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VIETNAMO KARO AUKOS IR KLAIDOS
{ WASHINGTON AS. — Vyriausybės byla su New York Times 

ir kitais laikraščiais, spausdinusiais slaptus Pentagono dokumen
tus, pasieks Aukščiausiąjį Teismą. Apeliaciniai teismai neužgynė 
laikraščiams dokumentus spausdinti — spaudos laisvė esanti šven
ta. Trečiadienį dar 12 laikraščių ėmė skelbti slapto raporto dalis. 
Raporte atsispindi vyriausybės ir kariuomenės vadų galvosena 
apie Vietnamo karą ir jo įvykius. Karo vadai reikalavo leidimo 
pulti svarbesnius šiaurės Vietnamo taikinius, o gynybos sekr. 
McNamara nesutiko. Tik trys savaitės prieš prez. Johnsonui su- 
stabdant bombardavimą, kariuomenės štabas reikalavo leidimo 
pulti bombomis Hanojų ir Haiphongą.

ŽYDAI REIKALAUJA VIZŲ KVYKTI
MASKVA. — UPI spaudos agentūra iš Maskvos paskelbė, 

kad 33 žydai atvažiavo į Maskvą iš- Rygos ir Vilniaus ir pradėjo 
bado streiką Maskvos pašto centriniuose rūmuose. Jie ramiai 
sėdėjo pašto salėje ir milicija jų nejudino. Dar 50 žydų pradėjo 
panašią demonstraciją Rygoje, ši grupė pasiuntė telegramą so
vietų premjerui Kosyginui, reikalaudama leidimų žydams iš
važiuoti iš Sovietų Sąjungos.

Vietnamo karo įvykius gali
ma aprašinėti ne tiek remian
tis vadų pareiškimais ir diplo
matų ėjimų aiškinimu, kiek re
miantis šaltais skaičiais, kurie 
parodo, kiek tas karas atnešė 
nuostolių ir ką jis padarė Indo- 
kinijos žmonėms.

Amerikiečių iki šiol kare žuvo 
virš 45,000 kovose, dar 9,500 
žuvo Vietname nuo įvairių kitų 
priežasčių. Apie 20,000 įprato 
vartoti narkotikus. 150,670 jau
nų vyrų buvo sužeisti. Daug 
tūkstančių liko invalidais. Ame
rika prarado' iki balandžio mėn. 
3,327 lėktuvus, kurie kainavo 
6.7 bilijonus dolerių. Be jų, pra
rasta 4,441 helkopteris, kaina
vęs 1.1 bil. dol.

Amerika Il-rne Pasauliniame 
kare prarado 27,137 lėktuvus ir 
Korėjos kare 3,000 lėktuvų.

Be amerikiečių Vietnamo kare 
žuvo 4,485 P. Korėjos, Australi
jos, N. Zelandijos, Filipinų ir 
Tailandijos kariai. Komunistų 

- nuostoliai .'-yra keturis kart- di
desni už amerikiečių ir pietų 
vietnamiečių — 12 milijonai 
žmonių. Pentagono žiniomis, ko
munistų žuvo 740,202 kareiviai. 

.. Prancūzija savo kare Indokini
joje skelbė 500,000 Vietminth 
žuvusių kareivių.

Pentagonas skelbia 1,651 ka- 
rėvį dingus ar Hanojaus nelais
vėje. Iki šiol komunistai palei
do tik 54 belaisvius. Pietų Viet- 

... namfenelaisvėje yra :37,380 prie- 
‘ šd kareivių.! ‘ ’’ -

Senato komitetas, vadovauja
mas-šen. Kennedžio skelbė, kad 
be kareivių Vietnamo kare žu- 

/ vo ar buvo sužeista virš milijo- 
;no crvilių? ' Vien žuvusių buvo 

7 325,000 žmonių.
*"• ^Amerikos strateginiai bombo- 

'■ iidšiai H-Jamė Pasauliniame ka- 
. re užmušė 300,000 vokiečių.ci- 

vilių, sužeidė 780,000 ir 7.5 mi- 
!jonus-paliko be narini, čia rei- 

~kfa pabrėžti,^kad Vietnamo ka- 
'' ‘ re ‘buvo hūmėsta 5.8 milijonai 

tonų bombų, 'kada II-jame Pa- 
sauliniame ‘kare Amerikos lėk- 

•- tuVai numetė iš viso “tik”1 2,- 
057,244tonas bombų visuose 
frontuose, ; neskaitant atominių 

’ bombų nuinestų Japonijoj e.? Be 
aviacijos rbombų Amerikos ka
rinės jėgos iššaudė Vietname 

“'5.9 mil. tonų artilerijos sviedi
nių ir kitų sprogmenų. «

’•J ‘Amerika Vietnamo karui iš
leido apie T30 bilijonų dolerių. 
Apie f6' milijonai akrų Pietų 

' Vietnfaihd žemės buVo aplaistyti 
chemikalais/kurie sustabdo visą 
augmenijos gyvybę. Vietname 
dar liko-tūkštaančiai nesprogu-

• šių minų, sviedinių ir bombų, ku- 
1 rios pareikalaus žmonių aukų. Jei 

už 9 ' mėnesių Amerika pasi- 
.trauks.išVietnamo, verta klau- 
trr ar .apsimokėjo visos tos au- 
kos ir išlaidos? •

SĄN ANTONIO. — Iš Meksi
kos. į Ameriką kasdien pereina 
daug meksikiečių, ieškodami 
Amerikoje darbų. Per vieną mė
nesį vied Texas pasienyje bu
vo sulaikyta 718 meksikiečių.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. _ Ang- 
liakasių unijos veikėjo Jablons
kio šeimos nužudyme įtariami 
trys vyrai yra laikomi kalėjime. 
Vienas jų prisipažino kaltu ir 
papasakojo visas nusikaltimo 
smulkmenas. Jis gavęs pinigų 
iš vyro, kurio pavardės jis ne
žinąs, tik vardą — “Tony”. Po
licija ėmė aiškinti, kas galėjo 
žmogžudžius nusamdyti. Kaip 
žinoma, dabartinis angliakasių 
prezientas W. A. Boyle yra gerų 
pažįstamų vadinamas — “To-f 
ny”. Jo advokatas paskelbė pa
reiškimą, kuriame kategoriškai 
paneigiama, kad Boyle turėjo 
kokių ryšių su žmogžudžiais.

SAIGONAS. — Pietų vietna
miečiai taip skubiai pasitraukė 
iš komunistų puolamos Fuller 
bazės prie demilitarizuotos zo
nos, kad paliko visus artileri
jos pabūklus, kuriuos komunis
tai panaudojo prieš besitrau
kiančią Saigono kariuomenę. Ba
zėje buvo ir 10 amerikiečių, jų 
likimas nežinomas.

SAIGONAS. — Prezidentas 
Thieu pasirašė įstatymą, kuris 
labai suvaržo kandidatus Į pre
zidento vietą. Įstatymas reika
lauja, kad kandidatą pasiūlytų 
40 senatorių arba 100 provinci
jų tarybų narių. Manoma, kad 
šį įstatymą Thieu pravedė, no
rėdamas sumažinti sau konku
rentų skaičių.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
vyriausybė pakvietė sovietų ko
munistų partijos vadą Brežnevą 
į svečius ir jis atvyks šį rudenį. 
Skelbiama, kad Brežnevas bus 
sutiktas lyg valstybės galva, 
nors toks, sutikimas prasilenkia 
su protokolu. Kai Paryžiuje 
lankėsi Nikita Chruščiovas, jis 
ėjo premjero pareigas ir buvo 
priimtas kaip vyriausybės gal
va, tačiau Brežnevas tarpvalsty
biniuose santykiuose neturi jo
kio oficialaus ranko.*

• • • { >

Arabų teroristai 
Gazos pakraštyje 
TEL AVIVAS. — Arabų te

roristas Gazos pakraštyje metė 
turgavietėje granatą, kuri su
žeidė vieną Izraelio kareivį, žu
vo du arabai ir 44 buvo sužeisti. 
Izraelio karinis patrulis rado du 
sušaudytus arabus nętoli Moua- 
zi pabėgėlių stovyklos. Matyt, 
juos nužudė partizanai, kurie 
baudžia arabus, einančius dirb
ti izraelitams. šiais metais vien 
tik Gazoje buvo nužudyti 56 ara
bai. .

Egipto laikraščiai paskelbė, 
kad prezidentas Sadat ir Saudi 
Arabijos karalius Faisalas su
sitarė šauktį visų arabų vals
tybių galvų konferenciją. Visos 
arabų valstybės turinčios prisi
dėti prie žygio išlaisvinant oku
puotas žemes. Visiems teksią 
išspręsti ir Palestinos pabėgėlių 
klausimą. ’ r ”1

nuomas valstybei.

Daugelis parapijų tų nuomų 
valdžiai nemokėdavo. Dabar vy
riausybė atleidžia bažnyčią nuo 
tų skolų, kurios siekia 4,620,000 
dolerių, sumokėjimo. Be to, tos 
parapijos, kurios nuomą valsty
bei mokėdavo, gaus atgal vi-j 
sus sumokėtus pinigus. Sugrą
žinama suma siekia 2 milijonus 
dol.

šis susitarimas parodo, kad 
Giereko valdžia iš tiesų nori ge
resnių santykių su katalikų baž
nyčia Lenkijoje. Kartu ji siekia 
ir geresnių santykių su Vatika
nu. Buvusiose Vokietijos žemė
se parapijas valdo lenkai kuni
gai ir vyskupai, tačiau Vatika
no knygose tos parapijos ir vys
kupijos vis dar laikomos Vokie
tijos vyskupų, laikinai pertrauk
ta, pavalda. Iki šiol Vatikanas 
nepripažindavo Vokietijos žemių 
Lenkijai. Tik kardinolo Koenigo 
vizito metu jis pareiškė, kad va
karinės Lenkijos teritorijos yra 
lenkų “tėvynė”.

Dabar lenkų katalikų vysku
pą? perims buvusias vokiečių 
katalikų ir protestantų nuosa
vybes Vakarų Lenkijoje. Po to, 
manoma, Vatikanas, priskirs tas 
vyskupi j as Lenkijos diocezi j ai. 
Ar dėl to vokiečių katalikai pyks 
ar ne, Vatikanui svarbu toliau 
“statyti tiltus” į komunistų val
domas šalis.

Šeima prašo 
pabėgėlį grįžti

LONDONAS. — Sovietų Są
jungoje likusi pabėgusio moks
lininko Fedosejevo šeima: žmo
na, sūnūs ir duktė parašė Brita
nijos karalienei Elzbietai laišką, 
kuri atnešė į Britanijos amba
sadą Maskvoje. Laiške karalie
nė prašoma perduoti šeimos at
sišaukimą į vyrą ir tėvą Ana
tolijų Fedosejevą, kuris prašo
mas sugrįžti namo.

Britų užsienio reikalų minis-

cijos parodoje sugadino i vakarus pabėgęs iv delegacijos narys Fedosejevas, erdvėlaivių inžinie- 
rius. Jis apsigy/eno Britanijoje.

LENKIJOS KATALIKAMS ATIDAVĖ 
TURTUS BUVUSIOJE VOKIETIJOJE

VARŠUVA. — Lenkijos komunistinė vyriausybė, po ilgų 
derybų su katalikų vyresnybe, atidavė katalikų bažnyčiai Len
kijoje 4,700 bažnyčių ir 2,200 klebonijų ir kitų pastatų, nuosa
vybės dokumentus, buvusiose Vokietijos žemėse. Daug tų pa
statų anksčiau priklausė protestantų bažnyčiai. Lenkų parlamen
tas šį vyriausybės veiksmą patvirtino. Visa Nuosavybė katali
kams perduodama be jokių mokėjimų laisvam-naudojimui be 
valstybinių mokesčių. Daugelį šių pastatų katalikų bažnyčia nau
dojo jau nuo karo pabaigos, tačiau reikėdavo mokėti už juos

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Saigono kariuomenė pasr 
traukė ir iš antros bazės P. Viet
namo šiaurėje, nes ją puolė sti
prios š. Vietnamo jėgos.

♦ P. Vietname; praėjusią sa
vaitę žuvo 25 amerikiečiai, 353 
Saigono kareiviai ir 1,681 komu
nistų kareivis.

♦ Senato užsienio reikalų ko
mitetas ėmė apklausinėti politi
kus apie Kinijos priėmimą į 
Jungtines Tautas. Sen. Kenne
dy reikalauja priimti komunis
tinę Kiniją į JT.

♦ Taikos derybose Paryžiu
je Hanojaus atstovas pareiškė, 
kad Amerikos spaudoje paskelb
ti'slapti karo dokumentai įro
do, kad ir prezidentas Nixonas 
buvo karo išplėtimo šalininkas.

♦ Kalifornijoje dujų sprogi
mas tunelyje užmušė vieną dar
bininką, 1 buvo išgelbėtas, o 15 
yra užversti žemėmis ir nežinia 
ar jie gyvi.

♦ Sovietu ir amerikiečių erd
vės specialistai svarsto planą, 
kuris abieju tautų astronautams 
leistų susitikti erdvėje. Ameri* 
kos erdvėlaiviai sustotų prie so
vietų stočių, o sovietai prisijung
tų prie Amerikos erdvės stočių.

♦ Chryslerio bendrovė dau
giau nebeimportuos Simca auto
mobilių, nes juos mažai kas per
ka. Gegužės mėn. parduota tik 
349 Simca mašinos, kada nau
jas britų automobilis “Cricket” 
turėjo 2^233 pirkėjus.

