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ŽINIOS APIE LIETUVOS GYVENTOJUS VĖLIAUSIOS ŽINIOS
(Tęsinys)

Daugiau pusės milijono pensininkų
Dabar paskelbta daugiau žinių apie visas tautybes okup. 

Lietuvoje. Lietuvių skaičius 1970 m. siekė 2,507,000 arba 80.1 
proc., rusų — 268,000 (8.6 proc.), lenkų — 240,000 (7.7), gudų
— 25,000 (0.8), žydų — 24,000 (0.8), latvių _ 5,000 (02), to
torių — 3,000 (0.1), čigonų — 2,000 (0.1), kitų tautybių — 9,000 
(0.1). Lietuvių pasisakė gimtąja kalba laiką savo tautybės kalbą
— 99.5 proc., gi 34.8 proc. pasisakė laisvai moką rusų kalbą ir 
0.7 proc. ir kitas Sovietų Sąjungos kalbas.

tose Sovietų Sąjungos respubli
kose gyvena 158,000 lietuvių —
buvo nutylėta, kur tie lietuviai 
gyvena, išskyrus pateiktą jų 
skaičių Latvijoje.

Vilniuje jau 42 proc. lietuvių
Verta atkreipti dėmesį į gy

ventojų bei tautybių skaičių di
džiuosiuose Lietuvos miestuose 
— Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Bendras gyventojų skaičius 
Vilniuje 1970 m. sausio 15 d. 
siekė 372,100 (1959 m. jų buvo 
236,100), Kaune — 305,100 
(219,300) ir Klaipėdoje — 149,- 
000 (89,000).

Lietuvių skaičiaus didėjimas 
ryškus Vilniuje ir Klaipėdoje, 
gi Kaune jis beveik pastovus. 
Lietuvių Vilniuje 1970 m. pro
centas, palyginti su bendru gy
ventojų skaičiumi, buvo 42.8 
(1959 m. — 33,6 proc.), Kaune 
tas procentas siekė 84.3 (1959 
m. — 82.0), Klaipėdoje — 60.8 
(55.2 proc.). . _

Rusų skaičius sumažėjo 'yi- 
suose trijuose miestuose, tačiau 
visvien jų skaičius nemažas — 
Vilniuje jų 24.5, Kaune — 10.5, 
grKlaipėdoje -7-30,9 proc. Įdo
mų; . kiek-, rusų gyvena kitose 
Lietuvos vietovėse, kur įkurta 
.nauja’'pramonė. Taį-yengiama 

' 'skelbti, —- Red.). Lenkai, aiš- 
kū, daugiausia telkiasi Vilniuje, 
bet ir šiame mieste jų: skaičius 
mažėja —- 1970 m. jie sudarė 

’; 13.3 proč. (1959 m.— proc. 20 
proc.): Kaune lenkų tėra 1 proc., 
o Klaipėdoje — 0.7 proc.

' • ‘ 'Gudų su žydais daugiau Vil
niuje, kaip Kaune ar Klaipėdo
je. Gudų Vilniuje — 6.5 proc., 
bet Kaune jų 0.8, tačiau Klai
pėdoje jau 2.9 'proc. žydų dau- 
giau Vilniuje ir Kaune' (4.4 ir 
1.4 proc), visai nedaug Klai
pėdoje— 0.6 proc. Kitų tauty
bių daugiau Klaipėdoje — 4.1 
proc., mažiau Vilniuje (3.5) ir 
Kaime (2.0) proc.

* f, •, Daugiau pusės milijono 
j . . pensininkų,

Paskutiniame skyriuje pateik- 
• tas gyventojų'Ipasiiskfirstymas 
paghl pragyvenimo lėšų šaltinius.

^Paaiškėjo, kad 1970 m. dir
bančių asmenų buyo -suskaityta 
1340,400 arba 49.2 proc. visų 
gyventojų, pensininkų 1970 m. 
buvo 530,000, stipendininkų — 
55,300, vad. išlaikytinių (vai- 

-ą kų, pagyvenusių ir kt.) — 1,- 
5? 126,800 (36.0 proc.), be to, as

menų turinčių kitus pragyveni
mo šaltinius ir nenurodžiusių 

< lėšų šaltinius, buvo rasta 11,600
- - arba 04 proc. , , (E)

BOSTONAS. — Negana, kad 
sovietų žvejų laivai trukdo ame
rikiečiams gaudyti vėžius Nan- 

' tucket salos apylinkėse, dabar 
~ * Vienas Lenkijos laivas sudras

kė vėžiu laivo “Susan Y” lynus 
ir tinklus. 11

MASKVA___ Kanados prem
jeras Trudeau susitiko Kijeve 
su Ukrainos premjeru ščerbic- 
kiu.

IŠ VISO PASAUUO
♦

HAVANA. — Naujas Čilės 
ambasadorius Vega atvyko į 
Kubą. Jis yra visai jaunas re
voliucinės partijos, kuri įeina į 
Čilės koaliciją, narys.

CAPE KENNEDY. — Inžinie
riai baigia pataisyti erdvėlaivio 
“Mariner 9” trūkumus, kurie su
trukdė gegužės 8 d. “Mariner 8” 
kelionę į Marsą. Manoma, kad 
šią savaitę bus paskelbta erdvė
laivio iškėlimo į erdves data.

LOS ANGELES. — Sunkiai 
serga buvęs Los Angeles katali
kų arkivyskupas, kardinolas Ja
mes McIntyre, 84 metų amžiaus. 
Penktadienį jis atšventė 50 me
tų kunigystės sukaktį. Per tą 
šventę jis labai pavargęs.

TOKIJO. — Japonija ragina 
Prancūziją nutraukti atominių 
ginklų bandymus Ramiajame 
vandenyne.

BONA. — V. Vokietijos eko
nomikos ir finansų ministeris 

t paskelbė, kad jis-susituoks greit 
trečią sykį. Du kartus išsisky
ręs dr. Karl Schiller, 60 m. veda 
dr. Etta Eckel, 38.

NEW YORKAS. u- žinomas 
JAV žurnalistas, NYT redakto
rius James Reston gavo vizą va
žiuoti į komunistinę Kinija.

ŠANCHAJUS. — Du ameri
kiečiai profesoriai,- kuriems bu
vo leista komunistinėje Kinijoje 
lankyti mokslo įstaigas, labo
ratorijas, bibliotekas ir kalbėtis 
su kinų mokslininkais, tvirtina, 
kad Kinijoje yra daug reikšmin
gų mokslo atradimų, apie ku
riuos pasaulis nieko nežino. Di
delė pažanga padaryta augalų 
tręšimo srityje.

AMMANAS. — Jordane apie 
250 žmonių sunkiai susirgo ap
sinuodiję suterštais miltais.

DR. J. GENYS - ETNINIŲ 
GRUPIŲ VICEPREZIDENTAS

Praeitą šeštadienį Washing
tone įvyko respublikonų etninių 
grupių konferencija, kurioje da
lyvavo 8 lietuviai respublikonai. 
Broniaus Nainio vadovaujami 
frontiniai “bendruomenininkai” 
tikėjosi įsigauti į vadovybę, bet 
naujos organizacijos vykdomuo
ju viceprezidentu išrinktas prof, 
dr. Jonas Genys, Alto atstovas 
Washingtone. Pasitarime da
lyvavo 300 atstovų, 166 turėjo 
teisę balsuoti.

Naujos organizacijos pirmi
ninku išrinktas Laszlo Pastore, 
o vykdomuoju vicepirmininku 
išrinktas Dr. Jonas Genys, Ma- 
rylando Universiteto profesorius 
vieningos lietuvių veiklos šali
ninkas.

Šiai atstovybei prastumti ben
druomenininkai išleido stambias 
sumas pinigų, bet nieko iš jų 
pastangų neišėjo. Bandymas 
skaldyti lietuvių vienybę jiems 
nepavyko. Kad jie bent susi
prastų ir toliau bereikalingai ne
kenktų lietuviams dirbti vienin-| 
gą darbą!

Maskvos pramonės gaminiu parodoje buvo išstatytas erdvėlaivio 
"Luna 16" modelis. Šis erdvėlaivis pernai rugsėjo mėnesį buvo nu
sileidęs ant mėnulio ir paėmęs mėnulio paviršiaus pavyzdžiu, vai- 

ruojamas signalais iš žemės, pasikėlė ir sugrįžo namo.

ČIKAGA. — šeštadienį, gegužės 22 d. Čikagoje staiga susir
go ir netrukus mirė kunigas Jonas Pauperas,: Čikagos lietuvių 
Ziono evangelikų liuteronų parapijos kunigas. Velionis buvo 
populiarus ne tik ev.-liuteronų, bet ir lietuvių katalikų tarpe, kaip 
tolerantiškas, geras kalbėtojas^ patriotinių nuotaikų žmogus, ge
ras organizatorius ir darbštus visuomenininkas.

Velionis kun. Pauperas gimė 
1905 m; gegužės 10 d. Selinuo- 
se; Klaipėdos aps. 1927 m. baigė 
Klaipėdos lietuvių, gimnaziją ir 
1931 VDU ev. teologijos fakul
tetą, parašydamas diplominį dar
bą apie Vidūno etiką. Jurbarko 
ev. parapijos kunigu buvo 1930- 
31 m. Bazelio universitete gavo 
teologijos licenciatą, o 1933-36 
m. buvo Vytauto Didžiojo Uni
versiteto ev. teologijos fakulte
to sistematinės teologijos kate
dros vedėjas, docento teisėmis.

Velionis buvo Nepriklausomos 
Lietuvos žurnalų bendradarbis, 
parašęs eilę rimtų straipsnių ir 
mokslinių darbų. /Vokietijoje 
aptarnavo evangelikus Bavari
joje ir redagavo laikraštį Muen- 
chene. Amerikoje Čikagos lie
tuvių ev,-liuteronų Ziono para-

Kun. doc. Jonas Pauperas

pi jos kunigu Jšbuvo nuo 1949 
metų gruodžio mėn.

Be mokslo darbų ir straipsnių 
spaudoje, kun. Pauperas paruo
šė Martino Liuterio mažąjį ka
tekizmą ir išvertė Augsburgo 
konfesiją. Kartu su kun. Ad. 
šernu jis paruošė Giesmyną 
evangelikams.

Velionis paliko žmoną ir tris 
sūnus, du anūkus ir Vokietijoje 
gyvenantį brolį. Kun. Jonas Pau
peras laidojamas trečiadienį 10 
vai. Bethania kapinėse. Iki tre
čiadienio 10 vai. kūnas pašarvo
tas Ziono ev. liuteronų parapi
jos bažnyčioje, Cermak Rd. ir 
Bell gt.

Kun. Jono Paupero atsisvei
kinimas įvyko pirmadienį, geg. 
24 d. 7:30 vai. vakare. Vietoj 
gėlių, žmonės prašomi aukoti vi
suomeninėms organizacijoms.

Mirė Thomas Dodd
OLD LYME. — Connecticute 

mirė ilgametis tos valstijos se
natorius Thomas Dodd, 63 me
tų amžiaus. Pernai jis pralaimė
jo rinkimus trečiai senatoriaus 
kadencijai. Respublikonų parti
ja išstatė kitą, dabartinį sen. 
Lowell Weicker, o Dodd kandi
datavo kaip nepartinis, tačiau 
nelaimėjo.

Buvęs sen. Dodd buvo žino
mas lietuvių draugas, pasakęs 
senate daug kalbų apie Lietuvos 
padėtį ir dažnai padėjęs lietuvių 
veiksniams Washingtone. Sen. 
Dodd turėjo ypatingai gerus ry
šius su lietuviais respublikonais 
ir Amerikos Lietuvių Taryba.

BOSTONAS. — Kennedžių 
šeimos meno parodoje buvo par
duota daug paveikslų. Už sen. 
Ed. Kennedžio kūrinį “Raudo
na daržinė” pirkėjas, Floridos 
milijonierius, sumokėjo 3,000 
dol. Nemažai paveikslų išstatė 
Kennedžio seserys Lawford ir 
Smith.

Teisingumo departamen
tas pripažino, kad kunigo Bar
rington byloje buvo klausomi ir 
rekorduojami jo telefoniai pa
sikalbėjimai.

Juodųjų Panterų veikėjo 
Bobby Seal byloje dėl žmogžu
dystės, teismo jury komisija ne
gali susitarti dėl sprendimo. Juo
dieji komisijos nariai trukdo, vis 
iš naujo reikalaudami išgirsti 
kai kuriuos liudininkų parody
mus teisme.

Senato komitetas svarsto 
Radio Free Europe ir Radio Li
berty finansavimo klausimą. Vy
riausybė siūlo steigti privačią 
tarybą, kurios narius skirtų pre
zidentas ir siūlo duoti jai lėšų 
programoms į komunistines vals
tybes paruošti. Prie šito pasiū
lymo vakar daug kabinę josi sen. 
Fulbrightas.

SALT derybos Vienoje baig
sis šį penktadienį su 69-ta sesi
ja ir liepos mėnesį bus vėl per
keltos į Helsinkį.

+ Britanijos radijo korpora
cija BBC uždraudė visas dainas, 
kuriose minimi narkotikai ar jų 
naudojimas, nors ir netiesiogi
niai.

+ “Boston Globė” laikraštis 
apklausinėjo skaitytojus New 
Hampshire ir skelbia, kad sen. 
Ed. Muskie gavo daugiau balsų 
už prezidentą Nixoną, renkant 
kandidatą į prezidentus. Muskie 
gavęs 49%, o Nixonas — 41%.

Vatikane, Šv, Petro aikštė
je, policija suėmė 10 italų, kurie 
metė lapelius, kuriuose popiežius 
Paulius vadinamas heretiku.

Britai svarsto 
rinkos klausimą

LONDONAS. — Britanijos 
premjeras Heath papasakojo mi- 
nisterių kabinetui apie savo pa
sitarimus su Prancūzijos prezi
dentu Pompidou, šiandien jis 
pristatys visą įstojimo į Europos 
rinką klausimą parlamentui.

