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Apie Baltijos kraštų veiklą užjūriuose — pabrėžiama, kad 
pabėgėlių politinės organizacijos bei sąjungos pokario metais iš
vystė gyvą veiklą. Tai Estų Tautinė Taryba ir Estų Centrinė Ta
ryba, latvių centro Taryba ir Lietuvių Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas. Dar nurodytos kitos estų organizacijos ir pridurta, 
jog baltai dalyvauja ir Europos judėjime. Esą, JAV laikysena 
Baltijos kraštų atžvilgiu tebepasilieka “griežta ir be nuolaidų”, 
kaip ir anksčiau. JAV-se ir toliau rengiamos Pavergtų Tautų Sa
vaitės. D. Britanija Baltijos kraštus pripažįsta de jure, gi de fakto 
pripažįsta jų okupaciją. Apvylė betgi Wilsono elgesys, jam 1967 
m., vasario mėn. sukonfiskavus Anglijos Banke deponuotą Baltijos 
valstybių auksą. Britų vyriausybė 1968 m. auksą pardavė, visai 
neatsiklaususi parlamento.

Buvęs Prancūzijos preziden
tas de Gaulle paskutiniais me
tais labai domėjęsis Baltijos 
kraštų klausimu.-Jo vizija bu
vusi; Baltijos kraštai turi būti, 
kartą, išlaisvinti iš komunisti
nio jungo, tačiau ne atskirai, bet 
drauge su kitais rytų Europos 
kraštais. Prezidentas Pompidou 
tęsė generolo politiką. Švedijos 
min. pirmininkas T. Erlander 
1968 m. parjamente buvo pareiš
kęs, kad švedų vyriausybė laiko
si nuomonės, jog Baltijos kraš
tai turi teisę į nepriklausomybę.

Vak. Vokietijos vyriausybė 
pernai Baltijos pabėgėlių orga
nizacijoms yra pareiškusi, kad 
Maskvos-Bonnos sutartį pasira
šius, net ir jei Vokietija pasiža
dėtų pripažinti dabartines Eu
ropos sienas, — nereiškia, kad 
Vak. Vokietija yra pripažinusi 
Baltijos kraštų okupaciją. Tai 
pareiškė, 1970 m. spalio 9 d. 
Bonnos Bundestage, vokiečių už
sienio reikalų ministeris W. 
Scheel. Pagal suomių dienraštį, 
Vak. Vokietijos vyriausybė da
bartinę .padėtį Baltijos kraštuo
se tebelaiko, “karine okupacija”.

" Toliau pažymėta, . kad “Balti-
• jos klausimas ir toliau, laikyti-
• 'Pas ■ neišspręstu ■ tarptautiniu 

klausimu”. Esą j tenka pažymė-
‘ ti, kad net ir šiandien tas klau

simas nebėra vidiniu Sovietu Są- 
'■ jungos klausimu, bet tarptauti

niu ginču. Jis kelia viso pasaulio 
dėmesį ir tai yra bandymas, kur 
pasaulis’ Įrodys, -kiek aukštai jis 

' vertina''tautų laisvo apsispren-
': dimo teisę. ■

čia pat nurodoma, kad per pa- 
štarupšius kelerius metus buvę 
daug kalbėta apie Baltijos klau-

: ^imo- kėlimą J.: Tautose, kad šis 
’Ttlaųsifhas nuolat esąs tiriamas 

bei jam ruošiamasi, be to, kad 
šiuo' klausimu labai domisi ir

' J AV Kongresas.
Suomių dienrašty, toliau nuro- 

•' ddma'į Estų Tautinės Tarybos 
'iniciatyvą kuri taip pat Sukėlusi 
dėmesį. Tai Europos saugumo 
konferencijos klausimas —1970 * v
nrzyasarą estai tokios konferen
cijos klapsimu pasiuntė memo- 

. .rąndumą įvairių kraštų vyriau- 
'šyBėrtiš bef kraštų misijoms J. 
.Tautose. Memorandume buvo iš
kelti organizacijos bei estų pa- 

<; bėgėlių reikalavimai ir ypatin-j 
- gai .Estįjoą, nepriklausomybės 

atstatymo-klausimu.,, .
• Męmorandume, šalia kitų, da- 

--r -lykų,(buyo.,pasiūlytą kad minė- 
£ - toje Europos. saugumo konfė- 
-.,'jTencijoje būtų ■ iškeltas, Baltijos

valstybių’ klausimas ir kad bū- 
, tų- surasti būdai Sovietų Sąjun- 
gai baigti karinę Estijos okupa- 
cįją ir kad ji išvestų iš ten savo 

į ; kapniup dalinius bei ądministra- 
cijos-;aparatą, , ' ' • •

Ta proga straipsnio autorius 
nurodė į padėtį Baltijos kraštuo-

,-7?se4r; ypąč.į rusų gabenimą Pa-

ll VISO PASAULIO
WASHINGTON AS. — Illinois 

sen. Stevensonas ir sen. Percy 
pasiūlė kongresui pavadinti In
dianos kopų ir ežero pakraščio 
parką buvusio sen. Paul Doug
las vardu. Jis ilgai kovojo, kol 
apgynė kopasnuo pramonės in
teresų.

WASHINGTONAS. — Ponia 
Nixoniene buvo apdovanotą auk
ščiausiu Peru ordinu “Saulės Or
dino Didžiuoju Kryžiumi” už jos 
vaidmenį teikiant Peru gyvento
jams, nukentėjusiems nuo 1970 
metų žemės drebėjimo, paramą. 
Ordiną Įteikė Peru prezidento 
žmona ir Peru ambasadorius.

WASHINGTONAS. — Nau
jas Aliaskos sen. Mike Gravėl 
pradėjo senato rūmuose skaityti 
ilgą, slaptą raportą apie Vietna
mo karą, tačiau pavargo, užsi
kosėjo, apsiverkė ir nutraukė 
savo 30 valandų kalbą po' kelių 
valandų.

NEW YORKAS. — Amerikos 
Italų Civilinių lyga paskelbė, jog 
visų negrų negalima laikyti kal
tais dėl Joseph Colombo peršo- 
vimo, nes tai buvęs vieno luna
tiko darbas.

* • .Jjyyentojų. Estijoje buvo 82.2 
proc. ir tĮ7U§\į ,.^7 -8.2 proc., tai 
1959 m.' gyventojų surašymo
proc, ir jpuft

duomenimis estai tesudarė 74.6 
proc., gi rusai bei kiti slavai — 
22.3 proc. Spėjama, kad šiuo me
tu estų Estijoje beliko apie 60 
proc. Kas metai į Estiją atvyks
tant apie 8,000 rusų, estams iš
kyla. grėsmė — jie gali virsti 
mažuma jų pačių gimtajame 
krašte. - L.

Pagaliau, paskutinėje straips
nio daly suomių dienrašty prime
nami Bražinsku, Kudirkos atve
jai. Esą, praėjusių metų rude
nį, ryšium su Bražinskų bei Ku
dirkos žygiais, Baltijos kraštų 
klausimas buvo sukėlęs tarptau
tinį dėmesį. .

Atpasakojęs Kudirkos grąži
nimo rusams aplinkybes, laik
raštis pridūrė, kad Kudirkos at
vejis sukėlė demonstracijas JAV 
ir Kanadoje.

“Uuši Suomi” š. m. balandžio 
25 d. straipsnis baigiamas to
kiais žodžiais: “Mes šiuo'metu 
gyvename didelių lūžių laikotar
py. Tarptautinėje ‘politikoje pa
stebimi dideli bangavimai. So
vietų Sąjunga per ištisą metų 
eilę kovojo stt ūkiniais sunku
mais ir tuo pačiu metu iš Kini
jos pusės atsirandant Šešėliui — 
grėsmei, nukreiptai į antrąjį ga
liūną—. valstybę‘rytuose. .

Estų, latvių ir lietuvių tautos 
siekia politinio, taikingo ■ ^Bal
tijos klausimo išsprendimo ir 
jos nori, kad jų atžvilgiu būtų 
pagerbta laisvo tautų apsispren
dimo teisė. Baltijos kraštai "ti
kisi pasaulio viešosios nuomo
nės pažadinimo. Baltijos klausi
mas dar neišspręstas” — bai
gia suomių dienraštis, savo at
viru žodžiu sukėlęs nepaprastą 
sovietų pyktį. (E)

S ■

Amerikietis mokslininkas apžiūri iš sovietų gautą mėnulio paviršiaus gabalėlį. Amerika davė 
Sovietų Sąjungai savo atvežtų iš mėnulio paviršiaus pavyzdžių — 6 gramus ir gavo iš sovietų 

3J2 gramus.

ILLINOIS PATVIRTINO 48 METŲ 
AMŽIAUS BALSAVIMO ĮSTATYMĄ 
SPRINGFIELDAS. — Hlnois valstija priėmė balsavimo nuo 

18 metų amžiaus įstatymą tuo tapdama jau 35č a valstija jį pri
ėmusią. Dar trūksta trijų valstijų ratifikavimo, kad 18 metų bal
savimo pasiūlymas taptų įstatymu visoje Amerikoje. Neabejo
jama, kad trys valstijos ratifikuos ir tada atsiras naujas, 26-tas 
Amerikos konstitucijos papildymas. Aštuoniolikos metų jaunuo
liai, pagal Aukščiausiojo Teismo sprendimą, jau gali rinkti pre
zidentą, senatorius ir atstovus į kongresą, o priėmus 26-tą pa
pildymą jaunuoliai galės balsuoti ir visuose valstijų ir savivaldy
bių rinkimuose.

Paskutinės trys valstijos del
sia ir todėl, kad kiekviena nori 
būti paskutinė, 38-ta valstija 
ratifikavusi šį pasiūlymą. Ame
rikiečiai mėgsta įvairius rekor
dus, esanti šiokia, tokia garbė 
patekti istorijon, jogĮ štai, Ohio 
nulėmė naujo įstatymo pasiro
dymą. Be Ohio valstijos į pasku
tinę vietą taikosi Oklahoma, ku
rios seimas šiandien susirenka 
nepapraston sesijom Be tų dvie
jų, įstatymą pasirengusios pa
tvirtinti yra Alabamos ir šiau
rinės Karolinos valstijos.

Illinois legislatūra įstatymą 
ilgai svarstė, nes respublikonai 
įrodinėjo kad gruodžio 15 die
nos balsavime Illinois balsuoto
jai atmetė pasiūlymą leisti 18- 
mečiams balsuoti. Respubliko
nai, be to, norėjo įvesti studen
tams varžymus balsuoti-univer
sitetų miestuose, kur studentai 
gyvena tik mokslo metų laiko
tarpyje. Bijoma, kad studentai 
atims iš vietinių gyventojų val
džią patys išrinkdami savo at
stovus ir pareigūnus. Demokra
tai benorėjo studentų varžyti, 
dėl to, įstatymo svarstymas tiek 
ilgai užsitęsė. Respublikonai tu
rėjo nusileisti.' Balsuojant sena
te 18 respublikonų balsavo prieš, 
o 28 demokratai ir 8 respubliko
nai — už". ' . .

Naujas konstitucijos papildy
mas gali ’pakeisti nusistovėjusį 
politinį Amerikos pasiskirstymą 
partijomis; Naujų balsuotojų 
tarp 18 ir 21 metų atsiras virš 
11 milijonų. Jie labai gali pa
veikti abiejų partijų strategiją 
ateinančiuose rinkimuose. Abi 
partijos bandys laimėti naujų 
balsuotojų sithpatijas. Iki šiol

VFIIAIKKK ŽINIOS
■e

♦ Aliaskos dem. senatorius 
Gravel vėl skaitė senate ilgą, 
slaptą vyriausybės raportą, Ma
noma, kad prieš jį senatas turės 
imtis drausmės taisvkliu.
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Federaliniai agentai suėmė 
New Orleans prokurorą Jim 
Garrison, kuris pagarsėjo byla 
prieš Shaw, kurį jis kaltino są
mokslu nužudyti prez. Kennedy. 
Garrison suimtas su keliais po
licijos pareigūnais už kyšių ėmi
mą iš nusikaltėlių.

♦ Montrealyje pusei valandos 
visai buvo nutrauktas elektros 
energijos tiekimas.

Turkija sutiko nuo 1972 
m. uždrausti visai auginti opiu
mą, iš kurio gaminamas heroi
nas.

