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TEHERANAS. Sovietų Sąjun
ga ir Iranas susitarė išplėsti 
tarpusavio prekybą.

Prezidentas Nixonas pabrėžė, 
kad ginklų nepardavimas nepa
lies Amerikos duodamos Izraeliui 
ekonominės paramos. Ji bus ir 
toliau siunčiama.

— Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas š. m. kovo 13 d. jau 
grįžo iš kelionė? Į vak. Europos 
kraštus ir eina pareigas.

Knygoms ir pramogoms amerikiečiai išleidžia nemažai pinigu. 
Kainos nuo 1957-59 m. pakilo iš 100 tasky iki 133.

1970 Į
(Scwet: Department cf

Laoso kariuomenės kareivis apkase 
laukia puolančiu komurnsty.

Sovietai paskelbė šią fotografiją i$ neseniai Saltgudiįoje pasibaigu
siu Raudonosios Armijos manevru.

— Maironio “Pavasario Bal
sų” Vilniuje išleista 12-ji laida. 
Jos tiražas 30,000 egz. (E)

moterų streiką
ČIKAGA. — šeštadienį O’Hare 

Inn įvyko Nacionalinės Moterų 
organizacijos susirinkimas, ku-

dieną naktį 32. 
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OK. LIETUVOS PREKINIS LAIVYNAS
■ ■■■ ' ’’ ■ ,■•••■ . . j

Okup. Lietuvoje sausio mėn. pabaigoje spaudoje, per radiją 
džiūgauta — lietuviai jau, vieneri metai, turį savo jūrų prekybos 
laivyną.. Toji sukaktis minėta sausio mėn. pradžioje. Apie tą 
“laivyną” žinių patiekė “laivininkystės” viršininkas Alf. Rama-, 
nauskas (“Tiesa”, sausio 27 ir “Komj. Tiesa”, sausio 17).

Kyla klausimas: kodėl “laivy
nas” teveikia vos vienerius me
tus? .Ramanauskas atsako: pri
brendo reikalas plėsti “Tarybų 
Lietuvos ryšius su užsienio ša
limis”. Kodėl reikalas pribren
do tik 1968 metais, 25 metams 
nuo okupacijos sukakus, jis ne- 

, atsako. '

Iš Ramanausko aiškinimų dar 
paaiškėjo: pradžioje turėta 19, 
dabar yra 23 laivai, jų tonažas 
siekia 95.6 tūkstančio tonų. Pir
mieji laivai Lietuvai buvę per
duoti kaimynų ir visi statyti 
1957—1964 metais, o nuo ant
rosios šių metų pusės tikimasi 
kasmet gauti po 4-5, jau.naujus 
laivus.

Bėda esanti ta, kad trūksta 
lietuvių — specialistų. Klaipė
doje veikianti mokykla ruošia 
tik žuvininkystės’ specialistus, 
todėl busimieji laivų kapitonai 
ruošiami Odesoje ir Leningra
de. Kai kurie laivai vis dar plau
kioja su kitų tautybių kapito
nais ar jų padėjėjais. Kapito
nų stoka vai*žo Įgyti daugiau lai
vu.

Kur tie “lietuviški” laivai lan
kosi? Tolimiausi maršrutai \— 
Italiją ir Jugoslaviją, be to, į-ir 
Afrika (Egiptas, Sirija, Maro
kas) ir artimesni: R. Vokietija, 
Lenkija, Švedija, Olandija, Bel
gija, Anglija, Prancūzija. “Liet 
tuvos laivynas” per metus per
vežė vieną milijoną 30 tūkstan
čių tonų krovinių ir davė 6.5 
mil. rb. pelno.

Bet... ar tie laivai gabena tik 
Lietuvos prekes? ši tą pasako 
ir laivų vardai — “Kubanė”, 
“Privodin”, “Inkurles” ar “Ir- 
kursklės”. _ (E)

Princas Sihanoukas

TOKIJO. — Nuverstas Kambo
džos šefas princas Sihanoukas 
Pekine pasakė kalbą, kurioje jis 
žada nepasiduoti jį nuvertu- 
šiam režimui ir šaukia visus- gy
ventojus Į “šventą kovą”, kuri 
būsianti vedama Kambodijoš vi
duje ir užsienyje. Tos kovos 
tikslas būsiąs panaikinti pervers
mo pasekmes ir sugrąžinti Kam- 
bodijai “demokratiją ir legalu- 
mą .

Sihanouko padėtis labai pana
ši Į buvusio Ganos diktatoriaus 
Nkrumos padėtį. Jis irgi 1966 
m. mažinėjo po šiaurės Vietna
mą ir Kiniją, kai karininkai, su- 
sitarę jį nuvertė ir paėmė val
džią. Ir jis šaukė savo tautą Į 
“šventą kovą”, tačiau tauta jo 
šauksmo neišgirdo ir jis sėdi 
egzilėje Ginėjoje.

Sihanoukas reikalauja, kad 
Kambodijoje būtų pravestas gy
ventojų referendumas, kad pa
tys žmonės pasisakytų, ar jis 
gali grįžti Į valdžią ar ne. Kini
jos žinių agentūros paskelbto
je kalboje Sihanoukas kaltina 
Ameriką, kuri padėjusi jį nu
versti.

Tuo tarpu Kambodijoš vyriau
sybė paprašė visų didžiųjų val
stybių gerbti Kambodijoš neu
tralumą ir nepriklausomybę. 
Parlamente buvo prisaikdintas 
naujas valstybės prezidentas

WASHINGTONAS. — Kon
gresas priėmė ir pasiuntė prezi-Į 
dentui įstatymą, kuris draus 
garsinti cigaretes telėvizijos ir 
radijo programose. Federalinė; 
prekybos komisija skelbia, kad 
1968 metais cigarečių įmonės j 
vien televizijai už garsinimus 
sumokėjo 217 milijonų dol. Ra
dijo stotys gavo 21 mik dol. ir 
spauda 44 mil. dol.

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
visuose vieškeliuose įvesta au
tomobilių greičio riba 66 my
lios per valandą.' Prancūzijoje, 
palyginus vairuotojų padaromas 
mylias, kelių avarijose žūva tris 
kart daugiau, negu Amerikoje. 
Amerikoje.

JERUZALĖ. — Izraelio ka
riuomenės patrulis nušovė 10 
arabų partizanų netoli Sodomos 
miesto, užimtoje Jordano teri
torijoje. Buvo paimta nemažai 
ginklų. * Gazoje granata užmu
šė 70 metų arabę ir dvi mote
ris sužeidė. Jos buvo arabų nu
baustos. už bendradarbiavimą su 
izraelitais.

'• SINGAPŪRAS. — Malazijos 
premjeras Rahman pareiškė, 
kad jo vyriausybė nepriešinga, 
kad sovietų karo laivai plaukio
tų po Indijos vandenyną, kol jie 
negrasins Malaizijos taikai ir 
saugumui. Malaizija tačiau at
metė sovietų siūlomą Azijos 
saugumo planą.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
policija išaiškino komunistų 
šnipų lizdą, kuris dirbo Saigone 
nuo 1963 metų. Suimta 14 as
menų; Jų tarpe yra buvęs Sai- 
gono kariuomenės generolas.

įį

:: •

IZRAELIO VYRIAUSYBĖS PRAŠYMĄ 4^
WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas šeštadienio spau

dos konferencijoje užsiminė, kad jis nutarė atmesti Izraelio pra-. 
šymą parduoti karo lėktuvų. Prezidentas nesileido į smulk
menas, nesšiandien apie Izraelio ginklų klausimą turi kalbėti vals
tybės sekretorius Rogers, tačiau prezidentas pareiškė, kad šiuo 
metu arabų-žydų jėgų balansas yra toks, kad naujų ginklų siun
timas nereikalingas. Net ir gandai apie sovietų priešlėktuvines 
raketas, kurias gauna Egiptas, to jėgos balanso žymiai nepakei- 
siąs. Amerikos nutarimas neparduoti lėktuvų galės būti pakeis
tas, jei padėtis Viduriniuose Rytuose taip pasikeistų, kad Izraeliui 
reikėtų naujos paramos. 1

siplėtė iš New Yorko ir New Jersey jau į Illinois ir Kaliforniją. 
Penktadieni Čikagos laiškanešiai nutarė streikuoti ir šeštadieni 
gyventojai pašto jau negavo. Illinois valstijoje jau 57 vietose 
paštas sustojo. Prezidentas Nixonas šeštadienį pareiškė spau
dos konferencijoje, kad jo pareiga yra užtikrinti, kad laiškai ir 
siuntiniai judėtų, todėl jis žadėjo griebtis “kitų priemonių”, jei 
laiškanešiai nesugrįš Į darbą šiandien.

Vakarų Bengalas 
centrinėj valdžioj 
NEW DELHI. — Indijos vy

riausybė įsikišo į Vakarų Ben
galo neramumus ir neribotam 
laikui paleido tos provincijos sei
melį, paimdama valdžią į centri
nės valdžios rankas. Vyriausy
bė tikisi, kad ir be naujų rinki
mų, dabartinis provincijos sei
melis suras būdą, naują partijų 
koaliciją valdžiai atstatyti.

Vakarų Bengalo provincijoje 
gyvena apie 44 milijonai žmonių. 
Didžiausiame mieste Kalkutoje 
šią savaitę įvyko komunistų su
kurstytos riaušės, kuriose už
mušta 30 žmonių ir keli šimtai 
sužeista. Kairieji komunistai 
sudaro stipriausią provincijos 
partiją, tačiau su jais atsisakė 
bendradarbiauti kitos 13 pai*ti-
jų. Kairieji komunistai reika- į riame buvo nutarta suorganizuo- 
lauja naujų rinkimų, kuriuose, ti Amerikos moterų streiką. Jis 
jie tikisi sustiprinti savo pozici- ■ turi įvykti rugpiūčio 26 d. Or- 
jas. V. Bengale, kaip ir kitoje ganizacijos prezidentė ponia Bet- 
provincijoje — Keraloje, komu- ty Friedan, žinoma kovotoja už 
nistai buvo išrinkti į valdžią de- moterų teises ir knygos “The 
mokratiniuose rinkimuose. Jie’Feminine Mystique” autorė pa- 
tačiau neturėjo daugumos vieni: reiškė, kad streiko dieną visos 
sudaryti valdžią ir bandė vai- i Amerikos moterys nieko ne- 
dyti teroru ir prievarta. Dabar j veiks, bet tik sėdės.
abejose Indijos provincijose ko- j Streiko dieną moterys nuveš 
munistų dominuojamos valdžios; mažus vaikus vyrams į Įstaigas 
iširo ir valdymą perėmė centrinė jr juos ten paliks, 
vyriausybė.

Cheng Chen. Jis pareiškė, kad 
Sihanoukas buvo pašalintas pri
silaikant Kambodijoš Įstatymų 
ir konstitucijos dėsnių.

Kambodijoš miestuose budi 
kariuomenės daliniai. Visa eilė 
ištikimų Sihanouko draugų bu
vo suimti

Tos,“kitos priemonės” yra pa- 
siunfimas į paštus kariuomenės. 
Pentagono vadai penktadienį ir 
šeštadienį darė planus, kaip 
sklandžiai perimti streikuojan
čiu laiškanešiu darba. Vien Tau
tinės Gvardijos biuras, kaip pa
reiškė jo viršininkas gen. W. Wil
son, gali pašaukti 485,000 vyrų.

New Yorke ir Čikagoje strei
kuoją tarnautojai nušvilpė savo 
unijų vadus, kurie ragino su
grįžti Į darbą ir laukti algų pa
kėlimų, kuriuos pažadėjo kongre
so vadai. Niekas netvirti
na, kad pašto tarnautojams 
nereikia didesnių algų. Kongre
se šis klausimas užsigulėjo to
dėl, kad buvo imta svarstyti pla
tesni pašto reformos klausimai, 
pasiūlyti prezidento. Neabejo
jama, kad kongresas algas pašti
ninkams pakels, tik kongreso 
vadai nenori, kad atrodytų, jog 
tas pakėlimas daromas prievar
ta, streiku grasinant.

Tuo tarpu, laiškų judėjimas 
sustojo. Čikagoje yra daug įmo
nių, kurios užsakymus gauna ir 
prekes siunčia tik per paštą. Jos 
daugiausia ir nukentės nuo 
streiko. Čikagoje šeštadienį laiš
kanešius parėmė ir kiti pašto 
tarnautojai. Iš 2,378 tarnautojų 
į darbą atvyko tik 41L

Norem pareiškimas
Los Angeles kaimyno — San

ta Monica mieste spauda šiais 
metais paskelbė nemaža medžia
gos apie Lietuvą. A. Devenie- 
nės vadovaujamas Santa Moni
ca Lietuvių Klubas buvo sukvie
tęs, Devenių bute, spaudos kon
ferenciją. Buvo pakviestas buv. 
JAV ambasadorius Lietuvoje 
(1937—1940) Owen J. C. No
rem su žmona. Vėliau spaudoje 
(“Evening Outlook” “The Ma
libu News” ir eilėje kitų) bu
vo įdėti Norem pareiškimai apie 
sovietų okupaciją Lietuvoje bei 
nepr. Lietuvos įvairių sričių pa
žangą. Spauda taip pat paskel
bė Noremų ir šeimininkų, Deve
nių nuotrauką. (E)

Partija suspendavo 
Aleksandra Dubčeka

PR AG A. — Čekoslovakijoje 
sovietų įsakymus pildą komu
nistų vadai žengė dar vieną 
žingsnį į rusų reikalaujamą 
“normalizavimą”. Partijos or
ganas “Rude Pravo” paskelbė, 
kad buvęs partijos .vadas Alek
sandras Dubčekas yra suspen
duojamas iš partijos narių, kol 
bus užbaigta partijos vedama 
apie jo darbus byla. Dubčekas 
yra išsiųstas ambasadoriumi į 
Turkiją.