Nors politikai Britanijoje dau
gumoje pritaria įstojimui į rin
ką, tačiau balsuotojai, ypač dar
bininkai ir ūkininkai bijo rin
kos, nes galvoja, kad Britani
joje labai 'pabrangtų maisto 
kainos.

Waihingtone policijos vadas Jerry 
Wilson turi sunkę* darba. Mieste yra 
daug nusikaltėlių, o bato, 2ia dar 
įvyksta Ir nemažai demonstracijų, j 
kurias suvažiuoja žmonės ii visos 
Amerikos. Paskutines demonstraci
jas jis greit sutvarkė, pats vadovau
damas gatvėse masiniams suėmimams.

SADAT SKUBA UŽTIKRINTI, KAD 
SUĖMIMAI NEPAKEIS SANTYKIŲ
KAIRAS. — Egipto prezidentas Sadatas pakvietė sovietų 

prezidentą Podgorną atvykti į Kairą. Pranešama, kad Podgornas 
laukiamas Egipte dar šią savaitę, manoma — trečiadienį, nors jis 
buvo Egipte dar tik sausio mėn. Podgorno skubi kelionė rišama 
su paskutiniais įvykiais Egipte ir pradėtu kairiųjų socialistų va
lymu. Iki šiol Egipte suimta apie 200 žymių veikėjų, jų tarpe 
sovietų draugas Aly Sabry. Spėjama, jog Egipto prezidentas 
nori nuraminti sovietų vyriausybę, kad valymai ir suėmimai ne
pakeis nuoširdžių Egipto-Sov. Sąjungos santykių.

Karas P. Vietname
SAIGON AS. — Amerikiečių 

kariniuose sandėliuose Cam 
Rahn įlankoje sprogimas sukėlė 
didelį gaisrą, kuris sunaikino 
1.5 milijono galonų aviacijos ku
ro, kurio būtų užtekę 850-čiai 
helikopterių skraidyti 24 valan
das. Įtariama, kad bomba sus
progdino komunistų agentai.

Praėjusį savaitgalį priešas nu
mušė keturis helikopterius, trys 
įgulos nariai žuvo ir keturi bu
vo sužeisti.

Paryžiuje Hanojaus delegaci
jos taikos derybose vadas Thuy 
pareiškė, jog prezidentas Nixo
nas Vietname padaręs tris klai
das. Pirmoji esanti — Saigono 
vyriausybės ir kariuomenės sti
prinimas, kuris tik pratęsiąs ka
rą. Saigono valdžia išsilaikanti 
tik amerikiečių pagalba. Ekono
mika P. Vietname bankrutavu
si, žmonės gyvena tik iš ameri
kiečių pinigų.

Antroji klaida — Kambodijos 
princo Sihanouko pašalinimas. 
Amerika tikėjosi komunistų jė
gas izoliuoti, tačiau dabar tik tu
ri antrą frontą, kuriame reikia 
nuolat laikyti P. Vietnamo ka
riuomenės dalinius. Trečioji 
klaida — žygis į Laosą, kuris 
parodęs Saigono kariuomenės 
silpnumą ir sudavęs jai triuški
nantį smūgį Thuy pridėjo, kad 
visi vietnamiečiai laiką prezi
dentą Nixona žiauriu žmogumi 
ir melagiu, kuriam patinka žu
dyti vietnamiečius.

Planuoja įvesti 
spalvotus pinigus
WASHINGTONAS. — Ame

rikos valstybės iždas planuoja 
pakeisti dolerio banknotus į nau-' 
jos išvaizdos, spalvotus bankno
tus. Tik vieno dolerio bankno
tai pagal šį naują planą liktų 
žali. Penki doleriai būtų mėly
ni, 10-ties — rudai geltoni, 20 
dol. — raudoni ir pan.

Labai dažnai pasitaiko sumai
šyti, išduodant grąžą 10 su 20 
dol. banknotais. Kitos valstybės 
daug kur turi įvairių spalvų po
pierinius pinigus. Kanadoje 
spalvoti banknotai įvesti jau 
1867 m. Manoma, kad ir Ame
rika įsives spalvotus pinigus,' 
bet neanksčiau, kaip 1976 m., 
kada bus švenčiama 200 metų 
nepriklausomybės Isukaktis.

Lėktuvo nelaimė
PvIJEIKA. — Sekmadienio 

naktį Jugoslavijoje besileisda- 
mas sudužo ir užsidegė keleivi
nis jugoslavų lėktuvas, pilnas 
turistų iš Britanijos, žuvo 72 
britų piliečiai ir viena jugosla
vų šeima, trys asmenys. Lėktu
vo įgula išsigelbėjo, nes įgulos 
kabina aerodrome atskilo nuo 
lėktuvo ir nukrito žemėn, tik su- 
žeisdama joje buvusius, o kelei
viai, prisirišę diržais prie sėdy
nių, sudegė. -^7 ,

Daug užsienio valstybių gau
na sovietų ekonominę ir karinę 
paramą, tačiau nė viena nėra 
gavusi tiek daug, kaip Egiptas, 
šis, atsilygindamas, daug pa
dėjo Sov. Sąjungai įsitvirtinti 
Viduržemio jūroje, atidaryda
mas sovietu laivams savo uos
tus.

Kartu su Podgornu į Egiptą 
atvyks ekonominių, karinių ir 
politinių klausimų specialistai. 
Neabejojama, kad bus daug kal
bama ir apie Egipto santykius 
su Izraeliu. Diplomatiniai kores
pondentai Egipte tvirtina, kad 
Podgornas, lankydamas Egiptą 
Aswano užtvankos atidarymo 
proga ragino Egipto vyriau
sybę ieškoti su Izraeliu po
litinio sprendimo netiesioginių 
derybų per JT keliu. Jis pata
ręs egiptiečiams nepradėti nau
jo karo prie Izraelį.

Rusų diplomatai ir paramos 
programos vykdytojai nieko ne
kalba apie pasikeitimus Egipto 
vyriausybėje, tačiau Sovietų Są
jungos ambasados pastatus juo
sianti tvora praėjusią savaitę 
buvo pakeista S penkių pėdų 
aukščio iki aštuonių pėdų. 
’ s ■ ' Į A_U -i '

Turkijos policija 
ieško žmogžudžiu 
ISTANBULAŠ. — • Turkijos 

premjeras Nihat Erim, sužino
jęs apie Izraelio konsulo nužu
dymą, pažadėjo suduoti Turki
jos teroristams naikinantį smū
gį. Turkijos kariuomenė jau su
ėmė du vyrus ir vieną moterį, 
įtariamus prisidėjus prie Izrae
lio diplomato pagrobimo ir nu
žudymo. X-

Įzraelio konsulo kūnas jau bu
vo nuvežtas į Tel Avivą. Jį pa
lydėjo nužudytojo žmona ir auk
šti turkų užsienio reikalų mi
nisterijos valdininkai., Turkijos 
vyriausybė pareiškė užuojautą 
velionies giminėms ir, Izraelio 
vyriausybei. “Mes neleisime, 
kad Turkija taptų anarchistų 
prieglauda” — pareiškė prem
jeras Erim, pavesdamas parla
mentui priimti specialų įstaty
mą kovai prieš teroristus.

Čilės ministeris 
lanko Lenkiją

VARŠUVA. — Čilės užsienio 
reikalų ministeris Clodomiro Al- 
meyda, aplankęs Vengriją ir Ru
muniją, atvyko Lenkijon, kuris 
jis bus dvi dienas. Bežygiuoda
ma “į socializmą” Čilė siekia Ry
tų Europos valstybių paramos 
ir patarimų.

šio vizito proga bus kalbama 
ir apie didesnę prekybą. Čilė sie
kia komunistinėje Lenkijoje ma
šinų, chemikalų, o siūlo savo 
varį, mineralus, vaisius ir vyną.

< Argentinos policija ieško 
teroristų — trijų vyrų, kurie pa
grobė britų garbės konsulą Ro
sario mieste. Jis ir jo šeima visi 
yra Argentinos piliečiai.
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Marijos Aukštesniosios mo
kyklos salėje, 6700 So. Califor
nia Ave^ Chicago.

Bilietai: 8, 6, 5, 4 ir 3 doleriai, 
gaunami Marginiuose, 2511 
69<h SL ir pąs platintojus.

-fe-....

I
i1

ff.[|f *
&

J. .................................

J Koncerto programa yr« I*-*” 
? rl, |domi ir nav|a, paruošta pactro- 
) lems į Pietp Ameriką. Jos išpildyme 

5 ) dalyvauja 100 asmeny.
Religinei šalpai

_  persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje 
remti.

Kviečiame visus dalyvautu

KONCERTUI RENGTI KOMITETAS

Pelnas skiriamas

t PROGRAMOJE: mišrus, vyrų ir moterų chorai su solistais, kanklių ir pučiamųjų instrumentų orkest-
<!

ras ir autiniu šokiu
B^CTMjSSS

ELZBIETA KARDEUENS

PAVASARIO NUOTAIKOS MONTREALYJE
Sniegams nutirpus prasideda naujas gyvenimas

Velykų rytą Aušros Vartų 
bažnyčioje iškilmingai suskam
bėjus Hendelio Aleliuja, visą il
gą žiemą sunkiai mus slėgęs 
gausus sniegas subliūško ir pa
virto į nieką. Net keista, kad 
Montrealio gatvės pasidarė to
kios plačios ir vėl laisvai galima 
vaikščioti šaligatviais.

Nors iki šiol dar nėra šilta ir 
medžiai sunkiai skleidžia lape
lius, gėlytė tik kur ne kur iš
lindus iš žemės, dar bijo išsi
skleisti, bet vis tiek, atrodo, kad 
pavasaris ateina ir pas mus.

Ir Montrealio lietuviai, per 
visą šią žiemą sunkiai kovoję 
su sniegynais, pagaliau sukru
to, sujudo burtis į krūvas šven
čiant įvairias šventes, minėji
mus, koncertus, ruošti meno pa
rodas, ir ruoštis ekskursijoms į 
Lietuvą, kurių šiemet numato
mos net kelios. Ir ne tik į Lie
tuvą! štai atsisveikinom su ar
chitekto V. Zubo šeima, kuri 
vyksta net į Figi salas, plūdu
riuojančias tarp Australijos ir 
N. Zelandijos. Fidžiečiai, nese
nai išsikovoję nepriklausomybę 
iš anglų valdžios, nori pradėti 
laisvą ir kultūringą gyvenimą. 
Padedant Kanadai, jie dabar 
kviečia specialistus iš toliau, ku
rių jie neturi, kad padėtų jiems 
patiems kurtis savo žemėje.

Kol žiaurus priešas sėdi 
mūsų tėvynėje

Negalėdami savo tėvynėje, 
lietuviai eina tolimoms tautoms 
padėti. Džiunglių salynų lau
kiniai, trokšdami laisvės, atgau
na nepriklausomybę, tik Euro-

ir sveiki
nimai. Visų dalyvavusiųjų var-| 
du įteikta dovana — dail. Re
meikos paveikslas, vaizduojantis Į 
modernišką Madoną.

fe-i
Dvidešimt septintą balandžio

A. V. parapijoj lankėsi vysku
pas V. Brizgys. Per pamaldas' 
vyskupas pasakė pamokslą, su- j 
teikė “dirmavonės” sakramen
tus ir padalino pirmąją komu
niją vaikams kurių buvo 22. Se
suo Margarita visus juos paruo
šė ir gražiai tvarkė.

salėje puikios vaišės
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Happiness for a baby is an interesting: toy, and the freedom. - ». * , ■! ISA H1V 1A LvUUUl

to enjoy it Scott Paper Company has developed a disposable
diaper, babyScott, which insures complete freedom of

ffe

move
meat for the developing child because of its trim, low-cut 

1 -9 * *

style plastic panty, babyScott’s trim fit allows a baby to enjoy

Baltijos ansamblis

diriguojant
Chainauskui buvo sudainuota 
kelios dainos. Bet ne dainavi-

Pradžioje M.

abu ansamblius 
padėkojo už gražų 
Gintaro kūmų vardu Gin 
buvo įteiktos dovanos, o

ir jų vadovus, 
koncertą ir 

rui 
ifinta-

riečiai, apdovanojo savo svečius 
baltiečius.

Ansambliu ¥
poje būdama mūsų tėvynė Lie
tuva, vis dar iki šiol trypiama, 
kankinama ir naikinama žiau
raus okupanto, kuris pavergęs 
kraštą nė girdėti nenori, kad ir 
lietuviai trokšta būti laisvi ne
priklausomi ir pašvęsti savo jė
gas bei talentus savo tėvynei, o 
nesdangSnti pasaulio kraštan

dalyviai vėliau 
persikėlė į A. V. parapijos salę. 
Ten jie vaišinosi ir šoko.

Reikia dar labai padėkoti Gin
taro valdybai: pirmininkui P. 
Lukoševičiui, P. Povilaičiui, M. 
žižienei ir P. Erikiui.

Tai jie, tie rūpintojėliai, ku
rie pakelia visus sunkumus ruo
šiant Gintaro ansambliui kon
certus ar išvykas į tolimiausius 
miestus koncertuoti.

grupė.
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Malonu

Civ. lakūnas J. Krygeris, prie gen. Gustaičio konstrukcijos lėktuvo
ANBO 2Z 1932 m.

I

KOVA DeL ERDVIŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKOTARPY

Rašą JUOZAS KRYGERIS

— Esame pąsirengę sutikti 
visas kliūtis ir pasiryžę jas nų- 
galėti mūsų tautos garbei, — 
pąręiškė Amerikos lįetuyiąnis 
Lięluvus karo lakūnas kapt. 
Darius, hęsiręngdamąs drau
ge sp Amerikos lietuviu lakū
nu Girėnu nugalėti Atlantą ir 
iš Ne\v Yorko pasiekti Kaupą.

Šiandie visiems lietuviams 
žinomas tragiškas Dariaus ir 
Girėno likimas. 1933 m. liepos 
mėti- ji? Žuvo lėktuvo avąrijo- 
je prie Soldino, Vokietijoj ne
pasiekę. Kauno, tačiau Dariaus 
pasakyti Amerikos lietuviams 
žndyai yra testamentas Lietu
vos jaunimui.

