
Amerika pralenkta

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Sovietų spauda

Islandi-

turių jaunų negrų, kurie įtaria
mi nušovę septynis asmenis, nar
kotikus platinančių gaujų kare.

Straipsnio autorius,. paminė- 
jęs valdžios suvaržymus bažny
čiai-,kurie, padaro bažnyčios vei
klą visiškai neįmanoma, sako, 
kad sovietams bus lengviau pra
vestikolektyvizavimą Lietuvos 
kaimuose, negu pagerinti savo 
santykius su Lietuvos bažnyčia.

MASKVA
Ęąltgudijos komunistas ir 
židentas” mirė 58 metų.

REYKJAVIKAS 
jos rinkimus pralaimėjo dviejų 
partijų koalicija, kuri valdė Is
landiją jau 12 metų. Balsuoto
jai pasuko j kairę, duodami nau
jų vietų komunistų partijai ir 
liberalams, kurie ėjo kartu Dar
bo sąjungos vardu.

Kariuomenė Kinijoje nesėdi kareivinėse, bet dirba įmonėse ir žemės ūkyje kartu su darbininkais,

JERUZALE. — žymus Ame
rikos žydų zionistų vadas, rabi
nas ir profesorius Arthur Hertz- 
berg kritikavo Izraelio vyriausy
bę už tai, kad ji apleidžianti sa
vo dalies piliečių — “juodųjų 
žydų”, kilusių iš Azijos ar Af
rikos šalių, reikalus. Tų varg
šų niekas Izraelyje neužstoja ir 
negina, kalbėjo rabinas. Pra
džios mokyklose tie žydai suda
ro 70%, tačiau vidurines mokyk
las baigia tik 16%.

Izraelio valdžia aiškinasi, kad 
kovai prieš skurdą nėra pinigų, 
nes reikia gintis nuo arabų, ta
čiau Hertzbergas sako, per pa
skutinius ketveris metus vidu
rinės klasės žydų gyvenimas pa
gerėjo, atsirado gatvėse daugiau 
automobilių, daugiau piliečių va
žinėja j užsienius. Nepasikeitė 
tik skurstančių žydų gyvenimas, 
o jų Izraelyje jau yra virš 20% 
visų gyventojų.

LONDONAS. — Apie 1,000 
pakistaniečių Londone demons
travo prie Amerikos ambasados 
pasisakydami prieš Amerikos 
paramą Pakistano vyriausybei.

čia
nuo

O Vyriausybė kreipėsi Į teis' 
mą, reikalaudama uždrausti New- 
York Times dienraščiui spaus
dinti slaptus • Pentagono archy
vų dokumentus.

O Valstybės sekr. Rogers pa
reiškė, kad slaptuose dokumen
tuose yra Įveltos ir kitos vy
riausybės, kurių pasitikėjimas 
Amerika gali būti pažeistas. Jau 
išspausdintas buv. britų prem
jero Wilsono raštas Amerikos 
vyriausybei dėl š. Vietnamo 
bombardavimo.

e Amerikoj streikuoja 44,000 
angliakasių.

O Riaušės Albuquerque mies
te padarė 3 mil. doL nuostolių. 
Suimta 250 jaunuolių, 15 per
šauta.
e Komunistinė Kinija pareiš

kė norinti užmegdti diplomati
nius ryšius su Libija.

O Kuboje buvo nuteisti penki 
amerikiečiai netyčia Įplaukę Į 
Kubos teritorinius vandenis. Ku
ba tuo keršija Amerikai, kur nu
teisti keturi kubiečiai, žvejų lai
vų kapitonai.

Straipsnio 'autorius, nurodęs 
j pasikeitimus Lietuvoje, sako, 
kad sovietai susitinka Lietuvo
je dvi kliūtis. Viena esanti eko
nominė, nes Lietuvoje vis dar 
yra daug nedidelių ūkių, kurie 
išvengė. kolektyvizmo po šalies 
Įjungimo Į Sovietų Sąjungą. Ant
ra kliūtis yra lietuvių užsispy
ręs prisirišimas prie katalikybės 
ir vietinių kunigų kovingumo 
dvasia. Rusų privežimas ir lie
tuvių išvežimai daug nepakei
tė padėties. Kaip Pravda” sa
kanti, Lietuvoje vykstąs antra
sis kolektyvizavimas. Ūkininkai 
iškraustomi iš vienkiemių ir per
keliami Į didelius kaimus, į gy
venvietes su Įrankiais, gyvuliais, 
baldais.

Paul Wohl cituoja iš “Soviets- 
kaja Litva” laikraščio propagan
dos vedėjo P. Mišučio žodžius. 
Jis sako, kad komunizmo Lie
tuvoje negalima statyti neve
dant neatlaidžios kovos prieš 
praeities atgyvenas, prieš tau
tinio separatizmo, izoliavimosi ir 
filistinizmo idėjas. Mišutis skun
džiasi, kad Lietuvoje esanti ne
pakankama mokslinė ateįisiinė 
propaganda. -..Nežiūrint/partijos 
pastangų, 1968 m. 51 % visų 
naujagimių buvo krikštyti ir

nu syk gimusių vaikų, gyvi liko 
du — berniukas ir mergaitė. 
Vienas gimė 12 uncijų, kitas 
apie svarą. Naujagimių ūgis bu
vo šešių ir aštuoniu colių.

Ilginėmis -. apeigomis.
'r. ’ •Kremliaus derybose su Vati
kanu: lietuvių užsispyręs prisiri
šimas prie; savo religijos suda
rąs nemalonumu Kremliui, šiais 
metais Kremliaus spaudoje esą 
mažiau išpuolių prieš Vatika-

Sergej Pritycki, 
pre-

ROMA. — Italijos miestų savivaldybių rinkimuose, kurie 
Įvyko Romoje, Bari, Genojoje ir Sicilijos miestuose didelių lai
mėjimų pasiekė Italijos Socialinis Judėjimas, populiariai vadina
mas naujaisiais fašistais. Prieš rinkimus ŠĮ dešiniųjų partija 
vedė labai aktyvią kampaniją, išleisdama nemažai pinigų. Partija 
reikalavo sutvarkyti miestų politinius streikus ir sustabdyti ko
munizmo plitimą. Tik Genojoje, kur labai stipri komunistų ir 
socialistų koalicija išlaikė savo turėtas pozicijas, naujieji fašistai 
nepadidino savo atstovų skaičiaus.

Komunistai prarado beveik 
pusę turėtų vietų Bari miesto 
taryboje. Naujieji fašistai Ro
moje iš turėtų 11.7 nuošimčių 
balsų, ŠĮ kartą gavo 17%, o Si
cilijoje iš 6.6% pasikėlė iki 16%. 
Rinkimuose dalyvavo apie penk
tadalis Italijos balsuotoj ų.

Socialinio judėjimo sekreto
rius Giorgio Almirante, buvęs 
žurnalistas, pareiškė, kad šiuose 
rinkimuose jo partija buvo vie
nintelė laimėtoja. Rinkimai bu
vę krikščionių demokratų parti
jos nubaudimas už lankstymąsi 
komunizmui. Krikščionių demo
kratų partija prarado Romoje 
visą eilę turėtų vietų. Sicilijos 
provincijos seime krikščionys 
dem. neteko 7 vietų, kada nau
jieji fašistai padvigubino savo 
turėtų atstovų skaičių.

Stebėtojai sako, kad tokiu ke
liu eidami naujieji fašistai gali 
tapti trecia didžiausia politine 
Italijos partija. Stipriausia da
bar yra krikščionių demokratų 
partija ir komunistų. Socialistai 
ir socialdemokratai išlaikė savo 
turėtas- pozicijas. Komunistai 
prarado du nuošimčius balsų Si
cilijoje.

Fašistų partijos vadai tvirti
na, kad jų tikslas esąs Įtikinti 
krikščionis demokratus, jog jie 
gali išsilaikyti vyriausybėje ir 
be komunistų paramos. Parti
jos svarbiausias tikslas esąs už
kirsti kelią komunizmui paimti 
Italijos valdžią.

WASHINGTONAS. — “Ame
rikos pranašumas pasibaigė” — 
sako 35 psl. oficiali santrauka, 
Įteikta prezidentui ir gynybos 
departamentui. Pranešimą pa
ruošė “mėlynojo kaspino gyny
bos komisija”, prezidento paskir
ta Pentagono veiklos tirti.

Prie 1970 m. liepos 1 d. Įteik
to raporto šiemet pridėjo papil
dymą, kuriame JAV gynybos 
būklė apibūdinama labai pesi
mistiškai. žemiau kelios citatos:

“Nėra buvę panašios situaci
jos, kaip dabartinė, kurioje esa
me atsidūrę... Dviejų dekadų 
būvyje iš visiško saugumo at
sidūrėme pavojingame nesau
gume.

“Praėjusiais metais betyrinė
jant, komisijai pradėjo vis la
biau aiškėti, kad •jei... -ta link
me eis ir toliau, Jungtihės yal- 
stybės pasidarys... nepajėgios 
ateityje laiduoti savo piliečių 
saugumą ir laisvę.

“Jungtinės Valstybės taps 
‘antros eilės’ valstybe, subordi
nuota aiškiai sovietų karinei per
svarai. Įrodymai yra neabejoti
nai aiškūs ir Įtikinantys, kad 
Sovietų Sąjunga Įsirengia stra
teginių ginklų sistemą, skirtą 
pirmam smūgiui smogti”.

Būklė yra tokia rimta, jog bu
vęs strateginės aviacijos (Stra
tegic Air Command) viršinin
kas generolas Curtis Le May spė
ja galint taip atsitikti, kad per 
pusantrų metų sovietai gali JA 
Valstybėms Įteikti ultimatumą 
“arba pasiduodate, arba...”

BOSTONAS- — “Christian Science Monitor” laikraštis Paul 
Wohl straipsnyje, pavadintame “Sovietai naudoja Lietuvą ban
dymams”, rašo, kad Lietuvoje Kremlius išbandąs savo naują 
žemės ūkio politiką ir išbandąs savo ryšius su Vatikanu. Pirmą 
kartą po II-jo Pasaulinio karo grupė Lietuvos kunigų, vadovauja
mų Vilniaus diocezijos administratoriaus pareigas einančio, buvo 
išleisti aplankyti Vatikaną ir buvo priimti popiežiaus. Valstybės 
ir bažnyčios santykiuose, problema iškylanti virš Lietuvos, nes 
paliečia sugyvenimą tarp valdžios ir tikinčiųjų.

Abi Kinijos 
Jungtinėse Tautose

,.. WASHINGTONAS. — Iš Bal
otųjų Rūmų sluoksnių patirta, 
kad prezidentas .Nixonas sufor- 
mųlayęs nąują JAV politiką, 

.-kad abi Kinijos turėtų atstovus 
Jungtinėse Tautose.. Nutarta at
sisakyti ginti.tik nacionalistinės 
Kinijos atstovavimą. Sekančio
je sesijoje JAV remsiančios 
“PR” (dvigubos reprezentaci

nius) politiką. Pagal šį planą na- 
cionalistinė Kinija turėsianti at- 
.sisakytpsavo vietos saugumo ta- 

Iiyboj.ę? >.• . 5
Raudonosios Kinijos j JT Įsi

leidimo JAV nebelaikysiančios 
; -‘svarbiu klausimu”, kuriam pa
gal; statutą reikia % balsų dau-_ 
-gumos, bet, sutiksiančios su pa
prastos balsų daugumos t nuta
rimu^ •- , . • y.., . - ,4.-:

■ Į*,“Švąj*baus klausimo” strate
giją-būsianti panaudota, jei tek
tų priešintis siūlymui naciona
linės Kinijos atstovą visai išmes
ti iš Jjingtįnių Tautų. ,

Dokumentuose yra slapti vy
riausybės narių pasisakymai 
Įvairiais Vietnamo karo reika
lais. čia yra ambasadoriaus Sai- 
gone Maxwell Taylor praneši
mai, vyriausybės narių George 
Bali, prezidento patarėjų Mc- 
George Bundy, Walt Rostovo, 
gynybos sekretoriaus McNama
ras nuomonių pareiškimai, ka
riuomenės vadų gen. Westmore
land© ir gen. Goodpaster pasi
sakymai ir rekomendacijos. Yra 
ir ČIA direktoriaus John Mc
Cone raportai.