♦ Pietų Korėja prezidento in
auguracijos proga paskelbė am
nestija, kuri paleis 342 kalinį ir 
sumažins bausmes 4,449 kali
niams.
'♦ Sovietų Moldavijoje teismas 

nubaudė 9 žydus nuo 1 iki 5 me
tų kalėjimo bausmėm.

ATTARD — Maltoje prasidė
jo tarptautinė konferencija, 
svarstanti jūros dugno taikaus 
naudojimo klausimus, ši “Pa- 
cem in maribus” konferencija 
sutraukė 180 diplomatų ir moks
lininkų iš viso pasaulio.

jvairūs opinijos tyrinėjimai pa
rodė, kad jauni balsuotojai dau
giau linkę remti demokratų par
tijos kandidatus..

Čilė gaus paramą 
lėktuvui pirkti

WASHINGTONAS. — Ame
rika ir toliau duos Čilei kreditus 
karinei medžiagai pirkti, nors Či
lės vyriausybė- ir nėra draugiš
ka Amerikai. Čilė galės pirkti 
ginklų už 5 milijonus dolerių, 
nors 1969 metais Čilė gavo pa
ramos 11 mil. dol.

Numatyta, kad Čilė pirks Ame
rikoje keturių moterų C-130 
transporto lėktuvą ir parašiuti
ninkams reikmenų. Lėktuvas 
kainuos 4 mil. dol.

Pentagonas spaudžią kongre
są parduoti daugiau ginklų ir 
kitoms Pietų Amerikos valsty
bėms, nes Amerikai suvaržius 
ginklų pardavimą, jos perka lėk
tuvus ir ginklus Prancūzijoje ir 
kitose Europos valstybėse. Joms 
neparduodant, Pietų Amerika 
pradėtų ginkluotis komunistinių 
valstybių ginklais.

mokės kompensaciją
JERUZALĖ. — Izraelio vy

riausybė pasiūlė kompensaciją 
visiems arabams, gyvenusiems 
iki 1967 metų karo senoje, ryti
nėje Jeruzalėje, buvusioje Jor
dano valdžioje, šis pasiūlymas 
taikomas ir tiems arabams, ku
rie turėjo mieste nuosavybes ir 
prieš 23 metus. Izraelis spėja, 
kad atsiras apie 10,000 arabų, 
kurie reikalaus kompensacijos. 
Izraeliui gali tekti išleisti apie 
100 milijonų dolerių.

Izraelio vyriausybė pinigais 
nelinkusi Švaistytis. Kompen
sacijų mokėjimas prasidės 1975 
m. ir tęsis 20 m., mokant lygio
mis dalimis kasmet.

— Okup. Lietuvos sportinin
kai, šį kartą — dvi moterys, vėl 
pasižymėjo. Gegužės mėn. Sao 
Paulo, Brazilijoje įvykusiame 
pasaulio moterų krepšinio čem
pionate sovietų komanda iško
vojo pirmą vietą. Aukso meda
lius laimėjo vilnietės Larisa 
Vinčaitė ir A. Jankūnaitė. (E)

SPĖJAMA, KAD KŪNAI BUVO ATPRATį 
NUO ŽEMĖS TRAUKIAMOSIOS JĖGOS

MASKVA. — Sovietai paskelbė liūdną žinią kad trys kosme 
nautai: Dabrovolskis, Volkovas ir Patsajevas sugrįžo iš erdvė 
negyvi. Jie išbuvo besvorėje erdvėje 23 dienas, 17 vai. 40 minučių 
Gavę įsakymą sugrįžti kosmonautai pernešė iš erdvės stoties 
savo erdvėlaivį visus savo darbo stotyje duomenis, aparatus i 
atsiskyrė nuo stoties “Saliut”. Tuo metu jų sveikata buvo ne 
pasikeitusi, visi aparatai veikė normaliai. Kosmonautai kalbėjos 
su žemės stotimis ir rengėsi nusileidimui. Iššovus greitį stabdau 
čias raketas radijo ryšiai nutrūko, tačiau erdvėlaivis laiminga 
nusileido numatytoje vietoje. Kada helikopteriais atvykusi ko 
manda atidarė erdvėlaivio angos duris, ji rado visus tris kosmo 
nautus sėdinčius savo sėdynėse negyvus.

JERUZALĖ. — Izraelyje lan
kosi Amerikos žvagybos — ČIA 
direktorius Richard Helms. Nors 
oficialiai jo vizitas yra slaptas, 
tačiau spaudos pranešimai nebu
vo paneigti. Helms tariasi su 
Izraelio žvalgybos vadais apie 
padėtį Viduriniuose Rytuose.

Neseniai Izraelis turėjo kitą 
svečią — Victor Louis, sovietų 
žydą, kuris oficialiai laikomas 
“London Evening News” kores
pondentu, nors mažai tam laik
raščiui parašo. Jis esąs sovietų 
slaptos žvalgybos agentas, vie
nas svarbiausių jos operatorių. 
Jam tarpininkaujant vakaruose 
pasirodė Svetlanos Aliliujevos 
“Dvidešimt laiškų draugui” ir 
knyga “Chruščiovas atsimena”. 
Nežinia iš kur Louis turi tiek pi
nigų,- tačiau jis prie Maskvos tu
ri vilą, kelis automobilius, plau
kiojimo baseiną ir teniso aikš
tę. Jis vedęs anglę.

Victor Louis vizitas Izraelyje, 
kur oficialiai .niekada sovietų 
“turistai” nevažiuoja, laikomas 
sovietų-žydų derybų dėl santy
kių užmezgimo dalimi. Louis Tel 
Avive ilgai kalbėjosi su premje
res Goldos Meir patarėju Sim- 
cha Dinitz. Manoma, kad Louis 
vizitas buvo dar vienas kontak
tas tarp Maskvos ir Tel Avivo.

Vieneri metai
New Yorko abortams

NEW YORKAS. — New Yor
ke suėjo metai nuo laisvų abor
tų įstatymo priėmimo. Miesto 
sveikatos direktorius Gordon 
Chase ta proga spaudai pareiš
kė, kad abortų per praėjusius 
metus buvo padaryta legaliose 
ligoninėse ir klinikose 165,000. 
Kiekvienam 1,000-čiui normalių 
gimdymų teko 950 abortų. Abor
tų skaičius vis didėja.

Nežiūrint abejojimų ir įvairių 
pranašavimų apie nepasiseki
mus, miesto abortų programa 
laikoma pasisekusia. Legalių 
abortų operacijose pasitaikė tik 
8 mirimai nuo komplikacijų. Pu
sė visų abortų buvo padaryta 
juodoms moterims ir portorikie- 
tėms. Pirmą kartą per 10 metų 
sumažėjo nelegalių gimimų skai- 
čiusA.

Per tuos metus sumažėjo ir 
operacijų kainos. Metų pradžio
je už ankstyvo nėštumo, iki 13 
savaičių, pašalinimą buvo įma
nia tarp 300 ir 600 dol. Kaina 
vėliau nukrito iki 250 dol. Užsi- 
senėjusio nėštumo operacijos 
kainuodavo 800 dol., dabar kai
nuoja 400 dol.

Švedijos pasitraukė užsie
nio reikalų ministeris Nilsson, 
buvęs toje vietoje nuo 1962 m.

Sovietų mokslininkai aiški 
na mirties priežastis. Praneša 
mą kad nebuvo deguonies trū 
kūmo, nebuvo ženklų, kad kos 
monautai būtų mirę nuo kars 
čio. Vakaruose spėjama, kad as 
tronautų organizmas nepakėl 
staigaus sugrįžimo į žemės trav 
kos sritį. Britų mokslininką 
Sir Bernard Loveli pareiškė 
“Matyt, žmogaus kūnui yra rib: 
kiek jis gali išbūti besrovėje ai 
mosf eroje”.

Amerikos erdvės programų d 
rektorius George Low pasiimi 
visų Amerikos astronautų : 
mokslininkų vardu užuojautą ži 
vusių kosmonautų giminėms : 
bendradarbiams.

Jau amerikiečiai astronaut 
pastebėjo pakitimus kūne po i 
gesnio buvimo besvorėje erdvėj 
Gordon Cooper po 8 dienų er 
vėje ir Charles Conrad sugrįi 
patyrė, kad jų kaulų mineral 
sumažėjo 25%. Po to buvo p 

: keista /astronautų dieta skri 
jant erdvėje.'Astronautai Lovį 
ir Borman jautėsi žemėje neps 
prastai sunkūs. Visą dieną j 
vos galėjo pajudėti. Rusų ko 
monautams anksčiau po skrič 
mų ištindavo kojos. Muskul 
aptingdavo, kraujas nenori 
grįždavo iš galūnių į širdį. -■

Po ilgesnio laiko patekę į ž 
mės traukimo jėgą, kraujo ii 
dai galėjo trūkti, organai apmi 
ti. Sovietai buvo šiems lakūnan 
parūpinę specialius drabužiui 
kurie ir erdvėje versdavo koi 
monautų muskulus veikti, dirl 
ti. Matyt, tų drabužių nebuv 
gana.

Iki šiol erdvės užkariaviir 
kovoje žuvo 7 lakūnai. Trys am, 
rikiečiai sudegė bandydami 196 
m. erdvėlaivio įrengimus. Rus 
Komarovas žuvo tais pačiais m< 
tais husileisdamas ant žemė 
Didelis pavojus buvo ameriki 
čiam Apollo 13 skridime, k; 
sprogo deguonies tankas. Ateitj 
je erdvė pareikalaus dar daugia 
auku.

Japonai perims 
Okinavos gynybą 
TOKIJO. — Amerika ir Jap 

nija pasirašė sutartį, kuria J 
ponija pasižada iki 1973 m. Ii 
pos 1 d. perimti Okinavos sali 
gynybą. Okinavą japonai pe 
ims ateinančiais metais. Pi 
6 mėnesius japonai turi paruo 
ti saloje savo aviacijos eska 
riles. Japonija pasižadėjo pir 
ti Amerikos Hawk ir Nike-He 
cules raketų Okinavos salos g 
nybai.

Sutartyje Japonija pašilai 
saloje laikyti nedidelę 3,200 k 
reivių įgulą kuri prižiūrėtų o 
gynybos įrengimus.

< P. Vietname per klai< 
JAV helikopteris paleido rak 
tas į savo kareivius. Buvo sužei 
ta 12 amerikiečių.
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tj vakarą gali grįžti į namus. O 
jei norima pakely nakvoti, tai 
yra Union Pier ir sandūnai, kur 
galima prieglobstį rasti. Yra ir 
šimtai amerikietišku moteliu bei 
vasarojimo namelių apie Michi
gan City ir kitus aplinkinius Mi-
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cija, pasirodė stud. Joana Karai
te. Ji davė puikų Lietuvos tra
gedijos skerspiūvį, nuo įvykių 
prieš 30 metų iki šiandien. Su 
panašiu referatu, lygiai gražiu 
jo skaitymu, pirmadienį, birže
lio 21, per Rapolo Valatkos Li
thuanian Melodies radijo valan
dą pasireiškė stud. Robertas Se- 
lenis, kurį šio dienraščio skaity
tojai labai gerai pažįstate iš 
ankstesnių jo veiklos aprašymų. 
Jeigu ne minimos dvi radijo pro
gramos, jeigu ne minimi du stu
dentai, reiktų mums 30- ties me
tų sukakties proga tik raudonuo
ti. -Dabar gi galiu sakyti, jog 
ir Baisusis Birželis ir lietuvių 
tautos 1941 m. sukilimas buvo 
paminėti.

