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“LIETUVIAI IŠLAIKO TRADICIJAS”
Įtakingo laikraščio straipsnis apie padėtį ok. Lietuvoj

BOSTONAS. — “Christian Science Monitor” vakar paskelbė 
Paul Wohl straipsnį apie Lietuvos katalikų, padėtį. Straipsnis pa
vadintas “Vatican plea to Kremlin greeted by silence” — Kremlius 
tyla sutiko Vatikano prašymus”. Šis laikraštis žinią apie 17,000 
lietuvių peticiją Jungtinių Tautų sekretoriui Waldheimui buvo 
pranešęs smulkia žinutę “The News briefly” skyriuje. Dėl to kai 
kurie lietuviai buvo pasiuntę laikraščio redakcijai priekaištaujan
čius laiškus. Dabar paskelbtame straipsnyje laikraštis savo klaidą 
atitaiso.

Paul Wohl nurodo, kad Vati
kanas yra daręs nemažai pastan
gų pagerinti santykius su sovietų 
valdžia, kad palengvėtų sovietų 
katalikų gyvenimo sąlygos, ta
čiau Vatikano viltys iki šiol da
vė tik nusivylimą. Straipsnyje 
viena jo dalis turi antraštę “Li
thuania keeps tradition”, čia 
atpasakojamas, lietuvių tikinčių
jų peticijos Waldheimui turinys 
ir nušviečiamos katalikų sąlygos 
okupuotoje Lietuvoje. Straips
nio autorius nurodo Lietuvos ko
munistų partijos propagandos ir 
agitacijos valdybos pareiškimą 
1971 m. kovo 26 d. Tada partija 
skundėsi, kad 1968 m. Lietuvo
je daugiau kaip pusė visų gimu
sių kūdikių buvo pakrikštyti ir 
apie trečdalis visų laidotuvių 
įvyko su religinėmis apeigomis. 
Iš tiesų, tie nuošimčiai yra daug 
didesni, priduria autorius Paul 
Wohl.

Autorius nurodo, kad rugsė
jo mėn. daugiau kaip penktada
lis vidutinio didumo Prienų mie
sto gyventojų pasirašė protesto 
laišką Maskvoje gyvenantiems 
užsienio korespondentams. Ka
dangi laišką pasirašė tik suau
gusieji, galima tvirtinti, kad 
didesnė pusė Prienų gyventojų 
prisidėjo prie šios akcijos.

šitokia organizuota veikla ne
būtų įmanoma Stalino laikais, 
bet ir dabar, nors milicijos prie
spauda sumažėjo, tikintieji to
liau yra persekiojami.

Autorius primena savo straip
snyje, kad 1971 m. Popiežius 
Paulius nusiuntė į Maskvą arki
vyskupą Casarolį. Gegužės mėn. 
kardinolas Willebrans dalyvavo 
patriarcho Pimeno vainikavime. 
Kugpiūčio mėn. Maskvoje ir Le
ningrade lankėsi jėzuitų gene
rolas Pedro Arrupe. Jis irgi tu
rėjo susitikimų su aukštais val
džios pareigūnais. Tačiau kata
likų tikinčiųjų padėtis pasikeitė 
tik Lenkijoje, o Sovietų Sąjungo
je padėtis nepagerėjo. Vatikano 
overtiuros Maskvai, kiek tai lie
čia tikinčiųjų sąlygos, buvo be 
vaisių. Todėl popiežius Velykų 
proga vėl kalbėjo apie tylos baž
nyčią.

Kongresas siekia 
didesnių galių

WASHINGTONAS. — Sena
to teisių komitetas pradėjo ap
klausinėjimus dėl prezidento ga
lių daYyti egzetyvinius susitari
mus su užsienio valstybėmis, ne- 
neklausiant kongreso nuomonės. 
Senato užsienio reikalų komite
tas tvirtina, kad dabartinis ir 
keli buvę prezidentai per daug 
sudarinėja tokių sutarčių be 
kongreso žinios. Sen. Fulbrigh- 
tas ragina kongreso narius su
varžyti specialiais įstatymais 
prezidento rankas.

Sen. Sam Ervin, demokratas 
iš šiaurės Karolinos, tvirtina, 
kad Amerika iki praėjusio sau
sio mėn. yra padariusi 4,359 su
sitarimus, kurie nereikalingi se
nato pritarimo ir 947 sutartis, 
kurioms tereikia dviejų trečda-

IŠ VISO PASAULIO
LONDONAS. — Britanijos 

premjeras Heath atvyko į South
wark katedrą švęsti Shakespeare 
gimtadienio. Ta proga įvyko mu
zikos ir poezijos programą, kol 
poetas Adrian Mitchell, užuot 
skaitęs poeziją, ėmė barti prem
jerą už airių šaudymą, kariuo
menės laikymą šiaurinėj Airi
joj. Premjeras ramiai išklausė 
visų priekaištų;

WINDSOR. — Ontario, Kana
dos teisėjas Įspėjo amerikiečius, 
kad visi pagauti su narkotikais 
bus tuoj sodinami į kalėjimą. ‘ 
Praėjusi savaitgalį Windsore 
buvo suimta 20 amerikiečių, at
vykusių Į Kanadą su narkoti
kais.

PARYŽIUS. — Apie 5,000 jau
nų dviratininkų važinėjo protes
to demonstracijoje Paryžiaus 
gatvėmis ir sustabdė automobi
lių judėjimą. Jaunuoliai protes
tavo prieš oro teršimą ir triukš
mą. Kai kurie dėvėjo dujokau
kes. Policija suėmė 50, bet vė
liau 49 paleido.

ODESSA. — Du jauni vyrai 
nutarė apiplėšti Odessos, Taxas, 
krautuvę, tačiau negalėjo Įlysti 
nei per duris nei per langus. Ta
da jie nutarė Įlysti Į vidj per 
kaminą. Pirmas vagis, nuslinkęs 
iki pusės kamino, Įstrigo ir ne
galėjo nei išlipti, nei toliau lys
ti. Jo draugas pabėgo. Vagis iš
buvo kamine 6 vai., kol atėję į 
darbą žmonės išgirdo jo pagal
bos šausmus. Tik po valandos 
darbininkai surado, iš kur eina 
balsas. Pirmieji vagies žodžiai 
policijai buvo jo partnerio var
das ir pavardė.

TORONTO. —- Kanadoje 50 
metų moteriškė turėjo akių ope
raciją ir vėl pradėjo matyti. Ji 
apako būdama 4 metų amžiaus. 
Pirmą kart pamačius save veid
rodyje, ji sušuko: “Kas ta sena 
moteris?” Pirmą kartą ji pa
matė ir savo vyrą, su kuriuo su
situokė prieš 23 metus. Gaila, 
bet moteris nežinojo, kad tokią 
akių operaciją ji galėjo turėti 
prieš 20 metų.