Nėra klausimo, kad šių raš
tų paskelbimas yra Amerikai la
bai nenaudingas. Jis ypač kenks
mingas buvusiam demokratų 
prezidentui Johnsonui ir jo vy
riausybei. Iš dokumentų mato
si, kaip prez. Kennedy planavo 
nuversti Saigono buvusj prez. 
Diem. Įvairios Įvykių analizės 
parodo vyriausybės narių galvo
jimą. Nurodoma,- kaip preziden
tas LB Johnsonas slėpė nuo vi
suomenės svarbius nutarimus.

Kongrese kai kurie senatoriai 
jau pareiškė savo pasipiktinimą, 
kad apie Vietnamo karo smulk
menas ir apie svarbius nutari
mus vyriausybė tada neinforma
vo senato, kuris dabar iš laik
raščio patyrė apie svarbius Įvy
kius. \

šiuos-dokumentus iš Pentago
no slaptų archyvų per tris mė
nesius surinko NYT bendradar
bis Neil Sheehan. Jie turi 3,000 
lapų analizės ir 4,000 lapų pačių 
dokumentų. Studija apima be
veik 30 metų Amerikos politi
kos Pietryčių Azijoje. Tokie 
dalykai įmanomi tik laisvoje 
Amerikoje, šie dokumentai jau 
pavadinti bendru vardu — “Mc- 
Namaros popieriai”.

Nustatė ribas 
klebonu valdžiai

NEW YORKAS. — Katalikų 
arkivyskupas New Yorke paskel
bė, jog ateityje parapijų klebo
nai bus skiriami tik 6 metams. 
Joks klebonas negalės išbūti vie
noje parapijoje ilgiau kaip dvi 
kadencijas — 12. metų. Po to 
jam bus surastos kitos pareigos.

Tuo būdu arkivyskupija ti
kisi įvesti daugiau jaunų klebo
nų. Jų veikla parapijoje bus per
žiūrima kas treji metai, kad 
veikla būtų pozityvi, konstruk
tyvi. Ir patiems klebonams bū
sią naudinga žinoti, kad jie pa
rapijai vadovauja tik laikinai. 
Pakeitimai žada “atjauninti” 
klebonijų valdytojus.

NEW YORKAS. — Vyriausybė gavo didelį smūgį, kada vie
nas įtakingiausių Amerikos laikraščių — “New York Times” pra
dėjo spausdinti slaptus vyriausybės dokumentus, liečiančius Viet
namo karo reikalus. Vakar laikraštyje buvo išspausdintas jau 
trečias tų dokumentų pluoštas. Teisingumo departamentas krei
pėsi Į laikraščio leidėjus, prašydamas nespausdinti dokumentų, 
nes jų skelbimas kenkia Amerikos interesams. Laikraštis atsisa
kė paklausyti ir sako, kad apie įvykius žinoti amerikiečiams yra 
naudinga ir reikalinga.

Dar nežinia, kaip šie slapti 
Pentagono archyvų dokumentai 
pateko Į laikraščio rankas. Pir
ma serija dokumentų liečia Ame
rikos slaptą karą Vietname 
prieš Tonkino Įlankos incidentą, 
ši serija buvo išspausdinta laik
raštyje--sekmadienį. Antra da
lis liečia laikotarpį iki 1965 me
tų, kada buvo pradėtas šiaurės 
Vietnamo bombardavimas. Tre
čia serija apima bombardavimą 
ir kareiviu siuntimą i Vietnamą.

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausias Teismas nusprendė, kad 
miestai gali visai uždaryti savo 
plaukiojimo baseinus, jei ne
nori jų integruoti. Byla kilo 
Jackson, Miss., kur buvo keturi 
“balti” ir vienas “juodas” ba
seinas. Teismui Įsakius visus 
baseinus integruoti, miestas vi
sus penkis uždarė. Aukščiausias 
teismas sako, kad šiame veiks
me nebuvo rasinės diskrimina
cijos, nes lygiai nukentėjo bal
ti ir juodi.miesto gyventojai. 
Kartu teismas Įspėjo, kad tokios 
taktikos nebūtų mokyklų klausi
muose.

LONDONAS. — Britanijos 
užsienio prekyba gegužės mėn. 
turėjo 67.2 mil. dol. perteklių.

BERLYNAS. — Rytų. Vokie
tijoje prasidėjo komunistų kon
gresas, kuriame nedalyvauja bu
vęs partijos vadas Ulbrichtas. 
Jis turėjo kongresą atidaryti, 
tačiau susirgo. Kongrese daly
vauja kaimyninių partijų vadai, 
išskyrus Jugoslaviją ir Rumu
niją, kurios atsiuntė “mažes
nius” delegatus.

MASKVA.
praneša, kad karo laivas “Dzer- 
zinski”, kuriame lankėsi gyny
bos ministeris Grečko, -buvo iš 
arti persekiojamas Amerikos lai
vu ir lėktuvu. Sovietu laivo ka
pitonas net pasiuntęs amerikie
čių kapitonui signalą: “Pone, čia 
nėra Brodvėjus. Susirask sau
gesnę vietą savo promenadoms”.

JEFFERSON CITY. — Mis
souri tapo 33-čia valstija, pakei
tusi balsavimo amžių Į 18 m.

BARTLESVILLE. — Phillips 
žibalo bendrovė paskelbė, kad ji 
jau pradėjo pompuoti naftą iš 
neseniai surastų Norvegijos ži
balo šaltinių, šiaurės jūroje, ži
balo išimama po 10,000 statinių 
per dieną.

CAPE'KENNEDY. — Pirma
dienį, birželio 14 d. perkūnas 
tris kartus trenkė Į Apollo 15 
raketos prilaikomąjį bokštą, su
gadindamas penkias bokšto apa
čioje esančias Įrengimo dalis. 
Pati Apollo 15 raketa atrodo ne
nukentėjusi, nors paruošiamie
ji bandymai sutrukdyti porai 
dienų. Apollo 15 ateinantį mė
nesį turi išskristi Į mėnulį.

MASKVA. — Sekmadienio 
balsavime Maskvoje pasirodė ir 
buvęs sovietų diktatorius Chruš
čiovas. Jį tuoj apstojo užsienio 
korespondentai, klausinėdami, 
ką jis veikia. Jis atsakė: Ką gi 
pensininkai veikia?”

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas pavedė darbo 
sekretoriui daryti viską, kad iŠ 
Vietnamo sugrįžtą veteranai ne
būtų palikti be darbu.

WASHINGTONAS. — Viešo
sios opinijos apklausinėjimas 
parodė, kad Amerikos studentų 
net 82% pritaria komunistinės 
Kinijos priėmimui į Jungtines 
Tautas. Apie 70% tvirtina, kad 
Amerika turėtų pripažinti visas 
komunistines vyriausybes, kur 
jos bebūtų.

Vyskupas Kelly 
atsistatydino 

Nusivylęs Amerikos hierarchija
PROVIDENCE, R. L — čia 

atsistatydino ir pasitraukė iš 
kunigystės vyskupas augziliaras 
Bernard M. Kelly, 53. Jis pa
sisakė tokį žingsnį darąs “iš 
nusivylimo viešpataujančia Ame 
rikoje Romos Katalikų Bažny
čios vyskupų laikysena ir politi
ka”. Vyskupas Kelly, pats gi
męs ir augęs Providence, 
mokytojavo ir kunigavo jau 
1947 metų.

Savo rezignacijos raštą 
Įteikė ne savo tiesioginiam vir
šininkui Providence vyskupui 
Russel McVinney, bet pačiam 
apaštališkajam delegatui JAV- 
bėse msgr. Luigi Raimondi Wa
shingtone.

Jis prisipažino neturįs jokios 
vilties, kad Amerikos vyskupų 
nusistatymas ir laikysena pasi* 
keistų ir dėlto berandąs vienin
telį būdą reikšti protestą rezig
nuodamas.

Paklaustas nuomonės dėl Ame
rikos vyskupų konferencijos 
svarbiausių trūkumų, vysk. Kel
ly atsakė: “Didžiausioji (kon
ferencijos) silpnybė yra stoka 
komunikacijos tarp vyskupų ir 
kitų bažnyčios segmentų, o ypa
tingai tarp kunigų ir pasaulie
čiu žmonių”.

by TU Litbuaaim N«w« P
1739 So. Halsted Street. CUeaj 
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Kopūstai erdvėje
MASKVA. — Sovietų kosmo

nautai erdvės stotyje “Saliut”, 
kaip praneša Tass žinių agentū
ra, pasėjo svogūnų ir kopūstų 
sėklas. Jie stebės, kaip žemės 
traukiamosios jėgos nebuvimas 
veiks sėklų brendimą ir dygimą.

Sekmadienį Sovietų Sąjungoje 
Įvyko vadinamieji rinkimai. Trys 
kosmonautai pasiuntė savo bal
sus radijo bangomis, balsuoda
mi už “išmintingąją komunistų 
partiją”. Kitokių kandidatų, ži
noma, nė nebuvo.

Radijas praneša, kad komu
nistai erdvės stotyje daug gim- 
nastikuojasi, kad be darbo 
sustingtų jų muskulai.

Izraelis tapsiąs 
antra Japonija

TEL AVIVAS. — Izraelio fi
nansų ministeris Pinhas Sapir 
pareiškė New York Times kores
pondentui, kad ateinančiame de
šimtmetyje, padidėjus žydų imi
gracijai į Izraelį, gyventojų 
skaičius pasieksiąs 5 milijonus. 
Laukiami imigrantai iš Ameri
kos, Sovietų Sąjungos ir Pietų 
Amerikos šalių.

Padvigubinęs savo gyventojų 
skaičių Izraelis automatiškai iš
spręstų visas saugumo proble
mas. Izraelio ekonominė ir po
litinė galia pakiltų 20 kartų ir 
Izraelis taptų “Viduriniųjų Ry
tų Japonija”, pareiškė Sapir.

Naujausias kongreso narys William 
Mills (Resp., Md.). Jis užėmė Roger 
Morton vietą, kai jis pasitraukė ii 
kongreso ir tapo vidaus reikalu se

kretoriumi*

Saulėta, dieną 85°, naktį 65.
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:27
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Lietuvos Kunigaikščio Algimanto laivas

Birželio menesį laivas iškylauja, o liepos mėn.
— dviem savaitėm į stovykla

Chicagos Lituanicos tunto jūrų skautų L. K. Algimanto laivo 
birželio 6 d. visuotinėje sueigoje Įvyko vasarinių uniformų inspek
cija, valčių persitvarkymas ir buvo išdalinti šios vasaros stovyklos 
registracijos lapai. Laivo antroje grupėje buvo Įsteigta nauja 
Ruoniu valtis, į kurią buvo perkelti vyresnieji broliai iš labai 
didelės Delfinų valties. Kartu buvo paskelbtos tolimesnės laivo 
iškylos, numatytos birželio mėnesį.