Ir vis tik Baisusis Birželis bei 
1941 m. sukilimas buvo paminė
ti. Juos paminėjo anglų kalba 
mūsų jaunieji, veiklieji studen
tai, Susitarę ar ne, bet abi ra; 
dijo valandos davė po lygiai 15 
minučių, kas radijo transliaci
jose yra labai daug. Sekmadie
nį, birželio 20, Stasio Garliąus- 
ko vedamoj Lietuvių Balso radijo 
valandoj, su puikiu referatu, ne
paprastai gražia tarsena ir skai-

Geriausiai paminėjo 
radijo valandėles

^SAFETYOF^
YOU K SAVINGS

Kaip kiekvienoj praėjusioj 
Dainų ir Tautinių šokių šventėj, 
kiekviename Lietuvių Operos 
pastatyme, taip ir šiuo atveju 
nepaprastai didelį vaidmenį su
vaidins ir Detroito lietuviai. Tik 
du didmiesčiai, Detroitas ir Cle- 
velandas, su didelėmis, gajomis 
lietuvių kolonijomis, gali Čika
gai padėti, kaip praeityje visada 
padėdavo. Modernieji greitke
liai ir geri automobiliai mus įga
lino už keletą dolerių Čikagą pa
siekti per 4-5 valandas, kai dar 
taip neseniai, prieš 20 metų, po 
2-3 valandas važiuodavome Į De
troito pakraščių piknikus. Net 
ir tie, kurie Čikagoje neturi gi-

Labai keistas ir juokingas 
man pasirodė kažkokio Edvardo 
pasirašytas atviras laiškas Drau
gui (žiūri 1971.VI.17 d. nr.), ku
riame priekaištaujama, kad šių 
statybų vykdytojai naudoja “De
troito Lietuvių Kultūros Centro” 
vardą. Jeigu jau būtų prie pa
vadinimo pridėtas žodis “visų” 
ar žodis “vienintelis”, tai gal 
dar ir būtų pagrindo protestuoti. 
Bet bartis be pagrindo tai yra 
tuščias dalykas. Niekam nė į 
galvą neatėjo protestuoti, kai 
Dariaus-Girėno klubas nupirko 
Detroito Lietuvių namus, kai 
įsisteigė Detroito Lietuvių Kul
tūros klubas ir t. t.

vos. Išvažiavimą surengti, paves
ta k-to nariui Vincui Tamošiū
nui. Posėdyje (dalyvavo ir dvi 
studentės, LSS Detroito skyriaus 
atstovės LF vajaus komitete. 
Tai Aldona Petrauskaitė ir Ra
munė Stonytė. Taip pat dalyva
vo naujas atstovas spaudai, Dir
vos kor-tas Antanas Grinius.

' Stainless Steel Tub
+ 24 Hour Automatic Soak Timer
+ Infinite Water Level
+ Flotation Rinse and .

Light Indicator /
+ Durable Press Cycle I

Svečias iš Australijos
Valerijonas Kutkus, viengun

gis, iš profesijos 7 techninkas, 
birželio 16 atskrido i Detroitą sa
vo seniai matytų brolių aplan
kyti. V. Kutkus nuo 1948 metų 
gyvena Australijoje, Sidnėjuje. 
Jo du broliai, visuomenininkas 
Vytautas ir Leonardas nuo 1949 
m. gyvena su šeimomis Detroi
te ir kaip inžinieriai dirba auto
mobilių pramonėje.

Tuo tarpu broliai svečiui paro
dė Dainavą ir rodo Detroito mies
tą bei apylinkes. Žada netrukus 
išvežti kitų įdomesnių Amerikos 
vietų pamatyti. V. Kutkus į Aus
traliją numatęs grįžti maždaug 
už dviejų mėnesių.

LF Detroito vajaus posėdis
Lietuvių Fondo Detroito va

jaus komiteto posėdis įvyko Dai
navoje birželio 21. Komiteto ir 
šio posėdžio pirm. Vytautas 
Kutkus trumpai papasakojo apie 
LF narių suvažiavimą, neseniai 
įvykusį Čikagoje. Buvo nutarta 
rugpjūčio 8 rengti LF narių ir 
šiaip svečių išvažiavimą į gam
tą. Kur? Dar aiškiai nenuspręs
ta, bet bus ieškoma lietuviško 
ūkio prieglobsčio netoli Daina-

Silaine važiuoja į Kanadą
Kai Stasio Sližio vedamas Jau

nimo choras ir Prano Zarankos 
Lituanistinės m-kis choras Lie
pos Ketvirtai važiuos į Čikagą, 
į Ketvirtąją Dainų šventę, tai 
Galinos Gobienės šilainė tuomet 
šoks St. Catherines skautų ren
giamose Joninėse, Kanadoje. Iš 
vienos pusės šilainei linkėdamas 
gražiai pasirodyti, iš kitos visgi 
apgailestauju, kad Detroito jau
nimas kaip tik nuo Čikagos ati
traukiamas tada, kai Čikagoje 
jis yra labiausiai reikalingas.

Niagaros pusiaialio Jonines , mąjį pasaul.nį 1<ar^' ’
labai išgarsėję buvo prieš dešimt apsi?Xv^n,lk’1’ cia '■ kėjo uz labai šviesaus, susipra- 

tusio lietuvio, įsitikinusio so
cialdemokrato Prano Juzėnų. Su 
juo išaugino sūnų Praną (Flank) 
jr. Kai Pranas Juzėnas. 1954.m. 
balandžio 1 mirė, tai, apie porą 
metų naŠliayųsi, ji yėl ištekė
jo už kito socialdemokratų vei
kėjo Antano Strazdo. Apie .10 
metų kartu pagyvenus, A. Straz
das mirė 1966 m. balandžio 20. 
Nuo to laiko velionė gyveno vie
na.

Velionė Ona ir pirmasis jos 
vyras Pranas Juzėnas Detroito 
lietuviams buvo labai gerai pa- 
žįstami iš j ų gerų darbų. Atmin
tinais 1949, 1950 ir 1951 metais, 
kai Ameriką ir Detroitą užplū
do “dypy” banga, tai jiedu bu
vo vieni is pačių gailestingiausių 
geradarių, naujiesiems atei
viams nepaprastai daug padėję. 
Jiedu mokėjo gerbti abiejų skir
tingas pažiūras. Jų namus visą 

'laiką lankė Keleivis ir Naujienos, 
neretai būdavo pas jiiOS^LSS 
kuopos susirinkimai ir posėdžiai, 
o kad kuopa būtų didesnė ir tu
pėtų daugiau pajamų, Pranas 
, ' (Nukelta į 5 psl.) j

chlgano ežero pakrančių mies
telius. žodžiu, važiavimas ir ap
sistojimas — jokia problema. 
Reikia tik gero noro. Reikia tik 
supratimo, kad Dainų šventė yra 
daug svarbesnė kaip lietuvių tau
tinė demonstracija, negu kaip 
dainos meno demonstracija.

Tikiu, kad Detroito lietuviai 
gausiai joje dalyvaus. Tikiu, 
kad po pačių čikagiškių, detroi- 
tiečiai bus pati gausiausia gru
pė. žinau, kad dauguma jau se
niai apsisprendė ten važiuoti. Tik 
neapsisprendusiems beprimenu: 
į Čikagą niekada nevėlu, kaip ne
vėlu į vietinius pobūvius. Ket
virtoji Dainų šventė laukia mū
sų visų — visų, kurie tik galime.

Šventins, klebonijos 
pamatus

Kontraktorius Juozas Pana
vas, apsiėmęs’ pastatyti Dievo 
Apvaizdos parapijos kleboniją, 
pamatų kasimo darbą jau pra
dėjo. Per sekančias keliolika 
dienų bus užbaigti, t. y. bus už
baigtas cemento liejimo darbas. 
Liepos 11, sekmadienį, įvyks iš
kilmingas pamatų šventinimas.

Šiomis dienomis Dainavos sve
tainėje sutikau.architektų Alber
tą Kerelį ir Diėv. Apvaizdos sta
tybų k-to pirmininką Algį Ru
gienių. Abu pamainomis pasa
kojo, kad dabar jau statybų nie
kas nebesustabdys ir kad už ko
kių dviejų mėnesių bus iš kar
to pradėta statyti naujoji bažny
čia bei kultūrinio centro pasta-

JOHN PAKE L, Sr. Chairman of th* Board 
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ir daugiau metų. Tik jau publi
ka turbūt užmiršo, jog jas iš
garsino ne skautai, ne kuri kita 
organizacija, o Vilniaus Krašto 
lietuviai. (Vilniečiai į Joninės 
visada pakviesdavo kurį mūsų 
meno ansamblį, paimdavo di
džiausią, geriausią ąalę ir su
traukdavo daugelį šimtą publi
kos iš Toronto bei Hamiltono. 
Joninių rengimas iš vilniečių bu
vo atimtas vienos organizacijos 
intrigomis ir šantažu. Gerai bent 
tiek, kad jų rengimas dabar 
perėjo į jaunimo rankas.

Mirė Strazdienė-Juzėnienė
Pereitų metų lapkričio mėne

sį Ona Strazdienė išvažiavo į 
Kaliforniją pas sūnų, nes. metų 
našta ir šlubuojanti sveikata ne
beleido jai vienai Detroite gy
venti. Pereitą savaitę jos kūnas 
lėktuvu buvo atvežtas į Detroi
tą, kad būtų palaidotas šalia 
prieš keliolika metų mirusio pir
mojo vyro palaikų.

O. Damušytė-Juzėnięnė-Straz- 
dienė buvo gimusi Lietuvoje, Sus 

tai negalėjo Joninių surengti sa-j valkijoje, 1893 m.,gruodžio 17.; 
vaite anksčiau ? Į Ameriką atvažiavo prieš' pir-i

PRospect 6-1790
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Švenčiant 30 metų nuo paties 
baisiausio mūsų tautos istorijo
je birželio ir kartu 30 metų nuo 
kruvino, prasmingo tautos suki
limo, Detroitas nebuvo kaip rei
kiant pasiruošęs. Paprastai, su
kilimą palikę nuošaly, ar tik pra
bėgomis pro jį praeidami, Bai
sųjį Birželį minėdavom gan iš
kilmingai, kartu su latviais ir 
estais susimokę, šįmet nieko pa
našaus neįvyko. Su latviais ir 
estais niekas nieko nebesuklija- 
vo, o vien mūsiškiai veikėjai, tik
riausia apsvaigę nuo nepapras
tai gausių straipsnių ta tema. tomo dalyko tinkama interpreta. 
spaudoje, neberado reikalo ką 
nors mūsų mieste daryti. Tiesa, 
šauliai, Dainavoje kultūrinę sa
vaitę bebaigdami, pasitelkę Levą 
Prapuolenį ir dar vieną kitą Lie
tuvių Fronto bičiulį birželio 20 
ten minėjimą surengė. Bet su
rengė tik sau, stovyklautojams, 
paskaitas pradėdami... 9 vai. ry
to. Kai būrys Detroito lietuvių 
į Dainavą suvažiavome, tai be
galėjome tik su vėliavomis ir 
ąžuolo lapų vainiku juos prie 
kryžiaus palydėti, kur, vainiką 
padedant, dar keletą minučių pa
kalbėjo torontiškis šaulys Stasys 

• Jokūbaitis. O kad sąžinė nebūtų 
taip smarkiai apsunkinta, Lie
tuvių Fronto bičiuliai už žuvu
sius partizanus Detroito lietuvių 
klebonus užprašė atlaikyti mi
šias.

Į Dainą šventę — 
kas tik galime

Ketvirtoji Dainų šventė, kuri 
Čikagoje įvyksta šį sekmadienį, 
liepos 4, buvo garsinta labiau, 
negu buvusios Dainų $ Tauti
nių šokių šventės. Nuo straips
nių, nuotraukų ir ketvirčio pus
lapio apmokėtų skelbimų abu 
dienraščiai mirgėte mirgėjo. Nie
kas, o niekas negalės pasakyti, 
kad nežinau, negirdėjau, nema
čiau.

Laikas priartėjo. Liepos Ket
virtoji jau čia. Į tą šventę jau 
važiuoja choristai ir dirigentai. 
Jų laukia graži armijėlė Čika
gos veikėjų. Programos atlikė
jai bus sutikti, apnakvydinti, bus 
parūpinta viskas, kas jiem bū
tiniausiai reikalinga.