NEW YOKAS. — Metropoli
tam Opera atsisveikino su 22 
metus išbuvusiu direktorium 
Sir Rudolf Bing, šia proga apie 
4,000 operos draugų, buvusių ir 
dabartiniu dainininku susirinko 
atsisveikinti 

lių senato balsų pritarimo. Jau 
keli dešimtmečiai vyriausybės 
ieško trumpo kelio sutartims su 
užsienio valstybėmis, atmesda
mos konstitucijos numatytą for
malių sutarčių sudarymo meto
dą.

Komitete kalbėjo buvęs gy
nybos sekretorius Clark Clifford 
ir buvęs Aukščiausio Teismo na
rys Arthur Goldberg. Jie abu 
sutiko, kad kongresas turi turė
ti sutarčių sudarymo galią, o 
ne vyriausybė. Sen. Ervin pa
siūlytas įstatymas galėtų per 
60 dienų atšaukti vyriausybės 
sudarytus susitarimus su kito
mis šalimis.

Netoli Tel Avivo, Izraelyje yra apelsiny pakavimo įmonė, čia taikiai kartu dirba žydai ir ara
bai. Per dieną jie išrūšiuoja 35 tonas apelsinu.

VOICE OF AMERICA ŽADA NUTRAUKTI
TRANSLIACIJAS LIETUVIŲ KALBA

milijonų iki 151.4 mil. dol. Kaip žinia, už lėšų sumažinimą bal
savo ir vienas Illinois senatorius, laikomas dideliu lietuvių draugu.

Dar nevėlu daryti spaudimą į kongresą
WASHINGTONAS. — Amerikos Informacijos agentūra (U. 

S. I. A.) Įspėjo specialiu raštu visus savo padalinius, kad numaty
tas lėšų sumažinimas 25% sustabdys kai kurias agentūros stotis. 
Iš dabar agentūroje tarnaujančių 10,000 tarnautojų, reikės at
leisti 2,360 žmonių. Senato užsienio reikalų komitetas, vadovau
jamas sen. Fulbrighto, nubalsavo sumažinti US1A lėšas iš 200

Agentūra paskelbė savo pla- 
hąrtęsti Voice of America trari^ 
sliaci j as, * panaikinant translia
cijas 24 kalbomis. Panaikinti pla
nuojama transliacijas: albanų, 
estų, lietuvių, latvių, vengrų ir 
rumunų kalbomis. Teks žymiai 
susiaurinti televizijos ir filmų 
programų gamybą, teks nutrauk 
ti programų siuntimą per žemės 
satelitus.

Iš agentūros memorandumo 
galima spręsti, kad ji dar tiki, 
kad pilnas Senatas ir Atstovų 
Rūmai atmes Fulbrighto komi
teto rekomendaciją ir lėšų nesu
mažins. Vyriausybės Tarnauto
jų unijos, 1812 skyriaus pirmi
ninkas Bernard Wiesman laiške 
senatoriams sako, kad Voice of 
America užčiaupimas ir leidinių 
bei filmų susiaurinimas baisiai 
pakenks Amerikos Įtakos užsie
niuose (skleidimui. Tai unijai 
priklauso Informacijos agentū
ros tarnautojai.

Pilnas Senatas ateinančią sa
vaitę gali pradėti svarstyti už
sienio reikalų komiteto pasiū
lymą sumažinti lėšas. Kiek vė
liau tą klausimą nagrinės At
stovų Rūmai. Spaudimą sena
toriams ir kongresmanams gali 
daryti ir balsuotojai, suintere
suoti radijo programų išlaikymu. 
Amerikos Lietuvių Taryba kvie
čia lietuvius rašyti laiškus kon
greso nariams, siųsti jiems te
legramas. Altos būstinė tuo rei
kalu pasiruošusi visiems padėti. 
Ji yra 2606 W. 63 St., tel. 778- 
6900.

Informacijos agentūra, atė
mus dalį lėšų, numato susiaurin
ti savo veiklą. Voice of Ameri
ca transliacijos šiuo metu yra 
35 kalbom, o sumažinus lėšas 
būtų 11-ka kalbų. Iš 780 trans
liacijų valandų, liktų tik 454 va
landos.

Iki šiol Voice of America tran
sliacijos lietuvių kalba buvo gir- 
imos Lietuvoje 18:30 ir 20:00 
vai. Lietuvos laiku, arba 10:30 
ir 12:00 vai. Čikagos vasaros 
laiku. Radijo bangos: 13, 19, 25 
ir 31 m.

vėliausios žinios
♦

♦ Baltieji Rūmai vakar at* 
skleidė paslaptį, kad prezidento 
patarėjas dr. Kissinger tik ką 
grižo iš Maskvos, kur jis buvo 
4 dienas ir kelis kart susitiko 
su Brežnevu ir užsienio reikalų 
ministeriu Gromyko. Korespon
dentai Washingtone galvojo, kad 
Kissingeris yra su prezidentu 
Nixonu Camp David vasarvietėj.

♦ P. Vietnamo kariuomenė 
pabėgo iš dar dviejų kariuome
nės bazių centrinėse aukštumose.c.

+ Filipinuose politiniai prie
šai bandė nužudyti provincijos 
gubernatorių. Jis buvo tik su
žeistas, tačiau nuo granatų spro
gimų žuvo 17 asmenų ir apie 100 
buvo sužeistų.

+ Britanijoje geležinkeliečiai 
pradėjo normaliai dirbti po dvie
jų savaičių neoficialaus streiko.

♦ Ypių vadai Jerry Rubin ir 
Abbie 'Hoffman pareiškė, kad 
Amerikos prezidentu reikia iš
rinkti sen. George McGovern, ku
ris esąs paskutinė rinkiminės 
sistemos Amerikoje viltis.

♦ Belfaste sprogo bomba prie 
centrinės telefono Įstaigos. Trys 
asmenys, jų tarpe du britų ka* 
reiviai, buvo sužeisti. Telefono 
ryšiai nenukentėjo.

+ General Motors bendrovė, 
planavusi savo konvenciją Mia
mi Beach, sutiko perleisti kon
vencijų salę respublikonų parti
jai, kuri nutarė perkelti konven
ciją iš San Diego Į Miami Beach.

MASKVA. — Sverdlovske 
mirties bausme nuteistas Niko
lai Sekisov, kuris supirkinėda
mas restoranams maisto produk
tus tiek praturtėjo, kad gyveno 
kaip karalius. Jis išgrobstęs 
230,600 rub. valstybės pinigų.

LONDONAS. — Zoologijos so
do Londone vadovai nebeleidžia 
rodyti lankytojams pandos či-či, 
nes ji tiek susenusi, kad tik mie
ganti visą dieną. Panda turinti 
15 metų, kas jau esąs labai il
gas amžius pandų gyvenime.