Nauji nariai
Per laivo Įsakymus paskelbti 

nauji broliai. Nustojus veikti 
Lietuvių Jūrų Skautijai šie bu
vę. jos nariai Įstojo Į Algimanto 
laivą; bebrai — Petras Aglins
kas, Viktoras Martinka, Marius 
Naris, ir Linas Vepštas; jūrų 
skautai — Džiugas Grybauskas, 
Vytautas Lauraitis ir Jonas 
Prunskis. Kartu Į Algimanto 
laivą Įstojo instruktoriaus parei
goms pakviestas jūrų ps. Stepas 
Lukauskas. Algimanto laivo va
das j. v, s.. Br. Juodelis pasvei
kino visus Įstojusius ir prista
tė laivo nariams bei valtinin-

Persitvarkymai valtyse
Dabartinę Algimanto laivo va

dovybę sudaro: laivo vadas — j. 
v. s. Br. Juodelis, pavad. ps. V. 
Rupinskas, instruktoriai: j. ps. 
S. Bukauskas, v. v. dr. J. Any- 
sas ir valt. A. Regis; laivūnai: 
v. A. Siliūnas ir v. R. Adomai
tis, ir penki valtininkai. Laivą 
sudaro šios valtys:

Banginių: V. Siliūnas — val
tininkas, R. Burba — vairinin
kas, K. Adomaitis, J. Bobelis,

Skaučių įžodį davė kandidatės 
V. Giedriūnaitė, R. Naikauskai- 
tė, A. Kuktaitė ir L. Tautkevi- 
čiūtė. Į vyresniškumo laipsnius 
pakeltos: vyr. skautės Virg. Gie
driūnaitė ir A. Tautkevičiūtė, 
vyr. sk. kandidatės R. čerškutė, 

.D. Giedriūnaitė ir A. Kraniaus- 
kaitė — visos į paskiltininkės 
laipsnius, žodį tarė “Gražinos” 
globėja sktn. J. Pečiūrienė, sktn. 
O. Jusienė — Kanados rajono 
vadeivės vardu, kun. D. Lengvi
nas ir dr. A. Naikauskienė — 
skaučių tėvų komiteto vardu. Su
eiga užbaigta Tautos himnu. Pui
kiai paruošta ir atlikta sueigos 
programa sužavėjo visus žiūro- 

metų sukaktuvėms. Sueigą ati- vus. Po sueigos skautės pakvie- 
darė dr-kė A. Tautkevičiūtė, da-Į tė visus pasivaišinti kava ir jų 
lyvaajant d-vės globėjai s. J. pačių paruoštais skanumynais. 
Pečiūrienei ir s. O. Jusienei.

R. Siminkevįčiūtė. Sveikiname! 
{žodžiui vadovavo ps. sės. Ignė. 
Iškyloje su nakvyne palapinėse 
iš viso dalyvavo apie 30 skaučių. 
Iškylautojo® buvo labai nuošir
džiai vaišingųjų šeimininkų pri
imtos.. Didelis skautiškas ačiū 
A. ir A. Tamošaičiams už priė
mimą, vaišes, pamokymus ir pa
skalas apie lietuvių meną, o se
selei Ignei už vadovavimą įžo
džiu.. č. S.

★ Windsoro skautės minėjo 
trejų metų sukaktuves. Gegu
žės 9 d., po Motinos minėjimo, 

, įvyko “Gražinos” skaučių drau
govės iškilminga sueiga trejų

VHDAI 
R

DARIAI’
kaimyninėje Kanadoįe

Hamiltonas susirūpinęs ne 
tik stovykline registracija, bet 
ir šeimininkėmis. Hamiltono 
skautų vadovybė praneša savie
siems, kad bendra Kanados lie
tuvių skautų-eių stovykla įvyks 
liepos 17-31 d. Romuvojų. Skau
tės registracijos reikalu kreipia
si pas vyr. sic v. si. Ireną Zubie- 
nę, 36 Sherman Ave. S4 teL 645- 
5933. Užpildyti registracijos la
pai su $3 registracijos mokes
čių grąžinami iki birželio 25 d. 
Skautai registracijos reikalu 
kreipiasi Į tuntininką ps. V. Kve
darą tel. 627-1927. Susidarius 
pakankamam skaičiui vykstan
čių Į stovyklą ir daugeliui tėvų 
pageidaujant, numatoma sam
dyti autobusą. Dar trūksta šei
mininkių virtuvėje. Motinos, ku
rios norėtų vykti, prašomos, kaip 
galima greičiau pranešti L Zu- 
bienei.

“Romuvos”1 stovyklavietėje 
nauji Įrengimai. Iš vykstančių 
talkų, bene Įspūdingiausiai atro
dė birželio 5-6 savaitgalio tal
ka. Įrengta nauja pastovyklė 
skautėms. Iškyloje dalyvavo J. 
Baltaduonis, P. Butėnas, V. Ke
turakis, p. p. Kišbnai; R.J.Kup- 
revičiai, Ip. Krasauskas, J. Ma
čiulis, J. Puidokas, V. Sendži- 
kas, Br. Saplys ir A. Vasiliaus
kas — visi iš Toronto ; p. p. Auš
rotas, Breichmanas, Paukštys, 
Stonkus ir Stukas — iš Hamilto
no, Stovyklavietės tvarkytojai 
yra labai dėkingi talkininkams 
ir laukia talkos iš St. Catharines 
ir kitų vietovių. Važiuojantieji 
tepaskambina k-to pirm. Br. Są- 
pliui tek 537-1503.

-X Toronto vyr. skautės išky
lavo pamėgtame p. p. Tamošai
čių ūkyje. Birž, 5-6 “Šatrijos” 
tunto vyr. skaučių iškyloje p. p. 
Tamošaičių ūkyje prie Kingsto- 
np, po atliktų uždavinio, vyr. 
skaučių Įžodį davė; vair. R. Dar
gytė, vair. R. Lapaitė, si, J. Ko- 
belskytė, si, N. r žolytė, psl. S. 

'Mažeikaitė, psl. S. šarkaitė ir psl.

VC

Geras, scenas jvęikalas yra pirmoji 
sąlygą sėkmingai teatro pradžiai 4Jis 
iškelia mėgėjus j žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gail
ina gauti r naujausius teatrui leidi
nius:

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

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

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

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

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pję- 
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 ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET,

. CHICAGO, ILL. 60608 •

Visi į stovyklą!

Daugumas Algimanto . laivo 
narių jau pasiruošę stovyklau
ti vasaros stovykloje liepos 11-24 
d. Rako ąžuolyne. Dėl darbų 
stovyklauti negalintieji vyres
nieji algimantėnai suvažiuos 
Įsto vykią savaitgaliui liepos 17- 
18 atšvęsti Jūros Dieną. Jūrų 
skautų pastovyklės viršininkas 
j. ps. Ričardas Kunstmanas su 
vadovais: v. v. R. Burba, j. b. L. 
Kupcikevičium, valt. A. Regiu 
ir kitais vyresniaisiais broliais 
pasiruošęs pravesti plačią ir Įdo
mią stovyklinę programą. Sto
vyklai šiuo metu yra paruošia
mi visi plaukiojantieji pastatai 
ir bandoma jų skaičių padidin
ti. Greta Algimanto laivo, sto
vykloje dalyvaus ir bebrų “Ne
muno” laivas su 15 narių.

Tuo pačiu metu Rako ąžuoly
ne stovyklaus ir labai išaugęs 
jūrų skaučių Nerijos tuntas. 
Kaip ir anksčiau, uoste ir laivi
ninkystės praktikoje vyks nuo
širdus sesių ir brolių bendradar
biavimas. Tas broliškas seseriš
kas bendravimas vandenyje ir 
krante visus sujungs Į vieną di
delę jūrų skaučių ir jūrų skau
tų, šeimą.-

“MUTTER: EIER, BUTTĘR!” 
s . LENKIŠKAI

Mūsų žmonės tebepamena 
iš pirmojo pasaulinio karo laikų 
vokiečių kareivių “kiaušinėji- 
mus” po kaimus, reikalaujant 
“Mutter, Eier, Butter”. (Motin, 
kiaušinių, sviesto!). Komuniz
mo palaimintuose kraštuose pa
naši padėtis tebėra ir šiandien, 
ką paliudija tokie lenkų anekdo
tai:

K. Kazėnas, E. Kraučeliūnas, A. 
Lingis, D. Ramonas, L. Regis, 
M. Siliūnas, A. Šurna ir S. Viš- 
čius.

Pingvinų: v. R. Kunstmanas 
— valtininkas, A- Jankauskas 
-----vairininkas, A. Bobelis, J. 
JBobelis, D. Grybauskas, Ji. Hof- 
. manas, K. Jankauskas, V. Jo- 
zaitis, B. Levanas, V. Lauraitis, 
J, Prunskis ir R. Siliūnas.

Delfinu: L. Kučas — valtinin
kas, V. Gudis — vairininkas, P. 
Bukaveckas, P. Fabijonas, P. 
Grigaliūnas, V. Juzėnas, A. Po
vilaitis, E. Račiūnas, M. Stakė- 
nas, J, Stakėnas ir P. Vienužis.

Narų: L. Lapinskas — valti
ninkas, D. Siliūnas — vairinin
kas, J. Apanavičius, š. Brakaus- 
kas, J. Jasulaitis, L. Jučas, S. 
Kazlas, V. Kelmelis, L. Mitkus, 
B. Pakštas, D. Grybauskas ir D. 
Vidžiūnas.

Ruoniu: E. Mikaliūnas — val
tininkas, P. Aglinskas, R. Di- 
čius, K. Dapkus, V. Malašaus- 
kas, V. Martinka, M. Naris, R. 
Parakininkas, V. Sekmokas ir
L. Vepštas.

Algimanto laivas šiuo metu 
turi 64 narius.

DALIS ALGIMANTĖNU SAVO SUEIGOJE 

prieš įsakymu skaityme.

K fe į

IŠ CLEVELAND© "NERINGOS" TUNTO VELYKINIO ALBUMO
Skautės Palubinskaitė ir Urbaitytė, apsuptos kity susidomėjusių sesių, 

dažo margučius.
V. Bacevičiaus touotr.NUOŠIRDIPARAMADIDŽIOJO LOKIOSTOVYKLAVIETEI

Šio pokylio pasisekimas pui
kus ne tik nuotaikos ir svečių 
atsilankymo skaičiumi, bet taip 
pat ir pelnu. Su aukomis surink
ta per 1,800 dolerius.

I
Los Angeles sutelkė 

1,800 dolerių
Pagerbtas rėmėjas J. Matulaitis

Skautų stovyklavietei Įrengti 
komitetas gegužės 22 d. suruošė 
tikrai šaunų pokylį stovyklavie
tės Įsigijimo penkmečiui atžy
mėti ištaikingose Nob Hill pa
talpose. Gaila, kad nebuvo fo
tografo, kurio nuotraukos būtų 
Įrodžiusios, kad mūsų jaunos po
nios gali drąsiai konkuruoti su
Hollywoodo gražuolėmis ne tik 'amerikietės atiko’ 
savo išvaizda, bet ir apsirengi-! 
mu.

Didelės ir mažus, aukos — 
visos brangios

Aukojo po 100s dol.: Št. Mo
nikos Lietuvių Bendruomenė, 
Filisterių ’ Skautų Sąjungos L. 
A. skyrius ir A. G. Žaliu na i. Po 
50 dol.: A. Dpvenįenė, V. V. Ged-

DABAR ARVYDO VAITKEVIČIAUS EILĖ!

Bet kažin, ąc jis peršoktų, per-įtemptą virvelę?
G. Plačo nuotr.

Miesto maisto parduotuvėje: U

— Prašau man- gabaliuką 
"sviesto. ... . \ ;

— Aš čia pardavinėju mėsą, 
'kurios jau nėra. Sviesto kitapus 
gatvės esančioj krautuvėj nėra.
— Dėlko Lenkijoje' nėra mėsos?

. r’ ' . ■ -J ♦" <« - , . • > .1» .j

--Dėl toj-kad mums perdaug- 
greitai . žygiuojant Į socializmą.; 
raguočiaįnespėjasu mumis eitii’

Good intentions never saved a penny.

It takes a. commitment to save money. To 
your family, to the future. And maybe to 
your country. Good intentions just aren’t

sign n© once, where you work Then, the

automatic saving power.

Otų you’l touch. it someday. For that 
>ose, cr dream vacation, or for your

And now there’s a bonus interest 
rate on all Ū. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 5!6% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% die first year). 
That extra 14%, payable as a bonus at 
maturity, applies to aH Bonds issued 
since June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Sayings 
Plan. It’s a small effort, but it’s a big 
commitment. For-you and your country.

■■■I

O

&
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lotai, A. Dabšiai,- V. O. Mikuc
kiui, Kulikauskai^ A; Į. Tumai. 
Po 20 dol. : M. Dį Sodeikai, šė
kai, V. Vidugiriais Po 15 dol. ir 
mažiau: V: černiąi, JatuHai, S. 

