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JURE KUN. BENEDIKTAS SUGINTAS
ČIKAGA. — Balandžio 20 d. 4:05 vai. ryto šv. Kryžiaus li

goninėje mirė kunigas Benediktas Sugintas. Mirties priežastis — 
sutrikusi širdis. Sekmadieni, balandžio 16 d. kun. Sugintas apalpo 
bažnyčios zakristijoje, besiruošdamas šv. mišioms. Krisdamas 
buvo susitrenkęs galvą. Jau keleri metai stiprusis žemaitis buvo 
pradėjęs silpnėti, prarasti atmintį. Jo sveikata jau senokai kėlė 
rūpestį dideliam jo gerbėjų skaičiui Čikagoje ir apylinkėje.

Su kunigu Benediktu čikagie- 
čiai neteko plačiai visuomenei 
žinomo, energingo, visur suspė
jančio dvasiškio, visuomenės vei
kėjo, aukų šalpos darbams rin
kėjo, mirusių lietuvių lankyto
jo ir lydėtojo. Jis buvo žmonių 
kunigas, nemėgiamas kitų dva
siškių, ignoruojamas dvasinės 
vyresnybės. Sugintas buvo 
Strazdelio tipo kunigas, savo jė
gas pašventęs Lietuvos ir lietu
vių interesams. Jo dirbtas dar
bas dar nerado įpėdinio ir vargu 
ras... .. "

Benediktas Sugintas gimė 1895 
m. sausio 3 d. .Vytogalos km., 
Skaudvilės vis., Tauragės apskri
tyje. Baigęs vidurinius moks
lus jis 1913 m. įstojo žemaičių

!Š viso pasaulio
<3*

NEW YORKAS. — Kinijos 
stalo tenisistai pademonstravo 
savo meną ir Jungtinėse Tauto
se. Juos priėmė meras Lindsay, 
padovanodamas visiems po mies
to raktą ir vyrams po kaklaraiš
ti, nors kinai nešioja “Mao tuni
kas” ir kaklaraiščių nenaudoja.

WASHINGTONAS. — Sen. 
Barry Goldwater ir kiti 13 res
publikonų senatorių pasiūlė se
nate rezoliuciją, remiančią pre
zidento Nixono veiksmus Viet
name ir smerkiančią komunistų 
invaziją. Rezoliucijai nėra vil
ties būti priimtai. Goldwateris 
pareiškė: “Jei rusų Jai vai buvo 
užgauti, tai perkūniškai blogai. 
Aš tikiuos, kad mes visus juos 
užgausime. Jiems nėra reikalo 
būti Haifonge. Man geriau pa
tiktų su žeme sumaišyti visą 
Haifongą, negu prarasti dar vie
ną amerikietį”.

WASHINGTONAS. — Naujas 
Prancūzijos ambasadorius Jac- 
ųues .Kosciusko-Morizet atvyko 
Į Washingtona. Jis kilęs iš lie- 
tuvių kario Thaddeus Koscius
ko, kuri savinasi ir lenkai gimi
nės. Morizet yra jo žmonos mer
gautinė pavardė.

‘ nemuš Britaniją, Norvegiją, Daniją ir Airiją į Bendrąją Europos Rinką, susidarytu stiprus eko
nominis blokas. Balandžio 23 d.. Prancūzijos gyventojai balsuos: priimti j rinką keturias naujas 

valstybes ar — atmesti jas.

SKYLĖ GAVO IR VILTOJO LAIVYNO 
KOMANDOS LAIVAS “OKLAHOMA CITY”

SAIGONAS. — Pirmą kartą Vietnamo konflikte į kovas rim
čiau įsijungė ir karo laivynas. Iki šiol jūra buvo saugiausia fronto 
ualis, neskaitant nuo lėktuvnešių pakylančių lėktuvų ir jų Įgulos 
narių. Trečiadienį pirmą kartą šiaurės Vietnamo greitiaiviai, pa
krančių baterijos ir lėktuvai puolė amerikiečių laivus, kurių prie 
Vietnamo krantų yra 15 naikintuvų, trys kreiseriai ir keturi lėk
tuvnešiai. Naikintuvą “Hamner” puolė du torpedų laivai, kurių 
vienas nuskandintas, kitas — sužalotas. Mig lėktuvas numetė 250 
svarų bombą ant naikintuvo “Higbee”, uždegdamas jo užpakalinį 
denį ir sužeisdamas keturis jūreivius. Kreiserį “Oklahoma City” 
lengvai sužalojo pakrančių artilerijos sviedinys. Iš viso penki 
JAV karo laivai sužaloti, du jūreiviai žuvo, 20 — sužeistų.

seminarijon ir 1919 m. buvo 
įšventintas kunigu. Būdamas vi
karu, dažnai kilnojamas iš vie
nos parapijos kiton, kun. Sugin
tas visur dirbo lietuvybės darbą, 
organizavo jaunimą, moteris, 
ūkininkus. Kapeliono darbą dir
bo Kauno L. M. Profesinės są
jungos suaugusių gimnazijoje, 
Tauragės gimn., Tauragės Mo
kytojų seminarijoj, Šėtos pro
gimnazijoj, Gruzdžių gyvulinin
kystės mokykloj. Visur Sugin
tas organizavo pavasarininkus, 
ateitininkus, platino spaudą.

Velionis kunigas ilgus metus 
gyveno išeivijoje. Jis buvo iš
siųstas Į Braziliją 1931 m. Sao 
Paulo priemiestyje kun. Sugin
tas pastatė bažnyčią, Įsteigė 
laikraštį, mokė lietuvių vaikus. 
Tame mieste gausiai veikė seno
sios lietuvių emigracijos komu
nistinės organizacijos. Sakoma,, 
kad Sugintas aukų gaudavo ir iš 
komunistų, nes jie nors jo ne
mylėjo, bet gerbė jo patriotinį 
darbą. Grįžęs į Lietuvą 1937 
m. gilino anksčiau Kauno uni
versitete pradėtas studijas, ka- 
pelionavo Vilniaus gimnazijose 
ir dirbo su jaunimu iki pasi
traukdamas į Vokietiją.

Amerikon kun. Sugintas atvy
ko 1949 metais. Negavęs darbo 
jokioje parapijoje, kun. Sugin
tas atsidavė šalpos darbui. Jis 
parūpino dokumentus atvykti į 
Ameriką per 400-tams tremti
nių, daugeliui jis pats padėjo 
įsikurti, apmokėjo kelionės išlai
das. Pradėjęs organizuoti au
kotojų ratelius lietuvių mokyk
loms šelpti, kun. Sugintas su
darė apie 60 būrelių su virš 1,000 
narių. Visus pats aplankydamas 
ir primindamas, kun. Sugintas 
surinko Vasario 16 gimnazijai 
Vokietijoje, Punsko lietuvių 
gimnazijai Lenkijoje ir salezie
čių mokyklai Italijoje šimtus 
tūkstančių dolerių. Jo šalpos

WASHINGTONAS. — Penta
gonas paskelbė, kad nauju 8-tos 
armijos divizijos V. Vokietijoj 
vadu paskirtas generolas Frede
ric Davison, pirmas negras — di
vizijos -vadas.

MERCURY. — Atominės 
Energijos komisija paskelbė, kad 
Nevadoje, po žeme buvo su
sprogdinta branduolinė bomba. 
Tai pirmas bandymas šiais me
tais.

NEW YORKAS. — Jungtinės 
Tautos nutarė padidinti iš 7 iki 
21 stebėtojų skaičių prie Liba- 
no-Izraelio 50 mylių ilgumo sie
nos.

MANILA. — Filipinų prezi
dento Marcos žmona Imelda pa
reiškė, kad ji kandidatuos į pre
zidento vietą, nes jos vyrui kon
stitucija nebeleidžia daugiau bū
ti kandidatu.

MADISON. — New Yorko me
ras Lindsay Wisconsino viešbu
čiui liko skolingas virš tūkstan
čio dol. Jis traukiamas teismo 
atsakomybėn.

— Vilniuje išleistas antrasis 
Vyt. Martinkaus romanas “Ak
menys” (317 psl., 15,000 egz.). 
Vaizduojami jaunosios kartos 
santykiai su vyresniąja. (E)

darbai Čikagoje tapo legenda, 
aukotojai kartais jo atsilanky
mo bijodavo, tačiau nedrįsdavo 
neduoti. Jis mokėjo aukas gau
ti ir iš vyrų, susirinkusių taver
nose, piknikuose. Jo vardas, kaip 
kieto aukų rinkėjo, pateko ir į 
poeto lūpas.

Kunigo Benedikto Suginto nu
vargęs kūnas greit bus palaido
tas, tačiau jo darbų vaisiai nežus. 
Šimtai susipratusių jaunų lietu
vių Lenkijoje, Vokietijoje gavo 
lietuvišką mokyklą tik per Su
ginto darbą ir pasišventimą. To
kius žmones sunku pakeisti.

ASTRONAUTAI PRADĖJO DARBUOTIS
KALNUOTOJE MĖNULIO APYLINKĖJE 1

HOUSTON AS. — Trečiadienį Apollo 16 erdvėlaivis aerodina
minio stabdymo veiksmus atlikęs “tamsioje” mėnulio pusėje, 32 
minutes neturėjęs radijo ryšio su žemės stotim, pagaliau pasiro
dė šioje mėnulio pusėje ir astronautas Young paskelbė: “Heilo, 
Houston sweet 16 has arrived”. Vakar astronautai turėjo 2:41 
vai. po pietų nusileisti ant mėnulio, o vakare 6:19 vai. astronautas 
Young, o po 5 min. ir astronautas Duke, turėjo išlipti ant mė
nulio paviršiaus. Astronautai mėnulyje išbus ilgiausią laiką _
73 vai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Trečiasis astronautas Thomas 
Mattingly skrieja orbitoje ap
link mėnulį ir prižiūri įvairias 
foto ir televizijos kameras, ku
rios filmuoja mėnulio paviršių.

Astronautas Young kartą jau 
yra buvęs mėnulio orbitoje su 
Apollo 10, nors tada dar nebuvo 
nusilensta ant paties mėnulio. 
Jis jau buvo matęs mėnulio vaiz
dus prieš trejis metus. Naujieji 
astronautai radijo bangomis 
reiškė savo susižavėjimą fantas
tiškais mėnulio paviršiaus vaiz
dais. Duke pareiškė, kad mėnu
lis atrodo, lyg koks milžiniškas 
viščiukas būtų jame palikęs sa
vo pėdas.

Televizijos žiūrovai galės ma
tyti astronautų veiksmus mė
nulyje gyvomis spalvomis savo 
aparatuose.

Pirmieji astronautų uždaviniai 
bus pastatyti 24 mil. dol. vertės 
branduolinės baterijos varomą 
mokslinę stotį, kuri ilgą laiką 
rinks žinias ir persiųs jas į žemę 
apie kosminę erdvę mėnulio ra
jone. Astronautai po to sutvar
kys savo automobiliuką, nes jis 
atvežtas į mėnulį sulenktas per 
pusę. Jis bus išbandytas. Kada 
tokį automobilį buvo nusivežęs 
Apollo 15 erdvėlaivis, buvo su
gedęs jo vairavimo mechaniz
mas ir astronautams teko vai-

Lietuviai - ne rusai
Sportininkai yra lietuviai, ne

— rusai, pabrėžė Jonas A. Stik- 
liorius laiške, įdėtame balandžio 
3 d. Philadelphijos dienrašty 
“The Evening Bulletin”. Auto
rius priminė, kad š. m. kovo 
mėn. Richmond, Va., vykus JAV
— sovietų lengvosios atletikos 
varžyboms, spauda kovo 18 d. 
sportininką Kęstutį šapką pa
skelbė esant rusu. Stikliorius 
pažymėjo: “Norėčiau pabrėžti, 
kad K. šapka, be to, Rimantas 
Plungė ir Nijolė Sabaite savo 
kilmo yra lietuviai, bet ne ru
sai.

Jie atsirado sovietų rinktinė
je tik dėl to, kad Lietuva yra 
sovietų okupuota nuo 1940 m.” 
Autorius dar nurodė, kad iš tik
rųjų tik pusę Sovietų Sąjungos 
gyventojų sudaro rusai, kitą gi 
įvairios tautybės. Visoms joms 
tenka kovoti, siekti išlaikyti 
tautinį savitumą prieš smarkias 
sovietų vyriausybės pastangas 
juos surusinti. (E)

♦ Vakar Atstovu Rūmu de
mokratai atskirame susirinkime 
nutarė pravesti Atstovų Rūmuo
se rezoliuciją, kuri įpareigotų 
prezidentą per 30 d. užbaigti vi
sus karo veiksmus Pietryčių Azi
joje. šį nutarimą pasmerkė Bal
tieji Rūmai, sakydami, kai rezo
liucijomis brutalios invazijos ne
sustabdysi.

♦ šiandien daugelyje Ameri
kos universitetų planuojamos de
monstracijos prieš karą Vietna
me.

♦ Indija apkaltino Amerikos 
vyriausybę už santykių pablogė
jimą. Amerika negirdėjo Indi
jos skundų dėl neužmoniško ben
galų skerdimo Pakistane ir rė
mė Pakistaną, pareiškė užsienio 
reikalų ministerija.

♦ Springfielde Illinois seime
lis priėmė rezoliuciją, kuri ragi
na Sovietų Sąjungą užbaigti žy
dų persekiojimą ir reikalauja re
liginės laisvės visoms tikyboms, 
šią rezoliuciją, kartu su kitų 22 
valstijų panašiomis rezoliucijo
mis prezidentas Nixonas bus 
prašomas nuvežti į Maskvą.

♦ Airių armija nukirpo dviem 
katalikėm merginom plaukus, iš
dažė jas dažais ir išvoliojo 
plunksnose, stebint ir pritariant 
moterų grupei. Jos susižiedavo 
su britų kareiviais ir buvo už 
tai nubaustos. Kitame š. Airijos 
mieste nušautas jaunas airis ka- 
tą] i kas už išdavimą.

♦ Čikagos meras Daley vakar 
pradėjo savo 18-tus metus kaip 
miesto meras.

Studentu debatai 
su komjaunuoliais 
CLINTON. — Trys amerikie

čiai studentai iš Hamilton ir 
Kirkland kolegijų susitiko de
batuose su trimis sovietų jauni
mo organizacijų vadais, kurie 
atvyko Amerikon pakviesti pa
siginčyti su amerikiečiais, ką 
būtų galima daryti pasaulio tai
kos labui ir ką abi šalys daro 
ar nedaro.