♦ Washingtone kalbama, kad 
Izraelis ir Sov. Sąjunga pradė
jo slaptus pasitarimus per įvai
rių valstybių diplomatus.

terija pareiškė, kad laiškas bus 
Fedosejevui perduotas. Sakoma, 
kad jis Britanijoje susiradęs 
merginą ir su ja gyvenąs. To
kią žinią skelbia britų komu
nistų spauda.

Daug kalbančių - 
maža kovojančių 
ADDIS ABABA. — Afrikos 

valstybių vienybės konferencijo
je be kelių griežtų rezoliucijų 
priėmimo,, nebuvo nieko reikš
mingo atsiekta. Nors. Afrikos 
valstybės.prieš keleris metus bu
vo įsteigusios bendrą fondą “iš
laisvinimo kovai” prieš baltuo
sius vesti Pietų Afrikoje, Rode- 
zijoje ir Portugalijos kolonijo
se, paaiškėjo, kad tik 6 valsty
bės įmokėjo savo žadėtus tam 
kovos fondui įnašus, dar pen
kios įmokėjo mažas, simbolines 
sumas, o kitos nieko nemokėjo. 
Egiptas tam fondui skolingas 9 
milijonus dol. .

Patys afrikiečiai mato, kad iš 
tų “išlaisvinimo kovų” niekas 
neišeina..Vienas Afrikos mi- 
nisteris pareiškė, esą per daug 
laisvės kovotojų, . kurie. niekad 
nekovoja.- Afrikos vienybės uni
jai priklauso 36 valstybės, tačiau 
vienybės toje unijoje nėra.

Įdomu, kad į Afrikos partiza
nų fondą nedidelę sumą įnešė 
ir Izraelis — 2,600 dol. Už to
kią auką labai supiko P. Afri
kos vyriausybė. Ji uždraudė sa
vo žydams, kurių P. Afrikoje 
yra 116,000, siųsti Izraeliui di- veiU> tačiau 
desnes aukas. (Nedidelis skai
čius P. Afrikos žydų surinko Iz
raeliui 1967 m. 25 milijonus dol.

ATLANTIKA. — Buvęs Geor- 
gijos gubernatorius Lester Mad
dox nutaręs kandidatuoti į pre
zidento vietą keliuose pirmi
niuose rinkimuose.

Negras atsargos generolai Benjamin 
Hunton, 51 m., buvo paskirtas Kasyk- 
Ių biuro direktoriaus . pavaduotoju 
švietimo ir darbininky paruošimo rėš* 

' t. ’ • kalami.. r

Surado antidotą
- žaliajai musmirei

PHILADELPHIA. — Gryba
vimo mėgėjams dr. Albert Fine- 
stone iš Temple universiteto li
goninės pranešė gerą žinią. Jam 
pavyko išgydyti sunkiai grybais 
apsinuodijusį vyrą, kuris per
nai prisirinko grybų, jų tarpe 
suvalgė nuodingiausią žaliąją 
musmirę—Amanita vema, ame
rikiečių vadinama “Naikinančiu 
angelu”.

Amerikoje vis daugiau atsi
randa grybautojų, deja, ne visi 
grybus pažįsta. Jei kas nepa
žįsta žalsvosios musmirės, ku
rią labai lengva atpažinti, tai to
kiam nėra ko važiuoti į mišką. 
Šimtai grybų rūšių yra valgo
mos, tik apie 70 grybų yra nuo
dingi. Daugumos nuodingumas 
yra nepavojingas, sukeliąs tik 
laikinus susirgimus, tačiau ama
nita žalioji būdavo mirtina. Ją 
suvalgius atsiranda vidurių 
skausmai, vėmimas, galvos su
kimasis. Po kelių dienų nuo
dai ima naikinti kepenis.

Dr. Fineston paskelbė, kad 
jam pavyko gauti vaistų per Pa
ryžiaus Pasteuro Institutą^per 
Trebon, Čekoslovakijos dri Jiri 
Kubicką, per Pietų Afrikos me
dicinos žurnalo instrukcijas. 
Vaistai buvo rasti Italijoje, Ne
apolyje. Vaistai buvo lėktuvu 
atsiųsti į Philadelphią, kur gu
lėjo šeši grybais apsinuodiję as
menys. Jie visi buvo išgelbėti.

Naujų vaistų pagrinde yra 
“thioktinė rūgštis”. Ji Ameri
koje buvo panaudota pirmą kar
tą. Daktarai sako, kad Čekoslo
vakijos gydytojas tą vaistą pir
mas surado, nes Europoje dau
giau žmonių renka grybus.

Amerikoje 1969 metais buvo 
620 grybais apsinuodijimo at- 

niekas nuo gry
bų nemirė. Amerikoje grybus 
renka iš Rytų Europos ir iš Ita
lijos atvykę imigrantai. Dakta
ras įspėja nenaudoti senų meto
dų, kaip sidabrinio pinigo dėji
mo į verdančius grybus. Jei si
dabras pajuoduoja, grybai esą 
blogi. Tai esanti senų moterė
lių pasaka. Geriausia esą rink
ai grybus, kuriuos pažįsti ir ne
liesti — nepažįstamų.

Izraelio darbo 
unijos nerimauja 
JERUZALĖ. — Karo veiks

mams nurimus, Izraelyje pradė
jo nerimauti darbininkų unijos. 
Streikai gresia elektros jėgai
nėse, ligoninėse ir kitose gyvy
binėse pramonės šakose. Jeruza
lėje vykęs pasaulio žydų “Jewish 
Agency” kongresas irgi kritika
vo Izraelio Vyriausybę, kad ji 
Tnažai rūpinasi darbininkų rei
kalais ir socialiniu teisingumu.

Izraelio valdžia aiškina, kad 
karo grėsmė ir išlaidos ginklams 
neleidžia valstybei kelti atlygi
nimų, kurių reikalauja muitinin
kai, policininkai ir kt. Valdan-

Badaujanti grupė pašto įstai
goje pareiškė spaudai, kad ji pa
sirinko savo sėdėjimo streikui 
šią vietą, nes ji atidaryta 24 vai. 
per parą.

Sovietų Sąjungoje jau buvo 
keturi teismai, kuriuose 25 žy
dai buvo nuteisti kalėjimo baus
mėmis. Dabar Kišineve, buvu
sioje Rumunijos žemėje, vyksta 
penktas teismas, kuriame 9 žy
dai kaltinami turėję spausdini
mo mašiną, kuri buvo naudoja
ma “šmeižtams” prieš sovietinę 
tėvynę spausdinti.

Kambodi jo j sumušė 
komunistų pulką

SAIGONAS. — Kambodžos 
karinė vadovybė paskelbė, kad 
jos daliniams pavyko išmušti 
šiaurės Vietnamo 272-trą pulką 
iš pelkėtų Phnom Penho apylin
kių į rytus nuo sostinės. Visą 
savaitę trukusiame mūšyje kam- 
bodiečiai, padedami Pietų Viet
name gyvenusių kambodiečių 
dalinių, paruoštų ir apginkluo
tų žaliųjų Barecių. karininkų, 
užmušė 120 komunistų kareivių 
ir užėmė pulko štabą. Rasti ne
maži kiekiai amunicijos, ryžių ir 
įvairių ginklų.

Pietų Vietname komunistai 
užėmė šiaurėje esančią P. Viet
namo artilerijos bazę “Fuller”, 
vos 4 mylios nuo demilitarizuo
tos zonos. Komunistai į bazę iš
šovė apie 500 artilerijas sviedi
niu ir minu. ~ ~ -± *

M. Moczaras gavęs 
mažesne vietac c-

VARŠUVA. — Lenkijoje kal
bama, kad žymus komunistų vei
kėjas Mieczyzlaw Moczar, buvęs, 
panašiai, kaip Tito Jugoslavijoje 
lenkų partizanų vadas karo prieš 
vokiečius metu, yra nustumtas 
nuo aukščiausios valdžios. Jis 
buvo laikomas Gomulkos konku
rentu ir tikėjosi, jį pašalinus, 
užimti svarbiausią vietą lenkų 
komunistų partijoje. Ji tačiau 
teko Gierekui. Moczaras liko po- 
litibiuro nariu ir centro komi
teto sekretoriato nariu. Dabar 
atrodo, jam teks sekretoriatą pa
likti, nes jis paskirtas vadovau
ti Vyriausiai Kontrolės tarybai, 
kuri prižiūri vyriausybės biu
džetą ir visas finansines opera
cijas.

Moczaras pakeičia valstybės 
kontrolėje Zenoną Nowaka, ku
ris paskirtas ambasadoriumi į 
Maskvą. Į sekretoriatą paskir
tas Stanislaw Kania jau perėmė 
kai kurias Moczaro pareigas. 
Pranešimas apie vietų pakeiti
mą parlamente jau neminėjo 
Moczaro kaip sekretoriato na
rio, jis tačiau lieka politbiure.

čiai partijai labai skaudūs dar
bininkų skundai, nes ją visada 
rėmė ir remia darbo unijų cen
tras — Histadrut. Jo pagelba 
vyriausybė nutraukė kelis pra
sidėjusius streikus, tačiau dar
bininkų nepasitenkinimas sun
kėjančių gyvenimu liko.



rį tik norite ano kongreso da-

nimo grupės ir grupelės, visoms 
kongreso apeigoms pasibaigus, 
dar savaitėmis bastėsi po visą

Pereitą rudenį, tradicinio Dai
navos naudai baliaus metu, neva 
buvo paminėta šios jaunimo ąto-
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Medžiokliniai su nes, Yorklin, Del., budriai pasitiko fotografą. Jie gyvena atskirai, kiekvienas 
savo būdoje, kuri yra pusiau į žemę užkasta metalo statinė.

ALFONSAS NAKAS

DABARTINĖ DAINAVA

ku puotavę, apie stovyklos su
kaktį šiek tiek išgirdo. Bet ar
gi tai jiems tenai ir rūpėjo, atė
jus su balinėmis sukniomis ir 
smokingais, gėrimams ir orkes
tro muzikai trenkiant? Dainava 
yra verta spaudos dėmesio. Ji 
verta daugelio straipsnių.

Išties, nuo pačios užuomaz
gos pereitą rudenį ir buvo pen
kiolika metų, bfat, 1955 m. lap
kričio 22 d. buvo nupirktas 226 
akrų žemės plotas prie Manches- 
terio nfiestelio, Michigano vals
tijoje ir netruko nė poros metų, 
iki lietuviškos dainos suskam
bėjo visuose kalneliuose, visais 
pakrūmiais, visom prieinamom 
Thorn Lakė, ar Lake Thorn pa
krantėm. Greit atsirado cemen
tiniai stovyklautojų barakai, va-1 
gykios namas, paskui seselių gy
venamieji namai, didieji, baltieji 
Damušio vardo rūmai, garažas, 
■o “anoj pusėj ežero“ — restora- 
nas-svetainė piknikau j autiems. 
Paskui išsipylė asfalto keliai ir 
asfalto sporto aikštelės. Buvo 
aptvarkytos ežero pakantės ir 
pripilta daugelis tonų smėlio 
tiek vandenin, tiek pakrantėse, 
kad bent dviejuose paplūdimiuo-

ji. Dainavos vardas atsirado be
ne su pirmaisiais ar antraisiais 
metais, o angliškąjį Thorn be
reikėjo išsiversti į Spyglį, kad] (xerox) gadynėje, tai tą patį 
turėtume tikrą lietuvišką ežerė
lį. Pirkinys, kuris tuomet kai
navo 20,000 dolerių, šiandien 
yra vertas gero ketvirčio mili
jono. Tiesa, tiek pinigu nebu
vo sukišta. Bet įbrango kele
riopai pati žemė, o pastatai be
veik- visi buvo padaryti už pusę

■4

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senąją Lietuvišką Knygą Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmąją lietuvišką knygą kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt S2JQ.

Knyga Jums'bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu;
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

ATĖJO BIRŽELIS...
< Seniau mus žudė kulkomis, dabar

’ / — daina. PreL J. Kučingis
Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, mirusiems kankinių 

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymus duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 doL tomas. Juose yra 517 psL

Vytautas Volertas, MtAGARO 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- 
darbiautojų ir tiltu statytojų su sovietais 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija 
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta gerinusiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 doL

Juozas Kapačmskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- , 
džiant Lietuvą? bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. rMinučių tikslumu aprašyta
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00. .

Č1KAG1ET4S ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą. "

K. TERORO IR VERGUOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. Si knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
>i.oo. ’. /4- ' ~ ' j

D. kuraifft, MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m 49 
pal., $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
kingi. 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.
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kainos, nes dirbo arba visiškai 
neapmokami savanoriai, arba 
už pusdykį lietuviški inžinieriai, 
melstai, specialistai.

Didfiauaos garbės Dainava 
susilaukė 1966-jų vasarą, kai jai 
teko laimė priglobti iš viso pa
saulio suvažiavusį lietuvišką 
jaunimą į savo pirmąjį kongre
są. Tiesa, tuomet buvo pasida- 

pasakys, jog atmintiniausia jam 
pasiliko Dainava, čia jaunimas 
stovyklavo, posėdžiavo, kūrė kai 
kam labai kraują sugadinusias 
rezoliucijas, flirtavo, dainavo, 
lietuvėje, panašėjo, vieni kitus 
suprato ir pamilo. Jei ne Dai
nava — tas kongresas būtų bu
vęs kur kas blankesnis. Dabar, 
kai visu garu yra ruošiamasi 
antrajam Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresui (1972-jų vasa
rą), jau niekam nebėra abejo
nių, jog Dainava ir vėl suvai
dins patį svarbiausią vaidmenį.