Tik Dainų šventė nebūtų Dai- i 
nų šventė, jeigu dainininkai dai
nuotų tuščiame arba pustuščia
me Tarptautiniam Amfiteatre. 
Nuo dainininkų ir dirigentų pa
reis tik pusė Dainų šventės sėk
mės, o kita pusė — nuo publi
kos. Jeigu amfiteatras lūš publi
ka, jeigu jame paliks nei vienos 
tuščios vietos, tai džiaugsimės, 
kad Dainų šventė tikrai pavy-

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

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

NAUJIENOS
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LIETUVIŠKOS ŠVIESOS ŽIDINYS BOSTONE
(Padrikas reportažas)

(Tęsinys)
Šie arba praeitieji mokslo me

tai Bostono lituanistinėje mo
kykloje buvo baigti birželio mė
nesio pačioje pradžioje (VI.5). 
Tos dienos rytmetinėmis valan
domis, dalyvaujant visiems mo
kiniams, mokytojams ir moki
nių tėvams bei artimiesiems, “Šv. 
Petro parapijos” bažnyčioj kun. 
A. Baltrašiūnas atlaikė specia
lias pamaldas, o po jų visi daly
viai susirinko tos parapijos baž
nyčios salėje, kur, kaip kasmet, 
šeštadieninės mokyklos mokslei
viai atliko meninę programą, pir
mą pasveikinti ir palaiminti pa
rapijos klebono, ir išklausę mo
kyklos vedėjo atitinkamos kal
bos. Po to ■ 
mėję moksle “pirmūnai“, įteik-

lą baigusiems abiturientams — 
atestatai ir “Tėvų komiteto“ pa
rūpintos knyginės lietuviškos do
vanos. Tai buvo visos tos mo
kyklos ir, visų jos mokinių moks
lo pabaigtuvių šventė.

Tos pačios dienos vakare Tau
tinės Sąjungos namuose lituanis
tinę mokyklų baigusiems buvo 
suruoštas specialus atsisveikini
mo pobūvis, kuriame dalyvavo 
abiturientų tėvai, kviesti svečiai, 
laikraščių atstovai ir, žinoma, vi
si solenizantai, kurių šiemet 
(1970-71 m.) susidarė apvalus 
skaičius — 10: keturios mer
gaitės ir 6 berniukai. Išleistu
vių pobūvį jiems paruošė jų pa
čių tėveliai ir motinėlės.

f
l 1 t 1

I 9
4

Šiemet Bostono lituanistinę mokyklą baigę abiturientai ir dalis ju mokytojy. Iš kairės (mergaitės): Daiva ^- 
Izbickaitė, Kristina Baitaitė, Milda Dačytė, Rūta Bich nevičiūtė; Vyrai (iš kairės): Linas Dabrila, "šv. Petro 
parapijos" So. Bostone klebonas Antanas Baltrasiū/ias, Andrius Ambraziejus, Donatas Baškys, mokyklos 
vedėjas Antanas Gustaitis, Gytis Gavelis, Dalius Vasys, Gytis Žiaugra ir mokytojas Antanas Mažiulis, 

Nuotrauka J. Rentelio

skysčiais drėkintos, bet ■ išklau
syta jauniesiems solenizantams 
tariamų pamokymų ir sveikini
mų bei linkėjimų, kuriuos pa
grečiui pateikė So. Bostono “šv. 
Petro parapijos“ klebonas Balt- 
rašiūnas, LPB Bostono apygar
dos pirmininkas Antanas Matjoš- 
ka ir pats mokyklos vedėjas An
tanas Gustaitis. Visi šnekėju
sieji linkėjo jauniesiems lietu
viškos sielos, jausmo ir lietuviš
kos minties išlaikymo. Visiems 
linkėtojams visų abiturientų var
du atsakė Gytis Gavelis, anot li
tuanistinės mokyklos vedėjo žo
džių, “pirmas pasikalbėti, pir
mas demonstruoti, pirmas de
monstracijoms plakatus piešti ir, 
aplamai, pirmas lietuviškame 
veikime, vaidinimuose ar tauti
niuose šokiuose“. Jis padėkojo 
visiems mokytojams, vedėjui už

GERA:
. , - kartą au pas:o laiko , . . -k i i j vdaktara ir pasisaKiau. kad sKau~

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS,

GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
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j “M Įlrūę SU97IL7I pirksiu metais) , 
lituanistinė mokyklą*. ,•i taras. Padarysiu

rkus vaikščiosi I“
Kaip sakė, taip padarė. Dak

tarui apmokėti honorarų turėjau 
parduoti automobilį.

1 Bostono
baigė ir gavo baigimo atestatus:

Rūta. Biknevičiūtė, Kristina 
Baltaitž, Milda Dačytė, Daiva Iz- 

! b.ckaite
Donatas Baškv 
(lytis Gavelis, 
Gytis Žiaura.

Ką jauniesiems lietuviškos 
bendruomenės nariams palinkė
ti? Tebūnie jie neatskiriama, 
glaudžia dalimi perlinio, lietu
viška šviesa spindinčio vainiko, 

įkuriame spindi anksčiau litua
nistinę Bostono mokyklą baigu
sieji abiturientai.

(Pabaiga)

rmnirfo dakj
kad netru-

- >.(} s

Andrius Ambraziejus,
s, Linas Dabrila, 
Dalius Vasys ir f

a Turėkite kantrybės su kvai
liais. Nes gali pasirodyti, kad 
viąai nėra kvailesni už jus pa
čius. (Marcel Pagnol)

a Priežastis kodėl nuo rūpės-; 
čio daugiau žmonių miršta negu 
nuo darbo yra ta, kad žmonės 
daugiau rūpinasi negu dirba.

1 (Robert Frost)

rių trys jau yra baigę lituanis
tinę mokyklą Bostone? Du iš jų 
šiuo metu tarnauja “Didės Ša
mo“ armijoje, o šių mokslo me
tų tos mokyklos abiturientas, 
berods, jau yra Bostono techni
kos mokyklos studentu.

Tiktai pats jauniausias tebe
stovi lituanistinės mokyklos mo
kinių sąrašuose, kurie ir jį, ket
virtąjį, nuves į abiturientų gre
tas. Gera tokiam sūnų būrio tė
vui ruošti, organizuoti piketus 
ir demonstracijas: jeigu nesu
siranda pakankamai rėmėjų, — 
išeina su nuosava “minia”. O 
tame reikale sūnūs neatsilieka 
nuo nepailstančio tėvo ir kilnio
sios motinėlės...

...Po visokių, sveikinimų ir at- 
sveikinimų jiems pagerbti po
būvyje abiturientai atliko jų pa-

jo globą ir “piktą žvilgsnį”, ku
rio nebereikės matyti, abiturien
tų tėvams, sudariusiems sąly
gas įsigyti lietuviško mokslo 
šviesos, visų vardu pasižadėda
mas tos šviesos nepamiršti ir 
kur tik galima ir reikalinga, ja 
naudotis.

Lengva jaunuoliui, baigusiam 
lituanistinę Bostono mokyklą 
Gyčiui Gaveliui dėkoti ir paža
dus visų su juo baigusių vardu 
duoti, jog jie stengsis išlaikyti 
lietuvišką mintį, sielą ir veržlu
mą, jeigu to viso veržlumą jis 
yra paveldėjęs ne tik iš lietuviš
kos mokyklos, bet ir iš savo tė
vų lietuviškos aplinkos. Juk 
“obuolys netoli krenta nuo 
obels.”

Taip ir čia: šių mokslo metų 
lietuviškos mokyklos abiturien
tams pagerbti ir su jais atsi
sveikinti pobūvio vedėju buvolčių paruošta meninę programą: 
pakviestas inž. Zigmas Gavelis, 
ne vieną kartą įrodęs savo su
gebėjimą pavyzdingai atlikti pa
siimtas ar savanoriškai užsidė
tas lietuviškas pareigas:

Prieš keletą metų būdamas li
tuanistinės mokyklos “Tėvų ko
miteto” pirmininku, pagirtinai 
sutvarkė pastebimai pašlijusius į 
finansinius ir kitokius tos mo-| 
kyklos reikalus;

b) taip pat prieš kelis metus 
prisiėmęs Bostono Lietuvių Kul
tūros Klubo pirmininko parei
gas, savo kadencijoje to klubo 
reikalus ir programą tvarkė taip, 
jog ir šiandien ne vienas pasigė
rėdamas ištaria: “Va, kaip rei
kia dirbti!”

c) Simo Kudirkos tragedijos 
byloje, kai ji demonstracijų pa
vidale buvo rodoma ir ryškina
ma Bostono gyventojų viešumai 
ir Kudirką išdavusių aukštų Pa- 
krančio Apsaugos pareigūnų gė
dai ir pasmerkimui, inž. Zigmas 
Gavelis buvo vienas atkakliau
sių ir ištvermingiausių tų de
monstracijų organizatorius ir 
ruošėjas;

d) bostoniškiai gerai žino, kad 
į Ameriką 1971 m. pradžioje at
vykusio Sibiro “meninio ansamb
lio” “piketų” — protesto demon
stracijų sumanytoju ir ruošėju 
buvo užsispyrėlis inžinierius Zig
mas Gavelis. Jis surado savo už
mojui talkininkų — Bostono žy
dų bendruomenę ir išjudino ki
tų, Rusijos pavergtųjų tautų 
,latvių, estų, ukrainiečių) at
stovybes; ir tiktai jo iniciaty
vos, užsispyrimo ir darbo pa
sėkoje kartu su tomis tautybė
mis, ypačiai su žydais, Bostone 
įvyko pakartotinos demonstra
cijos prieš tautų pavergėją ir 
niokotoją — Sovietų Rusiją;

Jį, kaip pavyzdingą valdybos 
pareigūną, prisimena “Lietuvių 
Inžinierių-Architektų Sąjungos” 
Bostono skyriaus nariai ir vado
vai. Taigi, kad tokių gavelių nors 
po desėtka būtų didesnėse lietu
vių kolonijose Amerikoje, tada 
visai nereikėtų baimintis lietu
viško nuosmukio galimybe...

O gal tokio darbštumo, atkak
lumo ir sumanumo akstinu yra 
jo visaip žavi žmona, padovano
jusi jam net keturis sūnus, ku-

Andrius Ambraziejus paskai
tė B. Brazdžionio “Aš šaukiu 
tautą”, o mergaitės pakaitomis 
skaitė-deklamavo Mačernio poe
zijos ištraukas iš veikalo — “Vi
zijos”, pabaigai mergaičių tre
jetukas, pianinu palydint ket
virtajai, padainavo porą šlage- 
rėlių, kurių paskutinysis, buvo 

1 pačių dainininkių sukurtas, bū
tent “Sudiev, sudiev”!

Po oficialiųjų iškilmių ir me
ninės programos jaunieji abi
turientai nusileido į pirmąjį auk-

KiįsPEED QUE

WRINGER SPECIAL
BIG 2Q gallon TUB

. ' - A I- A - ■■ *

10YĘARTRANSMISSI0NPARTS WARRA
‘10-YEAR WARRANTY 

ON TRANSMISSION PARTS 
Speed Queen washer transmissions 
consisting of the case, rocker arm, 
link, crank gear, drive gear, con
necting rod,, pinion and clutch arm 
are warranted for ten years from 
date of installation by Speed Queen, 
A Division of McGraw-Edison Com
pany. If any of the above listed 
parts fail within the 10-year war
ranty period as a result of a manu
facturing defect, they will be 
replaced. Labor charges incurred m 
the removal and replacement of 
such parts are the responsibility of 
the owner unless the one year war
ranty responsibility of the Speed 
Queen dealer applies;

DW6132
Pump Model

COME IN TODAY!

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO.
5115-5123 So. Kedzie Ave. Tel: PR 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

F

Raginkite 
raugti ~ taupykite!

INSUREU ]

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

UNIV• 'i

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

—

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Mediniai Rusijos volai
Birželio 26 dienos Vilniuje leidžiama Tiesa įdėjo ilgo

ką straipsnį apie Dotnuvos žemės ūkio akademiją ir kol- 
chozininkams teikiamas praktiškas žemės ūkio pamokas. 
Kosyginas ir Brežnevas prižadėjo užversti maisto pro
duktais visas Rusijos ir rusų okupuotų kraštų maisto 
krautuves, bet dabar visą atsakomybę rusai verčia žemės 
ūkio akademijoms. Jeigu šios neparuoš tinkamų agro
nomų, tai maisto nebus, krautuvės bus tuščios, kaip jos 
buvo tuščios per visą bolševikų valdymo laikotarpį.

Lietuva buvo ir tebėra žemės ūkio kraštas. Lie
tuvos ūkininkai priaugindavo maisto ne tiktai sau, bet ir 
visai Lietuvai. Lietuvos ūkininkų augintus javus, svies
tą, linus, mėsą, kiaušinius didžiausiais kiekiais veždavo į 
užsienius. Lietuviai pradėjo badauti, kai geriausius ūki
ninkus rusai išvežė į Sibirą, o likusiems atėmė žemę ir 
galvijus; kai Lietuvoje įvedė Įvairius kolchozus, o jų 
priešakiu pastatė apie žemės ūkį nieko nenusimanančius 
gerus komunistus.