Nepaprastai greitas augimas 
aviacijos visuose pasaulio kraš
tuose verčia išeivijos, lięluvįš-

t. Karo ayiacija yra išimtino- į 
je savo kramto karinės vado
vybės žinioje ir civilinės avia
cijos reikalų netvarko. Civili
nė gi aviacija, savo darbų apim
tyje siekia palaikyti plačius 
santykius ir bendrauti su kitų 
Įtrąštų civiline aviacija. Visų 
kraštų civilinė aviacija, tarp
tautiniam darniam bendradar
biavimui palaikyti, Paryžiuje 
turi įsteigtą Tarptautinės Aeroj 
nautikos Federaciją, 
deracijos nariu, 
yra ir nepriklausoma Lietuva. 
Lėktuvams ore atpažinti Tarp 
tautinės Aeronautikos Federa
cija Lietuvos civilinei aviaci
jai nustatė tarptautinius ženk-

šios Fe- 
nuo 1931 m.

kąjį jaunimą mesti žvilgsnį į 
to krašto karo aviaciją ir civi
linę aviaciją. Karo aviacijos 
patirtis saugoti savo krašto 
erdves nuo jpriešų, civilinė gi
aviaciją turi visą eilę kitokių 
paskirčių, būtent: :

lūs LY plųs savo krašto dali
nio lėktuvo ženklai. Visi ženk
lai turėjo būti aiškiai žymimi 
ant lėktuvo sparnų.

Vienu pirmųjų Lietuvos ci
vilinės aviącijęs atstovų buvo 
Lietuvos Aero Klubas. Savo 
veikloje Aero Klubas pasiryžo 

L supa- 
gyventojus

paskirčių, būtent: susisieki? siekti dviejų tikslų: 
mas, transportas, sportas ir tJžindinti Lietuvos
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ATEINA BIRŽELIS... :
Seniau mus- žudė kulkomis, dabar 

daina Pril. J. Kųcįnąis

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams, įnirusiems kankinių
dainą.

mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmaeijoš priesaikas ir duotus pažą etas. Minint,, baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant pries Sovietu vykdomą genocidą, | 
kviečiame palaikyti prieškomuništinę spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančiu.^ apie komunizmą, o ne J o propagandą: , , < •

Liudas Dovydėnas, I^ES VALDYS1M PASAULI .Atsiminimai ir, 
intymūs ’duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dnL tomas. Juose yra 517 psL '

Vytautas VoJerias, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotos romą-, 
nac, 273 pšli, kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolšęvikai valdo ir’ 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje. -

Jurais Gljauda, ^LMAS. Platus-literatūrinis aprašymas apie Snno 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie; 
besikeičiantį komunizmą. 158 psL, ^aipa 3 dol. rN

I " ^Jurgis" Gliėuda/AGONŪA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ąp-; 
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dtonęse.

ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apėman-
LJVLLLD _EkU.LLLAJ. JJ-LO.VAJ X' - ------Z—’ ~ ' «rt . < -

birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietu vykdomą genocidą, 

jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne J o propagandą: , •

intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 doL tomas. Juose yra 517 psL .. : :. į

Vytautas VoJertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas romą-. 
n as, 273 psli, kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolševikai valdo, ir ? 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje. -

Jurais Gliaudą, SAMAS’. Platus-literatūrinis aprašymas apie Snno 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bento-

besikeičiantį komunizmą. -158 psL, ^aipa 3 dol. i
Jurgis Gliėuda/AGONijA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap

rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos ma
rių elgesys tragiškose dienpse.

Stefanija Rūkięnė, GRĮŽIMAS Į LAISVI. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apįe sunkią pavergto lietu- 
1 ~ -------

rašytojos Pearl Buck kūriniams, 
nuo ja .G. dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS.

Josę, Vokietijoje. 273 'psŲ kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.
J. Avinas PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 

paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00. -

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

k. Bielinis. TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GA. Ši knyga idomi tiek vos'paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl.,

‘ ' • • j
D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMŲ Į. VILNIŲ. Kelionės į Liet?i-

vid daliL Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios
7 ■ • ~ ~ —"• 526 psL, kietais viršęliais, kai-

tęioja .61 dol.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo’bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk-

526 psL, kietais viršeliais, kai-

Minučių tikslumu
5 ir valandos, ku

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbąs girdė-jn ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą.

k. Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN-

priešlėktuvine krašto ap
sauga, kaip tai: slėptuvių įren- 

pagalbos suteikimas 
apnuodin-

su

aviacijos

— Rytų vokiečiai, ilgokai del
sė, tik šiais metais išleido K. 
Donelaičio “Metus”. Išleido “In- 
sel-Verlag” Leipzige, kišeninio 
formato. Įdėtas specialiai para
šytas “Metų” vertėjo prof. Bud- 

i densiego straipsnis. .“Metai” 
Vokietijoje, Muencheno

straipsnis. .“Metai”
Vak.

j “Fink” leidykloje, to paties Bud- 
densiego versti, buvo išleisti dar 

(E)prieš penkerius metus.
— Vlikas jo ruošiamai knygai 

apie Sovietų ir Nacių genocidą 
yra gavęs vertingų nuotraukų 
iš dailininko Z. Kolbos. Iš savo 
pusės, Vilkas pritarė, be jokių 
piniginių įsipareigojimų, p. Kol- 

j bos rengiamam genocido albu
mui.

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
laimink musų sieki —
Vėl gyvenki mumyse,

. - Giesmeje skambėki.
Vincas Jonikas

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia
■■ — I ■■ " — — —JĮ "■ “ k ——

žirginiais, kaip kouieiemis ir pamažu įveda į gamtos varAdą ir gaisų sie- 
hH k i us- Dramatiškai nesikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajeguami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

lazdynui is&kleksu mažuli, deunaniu bpmd’niį zied4, apKaišo medžių saKas

scenovaizdžiuose svajoja,

i. J. Augustaityte - Vaičiūniene, ZVAIGZDCTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 12t> psl. Kaina $1.—.

Z. Jurgis ŽEMES PAKOPOS.
Kišeninio lurmato, 157 pst

Elegijos, giesmes, poemos.

3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELE. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kazys Bradūnas, SIDABRINES KA/AANOS. PreinijuoUs poezijas nn- 

duiKy Jvac, slLERASCiAi UŽRAŠIAU 155 psl. $1,5U. ' _

Kaina $1.00.
-±. J 

iinys, t)n psl. $2.UU.
a, i Eilių, rinktine, 169

£

darni savo darbams moralinės 
ir finansinės ‘paramos. Visuo
menės reakcija buvo stebėti- 

Prąėjus nepilnai viene- 
Aero Klubas 

jau turėjo 17ĮOOO narių rėmė
jų. Tokios efektingos Aero Klu 
bo narių rėmėjų, moralinės ir 
finansinės paramos dėka atsi- 

,. . ..... rado galimybė, kad ir nedide-stiprią civilinę J ■

na.
riems metams,

PĖSČIOM GREIČIAU
žinomas vengrų rašytojas Fe- 

rencas Molnaras Anglijoje vyko 
į svečius labai lėtai važiuojan
čiu traukiniu. Kai kelionė jam 
nusibodo, jis pradėjo skųstis 

Konduktorius įkonduktoriui.
tai atsakė:

— Jei tamstai traukinys nepa
tinka, galite eiti pėsčias.

— Aš taip ir padaryčiau, bet, 
deja, neįspėjau savo pažįstamų, 
kad anksčiau atvyksiu...

o. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VlESlMiĄ VETKUJt. 
psL Kainą $3.OU. . ’ '

7 Kleopas Jurgelionis, GLUDI - LIUDU Lyrikos eiles, 1U5 psL $2.00
B. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. EUerasciai, BO psL $2.00.
y. Pranas Kozulis, DULKES EŽERE. Eiles, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psL $2.00.
11. Ale Rūta - Nakaite, BE TAVĘS. Poezija, 133 psL $2.00. .
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. ; *

3 išvietintas lietuvaites senovės taikais; su autoriaus iliustracijonus. $5.OU.

“Anykščių Šilelis'’, vertimas, 42 psl. $2.00.

psL Kaina $3.UU . • _ ......
i

6. Anatohius"Kairys, AUKSINE SĖJA. EŪerasciai, bb’psL $2.00.
y. Pranas Kozulis, DULKES ’ EŽERE. Eiles, 62 psl. $0,75.

1U. Pranas Nauįokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika, 64 psL $2.00.

12' Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie

girnas, 
priešo 
tiems ir sužeistiems gyvento
jams oro pavojaus metu, oro 
sekimo tarnybos organizavi
mas ir t t.

Antras Aero Klubo tikslas 
buvo sukurti
aviaciją , kurią reikalui esant, 

_ galima būtų panaudoti kaip 
karo; aviacijos rezervą. Civili- 
linei aviacijai užuomazgą su
daro oro sportas. Oro Sporto 
reikšmė ‘ nepaprastai didelė; 
Skraidymas duoda galimybės 
vertingoms žmogaus ypaty
bėms pasireikšti. Oro sportu 
yra geriausia proga išugdyti 
drąsą, greitą orientavimąsi 
sprendimus daryti#* , pastąbu- 
mą ir.kitas ypatybes siekiant 
sveiko jauno žmogaus tobuly-

Civili-

Ii am skaičiui Lietuvos jaunuo
1928 m. 

norin
tiems išmokti. skraidyti suren
gė teoretinius4<ursus, kur dės
tytojais buvo Lietuvos karo la
kūnai.-. Buvo dėstoma: I. vi-

lių išskleisti sparnus.
Lietuvęs Aero. Klubas

/s*

kūnaį.-. Buvo dėstoma: 
daus degimo varikliai, 2. skri
dimo, teorija (aerodinamika ir 
statika), - 3. aeronavigacija, 
•metereologija ir
Istorija*; Mokiniams dėl išklau
sytų dalykų teko laikyti egza- 
minu$

, . f • -.,11bes.. Žiūrint į sporto aviaciją--

orientavimąsi

iš šalies, atrodytų lyg ir nekal
tas pramogos dalykas. Tačiau 
išmokydami jaunus vyrus skrai 
dyti negalima pamiršti, kad 
sporto aviacija yra bazė,, ku-

kurie

4.
5. oreivybės

— Lietuvos renesansas prasi
dėjo 15-tam šimtmetyje.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OP ANYKŠČIAI, Antano UaranausKO 
- Anykščiu Šilelis", vertimas, 42 psl. $2.U0.

14. Baiys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 pąL $LW).

Ibi Stasys Santvarai AUKOS_TAURE,_5-ji_lyTikos_knyga^l52 psl. $2,5U- 

iiai, 92 psL, $1.00.

19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR_ SMĖLIS.

21' Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.

55 pŠL $1.00. .
-4.---- - a -Z -F

symu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.

15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psL, $3.00. 
lb. Stasys Santvaras^ AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,5u.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kurine-

18^"Petras^Sagatas, PLAUK/ MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00.
19 Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumiene, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai,psl $?-50-

^22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI.

23? Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVES.

Eiles, 70 psl., $1.00.

Mitologijos posmai, 

Su trumpu jų ąpra-

24.^d«nas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija.. 115 psL $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų

štai arhitektas V. Zubas ar in
žinierius Šablauskas, kuris jau 
metai kaip tiesia kelius San Sal
vadoro laukuose prie Gvatema
los.

O ir mes visi, štai jau 23 me
tai gyvename tūkstančius my
lių nuo savo tėvynės ir galo ne
matyti tam gyvenimui sveti
muose kraštuose tarp svetimųjų. 
Ir kaipgi reikėtų pakelti tą gy
venimą, jei ne lietuviškos baž
nyčios, klubai ir lietuviški laik
raščiai, per kuriuos susisieki su 
visais savo broliais lietuviais?

Septynioliktą balandžio

šv. Onos draugija suruošė A. 
V. parapijos klebonui Leonui 
vardines. Susirinkę parapiečiai 
nuoširdžiai sveikino savo gerą 
ir labai rūpestingą kleboną Za
rembą SJ, įteikdami dovanas ir 
linkėdami jam ilgiausių metų. 
Visi svečiai buvo pavaišinti ir 
linksmai šoko iki vidurnakčio.

Dvidešimt penktą balandžio

A. V. parapijos choras, ilga
mečiams savo draugams choris
tams, Zinai ir Albinui Urbonams, 
suruošė 25 metų vedybų sukak
tuvinį minėjimą. Pradžioje bu
vo pamaldos, paskui bažnyčios

331 psl. $3.00." ’

D. Kuraitis, KELIONĖ 1 ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- ’ ,__ __ ________ 717 " 1 1 2'7 ’”1
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE .1944^4 m. 49

vą Įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis.’

topiąus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei

psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį’ gyyęnimą Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo-
kingt Pasijuokime yjsL skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS.
I»p4l,$l3o.

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.
■———

rioje rengiami lakūnai, 
karui ištikus .. .galėtų būti pa
naudoti savo kbaštą iš oro gin
ti. ĄtsęiŲ Ąęro Klubas, njo- 
kįndanias jaunus vyrus skrai
dyti, parengia savo karo avia
cijai rezervus karo metui. Tai

I buvo puikiai suprasta Lietuvos 
ka.ro ąviecijos
Šiai problemai išspręsti karo 

. lagūnų grupė
'vos įsteigti Lietuvos Aero Klu- 

' bą, kuris ir buvo Įsteigtas 1927 
m. gegužės mėn. 1 d. Klubo stei 
gėjais buvo šie karo lakūnai: 

‘ Steponas Darius, A. Mačiuika, 
J. Pyragius, Vyt Jablonskis. L. 
Peseckas ir V. Morkus. Aero 
Klubo pirmininku buvo išrink 
tas gen. S. Žukauskas, o nuo 
1928 m. prof. Z. žemaitis.

Pirmieji Aero Klubo žings- 
< niai nebuvo rožėmis kloti. Pir

miausia reikėjo surąsti būdus 
vos tik gimusiai civilinei avi
acijos veiklai išplėsti ir užsi- 

I brėžtus tikslus įgyvendinti. 
: Tuo reikalu Aero Klubo stei- 
I gėjai per spaudą kreipėsi į lie- 

visuoomenę prašy-

sluoksniuose.