Prieš pora savaičių apie Dai
navą pakalbinau dr. Adolfą Da
rn ušį, vieną iš jos steigėjų ir 
statytojų, valdybos ir tarybos 
narį, šiuo laiku einantį ir sto
vyklos prievaizdo pareigas. Tei
ravausi apie šiandieninę Daina
vą, apie jos gerąsias puses ir jos 
problemas. Dr. A. Darnusis pra
bilo ne gyvu žodžiu, o raštu. Ka
dangi gyvename fotokopinėje 

pasakė ir man, ir kito dienraš
čio bendradarbiui. Kad su sa
vo kolega nesusrmuštnmėm kak
tom, bandysiu dr. Damušio at
sakymus į klausimus kiek gali
ma daugiau sumaišyti ir vieto
mis prikergti savo nuomonę.

Vienas iš klausimų būtu, kaip

i

sukeltu mitu miglose apie 
3 doL ‘
408 psl., kaina 5 dol. Ap
plies bolševikus ir jos na-
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nuoliai vadovų yra atleidžiami 
nuo stovyklautojų programos, 
jeigu jų tėveliai yra atvažiavę1 
iš Clevelahdo, Toronto ar Čika
gos, Tokie, tėvų globai visai die
nai palikti, yra patys svarbieji 
visų išgėrimų ir girtavimų liu
dininkai. Nebūdamas abstinen
tas ir stiklelio nesikratydamas, 
kur vieta yra jį lenkti, su dr. Da- 
mušiu šimtu procentų sutinku, 
jog Dainavoje ne vieta gerty- 
nėm jokiu atveju, jokiu metų 
laiku. -Vienok Įspėju, kad dr. Da- 
mušiui bus labai sunku čia ap- 
čiuopiamiau ką laimėti. Pies
tu stosis-.didžiausia liaudies da
lis ir ras dešimtis geriausių ar
gumentų savo veiksmams patei
sinti. : ■ ’’ ■-'’■'•.r

Kiti pageidavimai? Nors sto
vyklos vartai atidaryti nuo 7 vai. 
ryto, užsidaro tik 10 vai. vaka
ro, bet svečiai yra prašomi sto
vyklą palikti, maždaug su .sau
lės nusileidimu. Stovyklaujan
čių lankymas rytinėj e ežero, pu
sėj e, taigi stovyklavimo rajone, 
yrą leidžiamas tik stovyklaujan
čios grupės vadovų nustatyto
mis valandomis. Reikia nepa
miršti, jog jaunimas ten visada 
turi savo programą ir ta pro
grama turi būtf įvykdoma be 
trukdymų.

Kol stovyklauja'vien jauni
mas, baltajame name kambariai 
publikai nebus ' išnuomojami. 
Tikrumoje, dėl stovyklautojų 
pagausėjimo, tuščių kambarių 
tuo laiku ten ir nėra. Kas norės 
tuose kambariuose pavasaroti, 
tesikreipia Į Įvairias studijinių 
savaičių grupes; Žią vasarą to
kių grupių bus trys; Jos, kai ren
gia savo studijų savaitę, išsinuo
moja visas patalpas. Su tų gru
pių vadovybe ir-reikia dėl sąly
gų bei vietos susitarti.

Nustatytų tylos — -ramybės 
valandų turi laikytis visi svečiai, 
vadovai ir darbininkai. Kadangi 
svečiai tylos metu jau būna iš
važinėj ę, tai labiausia šis įspėji
mas yra taikomas vadovams ir 
darbininkams. _?Tie, kurie gal
voja, jog naktimis, galės Daina
voje veikti ką' tik nori, geriau 
tenepradeda tent, dirbti, nes jie 
anksčiau ar vėliau vistiek bus 
pašalinti.

Tai kiekgi jaunimo per Daina
vą kiekvienais metais pereina? 
Ogi apie 600 vasaros metu čia 

1 stovyklaudami po vieną, dvi, 
tris ir het daugiau savaičių, ir 

i apie 300 žiemos; metu, lankyda
mi savaitės arba "savaitgalių kur
dus. žodžiu, netoli tūkstanties.

Kokį pelną stdyyklavimas ne-

vyksta pasiruošimas šios vasa
ros sezonui? Juk- jau truputį, 
pavėluota su klausimu, nes tik 
ką baigė stovyklavimą šauliai, 
o dabar, kai rašau, jau yra su
sirinkę stovyklauti viduriniųjų 
mokyklų moksleiviai. Taigi, kad 
valoma, dažoma, plaunami čiu
žiniai, vaškuojamos grindys —. 
jau praeity. Bet, va; šįmet, sa
ko dr. Darnusis, ypatingai bus 
kreipiamas dėmesys į švarą bei 
tvarką. Tegu, sako, tėvai sto
vyklaujančius savo sūnelius, o 
vėliau ir dukrytes, įspėja, jog 
jie būtų švarai pasiruošę, nes 
jie švarą ir tvarką palaikys pa
tys. Mes, sako, nesamdysime 
valytojų ir lovų klojėjų, Viską 
turės pasidaryti patys jaunuo^ 
liaL Kad vadovams būtų leng
viau tvarkytis ir surasti, kas 
kur atsakingas už netvarką ir 
teršimą, senosios miegojimo pa
talpos yra -suskirstytos į kam
barius, kurių sienos švariai iš
dažytos. Bus labai lengva pa
stebėti, kur dažytos sienos bus 
ištepliotos. . t į

Kai kurie jaunuoliai: labai su- 
biaurodavo anklodes. Šią vasa
rą antklodės gaudami iš anksto 
turės susimokėti, išvalymo mo
kestį (1.50 dol. už antklodę). Tie, 
kurie turi nuosavus miegojimo, 
maišus, gali juos atsivežti, tai 
jiems nereikės už antklodes mo
kėti. Taip pat reikia atsivežti 
pagalvėms užvalkalus.

Ko stovyklos vadovybė pagei
dauja iš svečių, piknikatitojų, 
stovyklautojų lankytojų? Pats 
didžiausias ir svarbiausias mū
sų prašymas, kad stovykloje bū
tų liautasi naudoti svaigiuosius 
gėrimus. Tas pageidavimas yra 
taikomas tiek svečiams, tiek sto
vyklautojų vadovams, tiek dar
bininkams. Alkoholį vartoti yra 
draudžiama viso pasaulio jauni
mo stovyklose. O čia — gi mū
sų, lietuviškoji jaunimo stovyk
la. Kodėl mes turime duoti jau
nimui blogą pavyzdį? Jau per-' 
daug ir to, kad okupantas tenai, 
Lietuvoj, nuodija mūsų tautą 
alkoholiu ir viešai tyčiojasi, ras
damas apsčiai silpnuolių. To
kia, maždaug, dr. A. Damušio 
nuomonė. Okupantą ir. tautą pa
likdamas nuošaly, aš nuo savęs 
štai ką pridėsiu. Tikrai, kad Dai
navoje, vakariniam Spyglio kran
te, kur svečiai susirenka pikni- 
kauti kiekvieną šeštadiėhį ir 
sekmadienį, yra geriamą. Pu-' 
blika geria čia viską: alų, vyną, 
burbonus, škotiškas ir konjakus. 
Vieni švaistosi su buteliais (ypač 
alaus) {visiškai nesivaržydami, 
kiti pusiau slaptomis, vis labai 
gudriai iš kur nors ištraukdami, 
vis užsifundydamj. Tik'ten, kur 
yra alkoholis, jis išduoda ir slap
čiausius slaptuolius. Kai -visi 
pradeda linksmėti, garsiai dai
nuoti ir kalbėti, o kiti vaikščio
dami ima ir svirduliuoti, nuo 
stovyklaujančio jaunimo tų 
“ženklų ir stebuklų” niekaip ne- 
benuslėpsi. Tiesa, jaunimas, iš 
už rytinės ežerėlio pusės ateina 
tik pora kartų per dieną, pasi
maudyti. Bet. jiems, trems pa
augliams vaikeliams, kad ir 
trumpai atėjusiems, viskas aiš
kiausiai matosi. Kai kurie jau-

susilaukiate lietuviško darbo tal
kininkų, vadų? žinoma, žinoma, 
sako dr. Pamūšis. Užauga. Ir 
;ne tiek jau mažai. ^Stebina juos, 
džiaugiamės jaissbet į padanges 
jų greit nekeliflĮme. Yra daug 
žadančių vaikinį ių jnergaičių. 
Aiškiai matome, kiek daug jiems 
stovykla yra davusi. Jei ne sto
vykla, ijfitume neviltyje. Tame 
darbe su jaunimu daug kantry
bės reikia. Kantrybės mums už
tenka su tais, kprie stovyklavi
mo programoje‘ aktyviai daly
vauja. Kantrybės kartais pri- 
trūkstame su tokiais, kurie sto
vykloje tik malonumų, pramo-

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi-. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00. .. * ,; , ,
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu-adresą: .

NAUJIEN OS
1739 So. Halsted Street ' Chicago 8, Dliiwis ‘

gų, linksmybių ieško, kurie “sto
vyklauti” teatvažiuoja tik sa
vaitgaliais, prisipirkę alkoholi
nių gėrimų... Jei tokiems nevar
žomai reikštis leistume, tai Dai
nava netektų prasmės ir pagrin
do savo egzistencijai. 0 ir lei
dimo funkcionuoti kaip jaunimo 
stovyklai greit netektume.

Pagaliau, kaip gi su darbo tal
komis ? Praeityje savanoriai tal
kininkai kasė žemę, maišė ce
mentą, statė rūmus, naikino 
piktžoles, sodino medžius, kurie 
šiandien jau dvigubai ir trigu
bai žmogaus ūgį pralenkė. Kaip 
gi s,u talkomis šią vasarą? Čia 
dr. A. Darnusis kiek pesimistiš
kai paaiškino, jog dabar jau 
žmonės atpratę nuo talkos dar
bų. Tačiau, sako, dar yra gru
pė ištikimųjų talkininkų, kurių 
darbu dar vis daug pinigų su
taupoma. O taupyti, sako, rei
kia, nes jų (pinigų) visada gi 
trūksta. Ir restorano-svetainės

^W.SViWiW/.VASVAVxWiWAW.,i,iWi,iVAVi,.W>SV.‘A,>7.,.,.,.,>'A,i,.,.Y.'>,.V.'Ai,.SVASs

rug'piūčio 15 dieną

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI

GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ-

aptarnavimas šįmet remsis dau
giau talkininkais-savanoriais, 
negu apmokamaisiais, neš'iš tos 
svetainės mums daug daugįau 
pajamų reikia, negu paskutinius 
kelerius metus beraudavome. 
Talkininkų pageidaujame ir šva
ros palaikyme, remonto darbuo
se, švenčių ruošime. Svečių įva
žiavimo mokesčiai stovyklos iš
laikymui labai mažai tepadeda.'

f----------------------------------------------------------------------------------—į

■ GEROS DOVANOS
knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata irt grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ------ ----- L $3.00
Minkštais viršeliais tik .------- ----------—----- --------- - $2.00 .

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
1 J Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik—------—---------50

Galima taip' pat užsisakyti pastų, atsiuntus čekj arba 
money orderį-

r NA UJ1E.NO S, ,
j 1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ELL.

i.i------——.——J

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
Į NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago, Hlinois 60608

— NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— FRIDAY, JUNE 25, 1971

.Tai toks, maždaug, pasikalbė
jimas. Didelė institucija, ta mū
sų ‘ Dainava, tai yra U* proble
mų. v /Bet., palomis jos proble
mas su dabarties didžiausiu kri
minalo liūnu Detroitu, kur nak
tį yra nužudoma po keletą žmo
nių, tai tų problemų kaip ir nė
ra. Aš asmeniškai Dainavą lai
kau vienu iš didžiųjų Amerikos 
lietuvių gyvenimo stebuklų. > > “ ■

UJ1E.NO


JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
(Tęsinys)

(“Po mūsų periodinės ir neperiodinės spaudos laukus pasidairius”)

"Mes valdysim pasauli"! . . .
“Antras atsitikimas buvo Kau

kaze, Piatigorsko mieste. Vie
nam vaikų darželyje, žaidžiant 
žaidimą — “Ką aš veikiu namuo
se”, drąsus ir guvus Sorieža, pa
sisakė, kad tėvas ir motina žiūri 
j paveiksliuką ir verkia. “Pasi
slepia nuo manęs, žiūri ir ver
kia”, pridūrė vaikas, šešiame
tis spaliukas. Mokytoja susido
mėjo, koks tas paveikslas ir ko
dėl į jį žiūrėdami tėvai verkia. 
Ji pasikvietė į savo kambarį Se
riožą, jį apklausinėj o. Maža to, 
ji paprašė slapta paimti tą pa
veikslą ir jai atnešti. Taip įpra
šytas ir pamokytas, Serioža-kitą 
dieną atnešė ir tą paveikslą. Pa
sirodo, tai būta caro armijos 
karininko, bolševikų sušaudy
to, atvaizdas. Tas karininkas 
buvo Seriožos motinos brolis, ku
rio gyvo Serioža nebuvo matęs, 
o tėvai slėpdamiesi nuo orga
nizacijai priklausančio sūnaus— 
spaliuko, puoselėjo savo jausmus 
caro armijos karininkui slaptai. 
Mokytoja atsiminė dar, kad už
rašant į spaliukus, Serioža pra
sitarė: “Kažin ką tėtis pasa
kys?” Tada mokytoja, žinoma, 
užrašė Seriožą į spaliukus, ne
susigriebusi pasiteirauti, ką ga
lėtų pasakyti Seriožos tėvas dėl 
užrašymo į spaliukus.