♦ Norvegijoje apie 5,000 žmo
nių žygiavo prie Amerikos am
basados, protestuodami prieš ka
rą Vietname.

KANCLERIUI BRANDTUI GALI TEKTI 
PASITRAUKTI NESULAUKUS RINKIMU

BONA. — Vakarų Vokietijos vyriausybei, sudarytai iš so
cialdemokratų ii* laisvųjų demokratų, gresia pavojus. Opozicijos 
partija — krikščionys demokratai — Įteikė valdžiai pranešimą, 
kad ji kels parlamente pasitikėjimo vyriausybe klausimą. Pagal 
konstituciją tokie pasitikėjimo klausimai turi būti Įteikti 48 
vai. prieš patį balsavimą. Opozicijos vadas dr. Barzel, nenorėjo 
laukti gegužės 4 d., kada bus balsuojama dėl vyriausybės sutarčių 
su Maskva ir Varšuva. Pasitikėjimo klausimas keliamas ekono
minių klausimų debatuose, svarstant biudžeto reikalus. Sakoma, 
kad pats Barzel nenori imtis atsakomybės dėl sutarčių atmetimo, 
nes jam teks ateityje būti kancleriu, jei vyriausybė negaus par
lamente pakankamai balsų.

Nesklandumai 
dėl bazių Japonijoj 
TOKIJO. Japonijos opozici

jos partijos spaudžia vyriausy
bę, kad ji protestuotų prieš Ame
rikos karinių jėgų iš Japonijos 
bazių panaudojimą Vietname, 
nepasitarus su Japonijos vy
riausybe. Kairioji japonų spau
da kaltina vyriausybę, kad 
ji bendrai veikia su Amerika.

Japonija sutartis su Amerika 
duoda Amerikai karines bazes, 
tačiau neleidžia naudot: tų kari
nių jėgų tokiems veiksmams, ku
riems japonų vyriausybė nepri
taria. Paaiškėjo, kad iš Iwaku- 
ni aviacijos bazės buvo perkel
ta į P. Vietnamą Phantom lėktu
vų eskadrilė. Kelį laivai iš Yo
kosuka laivyno bazės išplaukė 
Į Vietnamo vandenis ir iš Okina- 
wos lėktuvai-tankeriai aprūpina 
gazolinu didžiuosius bombone
šius.

Japonijos vyriausybė pažadė
jo šiuos klausimus išsiaiškinti 
su Amerikos ambasadorium, kad 
nebūtų laužoma Amerikos-Japo
nijos saugumo sutartis.

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — Centrinėse P. 

Vietnamo aukštumose komunis
tai užėmė 8 karines stovy
klas ir perkirto Kontumo pro
vinciją per pusę. Priešo daliniai 
valdo svarbiausią tos provincijos 
kelią. Tarp užimtų bazių yra 
ir 1-mos vietnamiečių divizijos 
štabas.

Vakariniame fronte An Loc 
miestas dar laikosi, nors priešo 
artilerija nuolat daužo miestą. 
Šiaurės Vietname vienas B-52 
bombonešis buvo sužalotas prie
šo raketos, tačiau lėktuvas su 30 
skylių sugrįžo Į Da Nango ae
rodromą.

Amerikos aviacija susprogdi
no svarbų tiltą ant kelio į Kon- 
tum miestą, nuo kurio priešas 
yra 20 mylių. Komunistai jau 
užėmė 8 apskričių miestus, jų 
tarpe Dac To.

Centrinėse aukštumose prie
šui liko nemažai Amerikos ga
mybos artilerijos pabūklų, kurie 
dabar apšaudo vietnamiečius. 
Kovos vyksta trijose provinci
jose: Kontum, Quang Tri ir 
Binhlong.

Nukritus helikopteriui žuvo 10 
amerikiečių.

Apollo 16 grįžta
HOUSTONAS. — Apollo 16 

astronautai laimingai atsiplėšė 
iš mėnulio orbitos ir keliauja na
mo. Kelionė užtruks 66 valandas. 
Atsikabindami nuo nusileidimo 
kapsulės, astronautai padarė 
klaidą. Nusileidimo laivo rake
tos neužsidegė ir laivas negalė
jo lėkti, kaip buvo numatyta, 
ir atsitrenkti Į mėnuli. Sakoma, 
kad pulkininkas Duke pamiršo 
išjungti vieną elektros jungtuką 
ir visa kontrolės sistema neĮsi- 
jungė.

Mokslininkams Įdomus dides
nio daikto atsitrenkimas Į mėnu
lio paviršių, nes mėnulyje anks
čiau Įrengti seismografijos apa
ratai užregistruoja atsitrenkimo 
sukeltus mėnulio virpėjimus. Nu
sileidimo kapsulė, negalėdama 
lėkti Į mėnulį, liko jo orbitoje; 
Prieš pasileisdami Į namus, as
tronautai orbitoje paliko 85 sva
rų satelitą, kurio aparatai visus 
metus siųs Į žemę Įvairias ži
nias apie mėnulio aplinką.

Astronautams Young ir Duke 
mėnulyje besikalbant, Young pa
reiškė, kad būtų neblogai išgerti 
butelį šalto “Swan”. Iš pradžių 
klausytojai nežinojo, apie ką čia 
kalbama. Australijoje Swan 
bravoro vadovybė paaiškino, kad 
astronautai yra buvę Carnarvon 

Į erdvės stotyje, netoli Perth 
miesto ir ten jie pamėgo aus
tralų alų. “Swan” bravoras pa
siuntė keturias to alaus dėžes Į 
Houstoną, kad astronautai galė
tų atsigaivinti sugrįžę iš kelio
nės i mėnuli.

Bandė sustabdyti 
amunicijos laivą

MIDDLETOWN. — Karo lai
vyno transporto laivui išplau
kiant iš uosto su amunicija, lai
vą bandė sustabdyti apie 45 ko
munistėliai, susėdę Į baidares ir 
nedidelius laivelius. Septyni jū
reiviai, laivui išplaukiant, irgi 

, iššoko iš laivo, protestuodami, 
kad laivas gabena amuniciją 
JAV lėktuvnešiams prie Vietna
mo krantų.

Pakrančių Sargybos laivai iš
graibė iš vandens iššokusius jū
reivius ir vėl sugrąžino juos Į 
amunicijos laiva “Nitro”. Lai
vo kapitonas pareiškė, kad jūrei
vių laukia bausmės. O protestuo
jančius jaunuolius Pakrančių 
Sargybos laivai, kabliais užka
binę jų baidares, pašalino iš “Ni
tro” kelio. Du laiveliai vande
nyje apsivertė, jų “Įgulos” šla
pios sulipo į kitus laivelius. Ka
rinė policija apie 30 demonstra- 
torių suėmė.