Visa eilė Dubčeko reformų 
vykdytojų buvo išmfesti iš par
tijos. Jų tarpe yra: Josef Smr- 
kovsky, Cestmir Cisar, buvęs 
“Rude Pravo” redaktorius Jin 
Sekera, Mokslo akademijos 
istorijos skyriaus - direkto
rius Karel Kaplan ir kiti žymūs 
partijos veikėjai. Dubčekas tu
ri 48 metus. Partijai jis priklau
sė jau 30 metų.

Domisi esperanto
Okup. Lietuvoje kilo didelis 

susidomėjimas tarptautine espe
ranto kalba — teigia A. Mekys 
“Tarybinio Mokytojo” laikrašty . į 
(vasario 11). Lietuviai gausiai,- 
dalyvavę tarptautiniame espe- ' 
rantininkų susitikime Leningra- į 
de 1969, tradicinėje, XI Pabal-

! tijo stovykloje Estijoje, dar jau- ■ 
nųjų stovykloje Karpatuose ir

Jos nevirs 
pietų, neskalbs, Įstaigose maši
ninkės uždengs savo rašomas ma
šinėles. Visi indų plovimai ir 
kiti namų darbai bus palikti vy
rams. ... .-—C 

Moterys siekia lygių teisių, 
■ lygių atlyginimų ir visų privi
legijų, kuriomis seniai naudo
jasi vyrai.

Amerika siekianti taikos tarp 
žydų ir arabų, todėl reikia pri
žiūrėti paskelbtas karo paliau
bas. sumažinti ginklų siuntimą, 
išlaikyti karo jėgų balansą ir 
siekti politinio susitarimo, — pa
reiškė prezidentas Nixonas. Jei 
Rusija ginklų balansą pakeistų, 
aprūpindama arabus naujais 
ginklais, tad Amerika irgi grieb
tųsi veiksmų situaciją patapy
ti. Dabar esą svarbiausia “ne
drąsinti nei vienos pusės pra
dėti agresija”.

Atsakydamas į klausimus, pre
zidentas Nixonas pareiškė, kad 
Amerikos poziciją remia ir Pran
cūzija. Ir ji galvojanti, kad bet 
kokių ginklų siuntimas . Viduri- 
niuosius Rytus gali pažeisti jė
gos balansą ir sukelti karo pa
vojų.

Reikia manyti, kad šis vyriau
sybės sprendimas sukels nusi
vylimą Izraelio-vyriausybėje ir 
Amerikos žydų tarpe.

Konvencijos, pasirašytos su 
į nepriklausomomis Pabaltijo val- 

• 54-me tarptautiniame esperan-! stvbėmis tebegalioja Prancūzi- 
tininkų kongrese Helsinky Lie-, joje. ]eidiny «Annales dės Loy- 
tuvoj išmokti esperanto kalbą 197() ,m< saus}o mėnpsL 
padeda Mokytojų namų espe- -141> nurodvta. atvijai tebetai- 
ranto klubas Vdmuje. ■ lkoma 1924 m 30 dienos 

šiais metais, vasarą, XII tra- konvencija> neatSižvelgiant Lat- 
dicinė Pabaltiję esperantininkų ■ yijos priiungimo prie Sovietu 
stovykla., rengiama Lietuvoje.; Lygiai tes pats tai-
Skatinama greičiau tos kalbos ^ ir Estijai. (psl 141) Mi. 
įsipo . inėta konvencija, liečianti nri-

Kiek žinoma, 1941 m. sovie-1 . , , - . ,t r . i vilegmes butu savininku teises,
tams vykdant išvežimus is Lie-1 , T • x ‘ • u •t . , . . . . v nebuvo Lietuvos vyriausybes pa-tuvos, j nelaimingųjų sąrasus, . „ , "
buvo patekę ir nemaža nepr.! ___
Lietuvos esperantininkų. (E) i

—“LITHUANIA 700 YEARS”, 
‘pernai išleisto informacinio lei- 
j etinio apie Lietuvą, antroji, pa
taisyta laida,. 458 psl. Manyland 

i Books, New York. Knyga įs
ileista Lietuvos Nepriklausomy- 
. bės Fondo (pirm. E. čekienė) pa- 
■ stangomis. Redagavo dr. A. Ge- 
j rutis. šalia redaktoriaus dr. A. 
, Geručio įvado ir prof. R. Sealy 
i įžangos, toliau seka penkių au
torių straipsniai: dr. J. Puzino 
(Lietuvių tautos kilmė), J. Jakš
to (Lietuva iki pirmojo pas. ka
ro). dr. A. Geručio (Nepriklau- 

! somoji Lietuva ir okupuotoji Lie
tuva). A. Budreckio (Lie-

I tuvių pasipriešinimas 1940-51 ir 
laisvinimo pastangos užsieny) 
ir St. Lozoraičio (Lietuvos išlais
vinimo galimybės). Pabaigoje 
skelbiama bibliografija ir žinios 
apie autorius su jų nuotrauko
mis. Knyga užsakoma: “Ma
nyland Books”, Inc., 84-39 90th 
st. Woodhaven, N. Y. 11421. Jos 

i kaina — 12 dol. (E)

— Buvo pageidauta, kad Lie
tuvos Steigiamojo Seimo minė-: 
jimai būtų organizuojami šių 
metų gegužės ir birželio mene- ’ 
siais. Jei kai kur rengėjams tas 
olėtas būtų neparankus, Vilkas ; 
mano, kad minėjimai galėtų 
įvykti ir vėliau, net iki šių metų 

(E) pabaigos. (E) j

1%91967 1968

1957-59=] oa

ANNUAL RATES

vokiečių tankų
BONA. — Vakarų Vokietija 

patvirtino žinią, kad Ispanija 
prašo parduoti vokiečių gamy
bos tankų “Leopard”. Ispanai 
norėtų gauti 200 tokių tankų sa
vo kariuomenei, šie tankai yra 
labai judrūs, 39 tonų, greiti ir 
ginkluoti pačiais stipriausiais 
ginklais.

Britanija, kuri kartu su Vo
kietija šiuos tankus projektavo 
ir parūpino jiems savo gamybos 
105 m m. patrankas, žada ve
tuoti tankų pardavimą Ispanijai.

kad Įleistų draugą
NEW YORKAS. — šeši ame

rikiečiai mokslininkai pareikala
vo, kad teismas Įsikištų ir neleis
tų valstybės departamentui su
trukdyti lielgo marksisto Ernest 
Mandel kelionės Į Ameriką. De
partamentas atsisakė išduoti 
Mandeliui vizą, nes jis, anksčiau 
Amerikoje viešėdamas, sulaužė 
kažkokius nuostatus.

Dr. Mandel yra Belgijos mark
sistinio žurnalo redaktorius, eko
nomistas, “Marksizmo ekonomi
nės teorijos” knygos autorius.

Teisman dėl Mandelio Įvažia
vimo leidimo kreipėsi šeši pro
fesoriai : David Marmelstein, 
Wassily I>eontief, Borman Birn
baum, Robert Heilbroner, Robert 
Wolff ir Louis Menashe.
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TIKRA TIESA

tuo pasinaudo-
Paskutinis testamentas

specia- j 
asaulrbų

S RAUTUOS
Skyrių veda redakcinis kolektyvas. Medžiagą siųsti 
J

tuo )

Skautybė nėra koks slaptingas ir sunkus mokslas; ji: 
daugiau yra linksmas žaidimas, jei tik žvelgsite į ją teisingoje j 
šviesoje.

Skautybės terminas reiškia žaidimų pagelba berniukų; 
ir mergaičių pilietinio gyvenimo lavinimo sistema.

R. Baden-Powell I

GILIAI PRASMINGI ŽODŽIAI
Pasaulio skautų įkūrėjas Ro-i lėtam būti naudingi, ir tuo bū 

bert Baden-Powell mirdamas pa- Į 
liko testamentą, su kurio turi-į 
niu verta ne tik skautui, bet ir 
kiekvienam, dvasinių idealų šie-J 
kiančiam, jaunuoliui susipažin- j 
ti. Tad tekalba į Jus Baden- 
Powell’is...

į tamsiąją.
kelias į laimę 

žmo-

į likite šį pasaulį truputį geresnį, 
negu jį radote. Ir kai ateis Jū
sų eilė artėti prie mirties, Jūs 
galėsite mirti laimingi, jausda
mi, kad neleidote laiko tuščiai, 
bet padarėte visa, ką galėjote.
Budėkite” šitokiu būdu, būki-

Gamtos pažinimas atskleis 
Jums, kiek daug gražių ir ste
buklingų dalykų Dievas sutvė
rė pasaulyje Jums džiaugtis. Bū- 
iite patenkinti tuo, ką gavote,

i r ko geriausiai 
j kite. Žiūrėkite į šviesiąją da- 
j lykų pusę, o ne 

Atminkite — tai yra mano pa- Pats tikrasis
skutinieji žodžiai, kuriuos Jums yra nešti laimę kitiems 
kada kalbėsiu, taigi, galvokite i nėms. Bandykite juo eiti ir pa- 
apie juos.

Mano gyvenimas buvo labai 
laimingas ir aš noriu, kad kiek
vieno Jūsų gyvenimas būtų taip 
pat laimingas.

Aš tikiu, jog Dievas mus lei
do į šį gražų pasaulį, kad mes ( 
būtume laimingi ir džiaugtumės ; te pasiruošęs, gyventi laimingai 
j uo. Laimės neneša nei turtai, nei į ir laimingai numirti — laikyki- 
pasisekimas karjeroje, nei pa- ’ 
sitenkinimas savimi. Vienas 
žingsnis laimės link bus nuženg
tas, jei sustiprinsi sveikatą ir 
išugdysi jėgas, kol tebesi ber
niukas, kad subrendęs vyru ga-!

tės visados skautų įžodžio — net 
ir po to, kai nustosite būti ber
niukais — Ir Dievas tepadeda 
Jums tai atlikti...

Jūsų
Robert Baden-Powell

VELYKINIAI SVEIKINIMAI
Brangioji Sesė, Mielas Broli,

Tu esi Lietuvių Jūrų Skaut 
gyvybė, Tavo rankose LJS j t

tauti savo didžiam džiaugsmui 
j ir visos žmonijos laimei.
Budėdama

( Velykų varpai 
į mas, tepripildo J ūsų š

, Jro gėrio pajautimu, tepaskatina jos gyvybe, iavo rankose . , lx. , .,J_. . ., ~, , .. . x .x. rr i • ąus keltis, kilti ir veikti—skau-aaoartis ir ateitis. Tavo ranko-, 
se rytdiena.

I

Kristaus prisikėlimo šv. Ve
lykų švenčių proga LJS Inkaro 
Tarybos vardu nuoširdžiai svei
kinu Tave ir linkiu, kad Tavo 
įmintos pėdos Lietuvių Jūrų
Skautijos gyvenime bylotų kar-;^ 
tų kartoms, kaip reikia aukotis ( 
ir dirbti lietuvybės išlaikymui! 
išeivijoje.

Tavo nuveikti darbai tegaivi-į 
na, stiprina ir rodo kelią Į nu
mylėtą Tėvynę, prie jos gintari
nių Baltijos pajūrio pakrančių.

Tavo Įnašas Į organizacinį gy
venimą tebūna tie gražieji dei
mantai, kurie visada spindi ir 
šviečia lietuviškų tautinių spal
vų spinduliais. Įrašyk Į savo vei-! 
klos lapą didžiausius užsimoji-j 
mų ir atliktų darbų laimėjimus.!

Tegu Lietuvių Jūrų Skauti-l 
jos veikloje išgyvenama, lietu
viškojo jūrinio skautavimo iaė-i 
ja. tvirtai klesti Tavo širdyje, į 
nes viskas yra skiriama mūsų i 
brangiai Tėvynei, Lietuvai.

Gero Vėjo, Budėdama
J. v. s. A. Gasnerien

LJS Inkaro Tarybos
Pirmininkė

1 Į e’sti metinį
os metraštį

n u tarta 
ų Vadi- 

skirtą jūrų skan
iai uokumentuoti. Lei- 

ausiai iliustruo-

skt
msia Skautinin

ke vičienė. Jie visi 
jausmingai — kūrybingai svei
kina pasiilgtą tėvynę Lietuvą.

Plokštelė tinka Motinos die
nos minėjimam šeimoje, skautų- 
skaueią sueigose ir kt pasiklau-

LJS "Baltijos Jūros" tunto tuntininkas j. p. J. Butkus 
ga aukura prie Lietuvos Laisvės Kovy paminklo Vasario 

16-sios minėjimo dieną Čikagoje.

užde-

"g 
( Vengianskas i . . 
J lietuviškų vaizdų ir dokumen- 
; talinę filmą.
Mos Angeles minėjo Vasario 16 

j Sšun. vasario m. 22 d. Los An-
■ geles' vietininkijoje buvo didelė I Sytj.
i šventė., T ą dieną buvo paminėta ( Sveikiname plokštelės inicia- 
i Lietuvos Nepriklausomybės pa- i torius ir linkime, kad jose taria- 
skelbimo sukaktis ir Klaipėdos' mas jausmingas eiliuotas žodis 

j Krašto atvadavimo metinės. Ta į įr dainuojamos dainos garsai gi- 
i proga Lietuvių Jūrų Skautijos j iįaį smigtų į klausytojų širdis, 
j rėmėjams p. G. Gudauskienei ir j 

p. šakiui, apdovanotiems LJS 
“Gintaro” Ordinu su rėmėjų žen
klu, buvo prisegti šie ordinai. 
Iškilmingos sueigos ir šventiš-

į kų minėjimų proga jūrų skau- 
į tai atliko meninę programą, po 
i kurios sueigos dalyviai ir sve-
■ čiai buvo pavaišinti kavute.