“•— Darželio auklėtoja liepė 
Seriožai, esant tėvui fabrike ir 
nematant motinai, grąžinti at
vaizdą ten, kur buvo. Be to, ji 
įprašė Seriožą sekti tėvus, ką 
jie šneka, ar pas juos neateina 
kokie kiti žmonės, kuriems tė
vai rodo tą atvaizdą. Serioža se
kė porą mėnesių, bet nieko ne
pastebėjo, kaip tik tai, kad mo
tina ir tėvas slaptai gėrisi caro 
armijos karininko atvaizdu. Auk
lėtoja įsitikinus, jog nieko dau

giau nebesužinos ir kad iš tokio 
sovietinio piliečio, kuris gėrisi 
reakcionierišku karininku, nieko 
gero nelauk, pranešė į NKVD. 
Žinoma, po kiek laiko šeimą išga
beno prie kanalo kasimo — sto- 
vyklon, nes mes negalim tole
ruoti reakcionierių, kurie gyve
na senų sugriautų laikų dvasia”. 
(361-2 psl.).

Pažvelgę į ką tik pro mūsų akis 
praslinkusius, bet kokį žmoniš-; 
kūmą ir kartu niešiškumą per
žengiančius faktus, dar kartą 
išdrįskime įžengti į Lietuvoje 
vykdytas komunistines niekšy
bes pirmosios okupacijos metu.

“Gatvėje, be dorovės, nuošir
dumo augančiam jaunime parti
ja ir enkavedistai susirado tal
kininkų, kurie ėda vienas kitą, 
dega neapykanta viskam, kas 
netelpa į partijos programą ar
ba į NKVD įsakymus. Tai ir yra 
viena nuostabiųjų priemonių, iš
laikančių bolševizmą ir sunkiau
sių bandymų valandomis. Su- 
žvėrėjęs ir vienpusiškai išauk- 
lėtas jaunimas užliejo Rusijos 
plotus naujais žmonėmis, kokių 
Vakarų kultūroje išaugęs žmo
gus negali ir įsivaizduoti.” (368 
psl.).

Tai išvadinės pastabos apie 
jaunimo padėtį sovietinėje Ru
sijoje, kurioje sutrypti bet ko
kie žmoniškumo jausmai.

Panašią padėtį forsuotai oku
pantai rusai stengėsi įvesti ir 
Lietuvoj e. Pasižiūrėkime:

“...Iš Kauno ir Vilniaus įvykių 
jau aiškėjo, kad daugelyje vai
kų namų, prieglaudų, darželių 
suiro paprasčiausia tvarka, nes 
daug senojo personalo, auklėto-’ 
jų jau buvo atleista miestų val
dybų, keletas dingo be žinios,, 
buvo areštuotų. Vaikai bastėsi

birželio įvykiu minėjime Čikagoje, buvo pagrindinis 
kalbėtojas

gatvėmis, ypač priemiesčiuose, 
nes demonstracijos, kariuome
nės judėjimas, sodų, krautuvių 
vagiliavimas pasidarė, “naujo
sios laisvės įrodymu”. Jau bu
vo nemažai tėvų suimta, į užsie
nį pabėgusių, kurių vaikai kolei 
kas buvo pas gimines, arba “Die
vo valioje” — gatvėje”. (256- 
7 psl.).

Ketvirtą dieną po jam' įsiū
lytų pareigų prisiėmimo, “Prieš
mokyklinio auklėjimo įstaigos 
viršininkas” sukvietė įžymes
niųjų pedagogų, auklėtojų susi
rinkimą, kuriame perdavė švie
timo komisaro aprobuotą platų 
darbo planą, kuriame vienu pa
grindiniu punktu buvo vaikų 
darželių, aikštelių ir vaikų na
mų auklėtojų kursų įsteigimas.

Į tuos kursus “buvo nutarta

sus priimti tik 47, bet.ir iš tų 
47 keliolika buvo be jokio cen
zo ir su įtartinais nusikaltimais. 
Kursai prasidėjo, bet su pirmo
sios perkūnijos trenksmais.

“Po poros savaičių, kursams 
prasidėjus, atvyko pas mane į 
įstaigą Kauno kalėjimo virši
ninkas D. Smirnovas, žemas, 
plačiaveidis, mongoliško veido 
rusas, dusdamas nuo skubėjimo, 
o gal persivalgymo. Visa krūti
ne užsigulė ant stalo ir, sunėręs 
trumpus, plaukuotus pirštus, įsa
kinėjančiu gerkliniu balsu ėmė 
kalbėti, t. y. pats klausti, pats 
atsakyti ir diskutuoti: ■

“Jūs esate rašytojas, depu
tatas ir šitos įstaigos viršinin
kas. Aš tai gerai žinau, bet la
bai abejoju, ar jūs neklystat? 
žinoma, kad jūs klystate, nes

sybė padarė tkrai naudingą dar
bą” (tos vyriausybės rūpesčiu 

i tame dvare 1925 metais buvo 
įsteigta nepilnamečiu nusikaltė
lių auklėjimo įstaiga. Kalnaber
žės dvaras buvo Kėdainių apskr., 

į dešiniame Nevėžio krante, 13 kl. 
■ nuo Kėdainių.^)”, 10-19 metų 

nusikaltėlius, ypač nepataiso
mus recidivistus, vagiliautojus, 
mušeikas, valkataujančius, grie
žtesne disciplina ir atitinkamu 

i auklėjimu mokydama amatų, o 
: kai kuriuos ruošdama į muzikos, 
I tapybos, dainavimo ir kitokias 
l mokyklas. Gal būt, tektų per- 
| žiūrėti mokslo, auklėjimo pro- 
i gramas, pakeisti vadovybę, auk- 
! lėtojus, bet gi valstybės santvar
kai pasikeitus, recidivistas ar 
mušeika blogiems palinkimams 
negi gaus laisvės?

“Pulkininkas sukruto... Jis ke
lis kartus akcentavo, kad bur
žuazinėse santvarkose padaryti 
nusikaltimai yra pirmasai kri
terijus sovietinei santvarkai apie 
žmogaus charakterį, valią ir pa
jėgumą spręsti... “Keletai dienų 
praėjus, pulk. Smirnov’as pa
skambino telefonu, prašydamas 
mane nuvykti į Kauno‘stotį ir 
pasitikti iš Kalnaberžės išleis
tus “mažamečius draugus, ne
kaltai reakcinio režimo perse
kiotus...”

t mis karingos išvaizdos, pilna- 
I krūtė moter s, grūmojančiai 
I atsistojusi prieš nustebusius ke- 
turius “didvyrius”, visu balsu 
žėrė:

“Draugai, liau^iė^ kavi^ kal
kiniai! Jūsų kančios,'jūsų var
gai, nebuvo pię^npnri, pųsų tė
vui, mokyA^bi ir-ariiūgui1 genia
liajam Stalinui. Ir štai, jūs, 
draugai, išvaduoti, esate laisvi, 
laimingi Stalino saulės spindu
liuose, prieš jus visi keliai atda
ri, jūs galįtę būtį geriausiais 
tarybinės, tėvynės sūnumis, jūs 
galite...” n _

“Tikrai, Ibragimova iškalbė
jo 15-20 minučių, kas tik ant 
jos širdies gulėjo. Sušukusi “Te
gyvuoja didysis mokytoj’as Sta
linas”! įteikė gėlių...” (306-7 p.).

O kasgi dėjosi, pačioje Kalna
beržėje, kai okupantai “išlais
vino” ten buvusius nepilname
čius nusikaltėlius?

“...pulk. D. Smirnov’o pagei
davimu, susirūpinau Kalnaber
žės įnamiais. Nusiunčiau inspek
torę J. Janulionytę vietoj susi
pažinti. Pasirodo, kad apskri
ties vykdomasis komitetas ke
letą mokytojų jau buvo pašali
nęs. Iš centro atvykę įvairūs

> agitatoriai pūstomis frazėmis 
i sukiršino mokinius su mokyto- 
I jais ir administracija. Vaikai, 
kurių buvo 1J0 įvairių nusikal
timų ir amžiaus, išplėšę sandė
lį, „kdygjas, išmėtė, kaip “mulki
nimo' šlamštą'*.

' “Kaf k,uri.e 4 ėmė ipo apylinkę 
vagiliauti, plėšikauti. Keliolika 
vyresniųjų nusikaltėlių kompar
tija paskyrė į Kėdainių ir Pa
nevėžio įstaigas. Du, 18 ir 20 
metų nusikaltėlius, D. Milčių ir 
P. Paškevičių priėmė skrajojan
čių agitatorių grupė. Kaip vė
liau paaiškėjo, to paties pulk. 
Smirnov’o rekomendacija, vidaus 
reikalu komisariatas priėmė ke
lias dešimtis nusikaltėlių į NK
VD tarnybą, kur jie jau spė
jo suvesti sąskaitas su keletą 
mokytojau, mokyklos ūkvedžiu. 
Liko 32, kurie turėjo atvykti 
ir prisistatyti mano žinion, kaip 
kandidatai į antrą laidą vaikų 
namų ir vaikų darželių auklėto
jų kursuose”. (Pabraukta mano 
J.). “Bet teliko tik keturi, nes 
kiti nuėjo savo senais keliais... 
Po keliolikos dienų iš vaikų na
rni! dingo ir paskutinieji keturi...

(Bus daugiau)

IKKIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIKI
POEZIJOS PAVASARIAI

' '• - '■* ■ Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų sieki —
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti ’ sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose" gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psl $2.00.

3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 
Kaina $1.00.

4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAAAANOS. Premijuotas poezijos rin
kinys, 95 psL $2.00.

5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0,75.

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

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

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

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

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

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

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiivvaiiiiniiiiioinri -

priimti nemažiau 6 klasių mo
teris ir vyrus 20-30 amžiaus, 
sveikus, teismo nebaustus . už 
kriminalinius nusikaltimus...”

“...Prašymų į kursus buvo gau
ta 579, o priimti tegalėjau į pir
mąją laidą 150-170 klausytojų. 
Kandidatai, sužinoję kokia bus 
konkurencija, ieškojo pirmeny
bių, prie prašymu pridėdami 
kompartijos liudijimus, politinių 
kalinių ar žymesnių pareigūnų 
rekomendacijas. Tai, žinoma, 
nepalengvino kursų vadovybei 
pasirinkti klausytojus, tinka- 
mesnius mokslui. Galutinai vis
ką sumaišė iš Liet. kom. parti
jos Centro Komiteto įteiktas są
rašas. Sąrašą atnešė dvi mer
gaitės, žydė ir lietuvaitė, poli
tinės kalinės: R. Leibovičiūtė 
ir V. Skim skaitė, kurios apie 
kiekvieną sąraše galėjo gyvu 
žodžiu paaiškinti. R. Leibovi
čiūtė susijaudinus man pastebė
jo, kad aš permažai kreipiąs dė
mesio Į politinius kalinius. Aš 
pats beveik visus politinius ka
linius pažinojau, nes būdamas 
kalinių globos komitete įsitiki
nau, kaip mažai buvo tikrų poli
tiniu kaliniu ir kiek buvo są
lygas išnaudojusių kriminalistų. 
LKPCK sąraše, deja, apie pusė 
kalinių sudarė kriminalistai, pri
sidengę gal ne tiek garbingu, 
kiek naudingu politinio kalinio 
vardu...

“...Iš LKPCK prisiųsto sąra
šo 164 kandidatų tegalėjau į kur-

jūs nežinote komunistinės tėvy
nės reikalavimų, be to, jūs esate 
nepatyręs. Gal 'ir patyręs, bet 
Lenino-Stalino mokslas, balan
dėli ! Oho!. & f*”

“Kaip tamsta galvoji? Nesa
kyk, aš pats žinau, ką tamstą 
galvoji, žinoma, galvoji, kad 
tai nedidelis mokslas. Na, gal 
taip ir negalvoji, bet ne taip, 
kaip turėtų būti. Reikalas štai 
koks, drauge viršininke:

“Kalnaberžės dvare yra ma
žamečių nusikaltėlių įstaiga. Dar 
iki šiol ten pūdomas gražiausias, 
aktyviausias jaunimas! Juos vi
sus aš pasirūpinau paleisti. Bet 
tai dar maža: j uos-reikia jūsų 
vedamoje įstaigoje aprūpinti 
darbu. Tai yra taip nutarta”. (li
ras t. psl. 301-2).

“Pulk. Smirnovui” (Smirda- 
liui? J.) paaiškinau,.kas tie Kal
naberžės dvaro įnamiai.

“Kalnaberžė, didelis, gražus 
dvaras, caro laikais buvusi mi- 
nisterio Stolypino vasaros rezi
dencija. Buvusi Lietuvos vyriau-

To įsakymo įpareigotas, ly
dimas į Lietuvą iš Smolensko at
siųstų dviejų “vaikų darželių” 
ir “vaikų namų” instruktorių 
rusių, autorius nuvyksta į Kau
no geležinkelio stotį. Ir čia:

“...Atėjo traukinys, bet jokių 
išvaduotojų nepasirodė. Iš vie
no vagono stumdydamiesi, nau
jais lagaminais barškindami, iš
lipo keturi vaikėzai, 14-16 me
tų...” “...bendradarbis inspekto
rius Rucevičius, rūpestingai ieš
kojęs “Kalnaberžės kankinių”, 
prišoko prie tų keturių vaikėzų 
ir pačlausė, gal būt, jie iš Kal
naberžės ? Vaikėzai, nusikaltė
liškai susižvalgę, ėmė aiškinti, 
kad juos vidaus reikalų komisa
ro parėdymu išleidęs koks tai 
“didelis kalėjimų pulkininkas”. 
“...Vienas iš jų paaiškino, kad 
turėję atvykti dar 32, bet kiti 
pasilikę, kiti tiesiai i namus par- 
vykę...”