ėmėsi iniciaty-

(aviškąjį

iki išleidžiant skristi ša
šu instruktorium 

tekdavo padaryti apie 100 — 
120 skridimų.

(Bus daugiau)

niui, 
vistoviąi,

J^ou^ząmięų ; rnokit. 
niamą dar teko praeiti skais
tyklą — sveikatos patikrinimą. 
Tik karo aviacijos gydytojams 
pripažinus tinkamų piloto tar
nybai, išlaikiusieji teoretinius 
egzaminus jau Įgavo vilti iš
mokti skraidyti.

1929 m, rugsėjo mėn. Aero

ši

Klubas' įsigijo pirmą lėktuvą 
Alb, BU. Gavus lėktuvą, bu
vo sudarytos dvi mokinių la
kūnų grupės: pirmoji iš 4 mo
kinių ir antroji iš 5-kių. Ins
truktorium buvo paskirtas ka
ro aviacijas mjr. Garolis.
pirmoji 9-nių civilinių lakūnų 
laida buvo išleista 1930 m. bir
želio mėn. Prieš baigiant, kiek 
vienas turėjo išlaikyti ore ko* [. 
misijos akivaizdoje sekančius 
egzamimis: I. pakilti į 2.000 
metrų ir išbūti 30 min. 2. nu- ’ 
sileisti iš 1.000 metrų, panau
dojant gazą ne toliau kaip 50 
metrų nuo paliesto ženklo, nu
sileisti iš 300 metrų nepanąu-

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini rorden. 
NĄ U A ENGS,

1739 So. Halsted St., Chicago, Ilk : 6060<S
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Jau išėjo seniai laukta
- . Juozės VaičiūĘiienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų, Kaina $2.00.

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

giau egzempliorių, nemoką pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galimi gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čękį Money order} tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608
....  "r■ Tf Į—. ■ 'L . 111

it

dojus gazo ne toliau kaip 150 
metrų nuo patiesto ženklo. 4. 
padaryti 5-kias aštuoniukes 
posūkių centru
metrų. Išlaikius šiuos egzami- į 
nūs pirmieji 9 mokiniai lakū
nai gavo pirmąjį lakūno pilo
to vardą, (žiūr. leidinį Paukš
čių Keliais).

1929 m. gegužės 27 d. aerod-. 
rome Aero klubo lėktuvą užkliu
dė karo aviacijos lėktuvas ir jį 
visiškai sutriuškino,. Laimingai.

su
atstume 509 Į

■*

t?

Era the seveslh, er 
ar trinih Savings Bond v2L 
be ės velcome as the fint» 
Which is oce reason why 
they make a pretty nice 
Especially for a wedefing. 
And in a fex years, a youaf 
couple vili open up that 
bottom drawer to eash in, 
their wedding Bonds. 
Matured and filled with, 
interest.
It’ll be Eke foexnd mcoe^ 
vFhat’s more, ia a few years 
there mi^it he a coczpfe 
o£ kids, f . 
A few more expessca. 
Who ever heard of sossaa 
found money not beanf pot 
to good use? 
So you see, era if yonr 
Bond is the umpteenth om
So you see, ewa 2 year 

they get, they 
can nse it.
A lot better | 
than three 
chafing .
disbes.

Take stock in America
fiyUSSeriags Bonds

■

F!
į

J

Did you ever hear of
returning a Savings Bond

I t

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
.Tume už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityj’e.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000

Frank Zogas, President

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 2544470

5 6 O/ /o

kaiP buvo žiūrėti taiP ^ražiai P^- 
puošusius su degančiomis žva
kėmis einant prie altoriaus. Pa
garba tėvams, kurie leido savo 
vaikus pirmajai komunijai lie
tuvių bažnyčion. Tą dieną jie 
atsimins visą savo gyvenimą.

Šešioliktą balandžio
MontrealieČių dailininkų V. 

Remeikos ir R. Bukausko kūri
nių parodos atidarymas įvyko 
Chine miesto valdybos muzieju
je, o 22 ir 23 balandžio, medžio 
šaknų skulptorius P. Baltuonis 
važiavo Ottavon, kur miesto 
valdyba ruošė jo kūrinių parodą.

Dvidešimt septnntą balandžio
Dailininko A. Tamošaičio kū

rinių paroda buvo atidaryta 
“Arts Club” galerijoje, kurioje 
kiekvienas dailininkas skaito sau 
didele garbe čia suruošti savo 
parodą. A. Tamošaitis parodė 
tris dešimtis savo tapybos dar
bų. Kiekvienas paveikslas “ta- 
mošaitiškai” individualaus sti
liaus, technikos ir liaudies mo
tyvų temomis išpuoštas.

Parodos atidaryman ir per dvi 
savaites į parodą atsilankė daug 
lietuvių ir svetimtaučių.

Pirmą gegužės

A. V. salėje buvo lituanistinių 
mokyklų užbaigimo šventė.

Šiemet lietuvių mokyklos 9-tą 
skyrių baigė. Akstinaitė Silvi
ja, Ališauskas Rimantas, Brikis 
Saulius, Burbaitė Vida, Kudž- 
maitė Vida, Lukoševičiutė Rasa, 
Nagys 'Gintaras, Pocauskaitė 
Rūta, Rudinskaitė Rūta, Saba- 
lys Linas, Skučas Albertas, Sty- 
raitė Dana, ir Zabieliauskas Rai
mundas.

Pirmąja mokine baigė Po
causkaitė Rūta; antrąja baigė 
Rudinskaitė Rūta ir trečiąja — 
Kudžmaitė Vida.

Baigusiems buvo Įteikti dip
lomai, dovanos knygomis, gėlė
mis, gražiais linkėjimais ir su
giedojus himną, oficialioji da
lis buvo baigta. Sekė jaunimo 
pasilinksminimas, vaišės ir šo
kiai.

front and snug closing. Consisting of a disposable pad, bikini -1—4-- , . ........ __
- - w --------— ----- ■ ■ -------------- ------------ - — — — •J w W-4AJWJ

toys such as Creative Playthings’ "Rocking Beauty” stylized
rocking horse.

mą pravedė mokinė Akstinaitė 
Silvija.

Apie motiną labai gražią pa
skaitą skaitė Kerbelytė Daina, 
eilėraštį gražia lietuviška tarse
na deklamavo Adomonytė Juli
ja.

Kanklėmis skambino “Ginta
ro” mažosios kanklininkės, mo
kiniai pašoko kelis šokius ir mo
kytojai E. Navykėnienei diri
guojant padainavęs kelias dai
nas choras užbaigė motinos šven
tę.

Aštuntą gegužės

Aušros Vartų parapijos cho
ras davė savo metinį koncertą, 
kuriame diriguojant p. M. Roch 
padainavo dainas, skirtas Lie
tuvių Dainos šventei Čikagoje, 
o vyrų oktetas kelias dainas jau 
visai kitokio žanro.

Džiugu, kad choras didėja 
jaunomis pajėgomis, gražiai at
rodo ir daro gerą progresą.

dainą.

Antrą gegužės
Toje pačioje salėje buvo mo

tinos dienos minėjimas, kurį su
ruošė lietuvių mokykla. Minėj i-

Galima būtų mūsų chorą lai
kyti labai geru, jei būtų paga
liau atsisakyta fortepijono pa
galbos, kai dąinos yra parašy
tos be akompanimento.

Skambinami-“tik keturi balsai, 
kurie užmuša choro tyrą balsų 
skambesį ir pirodo, kad diri
gentė nepasitiki choro muzika
lumu, o tai jau 'įdidelis minusas 
chorui.

Choras pasiruošęs vykti Či
kagon ir Įsijungti į bendrą didįjį 
chorą, kuris dainuos Dainų šven
tės koncerte liepos 4 d.

Geros sėkmės mūsų mieliems 
dainininkams!

I

an-

Lietuviški

Todėl Gintarą reikia laikyti 
tikru lietuviškai liaudišku 
sambliu. Labai būtų gerai, jei 
mergaitės vieton paleistų plau
kų, turėtų kasas.
stilingi kostiumai visai neside
rina su moderniom” šukuosenom.

Nebuvo nei programų, nei pra
nešimų, ir todėl negalima tiks
liai aprašyti kas buvo pildoma.

Valandą laiko Gintaras grojo 
instrumentais ir kanklėmis, mer
gaičių kvartetas gražiai skam
bančiais balsais dainavo gražias, 
lietuviškas dainas, o šokėjai šo
ko panaujintus šokius ir visas 
ansamblis kartais įsijungdavo į 
dainą.

Labai koncertą paįvairino Lu- 
koševičiutės Rasos deklamavi-

me Baltijos ansamblio visa stip
rybė. ,

Kaip tik jo Bariai pradėjo 
plastiškai, taisyklingai tiesdami 
kojas, žygiuoti scenon šokiui, 
tuoj pasimatė, kad tai bus pui
kūs šokėjai, ištreniruoti specia
listės šokėjos mokytojos. Vėliau 
sužinojau, kad jų mokytoja D. 
Chainauskienė mokėsi Nasvy
tytės Šokių studijoje.

Apie valandą laiko jie ištver- 
minkai šoko ne tik labai geram 
akordeonistui grojant, bet ir pa
tys dainuodami ir šokyje vaiz
duodami dainuojamą
Kiekvienas šokis, rodos, seka 
tau kokią pasakėlę ir matai, 
kaip mergelės rauna linus, piau- 
na piautuvu rugius, arba verpia 
linus. Dainuodami “Oi, berneli, 
vientury” suvaidina jaunuolių 
flirtą.

Gale ansambliečiai pašoka ir 
suvaidina kaimiškas vestuves. 
Čia jie savo šokiams panaudoja 
juostas, kaklaryšius, kaspinus, 
spalvotas skareles, iš kurių pa
baigai, šokio kombanacijose, iš
kilmingai sušvitruoja mūsų tri
spalvė vėliava.

Baltijos ansamblis turėjo di
delį pasisekimą. Montrealiečiai 
aukštai įvertino svečius grožė
damiesi jų šokiais, gražiais sti
lingais kostiumais ir stilingai 
sušukuotais į kasas supintais 

plaukais. Ačiū ir jų vadovams 
D. ir M. Chainauskams.

Gale, Gintaro ansamblio kū
mas P. Rudinskas pasveikino

TARMIŲ SVARBA
Rašomosios kalbos tiesas vi

suomet įgyja kokia norint vie
na tarmė; kitos tarmės priduo
da jai tiktai savo geriausius grū
delius, kurie rašomoje tarmėje 
dėl kokios norint priežasties yra 
išnykę, nebevartojami. Jei ra
šomoje tarmėje stinga kokio žo
džio, kuris yra žinomas tiktai 
iš kitų tarmių, rašytojas turi 
vartoti tą žodį, vis tiek kame 
jį rasdamas. Jonas Jablonskis

MEDIS
Turguje vienas pilietis, norė

damas nusipirkti šuniuką, klau
sia šeimininką:

— Ar šuo turi genealoginį me- 
dj?

čia priėjo Kindžiulis ir paaiš
kino :

— Jam tinka bet koks medis.
(“Šluota”)

f

mas.
Ji, geru mokėjimu, dideliu 

jausmu, lyg tikra artistė, Bin
kio “Gėlės iš šieno” ir kažkokį 
jumoristinį kūrinėlį net žemai
čių tarme.

Montrealis didžiuojasi ture-, 
damas savo tarpe Gintarą ir la
bai dėkingas ansamblio kant
riam, darbščiam jaunimui ir jų.
vadovams: Zigmui, Rimui ir Hil- 
dai Lapinams ir Inai Kličiiivie- 
nei už didžias pastangas išlai
kyti ir tobulinti Gintaro 'an
samblį.

Antroje koncerto dalyje pa
sirodė svečiai iš Londono, Ont.,—

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽU
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė-
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvi!
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo-
bruožus.. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa-.

> jaunimui, rašytojo Ajžinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Av 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji-.

avarija baigėsi be aukų. Dėl 
šios priežasties, iki bus įgytas 
kitas lėktuvas, mokinių laku- ‘ 
nu naujos grupės apmokymą 
laikinai teko nutraukti.

1932 m. pavasarį buvo gau
tas inž. A. Gustaičio pastai* ■ 
tas jo konstrukcijos naujas lėk 
tuvas ANBO 2. Lakūnų apir^p- 

buvo tęsiamas tolįau.
I šią grupę buvo, priimta šeši 
mokiniai lakūnai, tame skai
čiuje ir šio rašinio autorius. 
Kadangi šis lėktuvas buvo grei

; tesnis negu Alb II,

because you got
too many?
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INSURED

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

UP TO 
$20,000.

°//o
Passbook Savings j 
All accounts com- £ 
pounded daily — t 

paid quarterly

^/SAFETY OFV A 
YOUR SAVINGS \G\

0 PER ANNUM

t
_ PER ANNUM PER ANNUM

I

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

5%
ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

Chicago Savings and Loan Assn.
Mrs. PHIL PAKEL, President 

TEL. GR 6-7575 
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

K ¥4% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

kymas

tai moki-

••• < '• ' . ‘ <-Z" '
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1739 So. Halsted Street
NAUJIENOS

Chicago, ILL 60608
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JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE.

Gegužės penkioliktos

Montrealio Lietuvių Jaunimo 
ansamblio Gintaro metinis ir sve
čių iš Londono, Ont., — Baltijos 
ansamblio koncertas įvyko dide
lėje Catholic High School sa
lėje.

Pradžioje pasirodė Gintaras. 
Tik du metai praėjo nuo Gin
taro krikštynų. Per tą trumpą 
laikotarpį ansamblis ne tik Mon- 
trealyje labai dažnai įvairiomis 
progomis koncertavo, bet ir ap
važinėjo su koncertais daugelį 
Kanados ir Amerikos miestų.

Repeticijos, koncertai daly
vius ir vadovus vertė daug pa
dirbėti, daug taisyti ir daug pa
galvoti tobulumo kryptimi.