Šiuos debatus organizuoja 
Speech Communication Associa
tion. Trys sovietų atstovai, vi
si virš 30 metų amžiaus, pralen
kė amerikiečių komandos narius 
.savo amžiumi, bendrai turėdami 
32 metus daugiau. Vienas jų 
Saakyan, 34 m. atvyko su diplo
matiniu pasu. Jis yra Armėni
jos komjaunimo sekretorius ir,' 
visos grupės vadovas.

Amerikiečiai studentai buvo 
debatams paruošti, jie susipaži
no apie įvairias sutartis, sovietų 
padarytas invazijas ir gyventojų 
trėmimus. Amerikiečiai pradė
jo debatus, pasmerkdami savo 
vyriausybės vykdomus Vietna
mo bombardavimus. Sakoma, kad 
tuo jie atėmė ginklą iš savo opo
nentų. “Mes nesirengiam ginti 
čia savo vyriausybės veiksmų 
Pietryčių Azijoje”, pradėjo de
batus jauna Betty Hagerty iš 
Kirkland. Ji tačiau tuoj paklau
sė, kodėl sovietų vyriausybė 
spaudžia tokius rašytojus, kaip 
Solženiciną, Danielių ar Sini- 
javskį.

Į tai Kavtaradze atkirto, kad 
yra skirtumas tarp to. kas at
sitiko su Solženicinu ir to. kas 
atsitiko keturiems Kent univer
siteto studentams. Joks rašy
tojas nėra buvęs nušautas, jau 
aš nežinau kiek ilgai, pareiškė 
Kavtaradze. Į šią jo pastabą su
sirinkę studentai pradėjo šaukti 
ir ploti, nes atsakymu jaunas 
gruzinas netiesioginiai pripaži
no. kad anksčiau rašytojai būda
vo šaudomi.

Apskritai amerikiečiai pasi
rodė neblogai. Sekantis susikir
timas turėjo įvykti Maryland 
universitete, tačiau šis atšaukė 
vizitą, nes tame universitete da
bar prasidėjo neramumai ir de
monstracijos. Sovietų komandos 
pastabos apie Izraelio agresiją 
ir sionistus net iššaukė Hamil
tono kolegijos salėje švilpimą ir 
“būūū” garsus.

ruoti jį užpakaliniais ratais. 
Anoje kelionėje astronautai iš
važinėjo apie 16 mylių ir pasie
kė vidutiniškai 5.2 mylių per va
landą greitį.

MASKVA. — Irakas parduo
da Sovietų Sąjungai 7 mil. tonų 
naftos, kuri bus pristatyta per 
ateinančius 5 metus.

SANTIAGO. — Čilės preziden
tas Allende pareiškė, kad Čilė 
nusavins Čilės Telefono bendro
vės turtus, vertus 900 mil. dol. 
Tą bendrovę valdo Amerikos ITT 
bendrovė.

BELFASTAS. — Apie 5,000 
katalikų dalyvavo slaptos armi
jos vado McCann laidotuvėse. Jis 
žuvo susišaudyme su britų ka
reiviais.

Prie An Loc komunistai pra
dėjo naujus puolimus iš dviejų 
miesto pusių. Amerikos lėktuvų 
antskrydžiai sudaužė 12 priešo 
tankų. Pietų vietnamiečiai nar
siai ginasi. Miestui į paramą žy
giuojanti divizija vis negali pra
silaužti per komunistų apsupimo 
žiedą. Korespondentai^ apžiū
rėję viena sužalota komunistu 
tanką, rado jame negyvą Šiau
rės Vietnamo kareivį, prirakin
tą grandinėmis prie tanko sė
dynės.

Praėjusią savaitę Vietname 
padidėjo žuvusių skaičiai. Ame
rikiečių žuvo 12 ir 63 buvo su
žeisti. Komunistai neteko 7,117 
kareivių. Hanojus skelbia, kad 
kovose žuvo 13,(XX) vietnamie
čių, tačiau stebėtojai tą skaičių 
atmeta kaip priešo propagandą.

Kinijos premjeras Chou pasi
kalbėjime su britų televizijos at
stovais pareiškė, kad Kinija 
rems §. Vietnamą, kovojantį 
prieš Amerikos agresiją. Jis 
daug laiko skyrė Japonijai, ku
rios ekonominę ekspansiją sek- 
siati karinė. Chou kaltino ja
ponų vyriausybę, kad ji žadinan
ti militarizmą.

Iš Hong Kongo pranešama 
apie naujus sovietų radijo, skir
to Kinijos gyventojams, prane
šimus. Maskvos radijas kinų kal
ba kaltina Pekino vyriausybę, 
kad jj atmetusi Maskvos pasiū
lymą bendrame pareiškime pa
smerkti Amerikos veiksmus 
Vietname. Kinija nesutinkanti 
bendrai veikti, nesutinkanti net 
bendrai pareiškimą padaryti. 
Tuo Pekino klika remianti Ame
rikos agresiją ir kenkianti lais
vės siekiančiai Vietnamo liau
džiai.

Prezidentas lankys
e/

Ukrainos sostine 
L- 

WASHINGTONAS. — Nema
žas skaičius Amerikos valdinin
kų dirba besirengdami preziden
to kelionei į Maskvą. Renkamos 
knygos apie Sovietų Sąjungą, 
straipsniai, kuriuos prezidentas 
turėtų perskaityti. Ruošiamasi 
taip pat sustojimui Lenkijoje. 
Vietnamo įvykiai sukėlė baimę, 
kad vizitas gali būti atšauktas, 
tačiau šiuo metu galvojama, kad 
jis įvyks.

Baltieji Rūmai po ilgų svarsty
mų ir derybų pasirinko prezi
dento vizitui tris miestus; Mas
kvą. Leningradą ir Kijevą. So
vietai siūlė aplankyti Baku, ta
čiau jis buvo atmestas, nes so
vietai turi Azarbeidžane ginči
jamų teritorijų, kurias savina
si Iranas. Buvo kalbėta apie 
Tiflisą. bet ir šis miestas atmes
tas. nes Gruzija — Stalino gim
tinė.

Ukrainos sostinė tuo patogi, 
kad Amerikos ukrainiečiai yra 
gan skaitlingi ir jų didžiosios 
organizacijos spaudė JAV vy
riausybę. kad prezidentas aplan
kytų Kijevą.



Žaidynių tvarkaraštis
šeštadienį, balandžio 22 d.

Cathedral fcatin High Echool
— vyrų A klasės krepšinis: 9 
AM — Toronto Aušra-Cicero 
Ateitis; 10 :30 AM.— Cleveland© 
Žaibas-Detroito Kovas; 12 — 
Chicagos Neris prieš Aušros — 
Ate'ties laimėtoją;; A :30 PM: 
Chicagos Lituanica prieš Žaibo
— Kovo laimėtoją; 3 PM ir 4:15 
'PM — jaunių A kl. pusfinaliai; 
5 :S0 PM — vyrų A klasės Auš
ros — Ateities ir žaibo — Ko
vo rungtynių laimėtojai.

‘Case-Western Reserve univer
siteto Emerson Gym — varžy
bos vyks 8:30 AM lygiagrečiai 
3-se aikštėse vyrų B, jaunių A 
ir jaunių B klasėse. Nuo 1 PM 
iki 3:30 PM šioje salėje rung
tynių visai nebus. Nuo 3:30 iki 
7:30 BM -varžybos tęsis tose pa
čiose klasėse.

Naujosios parapijos salėje — 
■varžybos vyks šia tvarka: 8:30 
AM mergaičių A klasės krepši
nis tarp Washingtono Vėjo ir To
ronto Aušros; 9:30 AM jaunių 
•B klasės krepšinis tarp Philadel- 
phijos LSK ir Chicagos Lituani- 
cos; 10:30 AM jaunių C klasės 
krepšinis taip Chicagos Litua- 
n’cos ir Toronto Vyties; 11:30 
AM jaunių C krepšinis tarp Cle
veland© Žaibo ir Lemonto Aro; 
12:30 PM mergaičių A krepšinis-
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KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletės Įspūdžiai Oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
X Jasmines, A K1SS tN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti is gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 Ipšl. ‘Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
ATado Rasteriio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
laųto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas b 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
-1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608
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Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

■ CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA j
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (18159-1959) metų 1

- Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina ? 
i $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagpn atvažiavęs lietuvis, pirmos 
. lietuviu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž

nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 344 veiklesnių žmonių biografi- T

- jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi ^parašyti čeki arba Money • 
Orderi * "

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS į 
vardu ir pasiusti: -j

1739 Sc. "HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
— i —m———e—

— Toronto Aušra — Hamiltono 
Kovas; 1:30 PM jaunių C kl. 
Lituanicos-Vyties rungtynių pra
laimėtojai (dėl 3-čios vietos) ir 
2:30 PM jaunių C kl. finalas.

Estabrook Recreation Center
— nuo 9 AM dvejose aikštėse 
tinklinio varžybos. Pradžioje iki 
12 vai. moterys, nuo 12 vai. vy
rai ir nuo 3 PM lygiagrečiai pri
sijungia mergaitės A klasės. 
Varžybos tęsis iki 7;30 PM.

■East Side Turners salėje — 
nuo 9 AM mergaičių B klasės 
tinklinis iki užbaigos. Finalas 
numatomas 2 PM.

CLEVELAND Table Tennis 
Club — visų klasių stalo teniso 
varžybos prasidės nuo 10 AM ir 
tęsis visą dieną.

Šachmatų komandinės varžy
bos vyks nuo 10 AM pirmas ra
tas; 2 PM — antras ratas ir 6 
PM — trečias ratas.

Žaidynių vakaras - banketas 8 
PM šv. Jurgio parapijos salėje.

Sekmadieni, balandžio 23 d.
Sekmadienį žaidynių pagrin

dinė dalis vyks Cathedral Latin 
FL S. salėje šia tvarka: 9:30 AM 
jaunių A krepšinis dėl 3-čios vie
tos; 11 AM — vyrų A krepši
nis dėl 3-čios vietos; 12:30 PM
— moterų tinklinio finalas; 1:30 
PM — vyrų tinklinio finalas;

Pasaulinis šachmaty čempionas Boris Spassky užkandžiauja Maskvos parke, >kur jis dažnai lo
šia tenisą. Geram šachmatininkui svarbu būti ir fiziniai sveikam ir stipriam. Pasaulinių varžybų 

įtempimas pareikalauja daug jėgų ir ištvermės.

2:30 PM — iškilmingas žaidy
nių aktas; 3 PM — jaunių A 
krepšinio finalas; 4:30 PM—vy
rų A klasės krepšinio finalas.

Case - Western Reserve Uni
versiteto Emerson Gym — nuo 
9:30 AM iki 12:30 PM vyrų B 
kl. ir jaunių B kl. krepšinio var
žybų tąsa ir finalai.

Naujosios parapijos salėj nuo 
9 AM vyks mergaičių A klasės 
tinklinio tąsa ir užbaigimas. Fi
nalas numatomas 10 AM. 11 AM 
vyks mergaičių A kl. krepšinio 
rungtynės tarp Washingtono 
Vėjo ir Hamiltono Kovo.

Šachmatų ir stalo teniso var
žybos bus tęsiamos nuo 10 AM 
iki užbaigimo.

žaidynių adresai
Cathedral Latin High School, 

2056 East 107 St. tarp Carnegie 
ir Euclid Ave. didelė automobi
lių parkinimo aikštė prie pat sa
lės. čia abi dienas vyks pagrin
dinės žaidynių rungtynės.

Case - Western Reserve Uni
versiteto, Emerson Gym, 10900 
Euclid Ave. Salė universiteto 
Campus. Įvažiuoti iš Euclid Av.

Nepaliaujamos Pagalbos šv.
Panelės parapijos salė, populia
riai vadinama “Naujoji Parapi
ja”, 17938 Neff Road.

Estabrook Recreation Center, 
412'5 Fulton Road, vakarinėje 
miesto dalyje. Lengvai pasie
kiama važiuojan Int. 71 “Inner- 
belt” iki West 25 St. — Fulton 
išvažiavimo. Išvažiavus į Fulton 
Rd., pasukti į pietus (’kairą) ir 
truputį pavažiavus yra salė.

East Side Turners salė, 1616 
East 55 St., tarp Superior ir 
Payne Ave., sekantis pastatas už 
Richmond Brothers Įmonės.

Warm And Wonderful Cobbler

What do peaches, pears, grapes, pineapple, cherries and whole 
bran cereal have in common? They air go. together in a delicious
ly tempting Fruit Cocktail Cobbler that’s straight from- Kay 
Kellogg’s list of quick and easy desserts. Fruit cocktail is com
bined with a dash of orange peel and crowned with tender, 
muffin-like bran biscuits. Serve warm from the oven, golden 
brown and bubbling with light cream, whipped topping or. a 
generous sęoop of vanilla ice cream.

FRUIT COCKTAIL COBBLER
y3 cup firmly packed brown 

sugfcr
3 tablespoons cornstarch
2 17-oz. cans (V/2 cups) fruit 

cocktail
% teaspoon grated orange • 

peel
cup whole bran cereal

Žaidynių Balius vyks Šv. Jur
gio parapijos salėje, 6527 Supe
rior Ave.

Pagrindinė žaidynių būstinė 
bus Lake Erie Motei, 1550 Su
perior Ave., miesto centre, prie 
East 15 St., telefonas 861-5660. 
Čia nakvos atvykę sportininkai 
ir iš čia bus skirstomos nakvy
nės pas privačias šeimas apnak
vindinamiems sportininkams.

Aukštieji amerikiečių 
pareigūnai — žaidynių svečiai

Cleveland© majoras Ralph J. 
Perk sutiko būti žaidynių Gar
bės Komiteto nariu ir pažadėjo 
padaryti pastangų atsilankyti Į 
banketą bei iškilmingą Aktą, jei 
aplinkybės leis arba bent pasiųs
ti savo atstovą. J

Cuyaboga County auditor 
George V. Voinovich, State Re
presentative Charles A. Vanik, 
šerifas Cuyahoga county Ralph 
Kreiger, Lake Erie A. A. U. 
pirmininkas William Weber Jr., 
taipogi sutiko Įeiti Į Garbės Ko
mitetą.

Lietuvos atstovas J. Kajec- 
kas, Vliko pirmininkas Dr. K. 
Valiūnas, PLB-nės pirmini-nkas 
St. Barzdukas, Altopirm įninkąs 
Dr. K. Bobelis, PLJK Finansų 
K-jos pirmininkas Dr. J. Kazic
kas ir šALFASS-gos pirmininkas 
Dr. J. Baris sutiko įeiti į žaidy
nių Garbės Komitetą.