NEW YORKAS. — Būsimos 
Jungtinių Tautų Asamblėjos pir
mininkas Stanislaw Trepczins- 
ki atvyko į New Yorką ir buvo 
pagerbtas JT vadovybės “susi
pažinimo pietuose'.

Vokietijoje po karo jokia vy
riausybė nebuvo pakeista šito
kiu keliu, dar nesibaigus jos ka
dencijai. Jei vyriausybė bus nu
galėta, kancleriu taps krikščio
nių demokratų vadas dr. Rainer 
Barzel. Nepasitikėjimo balsavi
mas Įvyks ketvirtadienį.

Kancleris Brandtas, patyręs 
opozicijos tikslus, 11 vai. va
kare pasirodė Vokietijos televi
zijoje, kur pareiškė laukiąs opo
zicijos žygių šaltai, Opozicija 
ieškantį daugiau perbėgėlių.

Ironiška, kad Brandto vyriau
sybė gali pralaimėti dėl savo ne
pastovių partnerių — laisvųjų 
demokratų, ši partija anksčiau 
buvo susidėjusi su krikščionim 
demokratais, tačiau vėliau su
darė koaliciją su socialdemokra
tais. , Ji parlamente laiko svarbų 
balansą tarp abiejų, kairės ir de- 
šinėsr-pąrtijų. Su .kuria suside
da laisvieji demokratai, ta pusė 
yra valdžioje, šiuo metu vy
riausybė parlamento žemuose 
rūmuose turi 249 atstovus, o opo
zicija — 246. Tik poros atstovų 
perbėgimas iš vienos pusės Į 
kitą, gali nulemti Bonos vyriau
sybės likimą.

Prezidentas turi 
nelengvą problemą
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas šiomis dienomis turi pa
skelbti, ką jis mano daryti su 
JAV kariuomene P. Vietname: 
ar toliau mažinti kareivių skai
čių. ar palikti tiek, kiek jų bus 
gegužės 1-mą dieną. Preziden
tas sausio 13 d. paskelbė, kad 
jis Įsakė gynybos departamen
tui iki gegužės 1-mos sumažin
ti kareivių skaičių iki 69.000.

Nežiūrint komunistų invazi
jos ir ofenzyvos trijuose P. Viet
namo frontuose, prezidento Įsa
kymas buvo vykdomas. Praėju
sią savaitę buvo išvežta 8.500 
kareivių. Praėjusi ketvirtadie
ni Vietname buvo 76,500 ame
rikiečių, mažiausias skaičius po 
1965 m, birželio mėn., kada ka
rinės jėgos siekė 59,000 vyrų.

Prezidentas Nixonas sausio 
mėn. pažadėjo vėl paskelbti prieš 
gegužės 1-mą. kiek toliau bus 
išvežama kariuomenės. Prasi
dėjus dabartinei komunistų ofen
zyvai tolimesnis amerikiečių iš
vežimas gali labai blogai paveik
ti vietnamiečių moralę. Iš 69,000 
kareivių tik apie 6.000 yra kovos 
daliniai. Prezidentas yra žadė
jęs palikti P. Vietname apie 35,- 
000 vyrų, kol šiaurės Vietnamas 
paleis amerikiečius karo belais
vius. Jei prezidentas nutars pa
likti didesnį kareivių skaičių, tas 
bus laikoma pripažinimu, kad 
“vietnamizavimo” politika ne
neveikia. Saigonas pats atsigin
ti nesugeba. Tas gali gerokai pa
kenkti prezidentui rinkimų kam
panijoje.
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La škas jš Sydney, Austra’ijoje.MARGUČIU POPIETĖ “AUŠROJE”
Sunkiausias uždavinys — iš gražiausiu 

išrinkti gražiausius
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TRYS BROLIAI — JŪRŲ BEBRAI

su vėliava Vasario 16 minėjime Clevelande. Tai skautininku Džiną r o ir 
Mirgos Kižiu sūnūs.

V. Bacevičiaus nuctr.

— Na ir dienelė pasitaikė: saulė žeme ritinėjasi!... — girdėti 
iš sustojusio prie “Aušros” stovyklavietės vartų svečių būrelio.

-Jų čia balandžio 9 d. prigužėjo kaip geram lietuviškam ker-

IŠLEISTAS
SENIAI LAUKTAS

mošiųje Šimonyse ar Viešintose senais gerais laikais. Automo
biliai iš Sydnejaus riedėjo ir riedėjo, net vietos stovyklavietėje 
pradėjo trūkti. O ir skautų primarmėjo i “Aušrą”, kaip seniai 
bematyta (oficialiais) duomenimis — net 84!).

PAVĖLAVĘS STOVYKLOS TRIMITININKAS

1972 m. "Aušros" tunto stovykloje Ingleburne, 
N. S. W., Australijoje.

Kur tik pažiūri, vis uniformuo
tas jaunimas; raudoni, geltoni, 
mėlyni, violetiniai ir — kur ne 
kur žali kaklaraiščiai švyti, 
lenktyniuodami su jaunųjų 
Įruoštuose “lizduose” išdėstytais

va čia pat atlieka ir savo pir
mąją viešą funkciją — prr 
sega ordinus ilgamečiams 
tėvų komiteto nariams Adol
fui Jablonskiui ir Pranui 
Antanaičiui, drauge padė-

SAVAS
KALENDORIUS

Dar viena Vydūno Fondo, 
staigmena

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Dr. Vydūno Jaunimo Fondas iš
leido knygelės formato 1972 m. 
kalendorių. Viršelyje — skau
tiškieji ženklai, apjuosti ąžuolo- 
rūtų šakelių vainiku ir šūkiu: 
skautų jėgos ir širdys — Die
vui, Tėvynei, Artimui. Antroje 
viršelio pusėje — kreipimasis 
Į jaunimą ir Vydūno Fondo val
dybos sudėtis.

Reikalingos informacijos.

Pirmajame psl. supažindina
ma su lietuvių skautų organiza
cija, veikla, tikslais, šakomis ir 
t. t. Tolimesniuose puslapiuose

- LSS svarbiausių vadovų ad
resai, trumpas Akademinio Skau
tų Sąjūdžio aptarimas. Gražiai 
pristatoma visa skautiška spau
da. suminint redaktorių pavar
des. adresus ir prenumeratos 
kainas. Suminimos svarbiausios 
išeivijos kultūrinės organizaci
jos, Lietuvos Respublikos Diplo
matinė tarnyba užsienyje, Lie
tuvos Laisvinimo veiksniai, Lie
tuvių Bendruomenės pasaulyje.

Trys puslapiai skirti žemėla
piams — Bako apylinkei ir kel
rodžiai i Bako ir Dainavos sto
vyklavietes.