šis koncertas parodė, kad kan
trybė ir darbas per tuos vienus 
metus nuo pernykščio koncerto j 
Gintarui davė labai daug. Ins
trumentalistų, kanklininkių, šo
kėjų ir kvarteto dainininkių, pa
daryta didelė pažanga. Režisū
ros pakeitimai ansamblį. sudis- j 
ciplinavo, sudrausmino. Dabar 
kiekvieiitas dąlyvis žinojo ge
rai savo vietą ir paskirtį, o svar- L 
biausia, kad jis įgavo suprati- | 
mą, atsiradęs scenoje prieš pu- I 
blikos pilną salę. I

Gintaro stiprumas tame, kad I 
jis reiškiasi labai įvairiai. |

Liaudies pučiamieji instru- I 
mentai ir Kanklės ne tik muzi- f 
kuoja solo, bet ir akompanuoja I 
šokėjams, dainininkių kvartetui I 
ir visam ansambliui dainuojant. I 

Jiems nereikia nei akordeono ' 
nei fortepijono. Įį

■>T-.r.-Z.-Vv.l'-z 4^ -- -- -- X'. - -.T
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UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

fe ..į.'-.,yįi&sfes;:

mas duos progos susipažinti sų mūsų pirmųjų išeivių švie-
šuolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine: veikla.

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

' kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
%

Raginkite savo apylinkę
augti - taupykite! NSURED

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieką 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.

UNIVERSA
____________ I

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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In Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
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Užsieniuose:
metams . ...
pusei metų$13.00 
vienam mėnesiui  $3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$22.00
$12.00

$3.00

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

30 metų Genocido
Po savaitės prasideda mėnuo, kurio lietuvių tauta 

nepamirš per amžius. Birželis yra pirmasis ir gražiau
sias vasaros mėnuo, ypatingai gražus Lietuvoje. Bet štai 
visa gentkartė jau praėjo, kai lietuviai šį malonųjį mė
nesį Baisiuoju Birželiu tebevadina. Tokių baisiųjų birže
lių Lietuvos istorija turėjo ne vieną, o tris iš eilės.

1940 metų birželio 15 d. Sovietų Sąjunga, sulaužiusi 
taikos ir nepuolimo sutartis, šarvuotų divizijų priedan
goje atgabeno enkavedistų ir istrebitelių brigadas, pra
dėjo nuo pirmos dienos vykdyti Lietuvos aneksijos ir vi
siško nepriklausomybės panaikinimo programą bei pla
ningą tautos genocidą.

Lygiai fpo metų, 1941 m. birželio 14 — 15 d. naktį 
pradėjo masinę Lietuvos gyventojų deportaciją į Sibirą ir 
kitas tolimiausias Rusijos šiaurės vietas. Pagal garsųjį 
Serovo planą buvo spėta ištremti apie 40 tūkstančių lietu
vių, tik Hitleriui apgavus savo sąjungininką Staliną ir to 
paties birželio 22 d. pradėjus karą nebebuvo įvykdytas 
pilnas Serovo planas. Pagal tą planą buvo numatyta iš
vežti lėtam sunaikinimui 700,000, tačiau tą planą su kau
pu okupantai įvykdė, kai antrą kartą okupavo Lietuvą, 
kurios rytines sienas jie pasiekė 1944 m. birželio gale be
sitraukiančią Hitlerio armiją įkandin sekdami.. ,

Kad tai buvo žvėriškiausią agresija, siekiant tikslo 
ir nesiskaitant su priemonėmis, pasakė pats Sovietų Są
jungos užsienio reikalų ministeris į Maskvą iššauktam 
laikinam Lietuvos užs. reik, ministeriui Krėvei Mickevi
čiui:

“Kai Rusijos carai, pradedant Ivanu Baisiuoju, 
bandė pasiekti Baltijos jūrą, jie tai darė ne dėl savo as
meninių ambicijų, bet tatai buvo reikalinga. Rusijos vals
tybei ir rusų tautai didinti. Būtų neatleistina, jei Sovietų 
Sąjunga nepasinaudotų šia proga, kokia daugiau niekuo
met gali nebepasikartoti. Sovietų Sąjungos lyderiai nu
tarė Baltijos valstybes inkorporuoti Į sovietų respublikų 
šeimą”...

Ką tas į “sovietų šeimą” inkorporavimas reiškė, po 
metų parodė bestiališkai nukankintų lietuvių masiniai 
kapai Pravieniškėse, Telšiuose (Rainių miškelyje), Pa
nevėžyje, Zarasuose, Ukmergėje, Petrašiūnuose ir net 
Gudijoje pakeliui ,į Červenę, ir nebe dešimtys, o dešimtų 
dešimtys tūkstančių žuvusių ir dar šiandien žūstančių 
lietuvių Sibiro miškuose, kasyklose ir Arktikos pajū
riuose. ..

Palikti savo likimai, laisvojo pasauliu apleisti ir ap
vilti lietuviai ir bendros nedalios draugai latviai bei estai 
stvėrėsi ginklo desperatiškai kovai prieš totališką su
naikinimą, ir 1944 metais prasidėjo žūt ar būt rezisten
cija, antrasis sukilimas, apie kurį Amerikos užsienių 
korespondentų dekanas Karl Wiegand rašė:

“Prieš karą buvusios nepriklausomos Baltijos res
publikos Estija, Latvija ir Lietuva nesiduoda būti skai
tomos žuvusiomis ir visam laikui ištrintomis iš Europos 
žemėlapio.

“Nežiūrint, kad egzekucijomis, įkalinimais, badu 
ir deportacijomis į Rusijos gilumą ir Sibirą gyventojai 
yra baisiai apnaikinti, likusieji laisvųjų estų, latvių ir 
lietuvių likučiai toliau kovoja,”

Rooseveltas dar 1945 metais tebetikėjo, kad “Uncle 
Joe” (Stalinas) yra “geras žmogus” ii- pasisakė abso
liučiai netikįs, kad rusai Katyno miške nužudę pakasė 
4440 lenkų karininkų. Lietuvos kankinių paveikslų jis 
mirė negavęs pamatyti... Dabar jau 25 metai kaip Ame
rikos vyriausybė apgailestauja pasitikėjimą bolševikais 
ir kasmet nuoširdžiai kartoja savo užuojautą ir užtikri
nimą, kad sovietų okupacijos nepripažįsta, kartu pripa
žindama teisę ir pažadėdama savo visapusišką paramą 
estų, latvių ir lietuvių tautoms siekiant sąlygų laisvai ir 
nepriklausomai tvarkyti savo gyvenimą, kaip išsitarė 
Valst. Sekretorius William Rogers savo pareiškimuose 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos savo nepriklausomybių at
kūrimo 52 metų sukaktuvių proga.

Vis tik kažkoks “tylos suokalbis” laisvajame pasau
lyje tebepasilieka ir nors į Jungtines Tautas jau priimta 
tuzinai mažų mažesnių, daugumas niekada nepriklauso
momis nebuvusių Azijos ir Afrikos tautelių, trys nors 
mažos bet senos istorijos ir aukštos kultūros tautos Eu
ropoje ne tik tebėra už jungtinių tautų šeimos durų, bet 
jau 31 metai brutališkos okupacijos rafinuotomis impe
rializmo ir kolonializmo priemonėmis .tebėra decimuo- 
jamos.

Visokiai sauvalei ateina galas. Griekas neplaktas 
nepaleidžia, sako liaudies išmintis.. Atrodo, kad “tylos 
uždanga” pradeda praplyšti. Lenkai, kurie taip pat ken
čia dėl tos tylos uždangos nuo 1940 metų tebedengiamo 
Katyno, praneša, kad britų autoriui Louis Fitz - Gibbon 
parašė knygą “Katyn, a Crime without Parallel” (Katy- 
nas — sau lygaus neturintis nusikaltimas) ir to rezultate 
anglų parlamento atstovas konservatorius Airey Neave 
iš Abingdon jau surinko 140 atstovų parašų pareikalauti, 
kad Britanijos valdžia Katyno reikalą iškeltų Jungtinėse 
Tautose. Sykį JT duris pravėrus, jas taip hermetiškai vėl 
uždaryti nebepavyks ir viešame pasaulio forume tautos 
išgirs sovietų pavergtųjų balsą.

. * Šių 30 metų mūsų tautos sistemingo naikinimo sukak
tuvių-mėnesį privalome-visomis išgalėmisipadidinti mūsų, 
laisvėje esančiųjų, apeliaciją į tarptautinę teisę ir pasau
lio sąžinę Lietuvai iš pančių vaduoti ir ką nors rimtai pra
dėti mūsų išeivijos gėdai sumažinti. Už kruvinus rublius 
bolševikų imperializmui tarnaujantieji naskolbemiai, čia 
Amerikoje “progresyviais” besivadinantieji, juo toliau 
juo Įžūliau jaučiasi. Per ilgai kentėme ir tylėjome many
dami,: palos, paplos ir apsistos. Bet štai Andriulis savo 
“Vilnies” gegužės 22 d. apžvalgoje net Lietuvos sukilėlius 
prieš žvėrišką.okupaciją ir tautos teriojimą pavadino tau
tos išdavikais ^pažodžiui “Sukilo ne lietuvių tauta, o tau
tos išdavikai”...). Toks mūsų išeivijos šašas yra ne tik 
mums gėda prieš kitataučius, bet ir liga, nuo kurios tu
rime gydytis, nes jau kai kurie kitataučiai mums pastebi, 
esą kaip jūs norite, kad mes jums pagelbėtume kovoje

B’ADOVACJA
LIETUVIŠKAM GYVENBIUI AMERIKOJE?

Pasirinkau šią temą, paska
tintas Donato Bielskaus siaures
nės apimties priekaišto Ameri
kos Lietuvių Tarybai, išreikšto 
Akiračiuose š. m. vasario mėn. 
numeryje, kad Vasario 16 Die
nas proga neužtenkamai išnau
dotas naujųjų mokslininkų po
tencialas pasakyti pagrindines 
kalbas. Iš esmės tai yra platus 
klausimas, apimąs akademijos 
ir visuomenės santykius.

Amerikoje, kaip ir visuose 
anglosaksiškuose kraštuose, gal 
tik didesniame laipsnyje aka
demija niekuomet nevadovavo 
ir nevadovauja visuomeniškam 
gyvenimui. Šio santykio geroji 
pusė yra ta, kad mokslas yra 
paliekamas nuošaliai savarankiš
kai augti ir bujoti. Be to, ben
dra apšvieta yra užtenkamai 
plati ir gili, tad piliečiai turi sa
vo nuomonę visuomeniško gyve
nimo reikalais. Neigiamoji pu
sė būtų ta, jog mokslas yra ne
užtenkamai remiamas, kiek to 
norėtų akademijos žmonės. Ta
čiau bendrame vardiklyje toks 
santykis yra sveikas ir žadąs 
gerą ateitį.
Akademijos žmonėms Ameriko
je yra pora galimybių specialiai 
prasimušti į visuomenišką gyve
nimą. Pirmoji galimybė yra pa
naudoti akademines žinias viešo
se pareigose, jei į tokias paten
kama, pavyzdžiui, Henry A. Kis
singer, Amerikos prezidento asi
stentas tautinio saugumo rei
kalams. Antroji galimybė yra 
pataikymas Į visuomenės nervą 
savo raštais arba savo veikla. 
Anglijoje intelektualai išiame 
kelyje pranašesni už amerikie
čius, nes jie turi geresnį humo
ro jausmą ir yra daugiau suau
gę su savo visuomene (Ameri
ka yra imigrantų; kraštas). Ta
čiau ir Amerikoje Amhersto ko
legijos istorijos profesoriaus 
Henry Steele Commazer straips
niai aidi Kongrese, didžioje spau
doje, gatvės diskusijose.

Amerikos visuomeniškam gy
venimui vadovauja visuomeni
ninkai, sugebą ir moką tokį dar
bą dirbti. Daugumoje tai teisės, 
pramonės ir prekybos, visuome
niškų organizacijų žmonės, ku
rių tarpe yra ir akademijos žmo
nių. Beje, Amerikos lietuvių vi
suomeniškas gyvenimas yra tik 
veidrodis platesnio Amerikos 
paveikslo ir todėl jame galioja 
tie patys dėsniai.

lietuvių tarpe visuomeniš
kame gyvenime į vadovavimo 
vietas ateina žmonės profesinia
me paskirstyme tokiame pačia
me santykyje kaip ir visos Ame
rikos atžvilgiu. Užtat Donato 
Bielskaus priekaištas Altai, jog 
jos veikloje yra neužtenkamai 
profesorių, yra retoriškas, netu
rįs jokio pagrindo realybėje.

Kur tik įmanoma, Altą sten
giasi į savo veiklą įtraukti nau
juosius profesorius ir intelek
tualus. Tačiau jie turi ateiti tais 
dvejais jau aukščiau suminėtais 
keliais. Praeityje būta daug ne
pasisekimų su intelektualais. 
Kai Altą ruošė savo kongresą 
Washingtone, buvo pasitelktas 
Tomas Remeikis suorganizuoti 
akademinę programą. Jis to dar
bo nesugebėjo atlikti. Buvau aš 
pats paskutiniu momentu į gel
bėjimą atėjęs ir geibėjom kiek 
tik galėjom iš New Yorko. šiaip 
taip programa susidarė ir visiš
kai neblogai praėjo. Išvada la
bai paprasta: ne visi akademi
kai yra geri organizatoriai. Ta
čiau jau su tam tikru humoru te
ko klausytis to pačio Tomo Re- 
meikio žodžio paskutiniame Vil
ko suvažiavime: duokite pinigų 
mums akademikams rašyti kny
gas ir neribokite mums auto
riaus laisvių bei teisių. Ar pir
mučiausia nereiktų parašyti kny
gą, apie kurią būtų galima spręs
ti bei pasitikėti autoriaus poten
cialu ? Taip daro kiekviena fun
dacija ar leidykla. Alfred Erich 
Senn, Jr. parašė knygą “The 
Emergence of Modern Lithua
nia”, Columbia universiteto iš
leistą 1959 metais, be jokių pi
nigų iš lietuviškos visuomenės. 
Ir dabar kiekvienais metais tel
pa jo straipsnis apie Lietuvą 
Eneyklopedia Americana be jo
kios lietuviškos paramos. Tai 
štai kaip akademiškai prasimu- 
šama į lietuvių visuomenės są
monę ir pagarbą. Daug pašauk
tų, bet maža išrinktų.