’ Pautėnienė, Si Makarevičius, V.
A. Juodvaikiai, šepečiai. Dvi 

Mrs. R. D.
• Hine — 300 dol. Virginia Thomp
son — 100 dol. -|r ■ ’

Pokylio, pasisekimu rūpinosi 
'ne tik stovyklavietės komitetas, 
bet ir jų pagalbininkai: P.’ S. 
Abelkiai, V. J. Varnai, J. Avi- 
žienienė, J. Ugianskienė, B. Dab- 
šienė ir kitos nuoširdžios skau
tų veiklos rėmėjos. V. Iri.

Pokylio metu pagerbtas J. • 
Matulaitis atradęs vietą da
bartinei skautų stovyklai, 
Įdėjęs daug darbo ir laiko, 
gavęs įrengimų iš ameriko
niškos firmos, ir tuo sutau
pęs skautams nemažai pinigu.

Bonds ire If lost, stolen, or destroyed, 
we replace then. When needed^ they can be j 
cashed at yoor bank. Tax may be deferred ♦ 
nntl redemption. And alw«yj remember, 
Bonds are < proud way to saro.

Take stock in America.
Wifhhiglw paying US. Savings Bonck

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

Laimingieji “kariaus

lan-

1739 So. Halsted Street, Chicago, niinois 60608

Da-
Gus-

Kazio Ražausko na- 
Dalyvavo ir Balfo di- 
Elzbieta Paurazienė.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

3
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UNIVE
Jaunas motociklistas, matyt, yra visa- 
Mistikas sportininkas, n«s ant jo mar- 
škiniy nurodyta, kad jis priklauso ir 

plaukymo klubui.

Alfonsas NakasDETROITO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE'
Mirė Marija Bukauskienė

Gegužės 26, labai trumpai 
tesirgusi, mirė Marija Bukaus
kienė (Marie Bukauskas).

Velionė buvo gimusi 1901 m. 
balandžio 12 Athol, Mass, mies 
telyje, labai lietuviškai nusi
teikusioje Andriliūnų šeimoje. 
Marijos sesutė Margareta Ru
činskienė, kuri mirė prieš pen
kerius metus, man dažnai pa
sakodavo, kad jų motina nega 
lodavusi pakęsti, jei vaikai na 
mie, prie stalo ar pokalbiuose 
su tėvais vartotų anglų kalbą, 
nors visi buvo šiame krašte gi
mę. Užtat ir Marija, kaip ir 
Margareta, kaip trečioji sesu
tė Antena ir du ar trys broliai, 
visi užaugę dvikalbiai.

Vidurinį mokslą Marija bu
vo baigusi Athol’e, o 1920 me
tais Į Detroitą gyventi persikė
lusi, čia baigė ir prekybos in
stitutą. Keletą metų padirbusi 
Įvairiose Įstaigose, pagaliau 
apsistojo General Motors auto
mobilių kompanijos centre ir 
čia, kaip savo rūšies raštinės 
specialistė, tarnavo net 36 me
tus. 1966 metais išėjo Į pensiją.

Jaunystėje velionė buvo 
veikli Lietuvos Vyčių organi
zacijoje. Kai aš 1949 m. su ja 
susipažinau, jau vyčiuose ji 
nebesidarbavo. Eilę metų bu
vo Lietuvių Kultūros klubo na
rė ir valdybos narė. Iš pareigų 
valdyboje tik pernai pasitrau
kė, jausdama amžiaus svorĮ. 
Materialiai neblogai susitvar
kiusi, ji dažnai aukodavo Įvai-

rioms organizacijoms. Daina
vos jaunimo stovyklai neseniai 
buvo Įteikusi 500 dol. auką. 
Taipgi buvo Įstojusi i LF narių 
— šimtininkų ’eiles. Lankyda
vo visus didesnius lietuviškus 
reginius, minėjimus. Mėnesį 
prieš mirtį susitikome Lietuvių 
namuose kažkurio pobūvio me 
tu ir pasišnekėjome, q tik 10 d. 
prieš mirtį, gegužės 16, mačiau 
ją Čiurlionio koncerte. Iš tolo 
pasisveikindamas nenujau
čiau, kad greitai jos neteksime.

Iš Valentino Baužos laidoji
mo namų gegužės 29 velionė 
Marija buvo nulydėta i šv. An
tano bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų i Mt. Olivet kapines. 
Liko sesuo Antena Shotas su 
šeima ir brolis Jonas. Velionės 
Marijos ne tik jie, bet ir visi 
Detroito sąmoningieji lietuviai 
ilgai pasigesime.

transliacijy laikas
Amerikos Lietuvių Balso 

Radijo klubo programos trans
liuojamos iš WQRS - FM sto
ties kiekvieną sekmadienio ry
tą, transliacijų laikas nuo 1971 
m. birželio 13, truputėlį keičia
mas. Būtent: prasidės 8:15 vai. 
ir pasibaigs 9:10 vai. Taigi, 
prasidės su 15 minučių pavėla
vimu ir baigsis per 55 minutes. 
Visi klausytojai prašomi tai 
Įsidėmėti ir likti šiai progra
mai ištikimais.

Balfo 76 skyriaus planai
Birželio 5 Balfo 76-to sky-

ATĖJO BIRŽELIS...
Seniau mus žudė kulkomis, dabar

— daina, PreL J. Kučingis

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, mirusiems kankiniu 
mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisve, 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 wkdoma genocidą, 
kviečiame palaikyti prieskomunistine spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenvs 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 pabėgima ir io išdavimą rusams. Tragediia Įvyko bendra
darbiautoji! ir tiltu statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu- 

i vin dalią. Aprašvmo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

I
 Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gwpnima 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 
išrvškėies 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 Palangoie. 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 SOVIETU SĄJUN
GĄ. Si knyga Įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
$1.00.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna infuristo ir agitprono propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1.00. Didžinio klasiko mintys ir rūpesčiai anie išeiviios kultu- i 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

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

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

Cannes filmu festivalyje susitiko italu filmy ak.ore Florinda Bolkan ir amerikietis • Ryan O'Neal.

riaus valdyba posėdžiavo pir
mininko 
muose..
rektorė
Pagrindinis posėdžio tikslas —
piniginė rinkliava ateinantį 
spalio mėnesi. Valdyba svars
tė būdus, kaip tą rinkliavą 
pravesti ir kaip pabendrauti 
su aukų rinkėjais. Ir šio rude
nio rinkliavai vadovauti sutiko 
E. Paurazienė, kuri daugelį to 
kių rinkliavų, anksčiau Det
roito bei Hamtramcko miestų 
gatvėse, o paskutinius kelerius 
metus lietuvių butuose, sėk
mingai pravedė.

Nutarta suruošti kan. Juozui 
Končiui, 80-ties metų sukak
ties proga pagerbimą, jeigu 
-tik jis sutiks i Detroitą atva
žiuoti. Posėdis praėjo darnio
je ir darbingoje nuotaikoje.

Golfo turnyras
Sporto klubo Kovo golfo 

sekcija gegužės 16 buvo suruo
šus! lietuvių golfo turnyrą 
Glen Oak klube. Profesionalų 
klasėje pirmąją vietą laimėjo 
Rimas Kezenius, su 76 smū
giais. Mėgėjų klasėje labiau
siai pasižymėjo 15-kos metų 
Saulius Petrulis. Nepaisant to, 
kad jis nėra sulošęs pakanka
mai kartų lietuvių turnyre, nu 
statyta jo žaidimų pataisos vi
durkiui (išlyginamiems smū
giams, arba handicap), Kovo 
golfo sekcijos valdybos nuta
rimu jam vistiek buvo paskir
ta taurė, kaip labiausiai pasi
žymėjusiam žaidėjui — mėgė
jui.

Kiti mėgėjų klasės tikrieji 
nariai vietas pasidalino sekan
čiai: pirmą ir antrą— Rober
tas Janukaitis ir Kazys Saudar 
gas; trečiąją — Vacys Mitkus; 
ketvirtą ir penktą — Vitas Ru
gienius ir Algis Banys. Viso 
žaidė 23 žaidėjai.

Ateityje numatyta turnyrus 
rengti kiekvieno mėnesio tre
čią šeštadienį ar sekmadienį. 
Tikslus laikas ir vieta bus pra
nešta bent vieną savaitę prieš 
turnyrą.

Šv. Antano parapijos 
sukaktis

iškilmes atvažiavo vysk. Vin
centas Brizgys ir kun. prof. 
Stasys Yla. Po iškilmingų pa
maldų banketas Lietuvių na
muose. Jam vadovavo Vladas 
Selenis. Bene ilgiausiai ir sun
kiausiai prie šios sukakties pa
minėjimo prakaitavo Stasys 
Garliauskas. Jis surinko me
džiagą sukaktuviniam leidi
niui, kuriame yra 150 puslapių. 
Leidinys buvo dalinamas ban
keto metu.

Vietnamo baubas vis dar te- 
betyko kiekvieno jaunuolio, 
kuriam ateina laikas tarnauti 
JAV kariuomenėje. Daug ir 
detroitiečių i ten yra papuolė 
ir tik didelės sėkmės lydimi iš 
ten sugrįžo.

Patys laimingiausi yra tie, 
kurie visiškai Tolimųjų Rytų 
išvengia ir karinei tarnybai 
yra siunčiami Į Vokietiją, šiuo 
metu Detroite du tokius vyrus 
žinau. Vienas jų —• Ginas 
Alantas, Irenos ir Vytauto 
Alantu jaunesnysis sūnus. Bir 
želio 5, atlikęs pagrindini ap
mokymą, jiš buvo paleistas 
atostogų iki birželio 24, o po to 
išskrenda Į Vokietiją. Kolkas 
tik nežinoma, kokion yietovėn 
jis ten bus paskirtas.

Antrasis yra f. Algis Ratnikas, 
Stasės ir Jono jRatnikų vyriau
sias sūnus. Jis Į Vokietiją jau 
išsiųstas prieš kuri laiką ir iš
bus ten dar apie pusantrų me-

GIRDAI IR TIKROVĖ
Anglijoj draugu rateliuose 

vis dažniau ir drąsiau kursuo
ja girdai apie galimąAnglijos 
su Švediją sąjungą romantikos 
pagrindu.

Mat, Londone nesenai viešė 
jo Švedijos sosto Įpėdinis Ka
rolis Gustavas, kuris yra nuo
širdus draugas busimojo Ang
lijos monarcho Karolio, o taip 
gi dažnai asistuoja kunigaikš
tytei Annai, kuri taipgi atsitik
tinai tuo metu buvo Londone.

Girdai remiami tuo, kad kai 
Anna buvo dar maža mergaitė, 
buvo pranašaujama, kad ji 
bus kito krašto karalienė, 
bar Annai jau 20 metų, o 
tavui virš 24.

Gustavas gana dažnai
kosi Londone, su Anna lankosi 
baliuose ir subuvimuose. Gus
tavas esąs puikus šokėjas, An
na taipgi mėgstanti šokti. Be

mingai baigė, o dabar ir Šarū
nas pasivijo. Teorija, jog jau
nų studentų vedybos. mokslus 
jiems sutrukdo, ne visada pasi 
tvirtina. Mingėlų atveju, tai 
jie bestndijuodami, diplomų 
besiekdami, dargi ir prieaug
lio susilaukė

Vasarą mažai berašinėsiu
Visokių organizacijų veikė

jus Įspėju, jog vasaros metu 
berašinėsiu tik labai išskirti
nais atvejais, tik kur būtiniau
siai reikalinga.