Nepriklausomos Lietuvos laikais įsteigta Dotnuvos 
žemės ūkio Akademija dabar paversta pačia pagrindi 
ne mokykla kolchozų vadovams ruošti. Po karo Lietuvo
je atsiradę rusai kolchozų tvarkyti nepajėgė. Jie kolcho
zuose suko ir vogė, ką tiktai galėjo. Dabar kolchozų prie
šakyje jau statomi lietuviai, bet krašte nėra pakankamo 
lietuvių skaičiaus, kurie mokėtų ūkininkauti. Papras
tiems žemės ūkio darbininkams komunistai mokėdavo 
po 24 rublius į mėnesį. Vyresnieji gaudavo 12 rublių mė
nesinę pensiją. Jaunimas iš kaimo bėgo ir dabar tebebė
ga. Komunistai verčia mokyklas lankantį ir baigaintį jau
nimą grįžti į kaimus, stoti į kolchozus, bet šio darbo jie 
vengia. Jie ieško geresnio uždarbio ir žmoniškesnės 
ateities.

Dotnuvoje kiekvieną pavasarį ir vasarą ruošiami 
įvairiausi agrikultūros kursai. Agronomai ir specialistai 
aiškina suvažiavusiems jaunuoliams, kas daryti, kad 
derlinga Lietuvos žemė vėl galėtų brandinti javus ir dar
žoves. Minėto dienraščio korespondentas A. Kezys apra
šinėja Dotnuvoje vykstanti judėjimą ir suvažiavusiems 
kolchozininkams teikiamas žemės ūkio pamokas. Jis ap
rašinėja, kad birželio pabaigoje Dotnuvoje didžiausia 
atrakcija buvusi 24 metų čempionė Sofija Mackevičiūtė. 
Pasirodo, 1 ad žemės ūkio krašte arimo čempionatą lai
mėjo moteris o ne vyras. Iki šio meto Lietuvoje žemę arė

Subscription Rates:
<n Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
six month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted StM Chicago, I isgyvenę beveik šimtmetį, 
11L 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

JURGIS JANVšAlllS

CHICAGA

Besiruošdami didžiajam šių 
metų kultūriniam įvykiui — 
JAV ir Kanados Lietuvių Ben
druomenių Ketvirtajai Dainų 
Šventei prisiminėme 
praeitį, senesniosios 
lietuvių chorų veiklą 
jose ir organizacijose, 
nėme chorų didelį įnašą, 
dant lietuvių tautinę kultūrą, 
puoselėjant gražias lietuviš
kas dainas ir giesmes. Chorai, 

sa-

tolimą 
kartos 

parapi- 
Prisimi 

ug-

vyrai, o moterys dirbo prie namų. Moterys stodavo už 
arklo tiktai didelių nelaimių metu. Pasirodo, kad dabar 
kolchozuose vyrų nėra. Moterims reikia ne tiktai už ark
lo stoti, bet ir traktorius valdyti. “Tarybinės” Lietuvos 
geriausia arėja yra moteris — Sofija Mackevičiūtė. Ji ne 
tiktai tiesiausias vagas išvaro, bet ji pajėgia traktorių 
taip nustatyti, kad jis nevarytų labai gilių vagų. Pro 
gilias vagas neprasiveržė pasėliai ne viename kolchoze.

A. Tindžiulis, Dotnuvos Instituto agrotechnikos 
skyriaus vedėjas, suvežtiems kolchozų vadovams aiški
na, kaip reikia arti Lietuvos žemę ir pasakoja, ko žemės 
ūkyje nereikia daryti. Korespondentas A. Kezys šitaip 
vaizduoja ’ instituto vedėjo vedamą darbą ir dėstomas 
paskaitas:

“A. Tindžiulis patarė visiems padaryti išvadas 
ir iš kitų šio pavasario klaidų. Kas vežė pavasarį 
organines trąšas cukriniams runkeliams — pralai
mėjo. Tokie runkeliai daugiausia nesudygo. Taip 
pat aišku, kad pavasarį visus pasėlius reikia gerai 
privoluoti, ir ne mediniais volais, kurie tinka dau
giau žvirblių pabaidymui, bet gerais, sunkiais. Tie
kėjai turėtų pasirūpinti, kad ūkiams jų, o taip pat 
gerų kultivatorių nestokotų”. (Tiesa, 1971 m. birže
lio 26 d., 2psl.).
Prof. Tindžiulis suvažiavusiems kolchozų vedėjams 

pataria pasėlius privoluoti gerais, sunkiais volais, bet jis 
labai gerai žino, kad nei okupuotoje Lietuvoje, nei pa
čioje Rusijoje sunkių volų nėra. Lietuvon rusai privežė 
medinių volų, bet mediniai, kaip sako Tindžiulis, tinka 
tiktai žvirbliams baidyti, o ne pasėliams prispausti, kad 
leidžiamos šaknys galėtų eiti į derlingą žemę. Mediniais 
volais pasėlių neprivoluosi. Tai reiškia, kad ir derliaus 
tinkamo nebus. Be derliaus — maistu nepripildysi krau
tuvių lentynų. Kosyginas galės kaltinti ’medinius volus, 
galės kaltę versti Tindžiuliams, bet jis nedrįs pasakyti, 
kad kalta visa komunistinė sistema, kuri seną ūkio siste
mą išgriovė, o naujos nepajėgė įvesti.

Mediniai Rusijos volai kenkia visai sovietų valdžios 
Įvestai sistemai. Vienoje kitoje srityje rusai įdėję dide
les pastangas, pajėgia laikinai pasirodyti, bet “medinis 
volas” jiems viską sugadina. “Medinis rusiškas volas”, 
greičiausiai ir gyvybės siūlą nutraukė drąsiems astro
nautams. Iš užsienio parvežti instrumentai padėjo ru
sams apskaičiuoti erdvės kelius, bet tas instrumentas 
komunistams nepriminė, kad -skriejantiems astronau
tams reikia parūpinti pakankamas deguonie kiekis.

“Mediniai Rusijos volai” dar brangiai kainuos ne 
tiktai patiems rusams, bet ir visai žmonijai.

i 
i

vaime aišku, lietuvybei išsau
goti padėjo labai daug. Chorų 
atliktus darbus gal kada kruop 
ščiai surankios kronikininkas 
ir tai būtų didelis kultūrinio 
gyvenimo kapitalas.

Atskubančios Ketvirtosios 
Dainų Šventės proga noriu 
mesti nors trumpą žvilgsnį į 
didžiąją Chicagą, į lietuvių 
pastangas atiduoti kuo didžiau 
šią duoklę ir šiai Dainų šven
tei.

Vargu ar kam į galvą atė
jo mintis suskaičiuoti, kiek 
Chicagoje veikia chorų. Tie
sa, mes tai vienu, tai kitu cho
ru ar jaunimo ansambliais 
įvairiomis progomis gėrimės. 
Tačiau būsime nustebę sužino
ję, kad Chicagoje šiuo metu 
veikia net keliolika lietuvių 
chorų, kurių didelė dauguma 
dalyvaus ir Dainų šventėje. 
Tad šia proga bent trumpu 
žodžiu juos prisiminsime.

Dainavos ansamblį pažįsta
me iš jo šakotos veiklos, šiais 
metais jis švenčia savo dvide
šimt penkerių metų sukaktį. 
Dainava gimė tremties keliuo
se, garsioje Hanau stovykloje. 
Ji tada guodė tūkstančius 
tremtinių savo daina. Per sa
vo ilgą amžių “Dainavos” 
veidas daug kartų keitėsi. 
Keitėsi dirigentai ir choris
tai, tačiau “Dainava” vis 
išliko gyva ir dabar kruopš
čiai ruošiasi savo sukaktuvi
niam koncertui. Bet šalia to, 
o gal ir pirmuoju darbu ji 
laikė Ketvirtąją Dainų šventę. 
Muz. Petras Armonas, dabar
tinis šio ansamblio meno va
dovas ir dirigentas, buvo vie
nas iš pagrindinių ramsčių su
darant šventės repertuarą ir 
vadovavo Muzikinei komisijai, 
drauge eidamas vykd. komite
te vicepirmininko pareigas. 
Dainava yra davusi šimtus 
koncertų, dainavusi tautinėse 
šventėse, stačiusi vaidinimus ir 
giesme guodžia savus tautie
čius Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijoje. Choras su ryžtu ir 
meile dainai ateina ir į didžią
ją amfiteatro sceną Dainų 
Šventės diena, v

Chicagos Lietuvių Operą pa
žįstame iš jos 15 metų veiklos, 
iš gražių pastatytų įvairių ope
rų. šis vienetas įaugo į lietu
vių visuomenę savo darbu, 
drausme ir didžiomis pastan
gomis, išeivijoje duoti mums 
liuksusą — operų spektaklius, 
neturint jokių finansinių biu
džetų. Tai tik sumanumo ir 
energingų žmonių dėka galime 
pasiekti. Lietuvių Operos vy
rų ir moterų chorai stebina net 
meno kritikus, o tokių chorų 
pavydi net ir skaitlingesnės et
ninės grupės. Chorų paruoši
mo naštą ilgus metus neša 
chormeisteriai: muz. A. Ste
phens ir A. Gečas. Ir kai baigė 
si sunkus operos šių metų se
zonas, Lietuvių Operos cho
rai neišsiskirstė į ramų vasa
ros poilsį, bet karštomis die
nomis mokėsi Dainų šventės re
pertuare numatytu dainų. Ir 
džiugu, kad toks stiprus ir 
skaitlingas choras jungiasi į 
Dainų šventės ruošimo talką 
ir savo galingais balsais pada

Dainę šventė — Mūšy džiaugsmas ir pasididžiavimas. Jai mes daugelis 
mūšy skyrėme daug brangaus ir mielo laiko. Ji bus didinga ir atmintina. 
Gražiomis viltimis apie Dainy šventę gyvena ansamblio "Dainava" daini

ninkės iš kairės j dešinę: G. Giedraitytė, D. Kavaliauskienė ir 
St. Gruodytė.

V. Noreikos nuotrauka

rys ir pačią šventę gražesnę, 
sėkmingesnę.

Apie Chicagos Vyčių chorą 
kalbėjome. Tai darbštus vie
netas, savyje apjungiąs ir čia 
gimusius lietuvius ir įvairių 
švenčių metu (atskubėjęs tal
kon ir kitiems chorams? Šiuo 
metu chorui diriguoja jaunas, 
malonus muzikas F. Strolia. 
Šį chorą taip pat sutiksime 
Dainų šventėje.

Tvirta, kaip uola ir Šv. An
tano lietuvių-parapija, Cice- 
roj. Ilgaamžis choras bažnyti
nių giesmių nemažą kraitį su
telkęs, visada sekmadieniais gie
dąs šioje lietuvių salelėje. Šiuo 
metu chorui energingai vado- 
vaujamuz. Antanas Skridulis. 
Choras yra dalyvavęs visose 
ankstyvesnėse Dainį] šventėse 
ir dabar, puikiai paruošęs Ket 
virtosios Dainų šventės dainas, 
jungiasi į šią didžiąją dainos 
meno demonstraciją.

0 jeigu kada tik sekmadie
niais būsite Marquette Parke, 
užeikite sumos metu į gražią, 
lietuviško stiliaus bažnyčią. 
Nustebsite chorų gražiomis gies
mėmis. Jų skambesio, rodos, 
klausytumeisi ir klausytumei- 
si. Šio choro meninis lygis iš
augo tada, kai jam pradėjo 
vadovauti gabus, energingas 
muz. Vladas Baltrušaitis. Jo 
dėka gėrėjomės C. Sasnausko 
“Reguiem” Marquette Parko 

ir Cicero liet, parapijų baž
nyčiose suruoštų koncertų me
tu. 0 kiek daug savo repertu
are turi lietuviškų giesmių ir 
dainų.! Tad šv. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos choras 
(taip jis vadinamas) inten
syviai dirbo, besiruošdamas 
ir Dainų Šventei. Šio gero cho
ro įnašu tikrai džiaugiasi ir 
šventės rengėjai.