Los Angeles jūrų skautų suor
ganizuota minėjimams skirta su
eiga visiems paliko labai malonų 
įspūdį.

Išleista vertinga plokštelė

Lietuvių Jūrų Skautijos na
rius ir vadovus malonu painfor-

— Taip, mielasis, mano tur
tas reiškia keturias dešimt me
tų visiško savęs išsižadėjimo, 
taupumo, mažu tenkinimosi ir 
pirmučiausiai įtempto darbo.

— Bet tai negali būti tiesa; 
tu dar ne toks senas, dėlto aš 
manau, kad visa tai esi paveldė
jęs iš savo dėdės?

— Nagi, ar aš kitaip kalbė
jau?

ų skaučių kūry-1 
eilėraščiai, dainos, piešiniai j 

kt. šio metraščio redaktore 
pakviesta ir sutiko būti rašyto
ja L, Sutema-Katiliškiene.

Sėkmės ir Cero Vėjo Jūrų j 
kančių Vadijai jos didžiuose už-1 

simojimuose.
Čikagoje paminėta Kovo 12-ji!

Craeitą sekmadienį, kovo m. 
15 d., Čikagos LJS “Juodkran
tės” ir “Baltijos Jūros” tuntai 
rendroje sueigoje paminėjo Lie
tuvių Jūrų Skautijos įsikūrimo 
neprikląusomoje Lietuvoje ir at
sikūrimo išeivijoje metinę su
kaktį. Taip pat buvo atžymėta 
ir jūrų skaučių Juodkrantės 
“tunto 13 metų, o jūrų skautų 
“Baltijos Jūros” tunto 15 metų 
sėkmingos veiklos sukaktis.

Šia proga buvo perskaityti 
tuntininkų įsakymai, Vyr. Skau
tininko j. s. Manomaičio ir In
karo Tarybos Pirmininkės j. v. 
s. A. Gasnerienės sveikinimai. 
Sueigos metu sveikinimo žodį ta
rė Vyr. Skautininke j. s. Z. Juš
kevičienė ir Inkaro Tarybos var
du j. v. s. E. Vengianskas. Taip 
pat už pasitarnavimą lietuviška
jai reprezentacijai ir išrūpini-, 
mą “Lithuanian Plaza” vardo 
Čikagoje, p. Marius Kasniūnas, 
LJS Vyr. Skautininko pątvarky-l

US JŪRŲ SKAUČIŲ 
VADUOS PASTOGĖJE.
Jūros skaučių vadijoj yra la-

Vyr. 
Skautininke šaukia dažnus va
di jos narių posėdžius, ieško efek
tyvių veiksmingų būdų, ir prie
monių jūrų skaučių vienetų vei
klai pagyvinti. Dedamos pastan
gos konkrečiai padėti jaunai va
dovei, duoti jai praktiškų žinių 
kaip veikti, kaip sėkmingai va
dovauti vienetui. Ryšium su 
tuo, Vyriausia Skautininke J. s. 
Z. Juškevičienė rašo specialias 
instrukcijas, pavyzdinių sueigų 
aprašymus. Skaučių Dalies ve
dėja j. skt. D. Lukošiūnaitė ren
gia Pasaulio skuąčių dienai ski
riamos sueigos planą, ’Tautinės 
Dalies vedėja j. s. D. Rutkaitė 
ruošia Motinos Dienai pavyzdi
nės sueigos aprašymą ir 1.1. Vi
sa aukščiai? kalbama instrukci
nė medžiagą numatoma išleisti 
atskiru įleidimu.

Rengiamas! šaukti jaunų va
dovių sąskrydi — ieškoma tam 
visoms priimtinos Jr susisieki
mui patogios vietos. Galimas 
daiktas, kad šis. sąskridys įvyks 
š. m. gegužės menesį j.- s. L. Slė
nio vasarvietėje, Wise.

Numatoma tinkamai repre- 
zentuotis ir paraginti’visus jū
rų skaučių vienetus, kad jūrų 
skaučių atsfbvaujamos vėliavos, 
būtinai dalyvautų — Vasario 16 
— Lietuvos Nepriklausomybės 

I paskelbimo, Lapkričio 23-sios

Kode! aš esu jūrų skaute1
Kažin kiek skautų ir skaučių 

kada nors rimtai pagalvojo — 
kodėl as esu skautė? Kodėl ? Kas darbingu nuotaikų.
mane į skautų organizaciją pa- j 
traukė?

Pasiklausę savęs ir norėdami 
šituos klausimus atsakyti, pir
miausia turėtu i skautu orga
nizaciją įsigilinti ir save su
prasti. .

Roberto Baden-Powellio įkur- 
tos skautų organizacijos tiks
las yra auklėti mergaites ir ber-1 
niūkūs garbingais žmonėmis,-ku
rie mylėtų Dievą, Tėvynę ir Ar- 

jų. džiaugs;- timą, ir jūrų skautai turėtų pa- 
irdis ty- sižadėti mylėti jūrą. Šita or

ganizacija savo mokinimu ir 
idealais skautą apšviečia reika
linga gyvenimui. šviesa, kuria 
jis — ji gali skirti gerus ir blo
gus dalykus. Visa,tai patvirti
na skautų įstatai: nr' įsakymai. 
Skautų šūkis parodo, kad skau-Z. Juškevičienė;

LJS • Vyriausia Skautininke tybė remiasi ^religinėm tiesom

nuotaikai buvo, pakili, šven-
W *

L. J. S. Cleveland© jungini© jūrų skautai.

I tiška, nes tikrai žinojome* kad 
didelė lietuviška

patriotizmu ir broliška meile.

SEMKIT! TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas 
POVILO LAURINAVIČIAUS-404 puslapių

Kieti viršeliai ■—..§4.00, minkšti — §3.50.

ir skaitomas
romanas

404 puslapia

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu. kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
-ir kit b' k

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome, siųsti čeki, arba Money Orderį tokiu adresu:

Bundančios gamto. 
laukų, miškų ir pievų 
ženkle sveikinu visas seses jū-į 
rų skautes ir vadoves.

Pavasarėjančios gamtos ir Šv. Dažnai yra kad jauni' I dalies
I Velykų dvasinio prisikėlimo |yra ateitis^kuris at
šventęs proga, sveikinu Lietuviu) s ievUVa ir ^os Jūros ^ran- 

! Jūrų Skautijos seses ir brolius, ?nę‘. Tuo ,pacĮ? ,skautai Pa
linkėdamas džiaugsmingos šven-1 zy™į’ Išeivijoje kovoje
tinęs nuotaikos ir geriausios ingai ietuvą ir jos jū- 

. . , sėkmės pavasario jūrinio skau- Lietuvost. . ...
v. ’ uavniiv v^iruvo uoormvj imuvov. i 

grožio Į i mo dvasią; bet ir jo praktiškus
>. Stovyklaudami skau

tai ir skautės išmoksta praktiš
kų dalykų: kaip virti, kaip tvar
kyti palapinę, elgtis vandenyje, L

j tavimo veiklos užsimojimuose, j
Redakcinio kolektyvo vardu | gabumus 

j. v. s. Ed. Vengianskas

kautybė ne tik lavina jauni-

j kaip rūpintis švara ir būti tvar-

Šaunios Bostono LJS "Nemuno" tunto gretos.

kintiems. Iškylose ir stovyk
lose yra,.proga. susipažinti su 
gamta ir tapti jos draugu.

Visa tai rodo, kodėl aš esu 
skautė ir noriu ja būti.

Vida Steponavičiūtė

m
:-G

I šiandien yra 
į šventė.

Iškilmingą 
išsirikiavimat 
Hutu.

sueigą pradėjome 
ir skautišku sa- 

Po oficialiosios sueigos 
sesė Živilė papasakojo

mums, kaip Lietuva atgavo ne
priklausomybę ir ką tikrai lais
vė reiškia. Po to visos sesės pa
pasakojo. kaip jos Vasario 16-ją 
atšventė būdamos tarp svetim
taučių, mokyklose. Vienos ne
šiojo tą dieną lietuviškas spal
vas, kitos šoko tautinius šokius, 
kitur vėl mergaičių choras -baž
nyčioje giedojo lietuviškas gies- 

Į mes. Buvo mokyklų, kur mer
gaitėms buvo leista atlikti ir 
specialias programas, žodžiu, vi
sur Vasario 16-ji buvo tinkamai 
atžymėta ir, kiek sąlygos leido, 
iškilmingai atšvęsta.

Meninėje sueigos programoje, 
burtų keliu, kiekviena valtis ga
vo uždavinį paruosti trumpus 
pasirodymus k. a. kaip Pilėnuo-

Vasario 1 S-sios minėjimas se kunigaikštis Margis ir jo vy-
“Eangelės” minėjo Vasario 16 rai kovoja dėl laisvės, kaip sim

boliniai gatvėjersusitikusi ^Lais
vė” su “Nelaisve” tarpusavyjeūo m. 17 d. LJS “Juod-

tunto Čikagoje. “Ban-Į kalbasi, kaip Lietuvoje persekio- 
laivo sesės susirinkome jamas tikėjimas ir kt.

laivo vadės Ž. Bilaišytės bute pa
minėti Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo Vasario 16-jų 
diena.

Mes visos buvome pilnose jū- 
"ų skaučių uniformose, visų mo

Sueiga buvo baigta Lietuvos 
laisvės ir patriotinėmis lietuviš
komis dainomis, kurias tą die
ną tikrai su įsijautimu dainar 
vome. ....Sesė Vilija E.

NAUJIENOS, 1739 So. Halstėd St., Chicago, Illinois 60608. j

«
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There are a lot of things a man 
can do for his country. Includin 
saying his piece, pro or con.

And talk is an important 
part of what makes a democracy 
like ours work. *

But in the final analysis, 
talk is cheap.- Personal involve
ment accomplishes a lot more.

Putting, part of your savings 
to. work for America is a step 
in that direction. To provide 
some of the economic strength it 
takes to make the whole.
system run.

That’s one reason why Savings 
Bonds mean a lot-

They help io pay part of the 
cost of running a country 
■where you’re free to speak 
your mind.

And they help you at the same 
time. With interest and security.

So next time you have 
something to say about 
America, let your 
Bond purchases 
do part of the 
talking.

T* 1 * ? • A •lake stock m America
Buy US. Savings Bonds

I739.Se. Halsted Street- Chicago, Ill 60608
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Hau jie nes 
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U » rki.J 4* v Y , 
kuuų įsuk 
Vadinasi, 
anti ir

Auditorijoje tuoj ai 
kunigų gynėjų. Jie Iii 
dinėjo, kad kunigai 
nuo vyskupo ir yra
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Nežiūrint pažiūrų skirtumo 
jų įvairumo ir nuomonių deri
nimo sunkumo. Chicagos lie
tuvių organizuotas gyvenimas; 
vyksta pilnu tempu ir pasigė-Į 
retinai. Kaip žinia, šiuo metu į 
vyksta paskaitų ciklas šeimos* 
ir švietimo metų temomis. Pas-1 
kaitas suorganizavo ir vedaĮJurgio parapija, kuri ir yra 
L. B. Chicagos apygardos vai- pati seniausia lietuvių parapi- 
dyba. Visuomenę itin sujudi-j ja Chicagoje. Paskaitininkas 

_no paskaitos tema “Lietuvių pateikė ir visą eilę kitų konkre- 
parapijų reikšmė lietuvybės [erų davinių, liudijančių lietu- 
išlaikyine”. Paskaitą skaitė dr.Įviškų parapijų steigimo ir 
K. Bobelis. Jis pateikė Ameri- j veiklos reikalą. Kas taip pat 
kos lietuvių parapijų kūrimo buvo visiems aišku, kad dr. K. 
ir veiklos plačią apžvalgą. Pri- Bobelis netuščiažodžiauja: yra 
statė lietuvių parapijos šian-jgerai išstudijavęs paskaitos te- 
dieninę apgailėtiną padėtį. Po 
paskaitos vyko gyvos diskusi
jos, pasisakymai paskaitos te
ma, kas aiškiai liudijo, jog 
lietuvių parapijų reikalas su
daro didelę, gyvą tautinę pro
blemą. Paskaitoje dalyvavo 
per šimtą asmenų, beveik ket
virtadalis jų dalyvavo akty
viai: reiškė sugestijas, darė 
pasiūlymus.

Lietuvių parapijos įkurtos, 
kad išlaikytų gyvą lietuvybę 
Amerikoje.