Dr. J. Kazickas savo sveiki
nimą parėmė 8100 auka. St. Barz 
dūkas, Dr. K. Bobelis ir Dr. K. i 
Baris patys asmeniškai ketina 
apsilankyti. . . .. ... . .

XXII-jų Sportinių žaidynių 
Organizacinis Komitetas turi pa
kelti milžinišką paruošimo .naš
tą. Komitetas bazuojasi LSK 
Žaibo Taryba, papildžius- keletą

1 egg, well-beaten
y3 cup milk

1 cup sifted regular, 
all-purpose flour

2 teaspoons baking powder 
yz ieaspooti salt
y3 cup granulated sugar ] 
J4 cup soft shortening

talkininkų. Komiteto sudėtis: 
Vladas Čyvas — pirmininkas, 
Ona Jokūbaitienė — vicepirmi
ninkė ir banketo vadovė, Rytas 
Babickas — vicepirmininkas ir 
varžytynės dalies vadovas, Ka
zys Marcinkevičius — iždinin
kas, Vida čyvaitė — sekretorė 
ir registracijos vadovė, Irena 
Sniečkienė — finansų sekretorė 
ir nakvynių vadovė, Algirdas 
Bielskus — informacija, Juozas 
Stempužis — oficialios dalies ve
dėjas, Juozas Kijauskas, Kasty-. 
tis, Giedraitis, Šarūnas Stempu
žis, Vacys Rociūnas, Vytenis 
Čiurlionis, Algis Motiejūnas — 
nariai.

Varžybinę žaidynių dali tvar
ko Varžybinis Komitetas: R. Ba
bickas — pirmininkas, A. Biels
kus — vicepirmininkas, A. Mo
tiejūnas — krepšinio vadovas, 
J. Nasvytis — stalo teniso va
dovas, Dr. Algirdas Nasvytis — 
šachmatų vadovas, V. čyvaitė 
— sekretorė, Pr. Puškorius, A. 
Kijauskas — nariai.

Why 
Americans own 
^54p00,000/)00 

worth oi 
US. Savings 

Bonds.
One good reason is the Payroll Savings 
Platu About three-fourths of all Bonds 
are purchased through the Plan. It's 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed-they could.

That’s because the Payroll Savings 
Plan is such an easy way to save. All 
you do is sign up where you work and 
the amount you specify is set aside from 
each paycheck and used to buy U.S. 
Savings Bonds. It*s the easy way to 
build a nest egg.

You’ve got your reasons to save money. 
There’s orfe great way to do ft painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

Kviečiame į žaidynių balių

XXII-jų Š. Amerikos Lietu
vių Sportinių žaidynių banketas 
-balius įvyks šeštadienį balan
džio 22 d., šv. Jurgio parapijos 
salėje. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Pilna, karšta vakarienė su gėri
mais. Originali sportiška progra
ma kurios metu Amerikos mote
rų stalo teniso čempionė Viole
ta Nešukaitytė ir Amerikos jau
nių stalo teniso čempionas Pau
lius Klevinas bus pristatyti vi
suomenei ir pademonstruos mo
dernaus stalo teniso žaidimo 
technines plonybes. Be to visuo
menei bus pristatyta mūsų spor
tinė vadovybė, bei žymesnieji 
sportininkai.

Šokiams gros melodinga ven
grų kapela Stan Hegedos & Or
chestra. Visi kviečiami atvykti 
į šį nuotaikingą pavasariškai 
sportišką balių! Bilietų kaina 
88 asmeniui. Jaunimui $4 su 
pilna vakariene tačiau be gėrimų.

Vietas į balių prašome rezer- 
vuotis skambinant O. Jokūbai- 
tienei 681-9143, Vladui čyvui 
486-3228, Irenai Sniečkienei 382- 
9169. Taipogi penktadienio vaka
re galima rezervuotis skambi
nant į centrinę žaidynių būsti
nę Lake Erie Motei 861-5660.

Kas atstovaus žaibą žaidynėse?
Artėjančiose XXII-se š. Ame

rikos Lietuvių Sportinėse Žaidy
nėse Cleveland© žaibą atstovaus

—- .. .r-.T-.- . - Į, , |lwfraįwifli| „ į ,į, —mm——M—

GEROS DOVANOS j
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

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

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje S2.00 dabar
tik .......----------------- -------------------------------------------- $1.50 .
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba f

money orderį.

NAUJIENOS, S
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. COBOS

Now E Bonds pay 5^ interest when held io 
maturity of 5 yewrs, 10 months (4% the first ± 
year). Bonds are replaced if lost, stolen, or 
destroyed. When needed they can be cashed ★ 
at your bank. Interest is not subject to state £ 
or local income taxes, and federal tax may * 
be deferred until redemption.

4 krepžinio komandos — vyrų 
A, vyrų B, jaunių A, jaunių C. 
7 tinklinio komandos — vyrų, 2 
moterų, 2 mergaičių A ir 2 mer
gaičių B; viena šachmatų ko
manda ir viena vyrų stalo teniso 
komanda, viso virš 80 dalyvių. 
Labai originali vyrų stalo teni
so komanda, susidedanti iš 3 
Nasvyčių: Dr. Algirdo, jo sū
naus Algirdo, Jr. ir Vytauto, 
Jaunučio sūnaus.

— Vilius Bražėnas nesenai 
persikėlęs gyventi į Ft. Myers, 
Fla. įsijungė į vietos visuome
ninę, politinę bei informacinę 
veiklą spaudoje laiškais ir pa
stabomis, taip pat paskaito
mis organizacijose. Gyvenda 
mas Connecticut valstijoje pro 
pagavo masinę lietuvių infor- 
ciją bei bendrosios opinijos for 
mavimą Lietuvos naudai ir 
Amerikos gerovei. Jo taiklūs 
pasisakymai įvairiais klausi
mais yra tilpę ne tik vietos 
spaudoje, bet ir Chicago Tri
bune taip pat kituose didelio 
tiražo laikraščiuose. Aktyviai 
dalyvavo informacijos semina 
rų ruošoje ir paskaitose. Buvo 
pakviestas ir dalyvavo nesenai 
įvykusioje Pabaltijo valstybių 
informacinėje konferencijoje, 
Washington, D. C,. Jo paskai
tų mintys yra aiškios ir kon
krečios galimos įvykdyti gyve
nime.

1. Combine brown sugar and cornstarch in saucepan; stir in 
fnut cocktail and orange peel. Cook over medium beat until 
bubbly and thickened, stirring constantly. Spread evenly in 
ungreased 9 x 9 x 2-inch baking pan. Set aside. *

2. Measure whole bran cereal, egg and milk into mixing bowl; 
stir to combine. Let stand until most of liquid is absorbed. 
Measure flour, baking powder, salt and granulated sugar; 
sift together into mixing bowL Cut in shortening until mix
ture resembles coarse cornmeal. Add whole bran cereal mix-

fture, stirring only until combined. Drop by spoonfuls, spac- 
, Ing 1 for each serving,-over fruit cocktail mixture.

4^ Bake in moderately hot oven (400*F.) about 25 minutes or 
until cobbler is lightly browned. Spoon into dessert dishes 
and serve warm. —

Yield: 9 servings.

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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VL. POŽĖLOS - JAUNYSTĖS ATSIMINIMAI
NAŠLICNASRašo JONAS

(Tęsinys)

Rytojaus dieną vaikai laiku su
gužėjo į salę. Trūko lenkų. Jie 
susirgo kartu su savo vadu. Ne
trukus plačiai atsidarė durys, ir 
pasirodė direktorius Piatnicki
— pasišiaušusi, siaurakaktė, iš
džiūvusi, piktaakė žmogysta. Jį 
lydėjo Tomilovas su prižiūrėto
jais ir sargais. Po minutės pa
sikeitė salės aplinka: prie durų 
jau stovėjo prižiūrėtojai, už du
ry sargai — rezervas, prieš mus
— pats direktorius.

Direktorius atsigręžė į ikoną 
ir iškilmingai tarė mums:

— Maldą vyresnybė įsakė. 
Jūs ją turėsite kalbėti. Kas vy
resnybės neklauso, labai nusi
deda ir duobę sau kasa.

Tuojau po to Tomilovas išėjo 
priekin su maldos lapeliu ir iš
šaukė J. Tūbelį, trečios klasės 
mokinį.

— Ty budės molitsia!
— Ne budu! — suriko Tūbe

lis. — Ne budem, ne budem! — 
suriko visi ir šaukdami su di
džiausiu triukšmu puolė laukan 
pro abejas duris. Prižiūrėtoją 
Konstantinova vyresniokai par
bloškė ant žemės, — sako Vai- 
čiuškos kumštis čia padėjęs — 
kai tas mėgino juos sulaikyti.” 
Mokiniai pro duris ir pro langus 
iššokę išsibėgiojo namo. Tą die-, 
ną pamokų nebuvo. Po šio Įvykio I tis — 3 metams į Sibirą, adv. St. 
iš Rygos atvyko apygardos in
spektorius Zajančkovskij ištar
dyti ir protestą išvilkti aikštėn. 
Tardymuose mokiniai visi, kaip 
vienas, atsakydavo: — nežinau, 
nemačiau. Trečią dieną po tų 
įvykių direktorius sušaukė mo
kinius Į salę ir paskelbė sekanti 
pedagogų tarybos nutarimą:

1) labai nusikaltusius: Jurgį 
šlapelį. Juozą Vaičkų, Aleksan
drą Rymą, Antaną Smetoną, Pra
ną Vaičiušką, Kazį Jokantą, Juo
zą Tūbelį, Antaną Navicką (No
vickį), Kazį Vasiliauską ir Jo-

ną Kabailą, pašalinti iš šios gim
nazijos su teise stoti j kitą.

2) mažiau nusikaltusius; An
taną Damarką, Vladą Požėlą, Jo
ną Daunorą, Aleksą Kasputį, 
Joną Gronį (Gronskį)), Stasį 
Žitkų, Jeronimą Cimną (Ciem- 
nolonskį) ir kitus, įspėti, suma
žinus jiems elgesio pažymį iki 3.

Savo atsiminimuose VI. Po
žėla aprašo savo mokytojus, mi
ni Joną Jablonskį ir kitus. Vaiz
džiai aprašo Mintaujoje ir Ry
goje ten tuo laiku vykusius lie
tuvių vaidinimus ir lietuvių tau
tos kovą dėl savo rašto ir spau
dos. VI. Požėla plačiai aprašo 
Palangos d-ro L. Vaineikio bylą 
ir jo areštą, kaltinamo dėl lie
tuvių spaudos platinimo. Duo
da charakteristiką pragarsėjusio 
lietuvių tautos persekiotojo žan
darų rotmistro Vonseckio, ap
rašo jo tardymus. Nors jokių 
lietuviškų raštų pas d-rą Vainei- 
kį nebuvo surasta, jis buvo areš
tuotas ir drauge su kitais patal
pintas Liepojos kalėjiman ir už 
akių administraciniu būdu nu
baustas ir ištremtas 5 metams 
į Sibirą. Toje d-ro L. Vaineikio 
byloje buvo be jokių Įrodymų 
areštuota daugelis lietuvių in
teligentų, VI. Požėla buvo areš
tuotas, patalpintas Liepojos ka
lėjimu ir ištremtas 2 metams į 
Smolenską, stud. Aug. Janulai-

Lukauskas su žmona ištremtas 
iš Šiaulių j Saratovą 2 metams, 
mok. Jonas Jablonskis iš Talino 
ištremtas 2 metams į Pskovą, 
d-ras Jonas Šliūpas — 2 me
tams Į Vladivostoką, d-ras Po
vilas Kairiūkštis ir d-ras Petras 
Radvickas — abu iš Smolensko 
— po 1 metus policijos priežiū
ros, teisėjas Motiejus Čepas iš 
tarnybos pašalintas. Liepojos 
gimnazijos mokiniai — Jonas 
Biliūnas, Juozas Varkala ir Do
mas Šidlauskas (Visuomis) iš
tremti iš Liepojos. Viso, taip va-

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams.
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais 
besikeičianti komunizmą. 158 psl.. kaipa

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

Stefanija Rūkienė, GRIŽIMAS I LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geniausiems garsiosios 

i rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl.. kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

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

J. Audėnas,. PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl.. $4.00.

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173? So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL, 6060$ 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Tragediia įvyko bendra- 
sukeltu mitų miglose apie 
3 dol.
408 psl.. kaina 5 dol. Ap
plies bolševikus ir jos na-

■
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uotas lokys joja ant dvieju yaky, o dešinėj gyvuliu tre-Maskvos cirkas turi "yak" jaučiy grupę. Kairėje išdresi
neris Vitali Tichonov vaidina toreadorą, kuri puola prijaukintas yakas.

VI. 
no
bet

dinamojo d-ro L. Vaineikio spau
dos platinimo byloje, buvo įvai
riomis bausmėmis nubausta 37 
asmenys už akių administraci
niu būdu. Toje atsiminimų kny
goje VI. Požėla aprašo 1905 m. 
revoliuciją — sukilimus prieš 
rusų caro valdžią, kaip vyko 
Šiauliuose, Joniškyje, Žagarėje 
demonstracijos, kaip Joniškyje, 
kur VI. Požėla viešai persiren
gęs ūkininku kalbėjo į minią, 
kaip dragūnai šaudė į minią, kur 
3 dragūnai akmenimis minios bu
vo sužeisti, ir 6 demonstrantai 
kulkų paliesti, jų tarpe ir 
Požėla. Policija ir dragūnai 
rėjo sužeistuosius areštuoti, 
jie buvo minios paslėpti ir
Požėla slaptai Į Šiaulius nuga
bentas. VI. Požėla drauge su<J. 
Morauskiu iš J. Šliogeriu savo 
revoliuciniame komiteto posėdy
je apsvarstę, kaip Įvykdyti per
versmą Smilgių, Rozalimo, Pu
šaloto ir Naujamiesčio valsčiuo
se, nutarė: sutraukti per seniū
nus Į miestelius mases žmonių, 
iš darbininkų organizuoti apsau
gą, o pačiam komitetui vietoje 
atlikti reikalingus veiksmus. 
Tuose tų miestelių mitinguose 
buvo nutarta pavaryti valsčiaus 
pareigūnus, nemokėti mokesčių, 
nevažiuoti pastočių, bet taisyti 
kelius, mokytis namie, o mokyk
la veiks, kai bus savo mokyto
jai.