Beje, nenoriu nuneigti pro
fesionalams jų profesionalinių 
savybių. Pavyzdžiui, ne kiekvie
nas istorikas, nors ir lietuvis, 
turi domėtis lietuvių istorijos 
problemomis. Savaime aišku, 
yra specializacija. Ne kiekvie
nas gali daryti apibendrinimus, 
kitas gali būti tik puikus me
džiagos teikėjas. Tačiau profe
sionaliniuose dalykuose turi bū
ti profesionalinė rimtis. O tai

prieš bolševikus, jei net savo tarpe jais esate apkrėsti.
Mes turime tuos tautos išdavikus taip aiškiai demas

kuoti, kad jų suklaidintieji pasekėjai pagaliau įsitikintų, 
jog lietuviais patriotais besidangstantieji bimbos, andriu- 
Hai, jokubkos ir panašūs yra pikčiausi maskolbemiai, 
kurie už Judos kapeikas padeda lietuvių tautos priešams.

atsiekiama žengiant bent plr- 
maoeiwB žinganiue numatyta pro- j 
fesine tvarka, t. y. spausdinant i 
savo davinius mokslinėje spau
doje. Kai bus tikrai užsireko
menduota, tuomet lietuviškas vi
suomeniškas gyvenimas parems 
tokius mokslininkus speciales
niuose lituanistikos darbuose.

1 Grįžtant prie istorikų, tenka j 
pažymėti, kad toks svarbus mok- & 
sHnis žurnalas kaip Zeitsehrift j 
fur Ostforschung, leidžiamas j 
Marburge, nesulaukė nei vienos i 
lietuviškos studijos, išskyrus 
Kajetono Čeginsko recenzijos į 
apie vieną knygą, net poros me- * 
tų bėgyje, kai latviai ir estai į 
ten daug pasidarbavo.

Yra bloga ir neakademiška | 
remti reikalus prieš laiką. Tai J 
jau pasimokinta iš Lietuvių Fon- g 
do premijų. Turiu galvoje Rim- f 
vydo šilbajorio knygą apie išei- į 
vius rašytojus. Knyga pavadin- -■ 
ta ’’Perfect Exile”. Žinau, jog • 
ši knyga buvo kritikuojama dėl | 
rašytojų atrankos ir 1.1, čia au- < 
toriaus teisės. Bet dar nei vie
nas kritikas nepastebėjo tikrųjų 
duobių. Pavyzdžiui, Šilbajoris ■ 
rašo, jog Jurgis Blekaitis yra 
populiarus lietuvis dramaturgas, 
kurio vaidinimai dažnai statomi. 
Gi Jurgis Blekaitis yra režisie
rius, kuris stato kitų veikalus. 
Kodėl toks neatidumas ir apsi
leidimas ? Ar tik dėl to, jog pa- 5 
rama lengvai gauta? Toliau, dar 
blogiau. Henriko Radausko po
ezijos gabalus yra išvertęs į 

anglų kalbą talentingasis ameri
kiečių poetas Randall Jarrell. 
Kas gavosi? Kalbėdamas apie | 
Radauską, Šilbajoris cituoja > 
savo nepalyginamai silpnesnius { 
vertimus. Taigi neduokime lau
rų tiems, kuriems jie nepriklau
so ir kurie juos dar daugiau pa- > 

.gadins.
šio straipsnio iliustracijos apie 

mūsų naujųjų humanitaru pro- | 
fesorių perdidelius norus ir per- 
mažus atsiekimus tėra tik viena 
medalio pusė. Yra puikių pa- | 
stangų, pavyzdžiui lietuvių pri- j 
sidėjnnas prie Baltų mokslinin
kų sąjungos įsteigimo ir t. t. 
Bet čia vis kolektyviniai darbai, 
kaip kad ir Lituanus žurnalo 
redagavimas ir leidimas. Gi yra | 
laukiama individualaus balso, 
kuris būtų ryškus ir svarbus | 
mūsų visuomeniškame gyveni- f 
me. Tuomet Donatas Bielskus | 
nebeturės priekaištauti, jog pro- | 
fesoriai neįtraukiami į plačią | 
veiklą, nes tuomet jie bus pasi
darę visuomenės sąmonės da
lim, kaip savo laiku atsitiko su 
Biržiškom, Petru Klimu ir ki- | 
tais patriotais mokslininkais. Iki I 
to laiko Donato Bielskaus prie
kaištas yra polemiškas šauks- | 
mas tyruose, gal būt, tik pa- s 
skatinantis silpnus moksliniu- ■ 
kus tapti silpnais visuomeniniu- § 
kais. Saulius šimoliūnas

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS sėtos motiejukais, raudonaisiais dobilais ir kitomis 
vertingesnių pašaro rūšių žolėmis.

Didesnė žemių dalis šiame rajone prieš supilant 
pylimus buvo daugumoje žemos kokybės pievos, van
deniu apsemiamos kelis kartus per metus, kartais ir 
vasaros metu mirkstančios vandenyje po kelias savai
tes. Ariama buvo tik nežymi dalis pakylesnėse vietose 
besirandančių žemių. Pievomis laikoma žemė buvo 
apaugusi meldais, nendrėmis, viksvomis ir panašio
mis menkavertėmis, ar net ir parazitinėmis žolėmis. 
Užtat ir čia sušienaujamaes šienas buvo prastos koky
bės, neretai ir tas pats būdavo sunaikintas staigių pot
vynių metu. Tik ištiesinus ir pylimais apsaugojus Ne
munyno, Lauknės, Argės, Parves ir Timbros upių va
gas, padėtis čia žymiai pagerėjo ir dideli žemių plotai 
galėjo būti panaudoti žemdirbystei.

Į Nemunyno baseino pylimų ir užtvankų sistemą 
taip pat Įėjo ir Tavelninkų užtvankų sistema, kuriai 
priklausė sritys nuo Gilijos upės šiaurėje, Kryžionų 
kanalo vakaruose, Greituškės arba Mažosios PriČka
grabės kanalo rytuose ir Nemunyno upės pietuose, vi
so apimančios apie 3400 ha žemės plotus. Pakalnės 
apskričiai iš šių žemių priklausė 1200 ha plotas, gi li
kusieji 2200 ha teko Labguvos apskrities ribose besi- 
randančionis Gaidžiovingės, Timbros ir Petrikų kai
mų apylinkėms. Labguvos apskričiai priklausančių 
melioruotų žemių dalis buvo administruojama Lauk- 
nų bažnytkaimyje esančios raistų valdybos, kuri tas 
nusausintas žemes nuomodavo artimiausių apylinkių 
ūkininkams, čia esančios pagerintos pievos buvo ap- Gandralizdis medyje prie sodybos Didžiojoje Samanų Pelkėje

GYVENIMO SĄLYGOS DIDŽIOSIOS SAMANŲ 
PELKĖS RAJONO KAIMUOSE

Pirmojo pasaulinio karo metu visi jauni vyrai bu- 
o paimti. į kariuomenę, gi namuose pasilikusioms jų 
monoms su mažais vaikais vokiečių -valdžia su laiku 
radėjo mokėti pašalpą — kas mėnesi po šešias mar
es pačiai kareivio žmonai ir po tris markes už kiek- 
ieną vaiką. Čia savo atsiminimus pasakojanti tų die- 
ų jaunamartė iš Timbros kaimo buvo namuose pasi
ekusi su vienu mažamečiu vaiku, todėl jai teišpuolė 
iso tik devynios markės mėnesinės pašalpos.

Kad šią pašalpą galėtų gauti, moterys turėjo vykti 
Labguvą, į apskrities centrą, kur turėjo užpildyti 
ašabpos gavimo reikalu pareiškimą ir prijungti prie 
o visus reikalaujamus dokumentus ir vietos valdžios 
daigų pažymėjimus. Be to, čia dar turėjo būti pri- 
ungtas ir mobilizuoto vato dalinio viršininko paliudi- 
iiimas, kad vyras tikrai tarnauja tame kariuomenės

Visą tai surinkus į krūvą, teko dar rūpintis kaip 
pasiekti Labguvą. Timbros kaimas randasi pačioje 
Didžiosios Samanų pelkės gūdumoje. Vienintelis prava
žiuojamas kelias, nutiestas pro čia esančius Timbros, 
Lauknų, Maušerių (vok. Mauschern) , Senųjų Šilinin
kų ir Naujųjų Šilininkų kaimus, ėjo per mišką į Lau- 
kiškos bažnytkaimį, o iš ten Į Labguvą. Autobusai tada 
Jar nekursavo. Arkliais važiuojant, per vieną dieną 
nebuvo galima sukarti į abu galus. Vienintelis būdas 
pasiekti Labguvą buvo vandens keliu.

Tačiau tais laikais jokie keleiviniai garlaiviai ne
plaukiojo per Didžiosios Samanų pelkės rajoną tekan
čiomis upėmis. Pastovus keleivinių garlaivių susisie
kimas buvo palaikomas tik Didžiosios PriČkagrabės 
kanalu, būtent, kas dieną, lygiai šeštą valandą ryto 
keleivinis garlaivis, plaukiąs šiuo kanalu, sustodavo

prieplaukoje prie pamario žvejų kaimo ant Nemunyno 
upės ir čia paimdavo keleivius, vykstančius i Labguvą.;

Bet iš Timbros kaimo iki Nemunyno prieplaukos 
pamaryje buvo tolimas kelias, kurį reikėjo sukarti pės
čiomis. Trumpiausias kelias pėstiesiems buvo siekti? 
Urėdijos pylimą, einantį nuo Petrikų kaimo per miš- > 
kus iki Kryžionų kanalo, šiuo pylimu tada buvo gali
ma pasiekti Kryžionų kanalą ir einant jo pakraščiu . 
buvo pasiekiama prieplauka prie Nemunyno kaimo.? 
Tą kelią pasirinko ir tos trys moterys iš Timbros kai
mo, ankstų rytą iškilusios kelionei į Labguvą sutvar
kyti joms priklausančių pašalpų gavimo reikalus. Iš 
savo kaimo jos valtele nusiyrė Timbros upe iki Nemu
nyno ir Lauknės upių santakos, kur ant kito kranto 
stovėjo Timbros kaimo karčiame su krautuve. Kaip 
tik šioje vietoje ir Timbros upė prisijungia prie tų dvie
jų aukščiau paminėtų upių. Visų tų trijų upių santaka* 
čia sudaro lyg ir ežerėli. Tam ežerėliui šių apylinkių1 
gyventojai lietuvininkai yra davę atskirą pavadinimą. 
Vokiečių dokumentuose šio ežerėlio vardas rašomas r 
“Wiras” forma. Lietuviškai tą ežerėlio pavadinimą 
gal tektų rašyti “Vyras”, taigi, Vyro ežeras.

Per tą ežerėlį persiyrusios, savo valtelę moterys A 
paliko pririšusios pakrantėje prie karčiamos sodybos g 
ir patraukė pėsčiomis per pievas link Urėdijos pyli- įi 
mo. Iš paupio pievų jos įėjo Į mišką ir juo dar ištisą f 
kilometrą paėjusios pasiekė tą pylimą, kuriuo viršūne % 
ėjo pro čia pravestas žvyruotas kelias. Pylimas ir h 
kelias ant jo kirto mišką, siekdamas Nemunyno urėdi-B 
ją prie Aidlaukių kaimo (iš čia ir Urėdijos pylimo var- - 
das). Toliau juo buvo galima pasiekti Nemunyno gi-.. 
rininkijos sodybą ir Kryžionų kanalą, kurio pakrante 
einant jau buvo pasiekiama garlaivių sustojimo vieta | 
ant Didžiosios PriČkagrabės kanalo ties Nemunyno I 
kaimu.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA ŽALIUKAS
AkiU, AuSŲ, HOOKAS 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

285| W. 63rd STREET
Ofiso tolef^ P Ros pact 8-322$ 

Rtzid. t»l*f4 WAibrook 5-5076
Kasdien nuo IQ iki 12 vai. ryto, 

quo 7 iJp 9 v*L vak. Treč. uždaryta.

Rez. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modical Building), Tol. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

telef4 PRcspect 8-3717

DR. S. B1EZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RazicL: 388-2233
OFISO VALANDOS; 

runiadiemais ir ketvirtau. 1—7 vaL, 
matracu, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šestad. tiktai susitarus.

Raz. Gi 8-0873

DR. W. M. E1S1N - E1SINAS 
AKUŠERIJĄ ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
0132 So. Kodais Ava., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. asamointj Ml 3-0001.

Dr. A JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS;

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso te L: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
. Rezidencijos; PR 6-9803

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
’■ ; VIDAUS LIGŲ SPEC.

2454 WEST 71 st STREET 
VALANDOS: Pirmad. ir pęnktad. nuo 

* ’ 2 iki 8 v. p. p.; antrad’. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta- 

į - dięnį nuo 9 iki 12 vaL ?
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
‘ OPTOMETR1STAS ./v.
" KALBA LIETUVIŠKAI . 

2618 W. 71st -St. — Tol. 737-5149;
»■ Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

.,ki- “contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63 r d STREET: 

' VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rex tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. '•

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

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

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

P. SIIEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

’ ’ * (Arch Supports) ir L t 
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

goninėje po ilgog ligos mirė 
Juozas Stalilionis, buvęs Lie
tuvos kariuomenės
Gyveno jis 4357 So. Washtenaw 
Ave., Chicagoje.

Velionis buvo kilęs iš Pagu* 
džiūnų kaimo, Paįstrio parapi
jos, Panevėžio apskrities. Daly-

savanoris.

tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 
Amerikoje išgyveno 55 metus.

