūpinta turėti 
savo žinių skyrių ir todėl visi LJS-jos nariai-ės džiaugiasi, kad gavo 
vėl malonų Naujienų administracijos sutikimą šį žinių skyrių vėl 
atnaujinti. Už tai LJS-jos Vadija, jos nariai, tėvai ir rėmėjai 
Naujienų administracijai reiškia viešą gilią padėką, šis skyrius 
pasirodys kas mėnesį, antrosios savaitės antradienį ir LJS-jos 
Vadovai-ės prašomi savo žiniomis prisidėti prie šio skyriaus pa
laikymo.

Keletas minčių dėl LJS veiklos tęstinumo
jos ir pradėti savarankišką vei-Išeivijoje atsikūrus miško ir 

jūrų skautams, kelerių metų 
bendra veikla parodė, kad tarp 
miško ir jūrų skautų vadovų- 
ių niekaip nebuvo galima pa
siekti bendros broliško ir sese
riško veikimo harmonijos. Neįsi
leidžiant į nesantaikos priežas
čių ir faktų smulkmenas, tenka 
abiem pusėm priminti, kad tai 
nėra kokia nors blogybė, išryš
kėjusi išeivijos gyvenimo pa
sėkoje ir pakrikime, bet yra jau 
daugel metų atgal pasireiškusi 
dar mūsų Nepriklausomos Lie
tuvos gyvenime.

1922 fti. kovo mėn. 12 d. prie 
Liet. Skautų Sąjungos Kaune’ 
Įsikūrę pirmieji Lietuvos Jūrų 
Skautai, po kelių metų bendros 
veiklos su LSS-ga, priėjo išva
dą, kad yra sunku kartu dirbti, 
todėl jau 1926 metais pasitrau- 
čia iš LSS-gos ir pirmą kartą 
Įkuria savarankišką Lietuvos 
Jūrų Skautiją. Primenama, kad 
pasitraukimui ir LJS-jos įkūri
mui vado vaja ne bet kas, bet 
pats skautų įkūrėjas, žinomas 
visuomenininkas ir taurus lie
tuvis P, Jurgėla, tad pasitrau
kimo priežastys buvo tikrai ne 
menkos.

Kaip tada Nepriklausomoje ■ 
Lietuvoje "taip ir čia ■=— išeivijo
je, kuomet bendros veiklos pa
dėtis pasidarė nebepakenčiama, 
1963 metais jūrų skautų vado
vai savo suvažiavime, visapu
siškai išdiskutavę “bendrą” vei
klą-, apsisprendė išeiti iš LSS- 

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

S. Petersoniene
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. h. Šimkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
thiotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankiene - Viitkevičiiffė, iOKOLADINfS KIŠKELIS, pasaka 
mšžiėsiėmš. lūtatės Erdukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žūs leidinys. $1,00.

3. A. Giedriui, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUMt OAUMt. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslafrtihgąšias Ikūmes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formatu, kfetais visliais, gausiai dali. J. kiburo iSusthidta, 64 
psL, kaina 5 dol. *

5. Maironis, iAuNdJl llttWA, poėha. 118 psl^ $1,00.
%. Įl Spalis,ŠtfcNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

seninlūi. Dali. A. TKftkūno Viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psL Kaina 4 dot z*

7. dvaras švaistas, <AUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žyfių. flibstruola dali. Z. SOdėiifienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LlfetUVlŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Ėihuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo du savo dievais, 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. 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- 
Įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO. ILL. 80608.
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klą. Buvo sudaryti valdomieji 
organai ir išdirbtas veiklos sta
tutas. Su apgailestavimu ten
ka priminti, kad iš kitos pusės 
pasipylė pašaipos, juodinimai ir 
užgaudinėjimai, kurie, per spau
dą paplitę mūšų visuomenėje, 
tik plėtė ir aštrino nesantaiką. 
(Šia proga tenka išreikšti vie
šą padėką dabartiniam LSS-jos 
Tarybos pirmininkui v. š. A. 
Šaulaičiui, kad jis savo viešame 
pareiškime pripažino, jog taip j 
būta, ragindamas, kad to nepa
sikartotų)-.

Po 8 mėtų Savarankiškos vei
klos dalis LJS-jos senesnių va- 
dovų-ių pavargo ir arba visai 
pasitraukė iš veiklos ar pasida
rė neveiklus, o dalis vadovų-ių, 
ypač tie, kurie rašė, kalbėjo it 
visaip agitavo už pasitraukimą, 
pradėjo apgailestauti šavb pra
vestą pasitraukimą iš tSS-gos, 
nes nėra jokios paslapties, kad 
1963 metais Įvykusį skilimą tar
pe brolių ir Seserų skaudtų visi 
labai pergyveno.

Pagaliau 1970 metų laikotar
pyje, tarpininkaujant keletui 
taurių lietuvių, kurie yra su
sirūpinę vieninga lietuviška vei
kla, kas yra ypač svarbu išeivi
joje, prasidėjo tarp LSS-gos ir 
LJS-jos vadovybių susijungimo 
pokalbiai. Jie baigėsi tuo, kad 
iš LSS-gos pusės buvo atmesti 
LJS-jos Vadi jos apsi jungimo 
pasiūlymai ir jų vietoje padik
tuotos vienpusiškos įsijungimo 

sąlygos, paliekant Jūrų Skauti
ją tose veikimo sąlygose, kokio
se ji buvo ir prieš 8 metus, šio-1 
je vietoje tenka pažymėti, kad 
ir dabartinė LSS-gos Vadovybė, 
sprendžiant šį jautrų klausimą, 
išskyrus labai malonius žodžius 
ir daug kalbėjimo apie vienin
gumą, visai neparodė jokio prak
tiško broliškumo šiame klausi
me. Todėl nenuostabu, kad per 
įvykusį jūrų skautijoje dėl šio 
klausimo balsavimą pusė vado- 
vų-ių pasisakė prieš, o priskai
čiavus pavėlavusius ir klaidin
gai atsiųstus balsus, didesnė pu
sė pasisakė prieš tokias įsijun
gimo sąlygas.

1971 m. bal. 3-4 d. įvykusia
me LJS-jos atstovų-ių ir vado
vų-ių suvažiavime Čikagoj, Jau
nimo Centre, žinant praeities 
“bendradarbiavimo” patyrimus, 
didesnioji pusė atstovų pasiry
žo tęsti toliau LJS-jos veiklą, 
ką paskelbė savo viešoje, per su
važiavimą surašytoje ir perskai
tytoje rezoliucijoje. Žemiau pa
teikiamas šios rezoliucijos teks
tas:
LJS visuotinis vadovų(ių) ir 

atstovų (ių) suvažiavimas Čika
goje 1971 .IV.3 rezoliucija

Mes, žemiau pasirašę LJS-jos 
Vadovai (ės), atvykę į LJS Vi
suotiną Suvažiavimą 1971 m. 
bal. 3-4 d. jaunimo Centre, Či
kagoje, užsiregistravę šio suva
žiavimo registracijos komisijo
je ir turį teisę pasisakyti spren
džiant LJS-jos klausimus, pareiš
kiame visam suvažiavimui se
kantį :

Kadangi dalis buvusios LJS- 
jos Inkaro Tarybos Narių per 
skubiai priėmė iš LSS-gos Įsi
jungimo sąlygas, atmetus Inka
ro Tarybos susijungimo pasiūly
mus, kadangi nežinomos įsijun
gimo detalės ir tolimesnės Veiki
mo sąlygos, mes, žemiau pasira
šę LJS-jos Vadovai ir Vadovės 
pareiškiame, kad kol LSŠ nesm 
teiks atskiro statuso jūrų Skau
tų šakai, nesame pasiruošę be- 
sąlyginai įsijungti į LSŠ-gą, bet 
tęsime jūrų skautišką veiklą ir 
toliau ūž LSS-gos ribų, tačiau 
siekiant kaip ir praeityje bro
liško ir taikaus sugyvenimo su 
LSS-ga. Ateityje neatsisakome 
įsijungti į LSS-gą, kuomet bus 
aišku, kad mūsų teisės yra res
pektuojamos.

< -T

Parašai: j. ps. Antanas Butke
vičius, j. ps. Mykolas Maskvy- 
tis, j-, ps. Julius Butkus, v. v. Li
nas Mintautas, v. v. Aušrinė Ka- 
raitytė, v. v. Algis Ankus, j. sk. 
Liudas T. šlenis, v. v. senj. Algis 
Ankus, j. b. v. v. Vytautas Ku
bilas, v. v. Gintaras Karaitis, 
v. j. s. Dalia Lukošiūnaitė, j. s. 
J. Lukošiūnienė, Dana Baltra- 
monaitienė.

Šie LJS-jos Vadovai (ės), ne
galėdami patys dalyvauti, at
siuntė savo įgaliojimus, pasisa
kydami už savarankišką Jūrų 
Skautijos veiklą:

V. ir pavardės: v. v. Aldas 
Naris, j. psk. Tomas Markval- 
das, j. psk. Jonas Kuprevičius 
(Toronto), j. psk. Rūta Kupre- 
vičienė (Toronto), Korp! Ginta
ras Rimas Algis, Korp! Ginta
ras Birutė Rimienė, j. psk. Len- 
draitis (Bostonas)/j< bds. v. v, 
Linas Jurčys, j. b. v. V. Juozhs 
Baltramonaitis, Agnė Katališ*- 
kytė, juzė Laukaitienė.