VI. Požėla aprašo ir Didįjį Vil
niaus seimą, duoda charakteris
tikas svarbesniųjų to seimo vei
kėjų: d-ro J. Basanavičiaus, A. 
Smetonos, V. Sirutavičiaus, Po
vilo Višinskio ir kitų. Tame Vil
niaus seime dalyvavo apie 2,000 
atstovų iš visos Lietuvos ir po 
ilgai trukusių ginčų Didysis Vil
niaus Seimas priėmė sekančią 

'rezoliuciją: nemokėti rusų val
džiai jokių mokesčių, uždarinė
ti degtines monopolius, neleis
ti vaikų Į rusiškas mokyklas, 
neiti Į kariuomenę, nesikreipti 
Į buvusias rusų valdžios įstai
gas. Reikalauti, kad mokyklo
se dėstomoji kalba būtų lietu
vių ir kad valsčiuose ir kitose 
įstaigose visi reikalai ir raštai 
būtų atliekami lietuvių kalba, o 
Lietuvai suteikta autonomija. 
Ta rezoliucija dešimtimis tūks
tančių buvo išspausdinta ir pa
plito po visą Lietuvą. Jį taip pat 
buvo išspausdinta “Vilniaus Ži
niose”. 1906 m. VI. Požėla su
organizavo ginkluotą būrį 512 
asmenų — stiprių vyrų ir už
puolęs ir nuginklavęs Kalvarijos 
kalėjimo sargus, išvadavo iš ka
lėjimo Vincą Kapsuką, anais 
laikais buvusį social-demokratą, 
drąsų revoliucionierių — kovo
toją prieš caro valdžią. VI. Po
žėla taip pat išvadavo iš Vil
kaviškio kalėjimo Kleofą Jurge- 

lioni, kuriam grėsė katorga už 
revoliucinę veiklą. Jis suorga
nizavo būrį iš 7 vyrų užpuolė 
Vilkaviškio kalėjimą, nuginkla
vo ir surišo sargybinius ir iš
sivedė iš kalėjimo savo ‘kovų 
draugą Kl. JurgelionĮ Į laisvę.

VI. Požėla detalizuotai ir smul
kiai aprašo tuos Kalvarijos ir 
Vilkaviškio kalėjimo užpuoli
mus, nors jis ten tų užpuolimų 
buvo vadas ir organizatorius, 
bet savęs niekur tuose aprašy
muose pirmyn neiškiša, atrodo, 
lyg jis tik ten taip sau lyg bū
tų buvęs. Vladas Požėla studi
javo Tartu universitete.. 1908 
m. spalio mėn. ten jis buvo žan
darų areštuotas ir iš Tartų nu
gabentas į Kauno kalėjimą, kur 
buvo tardytas ir kaltinamas, kad 
Rozalimo, Smilgių, Pušaloto ir 
kituose valsčiuose kėlė revoliu
ciją ir sugriovė nustatytąją val
džios ir visuomenės tvarką ra
gindamas gyventojus nemokėti 
mokesčių, neklausyti valdžios ir 
t. t. VI. Požėla kaltu neprisipa
žino ir išsėdėjo Kauno kalėjime, 
pakol byla buvo išspręsta, 2 me
tus.

VI. Požėla Įdomiai aprašo Kau
no kalėjimo gyvenimą, kameros 
kalinių pokalbius. Už revoliuci
ne veikla VI. Požėla buvo nu
baustas 1 metus tvirtovės. 1912 
m. pavasarį 'VI. Požėla iš kalė
jimo išėjo Į laisvę ir grįžo Į Tar
tų universitetą teisės mokslų 
studijuoti. Jis savo knygoje 
vaizdžiai aprašo Tartų universi
teto gyvenimą, profesorius lie
tuvius — ten studijavusius. Ru- 
siį caro valdžios tampytas po 
kalėjimus ir ištrėmimus, Vladas 
Požėla, nors Mintaujos gimna
ziją baigęs 1900 m., bet univer- 
stete teisės mokslus baigti te
galėjo tik 1917 m.

Nepriklausomoje Lietuvoje VI. 
Požėla buvo žymus advokatas, 
steigiamojo seimo ir pirmo sei
mo narys, social-demokratų par
tijos iš vadų, 1926 m. Vidaus 
Reikalų Ministras. Be suminė
tų šiame straipsnyje Įvykių, VI. 
Požėla savo atsiminimo knygo
je aprašė ir daugelį kitų Lietu
vos atgimimo ir 19 amžiaus ir 20 
amžiaus pradžios visuomeninio 
lietuvių gyvenimo Įvykių. Man 
labai malonu prisiminti šį retą 
žmogų, su kuriuo apie 10 metų 
man teko dirbti drauge Lietuvos 
Advokatų Taryboje, kurios na
riu jis buvo nuo 1922 m. ir pir
mininku buvo išrinktas 1939 m. 
Tai kuklus, inteligentiškas, ra
maus būdo, pareigingas, aristo
kratiškų manierų ir švelnaus pa
prasto elgesio žmogus, kuris apie 
save ir savo praeitį neprisi
mindavo ir nekalbėdavo. Niekuo
met man neteko girdėti nei teis- 
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mo ginčuose, nei Advokatų Ta
rybos posėdtžiuose jo pakelto 
balso, tai buvo didelio takto ir 
aukštos kultūros asmuo. Ir šian
dien, perskaitęs jo parašytą kny
gą galvoju, kaip galėjo tame ra
maus būdo kukliame asmenyje, 
kokį aš ji Nepriklausomoje Lie
tuvoje pažinojau, tilpti jo jau
nystėje drąsus revoliucionierius 
— kovotojas kuris mintinguose 
sakė ugningas prakalbas, ragi
no nuversti caro valdžią, reika
lavo lietuvių tautai laisvės, ku
ris organizavo ginkluotus bū
rius, užpuldavo kalėjimus, nu
ginkluodavo ir surišdavo sargy
bas ir išlaisvindavo revoliucijos 
kovos draugus iš kalėjimų.

Atsakymas gali būti tik vie
nas — jo didelis idealizmas, mei
lė savo tautai ir drąsa. Jis lie
tuviu tautos laisvės reikalus 
statė aukščiau, negu savo asmens 
ir todėl užmiršdamas save, rizi
kuodamas savo asmens laisve ir 
gyvybe, pasiaukodamas, kovojo, 
kad lietuvių tauta laisvę išvys
tų. Ir likimo ironija — sulaukęs 
Lietuvai laisvės, vėl senatvėje 
turėjo apleisti tėvynę, kad iš
vengtų tų pačių rusų vergijos 
ir kalinimo. VI. Požėla mirė 1960 
m. rugsėjo mėn. 21 d. Adelai
dėje, Australijoje eidamas 82 
metus, bet paliko lietuvių visuo
menei ir istorijai savo atsimi
nimus. Tai yra ne vien Vlado 
Požėlos atsiminimai, bet geriau 
tiktų ta knyga pavadinti — Lie
tuvių tautos atgimimo ir kovų 
dėl nepriklausomybės istorija.

Gale knygos yra patalpintas 
adv. R. Skipičio, prof. Pr. Čepė
no ir adv. Elenos Reisonienės pa
rašytas Vlado Požėlos gyveni- 1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
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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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Mūsų spaudoje
Simas ir Simutis

Darbininkas bal. 14 d. veda- 
j majame “Simas ir Simutis“ se
kančiai pavaizduoja tų dviejų 
vardais ir likimu panašių lais
vės kankinių Simo Kudirkos ir 
Liudo Simučio dalią:

Liudvikas Simutis, kurio laiš- 
Į kas Aukščiausiojo sovieto pre
zidiumui buvo pereitą kartą čia 
paskelbtas, rikiuojasi šalia jū
rininko Simo Kudirkos.

Abudu išaugę sovietiniame 
režime. Simo Kudirkos vaikys
tę temdė aikštėse pamestų la
vonų vaizdai. Bet Simas tylė- 

mo ir darbų smulkus aprašymas. 
VI. Požėla turėjo didelius rašy
tojo gabumus, jo atsiminimai — 
tai vieni iš geriausiai parašytų 
atsiminimų, todėl kiekvienam 
lietuviui rekomenduotina šią 
knygą perskaityti.

Vladas Požėla — Jaunystės 
atsiminimai, 335 pusi., kaina 4 
dol., išspausdinta Nidos leidyk

loje.
(Pabaiga) 

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ju- 
rykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
^ms bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.. telpa 
MUK ĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš valku pasaulio, 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS
nažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota Didelio formato, 24 psl., grs- 
bis leidinys SI,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail V. Siman- 
tevičiaus iliustruota, 130 psl., SI,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
tidelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota. 64

kaina 5 dol.
5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi- 

fuota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
V Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
'aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
’Pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
ojimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

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

jo, mokėsi, pasirinko profesiją, 
kuri leis jam ųutoiti nuo tų bai
sių prisiminimų.

Bet ir toje profesijoje Simą 
■stūmė nuo savęs režimas. Stū
mė ne socialinė santvarka, bet 
žmogaus diskriminacija. Lietu
vio diskriminacija, rodant favo
ritizmą atėjūnams rusams. Stū
mė nuo savęs laisvės paneigimu 
— laisvės žmogui ir tautai.

Ir Simas pasirinko kelią į as
meninę laisvę. Svajojo rasiąs ją 
Amerikoje. Svajojo iš jos ga
lėsiąs laisvinti savo šeimą.

Simučio istorija panaši, bet 
rašyta aštresniais brūkšniais. 
Jis, tik penkerių metų, tarp tų 
išniekintų lavonų pamatė savo 
tėvą. Paūgėjęs jis pasirinko 
tiesiogiai laisvės kovotojo kelią. 
Jo žodžiais, pasirinko ne keršto 
vedamas, ne kovos už save, bet 
kovos už visus nukankintus ir 
tebekankinamus.

Simo ir Simučio 
žo. Vienas vietoj 
jotoje Amerikoje 
mą; antras ginklo kova nepa
siekė laisvės savo kraštui. Abie
jų likimas tas pats: kalėjimas, 
teismas, vėl kalėjimas 15 ir 25 
metams.

iliuzijos du- 
laisvės sva- 
rado išdavi-

6 pasakos ir DVY- 
Abi gausiai iUus-

KIŠKELIS, pasaka

Jau išėjo seniai laukta į
Juozės Vaičiūnienės knyga į

TAUTINRl ŠOKTŲ SVENflU TAKAIS |
100 didelio formato psl. daug paveikslu Kaina $2.00 !

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. |
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant |

<eki ar Monev orderi tokiu adresu: x |
NAUJIENOS I

1739 S. Halsted St, Chicago 10 6060S į
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Maskva neduos vengrams žaliavų
Sovietų imperijos valdovai negali pakęsti nė vienos 

pavergtos tautos jokios savarankiškos minties. Vengriją 
valdo visą laiką Maskvai ištikimas komunistas Kadaras. 
Vengrija priklauso Varšuvos pakto valstybėms, ji sutiko 
leisti rusams paruošti patvarkymus vengrų karo jėgoms. 
Vengrų kariuomenės dalinys kartu su sovietų tankais Įsi
veržė į Čekoslovakiją ir privertė čekus keisti ne tik vy
riausybę, bet ir pagrindinius krašto Įstatymus. Vengrai 
leido sovietų karo jėgoms manievruoti visoje vengrų te
ritorijoje. “Komunistinė” vengrų spauda labiau kabinė- 
josi prie kaimyninės Rumunijos, negu pačių rusų “ta
rybinė” spauda.

O vis dėlto Sovietų Sąjungos ir komunistinės Ven
grijos santykiai nesivystė rusams pageidaujama krypti
mi. Jau nuo šių metų vasario pradžios Maskvoje leidžia
moje spaudoje pasirodė viena kita užuomina, rodanti 
“didžiojo brolio” nepasitenkinimą. Vasario pradžioje 
Maskvos primestas Kadaras sovietų sostinėje buvo man
dagiai priimtas, bet “Pravda” buvo nepatenkinta ko
munistinėje vengrų spaudoje pasirodančiomis “nacio
nalistinėmis” tendencijomis. Tuo metu niekas nežinojo 
tikros “nepasitenkinimo ” priežasties, bet dabar jau 
Washingtone yra žinomos rusiškų užuominų šaknys.

“Didysis brolis” pas mažąjį labai lengvai gali Įžiū
rėti pirmuosius “nepaklusnumo” daigus, savo “nepa
sitenkinimą” jis gali parodyti Įvairiomis priemonėmis. 
ŠĮ kartą Maskva. atsisakė duoti vengrų pramonei rei
kalingų žaliavų. Komunistinė vengrų valdžia vežė So
vietų Sąjungon ne tiktai žemės ūkio, bet ir pramonės 
gaminius, o iš rusų vengrai mažai ką tegaudavo. Bu- 
dapeštan atvažiavusieji komunistų partijos atstovai 
labai gražiai pakalbėdavo, bet kai reikėdavo sėsti prie 
stalo ir suvesti sąskaitas, tai komunistai patardavo 
tartis su vyriausybės atstovais. Atvažiavusieji sovie
tų vyriausybės atstovai vengrų išklausydavo, jų pa
ruoštas atskaitas pasiimdavo, bet patardavo tartis su 
pačiu Brežnevu. Vengrijos komunistų vadams nepa
tiko stumdymas nuo Kaipošiaus prie Ainošiaus, todėl 
jie patys nuvyko Į Maskvą ir paprašė pasimatymo su 
pačiais Įtakingiausiais.

Be Kadaro, rusų primesto Vengrijos prezidento, 
Maskvon vasario pabaigoje buvo nuvykęs ir premjeras 
Ienas Fokas. Jis atsivežė Rusijos išvežtų gėrybių sąs
kaitų nuorašus ir panoro,- kad rusai pasižadėtų

ŽURNALU MEDICINA PASKAIČIUS
Pasaulio ir Amerikos lietu

vių gydytojai leidžia savo žur
nalą Medicina. Teko gauti ir 
perskaityti šio žurnalo 2 nr. 
Garbės redaktorius Stephen Bie- 
žis, bet tikruoju redaktorium 
yra dr. Henrikas Armanas, gyv. 
Baltimorėje. Redakcinę kolegiją

sudaro gydytojai: Ambrozaitis, 
Avižienis, Legeekis, Liatukienė, 
Ramanauskas, Tauras, šaulys ir 
Žukauskienė. Bendradarbiai — 
konsultantai: M. ir St. Budriai, 
Kaunas ir Papreckas.