Paskaitininkas dr. K. Bobe
lis pastebėjo, jog pirmieji lie
tuviai imigrantai Amerikoje 
skubėjo, steigė lietuviškas pa- patriotai 
rapijas, kad apsaugotų tėvų kunigų anti tau tini nusiteikimą

dokumei
pažymėjo, 
rilcojf?
jas ir bažnyčias. Pirmoji lie’ 
tuviška parapija buvo įsteigta 
Pensilvanijoje 1885 .metais, 
Chicagoje — 1892 metais Šv.

kuri ir

udijo, po- 
priklauso 
paklusny- 
todėl pri

mus vyk
dyti. .. Vadinasi, pasauliečiai 
privalo ginti ir lietuvišką rei- 

mą, gerai žfno lietuvių parapi-.kalą parapijoje ir drauge ap- 
jų reikalą. ginti pačių lietuvių kunigų rei-

TV i x m * , ‘kalus vyskupijoje. Na, ir išIs paskaitoje pateiktų davi-j . :. 1 J ... .. . .., . viso visiems paaiškėjo, kadmų susidarė tikrai apgailėti 
nas vaizdas, kad lietuvių įsteig 
tos parapijos nustojo tarnavu-j 
sios lietuvybei ir mūsų akivaiz
doje miršta. Buvo nustatyta ir 
lietuviškų — lietuvių parapijų 
mirties priežastys. Būtent:! 
lietuviai kunigai nustojo rūpi
nęsi lietuvišku reikalu para
pijoje, bažnyčioje, o naujai at-Rt v. ~ - -J J J . us šia tema — —vra. n ei 101—i • • —w . (kelias paskaitas suradimui bū-

Įkalus vyskupijoje. Na 
viso visiems paaiškėjo 

j lietuvių parapijų reika 
; lietuvybės reikalas parapijoje, 
i yra tikrai didelė problema, ku
rią reikia organizuotai ir sku
biai spręsti, jei norima išveng
ti didelės skriaudos ir žalos lie- 

Įtuvybei. Paskaitos dalyviai pa
kartotinai ir prašė apygardos 
pirmininką, A. Juškevičių, kad 

ijis šia tema surengtų ir dar

Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija, 
ties 52 matų proga pas JAV Kongresmaną Gerald Ford. I_ _ v ____e.

i Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkas FL Staniunas, ALT pirmininkas inž. liuteronų kun. Dr

t

M

Lietuvos Nepriklausomybės sukak- E. A. Bartkus, Kongresmar.as F. Ford iš Michigan, ALT narė E. Pauraz;e- 
1$ kairės į dešinę: nė iš Detroito, ALT narys Dr. L. Kriauceliunas iš Chicagcs ir evangelikų - 

*. M. Kavolis, kalbėjęs maldą Atstovų Bute.

džiami Į lietuviškas 
jas, neskaitant kelių 
Na, o parapijiečiai, 

pastebėję,

parapi- 
išimčių. 
lietuviai 

pajutę

LIETUVIŲ KALBOS STUDIJOS
jono Donelaięio kirčiavimą 
(Die Akzentuierung des Chris
tian Donelaitis, Wroclaw, 
1961).

1949 - 50 m. ji dėstė vokiečių 
kalbą Vilniaus Universitete, o

Velionė dr. Tamara Buch .
Kai kuriuos lietuvių kalbosl 

mokslo dalykus 15)68 - 69 mok
slo metais skaičiusi Čikagos 
Universitete dr. T. Buch mirė 
šių metų vasario 8 d. Haifoje

dų ir priemonių tiksliau ir (Izraelyje), 
greičiau šią problemą išspręs
ti: kaip lietuviams atgauti tei
sę savoje lietuvių parapijoje 
garbinti Dievą gimtąja lietu-

i atsiras iš jų tarpo ir tokm, ku
rie. tuos dalykus ien studijuo- 

įdarui (jei norės, ir kombmuo- 
!darni su kitais studijų dalv- 

parėmę įaįs)9 galės pasiruošti ir aka- 
inansiš-Į beminei karjera., profescria- 

ir pastarasis yra nularcsi vjnun\ Jr lietuvių pusės yra 
r kalbos studi-|ruo§iamasj tokius studentus 

paremti stipendijomis. P.

Pradedamas sistemingas 
lietuv^k kalbos dėstymas | t
Kaip jau spaudoje buvo pra 

nešta, lietuviai yra 
Čikagos Universitetu 
kai, f 
įsivesti lietuvių kai 
jas bent trejiems inetaras. Bus 
einamas pradinis kursas (lek
tūra) ir aukštesnieji kursai.

kalbą, papročius, kad susida-|tyliai pasitraukė ii parapijos. » fca paradinę.mokyk- 
rytų reikiamas sąlygas kultu-Kiti kol kas liko dar kovoti lie-

SUSIVIENIJIMAS

SLA — tau 80 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir 
giau kaip ŠEPTYNIUS MILIJONUS dolerių 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija -

'Z

I1

Tamara Buchienė (Meiksi-I 
naitė) buvo gimusi 1923 m. j 
Kaune, žydų šeimoje.
tina turėjo Kaune, bene Lais- jsniu? 
vės alėjoje, netoli Valstybės! • 
Teatro, kino teatra. i

mas, 
1941 m. baigusi-Kaune gim-Į - • 

inaziją, velionė studijavo ger-Į
vo, statė klausimus, darė _Pa"!manistiką. 1951 m. gavo filolo-------
siūlymus šie asmenys: Kleiza, Į 
Narutis, Regis, Taiat-Kelpša,

la įvesti lietuvių dėstomąja 
kalbą.

Paskaitoje itin gyvai dalyva-

Jos mo-| Yra

išmokėjo dau- 
savo apdraus-

I SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy i 
bės apdrauda ir ligcje pašalpą, kuri yra pigi, nesSUSIVIE- | 
NIJIMAS neieško pelnomo teikia patarnavimus savitarpinės Į 
pagalbos pagrindu.

I SLA — jau turi daugiau, kaip* tris su puse milijono dolerių kapitalą, n 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo S100.00 
iki $10,000.00. , ?

| SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrauda • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

! SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

j SLA — AKCIDENTALŽ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų ne
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

I SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

v Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysi!:
Į LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS n t., 336 psl 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ____ ___  ________
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TUVA. 699 psl. _____________ _________ _______
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ..... .
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Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL 
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Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, Ž4 psL 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. ______
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. ______
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• JXaXXJcI y 11111 d no cm Y VI dlicic, n

11953 - 56 m. buvo Vilniuje Lie- Kaip iš universiteto atstovu pa. 
| tuvių Kalbos ir Literatūros In-freiškimo galima spres(i) po (u 
Isffluto bendradarbė. - trijų metų gal hetuvilI kalboį

[dalykai bus ir toliau Čikagos 
Universitete dėstomi be lietu
vių piniginių įnašų. Mat, kai- 
kur lietuvių kalbos nagrinėji-Į 
mas reikalingas ir 
studijoms (pavyzdžiui, slavis
tikai, lyginamajai indoeuro
piečių kalbotyrai).

Pageidaujama, kad 
viai studentai gausiau tas stu
dijas lankytų. Tikimasi, jog

parašiusi nemaža straipj 
daugiausia tiriančių lie- 
kalbos istorijos problc- 
išspausdintų Lietuvos ir

i tuviui c 
mas,

j užsienio mokslo žurnaluose ir
I leidiniuose. Palaikė santykius 

gyvenančių už 
o ypač čika-

gijos kandidatės laipsnį, o 1961 su e^e lietuvių.
m. Varšuvos universitete filo- Lietuvos sienų,

Bertašius, Jasaitis, Petkauskas ]Ogijąs daktarės laipsnį už di-Įgoje, kai dėstė Čikagos Univer- 
ir kiti. Gaila, kad visų jų Pa* |sertaciją, nagrinėjančią Kristi-^sitete.
vardžių neteko sužinoti.

Paskaitos moderatorius bu-1 
vo pats apygardos pirmininkas 
A. Juškevičius. Po paskaitos ir 
oficialių diskusijų prasidėjo 
pokalbiai paskirose grupėse ir 
vyko iki šviesų gesinimo... 
Tai liudija, kad lietuvių para
pijų reikalas yra gyvas ir skau
dus. ..

Neoficialiai buvo keltas dis- f 
kutuotas ir prelato L. Tulabos 
pasisakymas spaudoje (Nau
jienose) šv. Kazimiero kapinių 
reikalu. Prelatui buvo pada
rytas priekaištas, kam jis šį

I reikalą kėlė. Gyvenant toli, Į 
I (Romoje ir nęžinant esamos 
I tikros podėties, jam visai ne- 
I reifejo į šį reikalą kištis... 
IĮ Vienas tokių aktyvistu skatino 
- susirinkusius rašyti priekaišto 
% laiškus Prelatui, iš čia pat, ant 
1 . i._ jii_ „j—..

5
S
*

i

i

stalo padėjo adresų saują.
A. Beržienė

STEIKAS

Pirkėjas skundžiasi mėsinin
kui:

_Tas steikas, kuri man va
kar pardavei, buvo toks kietas, 
kad iš jo buvo galima puspadžius 
pakalti!

— Tai kodėl nepakalei? pa
klausė mėsininkas.

— Todėl, kad vinys nelindo, 
pasiaiškino pirkėjas.

TRYS TRILIJONAI
TELEFONŲ PASKAMBINIMŲ

Bell telefonu bendrovė š. m. 
pradžioje pranešė, kad nuo 

Į Alexandra Graham telefono iš
radėjo 1875 m., per 95 metus 
buvo atlikta 3 trilijonai telefo
nų paskambinimų.

VALDŽIOS IŠLAIDOS
JAV vyriausybė paima ir iš

leidžia 200,000,000,000 dolerių 
j kasmet. Valdžios žemės plotai 
lygus penkioms Prancūzijoms. 
Vienas iš 13 žmonių dirba vai

zdžiai. Jų alga $39,000,000,000 
per metus ir vislia. Visas tas 
valdžios pajamas ir išlaidas su- 

Įmoka taksų mokėtojai.

lova — “VAISTAI”

Britų Medicinos S-gos pirmi
ninkas dr. Ronald Gibson sako, 
kad yra sergančių žmonių, ku- 

Įrienis reikalinga skubi pagalba, 
i be t yra daug tokių, kurie serga 
nuo pervargimo, dėl nervų 

r kitiJ kalbul^amPos 'nuo rūpesčių. To- 
‘: kiems dr. Gibson pataria porai 

dienų atsigulti' į lovą ir gerai 
pailsėti. Lova taip pat gydo.

lielu- AITYK PATS Ih PARAGINK

ž N A S

‘ Jūs negalite vieną dieną vmkščitfdamas patikrinti 400 elektros skaitliukų. Jūs turėtumėte 
gerokai pasispausti. Terrance Dengešlžino- šiuos dalykus, nes jis tikrina elektros skaitliukus kiek
vieną darbo dieną. Daugumas skaitliukų yra viduje.

. Jeigu ir jūsiškis yra viduje, jūsų!skaitliuko tikrintojas pristatys ir parodys asmens pažymė
jimą, jei paprašysite. Jeigu dienos metu Jūs nebūtumėte namuose, tai galite paprašyti lapelio 
ir pats skaitmenis užrašyti. Arba dar paprasčiau, paprašykite Edison Customer Service atsto
vo, jei kyla speciali problema. Terrance 
ir visi kiti su juo dirbantieji skaitliukų 
tikrintojai nori savo darbą atlikti tiksliai 
ir laiku, kad jums nebūtų padaryta di
desnė sąskaita negu reikia. Dalimi dėl to 
ir šiandien jūs mokate už elektrą mažiau, 
negu mokėjote prieš 10 metų. Apdairūs 
jauni vyrai, kaip Terrance Dengės, yra 
labai svarbūs, kad ir naujos idėjos būtų 
elektriškos.

Commonwealth Edison Company

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU— MONDAY, MARCH 23, 1970



JONAS AUGUSTA1TIS

Th£ LITHUANIAN DAILY NEWS šių metų kovo 4 d. Kazimieras 
(Meka atšventė savo vardadienį 
ir 90 metų sukaktį. Jį prisiminė 
jo draugai, pažįstami bei mies-

• « •
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lijoninio miesto Muencheno vy
riausias burmistras Dr. Haas J. 
Vogei sveikino Oleką, link ėda-

Terros buvo išleista Chicagoje. Ar tai buvo padaryta su 
Katiliškio žinia ir sutikimu, ar knyga išleista be jo suti
kimo, mes nežinome.

Rusai gali išleisti bet kokią tremtyje parašytą ir iš
leistą knygą, niekas jų teisman nepatrauks. Autoriaus 
teisių okupantas nerespektuoja ir honorarų nemoka. Pa
galiau, ir tas ne tiek svarbu. Svarbu, kitas da ►aš, kurį 
žino Katiliškis ir kiekvienas laisvame pasaulyje gyve
nantis lietuvis, būtent: “Miškais ateina ruduo” yra di
delė ir stipri meškerė Katiliškiui pagauti. Meškerės ga
le prikabintas nepaprastai riebus sliekas. Juozas Baltu
šis tą slieką dar Šitaip pasaldina:

“Užtat ir pareina jis dabar gimtinėn su geriau
sia savo knyga rankose, lyg sakydamas: “Štai, ką 
padariau geriausio, vertingiausio ir gražiausio, ne
šu tėvynei Lietuvai, savo broliams ir sesėms!” Ir 
nėra jokios abejonės, kad jo širdies ir didelio 
jo talento dovana bus jautriai priimta tų, kuriems 
ji skiriama, kad tėvų žemėje laukia vieta lietuvių 
literatūros kūrėjų gretose, laukia gimtasis pirkios 
slenkstis, svetingai atvertos durys, sužydę gėlynai 
palangėje, plačiai nuvilniję vešliu vasarojum kolū
kiniai laukai; laukia skaitytojai, jau nebepažįstan- 
tieji to gyvenimo ir tų tragedijų, kurias išgyvena jo 
romano herojai, bet mokantieji Įvertinti praeities 
pamokas ir mokantieji branginti viską, kas gražiau
sio ir vertingiausio sukurta lietuvio rankomis, jo 
širdimi praeityje ir kuriama dabar”. (“Gimtasis 
kraštas” 1969 m. gr. 18 d.)

m as jam sveikatos. Atsiuntė di
delę vazą su kinietiška rože, lyg Į 
žinodamas Olekos gamtos bei 
gėlių pamėgimus.