Sekančią suvažiavimo dieną 
visi, kurie apsisprendė tęsti LJS- 
jos veiklą, susirinko Menėš sai 
Įėję, ^15 69 St. aptarti LJS-
jos veiklą ir-išsirinkti naują Vak 
diją.

Lietuvių Jūrų Skautijos pasila
kančių vienetų vadovų ir vadovių 
susirinkimo protokolas, 1971. IV»

4, Nr. ,L
1971 m. bal. mėn. 4 d., 4 vai. 

po p., per II-rą LJS.. Suvažiavi
mo diėna, LTS Vadovai ir Va
dovės, kurie per I-ją Suvažia
vimo dieną savo vieša, per su-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Puota Jūros Dugne

Kiekvienais metais Čikagos 
LJS-j a ruošdavo tradicinę Klai
pėdos Uosto Mugę ir tradicinę 
Puotą Jūros Dugne, šiemet Mu
gė jau nubyrėjo dėl pasireišku- 
sio neveiklumo ir rezignacijos 
bei LJS-jos likvidavimo ar išsi
laikymo rūpesčių, tačiau persi
organizavę Čikagos LJS-jos va
dovai-ės nutarė ir šiemet suruoš
ti tradcinį Jūrų Skautijos balių 
— Puota Jūros Dugne, nes yra 
reikalinga sutelkti lėšų artėjan
čiai LJS-jos vasaros stovyklai, 
o taip pat naujai įsigytos jach
tos išlaikymui, šis vakaras įvyks 
š. m. birž. 12 d., 8 vai. vak. Me- 

važiavimą perskaityta rezoliu
cija apsisprendė prie esamų są
lygų nesi jungti į Lietuvių Skau
tų Sąjungą, susirinko “Menės” 
salėje, 2515 W. 69 Str. Čikagoje 
su tikslu aptarti tolimesne Lie
tuviu Jūrų Skautijos veikla. Su
sirinkimo pirmininku tapo pa
kviestas j. b. psk. Antanas But
kevičius o sekretoriumi j. b. psk. 
Mykolas Maskvytis.

Visapusiškai išdiskutavus da
lina LJS Vadovu-iu perėjimą į 
LSS ir peržvelgus nesijungian- 
čiuju vienetu ir Vadovu-iu sąra
šus bei turima tėvu parama, pri
eita išvados, kad I. J. S. veikla 
privalo būti tęsiama ir toliau. 
Tuo tikslu tapo padaryti šie pa
grindiniai I. J. Š. tolimesnės 
veiklos tęstinumo nutarimai:

1. Išsirenkama I. J. Š. Vadija, 
kuri vadovautu tolimesnei veik
lai ir atstovautu L. J. S., kol LSS 
nesuteiks atskiro statuso juru 
Sk. šakai.

2. Nauja L. J. S. Vadija ne
delsiant išsirūpina iš Secretary 
of State of Illinois veikimo char- 
tėrį, kad L. J. S. kaipo vieša, 
organizacija nuo šiol turėtu ju
ridinį statusą, ko iki šiol buvusi 
Vadija nebuvo atlikusi.

3. Nusistatyta, kad LJS Va
dija. sudaro 5 asmenys su sekan
čiomis pareigomis:

Vadi jos Pirmininkas, Vad. 
Pirm-ko Pavad. įr Tiekimo Va
dovas, Reikalu Vedėjas ir Se-i 
kretorius, Jūrų Skaučių vyriau-, 
šia Vadovė, jūrų Skautu vyri, 
Vadovas.

Rinkimu eigoje sekantys as
menys tapo išrinkti į nauja L. 
J. S-jos Vadija: j. b. psk. A. 
Butkevičius, j. b. psk. .M. Maks
vytis, stud. v. v. Aušrinė Karai-, 
tytė, v. v. senj. Algis Ankus. 
ir j. b. v. v. Vytautas Kubilas, 
studentas. Jie savo artimiau
siame posėdyje pasiskirsto pa
reigomis. šiame susirinkime 
akyvaizdiniai dalyvavo -14 ir su 
įgaliojimais 10 LJS Vadovu-iu, 
kuriu vardiniai sarašai pridėti 
prie šio susirinkimo protokolo.

Bud. j. psk. A. Butkevičius, 
Susirinkimo Pirm-kas

Bud. j. psk. M. Maksvytis, 
Susirinkimo Sekret.

Po to sekė naujos Vadijos pa
siskirstymas pareigomis. Tai 
buvo attikta Vadijos posėdyje, 
1971 m. geg. mėn. 9 d. 1 vai. 
po p. Ankų patalpose. Parei
gomis pasiskirstyta sekančiai:

1. LJS-još VadijOs Pirminin
kas v. V* sjt. Algis Ankus, 2. 
Pirmininko Pavtd. ir Tiekimo 
Vedėjas j. ps. Antanas Butke
vičius, 3. Reikalų Vedėjas ir Se
kretorius j. ps. Mykolas Maks
vytis, 4. Jūrų Skaučių Vėdėja, 
stud. v. v. Aušrinė Karaitytė, 5. 
Jūrų Skautų Vemfks stud. v. v. 
Vytautas Kubilas. A /

Su malonumu* tenka konsta
tuoti faktą, kad didesnė dalis 
LJS-jos Vadijos narių yra jau
ni asmenys, tvirtai pasiryžę per 
jūrinį skaūtavimą išlaikyti fir 
plėsti Lietuvos jūrinę idėją. 
Ypač bus siekiami broliškų ir 
draugiškų ryšių su LSS-ga, Jū
rų šauliais ir kt. sambūriais.

Chicag’os Lietuvių Taryba ir L. B. vidurio vakarų apygarda ren
gia 1971 m. birželio 13 d. 10 vai. ryto iškilmingas PAMALDAS: Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje ir Tėviškės parapijos bažnyčioje.

11 VAL. MINĖJIMAS 
ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS SALĖJE.

Kalbėtojai: Lietuvos gen. kons. dr. P. Daužvardis, kongresmanas Ed
ward J. Dervinski ir Algirdas Kasiulaitis.

’ 1 i t- Ž J t«, ? Y* * ' ' ' ♦ : i * ’ . ■

Meninė dalis: Dainuoja trio: p. J. Bobinienė, p. G. Mažeikienė ir p. M, 
Momkiene. Kanklininkės — vadovaujamos E. Pakštaitės. - *

> Visuomenė nuoširdžiai kviečiama dalyvauti. .. . . :

nės salėje (buv. Playhouse) 2115 
W. 69 St. Čikagoje. Gros nuo
taikingas vokiečių orkestras 
Mondschein, veiks gausus baras 
ir laimės traukimai. Užsimokė
jus auką jūrų skautijai 6 dol., 
svečiai dar gauna gardžią vaka
rienę. Tad jūrų skautijos rėmė
jai, bičiuliai ir draugai ragina
mi palaikyti šias pastangas. Vie
tas prašomi rezervuoti skambi
nant: Menės savininkui j. sktn.
L. Slėniui 778-9781 arba j. psk.
M. Maksvyčiui — CL 4-2665. 
Tad iki pasimatymo šiame 
vaitgaly j e LJS-j os baliuj e.

sa-

Plaukimo kursai eina 
prie pabaigos

Kaip jau prieš porą mėnesių 
buvo mūsų spaudoje pranešta, 
Čikagos Jūrų Skautų Baltijos 
Jūros Tuntas suorganizavo YM- 
COŠ baseine jaunimui plauki- 
inb kursus. Jie buvo pradėti 
1971 m. kovo mėn. 7 d. ir da
bar jau eina prie galo, nes birž* 
mėn. 20 d. šie kursai bus baigia-, 
mi. Paskutinius 3 sekhiadienius 
visus dalyvius patikrins kornpe- 

Today a single girl 
needs more than just a 
closet f ullof clothes 
to call her own

3

1739 Šo. Halsted Street Chicago, Ill. 60608

Md to ssatsritr rf 5 yean, JO ®oeths

tetingas toje srityje asmuo ir 
kurie išlaikys patikrinimus,, gaus 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
pažymėjimus. Prašome gerb. 
tėvų, kad šiuos paskutinius sek
madienius kaip tik pasirūpintu
mėte pristatyti' savo jaunuosius 
į baseiną, kad jie galėtų daly
vauti patikrinime ir gautį pažy- 
mėjmą.

šiuo baigiame šį pirmąjį at-

naujintą LJS-jos Žinių Skyrių 
ii- iki pasimatymo sekančio mė
nesio antros savaitės antradie
nio laidoje. LJS Vadija

ŠPARGELIS
“Ąš nė kiek neužsigaunu, kuo- 

met mane kartais kas nors pa
vadina ,pargelius nes špargelio 
geriausioji dalis yra jo galva”.

(Charles de Gaulle)

Nieko nėra .gražesnio apie, namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- I 
vėlė. 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 .. . —77—

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip ' 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti-ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, ital gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiusime. Pinigus prašome 
siųsti tokiii adresu: . .