šv. Antano parapija, kurią 
sukūrė ir kuriai bažnyčią pa
statė jau prieš tuziną metų mi
ręs kun. dr. Ignas Boreišis, šiuo 
metu švenčia 5O-ties metų gy
vavimo sukaktį. Iškilmės įvy
ko sekmadienį, birželio 13, 
'kaip tik šv. Antano dienoje. Į

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderi tokiu adresu:

Gerai baigė universitetą
Šarūnas Vi n gėla, Lidijos ir 

Vlado Mingėlų- sūnus ši pavar 
sari baigė Eastern Michigan 
universitetą Ypsilanti, Mich, 
bakalauro laipsniu iš hiologi- 
jųos. Baigė taip gerai, kad ga
vo stipendiją (fellowship) toli
mesnėms studijoms. Tuo tar
pu dar neapsisprendė, kur atei 
nanti rudeni mokslus tęs. Kai 
Š. Mingėla prieš porą metų ve
dė p-lę Grigaitytę, tai abu te
bebuvo studentai. Jo žmona 
už kelių mėnesių studijas sėk

JUS

to. Gustavas ir Anna turi ir ki-isavo 25-ji gimtadieni.
tų bendrų pomėgių ir daugu- Švedijos Įstatymą tokio amžiaus 
moję atvejų jų pažiūros Į gyve asmuo jau gali užimti sostą, 
nimą sutinka. Abu yra geri Į Londone kalbama, kad (iiista- 
plaukikai, puikiai jodinėja irlvas savo gimtadieniui pakvies 
gerai žaidžia visokius žiemos 
sporto žaidimus ant ledo. Juos 
jungia, tarp kitko, ir tolima 
giminystė, juk abu yra kara
lienės Viktorijos ainiai.

Kursuojančiuose girduose, 
tarp kitko, pabrėžiama, kad 
Gustavas yra laivyno karinin
kas, kaip ir Anuos tėvas, prin
cas Pilypas.

Berods, nesenai minėjo (ar 
dar neužilgo mines) Gustavas

Aliną ir Karolį į Stokholmą.

Švedijos sosto įpėdinis ne tik 
pasižymi šokiąja ir sportu, bet, 
studijuodamas, pasižymėjo ga 
bumais matematikoje, istorijo
je, psichologijoje ir visuome
nės bei socialiniuose moksluo
se.

Prie visų teigiamybių Švedi
jos sosto įpėdinis Karolis Gus 
tavas yra gražus, gražiai išauk 
lėtas jaunikaitis. (kp)

Prof. Vaclovo Biržiškos .

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.«), 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Ugamecio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! NSURED

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.

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Šalpa ir miestų krizė
New Yorko miestas, pergyvenęs didelę finansinę kri

zę, vėl sumažino savo tarnautojų ir darbininkų skaičių. 
Panašūs sunkumai gresia ir kitiems Amerikos didmies- 
čiams, jų tarpe ir Čikagai. Savivaldybės, nebegalėdamos 
suvesti galo su galu, žvalgosi, iš kur gauti naujų lėšų. Ir 
dažniausiai tas lėšas yra prašomi sudėti mokesčių mo
kėtojai. New Yorke jau svarstomas pasiūlymas, kuris 
padidintų dirbančio žmogaus mokesčius net 750 dol. per 
metus.

Didžiausia Amerikos miestų našta yra šelpiamieji jų 
gyventojai, kurių skaičius vis didėja. Todėl mokesčiais 
apkrautų piliečių akys vis dažniau krypsta į šalpos sis
temą ir jos labai aiškias netobulybes. Visos modernios 
valstybės turi socialinio draudimo ir šalpos programas, 
tačiau Amerikos šalpos sistema ne kartą tiesiog atrodo 
juokinga. Sistema taip sudaryta, kad šelpiamieji yra ska
tinami nedirbti, nes jie gauna didesnes pajamas iš šal
pos įstaigų, negu gautų iš savo nekvalifikuoto, mažai 
atlyginamo darbo. Šeinių galvos šitokios šalpos sistemos 
yra skatinami apleisti savo šeimas, nes daugiavaikės mo
tinos su mažamečiais vaikais gauna didesnes šalpos su
mas, negu šeimos tėvas sugebėtų uždirbti. Neseniai visa 
Amerikos spauda pasipiktinusi rašė apie vieną motiną su
keturiais vaikais, kuri New Yorko šalpos įstaigų buvo ap
gyvendinta Waldorf Astorią vięšbutyje, nes neturėjo, 
kito buto.

Sergančių, silpnų, nedirbančių piliečių apsauga ir 
priežiūra yra kiekvienos civilizuotos valstybės pareiga, 
tačiau šalpos mokėjimų didinimas ir kasmetinis mokes-

ir Alabama ir New Yorkas mokėtų vienodas pašalpas. 
Tuo atveju vargan patekę, darbo neturį, žmonės nesi- 
brautų iš vienos valstijos į kitą, ieškodami didesnių pašal
pų. Šelpiamasis, gaudamas pakankamą pašalpą, mieliau 
gyventų Alabamoje, negu New Yorko žmonių skruzdė
lyne. Šį klausimą geriausiai galėtų išspręsti federalinė

čių kėlimas neišsprendžia skurdo problemų, tik kasmet 
vis. didina šelpiamųjų eiles.

Miestuose, kur pažiūri, matosi tūkstančiai nepada-

vyriausybė, pasiimdama šalpos reikalą į. savo rankas. 
Vargšų kraustymasis iš pietinių valstijų j didžiuosius 
miestus tik didina tų miestų problemas ir sukelia rasi-

rytų darbų. Gatvėse nespėjamą lopyti skylių, parkuose 
nespėjama surinkti šiukšlių. Tuos darbus lengvai galėtų 
atlikti nedirbantieji ir sveiki šelpiamieji. Viešųjų darbų 
galėtų surasti kiekvienas Amerikos miestas, o šelpia

mus įtempimus. Dėl to keičiasi miestų vaizdas, didėja 
nusikaltimai, mažėja miestų pajamos, nes. pajėgiausi 
miestų mokesčių mokėtojai išvyksta į priemiesčius. Jų 
vieton atvykę ne tik nemoka mokesčių, bet dar reikalau-

mieji, kaip tvirtina specialistai, mieliau užsidirbtų sau 
pragyvenimą dirbdami naudingą darbą, negu sėdėdami 
namie ir laukdami pašalpos čekio. Illinois gubernatorius 
jau pradėjo steigti getų rajonuose vaikų priežiūros cent
rus. Čia darbų gaus šelpiamos motinos su mažamečiais 
vaikais. Kitos, vaikus palikusios centruose, galės užsi
dirbti sau duoną.

ja šalpos.
New Yorko finansinė krizė yra charakteringa vi

siems Amerikos miestams. Klausimas yra rimtas, ir rei
kalingas greito, radikalaus, plačios apimties sprendimo. 
Turtingiausia pasaulio valstybė negali laikyti skurde, sa
vo piliečių, tačiau kartu negali leisti sunykti savo, mies
tams, kurių neišgelbės nuolatiniai mokesčių didinimai.

trims mėnesiams ______ _ $6.00
vienam mėnesiui $2.00

Kanądoje:
metams$22.00 
pusei metų ________ :____ $12.00
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose: >
metams$23.00 
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vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
I1L 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

TU ♦ ♦ į į IV* • • i iig • •Ukrainiečio kova su bolševikiniais slibinais
Torontą dienraštis “The Te

legram” atspasudino ilgokų, ra
šinį apie ukrainiečio Pavlo Hlu- 
shanyza, gyvenančio Toronte, 
kovą su bolševikiniais pabaiso
mis dėl terorizuojamos jo duk
ters ir dukters vaikų, gyvenan
čių Ukrainoje.

Esą, buvęs Ukrainiečių lais
vės kovotojas, Pavlo Hlushany- 
za, pabrėžęs, jog jis pagrasinęs 
Sovietų ambasadoriui, reziduo
jančiam Kanados sostinėje, Ota
voje, kad būtų nustota terorizuo
ti Ukrainoje jo duktė ir dukters

Negalima kaltinti neturtingųjų už tai, kad jie ne
turtingi. Didžiausią šelpiamųjų nuošimtį sudaro moti
nos su išlaikomais vaikais. Tie vaikai nėra kalti, jei jie 
alkani. Juos pamaitinti yra visuomenės pareiga. Tačiau 
būtų galima sumažinti šių nekaltų vaikų skaičių, ar bent 
pristabdyti jo didėjimą, teikiant informaciją apie gimi
mų kontrolės metodus ar parūpinant abortų operacijas 
nemokamai toms moterims, kurios jų nenori. Reikėtų 
plėsti ir vaikų priežiūros centrus. Svarbiausia, vyriau
sybė turėtų taip planuoti, kad visi piliečiai, kurie nori 
dirbti, galėtų susirasti sau darbą.

Nuo 1950 metų, išskyrus trumpus Korėjos karo (nuo 
1951 iki 1953 metų) ir 1966 — 69 metų Vietnamo karo lai
kotarpius, bedarbių nuošimtis Amerikoje niekad nebuvo 
žemesnis kaip 4%. Jei prie šio nuošimčio pridėsime visus 
darbus, kur atlyginimas yra labai žemas, mažesnis už 
šalpos mokėjimus (o tokių darbų Amerikoje dar yra la
bai daug), tai suprasime, kad kartais mažas kvalifika
cijas turintiems žmonėms nėra lengva susirasti darbą, 
ypač jei prie menkų kvalifikacijų dar prisideda ir rasinės 
diskriminacijos varžtai. O jie, nepaslaptis, Amerikoje 
kai kur dar labai gyvi. Taip ir susidaro padėtis, kurioje 
vis didėja šelpiamųjų ir visuomenės išlaikomųjų milijo
nai, kurie kaip rūdys graužia Amerikos miestų pamatus.

Visa eilė Amerikos valstijų šiais metais paskelbė rei
kalavimą, kad šalpos prašąs žmogus būtų išgyvenęs toje 
valstijoje bent vienerius metus. Reikalavimas atrodo ne 
tik išmintingas, bet ir teisingas. Tačiau būtų geriau, jei 
šalpos mokėjimai būtų visoje šalyje suvienodinti taip, kad

vaikai — jo anūkai, nes, prie
šingu atveju, jis imsiąsis reikia
mų priemonių, gal, esą, ir labai 
griežtų.

Jo duktė iš Ukrainos parašiu
si tragiško turinio lašką, prašan
tį tėvą kaip nors jai pagelbėti. 
Tada Pavlo Hlushanyza parašęs 
Sovietų ambasadoriui Boris Mi
roshnichenko, reziduojančiam 
Otavoje, laišką ir išsiuntęs jį re
gistruotu būdu.

Nenumatau, girdi, kito kelio 
pagelbėti savo mylimai dukrai, 
tebegyvenančiai Ukrainoje, kaip

kreiptis į ambasadorių griežtu 
tonu, pasakęs 54 m. amžiaus uk
rainietis P. Hlushanyza, gyve
nąs Borden St. Toronte, nes jo 
duktė — besišaukianti pagalbos 
ir jis pagelbėsiąs jai.

Tas pats ukrainietis jau bu
vęs sukėlęs didelį triukšmą net
gi tarptautinėj arenoj, paskelb
damas kaip jis pats Sovietų ofi
cialių pareigūnų buvo terorizuo
jamas, grasinamas ir verčiamas 
grįžti “namo”, į Sovietų okupuo
tą Ukrainą.

Tai misijai buvusi įkinkyta ir 
jo duktė, Oksana, gyvenanti Uk
rainoje, ir ji — vis prašydavu
si ir liepdavusi tėvui “grįžti na
mo”.

Nuo šio kvietimo ir raginimo 
jis atsigynęs tokiu būdu. Esą, 
jis pasirinkęs taikiniu Sovietų 
ambasados tretįjį sekretorių 
Viktor A. Selivanov, paskelb
damas, jog jis — esąs jo užsta
tas (hostage) už dukters sau
gumą.

: Selivanov buvęs atšauktas 
Maskvon tada, kai Kanados vy
riausybė ėmusi tirti tą prievar
tinį spaudimą Pavlo Hlushany- 
zai grįžti Ukrainon.

Praeitą savaitę Oksaną para
šiusi tėvui laišką, nurodantį, jog 
t>uvę sužeisti jos vaikai Ukrai
noje (nuo 3 iki 8 metų amžiaus) , 
o kada ji pasiskundusi valdžios 
įstaigoms, tenai ji buvusi tik 
įžeidinėjama.