Kai paaiškėjo, kad iš trauki
nio išlipę tie keturi “kankiniai” 
yra iš Kalnaberžės, iš Smolens
ko atsiųstoji mažamečių vaikų 
auklėjimo specialistė-instrukto- 
rė:

“Tatjana Liuba Ibragimova, 
dikta, storomis plačiomis lupo-

~ lfci — M M o  ......f į ...

SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. 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

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, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
_ Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-19591 metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuviu 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.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Romos policija Italijos Raudono Kry
žiaus Šventėje pademonstravo, kaip 
helikopteriai naudojami žmonėms 

gelbėti*

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

----------- ------—

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.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

NIVERSA
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

J _ NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL, — FRIDAY, JUNE 25, 1971
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Ketvirtoji Dainų šventė jau 
beldžiasi į Chicagą, o Vykdo
mąjį Šventės komitetą bei ko
misijas spaudžia paskubėti su 
baigiamaisiais darbais. Verčia 
juos pasitempti ir skirti visą 
savo laisvalaikį, kad visi pla
nai eitų be kliūčių.

Vykdomojo komiteto būsti
nėje telefonas nenustoja skam
bėjęs, daromi paskutiniai pa
tvarkymai, atsakinėjimai į 
raštus ir t. t. šis administraci
nis darbas gula ant A. Rėklai
čio pečių. Šventės komiteto

pirmininkas dr. Gediminas Ba 
lukas, atitrukdamas nuo savo 
profesinių pareigų, skubėda
mas daro paskutinius patvar
kymus ir sprendimus. Dešimt
tūkstantinės publikos sutvar
kymo ir daugiau pusantro tūks
tančio choristų priėmimo bei 
bendrai visos šventės suruoši
mo ir jos pravedimo planai pa
reigūnams atima visą laisva
laikį.

Iš tolimesnių vietovių bilietų 
užsakymai ir platinimas vieto
je reikalauja laiko, išplanavi-

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

Lietuvos žydai protestuoja
Praeitą antradienį grupė Lietuvos žydų pradėjo pro

testą Maskvoje, o kita Latvijos žydų grupė pradėjo tokį 
patį protestą Rygoje. Žinių agentūros praneša, kad Mas
kvoje protestuoja 33 žydai, o Rygoje dėl to paties reikalo 
protestą reiškia net 50 žydų. Lietuvos ir Latvijos žydai 
reikalauja, kad komunistinė sovietų valdžia leistų jiems 
išvažiuoti iš “sovietinio rojaus”. Gyventi sovietinėje san
tvarkoje jiems, “gera”, bet tas gerumas jiems tiek įgrįsęs, 
kad jie ryžosi išvažiuoti į Izraelį. =•*-

Jau prieš trejis metus Sovietų Sąjungoje gyvenan
čių žydų grupės bandė išvažiuoti, bet jiems nesisekė. Sta
linas apie žydų išvažiavimą į užsienį ir klausyti nenorė
jo. Jis žydus siuntė į Biribidžaną velėnų plėšti, bet ne
leido išvažiuoti į užsienius. Jeigu kuris žydas vis dėlto iš
siprašydavo, tai pačioje Rusijoje užstatu likdavo išva
žiuojančio artimas giminietis. Stalinas žydus išnaudo
davo sovietų imperializmui stiprinti. Gausus skaičius 
trumparegių žydų dar ir šiandien tebetarnauja sovietų 
imperializmui, bet didoka žydų dauguma jau praregėjo 
ir nori iš “komunistinio rojaus” išsilaisvinti. Pasirodo, 
jog tai ne toks lengvas dalykas. Mažos grupelės žydų iš
važiuoja, bet didelė jų dauguma negauna leidimų išva
žiuoti

Kovo mėnesi Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Molda
vijos žydų grupė buvo suvažiavusi į Maskvą ir prašė leis
ti jiems išvažiuoti į Izraelį. Tada žydai rinkosi prie So
vietų Sąjungos užsienio reikalų ministerijos ir laukė vi
zų. Iš principo sovietų valdžia nenorėjo leisti žydams iš
važiuoti, bet žydų taip lengvai nepajėgė apramintu Di
dokas žydų skaičius buvo suimtas ir išvarytas prievar
tos darbams. Kitiems buvo įsakyta važiuoti namo ir lauk
ti. Vienam kitam davė vizą ir leido išvažiuoti.

Negavę leidimų išvažiuoti, žydai patys pradėjo orga
nizuoti išvažiavimą. Bet jiems nesisekė. Jie kalbėjo apie 
reikalą pagrobti iš Leningrado į Helsinkį skrendantį lėk
tuvą ir išvažiuoti į kitas Europos valstybes. Vieni pla
navo nuskristi į Švediją, o antrieji svajojo net apie Da
nijos pasiekimą. Bet savo planų jie neįvykdė. Matyti, 
kad jų tarpe buvo šnipas, kuris viską papasakojo polici
jai. Pastaroji sugaudė išvažiuoti norinčius žydus ir da
bar juos teisia. Vieni jau gavo po kelis metus prievartos 
darbo, o kitų bylos policijos dar tebenagrinėjamos.

Maskva būtų labai lengvai susidorojusi su išvažiuoti

norinčiais žydais, kaip ji susidorojo per pastaruosius 
50 metų, bet šį kartą išvažiuoti norintieji žydai yra ge 
riau organizuoti. Žydų protestai tuojau keliami laisvojo 
pasaulio spaudoje. Dažnai komunistai nekreipia didelio 
dėmesio į laisvąją spaudą, bet jiems vis dėlto labai nepa
togu. Žmonių veržimasis iš Sovietų Sąjungos griauna 
mitą apie “ideališką santvarką”. Išvažiavusieji palygina 
laisvojo pasaulio gyvenimo sąlygas su vargu ir nepritek
liais pačioje Rusijoje. Maskva bijo, kad laisvasis pasau
lis nepatirtų apie gyvenimo tikrovę “komunistiniame ro
juje”, todėl ir nenori nieko išleisti.

Komunistams būtų patogiau, jeigu ir apie antradie 
nį prasidėjusį protestą niekas neprasižiotų, bet visas lais
vasis pasaulis jau žino ir piktinasi. Lietuvos žydai kovo 
mėnesį laukė prie užsienio ministerijos, bet nieko ten ne
gavo. Užsienio reikalų ministerijos pareigūnas apklau
sinėj© žydus, užsirašė jų vardus ir norą išvažiuoti į Iz
raelį ir patarė važiuoti namo. Užsienio ministerijos val
dininkas prižadėjo jiems parašyti į namus. Bet iki šio 
meto Maskvoje buvusieji ir vizos laukusieji žydai jokio 
rašto-iš Maskvos negavo. Kad neįvyktų koks nesusiprati
mas ir kad kartais “nedingtų pakelyje” užsienio ministe
rijos pranešimas apie vizą, Lietuvos žydai pranešė už
sienio ministerijai, kad atsakymą valdžia gali siųsti į 
Maskvos pašto įstaigą. Žydai laukia atsakymo “iki pa- 
reikalavimo”Maskvos pašto įstaigoje.

Kad sotūs sovietų valdininkai būtų neramūs, tai 
žydai taip pat pranešė, kad jie nesitrauks iš Maskvos 
pašto įstaigos, kol negaus vizos išvažiuoti į Izraelį. Be 
to, vizos ieškantieji žydai nutarė badauti, jie lauks ir 
badaus, kol viza ateis. Tai žino sovietų valdžia, tai žino 
laisvasis pasaulis, bet apie žydų protestą pačioje Rusijo
je labai mažai kas težino. Sovietų valdžia apie žydų pro
testą nieko nerašo. Iki šio meto komunistai bandė žydus 
įtikinti, kad jie yra geriausieji žydų draugai ir užtarėjai, 
bet neįtikino.

Nėra kitos valstybės pasaulyje, kuri taip žiauriai var
žytų gyventojų teises, kaip šiandien tai daroma sovietinė
je Rusijoje. Caro laikais žmonės turėjo daugiau laisvės, 
negu Brežnevo laikais. Caro laikais didokas lietuvių skai
čius laisvai atvažiavo į Ameriką, o šiandien išvažiuoti iš 
Lietuvos labai sunku. Sunku išvažiuoti lietuviams, neduo
da vizų ir Lietuvoje gimusiems ir aUgusiems žydams. Lie
tuvos žydus persekiojo naciai, o dabar juos persekioja ko
munistai.

Visi bendromis jėgomis privalome kovoti prieš tokią 
santvarką, kuri negerbia kiekvieno žmogaus teisių.

mo ir rūpestingumo. Šį darbą ^aituoti čia karštoje salėje, 
pildo arch. A. Kerelis su LB 
Marquette Parko apyl. talkinin 
kais. Publikos priėmimą, kon
trolę, jos susodinimą tvarkys 
LB Brighton paiko apylinkė. 
Šios komisijos pirmininkas 
Vytenis šilas, be komisijos na
rių, 
100 
šiai 
ti.

Dainų šventės leidinys, ku
ris turės apie 100 puslapių, re
daguojamas S. Daunio ir J. Vai 
čiūno, jau užbaigtas V. Vijei- 
kio spaustuvėje ir laiku bus 
atiduotas į šventės dalyvių ran 
kas. Savo laisvalaikį atiduoda 
ir kiti komiteto ir komisijų pa
reigūnai, kaip tai Jonas Paš- 
tukas, inž. K. Dočkus, inž. J. 
Jurkūnas, dail. A. Valeška, inž. 
A. Vengris, St. Džiugas, St. In- 
gaunis, S. Endrijonienė, St.Bal 
zekas jr. ir kiti.

Muzikinės komisijos nariai ir 
dirigentai repeticijose bando 
išspausti iš choristų daugiau
sia kas įmanoma. Amerikos ir 
Kanados salėse aidi lietuviškų 
dainų melodijos.

Chicagoje buvo suruoštos dvi 
bendros mokyklinio jaunimo 
repeticijos. Muzikinės k-jos p- 
kas P. Armonas, atsilankęs pas 
kutinėn repeticijon, prasitarė, 
kad iChicagon atvyksta muz. 
Budriūnas ir dar prieš Dainų 
šventę bus suaugusių bendra 
repeticija Jaunimo centre. Vai
kų chorų repetisija įvyko bir
želio 18 d. Marquette Fieldhou
se, salėje. Kaip žinia, jaunimo 
chorams Dainų šventėje diri
guos muzikai Faustas Strolia 
ir St. Sližys. į šią priešpasku
tinę repeticiją (paskutinė dar 
bus amfiteatre) specialiai iš 
Detroito buvo atvykęs ir dirig. 
St. Sližys.

Buvusion repeticijon iš Chi- 
cagos ir apylinkių susirinko 
apie 400 pirmųjų ir vyresniųjų 
skyrių vaikų. Tai apie pusė vi
sų Dainų šventėje dalyvių. Su 
džiaugsmu tenka stebėti tokį 
gausų jaunimo sambūrį, pasi
ryžusį dalyvauti Dainų šven* 
tėję. Karštos dienos salė buvo 
prikai tinta, bet jauniesiems 
tas nekliudė drausmingai re
petuoti ir išbūti iki pabaigos. 
O lyginant su praėjusia Dainų 
švente, jų skaičius ne tik kad 
nesumažėjo, bet padvigubėjo. 
Jų bus beveik tiek pat, kiek ir 
Suaugusių choristų — virš 800. 
Rašytojas Aloyzas Baronas, ku 
ris atvežė savo jaunimą repeti
cijon, sako, kad mes kartais 
per daug menkiname saVO jatx 
nimą. Argi šiems šimtams jau 
nuolių nesmagiau dabar būtų 
Sėdėti atvėsintame salionėlyje 
ir žiūrėti televiziją, nei pra-

stengiasi surinkti dar apie 
asmenų pagelbinį vienetą 
paskirčiai tinkamai atlik-

Reikia džiaugtis, kad dar yra 
nemažai gerų lietuviukų.

Numatoma, kad Dainų šven 
tėję iš viso dalyvaus apie 800 
moksleivių ir apie 900 suaugu
sių choristų.-

Girdime kalbant ir skaitome 
spaudoje, kad lietuviška gy
vybė išeivijoje silpnėja. Yra čia 
ir tiesos. Bet rastume kaltų ir 
kaltintojuose. Tik pažvelkime 
į šitokią matematiką: Chica- 
gos amfiteatras talpina apie 
10,000 žmonių, gi pačioje Chi- 
cagoje gyvena didesnis lietu
vių skaičius. Nemažai lietuvių 
dar atvažiuos iš tolimesnių vie 
tovių. Juk ne kasdieninė pro
ga pademonstruoti vieningu
mą ir lietuviškos gyvybės stip
rinimą. Taigi turėtų būti iš
pirkti visi šventės bilietai, bet 
kiek žinoma, dar daug bilietų 
Marginiuose tebelaukia šventės 
dalyvių. Kartą ir aš pasivėla
vęs pirkausi bilietą prie kasos, 
bet daugiau nebenorėčiau ilgai 
stovėti karštyje suspaustam ei
lėje.