’■’ ■c* v-**..*V >.
1739 Sb. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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MIRTIES VAKARO PABUDIMAS
Birželis — gražiausias melų 

mėnuo, LeL&ykiu ir kruviniau^ 
sias lietuvių tautos istorijoje. 
Jis žadina daug šviesių prisi
minimų iš tolimos vaikystės 
metų, bet sykiu mūsų akims 
atskleidžia tamsybių bedugnę. 
— šiandien prisiminiau aš vie
ną nuotykį iš savo bundan
čios vaikystės metų” — aiškina 
poetas Mačernis, vaizdžiai nu
piepdamas vieno tyliojo sek
madienio išgyvenimus. Jis 
pasakoja apie gėlėmis papuoš
tą stalą, prie kurio iš didelių 
maldaknygių rūpestingai mel
džiasi senolė, apie saulės nu
šviestus laukus, japie nepap
rastą gamtos ramumą... Kaip 
poeto išgyvenimai yra artimi 
mums visiems! Argi ir mes, 
lankydami lietuviškas mokyk
las nepriklausomoje Lietuvoje 
nesidžiaugėme lietuviškąja sau
le, plačiais laukais ir tam 
siais miškais, kurių kvapia 
vėsuma taip gera kvėpuoti, 
pabėgus nuo karštos vidudie
nio saulės. Rūpesčių neslegia
mi, mes džiaugdavomės tais 
visais išgyvenimais, kuriais 
džiaugiasi visi laisvi žmonės — 
juk tada ir mes buvome laisvi!

Tik štai, Lietuvos danguje 
pasirodo raudona, 
krauju pritvinkusi 
kai 1939 metų rudenį buvo 
matoma daugelyje Lietuvos 
vietų. Jos reginys nupurto vi
sus, į ją pažvelgusius. Dauge
lis pranašauja, kad raudonoji 
kometa reiškia kraują — lie
tuvių tautos kraują. Ar nebu
vo ta kometa Mačernio maty
tas “paukščio išskėstų spar-

tarvtum 
kometa,

ny šešėlis, pridengęs skaistų 
džiaugsmą ir.svajas“.,,

Tikrai, iš tolimų kraštą at
vykę, užplūdo.Lietuvą aziatai, 
mongolai, rusai ir kitos pra
garo galybės ir' ėmė draskyti 
bręstantį mūsų tautos kūpą, 
Viskas, ką mes kūrėm, viskas, 
kuo mes grindėm Lietuvos 
ateitį, žuvo iš karto. Lietuviš
kojo kraujo prisisunkusi žemė 
šnabždėjo: jūsų- gyvenimo vi
dudienis — nepriklausomybės 
laikotarpis — jau niekad, nie
kad nebegrįši

Besiartinant birželio kruvi
nųjų dienų minėjimui, pirmų 
pirmiausia mes turime prisi
minti tūkstančius geriausių 
Lietuvos sūnų, kuriuos nusky
nė raudonoji mirtis. Užuot 
skendėję nusiminime, mes 
privalome sukaupti jėgas ir 
mesti jas į žūtbūtinę kovą ne 
tik prieš Lietuvos, bet ir visos 
žmonijos laisvės priešą — ko
munizmą. Argi kam dar gali 
kilti abejonė, kad kol tas prie
šas nėra sunaikintas, nė vie
nas žmogus laisvajame pasau
lyje negali ramiai miegoti ir 
nė vienas lietuvis negali sva
joti apie laisvos Lietuvos atei
tį? Ar kas gali įsivaizduoti, 
kad ruskiai iš Lietuvos pasi
trauktų savo noru? Ne, juos 
reikia mušti, vyti, tvoti, kad 
jų nė kvapo Lietuvoje nebelik 
tų! O tai neįmanoma, kol So
vietų Sąjunga tebėra gyva.

Tai kam patiems save mul
kinti, kam .įsikalbinėti, kad 
bolševikai pasikeitė, kad ir 
bolševikams valdant galima

t *

*
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Mūsų spaudoje
Ką liudija Simo Kudirkos 

nuteisimas”-mo

ATĖJO BIRŽELIS...
Seniau mus žudė kulkomis, dabar 

— daina Prel. J. Kučingis
Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių 

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Vytautas Volertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas roma
nas, 273 psl., kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolševikai valdo ir 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiąutoju ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 osl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašvmo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol:

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

K. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GĄ. Si knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
$1.00.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ f ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
nfmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū- 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo- 
kingt Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

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

čekį ar piniginę perlaidą.

Komentuodamas liėfjvlo )ū- 
linko Sinob įKyriirkos; nuteisi

mą 10 metų kalėjimo Soviet i jos 
sunkiųjų darbų konclageryje Ke
leivis be kt. rašo c

Kaip matome, Simas Kudir
ka buvo nuteistas slaptai, vi
suomenei nežinant nei jo teisi- 
nimosi, nei prokuroro kaltinimo, 
pagaliau nuslėpus ir patį Simo 
Kudirkos bandymo pabėgti iš 
Sovietų S-gos įvykį, nes apie tai 
iki šiol nė žodžiu nebuvo užsi
minta sovietinėje spaudoje. At
siminkime dar, kiek ir kaip jis 
ligi teismo buvo kalėjimų Tu
siuose specialistų “minkštinto
jų” kankintas ir fizinėm prie
monėm verstas prisipažinti prie 
nebūtų nusikaltimų. Na, ir pa
lyginkite visa tai su JAV teis
mų elgesiu, kur teisiamieji už 
žymiai sunkesnius nusikaltimus 
valstybės saugumui, už kruvi
nas riaušes ir net policijos nužu
dymus gali gintis, ramstomi ge-

riaušių advokatu, tęsti bylą me
tų metus per eilę teismo instan
cijų, kol galų gale dar ir ištei-

44 k wo jjwa fowvdunw-. 
kabliuko, nors jų nusikaltimas 
aiškus kaip ant dėlno.
'Kiekvienas čia policijos už pe

ties paliestas vaikezas ar kūtvė
la spiegte spiegia, kad tvarkos 
dabotojai * su jaf.Cbrutaliai el
gęsi, — kad juos pastūmę ar 
įžeidę. O kas kada kreipė dė
mesį į žiauriausiai kankinamo 
Simo Kudirkos mirtiną šauks
mą, sklindantį iš kalėjimo rū
sio? Niekas. '

Simą Kudirka nuteisė vadina
masis sdvietiriės Lietuvos “aukiL 
Čiausias teismas”, neabejotinai 
Maskvos įpareigotas atitinkamai 
nuteisti. Tai nuogas pasityčioji

mas iš kalėjime uždarytos visos 
lietuvių tautos. Tai tas pat vaiz
das, kaip hitlerininkai vertė ka- 

iydusūudytirsa- 
vo tautieųiu^, ar lenkus .žudyti 
lenktis. *4
• *, ■ > * ‘ —i-------------

SKIRTUMAS

Koks yra sjyrtųmas. tąrp 
dramblio ir partijos funkcionie
riaus ?

— Toks, kad dramblys geria 
pusę valandos ir dįrba visą die
ną, o funkcionierius daro prie
šingai.

e Mokslininkai stengiasi ne
galima dalyka padaryti galirtiu, 
o politikieriai dažniausiai nori 
galimą paversti negalimu.

(Bertrand Bussell)

Buvęs prezidentas LB Johnsonas, pasitraukęs iš sunkiu pareigu, žai
džia tarp savo ūkio "LBJ Ranch" gėlių su savo anūku Patrick Lyn 

Nugent, kuris turi nemažai ir lietuviško kraujo.

šiaip taip gyventi? Kam di
džiuotis, kad mes mokame ir 
sutinkame nešioti vergo rete
žius, kodėl, viso pasaulio aki
vaizdoje prisipažinti, kad aukš 
čiau baudžiauninko, aukščiau 
vergo mentaliteto mes niekuo
met nebuvome pakilę? Kam 
pavirsti ilgaausiais gyvulėliais 
ir tauzyti, kad ir bolševikų 
vergovėje Lietuvoje pasitaiko 
kultūrinių ir tautinės minties 
prošvaisčių? “Dirva” džiau
giasi lyg geležėlę radusi, kad 
bolševikai susuko Vaižganto 
“Dėdžių ir dėdienių” filmą ir to 
didelio įvykio išgarsinimui kū
rybos ir Mokslo skyriuje įdė
jo net keturias nuotrau- 

!kas. Juk visiems yra aišku, 
kad vienintelis to filmo tikslas 
yra pavaizduoti, kad Lietuva 
iki,šiol tebėra lietpviška ir pri
dengti nenustojantį lietuviško
jo jaunimo gabenimą į Rusijos 
gelmes “kultūriniams” dar
bams ir ruskelių gabenimą į 
Lietuva bei lietuviu kalbos ir 
lietuviškumo . niekinimą Lie
tuvoje. Kaip gera bolševikų 
melų fabrikui varyti bolševi
kišką propagandą, kada jiems 
į talką ateina tautinės minties 
laikraštis “Dirva”.

jusio pasaulio daliai. Ir vis dėl 
to laisvasis pasaulis ir mes, ja
me prisiglaudę, esame daug 
laimingesni už milijonus pa
vergtųjų. Mes ,tą Vakarų — 
mirti tegalime sutikti kaip lais 
vi žmonės, pasiryžę kovotojai, 
tuo tarpu pavergtųjų rankos 
jau seniai surištos už nugaros 
ir jie negali priešintis savo pa
vergėjams!