Registruotu laišku, pasiųstu 
Sovietų ambasadoriui, šis ukrai
nietis reikalavęs išleisti jo duk
terį Oksaną su vaikais į Kana
dą. Jo laiškas — ultimatyvinio 
pobūdžio.

Jeigu, girdi, jūs neįeisite jai- 
emigruoti Kanadon ir nesiliau
site jos ir jos vaikų persekioję, 
tada aš neturėsiu kitokio pasi
rinkimo (no alternative), kaip 
pakartoti savo grasinimą, iš
reikštą jums 1956 metais. Tuo 
pačiu, girdi, jis pabrėšiąs, jog 
už jo dukters ir anūkų, kančias 
— jie. turėsią užmokėti labai 
bęąngia kaina.

Aš prisiekiu, girdi, jog būsią 

taip atsiskaityta, jog dantis už 
dantį, akis už akį.

Jo duktė Oksana rašiusi, kad 
jos aštuonerių metų dukrai bu
vo sulaužyti kaulai ir beveik iš
durta akis.

Duktė jam rašanti ir klausian
ti: “Brangus Tėti, kur ąš be
galiu rasti apginamąją užuovė
ją,'jei ne pas tave? Niekur. Vis
kas, kas man beliko — tik šąuk- 
tis tavęs”, šis laiškas, girdi, ap
laistytas jos ašaromis, nes tik 
jos (ašaros) jai suraminančios 
bent kiek kruviną širdį.

Toliau vėl: “Dieve, kas jiems 
davė teisę torturuoti mano vai
kus? Jie perskėlė Haločkos gal
vą ir vos neišlupo akių. Kodėl 
toks brutalumas prieš mano vai
ką? Ji yra tokia gęra, tyli, ra
mi ir mandagi mergaitė”.

Duktė tėvo laiške pabrėžianti, 
jog jos vaikai — buvę ir anks-

Atstatykime istorinį kryžių Seligenstadt’e
Šiuo noriu priminti ne tik 

sau, bet ir pamiršusiems, kad 
Seligenstadto stovykloje lietu
viai tremtiniai buvo pastatę 
tos stovyklos rajone (prie di
delio kelio, einančio iš AVūrz- 
burgo) gražų tautiško stiliaus 
ąžuolinį kryžių, kuriame įra
šyti žodžiai: “Viešpatie, mal
daujame tavo globos ir palai
mos sunkioje tremties kelionė
je! Čia gyveno lietuviai trem
tiniai, kurie mylėjo Dievą ir 
tėvynę.”

Dedikuotas — pašventintas 
buvo 1949. metų vasrio, 16. (Se
ną. Tenka pasidžiaugti, kad 
kryžius stovėjo reprezentaci
nėje sargyboje 22 metus, kad 
kryžius nesunaikintas, tai ro
do vokiečių tautos kultūringu
mą ir toleranciją lietuviams, 
apie kuriuos ir šiandien jie la
bai gražiai atsiliepia.

Deja, šiandien kryžius yra 
nuimtas — iškastas ir padėtas 
daržinėje. Nuėmimo priežastis, 

r— tai autostrados pravediųiąs, 
kuriai reikėjo daugiau vietos. 
Tai gyvenimo tikrovė ir su ja 
reikia skaitytis.

Tą esamą kryžiaus stovį iš
aiškino A. Galinauskieiiė, ku
ri būdama Vokietijoje aplankė 
Seligenstadtą ir Prossęlheįmo 
kapinėse savo motinos kapą. 
Didžiai ji nustebo nerasdama 
kryžiaus. Seligenstadtiečių pra 
soma ir Įgaliota, ji ėmė aiškin
tis ir teirautis apie kryžiaus li
kimą. Pagaliau pasisekė su
rasti žmogų, kurio žinioje yra 
nuimtasis kryžius. Išsiaiškinus 
ir išdėsčius visą reikalą, susi
tarta, kad kryžius galės, bųti 
atstatytas ir net surasta graži 
vieta Seligenstadto ribose prie 
didžiojo kelio — autostrados,

čiau atakuojami.“ Ji skundęsis, 
bet — be pasėkmių.

Oksana BąrapenJįO, agronomo 
‘žmona, su vaikais gyvenanti My- 
ronovka km., apie 25 mylias nuo 
Ukrainos sostinės Kijevo. Jos 
vyras, atrodo, negyvenąs su ja.

Ji skurdusis viętos teismui, 
bet jos skundas nebuvęs prinp- 
tas, nes ji esanti “pej-spna nųn 
grata” ir ją reikią iš gyvena
mosios vietęs kur nors ištrem
ti...

Pavlo Hlushanyza iš Ukrainos 
pabėgęs 1944 m. į Austriją, o 
Kanadon emigravęs 1,948 m, Jįs 
sakąs, jog jo namas išmokėtas 
ir jis galįs savo dukteriai su vąi-. 
kais paskirti 5 kambarius. Jis 
turįs šiek tiek ir santaupų. Tik 
reikią, kad jo duktė su vaikais 
būtų išlęista iš Ukrainos.

aiškiai matomoje vietoje. Tik 
vietos administracija stato vię- 
ną sąlygą: lietuviai turėš pri
sidėti prie pastatymo išlaidų, 
atseit reikia pinigų.

Mano manymų, dėlei to ir 
kalbos negali būti,. Jei męs lai
kome kryžių savo kųrįnių ir 
jis mums, yrą brangus, tai turi 
me surasti lėšų jo atstatymui. 
Šiam reikalui yra šaukiamas 
buvusių seligenstadtiečių susi- 
rinmas birželio 19 d., 6 v, v., 
Jaunimo Centre. Aš, iš savo 
pusės, įpjelai prisijėsių prię 
šio istorinio ^ryžiąus atstaty
mo ir kviečiu kitus pąremti šį 
reikalą. Šis istorinis kryžius 
turį būtį pastatytas, ką^.; jįs. da.r 
ilgai, liudytų žiaurią Lietuvos 
okupaciją ir skaudų likimą tė
vynės netekusių žmonių.

Tenką paminėtų kad, kryžius 
per savo stovėjimo laiką buvo 
du kartus atnaujintas. — per
dažytas,. Dabar reikia jis ne 
tik atnaujinti; bet iš naujo pą- 
statyti ir ta pareiga yra mūsų, 
o ne, kieno kito. Todėl susįrin,- 
kimas ir šaukiamas tam, kad 
surastų būdą, kaip šis darbas 
gražia.ujbr rūpestingiau galėtų 
būti atliktas.

Petras Galinauskasy - *• * n-r

KELIONĖ Į MIAMI
Pusbernis įlipo į lėktuvą ir 

atstatęs į pilotą revolverį sako-’ 
“Nugabenk manę į Miami-” Pi
lotas šaltai jam atsako: “Ąš 
skrendu į Miami, tad revolveris 
čia nereikalingas”. Pusbernis pa
siaiškino: “Jau tris kartus ban
dau pąsįęktį Miami ir kiekvie
ną kartą atsiduriu Kuboje, šį 
kartą aš ^raj noriu patekti į 
Mįąmi” L

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
n-oji dalis
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Kadangi metų laikas kaip tik pasitaikė audringas 

lapkričio mėnuo ir marių vandenys buvo audringi, tai 
Gulbis buvo tikras, jog niekad iki šiol į žvejo laivelį 
kojos neįkčlusi sesuo tos kelionės metu neišvengs jūros 
ligos. Bet kitos išeities nebuvo, nes sergantiems vai
kams kiekviena valanda buvo svarbi ir reikėjo skubėti 
juos atiduoti i patyrusio ligoninės daktaro rankas. 
Burlaivio kajutė buvo vos poros metrų pločio, gi įsi
siautusi lapkričio mėnesio audra burlaivi mėtė tarp 
bangų kaip skiedrelę. Sesuo Aleksandra šios kelionės 
metu jūros ligos kamuojama tikrai tapo tokiuo pat li
goniu kaip ir jos globojami vaikai, bet pagaliau Gulbis 
su pasididžiavimo gaida balse pranešė, jog jis jau ma
to Deimenos upės žiotis. Ir tikrai, Į Deimenos vande
nis Įplaukus, buriavimas tampa ramesniu, laivelis 
čia jau nebebuvo blaškomas Įsisiautusių bangų negai
lestingo sūpavimo. Iš čia jau buvo lengvai pasiekta 
Labguvą ir geležinkelio stotis, iš kur sesuo Aleksandra 
su savo ligoniąty paskutiniu vakariniu traukiniu išvyko 
i Karaliaučių ir vaikai čia buvo laiku paguldyti į ligo
ninę, kur prityrusių daktarų priežiūroje jų gyvybei 
jau nebebuvo pavojaus.

privilegijuota smuklė, 26 paveldimos žvejų sodybos ir saugesnę vietą, kurioje dabar ir randasi šių dienų 
apie 300 ha dirvožemio bei lapuočių miško plotai Kunęų kaunąs.
Apie tą laiką vėjai čia pradėjo versti lekiančio smėlio Panavus likimas ištiko ir Pilkopos kaimą, esantį į 
klodą, kuris ilgainiui išaugo į aukštą slenkančią kopą.šiaurę nuo Rasytės. Pirmasis Pilkupos (rašoma Pilko- 
Kopa per metus pasitūmėdavo marių link 5 —- 6 metrus.paj kaimas dokumentuose jau minimas 1283 metais. 
1822 metais čia beliko tik apie 30 ha naudojamos že-Tada. vietoą gyventojai aukštame kalne turėjo savo 
mės, o 1830 metais smėliu jau buvo užverstas visas šventovę, kur garbino, savo dievus. Dabar šioje vie- 
kaimas. Kopas pajūryje apželdinus mišku, naujo smė-toje styri 59 metrų kopkalnis, užpylęs tą pirmąjį Pil- 
lio nešimas iš jūros pusės buvo sustabdytas, gi Kuncų kupos kaimą. Žmonės iš jo pradėjo keltis jau apie 1650 
sodybas užvertusi kopa, slinkdama tolyn link Kur-metus ir kurtis naujoje gyvenvietėje, kurią jie pa va
šių Marių, vėl pradėjo atidengti senųjų sodybų pasta- dino Senąją Pilkopa. Tačiau ir čia žvejų neapleido 
tų pamatus, klojimų grindinius. Matyti, į pavojų pa- vargai ir bėdos. Pustomas smėlis, gaisrai ir kitos ne
tekę senųjų Kuncų gyventojai turėjo pakankamai laimės privertė Senosios Pilkopos gyventojus ir vėl 
laiko nugriauti savo sodybų trobesius ir juos perkelti i ieškoti saugesnės gyvenvietės, kurią jie šį kartą pava-

RUNGAI IR PILKUPA
Kadaise Kuncai buvo žymus bažnytkaimis, kurio 

parapijai priklausė ir rytiniame Kuršių Marių pakraš
ty esantis Įsės žvejų kaimas. Tai yra labai sena Kuršių 
Užmario vietovė, besirandanti 5 km į pietus nuo Rasy
tės. Martyno Nauburo pateiktomis žiniomis (L.Ę., 
XIII t, 351 pųsL), 1550 metais Kuucuose buvo viena Sklandytuvas virš Neringos kopų
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dino Naujaja Pilkopa. šioje naujoje vietoje 1743 me.- 
tais pradeda veikti mokyklą... ir! karčiąma. 1786 
metais Senojoje Pilkopoje dar buvo likęs 21 kiemas, 
o Naujojoje Pilkopoje buvo Įsikūrę 9 kiemai. Abiejų 
gyvenviečių žvejai palaikė glaudžius tarpusavio ryšiuąį 
Tačiau ir naująjį kaimelį pradėjo pustyti slenkančioj 
smiltys ir gyventojams, teko, dar du kartus keisti, sodyr 
bu vietas, kol galutinai apsigyveno dabartinėje Pilko
poje, esančioje 10 kilometrų į pietus nuo Nidos, ši j 
kaimas yra išsistatęs slėnyje prie marių, apsuptame 
50 — 60 metrų aukščio kopomis, čia į Kuršių mariaą 
yra nutysęs 600 metrų ilgumo Kaspelegės ragas, susi
daręs iš kopų į marias, suversto smęĮįo,

Bet apie 1888 metus ir šiai gyvenvietei ėmė grėstų 
smęlio pavojus. Vėjo pustomas smėlis pradėjo rinktis 
prie mokyklos pastato ir kitų kaimo gyventojų trobe.-. 
siu. Tada skubiai buvo apsodinti slenkančių smilčių 
kalvagūbriai ir to pagalba smėlio slinkimas buvo su
stabdytas. Taip ir sustingo prie pat Pilkopos aukštą 
smėlio kalva — nerįjiečių atkaklių kovų su smėlių 
pęrgalėj pąniįnklas. Paskutiniu metu Pilkopos kaime 
buvo apie 300 vietos gyventojų, gi vasarotojų čia kąs- 
inet apsiląnJęyęląvo po 900, asjųenų. Kaime veikė pra
džios mokykla, buvo garlaivių prieplauka, sklandy
mo mokyklos įrengimai ir jauniiųo nakvynės namai.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLAĮINKĮTę
PIRKRĄŠTI "NAUJIENAS"

JOS VISAD RAŠO



DR. ANNA BAL1ŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSĮ IS 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolofu PRospoct 8-3229 

R«zi4, WAibrook 54076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

juo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

Rez. t»L 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGU A 
6449 Sc. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Folef.: PRospoct 8-1717

DR S. B1E21S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Ras.; 3241 WEST 66th PLACE 5 
Phono: REpublic 7-7868

DR PHER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razidu 388-2233
OFISO VALANDOS; 

rtrmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vaL, 
sntratL, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad, tiktai susitarus.