Dr. K. Valteris, rašydamas 
apie Medicinos žurnalo gerąsias

vieną dešimtmetį duoti vengrų pramonei būtinai rei
kalingų žaliavų. Vengrai sutiko ir toliau vežti j Rusiją 
gaminamas prekes, bet jie norėjo šį tą ir gauti. Jie 
norėjo gauti žaliavų, iš kurių galėtų gaminti rusams 
reikalingų prekių. Sovietų Sąjungos atstovai išklausė 
Foko pageidavimus, priėmė jo atvežtų sąskaitų nuo
rašus, bet atsisakė duoti vengrams reikalingų žaliavų.

Vietoj vengrams būtinai reikalingų žaliavų, So
vietų Sąjungos ir partijos atstovai pradėjo barti ven
grus dėl visos eilės daromų nusikaltimų. Rusams ne
patiko ne tiek vengiu spaudoje retkarčiais pasireiškę 
“ideologiniai nukrypimai”, kiek vengrų nacionalizmas 
gyvame gyvenime. Sovietų Sąjunga buvo nustačiusi 
ekonominio gyvenimo raidą visoms pavergtoms tau
toms, bet ne visos tuos nuostatus vienodai vykdė. Mas
kvai nepatiko Čekoslovakijos eksperimentas, nepatin
ka ir Rumunijos komunistų drąsa. Maskva buvo nepa
tenkinta ir Kadaro politika, bet Į kelis dalykus sovietų 
valdžios atstovai Budapešte žiūrėjo pro pirštus. Ben
dri įstatymai gyventojų turtams nusavinti buvo priimti 
ir komunistinėje Vengrijoje, bet jų taikymas vietomis 
nebuvo toks žiaurus.

Vengrijos ūkininkai buvo suvaržyti įvairiomis val
stybinėmis duoklėmis ir mokesčiais, bet vis dėlto jiems 
buvo polikta daugiau žemės ir dar daugiau- iniciatyvos. 
Tie sovietiniai nuostatai švelniau buvo taikomi ir leng
voje pramonėje. Vaisiai, aišku, visų pastebimi. Ven
grijos gyventojai šiandien yra geriau pavalgę ir švariau 
apsirengę negu Sovietų Sąjungos vergai. Vengrijoje yra 
daugiau duonos ir mėsos, Vengrijos kavinėse yra dau
giau šviesos ir jaukesnės muzikos. Vengrų ir vynas ge
resnis, negu Kaukaze sunkiamas. Vaisiai dingo nuo 
sovietų vergų stalo, tuo tarpu gražiai Įvynioti Vengrijos 
obuoliai yra kiekvienoje sovietų karininkų valgykloje. 
Rusijos kolchozams obuolių auginti neapsimoka, bet ru
sams patinka, kad vengrai obuolius vis dėlto pajėgia už
auginti ir Į svarbesnius Rusijos karo centrus juos eks
portuoti.

Žaliavų rusai vengrams neduos, nes, kaip Pravda 
praneša, Vengrijoje yra įsigalėjusios “sionizmo idėjos” 
ir įvairūs buržuazijos “filisteriški papročiai”. Sovietų 
kariams ir Vengrijon pasiųstiems atstovams, matyt, tie 
“filisteriški papročiai” patinka. Grįžę į Maskvą ar Le
ningradą rusai pasakoja, kad Vengrijoje žmonės geriau 
gyvena. ‘Ten maistas įvairesnis, pasirinkimas didesnis 
ir patarnavimas greitesnis ir mandagesnis.

Bet labiausiai Maskvai nepatiko komunistinės Ven
grijos premjero Foko planai vengrų pramonei plėsti. 
Premjeras atsivežė vengrų valstybinio planavimo komi
sijos paruoštus planus krašto pramonei kelti, naujoms 
pramonės šakoms steigti, susisiekimui gerinti. Rusai 
būtų pasitenkinę vengrų obuoliais ir vynu, bet jie nebe
nori stipresnės pramonės Vengrijoje. Premjeras Fokas, 
parvažiavęs iš Maskvos, pareiškė, kad jis labai “atviro
se aplinkybėse” pasikeitęs su Sovietų Sąjungos valdo
vais “giliomis mintimis”, bet žaliavos vengrai iš Sovietų

bent Sąjungos negaus.

Kvebeko provincija 
panaikino priesaiką 
Anglijos karalienei
Kvebeko provincijos parla

mentas panaikino buvusią ikšiol

ir “neigiamąsias” puses, tarp 
kitko šitaip atsiliepia apie kei- 
čiančĮĮus vardus, pavardes bei 
pavadinimus: “Pavardės ar var
do pakeitimas šiais laikais yra 
Įprastas reiškinys. Pavardes ir 
vardus keičia nusikaltėliai, juok- 
dariai-klounai, Įvairūs linksmin
tojai (entertainers) ir imigran
tai, kurių pavardžių kitų kraštų 
žmonės negali ištarti...

Karts nuo karto keičiami ir 
laikraščių vardai. Kiek žinau, pa
staruoju metu Didžiojoj Brita
nijoj trijų laikraščių pavadini
mai buvo pakeisti: Daily Herald 
pavadintas Sun, komunistų par
tijos organas Daily Worker pa
krikštytas Morning Star, o Bri
tanijos Lietuvis virto Europos 
Lietuviu, šių laikraščių ir ko
kybė, kaip ir buvo galima tikė
tis, mažai tepasikeitė. Lygiai 
kaip ir “linksmintojai”, pakeis
dami savo pavardes ir vardus, 
nepagerino savo sugebėjimų. Dėl 
to, žinoma, niekas nesijaudina”.

Tiesa, dalis ir lietuvių kažko
kiais sumetimais pakeitė savo 
pavardes taip, kad jie tapo ame
rikiečiams juokingais, o mums 
nesuprantamais.

Bet didelė dalis lietuvių, imda
mi pilietybę,, pavardžių nekeitė, 
tik sutrumpino, numesdami pri
kergtas lietuviams slaviškas pa
vardžių galūnes, pav. Baranaus
kas tapo Baras, Stankevičius- 
Stankus, Vilkevičius-Vilkas ir 
panašiai. Tiesa, apie pavardžių 
sutrumpinimą ir nerašoma. Pa
vardžių sulietuvinimas, nume

tant slaviškas-lerikiškas pavar
džių galūnes tik sveikintinas..

Iš medicinos srities rašo: dr. 
Vacys šaulys apie mediciną Oku
puotoje Lietuvoje, Rimgaudas 
Nemickas apie širdies ligas; Ra
mūnas Kondrotas “Keli bruožai 
iš Vilniaus Medicinos Draugi
jos vystymosi Lietuvoje 19-me 
šimtmetyje”, Edvardas Kamins
kas -— Ląstelių augimo regulia
vimas ir kit. Yra ir odontolo
gijos skyrius, kurį veda prof. 
Elena Liatukienė. Ir šiaip Įvai
rūs straipsniai, liečia šios drau
gijos veiklą ir Įvairiausių iš gy
dytojų gyvenimo žinių. Ten pat 
dar rašoma, kad dr. John Bachu- 
lus (Jonas Bačiulis), dr. Aldona 
Šliupaitė ir dr. -Milda Budrienė 
pakelti Į garbės narius.

Dr. Vaclovas Paprockas įžan
ginėj kalboj per VIII gydytojų 
suvažiavimą, apie lietuvių skal
dymosi be kitko taip kalbėjo: 
“Medikas — realiai galvojantis 
žmogus, nors tuo pačiu metu 
gali būti ir idealistas, ir svajo
tojas. Gyvenimą seka neužsidė- 
jęs blankinančių akinių. Jam vi
si žmonės lygūs, teikiant medi
cinišką pagalbą; jam visos lie
tuviškos organizacijos vienodai 
vertingos, jeigu jų darbas nesi
riboja skambiomis frazėmis ir 
perdėtu patosu. Tiesiu žvilgsniu 
žiūrint i dabartine lietuviška ** ** 4*

veiklą, norėtųsi jausti stipresnį 
lietuviško darbo pulsavimą ko
voje su dabartiniu Lietuvos oku
pantu. Sutinkame, kad be trin
ties negali būti ugnies ir be ug
nies negali būti gyvybės.

Tačiau kai trintis peržengia 
ribas ir ugnis pradeda spirginti 
patį kiečiausią lietuvišką kamie
ną, tenka susimąstyti ir pagal
voti ar nenuklydo kartais kai ku
rie mūsų veiksniai nuo pagrindi
nio kelio, kurio tiesioginė pa
skirtis — kova už Lietuvos lais
vę ir lietuvybės išlaikymą abie
jose geležinės uždangos pusėse. 
Atvykę iš pavergtos Lietuvos 
svečiai pastebi šią negerovę. Ne 
be pagrindo vienas jų, paklaus
tas, kokią jam pavedė misiją oku
pantas, su ironija atsakė: “Su
sprogdinti jūsų organizacijas, 
bet grįžęs pranešiu, kad tos pa
reigos atkrito, nes išeiviai pa
tys save pradeda sprogdinti”. 
•Atsimindami, kad šiuo metu lie
tuviškų organizacijų vadovybė- 

j se yra gana daug mūsų profesi
jos žmonių, turime vilti, kad jie 
Įneš pragiedrulių Į lietuvišką 
veiklą”.

Ir tikrai pirmoje eilėje kova 
ir neatiaidi kova su Lietuvos 
okupantu. Aišku, smulkūs tarp 
savęs “pasipešiojimai” tai mūsų 
vidaus reikalas. Kartais ir šeimo
se tarp brolių ir seserų pasiba
rama. Bet kada jau imasi pa
grindines organizacijas kaip Al
tą ir Vliko griauti, tai jau, bro- • 
lyčiai, nedovanotinas nusikalti
mas.

Dr. Vytautas Tauras rašo apie 
mūsų atžalyną. Įdėtos fotogra
fijos ir paminėti baigę jau nebe 
Lietuvoje medicinos mokslus, 
bet Amerikoje: Bomas Rimas 
Kaunas, Tomas Kisielius. Mari- 
ja-Paulina Zelenis, Ervardas Jo
nas Domanskis, Veronika A. Am- 
brozaitytė. Audra Deveikytė, 

1 Petras Kaufmanas, Osvaldas 
Račkauskas. Kanadoje: Domas 
Račinskas. Šveicarijoje Algiman
tas Gegeckis, o Vienoje Leonas 
Šulas dėsto lietuvių kalbą ir kar
tu studijuoja mediciną.

Paminėti šie mirę gydytojai: 
Emilija Norvaišienė Klemkaitė, 
Susan Slakis-Butkutė, Veronika 
Alseikienė-Janulaitytė ir Jonas 
Sadauskas.

Viršelius puošia V. Maželio 
nuotraukos, vaizduojančios Lie
tuvos gamtą. Gausu fotografi
jų. Tikrai Įdomus ir gražiai iš
leistas žurnalas. Na, kitaip ir 
negali būti. Juk gydytojai lei
džia. Stasys Juškėnas

parlamento nariams prievolę — 
prisiekti ištikimybę anglų ka
ralienei, kuri pagal dabartinę 
Kanados konstituciją BNA — 
Britų šiaurės Amerikos Aktas 
(British Nordamerieain Act) — 
yra ir Kanados karalienė.

Kaip ir buvo galima laukti, 
federalinio parlamento narys ir 
buvęs konservatorių šefas, J. 
Diefenbakeris, pakėlė dėl to di- 
džiausį triukšmą. Jam monar
chija yra viskas. Atsisakyda
mas prisiekti karalienei, pagal 
Diefenbakerį yra nusikaltimas 
prieš konstituciją ne tik Kve
beko provincijos, bet ir Ottawos 
federalinės valdžios. P. E. Tru
deau, kuris nesiima priemonių 
sudrausti Kvebeką — turįs tuč 
tuojau atstatyti senąją tvarką.

Tos, britų parašytos ir Kana
dai primestos, konstitucijos — 
BNA — panaikinimas ar bent 
pakeitimas yra jau senai pribren 
dęs reikalas. Nepriklausoma Ka
nados valstybė turi turėti sa
vo tautinę konstituciją. Tai yra 
tikras paradoksas, kai dabar čia 
Kanadoj kiekvienas pačio gyve
nimo iššauktas svarbus pasikei
timas turi būti Anglų parlamen
to patvirtintas, jei tai nėra nu
matytą tame BNA — akte. Net 
atsisakymas nuo to BNA akto, 
turi būti aprobuotas Anglų par
lamento !

Jau senai čia Kanadoj kelia
mas klausimas, turėti tikrai sa
vo pagrindinį valstybės Įstatymą
— konstituciją. Tuo reikalu jau 
buvo sušaukta ir keletas konfe
rencijų, tik vis atskiros Kana
dos provincijos negali tarp sa
vęs susitarti. O vėl pagal tą BNA
— Britų šiaurės Amerikos Ak
tą — visos Kanados provincijos 
turi sutikti tą aktą panaikinti 
arba pakeisti pagrindiniai, para
šant visai naują, tikrai savą, Ka
nados konstituciją. Gaunasi lyg 
užburtas ratas.

Atrodo, kad ir aukščiau mi
nėtas Kvebeko provincijos parla
mento nutarimas — panaikinti 
savo nariams priesaiką karalie
nei — gali atsidurti konstitu
ciniame teisme. J. V.