Mūsų visų Lietuvoje išaugu
sių ir joje mokslą išėjusių, gy
venimo kelias nebeilgas. Tad 
bent tuos kelerius ar keliolika 
metų, kuriais Visagalis dar teik 
sis laikyti mus ant šios žemės 
paviršiaus, praleiskime kaip 
drąsūs , ryžtingi ir tvirto būdo 
žmonės. Atsižadėkime bendra 
vimo su kraštu iliuzijų, ne
klausykime sirenų dainų, tei
giančių, kad Lietuvoje neblo
gai gyventi — toks būdo silp-

numas mūsų pavergtiems tėvy 
Dainiams ir mums patiems te
atneša baisią ir gėdingą mirtį. 
Tie, kurie į Lietuvą vyksta su 
Maskvos vizomis ir, sugrįžę į 
Ameriką, skelbia bolševikiš
kąjį melą apie puikų gyveni
mą Lietuvoje, yra Maskvos 
pakalikai, o ne kovotojai prieš 
Maskvos jungą. Tokie asme
nys turėtų būti išskirti iš lie
tuviškosios bendruomenės, nes 
jie ne tik nepadeda Lietuvos 
laisvės kovai, bet netgi jai ken 
kia, skleisdami bolševikiško
sios propagandos nuodus, 
riu tikslas sulaužyti mūsų 
lią priešintis.

Minėdami kruvinuosius
želio įvykius, mes visi, kaip 
vienas, turime būti pasiryžę 
nugalėti mirtį, Todėl bergž
džias bus kruvinųjų birželio 
įvykių minėjimas, jei mes ne
būsime pasiryžę nenustoti ko
voję iki tol, kol paskutinis į 
Lietuvą atvežtas ruskelis ir lie
tuviškieji Maskvos pakalikai 
nebus iš Lietuvos išvyti ir trem
tyje .gyvenantieji- silpnuoliai 
nubausti, nežiūrint kaip į tai 
reaguotų iholšerikiškų įtakų 
veikiami junginiai, neišski
riant nė Vašingtono oficialiųjų 
pro-bolševikiškųjų sluoksnių

Julius Smetona

Jau atspausdinta ir galima gąuti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
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. 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.

ku-
va-

bir-

AŠTUONIOS UŽ AŠTUONIS
* Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

Čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta. .

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL

J. Vaičiūniene, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl.

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį. ,

NSURED

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

u V kJ ,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

Kai kas užkėlė kačiuką ant didelės 
stiklo taurės. Negalėdamas nuo jos 
nuiokti, katinėlis pasislėpė viduje. 
Pro stiklą matosi, kad viduje jau tupi 

vienas kačiukas.

Kaip greit mes užmiršome 
Simo Kudirkos Jvykį, kuris 
.visam pasauliui parodė, ko
kie iš tikrųjų yra volševikai. 
Simo Kudirkos tragedija buvo 
tokia baisi, kad ji iš pagrindų 
sukrėtė visą laisvąjį pasaulį? 
Bet mes, to kankinio tėvynai
niai, jau džiaugiamės, kad Ku
dirkos žudikų bendraminčiai 
susuko “Dėdžių ir dėdienių 
filmą!

Baigdamas savo “nuotykio” 
eilėraštį. Mačernis kalba apie 
vakarą, kuris iš miško pakraš 
čių šešėliu pakilęs slenka per 
lygumas plačias ir motinos — 
mirties šaltom kaulėtom ran
kom apglėbia mūsų darbo ir 
kančios dienas. Tas vakaras 
jau gali būti visai čia pat ne 
tik mūsų tėvynei Lietuvai, bet 
ir laisvajai išlepusio, aptruni-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, ML 60608

- ^8
1

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.

grT
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Su penkiolikos asmenų pa
rašais gegužės 28 d. Drauge iš
spausdintas Pareiškimas stebi
na savo paradoksalumu. Be
aiškindama “faktus” ši grupė 
priekaištauja Šv. Kazimiero 
lietuvių‘kapinių sklypų savi
ninkų draugijai, girdi, ji ne
atstovaujanti “tūkstančių lie
tuvių katalikų nusistatymo” 
nei iš viso lietuvių katalikų vi
suomenei.

Kaip žinia, ši draugija įsistei 
gė ne tam, kad kam nors atsto
vautų, bet kad savo etninės 
grupės kapines išlaikytų lietu
viškomis ir grąžintų buvusią

9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Jėga - darbininkų rankose
Amerikoje pastaraisiais metais daug kas kalba apie 

revoliuciją, apie sistemos pakeitimą. Ilgaplaukiai jau
nuoliai demonstruoja, kelia universitetuose nerimą, tūks
tančiai suvažiuoja į sostinę, siekdami “sustabdyti” vy
riausybę. Liberalais save pavadinę jauni profesoriai 
daug kalba kolegijose, gabesnieji rašo knygas, radika
lieji nešiojasi kišenėse Kinijos diktatoriaus išminties 
perlų knygeles, tačiau nuo visų tų kalbų ir paskaitų nie
kam Amerikoje nei šilta nei šalta. Gyvenimas eina, kaip 
ėjęs.

Pirmadienį 300 kilnojamų tiltų prižiūrėtojų New 
Yorke paskelbė streiką. Jie buvo išsiderėję iš miesto me
ro didesnes pensijas. Meras sutiko, kad darbininkai, iš
dirbę 20metų, norėdami pasitraukti iš darbo, gautų pusę 
pensijos (pusę savo algos), po 30 m. — tris ketvirtada
lius, o po 40 m. darbo savivaldybei gautų pilną pensiją. 
Kai šis klausimas pasiekė respublikonų dominuojamą 
New Yorko legislatūrą, ji atmetė tiltų prižiūrėtojų rei
kalavimus. Tada tie 300 sustabdė New Yorke didelę dali 
gatvių eismo. Antradienį prie streiko prisidėjo kanaliza
cijos darbininkai. Į New Yorko upes, kanalus pasipylė 
srutos ir atmatos, po 50,000,000 galonų per valandą.

Nekalbant apie tokio streiko geras ar blogas puses, 
reikia pripažinti, kad tik tie amerikiečiai, kurie savo 
rankose turi darbo Įrankius, gali kalbėti apie revoliucijas. 
Ne studentai, ne ilgaplaukiai radikalai, bet darbo žmo
nės sukelia revoliucijas.

Nemažai amerikiečių, darbo unijų narių ir vadų, pa
kalba, kad buvęs tymsterių prezidentas Jimmy Hoffa 
kalėjime sėdi ne todėl, kad jis bandė papirkti jury komi
siją, bet todėl, kad jis kartu su uostų darbininkais, ge
ležinkeliečiais, sandėlių darbininkais ir kitų gyvybinių 
darbo sričių unijų vadais planavo Įsteigti vieną, galingą 
unijų federaciją. Vos pasklidus kalboms, kad tokia fede
racija planuojama, kongrese buvo pasiūlyti septyni Įsta
tymų projektai, kurie tokią darbininkų federaciją už
draustų.

Revoliucinė studentų retorika, universitetų “parti
zaninės” grupės, raudonų vėliavų kilnojimas neišspren
džia problemų ir sistemų nenuverčia. Radikalai su pasi
piktinimu žiūri Į šių dienų Amerikos darbininkiją, lai
kydami ją atbukusia, rasistine, atsilikusia. Dažnai Į 
darbo žmonių veidus metamas “rasisto”, “fašisto” šūkis.

tvarką bei papročius. Draugi
ja, besirūpindama vien tik 
nuosavomis šv. Kazimiero var
do kapinėmis, kuriuo vardu ir 
pati yra pasivadinusi, nė no
rėdama negalėtų atstovauti vi-

sai lietuvių katalikų visuome
nei, nes nemaža jų dalis laido 
jasi Lietuvių Tautinėse kapi
nėse, o kai kurie pavieniai kar
tais ir pas kitataučius.

Dėl priekaišto: **... jie pa
sisavino tą vardą, bet neturi 
nei įgaliojimų nei reikiamo 
skaičiaus ”... tenka paklausti, 
kuri lietuvių draugija, sąjun
ga ar kita kokia organizacija 
ne tik Čikagoje, bet ir kitur, 
esti įkurta kieno nors įgaliota? 
Paprastai tokių vienetų įstei
gimui pirmiausia reikia inicia
tyvos. Kiekvienoje tautoje ar 
etninėje grupėje atsiranda 
žmonių su vadovų privalu
mais. Tokie, matydami reika
lą bet kurioje plotmėje page
rinti ar palengvinti tautiečių 
buitį (bei suburti ideologiniam 
vystymuisi) plėtotis, — šaukia

New Yorke pernai Įvyko išgarsintas statybos darbininkų 
susikirtimas su protestuojančiais jaunuoliais. Tačiau 
darbininkai, ypač senesnieji, su panieka žiūri Į jaunų 
radikalų pozą ir jų nesėkmingus strapaliojimus. Darbi
ninkija Amerikoje visą laiką buvo ir tebėra pažangių 
idėjų gretose. Dar ilgai prieš karą darbininkai ėmė boi
kotuoti laivus, plaukiančius Į Italijos, Japonijos ar Vokie
tijos uostus. Po karo uostų darbininkai jautriai atsi
liepdavo Į kiekvieną Amerikos priešų išsišokimą, boiko
tuodami ar lenkų ar švedų laivus. Darbininkai supranta 
savo organizuotą jėgą ir ją saikingai naudoja.

Daug kas dėl infliacijos Amerikoje kaltina darbi
ninkus. Pamirštama, kad prezidentas, pradėdamas savo 
kadenciją, gavo 100% algos pakėlimą. Kongresas savo 
pirmoje sesijoje irgi pakėlė savo algas 40%. Niekas 
tada nekėlė triukšmo dėl infliacijos. Panašūs algų pakė
limai buvo nubalsuoti ir Illinois legislatures. Kada dar-; 
bininkų kuri unija laimi algų padidinimus, visada pasi-; 
girsta balsai, kad pakėlimai — didina infliaciją.