Raz. GI 8-0873

DR W. M. E1S1N - EISIMAS
iK mUifcRŲ LiGOS

GiNcKOLuGlNH CHIRURGIJA 
6132 Kedziv Avc^ nA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, ssanioinii Ml 3-UUOl.

ĮSIRAŠYKIME į namų 
SAVININKŲ DRAUGIJĄ

Neseniai persitvarkė Brigh
ton ir Gage Parkų Namų Savi
ninkų draugija. Kreipiausi į jos 
pirmininkų Praną šulą, kad 
paaiškintų tos draugijos tiks
lus bei uždavinius ir persior
ganizavimo reikalą.

— Atskirose lietuvių koloni
jose veikia namų savininkų 
organizacijos, bet Brighton ir 
Gage Parkuose tokios aktyvios 
draugijos nebuvo. Be to, ne 
visi namų savininkai sutilpda
vo dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių.

— Įdomu būtų žinoti jūsų 
draugijos tikslus?

— Mūsų draugijos tikslas — 
apginti namų savininkų inte
resus bei teises. Tam tikslui 
mūsų draugija turi teisių sky
rių, kur nariai gali gauti pata
rimų ir legalią pagalbą savo 
teisėms ginti ir skoloms, nuo
moms išieškoti. Sieksime, kad 
namų vertė — namų ir sklypų 
— nedidėtų, pagerinimus na
mam ir apylinkei darant. Ko
vosime, kad namams mokes
čiai teisingai būtų paskirstyti, 
bet nedidėtų be rimto pagrin
do. Rūpinsimės, kad pas mus 
neapsigyventų destruktyviniai 
elementai, kad šios apylinkės 
pasižymėtų tvarka bei švara,

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3344 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 va). 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

Ofiso teiu Portsmouth 7-o000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CH IRU RGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v.' p. pl; 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
— f -C.i f 3 • i į i 

OPTOMETRIST AS'J-
KALBA LIETUVIŠKAI

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

“contact lenses” ; 4
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL 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. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

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

GRAD1NSKAS
NEŠIOJAMAS STEREO 

PATEF ONAS 
TIK $46.95 

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kik A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma i 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. 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 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.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONiS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. tel?i~ Glbson 8-6195

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

kad čia būtų saugu lietuviams 
gyventi ir kiltų gyvenančių ge
rovė.

Reikalausime iš Chicagos m. 
administracijos, kad mūsų ra
jonuose sudėtų didesnius ka
nalizacijos vamzdžius ir pada
rytų atitinkamus pagerinimus 
miesto pietinėje dalyje, idant 
būtų išvengta rusių apsėmimo.

—Kas gali būti draugijos na
riais?

— J draugiją priimami na
riais visi lietuviai, kurie yra 
namo ar sklypo savininkai ar 
butų nuomininkai, kurie prita 
ria anksčiau išvardintiems tiks
lams. Nariu laikomas tas, ku
ris sumoka $1 metinio mokes
čio ir lanko susirinkimus bei 
parengimus.

Juo didesnis narių skaičius 
į draugiją įsirašys, tuo stipres
nė bus mūsų organizacija, su 
kuria savivaldybės pareigūnai 
turės skaitytis. Tada didesnių 
pagerinimų mes susilauksime 
ir be didelių rūpesčių bei bai
mės šiose apylinkėse gyvensi
me.

Tad kviečiame visus lietu
vius namų savininkus bei nuo
mininkus į naujai perorgani
zuotą draugiją Įsirašyti na
riais. Tas lengvai galima atlik 
ti pas ponią Izokaitienę, Z. 
Girdvainytę ir Aid. Laurinai
tienę, 2406 W. 44 St. ar pas at
skirus valdybos narius, — bai
gė pasikalbėjimą d-jos pirmi
ninkas Pr. šulas.

Ant. Burkevičius

• Lietuva maskolių 
vergijoje

Kolchozų darbininkės verčiamos 
linksminti okupacijos kareivius

“Snimite triapku!”

Vaclovas Paulauskas iš Kel
mės rašo (Literatūra ir Menas, 
Nr. 13, 1971 m. kovo 27):

“...Nuošaliame pasienio mies
telyje pagyvėjimas. Iš netoli
mo kolūkio atvažiuoja saviveik
lininkai. Tai ne kasdienis įvy
kis kareivio gyvenime. Visi, lais
vi nuo tarnybos, skubame Į klu
bą.

Scenoje aidi dainos, šokiai, 
juokiamės ne per giliausiomis 
intermedijomis. Ir štai praneša, 
kad melžėja (dabar nebeprisime
nu jos pavardės) padeklamuos 
Lenino premijos laureato Eduar
do Mieželaičio eilėrašti ‘Snimite 
triapku'”...

ši žinutė pirštu prikišamai ro
do, kad pavergtos Lietuvos pa
sienis apstatytas rusų kareiviais. 
Iš apylinkės kolchozų suvežą lie
tuvius ir lietuvaites, kaip ver
gus, rusų kareivius palinksmin
ti. Gali didžiuotis Lenino laure
atas, kad jo “kūryba” skamba 
net iš rusiškos karvių melžė
jos lūpų. Kiek toje stichotvore- 
nijoje yra karviškų motyvų, pa
likdami apskaičiuoti lenininiams 
kritikams, skaitytojui norime 
priminti, kad šis dainius ir mėš
lo kratytojoms yra medžiagos 
davęs:

Kada kiti didmiesčiai plečiasi į šonus, Hong Kongas auga į viršy, 
nes jam nėra kur plėstis. Ant kalny pastatytas miestas turi daug 

tokiŲ laiptu.

“Reikia, vaizdingai sakot, ‘iš
vežti mėšlą*? Prašom, vežkite! 
Man savo eilių
negaila! Tegu jos pabūna 
kuo dar nebuvo; mėšlu: tegu 
patręšia pavasarį, gerb. Tribūna, 
žemę, iš kurios suartų vagų 
tegu išauga daugiau mums 
duonos ir gėlių — man negaila 
savo eilių...
Vadinkite mėšlu; 
o man malonūs, 
Tribūna, šie žodžiai...”

(Cituota iš Pergalės, 1967, nr. 
9, psl. 9; kalba netaisyta).

Maža pastabėlė: Beje, Dr. V.

Kudirkos laikais kiekvienas ru
sas, sutikęs lietuvę, šaukdavo 
“Dirži jubki”, o dabar — “Sni
mite triapku”.

(Liet. Dienos)

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros Klubo prieš- 
metinis susirinkimas įvyks trečiadie-* 
nį, birželio 16 d., 7:30 vai. vak., Hal- 
lywood svetainėje, 2417 W. 43rd St. 
Nariai kviečiami atsilankyti ir aptarti 
klubo reikalus, kurių yra daug, nes 
klubas turės 2 mėn. atostogų.

Rožė Didžgalvienė, rast.

Brangiai žmonai ir motinai

MARIJAI GUDELIENEI
< f

|? mirus, 

vyrą Martyną ir sūnų Ričardą nuoširdžiai 
užjaučia j

Dr. V. ir Dr. J. Dubinskai

mirus,
jos vyrui MARTYNUI GUDELIUI 

ir sūnui RIČARDUI 
skausmo valandoje 

reiškiame gilią užuojautą.

Chicagos Našlių, Našliukių ir 
Pavienių Draugiškas Klubas

?. SittiKiX 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

V Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Support*) ir t. i
VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9— 1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.; PRospect 6-5084

-----—SliJTTI LJKDOI----------

NAUJIENAS
■--------- BTOinWLTB—  

ir progai erzino faktai per

NAUJIENAS

The iron Curt&n 
Isn't sound proof.

Filmu artistė Mia Farrow Londono: 
aerodrome belaukdama lėktuvo mer-| 
ga savo vyrui Andre Previn antklodę.

SM c«n*t com* to you for th< 
truth, but you can reach her. 
Pedio Free Europe does get the 
truth through.
•m to RMio Fete Europe 
Bax 1966. ml verooo. M.T.

A. A. I

ALEX A. PANAVAS j
f Gyv. 6838 So. Maplewood. Ave.
s Mirė 1971 m. birželio 14 dieną, sulaukęs 78 metų amžiaus. Gi- 
I męs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę giminės: Kazimieras Minca, Mary Bator. Jennie 

| Jankun, Joseph Rapnikas, Marie Panavas ir jų šeimos, kiti giminės, 
s draugai ir rrifįĮftim!

Priklausė Amerikos Legiono Dariaus - Girėno Postui 271 ir Sv.
I Vardo Draugijai.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 5 vaL vak. Petkaus Marquette ko- .
J plyčioje, 2533 West 71st Street.

Penktadienį, birželio 18 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
i Panelės šv. Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Alex A. Panavo giminės, drabnai ir pažįstami nuošir- S 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa- I 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

I
 Giminės.

f .• Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tcl. 476-2345.
------------  —   -------------- ---------------------------------------------------- - —- -

HEMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

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

— ■ pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834 j

I
I

TĖVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I
I i

ii
•>
*
ii
i

I 
1 
f

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- I 
MAS UIENĄ 
IR NAKTJ 5

* 1TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

PETRAS BIELIŪNAS 
I

4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfavetie 3-3572—
GEORGE F. RUMUNAS

- -L-..-

■LH.9 >o. LLTUAMGA AVE. Tel.: ¥ \ia> 7-I13S-1KW
------- ---------------------- -- —---------------------------—-------------------■ ■ 

I

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWiCZ*

2424 WEST 69lh STREET Kl-.publu 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE ' Irvinia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN' AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COirmodore 4-2228
South. Holland, Illinois
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Labai svarbus susirinkimas
Marquette L

Namų savininkų organizacijos 
vaidyba šaukia susirinkimą, 
kuris įvyks-birželio 18-tą d.,’ 
7;3Ų v., v. parapijas salėje, 682G 
S. Washtenaw Ave. Bus svars
tomi labai svarbūs mūsų apy
linkę liečią reikalai. Todėl 
prašome visus gausiai daly
vauti.
i Bus svarstoma:
i i. Kokių žygių imtis prieš 
nuolat kylančius nejudamo tur 
lo, mokesčius?
: 2. Ką darysime su mums siū 
lomu Chicagos miesto valdybos 
sporto stadionu, kuris supla
nuotas statyti Marquette Par-

Parko Lietuvių i tojams valdžios 
.. namus mūsų

LLlame ir 15-tame 
_ Mūsų pareiga yra labiau or- 
ganizuotis, stojant- nariais Į 
mūsų organizaciją.