šioje Dainų šventėje komi
tetas nutarė choristų ir publi
kos nevarginti ilgomis kalbo
mis. Bus tik tiek, be ko negali 
ma apsieiti: tik trumpos šven
tės atidarymo ir užbaigimo 
kalbos.

Prieš naujųjų ateivių atvy
kimą į šį kraštą ruoštose dainų 
šventėse dalyvaudavo iki 11, 
000 lietuviškos dainos mylėto
jų. Lietuviškos dainos tejungia 
mus ir dabar į didingą ir savą 
bendruomenišką šeimą.
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Jordano karalius Husseinas gerai ba
lansuoja politiniai nepastoviame Jor
dane, o kartu neblogai išlaiko balan
są ir ant vandens slidžiu Aka bos įlan
koje, kur stovi ir Izraelio pietinis uos

tas Eiiatas.

f H|I <1

patentų, nors dėl kitų išradėjų 
konkurencijos iš tų patentų jis 
menkai naudos teturėjo.

Didžiuosiuose Ežeruose 
masiniai miršta žuvėdros

Iš Traverse City, Mich., pra
nešama, kad Didžiuosiuose Eže
ruose dideliais skaičiais išmirš
ta žuvėdros. Kaip Michigan Col-

_ William
Scharf aiškina, žuvėdros gaišta 
nuo žuvies, kuri tuose ežeruose 
jau yra sunkiai apkrėsta pesti
cidais, tai yra chemikalais, ku
riais žmonės naikina pasėlių, dar
žų, sodų ir kt. parazitus.

Dar naujas pavojus atsirado 
Paežeriuose, tai plastikiniai rin- 
keliai, kuriais dabar.yrą..suriąa-

Mirė TV išradėjas
Mormonų valstybės Utah sos

tinėje Salt Lake City (Druskos _____________ ____
Ežero mieste) mirė Philo Farns- lege biologas prof, 
worth, pripažintas “elektros dė
žutės su stiklo ekranu” arba šian
dienines televizijos išradėjas.

Farnsworth augdamas mažoje 
tėvų farmoje avis ganė, bet dar 
15 metų amžiaus būdamas jau 
išdirbo pilną televizijos teoriją, 
kurią pateikė savo vidurinės mo
kyklos mokytojui; dar šešis me
tus vėliau pagamino pirmą trans- mos po-šešias alaus skardinėles, 
misiją, perduodamas plaukus be- ■ Paukščiai “manydami”, kad tie 
sišukuojančią Mary Pickford ar rinkeliai yra “valgomi”, juos 
trumpučius epizodus iš boksiniu-; mėgina nuryti ir paspringsta, 
kų Dempsey ir Gene Tunney 
rungtynių. 1934 metais jis gavo 
pirmąjį leidimą steigti Ameri
koje televizijos stotį.

Jei ne tūlas Kalifornijos ban
kininkas, kurs pažinęs Fams- 
wortho talentą jam kreditavo su
mas pinigų, vargu dar šiandien 
televizija būtų tokia populiari ir 
visur esanti. Su to finansininko 
pagalba jis Philadelfijoje įstei
gė stiprią TV aparatų gamybos 
firmą. Farnsworth turėjo dar 
virš 300 kitokių savo išradimų

Ir dar nauja paukščiams rykš
tė atsirado, tai motorizuoti kopų 
vežimėliai (dune buggies), kurie 
savo motorų urzgimu gąsdina ir 
išbaido paukščius tiek, kad tie 
savo lizdus, kiaušinius ir vaikus 
pametę bėga lyg galvų netekę.

KIAULĖ POBIEDOJ
— Kiaulė kūno sau nevalo. 

Purvo kūdroj ji triumfuoja. Bert 
kodėl, kai gatvėj balos, kiaulė 
mašina važiuoja. '(Šluota)

M. GELžINIS

Ar gali prof. Dr. Ivinskis 
parašyti bešališką

Mažosios Lietuvos istoriją?

Į tokius vokiečių moksliškus istorinius 
ir teisinius išvedžiojimus lietuviai dar nė
ra atsakę. Be kelių žurnalistinio tipo trum
pų straipsnių spaudoje, nei vienas mūsų 
profesinių istorikų ir nei vienas mūsų tei
sininkų nėra išsamiai įrodę vokiškų įtaigo- 
jimų klaidinantį neteisingumą. Deja, ir 
vienintelis mūsų valstybininkas, pulk. Škir
pa, kuris tuomet buvo Lietuvos atstovu 
Berlyne, kuris matė, girdėjo ir žino, kaip 
viskas tikrumoje buvo (wie es in Wirk- 
lichkeit war) — tyli. Todėl nenuostabu, 
kad neprieštaraujami vokiški tvirtinimai, 
jog Lietuva perleidusi Klaipėdą Vokietijai 
nė kieno neverčiama, bet vien tik savo ge
ra valia, pasaulio moksliškoje viešoje opi
nijoje pradeda prigyti.

Klaipėdos ir Mažosios Lietuvos istorija 
yra tokia plati, gili ir patraukli, paslėpusi 
savyje daug ir įdomių moksliškų ir teisi
nių problemų, kurias mokslininkai vis ir 
vėl imsis tyrinėti. Kadangi moksliškos pro
blemos yra amžinos, todėl ir Maž. Lietuvos 
ir Klaipėdos istorija bus amžinai tiriama. 
Jei mes tuose tyrimuose nedalyvausime, 
tuomet kiti , tuomet musų priešai parašys 
tokią Klaipėdos ir Mažosios Lietuvos isto
riją, kokia ne mums, bet jiems patiks.

3. GERA ŽINIA

Gana tamsų mūsų tremties profesinių 
istorikų ir teisininkų kūrybos stagnacijos 
vaizdą prašvietė maloni žinia, kad ruo
šiama trijų tomų Lietuvos istorija, ir kad 
jos kūrėjas yra žemaičių sūnus, Vakarų 
Vokietijoje gyvenantis Bonos universiteto 
profesorius dr. Z. Ivinskis. Prie tokios ži
nios dar prisidėjo antroji, — kad Lietuvių 
Fondas paskyrė tų trijų tomų leidimui 
5,000 dolerių.

Kas po antrojo pasaul. karo pasekė po
no Ivinskio darbus, galėjo įsitikinti, kaip 
šis mokslininkas ištikimai mylėjo savo su
žadėtinę — Lietuvos istoriją. Jis nuo jos 
nepasitraukė nei blogiausiais tremties lai
kais. Ar tai būtų Vokietijoje, ar Romoje 
Vatikano archyvuose, visur jis judriai ieš
kojo dokumentacijos iš Lietuvos praeities. 
Ir štai, jo kūrybos apimtis tapo tremties 
lietuviškų profesinių istorikų didelė teigia
ma išimtis. Jau 1965 m. jis buvo paskelbęs 
65 leidinius, kurių 52 buvo lietuvių kalba, 
8 vokiečių, 3 anglų ir 2 italų kalbomis. 
Toks publikacijų skaičius jį pilnai sulygi
no su iškiliais vokiečių Rytų Europos tyri
nėtojais.

Mums mažlietuviams profesorius Ivins
kis yra tuo įdomus, kad jis keliuose 
savo kūriniuose palietė ir Mažąją Lietuvą 
bei Klaipėdos kraštą. Bene ryškiausiai jis 
pasisakė dėl Maž. Lietuvos savo 1916 m. 
kovo 4 d. užbaigtoje knygoje “Lietuvos 
Sienų Klausimu*. Tuomet jis buvo Vliko 
Vykdomosios Tarybos narys ir. matyti,

teisingumo vardan, kai 
Rytų Europos plotuose 
jog patys lietuviai turės 
ir laisvai pareikšti, ko- 
turėtų priklausyti tuose

vTiko pakviestas, parašė svarbias lietuvių 
revendikacijos tieslifrijas. Šis veikalas nė
ra Ivinskio kūrybos apimtyje registruotas; 
tur būt, dėl to, kad jis nebuvo spausdin
tas, bet tūlas interesantas jį perrašė ir nu
fotografavo, taip kad jis šiandien yra dau
gelio istorikų žinioje.

4. PROF. IVINSKIS APIE LIETUVOS 
VAKARŲ SIENAS

Šitame veikale nuo 10 iki 57 pusi, profe
sorius dažnai mini Maž. Lietuvą ir nustato 
jos sienas. Ten skaitome 13-me puslapyje:

“Tad istorinio 
politinės sąlygos 
pasikeis, tikime, 
galimybių pilnai 
kios sienos jiems
vokiečių kolonizuotuose Rytprūsiuose”.

Ir pusi. 29 rašomi:

“Lietuvių teisės į Maž. Lietuvą nesibai
gia vien tuo faktu, kad čia praeituose am
žiuose būta masinio lietuvių elemento, ku
rio geroka dalis paskutiniuoju laiku buvo 
apvokietinta. Tos teisės yra dar grindžia
mos tuo istoriniu praeities ir ekonominio 
būtinumo titulu, kuris išplaukia iš esamos 
geopolitinės padėties?*

Kraštus, kurie turėtų Lietuvai priklau
syti, profesorius aprašo 4Line puslapyje:

“Lietuvai turi priklausyti visas tas lie
tuvių gyventas ar tebegyvenamas plotas, 
koreguojant jį iš tos senprūsių žemės tomis 
būtiniausiomis sritimis, kurių įjungimą 
diktuoja Lietuvos, kaip atskirų ūkinių

vienetų pagrindiniai ekonominiai reikala
vimai”.

Ir štai, 46-me puslapyje jo siūloma 
tokia Lietuvos siena vakaruose:

“Toliau naujoji riba tiesiama per Drė- 
heimės (vad. Seesker Hohe) aukštumas, 
paimant į Lietuvos plotą 310 mtr. kuprą. 
Šiaip jau Lietuvos sudėtin įeitų tik Ryt
prūsių žemumų dalis. Nuo Bodsvingų 
(Bodschwingen), kur Geldapės upė pasu
ka į vakarus, siena tetęstina bent keli kilo
metrai atstumu nuo kairiojo Goldapės 
kranto. Tad ir geležinkelis ir plentas, ku
ris nuo Goldapės eina į Ungurą (Anger- 
burgą), liktų Lietuvos pusėje, šitokių bū
du į Lietuvos plotus patektų anksčiau bu
vusi lietuviška, bet dabar jau apvokietė- 
jusi Goldapės sritis. Nuo Goldapės ir tų 
aukštumų siena vestina į pietus nuo Ungu
ros per Mauerio ežerą. Vadinasi, šiaurinė 
dalis Mauerio ežero, drauge su “Mozūrų 
kanalu”, jungiančiu Mauerio ežerą su Al
na — Prieglumi, t. y. Karaliaučiumi, pri
klausys Lietuvos plotui. Toliau siena turė
tų kirsti Ometo upę žemiau Drengfurto 
(lietuvių pusėje) ir žemiau Girduvos (Ger- 
dauen) pasukti į vakarus, į Alną, o kurią 
perkirtus žemiau Friedlando, sieną vesti 
palei Frischingo upę, tiesiai į Aistmares 
(Frisches Haff). Pilūvos uosto apsaugai 
reikėtų paimti Aistmarių šiaurės juostos 
smiltvnu bent 25 km.

“šitaip būtų pasiektos Aistmarės, lai
mėtas Piluvos uostas, įgytas Sembos gin
taro krantas su eile gražių pajūrio kuror
tų ir svarbiausia pats Karaliaučiaus uostas

su “Karaliaučiaus jūros kanalu” (Konigs- 
berger Seekanal) atitektų Lietuvai.”

Tad, bendrai apžvelgę profesoriaus pla
čios kūrybos apimtį ir specialiai susipažinę 
su jb giliu įžvalgumu į Maž. Lietuvos šienų 
problemas, mes tegalime džiaugti^ kad 
toks suverenas mūsų tautos praeities žino
vas pasinešė parašyti jos istoriją ir į mūsų 
temoje pastatytą klausimą “Ar prof. Ivins
kis gali parašyti Maž. Lietuvos istoriją” tu
rime besąlyginiai atsakyti, kad jis tikrai 
tai gali padaryti.

5. DĖL MAŽOSIOS LIETUVOS 
ISTORIJOS BEŠALIŠKUMO

Kadangi Maž. Lietuvos plotai yra mas
kolių naguose, o be vokiečių ir lenkai žvilg
čioja Karaliaučiaus kryptimi, todėl tik toks 
jos praeities vaizdavimas, tebus lietuviams 
naudingas, kuris

1) vaizduos Maž. Lietuvą moksliškai 
pagrįstoj ė tiesoje Ir

2) mokės tas tiesas taip perduoti viešu
mai, kad jos būtą priimtinos visai lietu
vių tautai, išėmus, žinoma komunistus.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo
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DR. ANNA BAULINAS
AKIŲ, AUSŲ, MOSIU
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. Wrd STREET 
Qfi»o telef.: PRoepect 8-3229 

RmmL telef.: WAIbreok 5-5076
Kssdien nuo 10 iki 12 vai, ryto, 

juo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Kez. ML 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 Sc. PuImIu Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, sramhinn 374-aul2

telef.: PRoaf*a 8-1717

DR. S. BIEZiS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
n K ta i antradien jy penklBdiCJCUAlS,
iTeciad. ir sekmad oiisas uždaryta#.

Raiu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubiic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Otises: HEmlock 4-5849 

Rorick 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antracL, penktadienį nuo 1—o, treč. 

ir sesuo, tiktai susitarus.

Km, gi 8-0873

DR. W. M. HSIN - E1SINAS
AAUdEMJA IK ftiVftCKV UiWVS

GrtiKUKGMA 
0132 KMzie Ave^ WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skam pinu ml 3-uuui.