Kalendorinė medžiaga
Dvidešimt penki puslapiai pa

skirti kalendoriui; po du psl. 
kiekvienam mėnesiui ir vienas

Kiekvieno mėnesio apatinėje pa
raštėje Įrašyta po vieną skauto 
Įsakymą. Kiekvienai mėn. die
nai skirtas langelis užrašams, o 
savaitgaliams paskirta po dvi 
eilutes. Sužymėtos Lietuvos ir 
Amerikos tautinės ir valstybi
nės šventės, pagrindinės skautų 
-čių ir bažnytinės šventės, o taip 
pat kai kurios Jaunimo Kongre
so įvykių datos ir vietos.

Keturiolika puslapių skirta 
abėcėlės tvarka sužymėtiems 
tautiniams žmonių vardams . ir 
šalia — vardadienių datos. Pa
baigoje-du psl. skirti užrašams.

Leidinėlio apimtis — 56 psl. 
Tekstas fil. Liūto Griniaus. Vir
šelio liustracija senj. Albino šeš
ko. Išleido Vydūno Jaunimo 
Fondas, 3425 W. 73 Str., Chica
go, 111., 60629. Apžv.

velykiniais margučiais.

Mat, šiandien, tradicinė 
“Aušros” tunto margučiu 
popietė, kasmet ruošiama 

per Atvelyki.
Kai vyresnieji šnekučiuoja, 

skautai ir skautės, vadovaujami 
tuntininko ps. Balio Barkaus ir 
draugininkų, užsiėmę tsavo dar
bais: čia margučius reikia gra
žiai išdėlioti, kad teisėjai visą 
jų groži pamatytų, čia altorių 
pamaldoms paruošti, pasiprak
tikuoti, kaip Įžodį “atpilti” ir 
daug dar kitų dalykų, tik skau
tui svarbių ir tesuprantamų...

Kun. P. Martuzas prie stovyk
los altorėlio laikė šv. Mišias už 
mirusi prieš metus “Aušros” 
tunto tuntininką a. a. s. v. v. si. 
Stasį Sankauską. Po pamaldų ir 
skautai ir svečiai buvo vaišina
mi tėvų komiteto, vyr. skau
tėms talkinant, karštomis deš
relėmis ir vaisvandeniais.

kodamas ir visiems skautų 
tėvams už jų nuolatinę pa
ramą bei dėmesį skautiška

jam jaunimui.

Po Įsakymu, prie vėliavos 
dviem bangom išsirikiuoja 15 

skautų -čių ir vilkiukų-paukšty- 
čių Įžodžiui. Jaun. skauto-tės 
Įžodi duoda; L. Bieliūnaitė, J. 
Stašionytė, E. Barila, P. Kapo
čius,. A.. Protas, R. Pullinen, P. 
Stašionis, A. Šumskas; skauto- 
tės — R. Karpavičiūtė, R. Pa
kalnytė, R. Antanaitis, A. Sta
šionis. R. Kabaila, Ant. Kapočius, 
Alg. Kapočius. Tuntininkas, 
gelbstimas rajono vadeivos ir 
tėvelių, užriša jauniesiems są
jungos nariams kaklaraiščius. 
Aidi sveikinimai ir linkėjimai.

Po oficialiosios sueigos da
lies. Į aikštę, vyr. skaučių būre
lio vadovės lydima.

atkeliavo, tempdama . di
džiausią krepšį, Velykų Bo-

— bendram 1973 m. kalendoriui.

bute (A. Jablonskienė), vi* 
sus apdalindama velyki

niais margučiais.
Vyko margučių premijavimas. 

Jury komisija, sudaryta iš v. s. 
A. Jakšto, prof. Jakimayičiaus 
ir mok. žacharevičienės, skun
dėsi, kad jiems tekęs sunkiau
sias darbas — atrinkti gražiau
sius iš gražiausių margučius... 
Čia taip pat buvo premijuoti ir 
Sydnėjaus Savaitgalio Mokyklos 
mokinių margintiniai, kurie 
drauge su skautais dalyvavo šio
je margučių popietėje.

Pavakariop stovyklavietėje 
Įvyksta trumpas lauželis, kurį 
vedė s. v. si. R. Milašas ir s. v. si. 
R. Bukevičius. Paukštytės Įsce- 
navo “Ant kalno malūnas”, pa
dainuota dainų, paleista raketų, 
o paskui — sudiev, “Aušra”!

v. s. B. Žalys

Atsipūtus, vienetai traukia vė
liavų aikštės link. čia. tvarkomi 
tunto adjutanto s. v. si. Rimo 
Milašo, rikiuojasi vilkiukų, skau
tų, paukštyčių ir skaučių drau
govės ir sk. vyčių bei vyr. skau
čių būreliai. Renkasi, neragi
nami, gausūs svečiai ir rajono 
vadi jos vyriausios galvos: B V 
v. s. A. Jakštas ir abu vadeivos 
— s. E. Laurinaitienė ir ps. V. 
Bukevičius. Įnešama, garbės 
sargy!>os palydėta, tunto vėlia
va. Tylos minute prisimena
mas a. a. s. v. v. si. Stasys San- 
kauskas. j

Rajono vadas pristato skau
tams ir visuomenei naująjį 
rajono vadeivą — ps. inž. 
Vytautą Bukevičių. Vadci-

STOVYKLOS VIRŠININKAS TARP DVIEJŲ UGNIŲ

Vieni puola... antri gina... ("Aušra" stovykloje, Australijoje).

VEIDAI
IR 

DARBA!
Chicagoje vieši v. s.- Anta* 

nas Saulaitis, Liet. Skautų S-gos 
Tarybos Pirmininkas, atvykęs 
balandžio 20 d. iš Connecticut 
valstijos. Chicago j e norima iš
ryškinti LSS Suvažiavimo nuo
statų pataisymo .projektą, LSS 
nario mokesčių klausimą (dydi, 
kas atleistini ir 1.1.), skautiškų
jų knygų ir kt. leidinių koordi
nuotą tvarkymą, kokių didesnių 
išteklių kaupimo problemas ir 
eilę einamųjų organizacinių rei
kalų (iždo, kontrolės, “Skautų 
Aido” žurnalo, rudenį busimųjų 
s-gos rinkimų ir kt.).

Šia proga v. s. A. Saulaitis da
lyvaus JAV Liet. B-nės Tarybos 
posėdyje, pakviestas Tarybos 
P-ko V. Kamanto, kaip buvęs 
vienas iš Bendruomenės kūrėjų. 
Balandžio 29 d. vyks Į naująją 
operą J Jūratę ir Kastytį”. Ba
landžio 30 aplankys visus Chica- 
gos skautus ir skautes šv. Jur
gio dienos sueigoje Bogan mo
kyklos auditorijoje.