Taigi kaip matome Dainų 
šventėje vien iš Chicagos daly
vauja net 5 suaugusiųjų chorai, 
su daugeliu daininkų. Chica
gos lietuvių chorai veik porą 
metų dirbo, besiruošdami 
šventei. Ir tai neįtikėtinai di
delis ir gražus įnašas į bendrą 
darbą. Chorų vadovų ir choris 
tų pasišventimu tik galime 
džiaugtis,. didžiuotis ir nuošir- 
džiai jiems dėkoti, kad jie sa
vo darbu lemtingai prisideda, 
kad ši dainų šventė džiugintų 
kiekviena lietuvi.

Čia suminėjome tik suaugu
siųjų chorus. Sekančiame re
portaže stabtelėsime prie mū
sų gausaus dainuojančio jau
nimo, kuris Chicagoje susibū
ręs į keletą lituanistiniu mo
kyklų chorus bei ansamblius.

Kuo mes atsidėkosime daini
ninkams už jų triūsą. Manau 
viena iš gražiausių padėkų 
— mūsų gausus dalyvavimas 
pačioje šventėje. Tad ruoški
mės!

M. GELžINIS

Ar gali prof. Dr. Ivinskis 
parašyti bešališką

Mažosios Lietuvos istoriją?

Tokių lietuviškų mokslininku tvirtini
mų vokiečiai kaip tik laukė. Dabar jau ne 
be vokiečių, bet pačių lietuvių, ir tai ne 
eilinių žmonių, bet iškilių mokslininkų fi
losofijos daktarų pareiškimais jie griovė 
lietuvių pretenzijas į Mažąją Lietuvą.

11. DAKTARANTO IVINSKIO IŠVADOS 
Iš TRESLERIO KNYGOS

Savo disertacijos 148 pusi, daktarantas 
prieina tokių išvadų:

“Iš šitų parodymų gauname Įspūdžio, 
kad emigracija iš Lietuvos Į Dykrą (Į Prū
sus) daug anksčiau prasidėjo, negu iki 
šiol literatūroje buvo parodoma. Todėl 
Salio (disertacijos pusi.) 131 pastaba, 
kad pirmoji emigracija iš Žemaičių buvusi 
1106 m., nebėra teisinga. Taip pat nie
kinga yra J. Ganss nuomonė, 
viškoji kolonizacija Prūsuose 
jusi apie 1450 metus”.

Daktaranto rašinyje ryškėja 
dos:

1) Dykra suplakama su Prūsais.
2) žemaičių ir aukštaičių imigracija 

Prūsus prasidėjusi jau prieš 1406 metus.
Dėl pirmo:
Mortensenininkai Įkandžiai ir šiandien 

kad lietu- 
teprasidė-

dvi išva-

Į

tebesistengia įrodyti, kad visa Dykra iki 
Dubysos ir Nemuno vidupio nepriklausiu
si Lietuvai, bet tik vienam Ordinui. Tam 
tikslui jie naudoja kelių sutarčių neaiškų 
tekstą. Tačiau ne pergamentas, bet fak
tai turėtų istorikui rūpėti. O faktai pa
rodo, kad Dykra arčiau Ordino valdų bu
vo Ordino įtakoje, kaip Dykra palei Du
bysą ir Nemuną buvo Lietuvos įtakoje. 
Tarp šitų barų buvo platus ruožas, kuris 
nebuvo nei vienos pusės įtakoje, bet buvo 
tikra “Niekieno žemė”. 'Pono Ivinskio... 
dass die Einwanderung aus Litauen in die 
Wildnis (nach Preussen) viel frūher be- 
gann... žodžių išrikiavimas verčia išvesti.1 
kad jis palaiko mortenseninkus ir Dykrą 
suplaka su vienais Prūsais.

Dėl antro: ,
Antroji p. Ivinskio išvada, kad lietuvių 

imigracija į Prūsus jau daug anksčiau 
prasidėjusi, yra labai drąsus jauno žmo
gaus paskubomis padarytas įlaigojimas. 
šiandien yra visai aišku, kad kokio nors 
lietuvių judėjimo į Prūsus, kurį galėtu
mėm emigracija vadinti, iš viso nebuvo. 
Prūsija buvo, kaip dr. Jakštas teisingai 
sako (Liet. Encikl. XV, p. 407), iš esmės 
vidaus kolonizacijos keliu apgyvendinta.

Pavieniai pabėgėliai iš Žemaičių ir pa
vieniai emigrantai iš Aukštaičių jokios 
kolonizacijos nesudarė.

Net kai kuriė vokiečių Ostforšeriai ne
palaiko daktaro Ivinskio nuomonės ir sa
vo teigimais paneigia gerb. p. Ivinskio įtai 
gojimusį. Tai p. Dr. Walter Grunert 
straipsnyje “Schilleningken, Besicdlungs- 

geschichte eines Dorfes im nordlichen 
Ostpreussen (šilininkų kaimo, esančio 
šiaurės Rytprūsiuose apgyvendinimo isto
rija), Jahrbuch d. Albertus Universitat 
zu Kbnigsberg, Bd. IX, 1959, pusi. 258 — 
267, sako;

“Tik hercogo Albrechto laikais (t. y. 
po 1525) įsisiūbavo Dykros rytinės dalies 
apgyvendinimas, nors čia, kaip tai žino
ma iš Klaipėdos krašto, pavieniai pabėgė
liai ir ahksčiaū jau kūrėsi. Albrechtui rei
kėjo žmonių; jis mėgino vidaus koloniza
cijos kėliu pakelti suvargusios... valsty
bės pajamas’’.

Kodėl p. Ivinskis šioje vietoje pasirodė 
mortenseninkiškesnis už pačius mortense- 
ninkus — lieka neaišku. Ir čia jis kelius 
lietuvių perilgą laiką įvykdytus atbėgimus 
į Prūsus iškelia, ypatingai akcentuoja ir 
apšaukia imigracija.

12. LIETUVIŠKOS “EMIGRACIJOS” 
PRIEŽASTYS

Ponas Ivinskis savo disertacijoje nepa
davė vienų skaičių apie lietuvičkus “emi
grantus”, bet išvardino taip pat eilę prie
žasčių, kurios vertusios lietuvius, vėliau 
lietuviškus baudžiauninkus į Prūsus bėgti.

Taip jis pusi. 119 rašo apie “emigraci
jos” priežastis:

1) “Šie ist vor allem in wirtschaftli- 
hen Grūnden zu suchen” (Ją reikia ieškoti 
ūkiškose sąlygose).

2) “Die inneren ckonomischen Note” 
(Vidujiniai ūkiški negalavimai).

3) “Hierdurch entstand cine grosse 

Unzufriedenheit der Bauern in Žemaiten, 
die noch durch grosse Ungerechtigkeit 
verstarkt wurde” (Tokiu būdu atsirado 
didelis nepasitenkinimas tarp Žemaitijos 
baudžiauninkų, kuri socialinis neteisingu
mas dar daugiau padidino).

Čia reika sustoti ir p. Ivinski paklausti, 
kokius ‘‘vidujinius ūkiškus negalavimus” 
Lietuvoje jis turi omenyje? Kokie buvo 
tie jo tariami “socialiniai neteisingumai”

Mums kaip tik yra žinoma, kad po Žal
girio mūšio ne Lietuva, bet Ordino vals
tybė pakliuvo i “vidujinius ūkiškus nega
lavimus’’ ir kad Ordino valstybėje buvo 
labai žymūs “socialiniai neteisingumai”, 
kur “Ponai” (Die Herren vom Deutschen 
Hause) valdė ir baudžiauninkai buvo že
miau šunies lyyio laikomi.

Ordino valstybės vidujiniai ūkiški ne
galavimai augo ir augo, kol 1452 m. net 
jo paties miestai ir luomai prieš savo val
dovą ir engėją sukilo. O po Ordino laikų 
padėtis nepagerėjo. Priešingai, Sambos 
baudžiauninkų padėtis buvo tokia sunki, 
kad vertė juos 1.525 m. sukilti prieš bjorus 
ir dvarininkus, kol hercogas Albrechtas 
garsųjį “Bau< i naufstand” labai žiauriai 
ir labai kruvinai numalšino.

Tad kodėl vidujinius ūkiškus negalavi
mus ir socialini neteisingumą vienai Lie
tuvai suversti, kuomet kaimyninėje Ordi
no valstybėje ir vidujiniai ūkiški negala
vimai ir socialiniai neteisingumai buvo 
daug ryškesni? Kodėl tematyti rakštį Lie

tuvos akyse ir kodėl nematyti sijos krikš
čioniško Ordino akyje?

Ir toliau, pusi. 149 daktarantas kalba 
apie “Die besseren Lebens — und Exis- 
tenzmoglichkeiten in Preussen” (Geres
nės gyvenimo ir egzistavimo sąlygas Prū
suose). Čia, atrodo, jis pamiršo paaiškin
ti, kad šaltiniai berods mini gerėjanti gy
venimą, bet kad geresnio gyvenimo sąly
gos tebuvo tik vokiečiams. Vokiečiai savo 
gyvenimo sąlygas nuolat gerino ir jų gy
venimas Prūsuose darėsi malonesnis ir 
turingesnis. Bet jų naudai baudžiavos 
jungą velkantieji prūsai, sūduviai ir že
maičiai jokio geresnio gyvenimo neregėjo.

Iki 1410 m. Žalgirio mūšio Ordinas sa
vo autochtonų pavaldinių nevertino, juos 
kėlė iš vietos Į vietą, vis tolyn Į Dykros 
pakraštį, kur jie turėjo medžius kirsti, 
kerus rauti ir žemę dirbti. Kuomet žemė 
tapo naši, kuomet trobos buvo pastatytos, 
jų sodybos buvo perduodamos naujai iš 
Vokietijos atvykusioms vokiečiams kolo
nistams. Tik po Žalgirio mūšio, kuomet 
sustojo vokiečių kolonistų srovę, Ordinas 
pamažu pramoko taupiau elgtis su vieti
niais senaisiais gyventojais. Vieno šimt
mečio bėgyje Ordino pareigūnai sutiko, 
kad senųjų gyventoju išnaudojimas tepa- 
kenks pačiam Ordinui ir todėl pradėjo su 
jais* lyg ir žmoniškiau elgtis.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

GERALDAS F. DA1MID

centrą 
atidaryta 
“kaimy- 

sveikatos

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 
IR GERKL1S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2ŠSė V». bJ.-c STRE8T
Ofise telefa PRospect 8-3229

Rezid. t.lef.: WAlbroolc 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto,

savo sumanymo

jokios žalos nepadarė ir skautai DETROITO LIETUVIŲ »

(Atkelta iš 2 psl.)

čia nare ji liko ir daugelį metų

vai,

NARIAI:

GRADlNSKAS

PLUS*

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

2512 W. 47 5T. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

/ GAS
MODEL 

DG9031

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairiy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

Dr. A JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Reiidu 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez. GI 80873

DR. W. M. EISIU - EiSINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

k«z. t»L 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building), Tsl. LU* 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

(•Iriu PRospect 8-1717

DL S. B1EZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu G Arden 3-7278

Ofiso teU HE 4-1818 arba RE 7-970C 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS '

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

ROCKFORD. ILL.
Reikšmingas skautų 

apsilankymas

Gražią birželio 19 d. popietę, 
šeštadienį, tyliai iš Chicagos ati
dundėjo didelis autobusas eu 50

Pavakarieniavę skautai pri- bus o.
rengė laužą ir atlikę mankštą*demokratijai ir Lietuvai. ŠeŠta- 
jau rengėsi užkurti laužą ir pra- dienio vakare skautų vadai Dr. 
dėti programą su šokiais ir dai- Petras Zuoba ir Petras Kaslaitis 
nomis, kai staiga užėjo didelis atvyko į Lietuvių klubą, teko su- 
iki 50 mylių per valandą vėjas sipažinti. Pakviečiau pasirašy- 
su lietumi ir pradėjo kelti aukš- ti į klubo aukso knygą. Vaclovą 

jaunų svečių — jaunųjų lietu-|tyn didžiąją skautų vadovybės Ploplį, kurį norėaju matyti, suti- 
viukų. Tai mūsų tautos gaivu
mas, tai skautai ir jų vadai.’ Ap- 
ssitojo Liet, klubo nuosavame 
parke, kurs šiuo metu yra pasi
puošęs visomis gamtos grožybė
mis.