Amerika yra laiminga turėdama nuosaikią ir išmin
tingą darbininkų unijų vadovybę. Dabartinė vyriausybė 
Washingtone nepralaimės rinkimų dėl ilgaplaukių radi
kalų demonstracijų ar dėl radikalams pataikaujančių po
litikų prakalbų. Ji, tačiau gali pralaimėti, jei šalies be
darbių nuošimtis, kuris siekia 6.6%, dar toliau kils.

Kada Prancūzijoje 1968 m. universitetų studentai 
išėjo su raudonomis vėliavomis Į gatves, policijos rezer
vai juos per vieną dieną sutvarkė. Kada sekančią dieną, 
darbininkai padėjo Įrankius, kilo chaosas, Paryžius bu-’ 
vo “sustabdytas”. Gegužės 1-mos demonstracijos Wa
shingtone irgi pademonstravo jaunuolių pastangų bergž- 
dumą. Kalėjimuose atsidūrė apie 12,000 jaunų triukšma
darių. Bet kada New Yorke tik trys šimtai tiltų prižiū-. 
reto jų išėjo iš darbo, buvo suparaližuotas visas miestas.

Taip yra todėl, kad intelektualai nieko negamina, 
studentai nieko negamina, o visus modernios valstybės 
ratus suka darbininkai. New Yorko mažos unijos strei-. 
kas įrodė dar kartą, kad visokios revoliucijos neįmano
mos be darbininkų luomo, be jų aktyvaus dalyvavimo. 
Būtų gerai, jei šią tiesą suvoktų Įvairūs Amerikos ilga
plaukiai radikalai, protestų ir demonstracijų rengėjai.

kviečia prijaučiančius ^bendrai 
organizuotai veiklaL Yra or
ganizacijų sėkmingai įsteigtų 
tik vieno žmogaus iniciatyva, 
tačiau negirdėta, kad bet kuri 
privati draugija savo seine tu
rėtų teisiniai sudarytą (kiepo?) 
įgaliojimą su parašais ir Ant
spaudu pasiteisinimui.

Kas liečia “reikiamo skai
čiaus” neturėjimo, vargu ku
rios kitos organizacijos visuo
tiniuose susirinkimuose daly
vauja toks skaičius narių bei 
pritariančiųjų, kiek susirenka 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinių 
pasauliečių teisėms apginti 
komiteto šaukiamuose. Pra
džioje Lietuvių auditorija 
Bridgeporte ir Gage Parko 
Fieldhouse salėje neužteko sė
dimų vietų. Po to pasamdytas 
Ford City Exibition Hall, tal
pinąs apie 3000 asmenų buvo 
perpildytas. Ir visi susirinku
sieji karštais plojimais sveikino 
ir pritarė komiteto veiklai bei 
planams, siekiant grąžinti lie
tuviškoms kapinėms Aukšto
sios bažnytinės hierarchijos 
sudarkytą lietuvišką veidą ir 
vardą. Gal tai ir buvo įgalioji
mas?

Paradoksališkiausias pen
kiolikos asmenų grupės pasi
sakymas yra prieš pasirašant 
ant Pareiškimo:

“Mes palaikome Kardinolą 
ir kapinių vadovybę jų pastan 
gose išlaikyti ir apsaugoti lie
tuvių ir katalikų tradicijas”.

Kas yra matęs ar girdėjęs, 
kad lietuvių laidojimo tradici
jose būtų karstą su numirėliu 
sunkvežimyje privežus prie 
duobės, jį ant kablio už virvės 
pamautą ir į orą iškėlus balan 
suojant nuleistų į duobę. Ir tai 
be palydovų, uždraudus arti- 
miesiems stovėti prie duobės, 
Ar tai tokias tradicijas sten
das! išlaikyti Pareiškimo au- 
oriai?

Visi gi žino, kad kardinolas 
Cody ir jo liepiama kapinių
administracija panaikino lie
tuvių kapinių tradicijas ir jos 
dar tebėra nesugrąžintos, kaip
ir visi lietuvių kalba užrašai.

Be pagrindo yra ir Pareiški
mą pasirašiusiųjų apgailesta
vimas dėl būdų ir priemonių, 
šu kuriais kapinių sklypų savi
ninkai esą kovoja, menamai 
riršindami grupę prieš grupę, 
vienus asmenis prieš kitus.

Komitetas gi pasauliečių tei
sėms ginti Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse kovoja leistino
mis priemonėmis galimybių 
rėmuose. Skundai, prašymai, 
delegacijos pas Kardinolą ir ar 
kidioceziją, pagaliau ir pada
ryti piketavimai nėra kiršini- 
mas, bet Itiesos ieškojimas. 
Lygiai kaip ir nuskriaustųjų

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS 
n-oji dalis
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Saulei užtekėjus praskrendančių paukščių būriai 

susilieja į nesibaigiantį plasnojančių sparnų sriautą, 
susidedantį iš daugelio sluogsnių, lyg pilkas, saulę už
temdantis debesys, šiame skrendančių paukščių sriau
te nardo paukščiai grobuonys ir renkasi sau labiausiai 
patinkamą grobį. Migracija tęsiasi iki vidudienio, o 
kai kada ir iki vėlaus vakaro. Žiedavimo tikslams pra
lekiantieji paukščiai gaudomi žvejų tinklais, o taip 
pat ir specialiai tam pagamintais, taip vadinamais

japoniškais voratinklio tipo nailoniniais tinklais.
Rasytėje kas metai apžieduojama apie 50.000 

paukščių. Paukščių žiedavimo dėka galima sistematiš- 
kiau studijuoti paukščių migracijos savitumus. Tų stu
dijų pasėkoje paaiškėjo, kad ir varnos, kurios Lietuvo
je prisilaiko ištisus metus, žiemos metu, tiek vasarą taip 
pat yra migraciniai paukščiai. Tos varnos, kurio Lietu
voje praleidžia vasarą, žiemoti išskrenda tolyn į pie
tus, gi į jų vietą į Lietuvą atskrenda žiemos šalčių 
perijodą praleisti varnos iš tolimos šiaurės rajonų.

Kirai rudgalviai (Laurus ridibundus) iš Kuršių 
Neringos užmario į pietus skrenda įvairiais keliais — 
iki Oderio upės ir tos upės apylinkių ruožu siekia Du
nojaus upę. jos pakraščiais nuskrenda iki Juodosios 
jūros, siekia Italiją ir iš ten persikelia į Tunisą. Kitas

Šarkuvos žvejy uostas K ursi y Marios*

balsai draugijos viešuose susi
rinkimuose.

Kiekvienas, ar tai būtų lietu
vis nežinąs savo tautos praei
ties ar kitatautis, vien tik pa-, 
skaitęs apie Lietuvių tautos 
praeitį, jos būdo ir dvasios 
privalomus, trumpai atpa
sakotus pono J. Dainausko 
Draugo šeštadieniniame prie
de gegužės 29 d. ištraukose iš 
prancūzės Bose Lamboley' 
studijos apie poeto Oskaro V. 
Milašiaus “Dainas”, ne tiktai 
kad nepasmerktų lietuvius, 
kovojančius už savo tautos iš
likimą valstybėje, kurioje per 
šimtą metų drauge su kitų tau
tų piliečiais dirbo, kovojo, kur 
darni krašto gerbūvį bei dvasi
nę ir medžiaginę kultūrą, bet 
dar ir paskatintų.

Tokie žodžiai, ištarti dide
lio poeto erudito ir žmogaus. 
O. V. Milašiaus kaip štai: “... 
Lietuvos, tos arijų rasės lop

Šio papročiuose, legendose, 
liaudies dainose ir prietaruose 
giltai atsispindi tos tautos sena 
mitologinė praeitis*. Arija: 
“... argi tai neliečia išsilaisvi
nimą tautos, didelės savo mis
tine bei istorine praeitimi, ir 
kuriai skirta suvaidinti Euro
pos bei viso pasaulio ateityje 
didelį vaidmenį?”

Taigi. Ir kaip lietuviai galė
tų nekovoti, gyvendami *visas 
pasaulio tautas priglaudusia- 
me žemyne, už savo kalbos ne 
pažeidžiamumą ir už savo tra
dicijų, meno bei kultūros išli
kimą, ne tik muziejuose ir ar
chyvuose, bet ir paminkluose 
amžino poilsio vietoje. Gali 
nekovoti tie, kurie neturi sa
vyje “arijų rasės lopšio” ir se
nos mitologinės praeities dva
sinio prado. Kurie tai turi, ko
voja ir kovos. ’.

O. Algminienė

Paskelbtas komitetas lietuvybei slopinti
Lietuvių gyvenime Ameri

koje yra buvę visokių netikė
tumų — gerų ir blogų, bet to
kio įžūlaus ir veidmainiškai 
sukto pareiškimo — išdavimo, 
kuris buvo paskelbtas Drauge 
Nr. 125, tikrai niekas nesiti
kėjo sulaukti. Todėl visiems 
lietuviams, ypatingai katali
kams, jis buvo lyg perkūnas iš 
giedro dangaus.

Tiesa, iki šiol teko girdėti 
kalbų , kad yra kažkoks susi
daręs sambūris Chicagoje, va
dovaujamas kai kurių lietuvių 
dvariškių, lietuvybei kenkti 
bei jai slopinti, žinoma, nie
kas tuo nenorėjo tikėti, bet iš 
kitos pusės dvasiškiams lie
kant nuošaliai ir nepadedant 
lietuviams katalikams ginti sa
vo reikalus, sukėlė ir abejonių 
sklindančioms kalboms.