Prelatas Dr. J. Aviža, Muen- Į 
cheno lietuvių parapijos klebo-Į 
nas, prisiminęs K Olekos nueitą 
kelią ir jo visapusišką veiklą lie
tuvių tautos naudai pareiškė, 
kad jis vertas didžios pagarbos. 
Jis puošia mūsų tautos dvasinį 
palikimą ir sulaukęs garbingos 
senatvės,* tapo Vokietijos, o gal 
ir visos pokarinės tremties pa
triarchu. Ričardos Hermannas, 
PLB Muencheno apylinkės pir
mininkas, sveikino Apylinkės 
vardu; jo žmona, Vincenta Her- 
manienė — Moterų klubo v^rdu

iš arti matė ūkininkų strei- 
iradžią ir jo likvidavimo me
to, kuriuos aprašė “Naujie-

31U1O-
ardosi
Pėrė- F

gruodžio

Kazimieras Oleka yra vie- 
! nas tų retųjų, tyliųjų ano meto 
į gabiųjų ūkininkų sūnų, išėjęs, 
| maža tėvų parama, savo gabu
mais ir darbštumu aukštuosius 
mokslus, prasimušęs kaip moks
le taip ir vėliau gyvenime į pir
maujančiųjų eiles. Eidamas 90- 
tuosius metus (gimė 1880 m. 
kovo 4 dieną) jis yra atstovas 
keturių Lietuvos laikotarpių (ge
neracijų), — spaudos draudimo,

vagonų, grjzta is Rusijos 
kazo) į Lietuvą. Tų me 
le — kuriantis Lietuva 
marus — priėmė Kauno 
teisėjo pareigas, nors buv< 
ma aukštesnis — Apy 
teismo prokuroro postas, 
męs teismą iš vokieč
mėn. 16 d. paleidžia iš kalėj i-Į 
mo apie 300 žmonių, kalintų be! 
teisėto pagrindo. 1919 m. pra
džioje skiriamas Kauno Apygar
dos Teismo nariu’ bet po metų j atgimimo, Nepriklausomybės ir 
pasitraukia, nesutaręs su teis
mo pirmininku dėl procedūros, 

įteikė gėlių, linkėdama jam daug pepima žemesnes — Centrinio 
dar ramių metelių. Ląrehyvo vedėjo — VI forte —

Gavo sveikinimų iš Amerikosjiaareigąs.
— Liet. Teisininkų draugijos,5!. vša|ia tarnybinių pareigų, ak-

jos žlugimo — savo veikla ak
tingai reiškęsis, ypač trijuose 
pirminiuose laikotarpiuose, o ir 
išeivijoj veikė stovykloj teisi
niu, o vėliau Balfo Muenchene 
patarėju ir rašė spaudoje.

Savo senatvės dienas Oleka 
leidžia Muencheno priemiestyje 
Liudvigsfelde, socialių, butų 
tremtiniams kolonijoje, viename 
butelyje (2-jų kambarių su vir
tuve) su žmona ir ligone dukra 
socialės įstaigos rūpinamas. Jis 
yra geros atminties ir pusėtinai 
geros sveikatos.

Pasikalbėjimuose per Zana
vykų sueigas, jis su gailesčiu pri
simena savo gimtuosius žarde- 
lius, bęi rusų — komunistų su
naikinus Sūduvos ūkininkus, 
kurie po 1861 metų baudžiavos 
panaikinimo, gavę geresnes są
lygas, kaip kitur, galėjo grei
čiau pakilti, išleisti vaikus į mok
slus ir sudaryti pagrindus Lie
tuvai atstatyti.

Šiandien Oleka jaunesnės kar
tos sunkiai suprantamas, kaip 
bendrai jaunimas sunkiau jau 
senimą supranta. Olekai tenka 
gyventi tos jaunesnės kartos 
daugumos aplinkoje, skelbian
čios socialinį teisingumą bei as
mens vertę, su kurių vadais 
(smegenų trestu vadinamu) per 
18 metų neteko jam persimesti 
nei vieno žodelio, neskaitant

tyviai ’reiškiasi Kauno miesto 
savivaldybėje. 1918 m. miesto 
taryboje iškovoja Laisvės Alė
jos pavadinimą. Lenkų siūlo
mas Jagelonų prospektas buvo 
atmestas. Dalyvauja kooperaci
jos veikloje ir pirmininkauja Pa
ramos kooperatyvui.

Lietuvos demokratijos laikais 
pirmajame ir antrajame seime 
buvo krikščionių bloko atstovas, 
o 1920.III.2 iki 1923.IV.28 E. 
Galvanausko kabinetuose Vi
daus reikalų ministeris. Jis įs
teigė policijos mokyklą ir pa
kėlė vidaus ir pasienio apsaugos- 
policijos kvalifikacijas. Dėl vo
kiečių ostmarkės, buvusios tuo
met mokėjimo priemone Lietu
voje, staigaus kritimo praside
da darbininkų nepasitenkinimai 
Kaune. K. Oleka, būdamas vi
daus reikalų ministeriu, nesii
ma represijų prieš darbininkus, 
bet stengiasi jų būklę pagerinti. 
Ministeriu kabinete- kovoja už 
neatidėliotiną savų pinigų įve
dimą, siūlydamas tuojau nusi
kratyti ostmarkės, nešančios 
kraštui nuostolius. ■

1923 m. pasitraukė iš valdžios 
ir pęrėjo i advokatūra.

*" w i ■ *Gimęs žardeiių kaimo vien- susitikus skrybėlių kilstelėjimo... 
sėdyje pasiturinčių, darbščių ir 
taupių ūkininkų šeimoje, jis pozitingo vertinimo ir garbin- 
yra lygus -ir pastovus savo nu
sistatymuose ir sprendimuose, 
kaip ta žardeiių ir Pašešupių ap
linka. Teisingumo ir teisės prin
cipai yra jo gyvenimo kelrodžiai. 
Nelaimių priežastimi jis laiko 
nukrypimą nuo teisingumo ir 
teisės pagrindų. Jis nevengda
vo atsisakyti net aukščiausių 
postų, kad tik neprasižengus su 
teisingumo pagrindais.

Advokato profesija, kuri jam 
labai gerai sekėsi (laikotarpiais kopėčias, >aš noriu pataisyti sie- 
turėdavo apie pusę visų Kaune 
ėjusių civilinių bylų) teikė pro
gos pagelbėti teismams surasti 
tiesą ir ginti teisėtus žmonių in
teresus. Advokataudamas įsigi
jo didesnį ūkį prie Išlaužos, kur

nuo pažįstamų, ir savaime, nuo 
Muencheno Zanavykų klubo na
rių su kuriais praleido ilgesnį 
laiką.

Kazimieras Oleka yra vienas 
tos, plačios Olekų giminės narys, 
kuri Lietuvai davė eilę garbingų 
asmenų: kunigų, prelatų ir vys
kupą, daktarų, teisininkų, me
nininkų, ekonomistų, pirklių, far
macininkų, ramių — darbščių, 
pasiturinčių ūkininkų, kurių 
dauguma darė Lietuvai garbę, 
dirbdami jos atgimimui. Savo 
darbštumu jie kūrė Lietuvos eg
zistencijos pagrindus.

K. Oleka, kaip ir daugelis ano 
meto lietuvių inteligentų, moks
lo metais dalyvavo slaptose kuo
pelėse, skaitydamas ir platinda
mas draudžiamą spaudą. Baigęs 
penktąją Marijampolės gimna
zijos klasę, pagal to laiko tradi
ciją, tėvų ir giminių verčiamas, 
Įstoja Į Seinų kunigų seminari
ją, kurią po vienerių metų, bro
lio kunigo patartas, tėvų dide
liam nusivylimui, apleidžia. Be
siversdamas pamokomis, 1902 
meais sėkmingai baigia Liepo- 
jaus gimnaziją," o 1907 m., da
bar jau tėvų remiamas, o vėliau 
gaudamas rusų stipendiją, kaip 
vienas pirmųjų lietuvių studen
tų, baigia Maskvos universiteto 
teisių mokslus. Kandidatauja 
Kauno Apygardos Teisme, po to

Ar tikrai Katiliškis grįžta?
Juozas Baltušis, vienas stipriausių sovietinės oku

pacijos ramsčių, rašo, kad Marius Katiliškis jau parėjo 
gimtinėn “su geriausia savo knyga rankose”. Baltušis 
turėtų žinoti, ką jis rašo, nes jau ne pirmas dešimtmetis 
jis ne tik okupanto vardu kalba, bet ir kitiems Įsakinėja, 
kas rašyti ir kaip kalbėti.

Marių KatihškĮ Amerikos lietuviai gerai pažįsta. 
Daugelis jį pažįsta asmeniškai, o kiti jį pažįsta iš knygų, 
išleistų tremtyje, ir iš straipsnių, pasirodančių įvairiuose 
žurnaluose, savaitraščiuose ir net dienraščiuose. Buvo 
Katiliškio straipsnių ir Naujienose. Katiliškis ne tiktai 
lengvai vedžioja plunksną, jis moka medžius kirsti, rąs
tus tašyti, lentas piauti, namus statyti ir visą eilę kitų 
amatų. Daugeliui teko kartu su juo dirbti, matyti jį su
sirinkimuose, klausytis jo, skaitančio savo kūrinius, ir 
stebėti jį, pučiantį nuolat rūkstančios pypkės dūmą. 
Katiliškis Lemonte turi savo namą, kuriame su šeima 
gyvena.

Penkiasdešimt metu oersiritęs rašytojas labai gerai 
žino, ką okupantas padarė ir daro gimtiniame krašte. 
Negalėdamas pakęsti rusų primestos prievartos, rašy
tojas viską paliko ir išėjo tremtin, kaip tai padarė tūks
tančiai lietuvių. Vargo jis įvairiuose vakarų Europos 
vietose, prieš 20 metu atvažiavo i Amerika, čia isikūrė, I nežinome. Bet jeigu jo parašytos ir mūsų skaitytos kny- 
bet labai sunkiai verčiasi. Nebūdamas biznieriumi, ne-j gos galėtų būti matu, 
norėdamas pataikauti ir negalėdamas prisitaikyti prie okupuoton Lietuvon niekad negrįš, 
naujo gyvenimo, jis gana sunkiai gyvena. Neprisitaiko tušio rašiniai, 
jis prie Amerikos gyvenimo gal dar ir todėl, kad net kar- pažadai Katiliškio nepaveiks, skinamas Kauno Vyresniojo
čiausiomis valandomis jis vis dėlto nelaužo savo plunks- knygas leisti ir patį Katiliškį girti, rašytojas žino, kad Notaro pavaduotoju, kartu dės-

Slieką kando ir nurijo Justas Paleckis ir Antanas 
Venclova. -Cvirka Maskvoje dar abejojo, kąsti ar ne- 
kąsti, bet kai greta slieko dar pridėjo standrią rusaitę, 
tai ir jis kando. Prarijo ne vien slieką, bet ir kabliuką. 
.Kiek kabliuku prarijusieji vyrai ir moterys pakenkė sau 
ir visai lietuvių tautai, žino kiekvienas. Tai labai gerai 
žino ir Marius Katiliškis. Jeigu jis- būtų nežinojęs, tai 
gimtinio savo krašto jis nebūtų apleidęs.

Su Katiliškiu tuo reikalu nekalbėjome ir jo planų

srvvena

tai mums atrodo, kad Katališkis 
Nei pasaldinti Bal- 

nei po Ameriką besišvaistančių ■ agentų 
Okupantas gali Katiliškio

čiausiomis valandomis jis vis dėlto nelaužo s.
nos. Ligų, nedarbo, šalčio ir kitų nesėkmių metu jis pa-j veik kiekviena Baltušio pagyra yra ^klastinga. Neleidžia 
rašė pačius stipriausius lietuviško gyvenimo vaizdus ir i kitiems lietuviams gimtinio slenksčio peržengti ir pa- 
sukūrė įdomiausius lietuvių tipus. Amerikos ir laisvojo langėse žydinčių gėlių pauostyti, neleis ir Katiliškiui 
pasaulio lietuviams jis parodė savo talentą ir nepaprastą! Jeigu ir duotų jam privilegijas, Katiliškis jas atmestų, 
lietuviško žodžio meistriškumą. ' ! Katiliškis parašė kelias geras knygas, bet pačios ge-

Dvidešimt metų okupantas Marių Katiliškį ignoravo, riausios jis dar neparašė. Ne vieną kartą jis kalbėjo apie 
Jeigu neskaityti sovietų agentų, siunčiančių Maskvon į lietuvių tautos ir jam artimų kančias, bet apie savo kan- 
pranešimus apie kiekvieną tremtinio žingsnį, platesnio-j čias jis nieko neprasitarė. T 1 _ \
ji pavergtos Lietuvos gyventojai nieko apie Katiliškį ne- rastai didelę naštą, bet tas pats likimas į jo rankas įdėjo 
girdėjo ir nežinojo. Praeitais metais jau buvo pasklidęs dar didesnę plunksną. Lietuvoje didžiosios knygos Ka- 
gandas, kad rusai vis dėlto pasiryžo išleisti Katiliškio j t-iliškis negalės parašyti. Ji bus parašyta Lemonte, Ka- 
knygą, o metų gale Vilniuje jau buvo išleista Katiliškio itiliškių sodyboje. Kol tos knygos neparašys, niekur jis 
“Miškais ateina ruduo”, kuri maždaug prieš 15 metų nevažiuos.

to lotvnu kalba Saulės lietuvių 
progimnazijoje Kaime. 1914 m. 
skiriamas Į Raseinius taikos tei
sėju. prasidėjus Pirmajam Pa
sauliniam Karui tų pareigų eiti 
jam netenka.
• Pradėtą gimnazijoje lietuviš
ką, visuomeniškąją veiklą stu- 

Likimas jam uždėjo iiepap-[ dentaudamas, tęsia toliau. 1905

Ka-

m. dalyvauja Vilniaus Didžia
jame Seime ir vykdo jo nutari
mus Lietuvoje. 191'7 m. Petro
grade Lietuvių Seime K. Oleka 
organizuoja nepartinių grupę 
(40 asmenų), kuri reikalavo ne-

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS diškiai, Raudingiai, Ratkiemis, Sutkai, Maltainiuose būta apie 500 gyventojų.