Dr. A. JENKINS
£YurrQJM5 IR UrtĮKURTAS 

J844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS;

Kasdien nuo 1—1 popiet ir 6—8 vai. 
l'rec. ir sesuo, uždaryta.

Ofiso telu Portsmouth 7-oOOQ 
Razid. te i of u G Arden 3-7278

Ofiso teU HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos; PR 6-9801

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7Ut 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 
Trečiadieniais uždaryta. -

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71$t St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
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 71 st St. 
Tok 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

^rąrnr mco —,■eN^

. ■ ram auus —
LifturiBi taipgi perka r parduok 

r protai Tirono tiktai per 

naujienas

Please! Only you can 
prevenc forest fires

P. J. RIDIKAS j
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911 I

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS | 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 I 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois |

mniwi ..................................... mi m i ni i l. .-.-z-— -v- -- ------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- .
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DETROIT, MICH.
Trumpos žinios

— Birželio trėmimų minėji
mas šiais metais kartu su estais 
ir latviais neįvyko. Lietuviai 
patys vieni minėjimus paruošė, 
atžymėdami juos pamaldomis 
visose trijose bažnyčiose, Šv. 
Antano, Šv. Petro ir Dievo Ap- 
veizdos, ir per abi radijo valan
das — A. L. Balso Radijo Klubo 
ir per L. Melodies R. Valatkos, j

— Lietuvių Tautos sukilimo 
1D41 metais minėjimas įvyko 
Dainavoje birželio mėn. 20 dj 
Tą dieną visose trijose bažny
čiose buvo atlaikytos pamaldos 
ir per abi radijo valandas kal
bėjo L. Prapuolenis, buvęs su
kilėlių vadas. Minėjimą ruošė 
šauliai su Fronto Bičiuliais.

— Prie Dievo Apveizdos pa
rapijos naujai statomos bažny
čios yra statomas ir Lietuvių 
Kultūros centras.. Rangovas 
yra Juozas Panavas. Detroite

Z—■ ■ =!

GRAD1NSKAS
NEBEKENTĖK

KARŠČIŲ: 
ŠIANDIE

GALI GAUTI VĖSINTUVĄ 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJ1

; ..   2

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

is įvairi y atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Telu FRontier 6-1882

fr - -- --- —

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
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. |

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 rugpjūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į i

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643 

TeL 253-9787-8

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

yra trys parapijos, argi nege
riau, kad būtų vienas visų trijų 
parapijų kultūros centras?

— Pavergtų Tautų savaitgaly, 
liepos mėn. 17 d., kartu su kito
mis tautomis ir lietuviai ruošia 
motorkadą. D. L. O. C. Valdy
ba kviečia visus Detroito ir apy
linkių lietuvius prisidėti prie, 
motorkados pasisekimo. Ypa
tingai kviečiami studentai ir vi
sos Detroite ir apylinkėse vei
kiančios organizacijos. Plaka
tus paruoš D. L. O. C. V-ba.

— Šaulių kultūrinė savaitė 
Dainavoje užsibaigė birželio 
mėn. 20 d. su paskaitomis ir 
pamaldomis bažnyčioje, o šeš
tadienį — laužu.

— S. L. A. 200 kuopos ruo
šiamam š. m. spalio mėn. 3 d. 
50 m t Jubiliejui yra sudarytas 
komitetas iš sekančių asmenų: 

,A. Sukausko, M. Grinienės, A. 
1 Vaitkūnienės, V. Kulbokienės, 
N. Šakio, P. Šakio, Dr. S. Šimo- 
liūno, adv. R. Sukausko, V. Kaz
lausko, A. Janušio, V. Paužos, 
A. šiurkaus, V. Ogilvio ir J. 
Laukonio. Į Jubiliejinį banke
tą yra pakviestas S. L. A. prezi
dentas P. Dargis.

— S. L. A. 352 kuopos išva
žiavimas - gegužinė pyks š. m. 
birželio mėn. 27 d., sekmadienį, 
.vieta prie Telegrapf Rd. Pra- 
. džia 12 vai.

'A. Miežis

ROCKFORD, ILL
Mirė Paulina širvinskienė

Po ilgos sunkios ligos, daug 
metų išgulėjusi lovoje ligonių 
namuose mirė Paulina širvins- 
kienė sulaukusi 85 metus am
žiaus. Ji gimė ir augo gražiame 
Kelmės miestelyje, Lietuvoj, at
vyko Į ši kraštą su savo tėvais 
Norkais ir sesute Brone, apsis
tojo Sheboygen mieste, Wiscon- 
sine. Netrukus apsivedė su Juo
zu širvinsku, o jos sesutė Bro
nė su Povilu Šimaičiu. Pagaliau 
visa Norkų šeima atsikėlė į iš
garsėjusį Rockfordą.

Abidvi sesutės buvo nuošir
džios Naujienų skaitytojos. Pau
lina užaugino sūnų Edwardą ir 
dukterį Onutę. Tėvo gerai Įreng
tas ir išvystytas tavernos biz- 

. nis atiteko Edvardui, bet sūnus 
nepajėgė biznio vesti, sunkiai su
sirgo. Ir motinos laidotuvėse 
pasirodė su lazdele. Labai gai
la, Dukrelė Onutė ištekėjusi gy
vena Kalifornijoje ir į motinos 
laidotuves neatvyko: antra šir
dies ataka pakirto jos jėgas...

Velionė Paulina priklausė SLA 
77 kuopai ir Rockfordo Lietuvių 
klubui, kurie parūpino grabne- 
šius. Su bažnytinėmis apeigo
mis palaidota St. Mary’s kapinė
se.

Sesutė Bronė pasiliko didelia
me nuliūdime. Sako “Pasilikau 

j vienų viena iš visos Norkų šei- 
’ mos Amerikoje ir Kelmėje, Lie
tuvoj”. Tai buvo liūdniausios lai
dotuvės, kokias buvau matęs. 
Reiškiu gilią užuojautą sūnui
Edvardui, dukrelei Onutei ir se
sutei Bronei. žvalgas

Joniniu laužas
Rockfordo Liet. B-nės apylin

kė kasmet surengia Joninių po
būvį po atviru dangumi su lau
žu, prie kurio pagerbia vardu
vininkus Jonus ir Jones.

Šiais metais toks pobūvis įvyks 
šeštadienį, birželio mėn. 26 d., 
Lietuvių Klubo parke. Jis pra-

Oar wildlife has do defense 
tgainst the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always hold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires, 

stir the ashes, and drown 
them again. Crush all 

smokes dead out.

*1 v td. *tX■ IbUo
padegtas tik pradėjus temti, 
taip, kad visi svečiai turės pa
kankamai laiko pasivaišinti ska
niais valgiais, šaltu alučiu ir kit
kuo.

Maloniai kviečiame visus Jo
nus ir Jones, o taip pat ir visus 
lietuvius su draugais, užuot sė
dėjus namuose tvankiame ore, 
atvykti šeštadienį į L. K. par
ką pagerbti vardadieninkų ir su
dainuoti jiems ilgiausių metų, 
bei jaukiai laiką praleistu Jei 
šeštadienį po pietų pasitaikytų 
lietingas oras, Joninių pobūvis 
bus perkeltas į Lietuvių Klubo 
patalpas.

Be to, Joninių pobūvy, pas Pe
trą Šerną, bus galima užsisakyti 
į Ketvirtąją, dainų šventę įėji
mui bilietus ir rezervuoti auto
buse vietas. Rengėjai

Laikraščio premijos 
slaptiems liudininkams 
“Chicago Today” Įvedė dar 

vieną patarnavimą savo skai- 
tytotojams — pinigines premi
jas tiems, kurie praneš apie ne 
išaiškintus nusikaltimus. Prie 
laikraščio premijų prisideda ir 
nukentėjusios nusikaltimuose 
įmonės ar asmenys. Siūlomos 
sumos siekia 3,000 dol., o Brinks 
sargybinių žudiko išaiškinimas 
atneš informacijų suteikusiam 
dar 10,000 dol., kuriuos siūlo 
Brinks Inc.

Svarbiausia laikraščio “Sec
ret Witness Bureau” savybė 
vra ta, kad liudininkas šutei- 
kęs informaciją apie nusikaltę 
liūs, gali neskelbti savo pavar
dės. Jis gali tik paskambinti 
laikraščiui duotu numeriu ir 
pranešti, ką jis žino apie nusi
kaltimą. Jam duodamas šešių 
skaitlinių numeris. Jei jo in
formacija pasirodo teisinga, 
jis gali su tuo numeriu ateiti i 
redakciją ir atsiimti pinigus.

Čikagos mokytojų 
integravimo planas

Čikagos mokytojų unija nu
tarė viešose mokyklose inte
gruoti mokytojus. Unijos va- 

MARIJAI GUDELIENEI
mirus, 

liūdesio valandose Jos vyrui Martynui ir sū
nui Ričardui reiškiame gilią užuojautą.

Adomas ir Edita Šernai

MARIJAI GUDELIENEI
mirus,

didelio liūdesio prislėgtą vyrą MARTYNĄ, 
sūnų RIČARDĄ ir artimuosius giliai užjau
čiame ir liūdime

Kazys ir Pranė Maciukas

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

dab Julių Detunond pareiškė, 
kad pilnai integracijai reikės 
kelių metų, tačiau ją įgyvendi
nus, Čikaga bus pavyzdžiu ki
tiems miestams.

Mokytojų plane numatoma 
sustabdyti savanoriškus moky
tojų perėjimus į kitas mokyk
las iki 1972 metų pabaigos. Tuo 
metu švietimo taryba, skirda
ma mokytojus, jau siektų inte
gravimo, kad baltųjų mokyk
lose būtų bent 25% negrų, o 
juodųjų mokyklose bent 25% 
baltųjų mokytojų.

Mokytojų balsavime už planą 
balsavo 11,681, o prieš jį 5,556 
mokytojai

Anksčiau švietimo taryba bu 
vo pasiūliusi kitą planą, bet 
tas buvo atmestas Washingto
ne ir pačių mokytojų. Plane 
buvo siūloma mokytojams di
desnis atlyginimus, jei jie eitų 
Į geto mokyklas. Kiti mokyto
jai, kurie jau seniai tose mo
kyklose dirbo, protestavo, kad 
tas planas būtų jų diskrimina
vimas.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos pusmetinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio-June 25 
d. Hollywood Inn svetainėje. 2417 
W. 43rd St. Pradžia 8 v. v. Nariai 
prašomi atvykti ,nes yra visokių rei
kalų aptarti. Po šio susirinkimo bus 
du mėnesiai atostogų.

Eugenija Strungys, Nut Rast.

—Ža^ariečiy Klubo piknikas įvyks 
birželio 27 d., Kay’s sode (buvusiame 
Liepos), 82nd ir Kean Avė. Pradžia 
12 vai. šokiams gros G. Joniko or
kestras. Kviečiam visus narius ir 
svečius atsilankyti ir linksmai pra
leisti laiką su Žagariečiais.

A. Šankus

— Tauragės Klubo pusmetinis na
rių susirinkimas įvyks birželio 27 
dieną 2 vai. popiet, Hollywoood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti.

Klubo Valdyba t

— Upytės Draugiško Klubo pirmas 
piknikas įvyks birželio 27 dieną, sek
madieni. Onos Bruzgulienės darže, 
8274 So. Kedzie Avė. Pradžia 12 vai. 
Šokiams gros geras Antano Walluno 
orkestras. Bus visokių vaišių ir gė
rimų, taip pat bus gražių dovanėlių. 
Upytiečiai kviečia visus narius ir sve
čius į šį linksmą pikniką. Lauksime 
jūsų atsilankymo.

A. Kalys, rast.

EUDEIKIS j
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas: LAfayette 3-0440



*

IV Dainy šventės, kuri įvyks liepos 4 dieną Čikagoje, programos vadovas Bernardas Prapuolenis ir rnuz. kom. 
pirm. Petras Armonas aptaria programos pravedimo reikalus Dainy šventės būstinėje, 6643 S. MapleWood Ave.

Chic goję.
. - - •> Nuotrauka V. Noreikos

taisyti. Y’pač jaunuoliai mėgs- 
[la triukšmingus motorus, daž 
nai patys pragręždami dusliu- 
tovuose skyles.

šf šeštadienį stockyards 
aikštėje, įvažiavimas iš 39-tos 
gatvės ir S. Morgan , inspekto- 

i riai nemokamai tikrins maši
nas ir pasakys ar jų daromas 
triukšmas yra Įstatymo ribose, 
ar — per didelis. Sunkveži
miams leidžiama “triukšmau
ti” iki 88 deeibalų, motocik
lams — iki 88 ir automobiliams 
iki 86. Vėliau tie reikalavimai 
bus didinami. . * 7* ■ >

Bausmės už niašiny triukš
mą numatytos nemažos. ’ Pir
mas prasižengimas nuo 150 
dol. iki 300 dol. pabaudos . To
limesni prasižengimai baudžia 
mi kalėjimu ir didelėmis ban
domis.

-- - .

HELP WANTED — FEMALE
Dirbininkiy Reikia

EXECUTIVE SECRETARY
New modern office. Typing and 

shorthand ability. Benefits.

GRAY MACHINERY CO., INC.

Wheeling, Illinois
537-7700

SWITCHBOARD — TYPIST 
Experience necessary. Pleasant work
ing conditions. 9 to 5 hours. (Insur
ance Agency) moving to Lincolnwood 
within 3 months... must be able 

move to new location.
PHONE FOR APPT. 