Ir štai visai netikėtai paaiš
kėjo, pagal Drauge atspaus
dintą pareiškimą, kad tas yra 
tiesa, sakoma, jei Dievas nori 
žmogų nubausti, tai jam pir-
miausia atima protelį, ir jis tuo 
met pats savo neapgalvotu el
gesiu nusibaudžia. *

Taip buvo ir su šiuo paskelb
tu pareiškimu, kuriame aiškiai
pasisakyta 11 kunigų ir 4 pa-( 
sauliečių, kad vadovaujant 
vyskp. Brizgiui, jie pritaria 
Cody užimtai politikai, tai 
yra lietuviams kenkti ir tuo pa 
čiu slopinti lietuvius tautiniai.

Ar begali būti .žiauriau ir 
baisiau, kai lietuvis vyskupas 
organizuoja — atkuria lietu
vybei slopinti komitetą iš nuse 
nusių ir lietuvišką atsakomy
bės jausmą praradusių pasau
liečių, pastatant priešaky lie
tuvius klebonus, kurie ir neno-

rėdami turi vyskupo įsakymui 
paklusti, jei nenori susilaukti 
lietuviškos parapijos buvusio 
klebono likimo.

Na, jei jau susidaro komite
tas naikinti kas lietuviška, tai 
mūsų šventa pareiga gintis vi
somis leistinomis priemonė
mis. Efektingiausią priemonė, 
tai pareikšti ir praktiškai vyk
dyti viešą boikotą visiems pa
sirašiusiems.

Žinoma, prievartos keliu 
pasirašiusiam gal ir būtų šioks 
toks pasiteisinimas, bet Jero
me ir kitiems pasauliečiams 
jokio - pasiteisinimo nėra.

Gyvenimas parodė, kad 
kiekviena tauta turi savo rū
šies kvislingų, šito neišvengė
me ir mes lietuviai. Belieka 
šiuo atveju tikėtis, kad vienas 
kitas iš pasirašiusiųjų, paju
tęs sąžinės graužimą, atsimes 
nuo šio pragaištingo darbo. 
Nežiūrint šio liūdno ir gėdingo 
pareiškimo tenka pasidžiaugti, 
kad daugumas lietuvių eina 
tikru lietuvišku keliu ir kovoja 
už savo teises, kurioms atimti 
yra įkinkyta ir aukštoji dvasiš- 
kija. Toks jų nepaisymas prieš 
tarauja Vatikano II suvažiavi
mo nutarimui leisti kiekvienai 
tautai Dievą garbinti savo kal
ba, 'prisilaikant savų gražių 
papročių, kuriuos dabar imasi 
slopinti mūsų dvasiškija

J. šiauliškis

NEW YORKAS. — Virš treč
dalio amerikiečių gauna įvairių 
formų mokėjimus iš federalinio, 
valstijų ar miestų iždų. Didžiau
sią dalį sudaro .pensininkai, naš
lių ir nedarbingumo pašalpų ga
vėjai, kurių pernai buvo 262 mil.

Į Baltiją išbėgant...

jų skridimo kelias yra Baltijos ir šiaurės jūros pakraš
čiais bei Pareiniu, pasiekiant Šveicarijos Bodeno ir 
Lemano ežerus, iš ten Viduržemio jūros pakraščius, 
Ispaniją ir šiaurės Afrikos krantus. Kai kurie iš Rasy
tės žieduotų kirų, pasiekę Ispaniją ir Portugaliją, yra 
nuklydę į Mažųjų Antilų salyną ir net iki Meksikos 
įlankos, netoli Verakruz. Zylių, bakučių, genių tik 
jaunikliai iškeliauja į pietus, iš kur atgal grįžta tik po 
kelių metų. Seniai lieka ištisus metus tose vietose, ku
riose perėjo. Patys mažiausi Lietuvos miškų paukšte
liai, karaliukai (Regulas), užtinkami Lietuvoje ištisus 
metus, taip pat yra migraciniai paukščiai. Iš Lietuvos 
jie žiemoti išskrenda į Pracūziją.

Anksčiau buvo galvota, kad migracijos metu

paukščiai per parą nukeliauja po 10 ■— 30 kilometrų. 
Žiedavimas parodė, kad Rasytėje apžieduotas varnė
nas (šnekutis), turėjęs žiedavimo numerį 326574, po 
21 valandų buvo ■pagautas Belgijoje, taigi per tą laiką 
nukeliavęs 1200 kilometrų, skrisdamas 50 kilometru 
per valandą greičiau be stabtelėjimo. Maži paukšte
liai, skrendą nakties metu, per 24 valandų laikotarpį 
vidutiniškai nukeliauja po 300 kilometrų. Skrisdami 
ištisą naktį vasaros metu, paukščiai per 10-ties valan
dų kelionę nuskrenda apie 800 kilometru. Po dviejų to
kio tempo kelionės naktų jie trims - penkioms dienoms 
stabteli poilsiui. Dienos metu skrendantys paukščiai 
keliauja lėtesniu tempu. Rasytėje buvo nustatyta, kad 
vasaros metu kikiliai per dieną nuskrenda 150 — 300 
kilometrų kelią.

ŽUVĖDRŲ GAUDYMAS RASYTĖS PAUKŠČIŲ 
ŽIEDAVIMO STOČIAI

Šiuos savo atsiminimus mums jau iš anksčiau pa
žįstamas Ansas Lataitis aprašo sekančiais žodžiais:

“Su stipriai vakariais vėjais, pradedančiais pūsti 
iš jūros rugpjūčio mėnesy, aš eidavau į pajūrį žuvėdra 
gaudyti. Mat Rasytės, paukščių žiedavimo stotis priim
davo žmonių sugaudytas žuvėdras apžiedavimui, gi 
už jų sugavimą mokėdavo tam tikrą sumą, žuvėdroms 
gaudyti reikėjo turėti gabalą burių drobės ir tinklą, 
kuris taip pat tikdavo ir varnų gaudymui, na, taip pat 
ir masalą žuvėdroms privilioti — jį sudarydavo kelios 
raudės, pavakary pagautos nendrynuose, marių pa
krantėse.

{Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 
IR GERKLiS LIGOS 

-f” PRITAIKO AKINIUS 
1853 W. 63rd STREET

Oftto PRo«p«ct 8-3229
Rszid. Utefu WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 
aoo 7 iki 9 vai. vąj. Treč. uždaryta.

R«i. taL 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madical Building). TeL LU 56416 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Italų kelionių biuras “Opera 
romana pellegrinaggi” organi
zuoja turistines keliones ne tik 
j Liurdą, bet ir įvairius kraš
tus Europoje, nei komunistinių

GRADINŠKAS
Talafu PRaepact 8-1717

DR. S. BIEZ1S 
,, GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieni ai a 
Trečiai ir sekmad, ofisas uždarytas

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET - 
Ofisas; HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vm t 
antracL, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir seated. tiktai susitarus.

Rez. Gi 80873

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
aK.USEk.UA 1R mUTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

Dr. A. JENKINS ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nub 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71št STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai 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
't Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS .

KALBA LLETUVISKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina 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, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vak.

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

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

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečia dieniais 

uždaryta.
Rež. tek WA 5,-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef/ HEmiock 4-2123 
Rezid. telvi-. Glbson 8-6195 

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

ttj Aparatai - Protezai, Med. Bap 
dažai. Spccieli pagalba kojom* 

' (Arch Supports) ir t t
Vai. g__4 jr 6__8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd Stv Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

NAUJIENAS

NEŠIOJAMAS STEREO

P ATEF ONAS

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

MOVING
. Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Telu FRontier 6-1882 -J

f"" - - - - - - - - -=1
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, I 
1490 kiL A. M.

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

neišskyrus, taip pat ir į j A V. 
š. m. sausio mėn. vykdęs italų 
kunigų kelionę į Sovietų Sąjun
gą, pastaruoju metu savo ke
lionių aprašuose, griežtai parei
kalavus Eltai, šis biuras, Lietu
vos ar Latvijos jau nebeįtrau- 
kia į Sovietų Sąjungos bendrą 
grupę. Kaip jau buvo skelbta, 
š. m. sausio mėn. kunigų eks
kursija, nukeliavusi į Maskvą 
ir Leningradą, atsisakius priimti 
Vilniaus pareigūnams, į Lietuvą 
nevyko. Anuomet Vilnius bu
vo pažymėtas esąs “Sovietų Są
jungoje”. Vietoje “Vilno” da
bar žymima — Vilnius.

Dabar šio kelionės biuro Ro
moje jau skelbiama, kad jis ren
gia ekskursijas, š. m. liepos, 
rugpiūčio ir rugsėjo mėnesiais, 
į “Rusiją, Lietuvą, Latviją ir 
Čekoslovakiją”. Kaip ir sausio 
mėn. kelionėje, 15 dienų ekskur
sijoje italams, aplankius Mask
vą bei Zagorsko vienuolyną, pa
žadėta kelionė į Vilnių — čia nu
matytas miesto lankymas, nak
vynė ir kitos dienos rytą — 
lėktuvu kelionė į Rygą, vėliau į 
Taliną, pagaliau, į Leningradą 
ir iš jo į Čekoslovakijos sosti
nę — Prahą. Kelionė italams 
kaštuoja, įskaitant lėktuvu 
skridimą ir viešbučius, 273,000 
italų lirų. (E)

karo laivynas nuo Hepoa l-mos 
d. pakeičia jūreivių uniformas. 
Nebebus ateityje plačiagalių 
(bell-bottom) kelnių.