Oleka užsitarnavo savo darbu

goję senatvėje asmeniškos pa
garbos. Jam nuoširdžiai linki
me sulaukti dar daug ramiu, ge
ru .dienų ir iš savo ilgo gyve
nimo Įdomių ir pamokinančių at
siminimų papasakoti bei užra
šyti.

IŠSIKALBĖJIMAS
Tėvas: Prasuk, nubėk ir at

nešk man iš virtuvės tas mažas

ninj laikrodį, kurs porą minučių 
vėlinasi.

Pranukas: Nėra prasmės, tė
ve, nes kol aš kopėčias atnešiu, 
tos dvi minutės bus seniai praė
ję.

DONELAIČIO LIETUVA
. Stablaukiai, Silginiai, Solknikai, Skan- 
■ dava, Spėrava, Sakalai, šakiai, šmodėnai,

Muldžių bažnytkaimy 1939 metais gy
veno 227 šeimos iš 894 asmenų, kurių tar-

11

XX-me AMŽIUJE
V Dalis

; Trausiai, Truntlaukiai, Truncenava, Vis- 
dcliai. Valia, Vantlaukiai, Vikava, Vanin-

pe vyriškos lyties buvo 452 asmenys. Baž
nytkaimis yra išsistatęs ant Ašvinės (Sve-

kiemis, Veselava, Vilkaimis, Veršiai ir t. t.
Iš čia išvardintų gyvenviečių. Lietuvių 

enciklopedijoje minimame Lagagarbio

nes) upelės. Parapija čia įkurta 1603 me
tais. Parapijos bažnyčia yra didelė, su pi
ramidės formos bokštu. Netoli Muldžių

Nors šimtmečių bėgy Girdavos apskri
tyje buvo pristeigta begalė vokiškų junke
riu dvaru, palivarku ir dvareliu, kuriems 
jie mieliau pasirinkdavo savo importuotus 
vokiškus pavadinimus, tačiau to nežiūrint. 
Girdavos apskrities žemės taip ir lika sėte 
nusėtos lietuviškos, kai kur ir senprūsiš- i 
kos kilmės vietovardžių pavadinimais, j 
kaip tai: Abcliškiai, Arklyčiai, Astraviš- ! 
kini. Asūnai. Ašvinis, Ašvinė, Barškelau- ; 
kis, Blandava. Btendava. Beržlaukiai, i 
Loviai. Braktynas, Budviškiai. Duoja, Di- ! 
dieji ir Mažieji Ginynai, Didieji Bajorai, i 
Didieji ir Mažieji Paleikiai, Didieji ir Ma- i 
žioji Penllaukiai. Didieji. Mažieji ir Nau- l 
jieji Sobrasčiai. Draniai. Didieji ir Mažieji j 
Patauriai. Girdava, Girdavėlė. Gcndriai. i 
Gerkėnai. Gnietkai, Gomingiai. Guja, Juod- ; 
eglynai, bent dveji Klintonai. Kanoeiai, Į 
Korklaukiai. Kurkiai. Koreliai. Kalkiai, j 
Kaidenai. Karpava. Mažoji Karpava. Kra- j 
likiemis. Kuoskaimis. Kurplaukiai. Kau- | 
kai. Labtaukiai. Lonškeliai, Liskiai. Liek- i 
aiškiai. Lankos. Lagagarbis. Lipanai. Lūž- ' 
kiemis. Mozūrinė. Mažasis Ratkiemis. Me- 
Kdai. Mamlaukiai. Maltainiai. Momėnai. 
Muldziai. Picshikai. Paseknikiai. Pretkau- ‘ 
kiai. Plikiai. Plienkiemis, Plakbūdžiai. ; 
Patašiai, Petreliui, Plaitiliai, RauiL, Rau-

bažnytkaimy ir dvare 1939 metais gyveno 
101 šeimos iš 131 asmenų, iš kurių 225 as
menys buvo vyriškos lyties. A ietovė yra 
19 km. į pietų vakarus nuo Girdavos mies
to. Pro Lagagarbį teka Lives upelis, gi tarp 
Lagagarbio ir Vaininkiemio (AVoninkeim) 
yra priešistorinis kapinynas ir buvusios 
pilies likučiai.

Maltainių bažnytkaimis yra 8 km. į pie
tus nuo Girdavos, prie Maltainių ežero. 
Tarp Maltainių ir Arklyčių yra užsilikusių 
senovės prūsų pilies sustiprinimų. 1939 m.

bažnytkaimio yra gana dideli Astraviškių 
miškai.

Kitas aukščiau išvardintas gyvenvietes 
paliesime aptariant atskiras Girdavos ap
skrities apylinkes.

AŠVINIS EŽERAS IR JO APYLINKĖS

Girdavos apskritis nėra gausi atvirais, 
natūraliai susispietusiais vandens plotais. 
Be upių ir upelių tinklo, bei vieno kito 
mažesnės apimties ežerėlio, didžiausias 
apskrities ežeras yra Ašvinis, patkavos

Nordenburgo miestelio vaizdas. Ašvinės upelė, tiltas per ją ir baž
nyčia su bokštu kairiajame kampe. _________

Bažnyčios gatvė Nordenburgo miestely. 
Girdavos apskrity.

forma nugulęs ant pačios Unguros ir Gir
davos apskričių sienos, pietrytiniame Gir
davos apskrities kampe. Iš Ašvinio ežero 
išteka Ašvinės upelė (dabar žemėlapiuose 
žymima Svėnės vardu), 65 km. ilgio. Pa
keliui, prieš pasiekdama Alnos upę, ruo
že tarp Ašvinio ežero ir Muldžių bažnyt
kaimio. Ašvinės upelė prie Mažųjų Giny- 
nų bažnytkaimio prisijungia savo kairįjį 
intaką Vikravos upelį, turintį 25 km. ilgio. 
Pakely Ašvinės vandenis, išnaudoja eilė 
malūnų, jų tarpe ir Mažtjjų Gmynų bei 
Sakalų malūnai.

Ant Ašvinės upėą kranto prie jos išta
kos iš Ąšvinio ežero yra Raganų kalnas 
(Hexenberg). Iki 1366 metų čia buvo sen- 
prūsių pilaitė, ordino dokumentuose užra
šyta “Wilthuss” vardu,' kuri be abejo tu-

rėjo ir savo tikrinį prūsišką ar lietuvišką 
pavadinimą.

Ordinui į šią sritį Įsibrovus, jis pa
upiais prisistatė sargybines pilaites, kad 
galėtų apsiginti “nuo nuolatinių priešpuo- 
lių iš lietuvių pusės, kurie dėjo visas pa
stangas ordiną išstumti atgal iš tų sričių. 
Nuo lietuvių priešpuolių gindamasis, or
dinas pačioje Raganų kalno pašonėje prie 
tos prūsiškos pilaitės taip pat pasistatė vie
ną savo sargybinę pilaitę, pavadinęs ją 
Nordenburg. arba šiaurinės pilies vardu.

Gyvenvietė šalia tos ordino pilaitės pra
dėjo kurtis tik nuo 1405 metų. Žalgirio 
mūšy 1410 metais galutinai sutriuškinus - j 
ordino agresyvumą ir gyvenimo sąlygoms 
sunormalėjus, apie tą pilaitę pamažu iš
augo Nordenburgo miestelis. 1480 metais 
čia jau būta ir bažnyčios, nes tais mėtais 
parapija gauna naujai paskirtą kunigą. 
1705 metais kilusio gaisro bažnyčia buvd 
visiškai sunaikinta. Po šios nelaimės se
kusio 1710 m. maro metu išmiršta daugu
ma miestelio gyventojų ir sudegusi bažny
čia teateisiątė tik 1726 metais. Gana išsami 
Nordenburgo miestelio istorija, parašyta 
Urbono, buvo išleista 1872 metais atskira 
knygute. 1939 metais miestely buvo 3173fe 
gyventojai.

Kitos apygardos vrėtos apie Ašvinio 
ežerą yra Didieji Bajorai, Raudė, Rau- 
diškiai, Koreliai ir eilė vokiškųjų junkerių 
palivarkų ir dvarų, kuriuos daugiausia 
tvarkė ir prižiūrėjo samdyti dvarų admi
nistratoriai ar inspektoriai.

„ (Bus daugiau)
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4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
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Meniškai paruo ROY R. PETRO (PUTRAMEMTAS)

TĖVAS IR SŪNŪS
s

Kurt. Ralph Abernathy Brazilijoje pasipuošė brazilišku "sombrero".
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i ei, ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732?
Laidotuvių direktoriai:

j

DOVYDAS P. GAIDAS$■

■

TeL: YArds 7-1741 - 1742

%

Telefonas: LAfayette 3-0440
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ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

O U 51

JO

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
RebkL telef.: GArden 3-7278

*
I

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288
BEVERLY HILLS GELINYČtA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

p. Šileikis, o. p.
ORTHOP EDAS-PROTEZISTAS

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

f

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

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

E

DR. A. JENKINS^ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3344 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: AM-FM RADIJŲ

KAINOS PRASIDEDA NUO 
$1500

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

C H l R U, R G A S 
Priima, tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., ; 
antrad. 2—4.

nief.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

5525 So. Harlem Ave. — 586-1228

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. !D. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

į

Rez. twl. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitaHni^, 

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8012

PHOTOGRAPHER
Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai 
kreipkitės j mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai, 

šiame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės <ir vainikai, antka* 

pių papuošimai ir sezoninės

J*

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: P R 6-9801..

DR; j, MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET ' L

■ ■

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo į * 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir. ketvirtad.j 
nuo 9 iki ii ir nuo 4 iki 8, o šešta-j 

dieni nuo 9 iki 12 vai.. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezid.: 388-2233 ; . 9—• j. g—g. Seštadien^is 9—L
OFISO VALANDOS. ( ! ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9/ 2850 West 63rd St., Chicago, UI. 60629 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree.Į Telef- PRosoect 6-5084

ir šeštad. tiktai susitarus. i T ’ PROSPect
------- T-ri- ame,,,wck“

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė ’} 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
27U9 W. Sist STREET 

Tel.: G R 6-2400
/M. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, '<—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. Gi 8-0873 

gRTVLM. fciSIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave.z WA 5-2670 

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- 
| dienio iki penktadienio 10—11 

vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Vakaruškos:. Pirmadieniais 7 v. v.
TeL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.;
CHICAGO, ILL. 60629
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Kaip tautinio 
nustojo gyva- 

u, nuo to lai
ko ji nustojo buvusi lietuviš
kos individualybės simboliu ir 
pavirto į maskoliškai rėkian
čių papūgų. Tai ko jau mums 
džiaugtis, kad mūsų jaunimas 
gražiai šoka, jei tas šokis yra 
strikinėjimas pagal Maskvos 
komandų? Lietuvoje likęs 
tautos branduolys, aišku, yra 
bejėgis pasipriešinti Maskvos 
prievartavimui ir lietuviškojo 
jausmo mindžiojimui. Bet kas

Kiekvienas išsila
- choreografas, paziur 
papūgintos grandinėlė:

Apdraustas perkraustymaa 
iš Įvairių atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Placa 

Tel.: FRontier 6-1882

PE

jęs su- 
šokili 

ir pasiklausęs juos palydinčios 
muzikinės chaltūros, tuojau 
sušuks: “Zdies russkij duch, 
zdies Russiu pachnet”. — “čia 
rusiška dvasia, čia dvelkia Ru
sija”. Tad ko jau čia taip verž
tis į Pietų Ameriką “lietuviš
kų” šokių rodyti?

Tiesa, net didžiausias tau
tinių šokių specialistas Lingis, 
iš Vilniaus atvažiavęs į Cleve- 
landą ir kurį laiką gyvenęs pas 
“Grandinėlės” vadovą Liudų 
Sagį, pripažįsta, kad pagal 
mėgėjus “Grandinėlės” šokė
jai neblogai šoka. Bet juk ne 
tame esmė, o tame, kad “Gran
dinėlė” nebevaizduoja lietu
viškos kultūros, kuriai vaiz
duoti ji buvo skirta. Tad ko 
važiuoti į Pietų Ameriką? Gal 
Babickui ir Sagiui tas “Russkij 
duch” ir “pachnet”, bet “Gran
dinėlės” šokėjams tai jau tik
rai tas rusiškas kvapas ne prie 
širdies.