Didžiulė aikštė — pieva nu
plauta kvepia; aplinkui lyg mil-1 kartą be vėjo, tad palapinėms 
žino pilies sienos tyliai stovi di
džiuliai ąžuolai, viršuje lyg lu
bos skaisčiai mėlynas dangus, tik 
retkarčiais skaisčią saulę užsto- 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 ja koks auksinis debesėlis, 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

palapinę. kau tiktai L. Klubo parke.
Subėgę skautai palapinę atlai- Į Skautų apsilankymas paįvairi- 

kė ir vėjui su lietum praėjus vi- no mūsų gyvenimą. Dėkui jiems, 
si skautai — dideli ir maži ir dėkui Augustinui Kapačinskui, 
vilkiukai sulindo į savo palapi- kuris mane nuvežė ir parvežė į 
nes miegoti. Apie 4 valandą ry-' skautų suvažiavimą. žvalgas 
to vėl užėjo didelis lietus, tik šį1 _

:it. įnoriai lurėtų pirkti 
leidimus ne tik iš Illinois bet 
ir iš Čikagos. Atstovų rūmai 
Springfielde tokį įstatymą jau 
priėmė.

Senate respublikonai net 
pagrasino neduoti Čikagai rei 
kalingų CTA valdybai subsi
dijų, jei demokratai neatsisa
kys

PLEASE 
BE 

y CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fire* I

TE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI

liūdesio 
gražiausios gėlės ir vain 

pių papuošimui ir se 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT RAM E NT AS) 
5525 So. Harlem Ave.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČLA 

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

Vyriausias skautų vadas Vac
lovas Plioplys ir dug kitų svečių 
atvyko savo automobiliais. Pir
miausiai skautai pagal planą pie
voje išsistatė savo palapines — 
dvylika mažesnių, o viduryje di
džioji vadovybės palapinė.

VĖSINTUVAI 
KIEKVIENAM

NAMUI, NORS IR SENAM

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

DR. V. P. TUMAS0N1S
CHIRURGAS

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
orthopedas-protezistas

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom; 
(Arch Support*) ir t. t.

Vai.; 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084
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naujienas

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oar wildlife has no defense 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always bold matches till ookL 
Be sure to drosm <11 ompfires,

them again. Crash all 
smokes dead oat.

Plerpei Only you can 
prevent forest fires

gerai išmiegoję anksti kėlėsi, 
papusryčiavo ir suėję į aikštę pa
gal vadų švilpukų komandą at- prirašė žmoną ir mokėdavo jos 
liko mankštą, kurią užbaigė su- nario mokestį (mokestį mokan- 
giedodami Lietuvos himną.

Pradėjo atvykti iš miesto dau- P° j° mirties). Bet kadangi ji 
giau lietuviu. Vaišinomės tik' nuoširdžiai priklausė katalikų 
tai kavute ir minkštais gėrimais i .buvo Praktikuojanti
Laukėme atvykstant skautų ku
nigo. Jauni skautai sunešė sta
lus, pastatė ąžuolų pavėsyje, 
žmonėms susėsti, priešais pri
rengtas altorius iruždengtas bal
tai. Atvyksta savo automobilium

katalikė, tai, nuvežęs ją į bažny
čią, kantriai, cigarą rūkydamas, 
palaukdavo jos automobilyje.

Velionė Kalifornijoje mirė 
1971 m. birželio 21. Sūnaus pa
sakojimu, ji, ten gyventi persi-

Bandys atgauti 
bent dalį pinigų

Illinois prokuroras William 
Scott padavė į teismą mirusio 
valstijos sekretoriaus Paul Po 
well įpėdinius, įrodinėdamas, 
kad Powell palikti 2.7 milijo
nai dolerių, ar jų didelė dalis 
priklauso valstijai, nes sekre
torius laikydavęs sumaišęs sa
vo pinigus su valstijos pini
gais.

Prokuroras supranta, kad ši 
byla nebus lengva ir Įrodvmus 
bus sunku surasti. Jei valsti
ja ir nelaimėtų dalies paliktų 
pinigų, tai teisme galėtų pa
aiškėti daug Powellio veiklos 
paslapčių.

TĖVAS IR SUNOS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

vienas kunigas jau pavėlavęs.! kėlusi, netrukus pradėjo sirgti 
Pasiaiškino, kad turėjo nelaimę: ■ tūrėjo eilę operacijų. Kai at- 

■ - - 'rodė, kad sveikata jau pagerė
jusi, užgeso.

Atsisveikinome su ja Charles 
Step laidojimo namuose. Buvo 
ten daug gėlių vainikų, mišių 
vokelių. Lankė daug, ypač se
nesnio amžiaus, žmonių. Birže-

padanga susiplojo, bet jaunas 
energingas kun. Kezys pats už
sidėjo naują, sveikinosi su rock- 
fordiečiais, nors ir rankos pur
vinos. Atsivežė su savim kas 
reikalinga dėl mišių, persirengė 
ir pradėjo su malda. Nesirado 
giesmininkų, tai atliko skaity- bo 15, po gedulingų pamaldų šv. 
tinęs mišias. Pasakė gražų pa-'Beatričės bažnyčioje (ten dabar 
mokslą, prisiminė, kad šiandien 
yra Tėvų diena, padėkojo L. Klu
bui už suteiktą tokią gražią vie
tą. skautams. Kun. Kezys visai 
jaunas, puikiai lietuviškai kal
ba. Po pamaldų prasidėjo pie
tūs, užkandžiai.

yra prisiglaudusi Dievo Apvaiz
dos parapija su dviem lietuviais 
kunigais); buvo palydėta į Holy 
Sepulchre kapines. Tiek bažny
čioje, tiek ir kapinėse visos mal
dos buvo angliškos, nors velio- 

i nė tik lietuviškai geriausiai kai
čia noriu išreikšti padėką Pamaldas t laikė Lietuvoje 

skautų vadams ir tėveliams lei- S™?3, Romoje išmokslintas lie- 
džia savo vaikus priklausyti prie ^uvis kunigas.
tokios kultūringos organizaci-' Senoji karta traukiasi, trau- 
jos, kad užaugę jų sūnūs tikrai kiasi. Iš visko, kas buvo senieji, 
___________________________ i gerieji mūsų pirmatūnai, beliko 
___________________________ 1 tik gražus sapnas.

Kinijos /premjerą 
pakvietė’ j parodą

Illinois valstijos žemės ūkio 
departamento direktorius Gor
don Ropp, rengdamas Illinois 
žemės ūkio parodą, kuri Įvyks 
rugpiūčio mėnesi, padrąsin
tas komunistinės Kinijos su
švelnėjimo politikos ir stalo 
teniso žaidėjų — amerikiečių 
pakvietimo Į Kiniją, pasiuntė 
raštą Kinijos premjerui Chou 
En Lajui, pakviesdamas ji 

i atvykti i Illinois valstijos pa
rodą.

šis pakvietimas sukėlė pik 
. tą reakciją Springfieldo atsto- 
vų tarpe. Kai kurie net siūlė 

i sumažinti žemės ūkio depar- 
I tamentui skirtas lėšas parodai 
rengti.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DRYERS 
forthe70's 

from 
SPEED QUEEN

+ Stainless Steel 
Drum

+ Durable Press

+ ln-A-Door
Lint Screen

SPEED QUEEN

COME IN TODAY!

Čikaga nori 
specialių teisių

Demokratai Springfieldo 
! legislatūroje supykino respub 
likonus su savo sumanymu duo 
ti Čikagai ir Cook aps.krčiui 

į teises išduoti profesionalams 
• leidimus ir už juos imti pini- 
Igus. Daktarai, inžinieriai, ar- 
įchitektai, vaistininkai, grabo-

EASY TERMSGlaser’s Furniture& Appliance Co
5115-5123 SO. KEDZIE AVE. 

P Respect 6-1790
Open Monday and Thursday Evenings

1

Atidarė sveikatos
Čikagoje buvo 

pirma Model Cities 
nvstė” klinika — 
centras, kuris įsikūrė keturių 
aukštų namuose, kurie kaina
vo 625,000 dol. prie Provident 
Hospital rūmų, šis sveikatos 
centras aprūpins apie 1,000 
šeinių gyvenančių aplink 5034 
S. Vincennes Ave.

Sveikatos centre bus teikia
ma pagalba vaikams ir suau
gusiems. Didesnio gydymo 
reikalingi žmonės bus perke
liami Į Provident ligoninę. Cen 
tras pavadintas garsaus Čika
gos negro gydytojo Daniel Ha
le Williams vardu. Iš viso Či
kagoje bus keturi tokie cen
trai.

RADO VIETĄ
Stoka vietų, kur pastatyti au

tomobilį pasidarė tikra bėda. 
Anądien žiūriu, žmogus latake 
begulįs. “Kas, yra • sergi pa
klausiau pasigailėjęs. Gal galiu 
kuo pagelbėti?

“O, no”, linksmai atsakė gu
lintis latake. Mat, atradau vie
tą automobiliui pastatyti, tai 
žmona nubėgo atvažiuoti, o aš 
vietą saugau!”

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Upytės Draugiško klubo susirin
kimas įvyks penktadienį, liepos 2 d., 
Talman salėje, 4500 So. Talman Avė., 
8 vai. vak. Kviečiame visus narius at
silankyti, nes yra daug reikalų aptar
ti ir pranešimų išklausyti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

A. Kaly% kor.

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo piknikas įvlyks pirmadienį, 
liepos 5 d. Onos Bruzgulienės darže, 
8274 So. Kean Ave. Pradžia 12 vai. 
šokiams gros G. Joniko orkestras. 
Bus visokių vaišių ir gražių dovanėlių. 
Joniškiečiai kviečia visus narius ir 
svečius į šį linksmą pikniką.

A. Kalys, rast.

— Lietuviu Broghton Parko Motery 
klubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, liepos 1 d. Talman sa
lėje, 4500 So. Talman Avė. 8 vai. vak. 
Nares prašome atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti. Po šio 
susirinkimo bus pora mėnesių atosto
gų. Po susirinkimo bus vaišės.

Nut. Raštininkė

Metinė Mirties Sukaktis

JOSEPHINE SHIMKUS
Gyv. Brighton Parko apylinkėje.

Mirė 1970 metų liepos mėn. 2 dieną, sulaukusi pusės amžiaus.
Gimusi Lietuvoje.
Daug metų išgyveno Amerikoje.
Palaidota Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: dukterys — Nancy Santoski, Mary Maslauskas su 

šeima ir Bernice Dobilas, sesuo Ona Shimkus su šeima, anūkės, anū
kas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Mūsų brangiausiai Josephine Shimkus pagerbti bus laikomos 
šv. Mišios Sv. Kryžiaus bažnyčioje, 46th Ir Hermitage Ave., 1971 
m., penktadienį, liepos 2 dieną 8:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, drąugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas. L* > / į . ’ 1 ’ i

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji mamyte, niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
. Z. ' * * Dukterys, sesuo, anūkai.

žfeį Laidotsriq Direktoriai^

ILILaTU

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublie 7-86.01

DOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

k \
M.

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: Y Aras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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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su IV Dainy šventės rengėjais. Iš kairės: Albertas Vengris, 
pirm., John Evans, lėšy kom. narys, S. Endrijonienė

Philomena D. Pakel, president of Chicago Savings and Loan Association, kom. pirm, ir Stasys Džiugas, Informacija lietuviu kalba kom. pirm. Džiu- 
*----------- ----------------- Iš kairės: Albertas Vengris, lėšy kom. gu, kad Philomena D. Pakel yra IV Dainy šventės mecenatė, kuri sutiko

pirm., John Evans, lėšy kom. narys, S. Endrijonienė, Antanas Rėklaitis, padengti visas išlaidas — generalinės repeticijos metu — visus choristus 
vykd. kom. vicepirm., Philomena D. Pakel, dr. Gediminas Balukas, vykd. (1500 asmeny) pavaišindama.

Nuotrauka V. Noreikos

Originali ekskursija 
atvyksta į Chicagą

Bostono lietuvių jaunimo 
kuriam
studen- 
šio mė- 
pradėjo

in-
formacijos centras, 
vadovauja energingas 
tas Gintaras Karosas, 
nėšio pirmojoj pusėj
įdomią kelionę aplink Ameri
ka tokiu maršrutu: Bostonas,

|Montrealis, Toronto, Delhi, 
Hamilton, Cleveland, Detroit,, 
Dainavos stovykla, Chester
ton, Ind. — akademikų stovyk
la ir liepos 1' d. Chicaga, kur 
pabus per Dainų šventę ir po 
šventės patrauks toliau — i 
Omahą, Nebr., ir iš ten vėl i 
Kanadą, kur aplankys Ed

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Kas tik turi gerą skonį,

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPOMIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

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

I SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. * TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Hgų metų patyrimas. 