HARTFORDAS. — Connecti
cut valstija irgi nutarė neduo

ti šalpuo asmenims, kurie neiš
gyveno valstijoje metų laiko. 
Bijoma, kad New Yorkui tokį 
įstatymą priėmus, visi šalpos ne* 
tekę asmenys suplauks į kai
myninį Connecticutą.

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ1
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A | 

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

V— ■■.■n iiitm n ..r--i-------- ■ ■ &

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE“

. TŽVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Telu HEmiock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS Į 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'- RASČIAŪSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Kviečia opoziciją
TOKIJO. — Komunistinė Ki

nija pakvietė į svečius Japoni
jos partiją komeito, kurios va
dovybė ragina Japonijos vyriau
sybę pripažinti Pekino valdžią 
ir nutraukti santykius su For- 
mozos valdžia.

Komeito partijai šis kinų pa
kvietimas yra naudingas, nes 
birželio 27 d. bus Japonijos par
lamento Aukštųjų Rūmų rin
kimai.

Kinija neseniai pakvietė at
vykti ir Australijos opozicijos 
delegaciją.

Mylimai žmonai
A. A

MARIJAI GUDELIENEI
‘ mirus,

skausmo valandoje reiškiame giliausią užuo
jautą Naujienų redaktoriui ir Amerikos Lie- 
tuvių Tarybos nariui Martynui Gudeliui.

Amerikos Lietuvių Taryba

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-234M

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Every year we fafl\ 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

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

Write: The President*! Comrrittee 
on Mental Retardation, 
Washington, D. C. 20201.

i
i

Addrm______________________ _____ |
City---------------------------------------- ----------!

ftiti_________—Zfc fr* I

rubllabed m a public sanrtca In coop
eration with The Advartltint Counel

AD MAT NO. MR-41-67 
(1 «jlumn x 56 UnM)

PHILADELPHIA. — Apie 
25,000 drabužių pramonės dar
bininkų staiga sustreikavo 60- 
tyje timonių, protestuodami 
prieš naują darbo sutartį, priim
tą unijos centro.

RENO. — Nevados valstija 
irgi priėmė Įstatymą, kuris leis 
balsuoti nuo 18 metų.

Susirinkimų ir parengimų 

PRANEŠIMAI
★

— Chicagos Lietuvi y Našliy, Naš- 
liukiu 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. Urbe lis, rast.

— Lietuviu Motery Draugijos Ap- 
švieta priešpusmetinis susirinkimas 
Įvyks sekmadienį, birželio 13 d. 1 vai. 
popiet Lietuvių auditorijoj. 3133 So. 
Halsted St. Narės malonėkite atsi
lankyti ir aptarti draugijos reikalus, 
kurių yra daug, šis susirinkimas yra 
paskutinis prieš vasaros atostogas. Po 
susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvrenė, rast.

— Lietuviu Brigton Parko Motery 
Klubas rengia smagų pikniką sekma
dienį birželio 13 dieną Kay’s sode, bu- 
vusis Leppos sodas. Bus skanių už
kandžių. gėrimų ir smagus orkestras 
šokiams. Pradžia 12 vaL

Kviečia
Komisija ir Valdyba

t
I JOHN NOREIKA

Gyv. 6541 So. Rockwell Street
Mirė 1971 m. birželio 7 d., 7:30 vai. vak., sulaukęs 87 metų am

žiaus. Gimęs Lietuvoje, Kretingos apskr., Darbėnų miestelyje.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Anna, pagal tėvus Narmantaitė, brolio duk

tė Bernice Cunka, gyv. Detroit, Mich., Lietuvoje brolio sūnus Pranas 
su šeima ir brolio duktė Viktoria su šeima, daug kitų giminių, draugų ( 
ir pažįstamu.

Kūnas pašarvotas S. C. Lack ir Sūnūs (Lackawicz) koplyčioje, 
2424 W ©o Street

Šeštadieni, birželio 12 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios i Sv. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. John Noreikos giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, brolio dukterys, brolio sūnus ir giminės, i

Laidotuvių Direktoriai S. C. Lack ir Sūnūs (Lackawicz). Telef. 
737-1213.

--------- —H... .------- . ... - ----------------- --------P—----------- —----------------------

Chicagos Jūrų šaulių kuopos Vėliavos 
Fundatoriui ir Lietuvybės Rėmėjui

JOHN PAKELSr.
mirus, Jo žmonai Josephine, dukterims Elai
ne ir Arlene bei jų šeimoms ir giminėms reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą.

Jūrų Šaulių veikloje Jo vardas lieka įam
žintas. 1

pen. T. Daukanto Jūrų Šaulių 
kuopa Chicagoje

■ .............. f

EUDEIKIS
SEN1AUSU IR DIDŽIAUSIA LAIDOJDIO ĮSTAIGA 
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A. A.

MARIJAI GUDELIENEI
po sunkios ligos netikėtai mirus, Martynui 
Gudeliui, sūnui Ričardui, giminėms ir ar
timiesiems, reiškiame gilią ir nuoširdžią 
užuojautą.

Jūratė ir Ksaveras Kaunai
Elena ir Grožvidas Lazauskai

ir
Jonas Kaunas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. D Al’AID 
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 DIENĄ 
IR NAKTJ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

MARIJA GUDELIENĖ
Gimusi Ispanijoje, Katalunijoje, Sabadell miestelyje. 

Gyv. 6635 So. Artesian Ave.

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

Paliko nuliūdę: vyras Martynas, sūnus Ričardas, mo
tina Elvira, seserys — Josefa, Pruvi, Enriųueta ir Mar
garita, broliai — Juan, Roscndo, 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 Si.

Atsisveikinimas penktadienį, 7 vai. vakaro. laidojama 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. Iš koplyčios išvykstama šeš- |l tadienį, 11 rtK) vai. ryto.

t Kuhudę: ' ! ‘ f
Vyras ir sūnus.

tahlotuvių Direktoriai Stqx>nas S. G, I^ack ir Sūnūs.
Te!.-RE7-1213. ~
—į—J1,. JJk. ll~w. V"”" >

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

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

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

GEORGE F. RUD AUNAS
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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19.1

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2x28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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■ KLEBONŲ . PAREIŠKIMĄ?
Chicagos lietuvių • visuomenę 

nustebino kai kurių asmenų, 
ypač vyskupo ir klelx>nų pa
reiškimas dėl pasauliečių pa
stangų išsaugoti šv. Kazimiero 
kapines lietuviškomis.

Šis pareiškimas susilaukė 
didelio nepasitenkinimo pa
sauliečių tarpe, kurie reika
lauja viešo susirinkimo šiuos 
|*eikalus aptarti.
gT^IHYYYTTTTTTTrTT-rrrTTTTTTrXTTTTTZTXXXXXXXXXXXXXXXZ

~ L.’B-nės Komitetas Pasaulie
čių Teisėms Apsaugoti ir Šv.: 
Kazimiero Kapinių Sklypų Sa-‘ 
vininkų Draugija tokį lietuviš
kos visuomenės susirinkimų! 
šaukia ši sekmadieni 2 vai. po-^ 
piet Gage Parko Fieldhouso 
salėje prie Western Avenue iri 
55 Street.

Visi susirūpinę lietuvių tei
sėmis kviečiami dalyvauti ir

Kančios gėles
J Nė viena Pietų Amerikos isto
rijoje gėlė nėra tiek populiari, 
tkaip Kančios gėlė, ši gėlė turi 
Šdaug rūšių: Auga Pietų Ame
rikoje ir Ramiojo vandenyno pa
kraščiuose. Visos jos panašios, 
retos ir žavingos gėlės, žiedas 
•turi 9 paplokščios lapelius, o 
tarp lapelių į siūlą panašius 
spindulius. Auga ant vijoklių? 
Ispanų misionieriau, atvykę -.į 
Pietų Ameriką, nusistebėjo pa-, 
matę tų gėlių gražumą, kai vi
jokliai nukarę nuo medžių tvis
kėjo žiedais.

Misionieriai įžiūrėjo, kad šių 
žiedų ir lapų formose yra pana
šumo į Kristaus kankinimo įran
kius, tatai ir pavadino Kančios 
gėle. M. Š.

trintis užpakaliais iš įvairių 
kampų, bet kai jūs pateksite į 
juodųjų bendruomenę Afrikoje, 
kur mūsų suvargę ir nuskriausti 
broliai ir seserys yra alkani, vi
si jūsų dabitų drabužiai, jūsų 
muslimiški vardai, jūsų Swahili

• Neužtenka būti juodu
i “Aš nemanau, kad jūs, kolegi
jas baigusieji, turite kvailioti su 
-juodžiais studentais aplinkui 
^vaikščiodami, šūkaudami ir vė
liavas mojuodami, kad esate juo- 
’di ir niekas daugiau”, perspėjo 
'Aker.
* “Mes galime kalbėti Swahili 
■(afrikiečių kalba) kiek tik no
rime, sveikindamiesi kratyti 
rankas 18 skirtingais būdais, ir

kalba ir aštuoniolika rūšių pa
sisveikinimai jiems ten nė vel
nio nereiškia”, pasakė Aker, per
spėdamas, kad jo kraštas yra pil
nas kraštutinumų, bet tik jokiu 
būdu “ne juodųjų problemų iš
sprendimų”.

Akeris taip pat papeikė juo
dųjų studentų pasinešimą afri- 
koniškai kirptis plaukus ir rei
kalauti vis daugiau “juodųjų 
studijų” bei juodosios kultūros 
kursų Amerikos kolegijose ir 
universitetuose.