Galimas dalykas, kad ir kai 
kurie amerikiečių sluoksniai 
tokiam chameleonizmui pri
taria, nes bolševikų klapčiu
kų ir amerikiečių tarpe nema
žai. Tie klapčiukai dar vis ti
kisi kokį kauliuką nuo bolše
vikiško stalo sugriebti, už sve
timų turtų ir svetimų gyvybių 
(šiuo metu jau ir savo) kaišio- 
jimą bolševikams dar keletą

Call and ask for EDDIE BURSULYS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses’:
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

Vat: antrad. nuo 2—5 po pietų., 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telef.: 776-2880
^Uujas rez. telef.: 443-5545

metų .prabangoje pagyventi. 
Bet krašto viduje jaū’ ir "prieš 
juos, kaip prieš išdavikus, ky
la stipri reakcija. Jau ir jų 
karstui likimo kalvis kala ne- 
dvlančia vini. Bet ko tikimės 
mes? Iš Lietuvos pabėgome 
kaip laisvi žmonės. Buvome 
pasiryžę rėkti pasauliui ir dan
gui apie žmogžudiškai pralie
tą. nekaltųjų kraują. Tad gy
venkime taip, kaip buvome 
pasiryžę gyventi! Kad netekhj 
mūsų vaikams dėl mūsų men
kystės raudonuoti, o mums pa
tiems mirties patale prisipa
žinti “Viskas mumyse buvo 
melas, ir tik mūsų sugniuži-i 
mas buvo tiesa”.

Julius Smetona

Vytautas Lauraitis, Raimundas 
Vitkus, Arvydas Karuža, Jonė 
Kliknaitė, Liūtas Dargis, Jonas 
Šalna, Paulius Bukaveckas. Vio
leta Burokaitė ir Dalia Garūnai- 
tė.

Pažymėtina, kad K. Donelai
čio lituanistinė mokykla prieš 
dešimtmetį pradėjusi su 35 lie
tuviukais mokiniais, šiandien 
turi jau apie puspenkto šimto. 
Mokyklos metinė šventė — pik
nikas bus birželio mėnesį, taigi 
— kas gyvi ten būsime. Mokyk
los vedėjas nuo pat pradžios yra 
darbštusis Julius širka. J. Pr.

LITUANUS. Lietuvių bertai- 
ninis žurnalas anglų kalba. Pen
kioliktas lankas Nr. 3, 1969 m. 
rudenį. Redaktoriai Antanas 
Klimas ir Ignas Skrupskelis, 80 
pusi., dail. V. Virkau Viršelis. Šis 
leidinys pašvęstas lietuviškai 
lingvistikai ir dail. Zitos Sodei
ka tapybai -su 10 reprodukcijų 
bei neseniai Chicagoje įvyku
siam mokslo ir kūrybos simpo
ziumui. Be to, yra Owen Nore- 
mo eilėraštis, parašytas proga 
medelio nuo George Washingto- 
no kapo persodinimo prie žuvu
sioms už Tėvynės Laisvę pamin-

klo Kaune. Besiįdomau j antienas 
savos, lietuvių kalbos senove ir 
jos turtingumu patartina būti
nai šį Lituanus numerį įsigyti.

KARYS. Pasaulio lietuvių ka- 
rių-veteranų mėnesinis, žurna
las, Nr. 1, 1970 m. sausio mėn. 
Turinyje be kt. yra A. Budrec- 
kio; Jasinskis, Lietuvos Jakobi
nas ; R. Liormano: Lietuviai ka
riai Vokietijos kariuomenėje; 
K. Ališausko: Pirmojo Atskiro 
Lietuvių Vytauto Didžiojo ba
taliono tragedija Sibire; M. Ka- 
rašos: Nepamirškime karių kan
kinių, ir O. Urbono: žmogus, 
kurs pradėjo II Pasaulinį karą.

MŪSŲ VYTIS. Leidžia Akade
minis Skautų Sąjūdis. Redakto
rius Ramunė Kviklytė, 5747 So. 
Campbell Ave., Chicago, šio nu
merio bendradarbiai: Giedrė 
Gustaitytė, Danguolė Bielskie
nė, Algis Lapšis, Liūtas Grinius, 
Stefa Gedgaudienė, Liuda Rugi- 
nienė ir Petras Molis. Minėtini 
straipsniai: Akademinio skau
tų sąjūdžio ateitis; Bendravimas 
su kraštu; Mūsų pasimetimas 
ir veiklos atnaujinimo galimy
bės ir Mūsų tradicijos.

B
V—________  _____ ________________________________________ ________

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

šf REpublic 7-8600

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Gegužės 23, liepos 14 ir rugpiūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų. 'skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname . leidimą ilgesni 
laiką, pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8 -1223
OFISO VALx pirm., antrad., treciacL. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
TeL 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

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

Pas mus kai kur rodomas)versti. Atsirado: simpoziumai, 
didelis patriotizmas, bet kai 
kur vis graibstomasi už sveti
mybių. Tas pasireikšdavo jau 
ir nepriklausomoj Lietuvoj, 

j Kartas nuo karto vis griebia
masi svetimybių tiek papro
čiuose, tiek ir kalboje.

Mūsų inteligentai ir valdi- pavartojus 
ninkai, kaip Įprasta sakyti, i 
daugumoj buvo kilę iš šiaudi-j 
nės pastogės. Jie iš ten į mies-i 
tus ir miestelius atsinešė lietu
vių kalbą ir lietuviškus papro
čius. Patekę į kitas sąlygas,, 
kai kas dairėsi nusitverti visi^ur re’^'a ir kur nereikia 
už ko nors kitaip, kas lyg ir j 

kad jie jau aukščiau ■
kalbėjimuose atsi-)i)robIema taip nusakyto — 

visokį.
nlerci 

kuriuos labai

rečitaliai, generacijos , deka
dos, ir daug kitų. Atrodo, kad 
juos vartojantieji savo stiliui 
nori priduoti lyg ir tam tikro 
kilnumo, mokytumo, aukštes
nės inteligencijos.

Kartais negalima apsieiti ne
svetimos kalbos, 

ar tarptautinį žodį. Atsiranda 
nauji daiktai, naujos sąvokos, 

j kurioms lietuviškų žodžių ne
turime. Bet čia irgi kai kasfl 
perdaug įsismagina. Pavyz- j 
džiui kai kieno straipsniuose, j 

vis|| 
vartojama - problema. Lietu- I 

pabrėžtų, kad jie jau aukščiau-'11^ Enciklopedijos XX\ I tome | 
pakilę. Pasikalbėjimuose atsi-: Problema taip nusakyto — iš
rado U visokį, “faifakliokau,: spręstinas uždaviny, sunkiai 
urandevū'\ merei'’ ir kiloki žo-l sPrendžiamas klausimas . Te- 
džiai, kuriuos labai lengvai j k° skaityti, kad ir tokias pro-į 
buvo galima pakeisti savais — j Klemas”: , “Moteris pasilikusi j 
lietuviškais i namie irgi turi daug proble-jĮ

įmų: ]
Net ir akademinis jaunimas j£vjrĮj pietus, sutvarkyti butą 

nesusilaikė nuo svetimxbiu jr į Ar negeriau butų, kad 
pagundos. Kai kurios studen-Lj turėtų daug darbo, daug rei- 
tų organizacijos savo vardus ir!kaj» 
šūkius pasivadino svetima kai-! 

įvairius pobūvius

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
LaidotuviųU

Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ
☆

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE .

I 
I

>•I

■

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

Reikia nueiti Į krautuvę.'! BUTKUS VASAITIS
1 
J

Kai kas juokais, o gal ir ne- I 
, kad skaitant sa- J

1446 So. 50th Ave., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-1003

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST Hat STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

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

Atsiusta paminėti
PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kris

tijono Donelaičio Lituanistinės 
mokyklos mokinių laikraštėlis 
1970 m. vasario 21 d.-Nr. 3 “My
lėsi Lietuvą iš tolo visa širdimi, 
visais jausmais”, pradeda šios 
puikios lietuvių vaikų mokyk
los auklėtiniai savo organą, ku
rį pateisinamai galima pavadin
ti žurnalu! Pirmuose žingsniuo
se bendradarbių tiek daug, kad 
sunku juos net surankioti, tačiau 
bandysime.

Apie Vasario 16 rašo Edvar
das Leipus, Zenonas Balčiūnas, 
Vilija Bildušaitė, Guoda Jeliony- 
tė, Raminta Jelionytė, Milda 
Kupcikevičiutė ir Virginija Mar
kevičiūtė. Savos mokyklos 10-
mečiui paminėti rašo Sigita Ma-!Ma
žeikaitė, Arūnas Kaminskas,'skambėjo verstines ar net sve- 
Gintautas Burokas, Vida Jurgi- tima kalba 
laite (eilėraštis Lietuva) ir Dia
na Statkutė. Toliau seka laisva 
kūryba tokių ateities pumpurų, niau.

Po antrojo karo 
daug kas pašaipiai 
senųjų lietuvių savo 
maišomus svetimus žodžius. 
Bet. tur bū!., kiekvienam mū
sų teko sutikti senųjų ateivių, 
kurie čia išgyveno kuone visą 
amžių, bet kalbėdami lietuviš
kai lengvai apsieina be šiušių, 
auzų, šapinitnų. strylų ir kitų! 
“puošmenų '. Gi pas kai ko-i 

Iriuos vėliau atvykusius, to ge
ro net su kaupu. !Draugijos eilinis susirinkimas įvyks

x- , • - . i • i v • trečiadieni, kovo 25 4.. HollywoodNet ir musų spaudoj dažnai į jnn svetainėj, 2417 W; 43rd St. 8 vai.
Nariai prašomi atsilankyti, nes 

yra svarbių reikalų aptarti.
Eugenija Strungys, nut. ras.

(LACKAWICZ)

nuškos. Kai 
dar ir i čia.

dainuojamos (lai
kas jų atsivežė

Mat; vis prašina t-

juokais sako, i
vo spaudą ar kalbant su “labai 
mokytais” ir norint juos su
prasti, būtų pravartu po ran
ka turėti visokių svetimžodžių

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

kaip Diana Statkutė, Vilija Va- 
karytė; Kazytė Brazdžionytė, 
Liana Ramonytė, Judita Fabijo- 
naitė, Loreta Snarskytė, Euge
nijus Kriaučeliūnas, Algis Gra
bauskas, Anastazija Tallat-Kelp- į 
šaitė, Aldona Jakubauskaitė, Jo
nas Paronis, Algis Liepas, Rima 
Janulevičiutė, Raimundas Kunst- 
monas, Marytė Pociūtė, Nora še- 
relytė, Jonė Karužytė, Arūnas j 
Rumšą, Algė Bukaveckaitė, Da-Į 

l nutė ščerbaite, Antanas Eringis, į 
j Algirdas Bindokas, Vytautas
Gaižutis, Rūta Rakštytė, Dalia

ir aukščiau pahpėję.|xo<lyną. Toks žodynas būtų ge- j 
čia atvykę I raL bet kur nereikia nevar-|| 

žiūrėjo i’tojant svetimų žodžių, dar iri 
kalboj be žodyno šiaip taip galėtume 

P. Venclovasusikalbėti.

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

REMXITt* TUOS RIZNlERIUr 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

■

į' i
I

I

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139Susirinkimų h parengimu

— Ch’cagos Lietuvių Suvalkiečių VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

5

Gvlldytė, Rūta Miknaitytė, Ed- matome svetimų žodžių, be vak. 
mundas Stukas, Jonas Jagėla, kurių lengvai galėtume išsi-
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PHOTOGRAPHIC PRINTER

427-4821

cler
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serga
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Praktiškai

Passbooks

call
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JORATĖ JAKŠEVIČIŪTĖ

$5,000 minimum
2 year certificate

P. NEDZINSKAS, 4065 Aeher,

Chicage, III. 60632. Tel. YA 7-5980

valdybos 
greičiau

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

Call: Frank Zapolts 
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658-.AVEST 59th STREET 

PRospęct 8-5454

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

Gazolino stotys nebepriima 
pinigu

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

for law office. $105 per week 
Must be H. S. graduate.

Type 50 W. P. Mi.

VEDUSIŲ PORA 
Prižiūrėti Laidotuvių Namus 

Virš 50 metų amžiaus.
Kalbėti angliškai. 

Atlyginimas ir butas.
Tel. 235-6812

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

rune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

— Ar girdėjai, kad Papliauš
ka su panele Pagalyte susižieda
vo. Atrodo, kad čia bus buvusi 
meilė iš pirmo pamatymo.

— Abejoju, nes kai jis ją pir
mą kartą pama.ė, jis dar neži
nojo, kad ji turi pinigų.

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
"NAUJIENOSE” — TURIGERIAŪSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

F. P. SMITH CORP. 
BILLER — TYPIST 

Good starting salary.
Fringe benefits.

Ask for Mr. BENNETT
2030 JANICE AVE. 

MELROSE PARK
Vicinity of Mannheim Rd. 

681-5500

T Y P I S T
Must be good typist. Good salary 

plus company benefits.
Ask for Mr BECK 

AMERICAN PETRO CHEMICAL 
2639 W. GRAND 
Tel. 276-2222

Experienced Man. to take charge 
of contact and enlarging room.

Black and white only.
BEACON PHOTOGRAPH CO.

ST 2-6213
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CASHIER — TYPIST 
Afternoons. Evenings 

and Saturdays. 
Apply in Person.

DES PLAINES 
VOLKSWAGEN, INC.
855 E. RAND RD. 
DES PLAINES, ILL.