MISS AMELY 761-9200

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

to

REAL
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKSJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ l

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Musų spaudoje
“Krizė ar katastrofa” >

“Draugo” J. Pr. straipsnyje 
“Krizė ar katastrofa” nuogąs- 
4auja, kad naujiems vėjams pa
pūtus nesugriūtų bažnyčia. Jis 
rašo:

Popiežiaus Jono XXIII huma
niškumas, Bažnyčios II suva
žiavimo ryžtingumas daugelį pri
pildė naujomis viltimis. Kata- 
Įikų Bažnyčia susilaukė naujų 
simpatijų net iš kitokių Įsitiki
nimų žmonių, iš kitų tikybų. Vi
siems atrodė, kad ateina nau
jas, šviesus Bažnyčios laikotar
pis, kada ji nebebus atgrasi, bet 
simpatinga savo atvira širdimi 
jr tiesta ranka visiems, Įdomi 
savo pastangomis telkti pasau
liečius Į ligšiol vien dvasininkų 
atliekamus darbus, bendrauti su 
kitų Įsitikinimų žmonėmis, be
siekiant bendros žmonijos gero
vės ir antgamtinių tikslų.
Pasimetimas dėl penktadienio 

mėsos
Daugelis pasauliečių ima pa

simesti, girdėdami, kad tai, kas 
anksčiau buvo nuodėme, kaip 
pvz. mėsa penktadieni, dabar 
jau to nėra. Spaudoje nuolat už
tinkamos žinios apie atsimeti
mą nuo Bažnyčios kunigų ir net

vyskupų. Užsidaro eilė katali
kų mokyklų ir laikraščių. De
šimtmečiais mums pažįstamas 
nepajudinamas Bažnyčios rūmas 
lyg ima irti ir ne vienas ima 
nuogąstauti — kas čia bus ? Ar 
čia laikina krizė, ar nepataiso
ma katastrofa ? Ar beįstengs 
Bažnyčia išgyventi ir atsigauti?

Seniau būta dar blogiau
Bažnyčia šimtmečių bėgyje 

turėjo susidurti su labai sunkio
mis dienomis. Daug apie tai 
kalba naujai iš spaudos išleista
me veikale “Renewal and the 
Middle Catholic” autorius kun. 
W. Bausch. Jis primena, kad 
buvo laikai, iki Į aukštųjų dva
sininkų skyrimą turėjo daug 
Įtakos karaliai. Tada buvo tokių, 
kur vienas hierarchas turėjo po
rą šimtų bažnytinių pareigavie- 
čių, kad turėtų daugiau paja
mų. Aštuntam šimtmety buvo 
kunigų ir vyskupų, kurie savo 
vaikams palikdavo net ir bažny
tinių nuosavybių, ir reikėjo Įs
tatymų prieš visokį nepotizmą. 
Viduramžiais buvo dvasininkų, 
kurie nemokėjo skaityti. Buvo 
atsitikimų, kad kelerių metų vai
kai buvo paskirti kardinolais. 
Buvo laikų, kad Bažnyčioje bu
vo trys, kurie sakėsi yra po
piežiais, ir daugelis nežinojo, ku
ris tikrasis. Buvo laikų, kada

pats popiežius buvo kalinamas. 
Ir visa tai Bažnyčia išgyveno.

Perversmas iš monarchijos
Į demokratiją

J i išgyvens ir dabartinius sun
kumus. Mes susilaukėme ypa
tingo laikotarpio, kai Bažnyčia 
iš autoritatyvinės santvarkos 
palaipsniui pereina prie daugiau 
demokratinės.

Tiek J. Pr. Iš jo, kad ir dar 
tiek nuosaikios jeremijados ma
tyti, kad visa “katastrofa” glū
di pastangose Bažnyčiai pereiti 
iš “autoritatyvinės” santvarkos 
Į demokratinę...

Tą autoritatyvinę santvarką 
kun. Kęstutis Trimakas daug 
atviriau ir aiškiau nusakė, pava
dindamas ją monarchine; kurioj 
valdymo dvasia yra dogmatiška, 
administracija centralizuotą, vi
sa paremta ekonominiais sume
timais. •' ’

Iš tokios sistemos pereiti Į de
mokratinę be revoliucijos veik 
neįmanoma, o kuo revoliucijos 
baigiasi, istorija dar nė vienos 
iš anksto neatspėjo. Dėlto J. Pr. 
optimistiškas pesimizmas labai 
jau primena Delfų Pitijos ora
kulą. Naujienų J. Pr.

Negrai šaudosi
Pirmadienį S. Kilbourn ir 

8-tos gatvės apylinkėje įvyko 
jaunuolių susišaudymas, ku
riame buvo sužeista' 7 asmenys 
nuo 12 iki 20 meti]^ .

— Prelato Juozo Končiaus 
Balfo Garbės pirmininko 85 
metų amžiaus ir 55 metų kuni
gystės sukaktis bus paminėta ši 
sekmadieni, birželio 27 d. 3 
vai. po pietų Knights of Colum 
bus salėje 2306 West 69th St. 
Pietų metu maloniai kviečia 
me Čikagos lietuvius šiame pa
gerbime dalyvauti. Pakvieti
mai gaunami prie Įėjimo. Au
ka 5 dol.

Balfo Čikagos Apskrities 
"Valdyba

— P. Paul Gabriš. gražiai ap
rašė “Garso” laikraščio angliš
koje sekcijoje apie Įvairius 
atsiliepimus ir Įspūdžius iš 
lietuvių tautos Genocido paro
dos Ford prekybos centre, Chi- 
cagoje. Informacijos apie pa
rodą ir jos suruošimą yra gau
namos Amerikos Lietuvių Ta
ryboje, 2606 W. 63 St., Chica
go, Ill. 60629.

IŠ CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ 4-

WANTEDs EXPERIENCED 
FULL TIME BUTCHERS 

Top Wages 
Apply In Person at: 

SOUTHWEST PACKING CO.
Purveyors to Restaurants, 
Hotels and Institutions.
3125 E. 92nd STREET

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TASTEE FREEZ 
Plus stock. Southwest 
$18,500 cash.

581-1126
9 A. M. to 1 P. M. and 

9 P. M. to 10 P. M.

side.
9

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

ir didžioji spauda bei kiti ko
munikacijos centrai. Betgi as
meniškos Įtakos dėl ne lietuvių 
atsilankymo i šią šventę yra 
pačios svarbiausios.

Jos iniciatvva vra
Suvalkų trikampio

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
NORTH RIVERSIDE — 

Anxious to sell 3 bedroom brick, 1% 
car attached garage, screened porch, 
finished basement, beautiful yard. 
Low taxes. Needs decorating. Priced 

below appraised value. 
$34,500 or best offer. 

Tel. 366-1379

MARQUETTE PARKE 6 kambarių 
mūro namas. Centrinis naujas gazu 

šildymas. Palikimas.
Tel. 778-6916

ST. DENIS — BOGAN

7 room Cape cod. Large paneled 
family room. New kitchen.

§29,000. By owner.

PO 7-1274

APŽIŪRĖKITE SEKMADIENĮ 12—4 
vai., 5626 So. Maplewood. 5 kamba
riu, 2 miegamu mūro bungalow. Tik 

$18,500. Tel. 254-5553 4

DAŽAU NAMUS
IS VIDAUS LR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1650

Dr. KAZYS GRINIUS

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

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

(neįrištą) už $2.00.
g NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago S, UI.
L, -1 f

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

F HOME INSURED
p LOANS SAVINGS

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

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

Pats laikas 
sutvarkyti muflerius

Čikagos miesto taryba priėmė 
Įstatymą kovoje prieš triukš
mą. Visi automobiliai ir sunk
vežimiai bei motociklai bus 
baudžiami, jei jie kels didesnį, 
negu leidžiama, triukšmą. Už 
drausta naudoti mašinų signa
lus, sirenas, kada mašinos sto 
vi, o ir judančioms bus lei
džiama trimituoti tik pavojaus 
atvejais.

Įstatymas Įsigalioja nuo lie
pos 1-inos. Miesto inspektoriai 
jau Įspėjo apie 200 automobi
listų, kad jų mašinos neatitin
ka reikalavimų ir reikia jas pa

ve-

ivai
Vei-

— Anthony žvirblis Chicago 
State kolegijos studentas, už 
gerą mokymąsi ir pavyzdingą 
elgesį yra Įrašytas Į šios moks 
lo institucijos prezidento 
darnus garbės sąrašus.

— Inž. Jonas Jurkūnas, 
rių tautinių organizacijų
kėjas, Įeina Į IV-sios Dainų 
šventės komitetą. Įvairios ko
miteto komisijos sulig iš anks
to paruoštais planais jau atli
ko numatytus darbus ir laukia 
efektyvios visuomenės para
mos priimant iš Kanados ir to
limųjų Amerikos miestų at
vykstančius choristus ir sve
čius, taip pat atsilankant Į šven 
tę Chicagos amfiteatre, Prane
šimai apie tą didelę šventę jau 
tilpo veik visuose lokaliniuose 
laikraščiuose. Artėjant šven
tei, i ją atkreips savo dėmesį

— Stasė Cecevičienė vado
vauja Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopoje, 
šelpiami 
lietuviai. Šaulių sesių padeda
ma ji jau yra išsiuntusi daug 
siuntinių.

— Dainavos stovykloje, bai
giant šaulių Kultūrinę savaitę 
buvo pagerbti spaudos dar
buotojai šauliai. Kunigundai 
Kodatienei, Vladui Mingėlai ir 
Algirdui Budreckui buvo Įteik
ti aktai ir piniginės premijos.

— Šaulių Kultūrinėje savai
tėje iš Chicagos buvo nuvykę 
šaulių S-gos Centro Valdybos 
nariai — Vladas Išganaitis, Ka
rolis Milkovaitis, Algirdas Bud 
rėčkas, Sergiejus Radzvickas ir 
Petras Padvaiskas.

— Eugenijaus ir Danguolės 
Bartkų sodyboje Beverly Sho
res, Indianoje, audra padarė 
nemažus nuostolius. Didelis 
vėjo sūkurys nulaužė 12 ąžuo- 
lų.

SIUNTIMAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NORI

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektrą ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

Ml

2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis ptsirinkirruf Įvilriy prekių. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
-

- ---------- -—————1 ' -i

MOVING— Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Sustabdykite tą niežejimą
BRAXON PASTA

tuojau sumažina len- 
■ gvą odos niežėjimą, 

gydo kojų grybelius, 
nuskusto veido per- 
sėjimą ir palengvina 

eilę odos nega- 
lavintų. Pastą paga- 

:\mino 30 metų patyri- 
mą turįs vaistininkas. 
Pasiųsim 2 Braxon 
uncijas gavę $2.50, 

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

BRAXON PASTE
Dept NA

2914 So. WALLACE ST.
Chicago, Illinois 60616

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

Viena Anglijos kalė "Suluki", nors 
• naudojama medžioklėse, labai pamilo 

mažą ančiuką, kurį ji globoja.

-*■ Padarykime šiandien. Už
sisakykime bilietus į Dainų 
šventės banketą liepos 4 d. 7:00 
vai. vak. Conrad Hilton viešbu
ty — Marginiuose ar pas O. 
Gradinskienę, 2512 W. 47th St., 
tel. FR 6-1998. (Pr).

— Bukime pareigingi ir bi
lietus Į IV Dainų šventę, kuri 

liepos 4 dieną, Įsigykime 
galima anksčiau, išven- 
susigrūdimo paskutinėje

kaip 
giant 
savaitėje arba prie įėjimų — 
kasoje. Bilietai gaunami Mar
giniuose, 2511 W. 69th St. 
Chicago, Ill. 60629, tel. PRos
pect 8-4585. International Am
phitheater salė yra vėsinama 
(air conditioned).
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LAIKRODŽIAI ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublic 7-1941

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 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

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir dps^o- 
gp. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvnas. 41-ma ir Camnbell.

PUIKUS BUNGALOW. _ 
į skiepas, garažas. Tuoi galima 
ti. 77-ta pfiA Cai^n^nia Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

J 3 BITTAI ir biznio patalpa 
; qup*e Parke.

» į VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
j 2737 WEST 43 STREET
- CL 4-2390

irenfftas
užim-

butai

Mar-

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių- gyvybės, svei

katos ir biznio.
y Patogios Išsimokė- 

w |imo sąlygos.
J. B A C E V I č I U S _ 

6455 So. Ksdzie Ave. PR 8-2233

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

tune-ups Ir t. t.
♦824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-f3

— Ar jau Įsigijai bilietą į IV 
Dainų šventę, kuri Įvyks liepos 
4 d. Chicagoje. Žinok, kad tavo 
dalyvavimas jauniesiems dai
nininkams atneš džiaugsmą, o 
suaugusiųjų dainos — Tave nu
neš į senąją tėvynę — Lietuvą. 
Bilietai gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69th St., Chicago, III. 
60629. Tel. PR 8-4585. Interna
tional Amphitheater salė yra 
vėsinama (air conditioned).

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, 111. 60632. TeL YA 7-5980

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapollc 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

Stote Farm fire and Craw Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

& L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

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

į 6% KAMB.W 18 metų mūr., šil. gazu, 
Įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$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. $37.500.

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

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

NEKIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BIG FAMILY ONLY 
1424 No. MASSASSOIT 

(5734 West)
5 bedroom brick. 3 baths. H. W. beat. 
Finished basement, 2 car garage. New 
carpet, very clean. 1 block to church 

and school. Owner.
237-0636

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning i 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 

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

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

j;■ ,