(Nepr. Lietuva)

Žurnalistų premija
Vilniaus “Tiesa” bal. 7 d. pa

skelbė apie V. Mickevičiaus — 
Kapsuko premijas žurnalistams. 
Jas kasmet skiria “Lietuvos TSR 
žurnalistų Sąjungos” valdybos 
prezidiumas. Premijos šiemet 
paskirtos: pernai mirusiam Al
fonsui Judženčiui už publicisti
nius straipsnius “Kultūros Ba
rų” ir “Jaunimo Gretų” žurna
luose, Jonui Lukoševičiui — už 
knygą “Reemigrantai” ir straip
snius “Gimtojo krašto” laikraš
tyje ir Domui šniukui už publi
cistinius straipsnius “Tiesoje”, 
““Komuniste” ir “Pergalės” žur
naluose. (E)

J. VENCLOVA

LIETUVOS VARDO KILMĖ
i.
Kaip labai sena yra lietuvių tauta, taip 

senas Lietuvos bei lietuvių vardas. Yra pa
grindo manyti, kad keltai nunešė Lietuvos 
vardą prie Reino krantų, o vėliau — į Bri
taniją. K. Zeuss (110-pusIapis 577) “VitaS. 
Gildae” (scr. c. 1024) : “in armoricain quon
dam Galliae regionem, tine autem a Brit- 
tanis, quibus possidebatur Letavia diceba
tur”. .. Mobili. Saec. 1,143 “wovon das Volk 
selbst Letavici gennant ist: nos illos voca- 
mus in nostra lingua Letowicion”. Prof. R. 
Schmittlein (85 - 134) “La Lietuva est attes- 
tėe depuis le 13 siėcle sous les formes Leto- 
wia, Letavia en 1259, Lethovia en 1291. On 
laissera ouverte la question de parentė 
avec Letavia, nome celtique de la Gaule. 
Monumentą Germaniae historica. XIII. 96” 
...“cum des iusu pcrvenisset in armocam 
quodam Galiae regionem, tunc autem a 
Brittanis, a quibus possedebatur, Letavia 
dicebatur”. A. Viquesnel (102 — 513) “L“ 
Armorique s’appelait aussi Llydow ou Le- 
tavia. noms presque identiques avec celui 
de Lithuanie”. A. Holder (33 — 243) “Li- 
tovia. Letaviai, lit. Letuwa, Litauen”... 
Vita s. Mevenni 3. Anal. Boll. 3. 111 “Leta- 
viam, id est Minorem Britaniam”. M. Solm- 
sen (89 — 35) “Litauen — Litavia”.

Germanai vyčių — lotų vardu pasirodė 
Danijoj. Prof. dr. R Latham (46 — 200, 
216 ir 231) “It was the four islands of the 

Vithesleth (Danish Islands): Dan 
primo super Sialandiam, Monam, Falsri- j 
am et Lalandiam, cujus regnum dicebatur 
Vithesleth” — Petri Olai Chron. Regnum 
Daniae... Vitae having invaded the islands 
and the north — eastern parts of Jutland 
from Prussia and Courland by sea... is the 
present of Lithuanians in the Vithesleth”. 
K. Zeuss (110 — 509) “Dan, filius Humble, 
de Svečia veniens, regnavit super Sialan
diam, Laland, cujus regnum dicebatur 
Vithesleth” (Chron. Erici reg. ap. Langab
l, 150.).

Atrodo, jog galėjo lietuvio vardas turėti 
etimologinį ryšį ir su Italijos latinais. Dr. G. 
Muehlmann (59 — 161) “Latinac colonia, 
die das jus Latii haben. Latium, ii, eine 
Landschaft in Italien, zwischen Tiber und 
Campanien. Lalo (gr. Lėto) und latinisiert 
Latona, Latois Oder Letois”. A. Holder (33 
— 120 ir 150) “Laeti nach prof. D. Arbois 
de .1. der Name der Litauer. CIL, VII, 938: 
Deae Lati. Latina, Latona”.

Galimas dalykas, kad indai (galindai) 
Lietuvos vardą nunešė Į tolimą Aziją. Dar 
XI a. viena Indijos provincijariurėjo “Lie- 
chava” pavadinimą. Pagal prof. A. Meillet 
(Les langues du monde. Paris, 1924 m., 
113 p.) Indonesijoj, kurią senovėj valdė in
dai. randasi “Letti ou Lėti” gyventojų kil
tis. Ir senoj hititų (getitų) imperijoj ran
dame Litani upę ir Litovia provinciją.

Būdinga, kad prof. E. Cavaignac kapita
liniame veikale “Les Hittites”, Paris. 1950
m. , pridėtame hititų imperijos iš 1 100 — 
1350 m. žemėlapyj. randame šiuos vietovar-

rex : džius: Palanga (miestas), Ilgin (ežeras), 
Asuva (upė), Ingalava (miestas), Isuva 
(upė), Ganuvaras (miestas), Ankuva (mies
tas), Alse (ežeras), Nenasa (miestas), Vilu- 
sa Įlanka), Pala (ežeras), Tumana (ežeras), 
Izgin (miestas), Masa (upė) ir t t

Pats Lietuvos vardas įvairiuose istori
niuose šaltiniuose įvairiai užrašvtas. Rusu 
metraščiai Lietuvą vadina Litva (pirmam 
Nestorio metrašty.] —Lituva), gi lenkai — 
Litwa. Henrikas Latvis lietuvius vadina 
Lettones (kartais Lithovini), o Lietuvos 
kraštą — Lettonia. Livlaendische Reimchro 
niek -— Littovia. Dusburg gyventojus — 
Lethowini, gi kraštą Lethovia, Herman de 
Warterberge — Letowia, Annales Qued- 
linburgenses — Litua. Liber cesuum Da
niae — Littonia, Peter Sukenwirt — Lilau, 
pagal A. Theiner popiežių enciklikose — 
Lithovia, Luthawie. Lethowie, Lectowie, 
Letowie, Lethovia, Lithuania, Letavia, Lit- 
wania. Lituanorum, Lutwanorum, Litha- 
nis, Lithuanis, Letwinis, Litvanis, Litfani.
Lutovia, Letoinos, vokiečiai — Litauen, 1 pusi.), 
latviai — Lietava, finai — Liettua, Liettu-
alaiset, lietuaksi.

Paprastai mūsų istorikai laikosi nuomo
nės, kad Lietuvos vardas pinną kartą pa
minėtas 1009 m. Annales Quedlinburgcn- 
ses.. Tačiau kai kurie rimti istorikai mano, 
kad Lietuvos vardas sąryšyj su lietuvių tau
ta buvo žinomas daug seniau. Dr. L. Pobloc 
ki (74 — 39) “Die erste historischc Erwaeh- 
nung von Litauen finden wir in der” Unga- 
rische Chronik (Cronica Ungarorum junc- 
ta et mixta cum Cronicis Polonorum et vita

sanefi Stephani bei Bielowski, M. P. I, 495). 
“Nach ihrer Angabe soil ums Jahr 450 der 
Koenig der Hunnen Attila, den die Chronik 
Aquila nennt, mit einem kraeftigen Heere 
in Litauen eigefallen sein und in kurzer Zeit 
dasselbe unterjocht haben, da er schon im 
naechsten Jahre ueber Scotean (Skythen) 
nach Dacien gezogen ist. Ich sehe keinnen 
Grund ei n. die Richtigkeit obiger Angabe 
anzuzweifeln, vornehmlich schon deshalb, 
weil ausser der Chronica Ungarorum auch 
der sonst gut unterrichtete Simon Keža in 3 
Capitel seiner Chronik von der Unterwer- 
fung der Litauer durch die Hunnen Erwaeh- 
nung thut”. K. Muellenhoff (60—24) “Le- 
tuva... dem ethnicum zu Grunde liege, 
dass also Oveltai (Ptolemaeus) nur fuer 
Letovou verschrieben ist”. K. ZeusS (110 — 
655) “Litwa. und die Oveltai bei Ptole- 
maeus an der Ostseekueste, offenbar der 
selbe Name werden... Ptolemaeus Ovel- 
tai. .. nur deutschc Gestaltung dės einheim- 
nischen. Litwa, Litauer sein kanu” (272

Prof. dr. R. Latham (47 —jžg.) “In
ancient writers we are seldom sure of the 
name applied to a given population being 
native”.

Praeityje Įvairiai buvo aiškinama Lie
tuvos vardo kilmė. Vieni kildino Lietuvos 
vardą iš būdvardžio “lėtas”. Gi šią nuomo
ne visai pamatuotai atmeta dr. L. Poblocki 
(71 —32) “Andere Gelehrte glauben diesen 
Namen (Litauen) vom litauischen adjek- 
tiv “lėtas” ahleiten zu muessen. Das diese 

j Conjunktur als falsch zu verwerfen ist.. 
I die Nachbarvoelker auch keinen Grund da- 

fuer haetten, den talentvollen und kriege- 
rischen litauischen Volke obiges Praedikat 
zu ertheilen”. Kiti Lietuvos etimologiją 
riša su žodžiu “lietus”, esą, senovėj lietu
viai net turėjo lietaus dievaitį “Lietuvanis”. 
Bet ir šią prielaidą tenka atmesti. B. Kvik
lys (45 — 10) “Abu šie aiškinimai nieku ne
pagristi”. Antra vertus, senovės Lietuvoj 
buvo pakankamai lietaus, tai nebuvo jokio 
reikalo turėti lietaus dievaitį, kurio būtų 
reikėję šauktis pagalbos.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENA^

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU
I VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina S3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

Čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO 8, ILLINOIS
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DR. ANNA BALIONAS A. NTLAINIS SIDLAUSKAS
akių, ausų nosies 

IR GERKLĖS ligos 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telof.; PRospect 8-322$ 
Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076 

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vai vak. Tree, uždaryta'

«•«. ♦•!. 239-4683

DR K. G. BA1UKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologinė chirurgija 
6449 So. Puhwci Rd. (Crawford

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

Jei neataihepia, skambinti 374-8012
felaf.: PRo*p<ct 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

OR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ

. CHIRURGIJA
Telef. 6954533

Valley Medical Center
MO Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7let STREET 
Ofisas: HEmlock 46849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad., penktadieni nuo 1—5. tree 

ir ieitad. tiktai susitarus.

Raz.: GI 8-0873

dr. w. eisin - eisimas
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
5132 So. Kedzia Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
atliepia. skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAUCEL - 
KR1AUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

47141225. 
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
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 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lendre praktika, spec. MOTERŲ figos 
Gfkai: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai, po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Margučio 40-ties metų sukaktį minint
(Tęsinys)

Vonioj komponavęs gaidas, 
rašęs straipsnius, vaidinimus 
ir kt. Iš vonios jis išeidavęs 
,su glėbiu popieriaus- lakštų, 
.kurie neretai nuo garo, nuo 
drėgnų rankų taip būdavę su
žaloti, kad ir jam pačiam kar
tais sunku bebuvę susigaudy
ti, kas ten jo įkvėpimo metu 
buvo užfiksuota, žinoma, jis 
kurdavęs ne vien vonioje. Daug 
kūrybinių darbų atlikta kelio
nėse, poilsiaujant ir mažiau
sia jų tesukuria prie rašomojo 
stalo.

Kuo A. Vanagaitis dažnai pa
sididžiuodavo, buvo tai, kad 
lietuviškajame darbe mokyto
ju jam buvęs Važgantas — Tu
mas. Jis įžiebęs jam sąmonin
gos lietuvybės ugnį ir įtraukęs 
į lietuviškąją veiklą. Tai, be 
abejo, bus tiesa, ir tuo mes 
pilnai galime patikėti. Buvęs, 
deja, momentas, kad Laižu
voje jaunatviško nusiteikimo 
metu buvo susibendravęs su 
tokiais pat nevedusiais drau
gais, su dr. Tautvaiša ir pašto 
viršininku Zaicevu. Ta trijulė 
išgerdavusi, bet daugiausia lai
ko jie praleisdavę prie kortų 
•stalo. Tada Vaižgantas — Tu
mas išreiškęs savo kartumo 
jausmą, švelniai jį apibarda
mas dėl lietuviškos veiklos ap
leidimo. Jo mokinys A. Vana
gaitis taip susigraudino, kad

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

2512 W. 47 SI. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LlETUVjl

/PERKRAUSTYMAI '

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbroolc 5-8063

’ MOVING '
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi y atstu m v. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TaL: F Rentier 6-1882

RAOUC ŠEIMOS VALANDOS

4, Visos programos iš W0PA,
1490 kiL A. M.

I
į Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma ! 
j dienio iki penktadienio 11—12 
. vai. ryto. — šeštadieni ir sek-: 

madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL5

TeL: HEmlock 4-2413
I

7T59 So. MAPLEWOOD AVĖ. !
I CHICAGO. ILL. 60629 
a 7 ——>7

FOREST FIRES HURT 
CUR FOREST FRIENDSV. Tumasonis, M. D., S. C.

CHIRURGAS 
2454 WEST 71»t STREET 

Ofise telef.- HEmlock 4-2123 
RetM. te|e>'~ Glb«on 8-6195

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

ŠILEIKIS, 0. P.
W| ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali papalb* koĮomt.

1 (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St.r Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

Oar wilfllife baf no defence 
egaiost the careless use of fire.

i So please follow Smokey’s ABGc 
: Always bold raatcha dll cold.

Be sure to drovn ill cunpfirei, 
«dr the ashes, <od drow» 

them sjpin. Crash *11 
mookej dead oar.

Please! Only you can 
prevent forest fires

atgailaudamas pravirko grau
džiomis atgailos ašaromis. Tas 
savo kaltes pasistengė išpirkti 
su tokiu lietuviško darbo užsi
degimu, jog atkreipė ir žanda
rų akis. Jie net padarė jo bute 
kratą, ir A. Vanagaičiui buvo 
kaip ir pirmasis krikštas, pra
dėjus lietuviškos veiklos dar
bą. - i

Rašytojas Vaižgantas — Tu
mas, atrodo, ne tik jį vertino 
ir vėliau už tokį dideli ir platų 
lietuvišką darbą Amerikoje, 
kaip savo buvusio mokinio, bet- 
tikėjo ir jojo talentais. Tarsi 
prisimindamas jo polinkį į hu
morą, jis, siųsdamas savo fo
tografiją A. Vanagaičiui, kito
je pusėje įrašė: “šimto talen
tų vyrui be vieno: nesugebė
jimo lig šiol įsigyti žmonos”.

Tarsi tos pastabos padilgin
tas greitai A. Vanagaitis ir tą 
šimtąjį talentą atrado. Jis ve
dė Liliją žilvitytę. Nežinia, ar 
tos vedybos šeimynine prasme 
buvo tikrai laimingos. Lilija 
Žilvitytė buvo skirtingo cha
rakterio, aštroko būdo mote
ris. Jai nebuvo sunku šypso
tis scenoje, bet gyvenime, žmo
nių tarpe buvo žymiai sunkiau. 
Tačiau lietuviškai vertinant, 
geresnio pasirinkimo ir nega
lėjo būti. Prieš ištekėdama Li
lija žilvitytė, kurį laiką buvo 
dirbusi Naujienose. Tad lietu
viškoj veikloj ir kultūros dar
be ji nebuvo naujokė, čia jau 
buvo Įsigijusi daug patirties. 
Vanagaičiui jos nebereikėjo at
lietuvinti ar lavinti kultūrinio 
darbo apimtyje. Ji iš karto pa
sidarė jo darbe didelė talkinin
kė. Vaidino scenoje ir radijo 
programose. Ji nesibaidė ir 
taip Vanagaičio nemėgstamos 
administracinės Margučio im
perijos naštos. Gal jai tai ne
buvo sunku jau vien todėl, 
kad per jos rankas ėjo ir pini
ginės įplaukos, o moterys, kaip 
žinia, pinigą visada labai ver
tina.