STEBĖKITE!
MODERNUS 14 METŲ, 5 kamb., 3 

miegamųjų mūrinis namas. Be to, 3 
kambariai įrengti pajamoms su atski
ra virtuve ir vonia. Arti* tarp naujų 
gražių namų Marquette Parke. Našlė 
nori $27.000.

9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
$20,400.

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7 
kamb . butas, laisva. graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdų sklypas 
Marquette Parke. $20,000.

PRIE FORD CITY 5% kamb. 8 m. 
modemus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas, 1% auto garažas. $22.900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu
mi ui j aus langai, mūro garažas, platus 
sklvnas. S45 000. »

PTGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-7200

DMells pasirinkimas įvairių pre
kių. Automeblliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigą L

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

Tel. CL 4-7450

Susirinkimas buvo skaitlin
gas ir darbingas. Buvo svars
tomos Joninių ir Vilniaus Die
nos šventės. Taip pat buvo nu-' 
matytos išvykos i gamtą ir 
paskaitos, prisimenant miru
sius vilniečius, kovojusius už 
laisve.

— Stabdant infliaciją, naudo
kitės Naujienų patarnavimu. Jei 
turite ką parduoti, pirkti ar iš
nuomoti, ieškote darbo, darbi
ninko ar asmens, skambinkite 
Naujienoms. 421-6100. Čia skel
bimai yra trumpi, ryškūs ir aiš
kūs, todėl net neieškant yra pa
matomi. Naujienos, — geriau
sias laikraštis skaitymui ir skel
bimams.

Grant parko koncertai
Praneša, kad 36-sis Grant 

Parko koncertų po atviru dan
gumi sezonas Šiemet prasidės 
nuo birželio 24 d. ir tęsis iki 
rugpjūčio 23 d. Pradžia kaip 
kasmet nuo 8 vai. vakaro, o 
šventadieniais nuo 7 vai. Diri
gentas bus tas pats Irwin Hoff
man. <-,*

Pastebėtina, kad šiemet 
Grant Parko kancertuose do- 
lyvaus ir lietuvis Arnoldas Vo
kietaitis, bosas - baritonas, ku
riam numatyta Stararucile ro
lė operoje Rigoletto.

HELP WANTED — MALE 
DarWninkg Reikia

Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgę metų patyrimas.

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

Ariadne auf Naxos 
Opera šį šeštadienį

šilta vakarienė, veiks bu- 
Įėjimo auka 5 4oL Bi- 
gaunami Marginiuose, 

Economy Food Brangenybės, Laikrodžiai, Dovinei 
visoms progoms

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 4344660

Po susirinkimo buvo drau
giška kavutė, o po kavutės bu
vo rodomi Vilniaus vaizdai. 
Rodė ir paaiškinimus davė Pe
dagoginio instituto lektorius 
A. Dundulis.

darbuo- 
suren- 

trūksta dviejų 
es Anna Klimas serga, 

negalės 
apsiėmė 

Estella Mc

^'apdraudų

to Korteles ne 
is, kadangi jo 
įereikalingi pi

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas

NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

PASKOLOS, PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
CB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJlMAiS

, DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidente

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

siusti į kompAniji 
gauti.

Turintieji kredi 
turės jokios Medo 
mis atsilyginant r

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikta

Baleto studijos vedėja bale
rina Irena Gintautienė Ado
mavičiūtė baleto ir kitos stu
dijas yra išėjusi dar neprikl. 
Lietuvoje ir yra buvusi Kauno 
teatro balerina. Ji pasižymėjo 
“Gulbių ežere”, “Don Kichote”, 
dar “Miegančioje Gražuolėje”, 
“Raudonoje Aguonoje” ir 
“Silfiduose”. Yra šokusi su ar
tistais Puodžiūnu ir Liepiniu.

Atvykus į JAV St. Louis 
mieste įsteigė baleto studiją.

Pov. Dirkis

— Šaulių S-gos T. centro val
dyba, garbės teismo ir revizi
jos komisijos nariai, kurie 
vyksta į suvažiavimą Detroite 
š. m. balandžio 25 ir 26 d., pra
šomi visais kelionės reikalais 
kreiptis į P. Padvaiską 2640 
West 69 St. Chicagoje. 60629. 
Telef. 476 - 2952 (Pr.)

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

SIUNTINIAI Į LII
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja- 
tnų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis. 

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporožės.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

šeštadieni, kovo 28 d. per 
WGN radijo tinklą nuo 1 vai. 
popiet iš Metropolitan Operos 
New Yorke transliuojama Ri
chardo Strausso opera Ariad
na Naksoje (Ariadna auf 
Naxos), kur principinėse ro
lėse dainuos: sopranai Leonie 
Rysanek, Evelyn Lear ir Reri 
Grist; tenoras'James King, ba
ritonai William Dooley ir 
Theodor Oppman. Dirigentas 
Karl Boehm.

A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3 - 8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

Dalyviai skirstėsi labai dė 
kingi Valdybai ir suruoštą ma
lonų ir jaukų pobūvi.

P. Erdvys

Po posėdžio buvo 
kurią paruošė buto 
p. Akelaitienė 
sugiedojo ilgiausių 
išvakarėse 
tadieni.

xTo pat UPI pranešimu, apie 
šimtas sostinės gazolino stočių, 
imdamos pavyzdį iš autobusų 
šoferių, atsisakė ateityje bepri
imti pinigais užmokesti iš ran
kų j rankas. Kiekvienas, atva
žiavęs gazolino nusipirkti, turės 
Į šalia pampos pastatytą meta
linę dėžę pats Įmesti tiek pinigų, 
kiek bus sąskaita. Jei bus rei
kalinga grąžos, gaus iš patar
nautojo pakvitavimą, kurį turės

REAL ESTATE FOR SALE
Nat A, Pardavimui

Loyolos Universitete gavo politinių 
mokslų master degree. Ji gyvena kar
tu su tėveliais Chicagoje. Jos motina 
yra gydytoja, o tėvas teisininkas. 
Džiugu, kad mūsų jaunimas siekia 

aukštų mokslų.

Kovo 15 d. dail Tado Šarkio 
bute, 4429 So. Maplewood Ave., 
įvyko Vilniaus Lietuvių S-gos 
Chicagos skyriaus visuotinas 
nariu susirinkimas.

SECRETARY
TO GENERAL MANAGER 

Excellent opportunity for experienced 
secretary to assist general manager for 
a National Organization.- Must have 
excellent typing and shorthand skills. 
Modern Loop office, .excellent salary 

and fringe benefit program.
NATIONAL ACCOUNT SYSTEMS 

330 So. DEARBORN. 663-1900

kavutė, 
savininkė 

kuriai dalyviai 
metų, nes 

šventė savo gim-

CORRESP. CLERK 
NO TYPING

Immediate opening for experienced 
woman in modern Loop office. Var
ied and interesting duties, excellent 
salary and fringe benefit -program.
NATIONAL ACCOUNT SYSTEMS 

330 So. DEARBORN. 663-1900

REIKALINGA PATIKIMA . MOTERIS 
padėti senesnei sveikai moteriai leng
voje ruošoje ir virime. Gyventi vie
toje ar atvažiuoti. Pastovu. Susikal
bėti angliškai. Geri namai tinkamam 
asmeniui. Rašyti:.

BOX AF 275
225 W. WASHINGTON ST.

CHICAGO, ILL. 60€06

ir paskutinis 
balių parei- 

is, kuriame 
kun. Borevi- 

Virgaitienė, 
Kazlaus- 
Karosas.

Venecuelos Lietuvių Drau
gija balandžio 18 d. 7:30 vai. 
vak., šeštadieni. Jaunimo Cen
tre, 5620 So. Claremont Ave., 
rengia linksma vakarį, šokiams 
gros Neo-Lituanų orkestras.

Programoje: Venecuelos lie
tuvių jaunimo talentų pasirody
mas, 
fetas. 
lietai 
2511 W. 69 St 
Market, 3210 So. Halsted St.

Stalai užsakomi tel. CA 5-4995 
dienomis ir 776-3727 vakarais.

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
* PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POP1ERLU

> PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

GIRL FRIDAY 
Tremendous opportunity for a ma
ture lady who can type 40 W.P.M. 
Will be right hand to manufacturing 
manager of one of the Southwest 
side fastest growing company’s. Sa
lary S630 per month. Hurry 

now! 
247-1304 

HOLMES 
4369 So. ARCHER

53 E. ADAMS 939-7633 
RANDHURST SHOPPING CTR.

392-2700

Šių metų kovo 1 d. įvykusiame Ealzeko Muziejaus banke e Al Maden (kairėj) įteikia istorikui Dr. Clement M. Si! 
vester "Šių metų amerikiečio" pažymėjimą. Priešakyje sėdi ponia Juzė Daužvardienė.

GIRL FRIDAY
Interesting & varied position 
sharp girl with good typing & 

ical skills.
Excellent salary — working 

ditions and Co. benefits.
Call 427-7791

Miss SHARP
623 So. WABASH 
BELL - HOWELL

An equal opportunity employe:

Dzūkų dr-jos baliuje — kon
certe, balandžio 11 d., Jauni
mo namuose programai atlikti 
yra pakviestas “Aidučių” an
samblis, muzikės A. Stepona
vičienės — Stevens vadovau
jamas, ir Irenos Gintautienės 
baleto studija.

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609 

Tel.: VI 7-3447

ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

į katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

jimo sąlygos.
J. B A C E V I Č J U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

žaidimų pobū- 
nu žiūrėti, kaip 
\Iarx’ Neberezai

lankiusieji linksmai praleido 
vakarą.

K a i j> p a r cyi gi m as pavyko 
praktiškai, bus galima sužino
ti klubo susirinkime ateinan
čio balandžio 2 dieną.

E. M. korės p.

UPI praneša iš Washingtono, 
kad Kongresas priėmė potvarkį, 
kuriuo padidinama Baltųjų Rū
mų apsaugos policija 600 vyrais, 
kurių daugumas bus priskirta 
saugoti užsienių ambasadas Wa
shingtone. šiuo Kongreso nu
tarimu Baltųjų Rūmų policija 
padauginama iš 250 iki Š50 vy

si ,000 minimum
1 year certificate 

Highest reserves.

OAN ASSOCIATION
CHICAGO, ILL. 606S2

CLERK TYPIST
Excellent salary for a good typist. 
Diversified duties. Periodic raises. 
Pleasant working conditions in mo
dern office bldg. Superior benefit 

program. 5 day, 36& hr. week.

MUTUAL
OF NEW YORK

2720 DES PLAINES AVE.
Suite 4

DES PLAINES 

827-3145

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKaIAJS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000.

BRIGHTON SAVINGS AND
4071 ARCHER AVE.,

Susirinkimas įvyko kovo 5 
diena. Pirmininkė Mary Ne- 
bereza pranešė, kad šį mėnesi 
būtume minėje buv. klubo pir
mininkės Adelės Burbienės 
gimtadieni, bet kadangi jos 
nebėra gyvųjų tarpe, paprašė 
nares atsistojimu 
atminimą.

Į klubą įstojo 
Harriet Petkus.

Buvo pranešta 
keturios klubo narės: Mar} 
Radzukėnas, Brigita Babelie
nė, Barbara Leonauskas ir An 
na Klimas. Joms nusiųsta i li
goninę gelių ir nuo 
bei narių palinkėta 
pasveikti.

Komisija smarkiai 
jasi dėl bunco žaidimų 
gimo, bet dar 
narių 
o Kazimiera Stukas 
dalyvauti. Jų vieton 
Julia Sadauskas 
Namee.

Kadangi vakar buvo šventas 
Kazimieras, tai visoms Kazi- 
mieroms po susirinkimo su
dainuota “Ilgiausių metų”.

Kovo 15 d. Hollywood Inn 
svetainėje įvyko moterų klubo 
bunco ir kortų 
vis. Buvo malo 
pirmininkei ? 
prižiūrint viskas 
tvarkingai praėjo 
vakarėli tvarkė komiteto pir
moji Helen Vengeliauskienė 
Buvo daug gražios publikos ii 
išdalinta daug gražiu dovanu 
Galima sakvti, kad visi atsi-

LAIKRODŽIAI 1K ERAHGEMYBtS 
Pardavimss ir Taisymas

WEST 01h STREET
T®L: REpublk: 7d $41

š. m. balandžio mėn. 5 d. 
7 vai. p. p- Čikagoje, Orchestra 
Hali, įvyksta Xew Yorko Metro
politan Operos solistės Lilijos 
šukytės koncertas. Koncerto 
pelnas skiriamas paremti lietu
vių kalbos lektūros įvedimą Či
kagos Universitete. Dalyvauda
mi koncerte ne tik išgirsime iš
kiliosios solistės Lilijos šukytės 
dainos meną, bet kartu parem- 
sime mūsų pastangas lietuvy
bę stiprinti.

Bilietai gaunami: Marginiuo
se, 2511 W. 69 St, tel. 778-4585 
ir Lietuvių Fonde, 6643 So. 
Maplewood Ave., tek 778-2858.

PARTS ASSISTANT 
EXPERIENCED 

VOLKSWAGEN PARTS 
MAN 

Apply in Person. 
DES PLAINES 

VOLKSWAGEN. INC. 
855 E. RAND RD.

Federaliniy ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX

I Nekilnojamo turto pirkimas • 
" pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

Tai buvo Ivą 
pagerbti jos prieš koncertą - 

gūnų susirinku 
dalyvavo: Nedas 
čius, Ivašauskas 
Akelaitienė, Radienė 
kieno, Grigaravičius.