Kas nori pamatyti užaugu
sias Chicagos skautų-čių gretas? 
Bendra metinė visų Chicagos 
skautų-čių iškilminga šv. Jurgio 
sueiga Įvyks sekmadienį, balan
džio 30 d., 11 vai. ryto, Bogan 
aukšt. mokykloje (Pulasky ir 79 
gatvių sankryža). Visų tuntų 
skautai ir skautės rikiuojasi 
10:30 vai. ryto, todėl tėvai pra
šomi pristatyti skautus-tes bent 
dešimti minučių prieš 10:30, kad 
turėtų užtenkamai laiko pasidė
ti apsiaustus ir susitvarkyti.

Visi dėvi tvarkingomis unifor- 
momits. Pusiau uniformuoti ar 
netvarkingomis uniformomis, bei 
pasivėlavusieji nebus leisti da
lyvauti rikiuotėje.

Sueigos vedimas pavestas s. 
Jonui Paroniui ir jo talkinin
kams ps. Jonui Jovarauskui ir s. 
Juozui šalčiūnui.

Visi skautininkai-kės, iš akty
vios veiklos pasitraukę buvę va- j 
dovai-vės, vyr. skautės, skau
tai vyčiai, budžiai, gintarės, 
skautų tėveliai ir svečiai, žodžiu • 
— visi kviečiami atsilankyti.

■jV Atitaisymas. Aname “Mū- | 
su Skautijos” numeryje buvo! 
aprašytas premijų paskyrimas j 
jauniesiems .Vargučio radijo dar- Į 
buotojams R. Genčiui ir A. Re- | 
giui. Minėtų premijų mecena
tė yra dr. Julė Vilinskaitė, gyv. 
Windsor. Con., o ne Vilčinskaitė.1

,Už Įsibrovusią klaidą gerbiamą į 
mecenatę atsiprašome. *

Vydūno Jaunimo Fondas

Kernavės tunto skaučių 
dėmesiui. šv. Jurgio šventės 
šk lmingoje suegoje, Įvyksian-1 

č:oje balandžio 30 d. 11 vai. ry-1 
to B įgan aakšt. mokykloje, vi-i 
scs kernavietės renkasi 10:30> 
vai. Dalyvaujame tvarkingomis 
uniformomis, t. y.: su austais 
diržais, tamsiai mėlynomis iki ‘ 
kelių kojinčm’s (kurios bus ne-i 
š’ojamos nuo dabar iki pat ru-: 
dens) ir juoda:s arba rudais že-: 
maku.'n a’s batais. Tas pat l’e- ’ 
čia atitinkamus vyresniškumo; 
:r patyrimo laipsnių ženklus bei 
dėvimas švi pūko virvutes. Tol 
rašau laikytis kiekviena proga, • 

kai uniforma yra dėvima.
Lankydamasi draugovių suei

gose, pastebėjau, kad sesės nesi
laiko Įpročio dėvėti tvarkingas 
uniformas (ypač tai liečia dir
žus ir kojines). Prašau visas se
ses ir jų tėvelius atkreipti į tai 
dėmesį, nes atvykus su netvar
kinga uniforma, nebus leidžiama 
dalyvauti rikiuotėje. Tuntininkė

Nuostabi valdyba; visi su
tiko ir toliau dirbti, žinant, kaip 
sunku prikalbinti Į bet kurios 
organizacijos valdybą kandida
tą, teko stebėtis ir pasidžiaugti

v. s. VACLOVAS TALLAT-KELPŠA,

Chicagos Skautiniku-kiu Ramovės 
Pirmininkas, naujai perrinktas su 

visa valdyba.

Chicagos Skautininkų-ių kovo 
19 d. sueiga, kur pernykštė val
dyba visa sutiko būti perrinkta 
1972 metams. Taigi, dabartinę 
valdybą vėl sudaro: pirm. — v. 
s. Vaclovas Tallat-Kelpša,- v. s. 
Malvina Jonikienė, s. Pranas 
Zailskas, ps. Dana Kurauskienė 
ir v. s. Ona Zailskienė. Ramo
vei priklauso per penkiasdešimt

BENDROJI REPETICIJA BŪSIMAM PASIRODYMUI

Dainuoja Cleveland© vyr. skautės ir skautai vyčiai.
V. Bacevičiaus nuotr.

į Chicagoje ir apyliiikėse gyve
nančių skautininkų ir skautinin- 

' k‘y' •
Tarp stambesniųjų Ramovės 

darbų paminėtina nepamiršta
mas simpoziumas, nagrinėjęs lie- 

: tuvių skautų problemas moder-
■ naus ląjko sūkuriuose, irkelerio- 
Į pa talka “Skautų Aidui”.

Sueigoje svečias iš Clevelan- 
j do s. Vytautas Jokūbaitis paro- 
i dė eilę serijų savo paties gainin- 
' tų skaidrių iš pernai įvykusios 
i Japonijoje Pasaulinės Skautų 
; Stovyklos, kur stovyklavo iš visų 
1 kraštų per 20,000 skautų. Buvo-
■ me labai dėkingi už niekad ne-
i matysimus vaizdus ir energin- 
' gą pasakojimą. Koresp.

“Romuvos” stovyklavietė
je (Kanadoje) šią vasarą didelis 
judėjimas. Romuvoje bus: lie
pos 8-15 jaunimo kongreso sto
vykla, liepos 16-22 jūrų skautų 
50-čio stovykla, liepos 23-rug- 

i piūčio 6 skautų-čių stovykla. 
Bendrinėje skautų-čių stovyklo
je jaunesnieji skautai-tės sto
vyklauja I savaitę.’

Išeis trečiasis gen. St. Raš
tikio atsiminimų tomas. Prieš 
eilę metų “Lietuvių Dienų” lei
dykla išleido du buv. Lietuvos 
kariuomenės vado gen. St. Raš
tikio atsiminimų tomus. Atsi
minimai sukėlė ne tik gyvą skai
tytojų susidomėjimą, bet ir ne
mažą reakciją spaudoje. Dabar 
Akademinis Skautų Sąjūdis Či
kagoje išleidžia trečiąjį gen. St. 
Raštikio atsiminimu tomą. Di
džiulė knyga jau renkama “Drau 
go” spaustuvėje.

3KAITYK PATS JS PARAGINS

KITUS SP.AITYTI
NAUJI h N A S

One good reason is the Payroll Savings 
Plan. 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 it painlessly. 
Join the millions who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

Now E Bonds pay 5H % interest when held to 
maturity of 5 years, 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.

Buy U.S. Savings Bonds.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street Chicago, 11L 60608
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Pinellas Bayway plento tiltas, nuo kurio gera meškerioti ir apačioj praplaukiančius delfinus 
stebėti. Florida turi 3,000 tiltu.