Kaip vienas kalbėtojas savo 
atsisveikinimo žolyje pareiškė, 
velionis Stalilionis buvo stiprios 
valios ir pasižymėjo nepaprasta 
energija. Gyvenimo audrų blaš
komas, jis ne tik nepalūžo, bet 
dar labiau užsigrūdijo, ypač lie
tuvybės išlaikymo srityje. Pa
siliko jis taurus patriotas iki 
pat savo mirties.

Velionis augo ir brendo gra
žioje ir žavingoje Paįstrio apy
linkėje. Pačioje jaunystėje jį 
užklupo pirmas pasaulinis ka
ras. Jis buvo mobilizuotas ir 
karo fronte išbuvo ketverius 
metus. Grįžęs iš rusų karino-

GRADINSKAS
NEŠIOJAMAS STEREO

PATEFONAS
TIĘ $46.95

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

M 0 V i N G 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Placa 
Tei.: FRontier 6-1882

rz--------------------- --------- :------------------------------------------ r-

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is WOPA, 
1490 kiL A. M.

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

Tel.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

KELIONĖS I LIETUVĄ
. IR Iš LIETUVOS

. Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

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

WALTER RASK - RASČIAUSKA
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Every year we faflx 
to educate thousand! 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to

Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

menės ir patyręs, kad LietUvo

vai su priešu, velionis tuoj stoję 
j organizuojamą Lietuvos ka
riuomenę. Nesulaikė jo nuo to 
net ketverių metų patyrimas 
karo fronte bei vos apgydytos 
žaizdos.

Pasiliko jis savanoriu, kol 
Lietuva pajėgė apsiginti nuo 
priešų ir pradėjo savarankiškai 
tvarkytis. Grįžęs iš Lietuvos ka
riuomenės, jis po kurio laiko 
iškeliavo į Kanadą laimės ieš
koti. Pagyvenęs ten kelis me
tus, persikėlė į Chicagą, kur ir 
sukūrė šeimyninį gyvenimą su 
Eugenija Jokūniene. Su lietu
viais visą laiką palaikė artimus 
ryšius.

Velionis buvo pašarvotas 
Petro Bieliūno koplyčioje, kur 
per dvi dienas gausiai buvo lan
komas giminių, bičiulių ir pa
žįstamų. Gegužės 17 <1 buvo at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
Mergelės lietuvių parapijos baž
nyčią, kur buvo atlaikytos mi
šios, kurių metu giedojo operos 
solistas Algirdas Brazis, paly-

to velionis buvo nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. Laidotuvių 
apeigas prie kapo atliko kun. 
Plankis. Koplyčioje atsisveiki
nimo žodį tarė velionio žmonos 
pusbrolis Povilas Dirkis, apibū
dindamas velionio pavyzdingą 
gyvenimą ir jo atliktus darbus 
Lietuvos ir lietuvybės labui.

Po to laidotuvių dalyviai bu
vo pakviesti pietų.

Paulius Erdvys

Kur pinigai Kopy parkui?

Tokj klausimą iškėlė Chica- 
gos Today editoriale pastebėda
mas, kad prezidentas Nixonas 
“su įkarščiu” kalbėjęs apie New

eionalinės reakracijos srities 
įsteigimą. Tas parkas, pava

dintas “Gateway” sutrauksiąs 
20 milijonų žmonių iš New Yor- 
ko metropolinės srities.

Illinojaus senatorius (demo
kratas) Adlai Stevenson ta pro
ga pastebėjęs, dėlko tas pats 

. dėmesys.. nerodomas Chieagos 
metropolinei sričiai?

Indianoj Kopkalnių parkas 
(Indiana Dunes National Lake
shore) popieriuje jau egzistuo
ja nuo 1966 metų, tačiau keliams, 
“parkinimo” aikštėms, maudyk
lių patalpoms ir kitiems reika
lingiems dalykams įrengti ir vėl 
lėšos liko nepaskirtos.

Jei federalinė valdžia gali 
steigti didžiules rekreacijos sri
tis rytuose, be abejo ji gali juo 
labiau tatai suteikti daug ma
žesnės apimties programoms 
Viduriniuose Vakaruose, baigia 
laikraštis.

Rusiškos snaiguolės
Sovietų laikraštis Trud pa

skelbė, kad prie Bratsko mies 
to Sibire audros metu iš debe
sies pasnigo snąiguolių, kurios 
buvo futbolo kamuolio didu- 
ių.0 ir formos, o kaikurios sie
kė net 8 colius skersai ir 20 
cęlių išilgai. Tokie “futbolai” 
kaip Trud aiškina, susidarę 
audros debesiui smarkiai bę-

Rusai bendrai, o bolševikai 
ypatingai, mėgsta girtis ir iš
radimus sąyiptis. Jie giriasi 
pirmieji išradę telefoną, auto
mobilį, povandeninį laivą, 
garinį lokomotyvų, aeroplaną, 
kino filmą ir beveik visą mo
derniąją 
riant ratą, 
ko sniego 
kamuolio!

technologiją, išski- 
Dar trūko iš rusiš- 
pagaminto futbolo

PRANEŠIMAI

— Lietuviu Filatdisty Draugijos 
"Lietuva" priešatostogmis narių su
sirinkimas įvyks š. m. gegužės mėn. 
25 d. 7 vaL 30 min vak. Jaunimo 
Centre. E. Petrauskas skaitys paskai
tą “Lietuvos filatelija ir jos nege
rovės”. Susirinkime bus galima įsi
gyti suvenyrinį lapelį, išleistą trans
atlantinių lakūnų Dariaus ir Girėno 
didvyriškam žygiui ir tragiškam žu
vimui atminti. Kviečiami visi nariai 
ir svečiai gausiai dalyvauti.

Valdyba

Kunigui ^Daktarui 
JONUI PĄUPERUI

nuoširdžiausiai 
sius, ypatingai 
kitus gimines.

mirus, 
užjaučiame visus pasiliku- 
žmoną, vaikus, anūkus ir

Martyno Jankaus vaikai

JOHN PAUKŠTA
Gyv. 7004 So. Maplewood Ąve.

Mirė 1971 m. gegužės 24 dieną, 7:30 vaL ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje, Daugailiškių parapijoje.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Anna (Juozaitytė), duktė ąes. M. Jane 

Francis - Kazimierietė, 4 sūnūs — Alphonse Harry, marti Alisa, 
John Jr., marti Myra, Raymond ir Fred, du anūkai — Roger ir Rita 
Ann, sesuo Sally Puchinski, jos vaikai — kun. Anthony ir Mary Wol
ters, pusbrolis Povilas Yaksibaga, pusseserė Olympia Gąučius, šboger- 
kos — Mary Rudis, jos vyras Anthony J. su šeima, Anna Juozaitis su 
šeima ir Ann Jakis su šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami -

Lietuvįoje liko sesuo ir du broliai su šeimomis.
Priklausė šv. Vardo draugijai Marquette Parke, Kęstučio Pa

šalpos klubui, buvo amžinas narys daugelio bažnytinių organizacijų.
Ajntradienį, 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans 

koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.
Ketvirtadienį, gegužės 27 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. John Paukšta giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam ~ pa šlaitini pa
tarnavimą Į ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.

l A. t.

STASYS ORENTAS
Gyv. 6634 So, Campbell Ave<

Mirė 1971 m. gegužės 23 dieną, 8:00 vai. ryto. Gimęs Lietuvoje, 
1907 m. rugsėjo 19 dieną, Jurbarke.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Viktorija (Sabaliauskaitė), sūnūs — Ko

mas ir Radutis, marti Danutė, anūkai — Linas ir Paulius, giminės 
— kun. Antanas Sabaliauskas, Paulina (Sabaliauskaitė) ir Edvardas 
Dambrauskai. .Lietuvoje liko motina, brolis Vladas, seserys — Elena 
ir Zosė. Kiti giminės >— kun. Eugenijus Sabaliauskas, Juozas Saba
liauskas su šeima, Regina (Sabaliauskaitė) ir Vladas Petrašiūnai su 
šeimą. Kanadoje — pusbrolis Juozas Demereckas su šeima, kiti gi
minės ir draugai.

Priklausė Lietuvių Tautinei Sąjungai. ;
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st 

Street.
Ketvirtadienį, gegužės 27 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš 

koplyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijoj bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų, kurios prasidės 9:30 vai. ryto, bus laidojamas Lietuvių 
šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Stasio Orento giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidofuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
imona, sūnūs, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

Netikėtai mirus Teologijos Licenciatui
kunigui

' *xirrvi iiMn----------

NAUJIENAS
L -48 TEMTI SCLTB-----------

Lrhrmi taipci pein r 
ir progų sužino tktai per 

naujienas

Write: The FreekUnfe Committee 
on Mental Retardation, 
Wethington, D.C.2QXL

Addrm.

City___

JONUI PAUPERUI, 
Jo žmonai Marijai, šeimai, artimiesiems ir 
visai Evangelikų Liuteronų Ziono Parapijai 
Chicagoje reiškiame giliausią užuojautą ir 

paguodos žodį.
Lietuvos Evangelilcy Reformaty 

Kolegija 
Ofc 3

AD MAT NO. MR4KT 
Q eoiuiM x W Un**)

PLEASE 
BE

Only you 
can prevent 
forest fires!

^LITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GĖLININKAS 

(PUTRAMENTAS) 
arba liūdesio valandoje 

gražia n slop gėlės ir vainikai antk>* 
pių papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
( ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

UŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7*8600 REpublic 7-8601

■■■

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
iriinmuiu»uniiinuinitimin»iniiiimuiuiiiniiiinitiiiitinuiif>inntutiiiHjnnimmnnmtmiitjiitn;

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

- --------------------—

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTC 

DALYSE

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

BUTKUS - V AS ATTIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAILNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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JUOZAS BACHUNAS
Š. m. gegužės mėn. 31 d. 12:30 vai. p. p. Lietuviu Tau
tinėse Kapinėse įvyks velionio Juozo Bachuno pa
minklo atidarymas. Velionio šeimos pageidavimu, pa
minklo atidarymą ruošia LB vidurio vakaru apygardos 
valdyba. Apygardos valdyba kviečia lietuviu organi
zacijas, paminklo atidaryme dalyvauti su savomis vė
liavomis. Visos organizacijos, sutinkančios iškilmėse 
dalyvauti, prašomos neatidėliojant pranešti apygardos 
valdybos nariui K. Radvilai, 6831 So. Maplewood Ave., 

Chicago, III. 60629, telef. RE 7-5436.

BATUN, organizacija siekian- 
įti Baltijos valstybių klausimą 
•kelti Jungt. Tautose, š. m. geg. 8 
□ninėjo penkerių metų sukaktį. 
* Posėdis įvyko New Yorke, 
»“New Yorker” viešbutyje. Pir- 
•jmininkavo BATUN direktorius- 
iantrininkas pre.. J. Balkūnas. 
Sukaktuvinį posėdį atidarė lig
šiolinis vykd. pirmininkas Kęst. 
.Miklas, invokaciją sukalbėjo 
kun. N. Trepša. Platų praneši
mą apie BATUN veiklą pateikė 
^organizacijos prezidentas, estas, 
■‘dr. Heino Ainso.

Posėdyje pateikti kitų prane
šimai, priimta metų sąmata (18,- 
000 dol.), apsvarstyti pasiūly
mai įmanomu būdu pasauliui, 
ypatingai per Jungt. Tautose da
lyvaujančių valstybių misijas 
kelti Baltijos valstybių likimą.

BATUN pasveikino Lietuvos 
gen. konsulas New Yorke A. Si
mutis, priminęs, kad pavergto-
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V. V inkm an (estas), E. Kulbei-. AMERIKOS tklAI MAŽĖJAį». \ inunan gestus/, c.. .
< ir Vyt. jurgėia (abu — lietuvių 
grupės nariai).

BATVN posėdžio garbės sve
čiu buvo laisvosios Kinijos mi-

■ sijos atstovas Jungt. Tautose, 
. ambasadorius Daniel V u-tang
Lew. Jis kalbėjo ypatingai pa- 

' drąsinančiai, iškėlė moralinių 
į vertybių bei moralinės kovos 
1 svarbą. Lew teigė Baltijos
■ kraštų atstovai neturėtų nusi
minti, jie turi visuomet atsi
žvelgti į idėjos galią, kuri — mil-

ižiniška. Sukakties proga BA
TUN vadovybė atitinkamu žy
meniu pagerbė laisvosios Kubos 
atstovą, Mario E. Aguillero — 
kubietis jau penkeris metus 
nuoširdžiai remia Baltijos kraš
tų atstovų pastangas prasiverž
ti į Jungt. Tautas ir galimais 
būdais paskleisti, ypač J. Tau
tų sluoksniuose, Baltijos kraštų 
laisvės klausimą. (E)

ATITAISYMAS

Atsiprašau gerb. Redakciją 
ir skaitytojus už parašymą 
klaidingos datos Juozo Bačiū- 
no paminklo atidarymo reika
lu. Paminklo atidarymas Įvyks 

se tautose tebevyksta pasiprie-' ne gegužės 30 d. kaip buvo pa
žinimo kova, tos tautos gali bū- ra§yta, bet 31 d. (kapų puoši-
ti palygintos su tyliais ugnia-'m0' dienoje) Lietuvių Tautinč- 
kalniais, kurie gali prasiveržti. se Kapinėse.
Simutis sveikino už pastangas 
Baltijos valstybių laisvės bylą 
laikyti gyvą tarptautiniame fo
rume. Estų Taut. Tarybos vardu 
sveikino Ants Pallops.. Raštu 
gauta visa eilė sveikinimų.