Ne kartą Antanas Vanagai
tis yra akcentavęs, - jog jo va
romas lietuvybės gaivinimo 
darbas nėra susietas su jokia 
srove ar partija. Rodos, ir jis 
pats nepriklausė jokiai politi
nei partijai. Jis net viešai išsi
tardavo, kad jos visos esančios 
geros, išskiriant Lietuvos ne
priklausomybės duobkasius — 
komunistus. Ir jis buvo tų vi
sų srovių remiamas. Visose tu-į 
rėjo daug nuoširdžių rėmėjų 
ir asmeninių artimų draugu. 
Reikalai buvo taip susiklostę 
kad Vanagaitį buvo apsupę 
tautinės srovės veikėjai, ir jie 
tariamoje Margučio imperijo
je turėjo pačius reikšmingiau
sius postus. Todėl neretai, gi
liau neišanalizavę, neisigilinę 
ir pačią Margučio imperiją su
plakdavo su tautine srove. Ga
lima nuvokti, kodėl taip at
sitiko.

Artimi jo bendradarbiai ir. 
rėmėjai, kada jis mokėsi ir sie
kė karjeros, buvo tautinės sro
vės asmenys. Jie ir čia pamatę 
jo talentą, veiklumą ir netuš
čias pastangas lietuvybės rei
kalui, panoro prisidėti prie jo 
misijos užmojų ir tai netuščiai: 
darbu ir pinigu. Ir vienu ir ki
tu atveju, tai ir buvo netušti 
žodžiai ar simpatijos pareiški
mas. Atsiminkime tik Juozą 
Račiūną ar Antaną Oti. Mes 
dažnai pabrėžiame ir tą faktą, 
kad Antanas Vanagaitis pats 
pirmasis išėjo su lietuviška 
muzika, daina į didžiąsias 
miesto sales ir atskleidė mūsų 
meną amerikiečiams. Bet ar 
būtų jam buvę įmanoma jo 
pasiekti be tvirtų Antano Olio 
pečių.

Tokiu uoliu rėmėju buvo ne 
vien tik J. Račiūnas, Antanas 
Olis. bet ir visa eilė kitų: kaip 
adv. A. Lapinskas, dr. St. Bic- 
žis ir k t. Argi buvo galima at
sisakyti tokios geros talkos? 
Galima sakyti, jog jie buvo ta-| 
pę asmeniniais A. Vanagaičio) 
draugais, netuščiai ir neveltui

buvo jo imperijos svarbiausiuo 
sc postuose. Jie noriai tempe 
Margučio imperijos vežimą,, 
kaip jaučiai laisvu norų įsikin
kę Jie nesigailėjo tam reikalui 
nė laiko, jėgų, sveikatos ir net 
nė pinigų. Pačiam A. Vanagai
čiui asmeniškai yra daug pa
gelbėję, ir dėka to jis galėdavo 
išvengti nepriteklių ir rasti de
ramo poilsio kelionėse ar J. 
Račiūno Tabor farmoje. Sa
vaime suprantama, kad turint 
tokį stiprų užnugarį ir pas A. 
Vanagaiti atsirasdavo išdidu
mo ar pasididžiavimo jausmas. 
Kas be ko, niekas nėra tobu
las ir laisvas nuo pasitaikan
čių silpnybių. Taip ir A. Va
nagaičiui atsitikdavo, kad pa- 
grįtai ar be pagrindo kaip ir 
apsipykdavo su įtakingais as
menimis, kurie jo lietuviško 
darbo kelyje irgi buvo atidavę 
didelę savo paramos duoklę. 
Reikia pasakyti, kad Vanagai
čio atliekamas darbas kultū
ros baruose negali būti priski
riamas kuriai vienai srovei, ir 
jo pasisekimas parėjo nuo vi
sų srovių teigiamo įvertinimo 
ir lietuvių teikiamos paramos 
irgi be partinio atspalvio.

Būta ir nepaprastai didelių 
ir reikšmingų užmojų A. Va
nagaičio galvoje. Vienas tokių, 
ypatingai svarbus, tai Lietuvos 
kultūriniai rūmai Čikagoje. 
Pagal 1926 metais Naujienose 
paskelbtą jo straipsnį tų rūmų 
apimtis buvo didelio masto. 
Tuose kultūros rūmuose turė
jo tilpti muziejus su Amerikos 
lietuviams ir Lietuvai turin
čiais reikšmės eksponatais, pa
veikslų galerija, knygynas — 
skaitykla su Amerikoje ir Lie
tuvoje išleistomis knygomis bei 
laikraščiais; teatrui, — operai 
erdvi salė ir priedo geras klu
bas kasdieniniam kultūrininkų 
ir lietuviškos visuomenės pa
bendravimui. Tokiu kultūros 
rūmų pastatymą, jo pramaty- 
mu, būtų buvę galima įgyven-! 
dinti su šimtu penkiasdešimt 
tūkstančių dolerių suma. Jis 
ir daug.kas galvojo, jog tai yra 
Įmanomas dalykas sutelktomis 
jėgomis ir aukomis bei įnašais. 
Deja, šis žodis netapo kūnu. 
Niekas nesiryžo tvertis darbo 
tai realizuoti.

Gaila ir labai gaila, kad tie 
kultūros rūmai nebuvo pasta
tyti. Jų reikšmė milžiniškai 
būtų buvusi svarbi lietuvybės 
išlaikymo kelyje Amerikoje.. 
Čia juk būtų buvusi ne tik di
delė atrama visai lietuviškai

Kai bolševikai užgrobė Lie
tuvą, inci neradome .iZi e: - 
je nė geros bibliotekos, nei ki
tų vertingų lobių, kuriais bū
tų buvę galima pasinaudoti. 
Dalį kaltės dėl šio sumanymo 
palaidojimo reikėtų priskirti ir 
Lietuvos vyriausybei. Mes taip 
jau buvome įpratę viską gau
ti, imti, ypač medžiagine pras
me, jog visai, rodos, negalvo
jome, kad kaikuriais atvejais 
reikia ir mums nepašykštėti 
valstybinio pinigo, kad ir ma
žomis sumomis išleisti užsie
nio lietuvių svarbiems reika
lams.

(Bus daugiau)

V. D. ŠAULIŲ KUOPOS 
VEIKLA

Š. m. balandžio 9 dieną M. ir 
K. Brazų gražioje rezidencijoje 
įvyko Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos valdybos posėdis. Kuo
pos pirm. V. Išganaitis pasi
džiaugė gerai pavykusiu šaulių 
vakaru kovo mėn. 19 d., vaka
ras davė gražų pelną. Be to 
pirmininkas informavo valdy
bos narius apie nuveiktus ir 
artimoj ateity numatomus dar-
bus. Valdybos nariai pritarė 
patiektiems planams ir gyvai 
svarstė šaulių einamus veiklos 
reikalus. Valdyba nutarė iš 
savo kasos skirti 25 dol. auką 
tautinių šokių šventės rengimo 
komitetui ir 75 dol. jaunimo 
kongresui.

Šauliai organizuotai dalyvaus 
kapų puošimo dieną, lankys mi
rusių šaulių kapus ir juos puoš 
tautinėmis vėliavėlėmis.

Š. m. birželio 3 d. šauliu kuo
pa Vyčių salėje ruošia pavasa
rinį balių, šaulių kuopa stei
gia šaulių biblioteką, kuri ne
trukus pradės veikti.

Prie Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos organizuojama studen
tų šaulių grandis.

Valdyba priėmė i šaulių są
jungą 12 naujų šaulių.

Po posėdžio šauliai Kazė ir 
Mečys Braziai pakvietė valdy
bos narius pietų, kurie tikrai 
buvo gražiai paruošti: stalai 
dekoruoti gėlėmis ir apstatyti 
skaniais Įvairiais valgiais bei 
skanumynais, o šeimininkai 
nuoširdžiai visus vaišino.

J. Kaunas

—Stepas Ingaunis išrinktas 
Cicero Jaunimo Metų komite
to pirmininku. I komitetą Įei
na J. Dočkienė, J. Kisieliūtė, S.

kultūrinei veiklai, bet koks 
būtų susikrovęs metų bėgyje 
lobis, turįs reikšmės ne tik 
istorijai, bet ir išeivijos gyve
nimui.

Pusseserei

ANNA WILSON
mirus, dukrai Evelyn Lepore ir šeimai, jos broliui Jonui 
Ažukui ir šeimai, Edvardui Barkauskui ir giminėms reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime

Ona švirmickas ir sūnus Algirdas švirmickas, 
Agnes Alexander ir Petraičių šeima.

motina ir močiutė, mirė 1972 metų kovo mėn. 13 
Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

JADVYGA KARAITYTĖ - ROVINSKIENE
Mūsų mylima 

dieną ir palaidota
Velionė Jadvyga Karaitytė - Rovinskienė negali atsidėkoti tiems,

kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją į amžinybės 
vietą. Todėl mes ,atmindami ją ir apgailėdami jos mirti, dėkojame 
draugams, atvykusiems į šermenis, atsiuntusiems gėlių, užpirkusiems 
mišias ir palydėjusiems į kapines.

Dėkojame mūsų dvasiškam tėveliui, kan. Vaclovui Zakarauskui, 
kuris atlaikė gedulingas pamaldas už jos sielą, pasakė pritaikytą pa
mokslą ir palydėjo velionę į kapines.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriui p. Evans už mandagų ir tvar
kingą patarnavimą. Dėkojame karstanešiams, nunešusiems ją į am
žinojo poilsio vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, 
draugams bei pažįstamiems.

O Tau, mūsų mylimoji, sakome — Ramiai ilsėkis šaltojoj žemelėj.
Nuliūdę lieka:

Dukterys, sūnūs ir anūkai.
lug!uwų.uĮ!Į !II , .UJI.JĮlį je»J. lįlįgM •«-

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

EUDEIKIS
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA , 
rTTrv?(^>ūrzTnnriaRani.'nnnunuiwuiunHji'uiujHnBnnniiaa;nunnwuxnnaaEBnnnrna»

’i
LAIDOTUVIŲ DIREKTOR1A1:

DOVYDAS P. GAIDAS GcRALDAS F. DAIM1D
4605-07 So, HERMITAGE AVENUE

TeL; f Arda 7-1741-1742 Į

4330-34 So. CAUFORNIA AVENUE |
Telefonas: LAfayette 3-0440 I

I

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED \Ot'L¥čl<)>

Kuprys, S. Palionienė, J. Ska- 
mienė, R. šarauskienė, R. Sko- 
rubskaitė, Eč Šumanas, V. Štuo- 
pys, A. Zailskaitė, B. ir V. Zala
toriai.

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS CIENą 
-IR NAKTĮ

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių 
Assnciacijoa

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3.3117 So. I.I.TUANICA A VENUE. Rhone: V A ra. 7-3301

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
8319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArns 7-113d-i 139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WESTi69lh STREET REpublic 7-4213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667i

1102b SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STKBET Phone; Y Ards 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
•>onXb .Holland, Dlinoii

S — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILI----- FRIDAT. APRIL 21, 1972
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VYRU ROBtJIMAS
Dr. Jack Chorinis (Černius), 

St. Barnabas Medical Center, 
Livingston, N. J., psichiatrijos 
viršininkas, rašo Enquirer:

Laisvė per išsilaisvinimą.
P ūkštančiai moterų apie tai 

kalba, bet visame tame Wo
men’s Liberation sąjūdyje yra 
dvi medalio pusės.

Vienoje pusėje yra to fem 
lib (moterų laisvėjimo) aristo
kratės — ^leurotiškai nesvei
kos, savo psichologinės ligos 
verčiamos užsiginti fakto, kad 
jos yra moterys.

Kitoje medalio pusėje yra tų 
fem lib dauguma, kurios nėra 
sergančios.

Tai yra normalios moterys, 
kurios šiandien išbando vyrus 
subtiliu būdu. Jos tiki, kad vy 
rai silpnėja, užleidžia savo 

.role kaip namu židinio šeimi
ninkai ir praranda savo būdo 
tvirtumą. Taigi, ką tos moterys 
daro — jos erzina savo vyrus 
sutvirtėti .

Tos moterys yra tikrame ke
lyje. Vyrai suminkštėjo. Dau
gelis jų perdaug rūpinasi sau
gumu, pensija, papildomais 
priedais ir pašaline pagalba — 
tai yra iš savo žmonos pusės — 
kadangi jie patys nebenori bū
ti visą laiką savo šeimų aprū- 
pintojais.

bu: Mrs. Jones sekmadieni ne
šasi plaktuką, piūklą ir vinis, 
o jos vyras kaip priklijuotas 
prie TV priimtuvo žiūri ka
muolio lošimo.

Dabar moterų “lib” propa
ganda argumentuoja, kad ta 
moteris pavargo besikamuo
dama virtuvėje ir nori parody-

bą. Tačiau tiesa \ ra, kad ji 
nori vyrą susarmatinti, kad jis 
nepataisė sulūžusios lentynos 
ją ignoruodamas savaičių sa
vaitėmis, kadangi iis vra

’ginvs ir saviineila.

Kadangi vyrai šiandien 
netekę savo vyriškumo dvasios, 
dauguma moterų yra nepaten
kintos iu rolėmis. U c

Jei vyrai labiau mėgti! savo
— vyro — aprūpintojo rolę 
įskaitant tikrą savo žmonų, 
kaip namų šeimininkių Įverti
nimą — tuomet daug mažiau 
tebūtų viso to “fem lib” non
senso.

tin-

vra

riškumą sumenkinti. Jie nori 
būti pasyvūs ir mėgsta idėją, 
kad geriau žmona uždirbtų šei 
mai išlaikyti pajamas ne kaip 
kad ji visą laiką atliktų savu 
pareigas kaip moteris ir moli
na.

Sol. DANUTĖ STANKAITYTĖ, 

kuri neseniai grižo iš sėkmingos koncertinės kelionės po Australiją, kurioje 
ji kartu su sol. Stasiu Baru dainavo australų festivalyje ir lietuvių kon
certuose, dainuos Baltijos jūros deivės Jūratės partiją komų. K. V. Banai
čio operoje, kurios pasaulinė premjera jau už kelių dienų, balandžio 29 d., 
8 vai. vak., Marijos auditorijoje. Kiti 3 tos operos spektakliai bus balan
džio 30 d. ir gegužės 6 ir 7 dienomis. Visi bilietai gaunami Marginiuose, 

2511 West 69th Street.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
' įvairūs Pardavimai

PAKDUODAMA:
Studio sofa, du virtuvės stalai ir 6 
kėdės, 9 x 12’ kilimas, medinė spinta 
drabužiams, karpenterio įrankiai 

skustuvai barzdoms skusti.