Floridą pamėgo žmonės — tie 
vėliausieji ateiviai, čia atsira
dę tik nuo 1521 metų, kai Juan 
Ponce de Leon čia įsteigė pirmą
ją baltųjų koloniją, nors semi- 
nole genties indėnai čia gyve
no nuo nerašytos istorijos laikų, 
taigi yra tikrieji autochtonai. 
Bet Floridą labai mėgsta ir kol 
žmogus nepradėjo paveržti že
mę, vandenį ir orą čia vešliai 
tarpo daug senesni autochtonai 
mažiausiai nuo Didžiojo Tvano 
laikų, tai skraidančioji, rėplio
jančioj i ir plaukioj ančioj i gy
vūnija.

Kiekvienas į Floridą atvykęs

Floridos autochtonai: sirenos, aligatoriai, delfinai

iš gausybės tokių “autochtonų” 
pirmučiausiai gauna čia susipa
žinti su kiemų paukšteliu — 
raudojančių karveliu, angliškai 
mouring dove, o ornitologiškai 
Zenaidura macroura. Tai iš for
mos gražiausias, o iš elgsenos ir 
“dainos” maloniausias, už šiau
rinį karvelį perpus mažesnis, ba
landėlis, kurio graudingos aima
nos išgirdęs niekada nebeužmir- 
ši: Jo '“uh-uhh-uuuu” rauda yra 
panaši į šiauriečių karvelių, bet 
be užsikukčiojimo ar užkimimo 
kaip šiauriečių, taip kad širdį 
jaudina. Jų pilni namų namelių 
kiemai.

Manatee — jūros karvė arba jūros kiaulė, antikinėje mitologijoje tapa
tinta su sirena, tai yra dieviška būtybe, turinčia mišry paukščio ir mer
gaitės kūną. Viduramžiuose jas vaizdavo su žuvies uodegomis. Krikščio

nybei sirenos simbolizavo pasaulio viliojimus.

Kitas, kiek retesnis, yra Ame
rikos baltasis garnys egretas, 
šauniu mokslišku vardu Casme- 
rodius albus;

Ne pagalius, bet pyragą kišome
Philadelphia, Pa., aną die-

jį visada sutiksi Iną labai atidžiai skaitėme Nau- 
toliau nuo “civilizacijos” pasiša- j jienose, kaip viena poniutė, 
linęs, panašiai kaip Lietuvoje Jki šio meto nieku dar nepasi- 
gandrą pakrūmėse ir pabalėse žymėjusi, bet naujo pirminin- 
bevarlinėjant. Trečias tai tik- visur vežiojama ir garsina-

-F

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
•3

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 VALDYSIM 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. Tragedija Įvyko bendra
darbiautoji! ir tiltu statytoju su sovietais 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa

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

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia paversto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geniausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, • kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel 
ūžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu 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, ka ji ten matė. kokia« 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl.. $1.00 Yra taip pat 

, išversta i anglu kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės 1 Lietu 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis 331 psl $3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS 
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu gražiu stiliumi

V. Maciūnas. VINCAS KRĖV£ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m 
i psl. $1.00.

rini gyvenimą.

Komunizmas yra žiaurus 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 

| *2 psl.. $1,00.

§ie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST CHICAGO

atsilankam darbo valandomis arba užsakant paštu
čekį ar piniginę perlaidą.

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

Ai. 
bei

4P
Didžiojo klasiko mintvs ir rūpesčiai anie išeiviios kulto 

Skurdi tremtis ji nepalenk? bendradarbiavimui

Bet jis ir io vadai vra ne mariau ju-
ANEKDOTUS

«U S060»

Ir pridedant

ra žvejotoji! sloga, bet ir išti
kimiausias draugas — palydovas 
amerikoniškas pelikonas su savo 
milžinišku snapu, į kurio maišą 
jis susideda visą savo mantą ir 
meškeriotojų jam numetamą 
maistą.

Yra dar viena sparnuočių rū
šis, kurią kiekvienas nuėjęs į 
paplūdimį būtinai greit pastebi, 
tai tokie mažyčiai jūrų pakraš
čių, mažai už nykštį didesni 
paukštyčiai, kurie dideliais bū
riais, jų kojytėms didele grei- 
tybe bėgioja nuo kiekvienos at
plaukiančios bangos ir paskui 
kiekvienos nuplaukiančios ban
gos, vikriai smėlyje lesinėdami 
jiems težinomus ir tematomus 
mikroskopinius vėželyčius.

Iš visų mirijadų tų sub-ekva- 
torinių sausumos, oro ir vandens 
Floridos “rezidentų” čia tik no
risi atkreipti skaitytojų dėmesį 
į grupę trijų akvatinių (vande
ninių) padarų, kurių vienas — 
aligotorius yra, atrodo, evoliuci
jos pamirštas ir iš dinosaurų lai
kų nepakeistas paliktas sau ži
notis šiame kovos už būvį pasau
lyje; kiti du — sirena arba ma
natee arba jūrų karvė, atrodo, 
kažkokiu gamtos kaprizu yr iš 
kažkokiu gamtos kaprizu yra iš 
normalios ganyklų karvės pada
ryta žuvis, o delfinas — žmogus 
perdirbtas Į žuvį!

Kas Floridoje buvęs su šiais 
faunos kurjozais nesusipažins, 
tas ir į Romą nuvažiavęs popie
žiaus nepamatys. Kad taip neat
sitiktų, nors trumpai su jais pa- 
sipažinkime:

Manaetee

nia, suspietusi apie save bū
rį stiprių vyrų, pradėjo paga
lius knaisioti i lietuvių tempia
mus ratus.

Naujienos kaip paprastai, 
klydo. Ta ponia, kaip sakė, 
ne pagalius, bet išalkusiom 
kongreso pelėm namie keptą 
lietuvišką pyragą kamšiojo. 
Jeigu patikėti čia kartais vei
kiamo Bendruomenės Balso 
pranešėju, tai jis pats Washing- 
tonan buvo nuvažiavęs padir
bėti. Jis pirmiausia per radijo 
valandėlę pasisakė, kad buvo py
rago išnešiotoju. Prisistatęs, kas 
esąs, jis šitaip kalbėjo:

— Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba Vakario 16-tos 
proga sugalvojo pareikšti pa-

turi skubėti.

r

Manatee yra Floridos indėnų 
seminolų duotas vardas jūros 
karvei, kuri žiloje senovėje tu
rėjo apie save didesnę literatą 
negu bet kurs kitas jūrų keis
tuolis. Graikų mitologijoje pla
čiausiai žinoma sirenos vardu. 
Websterio enciklopedijoje apie 
šį keistą akvatini (vandeninį) 
gyvulį sakoma:

Manatee, žole mintantis van
deninis gyvulys, gyvenąs Flo
ridos, Meksikos, Centrinės Ame
rikos ir Vakarų Indi jų vandeny
se. Jie yra 9 iki 13 pėdų ilgu
mo su apskritomis galvomis, be
veik visiškai be plaukų kūnais 
ir tik su pryšakinėmis kojomis, 
pavirtusiomis pelekais, ir plokš
čia uodega. Viršutinė lūpa per
skelta, kad geriau galėtų čiulp
ti. Jo mėsa, riebalai ir oda yra 
vertingi. Keletas rūšių yra ran-

Jau išėjo seniai laukta
‘ Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

me paduoti iięrn* lupiem 
mūsiškiai nepadėkojo. . .