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

i kaina 2 doL r
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!? SIUNTINIAI Į LIETUVA
| COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

montoną, Calgary, Vancouve- 
ri ir vėl j JAV, per San Fran
cisco, Los Angeles, Mexico 
Houston, Texas, Baltimorę, 
Washingtona, Philadelphiją, 
New Yorką, kuri planuoja pa
siekti liepos 27 dieną.

Iš Bostono ekskursantai iš
vyko dviem autobusais su ke
liolika keleivių, bet pakeliui 
prisideda vis daugiau ekskur
santų. Ekskursijos vadovai G. 
Karosas ir Augustinas Vaičius 
sako, kad keliautojų skaičius 
sieks 60 asmenų.

5 C H I C A G O S IR?
APYLINKIŲ4^

taxi 
; nušovė 13 
Taxi vairuo-

Taxi šoferis 
nušovė berniuką

Policija Čikagoje ieško 
vairuotojo, kuris 
metų berniuką.
tojas atvežė 50 metų Clarą 
Gordon Į jos namus 4220 N. 
Clifton. Jai reikėjo sumokėti 
7 dol., o ji turėjo tik 5 dol. Ji 
paprašė šoferio palaukti, kol 
ji iš namų atsineš daugiau pi
nigų. šoferis nuėjo :>su mote
rim i jos butą ir pradėjo prie 
moters kabinėtis. Jos sūnus, 
13 metų amžiaus, griebė vir
tuvės peilį ir puolė motiną 
ginti, šoferis išsitraukė revolt 
veri ir berniuką’ riušoves 
bėgo.

pa-

Pikta negrė
Pirmadieni inegrų rajone, S. 

Indiana gatvėje buvo rastas 
peiliu subadytas 18 metų neg
ras. Jis nuo žaizdų ir mirė. 
Liudininkai papasakojo, I 
velionis kažko susiginčijo su 
23 r— 30 metų moterim. Ta su 
pykusi išsitraukė iš rankinu
ko peili ir subadė jaunuoli j 
krūtinę ir Į galvą. Moteris pa
bėgo ir jos ieško policija.

i

Pasiūlė atstovams 
susimažinti algas

Illinois seimą sukrėtė vieno 
nario Įžūlumas. Atstovas Ros 
coe Cunningham, respubliko
nas iš Lawrenceville, birželio 
18 d. pasiūlė atstovams rezo
liuciją, kuri sumažintų visų 
seimo narių, algas iki 12,360 
dol. metams. Algos tuo būdu 
liktų tik 360 dol. didesnės, ne
gu.jos buvo sausio mėn. kada 
legislatoriai pakėlė sau atlygi
nimus net 44 nuošimčiais, pri 
dėdami sau po 5,500 dol. Į me
tus.

Aistovas Cunningham tvir
tino, kad toks pakėlimas su
daryti] 3%, ką dabar legisla
tor] ai siūlo visiems valstijos 
tarnautojams ir darbininkams. 
Esą negražu tarnautojams pa
kelti algas 3%, o sau pakelti 
44%.

Kada atėjo eilė svarstyti ki

tą Cunninghamo įteiktą pro
jektą, visi atstovai atsisakė ji 
svarstyti, tuo keršydami Cun- 
ninghaniui už jo siūlymą susi
mažinti algas.

Kaip žinoma, jau savaitė, 
kai valstijos įstaigų ir net be
protnamių tarnautojai grasi
na susirgimo streikais, jei al
gos bus pakeltos tik 3%.

— Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfą $920 užsienio gimna
zijoms už š. m. liepos mėn. 
16 Vasario gini. — $700, Sale
ziečiams — $200, Punsko gimn. 
$20.

— James A. Gužaųskas, gyv. 
Evergreen Parko apylinkėje, 
baigė Marquette universiteto, 
Milwaukee, Wise. Medicinos 
mokykloje dantų chirurgijos 
mokslus daktaro laipsniu.

— Muz. Joriui Byanskui pa
gerbti rugsėjo ’ pabaigoje yra 
planuojama suruošti banketą 
Martinique restorane. J. Byans- 
kas savo gyvenim'e, kūryboje ir 
muzikos bei dainos menuose 
buvo ir liko lietuvišku klasiku.

— Žurnalistas Jurgis Janu- 
šaitis šiandien kalbės per Mar
gučio radiją apie IV-tą Dainų 
šventę. J. Janušąitis yra šven
tės spaudos komisijos narys, 
vienas aktingiausių plunksnos 
darbininkii aprašydamas art 
tėjančią Dainų šventę ir kiek
vieną pozityvų darbą lietuviš
kame gyvenime.

— Bogan apylinkės mokyklų | 
vadovybė, atkreipus dėmesj mo- 

kad tinoms ir organizuotai visuome
nei, išėmė iš apyvartos netinka
mus lytinio auklėjimo vadovė
lius. Tose m< 
ir lietuvių v;
Parko lietuviu namu savininku 
organizacija savo valdyboje tu
ri specialią švietimo komisiją, 
kuriai vadovauja ponia Cha- 
raška.

lokyklose mokosi «enos metu ir (sekmadienį) 
aikai. Marquette iePos • va^ (Pr).

♦ IV Dainų šventės Vykdo
masis komitetas yra susitaręs 
su filmuoto jais - specialistais, 
kuriems bus sudarytos sąlygos 
Dainų šventę nufilmuoti - Įre- 

— Evangelical ligoninę, esan- korduoti. Visi kiti prašomi pri-
čia prie 54tos ir Morgan 
Avė., nupirko religinė juodųjų 
organizacija, šios ligoninės ad
ministracijoje ir priežiūroje dir
ba nemažas lietuvių skaičius.

— Teodoras Elinstrubas, Po
vilas P. Dargis.j, Kazys Kleiva, 
dr. Kazys Šidlauskas, dr. Jonas 
Valaitis ir Vytautas Vepštas yra 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdybos* vicepirminin
kai. Jie atstovauja pagrindi
nėms Amerikos lietuvių organi
zacijoms. Sprendžiant ir nagri
nėjant Įvairius klausimus, ats
tovai pareiškia savo ir atstovau
jamos organizacijos žmonių 
nuomones. Sprendimai daromi 
balsavimu tik gerai ir visapusiš
kai apsvarsčius.

■*■ Iki liepos 2 d. reikia rezer
vuoti vietas į JAV ir Kanados

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

TYP1ST — VARIETY
Deerfield Engineering Company, con- 

| venient location, has need for exper
ienced typist. 37% hours week. Fine 

i working conditions among friendly 
people. Excellent starting salary.' 

All Company benefits.
Call Mr. DAWSON 

945-8800

Vicinity Pulaski and North Ave. 
One operator full time.

528-0074 after 6 P. M.
PETRAS KA2ANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, 111. Virginia 7-/747

DEPENDABLE WOMAN

is day week, go. General housework, 
steady, in Park Ridge. $75 per week, 

own transportation. References.
825-2359

To
Experienced in Alterations

> work in Ladies Dress Shop.
Full or part time.
Western Springs.

Call CH 6-4988

to 
ce

BOOKKEEPER. Experienced in pos
ting ledgers, preparing payroll and 
closing books. Also experienced in 
hospital claims. Pleasant working 
conditions. Compensation according 

experience. Automotive experien- 
desired but not necessary. For 
appointment call Mr. JAMES, 

729-6000
NUGENT VOLKSWAGEN, INC.

301 WAUKEGAN RD., GLENVIEW

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

CICERO APYLINKĖJ — Reikalingas 
sąžiningas senesnio amžiaus vyras, 
lengvam, švaros palaikymo darbui. 

Kambarys ir atlyginimas.
Skambinkite 656-5237

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

BEAUTICIAN — Part time — Male 
or female.

Call 847-3440 or HU 5-9614

LB IV Dainų šventės banketą. 
Banketas Įvyks liepos 4 d. Con
rad Hilton viešbučio puošniose 
salėse, 720 S. Michigan Ave., 
Chicagoje. Pradžia — 7:00 v. 
vak. kokteilis, 8:00 v. vakarie
nė. Vakarienė $12.50, stalai de
šimčiai asmenų. Ten pat, kito
je salėje, bus jaunimo šokiai, 
Įėjimas $2.00 asmeniui. (Pr).

Midaugas Mačiulis jaunas 
pasižymėjęs pianistas išpildys 
dali programos liepos mėn. 3 d. 
(šeštadienį) 8 vai. vak. Jauni
mo Centro didžiojoje salėje. 
Programoje taip pat dalyvauja 
rytinio pakraščio dainininkė 
Ona Zubavičienė.

Į šią muzikos ir dainos pro
gramą visus kviečia

LB apygardos valdyba
(Pr)

IV Dainų šventės Vidaus 
Tvarkos tarnyba prašo Gran
dies šokių grupės narius, skau
tes ir skautus susirinkti į Inter
national Amphitheatre salę 
(šeštadienį) liepos 3d. 12 vai.

silaikyti tvarkos ir dirigentus 
neapsunkinti su aparatų švieso
mis. (Pr).

* I TV Dainų šventę Chicagon ‘ 
liepos mėn. pirmomis dienomis 
pradės skristi — važiuoti cho-j 
ristai iš Amerikos ir Kanados. 
Juos sutikti ir atvežti Į Jaunimo 
Centrą yra reikalingas susisie
kimo priemonių patarnavimas. I

Dainų šventės Komitetas pra
šo geros valios lietuvių tam tiks
lui paskirti savo turinius auto
mobilius su šoferiais. Paskyrę 
savo automobilius šiam svar-l 
biam reikalui bus laikomi IV 
Dainų šventės rėmėjais. Auto
mobilius prašome registruoti 
Dainų šventės būstinėje, 6643 S. 
Maplewood Ave.. Chicago, HI. 
60629, telef. 436-5665 arba 
778-2858. (Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

-PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSI.MOKEJ 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE J

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — N0TAR1ATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Call: Frank Zapolis 
320816 W. 95th St.

GA 4-8654

State farm

A. T V E R A $ 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublIc 7-1941

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE,

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi-1 

gyvybės, svei-i 
[ katos ir biznio.

Pigios Išsimokė- Į 
limo sąlygos.

J. ’BACEVIČIUS __ 
6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233 -

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas, 

įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

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

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

REMKTTF TUOS BIZNIERIŲ?
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

REAL ESTATE FOR SALE 
m — PardavimuiNamaiz žeme _ _ ____

L.A.IKAS DABAR!
DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 

pajamų metams, Brighton Parke. Kai- 
"^SrAMB. PUIKUS MEDINIS, nau
jas šild., garažas, arti parko. Kaina 
$15 800

6’ KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. S26800. .

2 BUTU MŪRINIS. 4 ir 5 kamb., 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26.500.

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2xo, 
2x3 ir 1x4 kamb.. virš $7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. S47.000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai. nau
jas stosas. gazu šildymas, 2 auto ga
ražas. platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužprašo — S33.5OO.

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

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

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

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

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

PUIKUS BUNGALOW, Įrengtas 
sklenas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
ouete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

2737 WEST 43 STREET
CL 4-2390

10 BUTŲ, mūras, alum, langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. . Tik S79.500.

6% KAMB., 18 metu mūr., šil. gazu, 
Įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26.900.

AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS, Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobiliu 
garažas, Marquette Parke. Tik 
S28.900,

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

SCOTTVILLE 
LIETUVIŲ KOLONIJOJ,

ant gero US 31 kelio, 3% mylios nuo 
miestelio, blokas nuo maisto krautu
vės ir restorano, savininkas parduoda 
5 kambarių 3 metų namą su pilnu 
skiepu. 24 x 24 garažu ant 266 x 208 
pėdų žemės ploto, švarus oras, gar
dus vanduo, gražus daržas. Labai gra
ži vieta — turite pamatvti. $22,500. 
Galima imokėti puse, likusius išsį- 

mokėjimui iš 7% palūkanų.
EDW. A. Z A L I S

Rt. 2, Box 547-A 
SCOTTVILLE, WICH. 49454

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