Sierra Leone tik 1961 metais 
tapo nepriklausoma; iki tol ji 
buvo britų kolonija Vakarų Af
rikos pietrytiniame kampe.

KIEK BOMBŲ PAKELIA 
ŽEMĖ?

Gwiazda Polarna praneša, kad 
Amerikos aviacija Indokinijoje 
nuo 1965 metų iki šiai dienai 
numetė tiek bombų: 1965 me
tais 315,000 tonų; 1966 m. 512,- 
000 t.; 1967 m. 937,763 f., 1968 
m. 1,431,654 t.; 1969 m. 1,387,-

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

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

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

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

Didelis pasirinkimas Jvairiv prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — T«l. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgu metę patyrimas.

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

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

VACLOVAS VERIKAIT1S, 

4-tos dainų šventės dirigentas

. ----n
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

1

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMA12

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I ,

EXPERIENCE REQUIRED

666-6084

Live 
for 
paid

HOUSEKEEPER 
PERMANENT 

in, or go, good salary & home 
right person. Hospitalization, 
good transportation references, 

some English necessary.
6800 NORTH

274-7984 anytime.

Experienced
COFFEE SHOP WAITRESS 

Apply in person 
CHARLES CONTINENTAL

HOUSE
5400 So. CICERO CHICAGO

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

WEEKEND WATCHMAN

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

• PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY ■
INCOME TAX SERVICE ?

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SKUBLAI 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
237, 1970 m. 977,446 t. ir šie
met jau 137,292 tonų. Viso per 
tą laiką numesta 5,693,392 to
nos.

Per praeitą II Pasaulinį karą 
amerikiečiai numetė Europoje 
ir Azijoje iš viso 2,057,244 to
nas.

ŠKOTAI SAVO TARPE
bi-Saliūne prie stalo sėdi du 

čiuliai. Po ilgesnės tylos vie
nas prabilo:

“Ar neturi kartais cigaro?”
“Gaiila, ne”, atsako antras.

Vėl po ilgesnės tylos 
klausia:

“Ar kartais neturi
“Gaila, ne” atsako
Po ilgesnės tylos abudu iš- 

sima savo cigarinyčias ir dūsau
dami sako:

“Abudu turėsiva rūkyti savo 
cigarus”.

pirmasis

cigarą ?” 
antrasis.

@ “Jei vyras moterį laiko 
šiukšlių dėže, tai moteris tokį 
vyrą'turi laikyti šiukšle dėžėje.

(Leonnine Turner)

‘Tlaukomanija“ praeis
Senesnieji žmonės turėtų švel

ninti savo nepakantą ilgiems 
plaukams, patarė antropologas 
prof. Marvin Opler iš Buffalo, 
N. Y., patyręs, kad Chicagoje 
vienas tėvas susibaręs su sūnum 
dėl jo ilgų plaukų, jį užmušė.

Plaukai kaip ir bet kokia ma
da yra laikinas dalykas, jis už
tikrino. Ugi ar trumpi plaukai 
dažnai yra ženklas protesto 
prieš esamą santvarką ar vie-

nos kurios grupės dominavimą. 
Pavyzdžiui, kai į Ameriką pra
dėjo plūsti ilgaplaukiai piligri
mai kolonistai, indėnų gentys, 
rodydami priešingą nusistaty
mą, ėmė savo galvas skusti, 
šiandien ilgi plaukai, dungaree 
drapanos ir mėlynos darbinės 
kelnės reiškia jaunųjų “revoliu
ciją” prieš esamą santvarką.

Tą “revoliuciją” patogiai pa
naudoja įvairios už ką ir prieš 
ką nors kovojančios organizaci
jos. Dėlto ilgaplaukių greit at
sirado pilna Anglijoj, Skandina
vijoj iki Viduržemio jūros, net 
Maskvoj, Pragoj, Tokio ir Afri
koj.

Sugavo 3 CTA plėšikus J
Patyrus, kad yra susidariusi 

jaunų plėšikų gauja, pasivadi
nusi “night riders”, kurie pasi
dalinę CTA traukinėlių linijo
mis nakties metu apiplėšdavo 
keleivius vagonuose arba ant 
platformų, policija jau padarė 
daugiau kaip tuziną suėmimų, o 
praeitą pirmadienio naktį su
ėmė trijų gaują, apiplėšusią 
keleivį Argyle Avenue CTA 
traukinėlio stotyje. Vedami tar
dymai, kadangi patirta, jog su 
tais plėšikais “bendradarbiavo” 
kai kurie traukinių kondukto
riai ir stočių sargai...

18-mečiai galės vestis 
tėvu leidimo nesiklausę

Illinojaus senatas 50 balsais 
prieš 0 priėmė Įstatymą, kuriuo 
jauni vyrukai, sulaukę 18 metų 
amžiaus, galės vesti nereika
laudami tėvų sutikimo. Iki šiol 
tik 21 metų sulaukę galėjo vesti 
tėvų leidimo nebesiklausę. Ats
tovų butas tokį įstatymą jau

MO

Hours: Saturday 8 A. M. to 
Sunday 6 P. M. — total 34 hours.

Apply in person:

FASCINATION CANDY CO.
1137 No. WOOD ST.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

<0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

PAINTING — SCRAPE, putty and 
paint windows, peaks, garages, fire 

escapes. Tar gutter. Fully ins. 
277-6858.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių apšil
domas butas. 739 W. 33 Street. 

Tel. FR 6-2134.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

RESTAURANT FOR SALE 
GOOD GOING BUSINESS.

Two kitchens. Near “L” stations. 
Good location. For information call 

243-7779 
after 3 P. M.

Call evenings and Sundays 
829-5088

kiek anksčiau priėmė. Tuo įsta
tymu jauniems, sulaukus 18 me
tų, leidžiama užimti įvairias pa
reigas, išskiriant nejudomo tur
to administratorių arba vykdy
tojų pozicijas.

Gera vasara be uodu
Uodų kontrolės departamento 

superintend. Philip Schwartz 
pradžiugino čikagiečius, kad šią 
vasarą tų įkųrių sparnuotų krau- 
jagerių mažai tebus. Tam labai 
daug prisidėjo Šaltas, sausas pa
vasaris. Bent iki praeitų dviejų 
karštų dienų su šiltu lietum 
uodų perų balose ir latakuose 
visai neaptikta.

Nors departamentas akylai 
seks uodų veisimosi vietas, bet 
pataria ir patiems gyventojams 
namų savininkams žiūrėti, kad 
niekur nepasiliktų lietaus pala- 
šų, latakų ar vandens statinėse 
ir pan., kur tie padarai labai 
greit išsiperi.

f — Southwest City Kolegija 
iškilmingai įteikė pirmuosius 
diplomus šiuo naujuoju pava
dinimu. Tarpe baigusių studi
jas yra Arnoldas Kiaupa, Ro
bertas Šimėnas, Bruce Blosis, 
Russell Dagilis, Liudas Edelis, 
Geraldina Piwarunas, Romu
aldas Predkelis, Nijolė Spur
gas, Gintaras Valiukėnas, Da
lia Veitas, Francis Wirkus.

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1

LAIKAS DABAR!
DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 

pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na S50,000.

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. S26,800.

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

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

1^ AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužnrašo — $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

PRIE PAT MAROUETTE PARKO 
aovnaujė mūro rezidencija. Savinin
kai iškeliamas išvažiuoja. Greitas pa
siūlymas. $29,000.

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th Sb 

GA 4-8654

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublIc 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namu, automobi- 

r i ' \ liu. gyvybės, svei
katos ir biznio.

» / Patogios Hsimokė- 
Įimo sąlygos.

J.' BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233’ ’■

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas, 

įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

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

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

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

6% KAMB.. 18 metu mūr.. šil. gazu, 
įrengtas rūsvs. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski.

i $26.900.
1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši

lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski.0 $37 500 » <ia.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminiiaus langai. 2 automobiliu 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28.900

3 MIEGAMU anvnaujis mūras, ši
lima gazu. aluminijaus Jangai, centri
niu vėsinimas. 2 antomnbiliu garažas. 
71-mos ir Trov apylinkėje. $29.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

5 KAMBARIU beveik naujas bunga
low geroie pietvakariu apylinkėje. 

Įrengtas beismantas.
Tel. CL 4-2390

ATDARAS SEKMADIENI 12—4 vai 
5626 So. MAPLEWOOD AVE.

5 kamLn-Hn. 2 rnier^mn mūras.
$18.900. Tel. 254-5553

WHEATON BY OWNER
Snacious tri-level. 2 bedrooms. 2 
baths large paneled family room with 
built-in storage, basement, workshop 
area. 2 car garage. Well landscaped, 
near excel, school and Wheaton col- 

$45.900
CALL 665-5376

FOR SALE BY OWNER. St. Basil 
parish 6 room 3 bedroom. Comnletelv 
modern, t'l^d kitchen & bath. 220 
wiring. $250 down F. H. A. appro

val A bargain at $16.200.
Indirect lighting in bathroom. 

By apomntmATit only 
925-4816.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 1 naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai Ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

WHERE YOU BANK OR WORK

I _ naujienos; chicaqo t, ill, — Friday, june ii; 1971

Užsienio svečiai Kinijoje buvo vaišinami keliolikos patiekalu pietu
mis. Jų metu irgi nenutrūksta politinės kalbos apie revoliuciją ar 
apie partijos vadus, kurty didžiausio — Mao Tse Tungo, biustas ma

tomas nuotraukos fone.

BUY U.S. 
SAVINGS 
BONDS