Susirinkimus turime lankyti! 
kuo gausiausiai. Turime būti j 
vieningi, nes tik tada mes pa
jėgsime apginti savo reikala
vimus. ,

Į susirinkimų yra pakviesti 
abiejų , wardų (13-to ir l5-to) 
seniūnai Casimir Staszcuk-ir 
F. Lawlor. Į visus jums rūpi
mus klausimus jie pažadėjo at
sakyti. Tad būkite pasiruošę 
su klausimais. Jūsų gausus da
lyvavimas yra būtinas, nes 
tuo mes parodysime, kad rū
pinamės savo kolonijos opiais 
reikalais. Stasys Patlaba

t 3. Priimsime ar atmesime 
jC. H. A. pateiktus planus staty
ki mažiau'pasiturintiems gyven

' Chicagos indėnai
. “okupavo” fortą
• Pirmadienio rytą anksti prieš 
aušrą būrys Chicagos šiaurinė
je dalyje gyvenančių indėnų 
pžėmė kariuomenės apleistą 
Army Nike sviedinių bazę pa
ežerėje prie Belmont Harbor.

Bazės užėmimas Įvyko apie 
2 vai. ryto, kai vienas iš 20 jau 
nų indėnų būrio perlipęs 9 pė
dų aukščio tvorą atidarė var
tus ir įleido kitus. Ši 12 akrų 
bazės vieta dabar priklauso 
Chicagos Parkų Distriktui, bet 
distriktas dar nėra jos iš JAV 
.apsaugos departamento forma
liai perėmęs.
t Bazės okupantai, kurių pri
sirinko apie 60, pradėjo staty
tis palapines ir žada čia gyven

kolonijoje 
warduose?

. ti, kol Chicaga jiems neparū
pins pigių gyvenviečių mieste. 
“Ką mes čia padarėme, tai iš 
karinės rezervacijos padarėme 
indėnų rezervaciją. Mes tą že 
mę atidavėme teisėtiems 
savininkams”, paaiškino 
gi’upės vadas Mike Chosa.

jos 
tos

ADOMUKAS
išPenkiametis vaikas grįžta 

sekmadieninės mokyklos labai 
sujaudintas. Tėvams jis nupa
sakojo tos dienos pamoką. Mo
kytojas kalbėjęs apie pasaulio 
sutvėrimą ir kaip Dievas Jievą 
sutvėrė iš Adomo šonkaulio.

Po kelių dienų vaikas pradė
jo skųstis motinai: ^“Mamyt, 
man šoną skaudą. Manau, kad aš 
gausiu žmoną...”

Dr. KAZYS GRINIUS

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

Išleido Dr. Kazio Griniaus . Komitetas. Knygą galima . 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimą ir minčių” tomą 

(neįrištą) .už $2.00.

1739 So. Hąlsted Street Chicago 8, HL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metę patyrimas.

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

b_. ■ ‘ " ■ ' - į-- «
/ — — ---------------------------------- --------------------------------

Jau atspausdinta ir galima gauti 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. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
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RAIMONDA APEIKYTĖ, 
4-tos Dainy šventės akompanuotoja.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 kamb. butas su
augusiems atike. Marquette Parke.

Tel. 778-7030

PARDUODAMI
' IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
>0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
:alimis ir UsimoKetinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

ESU NAŠLĖ LR NORIU SUSIPAŽINTI 
SU VYRIŠKIU

Atsakysiu tik į rimtus laiškus.
Prašau rašyti:

Naujienos, Box 174 
1739 So. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL. 60608

Experienced
, COFFEE SHOP WAITRESS 

Apply in person 
CHARLES CONTINENTAL

HOUSE
15400 So. CICERO CHICAGO

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

PERSONAL
Asmeny Ieško

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

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

— Smieliauskienės vadovau 
jami “Grandies” tautinių šo
kių šokėjai birželio 20 d., sek
madienį, atliks programą 
BALFO ruošiamoje gegužinė
je Bučo darže. “Grandis” vi
sur ir visados mielai talkininkau
ja lietuviškiems darbams ir sa
vo pastangomis gražiai repre- 
zentuojasi. Nuvykime tad sek- 
m adienį visi Į Bučo daržą pasi
žiūrėti savo iškilaus jaunimo.

— Inž. Antanas Novickis — 
95-12 —- 108th Avė., Ozone 
Park, N. Y. 11417 — žymus savo 
sios profesijos ir lietuvių visuo 
menės veikėjas susirgo ir pa
guldytas ligoninėn. Šiomis die
nomis bus daroma gerklės ope
racija

— Teisia. Antanas Repšys, 
— gyvenęs 6011 So. Talman 
Ave., Chicago, Ill. 60629 po il
gos ir sunkios ligos mirė birže
lio mėn. 12 d. naktį Šv. Luko 
Presbiterijonų ligoninėje. Bir
želio 17 d. bus pašarvotas Ma
žeikos - Evans koplyčioje ir lai
dojamas šeštadieni, birželio 
mėn. 19 d. A. a. A. Repšys buvo 
žvmus Altos ir krikščioniu de
mokratų veikėjas.

— Antanina Ošlapienė — 
80-15 Cowles Court, Rego Park, 
New York, 11379, Lietuvių mo
terų klubo veikėja atsidūrė li
goninėje ir turės jau antrą ope 
raciją.

— Pempės, vyturiai, kurap
kos tilvikai beveik visai išnykę 
dabartinėje Lietuvoje pagal 
pasakojimus iš ten atvykusių. 
Gandrai taip pat labai suma
žėję. Išnaikinimas balų, pie
vų, durpynų, gojelių, net dau
gybės pavienių sodybų daug 
prisidėjo prie šių paukščių iš
nykimo. Užtat esą Lietuvoje 
priviso nemaža vilkų ir lauki
nių Usurijos šunų...

— Istorikė Vanda Daugirdai
tė — Sruogienė — 7023 So. Ca
lifornia Ave., Cicago, Ill. 60629 
baigė rašyti veikalą apie Lietu 
vos Steigiamąjį Seimą, reda
guos prof. dr. Jonas Puzinas. 
Veikalą užsakė ir numato iš
leisti Vyriausias Lietuvos išlais 
vinimo Komitetas — Vlikas.

— Stud. Dalios Biliūnaitės ir 
adv. Steponaičio iš Toronto 
vestuvės įvyko birželio 12 d. 
Chicagoje. Gražaus vestuvinio 
pobūvio metu Grandies šokė
jai pašoko kelis tautinius šo
kius atsisveikinimui su tos gru
pės šokėja Dalia.

' — Vytautas Gutaūs1 is, Done
laičio lituanistinės mokyklos ir 
Marquette Parko lituanistinio 
ansamblio dirigentas bei vado
vas šiandien per Margučio ra
diją duos svarbią ir Įdomią in
formaciją apie Čikagos ir jos 
apylinkių lituanistinių mokyk 
lų chorų dalyvavimą IV-toje 
Dainų šventėje Čikagoje.

—Inž. Albertas Kerelis vado 
i vau j a IV-sios Dainų šventės 
Bilietų komisijai. Pageidauja
ma bilietus i šią didžiulę šven
tę Įsigy ti iš anksto, kad prie 
Chicagos amfiteatro kasos 
prieš koncertą nebūtų bereika 
lingos spūsties ir laukimo. Jie j 
dabar yra gaunami Marginiuo
se, 2511 W. ,69th St. šventė 
įvyks liepos 4 o.

— Gen. Konsulo Dr. Petro 
Daužvardžio kalbą Chicagos 

i Lietuvių Tarybos ir LB Vidur. 
Vakarų apygr. suruoštame bir
želio Įvykių minėjime komen
tavo Chicago Daily News dien
raštis, paryškindamas dabar
tinę žmonių padėtį Simo Ku
dirkos nuteisimu ir nekaltu 
žmonių išvežimais pirmoje 
okupacijoje.

— Tedis Zierinš Vėliavų die
nos proga Chicago Tribune 
laikraščio skiltyje Skaitytojų 
balsų skyriuje rašo, kad Simo 
Kudirkos nuteisimas už sieki
mą laisvės paneigia skleidžia 
mus gandus apie komunizmo 
švelnėjimą. Ta proga jis paša 
ko apie Estijos, Latvijos ir Lie 
tuvos okupaciją ir masinius 
gyventojų trėmimus.

BARBER SHOP
chair, excellent business.

$3500 or best of r.

743-6469

— Lemonto aukšt. lituanistine 
mokyklą baigė Richardas Bur
ba,, Agnė Katiliškytė, Algiman 
tas Lieponis, Edwardas Razma 
ir Rasa šoliūnaitė.

— Žurn. Jonas Vaičiūnas įei
na Į Kanados ir Amerikos lie
tuvių IV-sios Dainų šventės Vyk
domąjį komitetą kaipo LB Vi
dur. Vakarų apygr. atstovas, 

i Jis taip pat yra Dainų šventės 
leidinio komisijoje.

♦ Į BALFO gegužinę pasam
dytas busas, kuris kursuos šia 
tvarka: pirmas sustojimas 12 
vai. 18 kolonijoje prie Naujienų 
redakcijos, antras sustojimas 
12,15 Bridgeporte — prie Lie
tuvių auditorijos, 3133 So. Kals
tei St., trečias sustojimas 12,30 
vai. prie Šv. Kryžiaus bažnyčios, 
4557 So. Wood St, ketvirtas — 
12,45 vai. prie Brighton Parko 
bažnyčios ir penktas sustojimas 
1 vai. Marquette Parke, 69 gat
vės kampas ir California Ave. 
Iš pikniko autobusas grįžta 7 
vai. Bušui vadovauja Vladas 
Navickas.

Svečius pasitiks Balfo pikni
ke, birželio 20 d., Balfo direkto
rius J. Mackevičius su pagalbi
ninkais. Pikniko vyriausias va
dovas, Balfo direktorius Felik
sas Sereičikas, kuris visus ma
loniai priims. (Pr).

Virginijoje yra Luray olos, kuriose žmonės sumeta nemažai monetų 
j "Linkėjimų šulinį". Šulinys išvalomas kas penkeri metai. Pasku
tini kartę buvo rasta virš dviejų milijonų monetų, iš viso 43,000 do
lerių. Pinigai panaudojami įvairiems ligų tyrimo darbams. Vaikai

< ' padeda surinkti pinigus.

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke. ___

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, L 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

PERKRAUSTYMAI

įrengtas
i užim-

butai

Mar-

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAIbrock 5-8063 1

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 BUTU 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. S47.000.

YVz AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai, nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — $33.500.

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

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

. .

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublic 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
liu. gyvybės, svei

katos ir biznio.
P’*°9tos išsimokė-1 

-•r limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS | 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 ’

! 10 BUTU, mūras, alum, langai, šil.
i sazu. Gražus palatas. , Apylinkė 
;62-ra ir Talman. Tik $79.500.
j 614 KAMB.. 18 metų mūr.. šil. gazu, 
įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26.900.

U4 AUKŠTO 12 metu mūrinis. Si- 
Įima sazu. centrinis vėsinimas, gražiai
Įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 

I Pulaski. $37 500
2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima sa- 

jZu. aluminiiaus langai. 2 automobiliu 
t garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900.

3 MIEGAMU aovnaujis mūras, ši- 
Įima eara. aluminiiaus langai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi a’jto 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 4-1050

■^HOMĘINSURANCE-Z
Call: Frink Zapolk 
320871 W. 95th St?

GA 4-3654

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visom* progoms.

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

A. & L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE, 

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

BUY U.S.
SAVINGS
BONDS

•WHERE YOU BANK OR WORK

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstetau senos vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į 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

BUTU NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

•Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4367 So. Kedzie, Chicago
TEL. — 254-5551

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

Every 
litter bit 

hurts W

Litter doesn’t throw 
Itself away: litter 
doesn’t just happen. 
People cause it-and 
only people can prevent 
It ‘’People" means you. 
Keep America Beautiful