Tel. \VA 8-6720

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

s

ir

2109 So. HALSTED STREET
i savininkas dėl ligos skubiai ir nebran
giai parduoda geras pajamas nešanti 
namą su saliūnu ir 5 kambariais apa
čioj ir 10 įrengtų kambarių viršuje. 
Kreiptis pas savininka tokiu telefonu: 

733-6863

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
•alinus ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

♦ Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų Klubo Jaunimo kon
gresui paremti banketas įvyks 
gegužės mėn. 6 d. 8 vai. vak. 
Marquette salėje, 6908 So. Wes
tern Ave. Gros Ramonio orkest
ras. Įėjimas, karšta ir šalta 
vakarienė 5 dol. Rezervacijoms 
tel. 776-8688. (Pr).

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

PETRAS KAZANAUSKAS, Presidents

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-TIX1

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
MŪRINIS 6 KAMBARIŲ bungalow. 

Nauja kabinetų virtuvė. Geras ir pi
gus. Prie 65-tos už Kedzie.

MŪRINIS 1% AUKŠTO 16 metų: 
2 liuksus butai po 5 kambarius. Gera 
vieta. Pigus.

Brokeris P. ŽUMBAKIS — 
PR 8-6910

PAVASARIO SAULĖ
ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 

Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas Įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. S22.400.

MODERNŪS 3 MIEGAMI, beveik 
naujas mūras prie pat Marquette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30,000.

PUIKŪS 4 MIEGAMI. Mūras apie 
18 metų. 1% vonios. Karpetai. Pla
tus lotas. Garažas. Vertinga pastogė 
šeimai didėjant. Naujam mieste apie 
81 ir Kedzie. S31,000.

TVIRTAS 6% KAMBARIŲ MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. Įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26.600.

ŠVARUS 7 KAMBARIŲ MŪRAS. 
Gražiai Įrengtas beismantas — baras. 
Air-cond. Uždaras porčius. Garažas. 
Tuoj galima užimti. Marquette Par- 
ke $23 500

2 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS veik 
naujas mūras. Patogi vieta — blokas 
nuo Marquette Parko. Atskiri šildy
mai. Naujas garažas. $43,000.

5 BUTŲ 25 M. MŪRAS — visai arti 
ir pačiam Marquette Parke. Puikūs 
Įrengimai. Dideli modernūs kamba
riai ir virtuvės. Labai patraukli 
kaina. Teiraukitės.

10 BUTU MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74.700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

ŽEMĖS — 30 pėdų su garažu prie 
pat parko. $10,400. •

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

SARA IR MARIA
Pasako ateitį ir pataria 

šeimos, biznio ir vedybų reikaluose. 
Jeigu norite būti ramūs, sveiki ir 
turtingi, aplankykite Sarą ar Maria 
ir būsite laimingos. Pasimatymui te- 
lefonuokite 296-2360 arba užeikite į 

9222 NORTH GREENWOOD AVE.
DES PLAINES, 

kitoj gatvės pusėj nuo Golf 
Shopping Center, Niles. 

Kalba keliomis kalbomis.

♦ Magdalena šmulkštienė, 
gyv. Evanston, Ill., prisiuntė 
200 dol. auka IV-tos Tautiniu 
Šokių šventės Vajaus lėšų tel
kimo komitetui kartu su gra
žiu laišku. Ponia šmulkštienė 
3-jai Tautinių Šokių Šventei yra 
davusi 500 dol. (Pr).

SATURDAY, APRIL 29
Two Complete Matches 

Direct Via Satellite

ITALY vs 
BELGIUM

1 TRUMPAI H 
to.

♦

SOCCER
LIVE* IN COLOR — GLA.NT SCREEN

ENGLAND vs
W. GERMANY

QUARTER FINALS
EUROPEAN CHAMPIONSHIP CUP 

*England-W. Germany, live from Wembley / 
Italy-Belgium, delay from Milan 

NO HOME TV
1st Match: ITALY-BELGIUM 10:00 A. M.

INTERNATIONAL AMPHITHEATER 
Donovan Hall - Chicago

Reserved sections: $6, S8.50, $10. 
Tickets on sale at Box Office and all Ticketron Outlets.

For nearest outlet call: 329-1300

— IV-os Tautinių šokių šven
tės Vajaus lėšų telkimo komite
tą sudaro: J. Evans (pirm.), L. 
Dargienė, sol. Al. Brazis, inž. 
Alb. Vengris, K. Radvila ir St. 
Džiugas. Komiteto ruošiamas 
banketas įvyks rytoj Beverly 
Country klube. Tikimasi su
traukti apie 200 asmenų, auko
jusių po 100 dol.

Danutė Bruškytė. Danutė Bru- 
sokaitė, Vida Galenaitė, Rūta 
Nainytė, Irena Kasparaitytė, Al- 
vida Rankutė, Indrė Biskytė, 
Guoda Jelionytė, Jonė.- Karužai-

Rimavičiūtė, Rima Skorubskai- 
tė, Vilija Totoraitytė. Solo šoks 
Danutė Bruškytė. Viešnia so
listė yra Kristina Gintautienė.

— Stasė Klimaitė - Pautienie- 
nė iš Kalifornijos buvo atvyku
si i Chicagą. Ji iš profesijos yra 
gailestingoji sesuo, o jos vyras 
— medicinos gydytojas. Prieš 
keletą metų jie gyveno Chicago- 
je. Jos yra įdainuota lietuviš
kų liaudies dainų plokštelė.

Mill

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai §4,00, minkšti — §3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

1 ■ ’ 11 —

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

154 pusi, knyga.

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

f — NAUJIENOC, OH1CAOO >, ILL — FRIDAY, APRIL 21, 1972

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLNOIS 60608

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba per lietuviškųjų 
mokyklų vedėjus išdalino kvie
timus mokinių tėvams, kvie
čiant dalyvauti . ruošiamame 
paskaitų cikle lietuvių tautinės 
gyvybės išlaikymo reikalais. 
Po paskaitų klausytojai galės 
laisvai reikšti savo mintis pas
kaitų temų klausimais.

— Petras Karoblis, 69 metų 
amžiaus sulaukęs karo vetera
nas, mirė savo namuose. Po
licija įsilaužė Į jo kambarį, 
konstatavo mirtį, o vėliau Rud 
minas jį palaidojo. Bridgepor- 
te daugelis Karobli prisimena 
vaikščiojusį su lazdele.

— Juozas Dihjs turėjo 
ligą. Jam buvo padaryta 
lo operacija ir išpiaustytos 
sergančios vietos. Liga jam 
neleido sukinėti galvą ir stab
dė kraujo apytaką.

— Edward Boruta Jr. iš Brid 
geporto apylinkės. De LaSalla 
aukšt. mokyklos abiturientas, 
gavo Northwestern universite
to pilną 4 metams stipendiją 
studijuoti žurnalizmą. Jis vra 
ne tik geras mokinys, bet ir 
puikus sportininkas. žaidęs 
mokyklos futbolo komandoje 
“quarterback” pozicijoje.

— JAV LB Tarybos suvažia
vimas Įvyks balandžio 28 — 30 
d. Chicagoje. Sheraton 
būtyje.

— Stanley Jasūnas iš 
green parko apylinkės 
vaus meno parodoje
Heights savivaldybės būstinė
je balandžio 23 dieną.

— Vydas Juškelis iš Brighton 
parko apylinkės ir šiais moks
lo metais yra St. Rita aukšt. 
mokyklos geriausių mokinių 
sa rašuose. C

— Dorothy Ročkaitis išrink
ta 23 wardo Demokratų parti
jos Moterų klubo patikėtine. Ji 
yra to wardo sekretorė ir smul
kaus kredito draugijos reika
lų vedėja.

— Undinių šokius “Jūratės ir 
Kastyčio” operoje atliks Aldo
nos Valeišaitės studijos narės:

odos 
kak-

vies-

Ever- 
da ly- 
Palos

— Ona švirmickienė, balan
džio 19 dieną gavo iš savo se
sers Julijos, gyv. okupuotoje 
Lietuvoje, Marijampolėje, laiš
ką, kuriame pranešama, kad 
per Velykas staigiai mirė Švir- 
mickienės pusseserė Magdalena 
Kučinskiūtė - Bizūnienė. Stai
giai mirė ir jos vyras Juozas Bi
zūnas. Magdalena ir Juozas Bi
zūnai buvo palaidoti tą pačią 
dieną. Velykų metu Lietuvoje 
mirė ir Švirmickienės pusbrolis 
Povilas Aleksandravičius. Švir- 
mickienę labai paveikė toks 
staigus Lietuvoje likusių gimi
niu išmirimas.

— Brighton Parke gyvenanti 
Julija Simons praeitą pirmadie
nį. apie 11 vai. vakaro grįžda
ma namo, buvo užpulta. Jai ei
nant iš Archer gatvės Į Rock
well gatvę, iš pravažiuojančio 
automobilio iššoko meksikietis, 
pribėgęs prie jos ir bandė kažko 
klausti, o vėliau staigiai griebė 
už rankinuko, sėdo į mašina ir 
nuvažiavo. Julija tvirtina, kad 
mašina buvusi be numerio. Ran- 
kinukyje buvo apie §15, namų 
raktai ir keli dokumentai. Gai
la pinigų, bet dar labiau gaila 
ranki nukyje buyusių būtinai 
reikalingų smulkių daiktu.

— Sktn. Irena Kerelienė, sti
priai besireiškianti skautiškoje 
veikloje, ir Agnė Kižienė, nere
tai spaudoje kelianti lietuvybės 
išlaikymo klausimus, dalyvaus 
ateinant} šeštadienį 3 vai. popiet 
pirmoje ciklo dėl lietuvybės iš
laikymo paskaitoje? kur pareikš 
savo mintis. Paskaitų ciklas 
įvyksta Gage Parko Field Hou
se, prie 55-os ir Western gatvių, 
įėjimas laisvas.

— LB Rridgeporto apylinkės 
valdyba ruošia kultūrinį paren
gimą su menine dalimi Balio 
Pakšto svetainėje ateinantį šeš
tadienį 7 vai. vak. Galimas pel
nas skiriamas švietimo ir ki
tiems reikalams. Valdybos pir
mininkas yra A. Būga, kartu ir 
apygardos valdybos iždininkas.

♦ IV-tos Tautinių šokių šven
tės Vajaus lėšų telkimo komite
to bankete, kuris įvyks šį šešta
dienį Beverly Country klube, 
dalyvaus šie asmenys su žmo
nomis: dr. J. Meškauskas, dr. 
V. Tumasonis, dr. K. Bobelis, 
dr. D. Giedraitis, dr. A. Kurgo- 
nas, dr. P. Jaras, dr. B. V. Bag
donas, sol. A. Brazis, M. Šim
kus, B. Vindašius, J. Liepoms, 
K. Radvila ir P. Kaušas. Infor
macijos ir bilietų reikalu skam
binti L. Dargienei 865-1456 
arba J. Evans RE 7-8600. (Pr).

A. a. Onos Krikščiūnienės 
minėjimą ruošia Ateitininkų 
S-gos vyresniosios Giedrininkės 
balandžio 23 d.

11 vai. ryto bus mišios tėvų 
jėzuitų koplyčioje, o 12 vai. mi
nėjimas Jaunimo Centre. Pas
kaita Dr. V. Sruogienės. Elena 
Blandytė padainuos akompa
nuojant muzikui Manigirdui 
Motekaičiui. Daiva 
padeklamuos.

Kviečiame velionės 
pažįstamus ir visą 
visuomenę atsilankyti.

Em. Vilimaitė, 
Vyresn. giedrininkių 

visuomenininkių būrelio 
sekretorė.

Karužaitė

draugus, 
lietuvišką

♦ Chicagos Lietuvių Operos 
valdyba praneša, kad šio sezono 
operos bilietų užsakymai paštu 
į Banaičio “Jūratės ir Kastyčio” 
operos premjerą balandžio 29 
d. ir balandžio 30 d. spektaklį 
priimami tik iki balandžio 22 d. 
vakaro. Vėliau išsiuntusieji už
sakymus, gali nebegauti bilietų.

Visi užsakiusieji bilietus Mar
giniuose, bet dar jų neatsiėmu- 
sieji, prašomi atsiimli iki ba
landžio 23 d., 1 vai. po pietų. 
Marginiai sekmadieniais atida
ryti nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. 
popiet.

Bilietai į visus spektaklius 
gaunami Marginiuose, 2511 W. 
60th St. Bilietų kainos: prem
jerai — 8, 7, 5 dol. parteryje; 
10, 8 ir 5 dol. balkone. Kitiems 
spektakliams — 9, 8, 6, 4 
parteryje ir 9, 7, dr 4 dol. 
kone.

Marginiuose gaunamas
operos libretas, kurio kaina tik 
1 dol.

Paštu bilietai užsakomi kartu 
čekiu šiuo adresu:

LITHUANIAN OPERA 
6905 So, Artesian Ave.

Chicago, Ill. 60629

dol. 
bal-

ir

su

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

P
Federaliniy ir vafstiĮos pa]amų 

mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamc turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudi|ima$ 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878 1
— ■■ ■ r.,' /

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

f

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek: REpublic 7-1941

A L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

lA 34775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

♦ Lietuvių Tauragės Klubas 
gegužės 13 dieną 7:30 vai. vak. 
Motinos dienos proga rengia 
linksmą šokių vakarą Mar
quette salėje, 6908 So. Western 
Ave. Programoje Jaunimo tau
tinių šokių grupė “Žilvitis” va
dovaujant iškiliajai sol. p. Van
dai Stankienei. Gros Kosto Ra
manausko orkestras. Stalus už
sakyti: dieną f— HE 6-4540 ir 
vakare — GR 6-8417. Įėjimas 
ir šalta vakarienė 4 dol. asme
niui. (Pr).

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr^ 
po 3 mieg.<alumin. langai, karstu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

6 KAMB. MūRm moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par 
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BOTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000.

VIRS 50 PĖDŲ pločio, gražus kam- 
oinis sklypas. 2-jų butų namui. Oa> 
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su 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

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

tune-up$ ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HOMF INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208 Vi W. 95th St.

GA M654

Ccmer

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, my.