Į. BATUN vadovybę —
iš lietuvių išrinkti, — K. Miklas, 
E. Kulber ir Vyt. Jurgėia (ant
rininkais: prel. J. Balkūnas, D. 
Bulgarytė ir J. Budrevičius), iš

K. Radvila

MARIJUANA SKAUDŽIAI 
KANDA

Dr. F. W. Zundell po ilgo ty- 
tarybą ■ rinėjimo nustatė, kad marijua

nos vartojimas sudaro daug rim
tesnį pavojų, negu anksčiau bu
vo manoma. Dėl marijuanos 
priešingos reakcijos, jis paste- 

latvių. N. Trepša, L Rupners ir bi: protinis nepastovumas, pra- 
dr. U* Blukis, iš estų — V. Vink- radimas pusiausvyros, panei- 
man, A. Juriado ir R. Virkmaa. girnas socialinių vertybių ir joms 

pasipriešinimas, netekimas lo- 
K giško sprendimo, miglota atmin-

Vėliau jie pasiskirstė pareigo
mis: Batun prezidentas — i— . 
Miklas (jis ligšiol buvo vykd. tls> ^sidomėjmas gyvennnu ir 
pirmininku), vykd. pirmininkas netekimas skonio vagiui.
Ints Bupners (latvis), vicepir-j Tai dar ne viskas. Marijuanos 
mininkai: A. Juriado ir kun. N. vartotojas paprastai pradeda ieš- 
Trepša, iždininkas — R. Virk- koti stipresnių narkotikų — LSD 
maa (estas), sekretorius — dr. jr heroino. To pasėkoje tokie 
U. Blukis (latvis), direktoriai i nusigyvenę jaunuoliai pasiduo-

' 1 da kriminalui ir liūdnam liki-
mui.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

Prieš kiek metų (tai buvo? 
Vienas juokdarys skundžiasi: 
Šiandien kviesti merginą pietų 
kaštuoja 10 dolerių. Kai aš 
tebebuvau vaikas, už $10 bu- 

,vo galima apsivesti. Prieš kiek 
metų už dolerį buvo galima 
merginą nusivesti pietų ir į ki
ną. Tiktai viena problema bū 
davo, kad nebuvo galima ras
ti merginos, kuri turėtų dole
ri.

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

Didelis pasirinkimas [vairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

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

E. ŽUKAUSKAS

ČEKOSLOVAKO NORAS
“Daily Telegraph” rašo, kad 

Rytų Vokietijoje šiuo metu la
bai populiarus anekdotas apie 
čekoslovaką suntkvežimio šofe- 

' rį, kuris sustojo, kai pamatė ke-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 
k_____ ___ 4

Varlė pavirto j princą, ku
ris pažadėjo išpildyti tris šofe
rio norus.

čekoslovakas pareiškė norą, 
kad jo kraštą tris kartus trum
pam okupuotų Kinija.

— Kodėl gi tu šito nori? — 
paklausė princas.

— Jeigu kiniečiai tris kartus 
okupuotų Čekoslovakiją, tai jie 
turėtų šešis kartus pražygiuoti 
per Rusiją.

Kai gyventojų skaičius JAV 
sparčiai daugėja, tai žemės ūkio 
produktai mažėja. Dabar ūkių 
skaičius nukrito iki 2.9 milijo
nų. Kodėl ūkininkė atsisako 
ūkininkavimo? Priežastis esan
ti — infliacija ir aukštos, kai
nos reikmenims, o ūkininko pa
jamos yra mažesnės, jis negali 
išsiversti. Taksai keliami ir ne
simato galo, ūkininkai visame 
krašte pergyvena krizę.

“DIDVYRĖS”
“Literatūra ir menas” rašo, 

kad vien tik Kelmės rajone gy
vena net 43 motinos didvyrės. 
Jauniausioji jų esanti 32 m. am
žiaus, vyriausioji — 67.

--------77------------

DVIEM IŠSISKIRSTYTI!
Atominės fizikos specialistas 

dr. Zacharovas su kitais dviem 
mokslininkais praeitų metų lap
kričio mėn. suorganizavo komi
tetą žmogaus teisėms ginti Sov. 
Sąjungoje.

Dabar tie kiti du mokslininkai 
buvo pakviesti -į prokuratūrą, ir 
jiems pasakyta;.arba įregistruo
kite savo komitetą, arba išsis- 
kirstykite! - .

Registruoti, aišku, to komi
teto niekas neregistruos.

— Ann Charashka, Marquet
te Parko lietuvių namų savinin
kų organizacijos valdybos narė 
švietimo reikalams, pasisakė 
SW News-Herald laikraštyje 
dėl mokymo ištisus metus ir ki
tais švietimo bei mokyklų rei
kalais.

— Anthony E. Petraitis tar
nauja karo laivyno aviacijos 
taktinės tarnybos dalinvje, Nor
folk, Va.

— PVT. Bernirdas Pečiulis 
baigė jauno kareivio apmokymą 
San Diego, Calif; Jo tėvai gyve
na Marquette Pa'ko apylinkėje.

— Darlene A Tamulionytė, 
Marijos aukšt. nokyklos mo
kinė, ir Antanai Pavilionis, St. 
Rita aukšt. mokyklos mokinys, 
gavo mero Tichard J. Daley 
Jaunimo fondo 500 dol. stipen
dijas.

— Buckingham© Fontanas 
Grant Parke j aurveikia 11:30 — 
3:00 vai. dienos metu ir 5—10 
vai. vakarais. Paskutinę valan
dą jis veikia su spalvotomis 
šviesomis.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiv Reik b

SECRETARY
For general manager of security 

police comp.
Must type 40 w. p. m.

Mr. CLEMMONS.
994-8702

tieji galėtų iš anksto įsigyti. 
VI. Vijeikis taip pat yra tech
niškasis leidinio redaktorius. 
Jis papuoš leidinio vidų tautiš
kais ornamentais. Leidinį re
daguoja St. Daunys ir J. Vai
čiūnas.

—Julius Pakalka, Chicagos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
ir Jonas Jasaitis, LB Vidur. 
Vakarų apygardos pirminin
kas, kartu su minimų organi
zacijų valdybomis ruošiasi pa
minėti komunizmo aukas ir 
mirusius už Lietuvos laisvę. 
Minėjimas įvyks birželio 13 d. 
Šv. Kryžiaus parapijos salėje. 
Pagrindiniu kalbėtoju yra pa
kviestas Algirdas J. Kasiulai- 
tis iš Cleveland©. Prieš 31 me
tus tą dieną komunistai pradė
jo masinius išvežimus, kurie 
po metų spontaniškai sukėlė 
visą tautą prieš okupantą.

— Muz. Stasys Sližys ir Faus 
tas Strolia pakviesti diriguoti 
jungtinį jaunimo chorą IV-je 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
Dainų šventėje liepos 4 d. Chi
cagos amfiteatre.

— Dr. A. Viliūnas, Meekaha 
rra, W. Australia, yra vienin
telis gydytojas labai plačioje 
apylinkėje. Pas ligonius jis 
važiuoja nuosavu lėktuvu. Va 
dovauja ten esančiai ligoninei.

— Rasa Gustaitytė — Moore, 
San Francisco, Calif., baigusi 
žurnalistiką Missouri unversi- 
tete, bendradarbiauja “Los 
Angeles Times”. Jos motina 
aviacijos gen. inž. Gustaičio 
našlė, gyvena Chicago j e.

— Alvira Balanda, Water
bury, Conn., yra miesto tary
bos narė. Dalyvauja lietuviš
kame gyvenime.

— Adomas Kantautas dirba 
Alberta universiteto bibliote
koje, Edmonton mieste, Kana 
do j e. Jis sudarė sąrašą knygų, 
esančių Amerikos ir Kanados 
bibliotekose, kuriose galima 
rasti duomenų apie Lietuvą. 
Sąraše yra apie 10,000 knygų 
bei straipsnių pavadinimų.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

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

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SKUBIAI parduodamas mūrinis na

mas: maisto krautuvė ir du butai 
Brighton Parke.

2 BUTAI ir šalia tuščias sklypas 
Brighton Parke.

BIZNIO PATALPA ir 3 hutai. Gra
žiai atrodantis mūrinis namas Mar
quette Parke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

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

tune-ups Ir t. t.
4824 Sc. CALIFORNIA AVE 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

°ERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

PAVASARIO PLANAS
GRAŽUS LOTAS Marquette Parke.
STILINGA mūro rezidencija. 10 

kambarių pajamom ar sau gyventi. 
Mūro garažas. Arti Marquette Parko 
ir Kedzie. $24,500.

KAIP SALDAINIS gražus, šviesus 
apartamentinis mūras ir mūro gara
žas. 2 blokai nuo Marquette Parko. 
Virš $7.000 pajamų. Jei suspėsite — 
tik $47.700

AR 14,000 DOL. PAJAMŲ kasmet 
nėra turtas iš apynaujo apartamenti- 
nio mūro geroj vietoj su lengva pas
kola? Kaina 76,900. /

9 KAMBARIŲ pajamų mūras, nau
jai sutvarkytas. Gražus, ramioj gat 
vėj. Kaina $19.000.

GRAŽI 15 METŲ REZIDENCIJA. 
6 kambarių mūras. 2 vonios, naujas 
garažas, prieš žaliąjį Marquette Parką.

2 BUTŲ tvarkingas mūras, 2 auto 
garažas. S29.500.

TVIRTI 2 MŪRAI Brighton Parke 
Virš $16.000 pajamų metams. Su nuo- 
’aida už $51.000.

4 BUTU MŪRAS, nauias gazu šildy
mas. gera vieta. Rinitam pirkėjui, 
vertas $44,000.

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

II

HOME INSURANCE

Call: Frank ZapolU "y 
32081/2 W. 95th St? A

GA 4-8654
Įj^ate

ICQHttAI

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki wba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

KIEK AMERIKIEČIAI 
PRAGERIA

Agrikultūros dep-to žiniomis, 
amerikiečiai šiemet išleis rekor
dinę pinigų sumą — 18 bilijonų 
dolerių alui, degtinei, vynui ir 
kitokiems alkoholiniams gėra
lams. Praeitais metais išleido 
$17.4 bilijonus, o šiemet tos iš
laidos padidėjo 6 iki 7 nuošim
čiais.

Palyginimui, pieno pardavi
mas per praeitus 11 metų padi
dėjo 30 nuošimčių, o “minkštų
jų gėrimų” padaugėjo 166 nuo
šimčiais.

— Rašyt. Anatolijus Kairys, 
LB Kultūros Fondo pirminin
kas, telkia į šią organizaciją ne 
tik lėšas, bet ir gyvąsias jėgas 
įsteigdamas Jaunimo teatrą. Ka
pų puošimo dienos savaitgalyje 
Jaunimo teatras stato jo para
šytą naują 3 veiksmų vaidini
mą. “Palikimas”. Vaidinimai 
vyks Jaunimo centre.

— “Lietuviai Televizijoje" 
programoje ateinantį sekma
dienį matysite LB Vidurio Va
karų apygardos valandėlę. Va 
landėlę suorganizavo ir jai va
dovauja vyr. sktn. Ona Zails- 
kienė. Valandėlė surišta su da 
bar vykstančiu lituanistinio 
švietimo reikalams vajumi. 
Džiugu prisiminti, kad “Lie
tuviai Televizijoje” vadovybė, 
vpač Tolius Šlutas, 
kartų skyrė dalį ar 
programą Lietuvių 
menės reikalams.

♦ Chicagos Lietuvių Opera 
pirmą kartą rengia pikniką ši 
sekmadienj, gegužės 30 d. Bučo 
piknikų vietoje, Willow Springs. 
Piknikas bus labai įdomus: su 
dainomis, įvairiomis dovanomis 
ir turtingomis vaišėmis. Visas 
to pikniko pelnas, jei tokio bus, 
yra skiriamas būsimiems Ope
ros dideliems užsimojimams 
įgyvendinti sekančio sezono me
tu. Visi kviečiami šio sekmadie
nio popietę praleisti su Opera 
bepiknikaujant pavasario gam
toje ir tuo būdu prisidedant 
prie Operos kasos papildymo.

(Pr).

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS TeL CL 4-1050

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

6% KAMB.. 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 sklvoas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37 500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. alununiiaus langai, 2 automobilių 
ghražis. A Marquette Parke. Tik 
$23900.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

5 KAMBARIŲ beveik naujas bunga
low geroie pietvakarių apylinkėje, 

įrengtas beismantas. 
Tęl. CL 4-2390

ALSIP, ILL.. Delux 18 apartment 
building fullv rented.

Phone 424-7796 
after 6 P. M.

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

YEAR ROUND
HOUSE

River front — beautifully 
landscaped — 65 mile

S. W. of Chicago.
(312) 588-3626

« — NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL,— TUESDAY, MAY 25, 1071

jau daug 
net visą 

Bendruo-

— Andrius Juškevičius, LB 
Vidurio Vakarų Apygardos 
valdybos vicepirmininkas švie 
timo reikalams, praplėtė au
kų rinkėjų tinklą didesnėse či- 
kagiškėse LB apylinkėse. Ma
lonūs tautiečiai kviečiami vie
nu kitu doleriu lietuviškąjį 
švietimą paremti.

— Vladas Vijeikis spausdi
na Dainų šventės leidinį savo 
spaustuvėje. Tikimasi, kad 
leidinys bus paruoštas dvi sa
vaites prieš šventę, kad norin-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

——-—_—————_________________

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

♦ Lietuvos Dukterų Draugija 
rengia senų rūbų išpardavimą 
(rummage sale) gegužės mėn. 
27 d. ir geg. 28 d. mio 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak., 2735 West 71st 
Street, Chicago, Illinois. Jums 
nereikalingus švarius dar varto
tinus rūbus prašome pristatyti 
gegužės mėn. 26 d. nuo 4 vai. 
p. p. iki 8 vai. vak. tuo pačiu 
adresu. Dėl informacijų skam
binti 422-3535. (Pr).

♦ LB Jaunimo Teatras šio 
mėnesio 29, 30 ir 31 dienomis 
Jaunimo Centre stato Anatoli
jaus Kairio 3 v. dramą PALI
KIMAS. Bilietai po 3 ir 2 dole
rius gaunami Marginiuose, 2511 
W. 69th St. arba prie įėjimo 
vaidinimų dienomis. Visų spek
taklių pradžia — 8 v. v. Bilietus 
prašoma įsigyti iš anksto, nes 
visos eilės numeruotos. Veikalą 
režisuoja komp. Darius Lapins
kas. (Pr).

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tek: REpublk 7-1941

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- j 
InL gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Ilsi mokė- 

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedxie Ave. PR 8-2233

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

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatau senus Ti
rų rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (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
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SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"