Washingkme, pačiame ka 
pitoliuje, šalia senato posė
džių salės, surųošeme kavutę 
su viliojančiais ir namuose ga
mintais skanumynais. Pasi- 
ruošėme gražiai. Prie apskri
tų ir gražiai papuoštu stalų iš
dėstėm daugybę pyragų, tortų, 
centrinio stalo viduryje kara
liavo tradicinis, velykinis ra
guolis.

Gražiai išdėstyti skanumy-,.......
nai susilaukė didelio reporte- <iat I

rngftvo, Lel ti.tr d u ugi o u vrilųc 
ir dar daugiau rieškučiomis i 
savo kambarius nešė, vis aiš- 

ikindami ir komplimentus sa
kydami, kad "lokiu skanu- 

jinynu niekad nebuvo ragavę”.
Jie nežinojo, už kų mes 

juos taip skaniai vaišinome ir 
kuriam tikslui mūsų senos mo
linos ir netokios d;

!žmonos tuos raguolius 
į kapitolijų nešė. Kai

Įnie, kad raguoliais ir 
skanumv- [mes norime padėkoti

bus, kuriuos jie lietuviams • i j
rių (norėjau pasakyti senato-jbux<> padarę ir už kuriuos nie- 
rių ir kongreso atstovų, bet tai . 
būtų netiesa)) filmuol 
televizijos kamerų didelio dė
mesio. Atrodo, kad raguolio 
jie niekad nebūtų matę. Ne 
tiek jiems rūpėjo lietuviškai 
augintas raguolis fotografuoti, 
kiek jiems rūpėjo jis paragau
ti. Jeigu jiems jis būtų augin
tas ir keptas, tai dar pusė bė
dos, bet kai painislini, kad ra
guoliu norėjo atsidėkoti tiems, 
kurie lietuvių 
ir kalbas sakė, o čia didelė da
lis raguolio nuėjo visai kitais 
kanalais. Jis pateko Į tuos ka
nalus, kurie ne vieną kartą kai 
bas yra iškraipę ir ne kiekvie
ną kartą lietuviams buvo nau
dingi. ..

— Teisybės vardan reikia 
pripažinti, kad nemažesnio 
dėmesio susilaukėm ir iš se-j 
nato įstaigų tarnautojų, kurių; 
buvo daugiau ir kurie ne tik <

kepė ir 
pasakė- 
kavute

už tuos

i.J.kas jiems nepadikojo. tai vie- 
tojų ir|ni nežinojo, ką mes kalbame, 

o kili bu\o drąsesni ir aiškiai t
pasakė, kad lietuviams mes 
niekad nieko nepadarėme. . . 
Mums buvo liepta būti manda
giems, (kai mes dėkojome ir 
tiems, kurie nieko nebuvo pa
dare. . . Mes tikėjome s, kad 
gal kada ateityje jie bus lietu
viams naudingi... Juk svarbu, 
kad kas nors būtų daroma. Iki 

reikalus užtarė i šio meto juk buvo tiktai kalbų
ta, bet nieko nepadaryta. . . 
Mes vis dėlto padarėme, beni 
padėkojome...

Klausantis lietuvis

damos JAV-<bėse ir vakarinėj 
Afrikoj.

Liet. Enciklopedija apie sireną 
arba jūros karvę rašo be kt., kad 
sirenos (sirenia) yra “kanopinių 
žinduolių, prisitaikiusių gyven
ti vandenyje, būrys. Masyvaus 
kūno, priekinės galūnės pakitė- 
jusios Į plaukmenis, užpakalinių 
galūnių tik rudimentai. Minta 
tik augaliniu maistu..; vadina
mas ir jūros karve”.

Apie jūros karvę toje pačioje 
LE pasakyta: Jūros karvė di
dokas sirenų būrio žinduolis. Iš
ore kiek panaši į delfinus. Kaip 
ir šie, jūros karvė yra grynai 
vandenų gyventoja, net gimdy
dama sausumon neišeina. Užpa
kalinių kojų trūksta. Gyvena 
upių žiotyse ir jūrų pakraščiuose, 
kur minta vandenų augmenija. 
Kai kur jūros karvės medžioja
mos maistui.

dėką JAV senatoriams, kon
greso atstovams, kurie per ei
lę metų parėmė lietuvišką rei
kalą, bet niekas jiems net ne
padėkojo. “žinote, anksčiau 
į AVashingtoną važinėjo seni 
amerikiečiai, nepatyrę, neap
sišlifavę, su žmonėmis šiurkš
tūs. Jis, būdavo atvažiuos, rei
kalą išdėstys ir vėl važiuoja. .. 
Toki nemandagūs ir nedėkin
gi. .. Dabar jau važinėja į 
Washingtoną jaunesni, bet jie 
labai užimti ir visą laiką sku
ba. Nespėjo atvažiuoti, tuojau 
skrenda atgal. Sako, kad dar 
bas jų laukia,
Mes nutarėm ši reikalą išly
ginti: padėkoti kiekvienam, ku 
ris bet kuo yra prisidėjęs prie 
senių vesto ir jaunesniųjų tę
siamo naudingo darbo... Nu
tarėm padėkoti tiems, kuriems 
kiti užmiršo padėkoti...

*— Tokia proga pasitaikė pra
ėjusi ketvirtadienį, bal. 13 die
ną. Mes žinome, kad 13-toji, 
ir dar balandžio, nekokia jau 
gera diena, bet turėjome ko
kią dieną imti... Mes žinojo
me, kokią dieną mes bepasi
rinktume, vis vien ji nebūtų 
buvusi gera. Pasirinkome 13- 
tą, tai paskelbė, kad mes su
važiuosime pagalių kamšio- 
ti... Jeigu būtume susirinkę 
balandžio 15-tą, 
buvo pasiūlyta,
skelbę kad mes skaldome lie
tuviškas jėgas... Jeigu būtu
me pasirinkę 16-tą dieną tai 
būtų buvę dar aršiau... Nuo 
žodžių būtume nuėję prie dar
bų, o tai jau visai kitos rūšies 
reikalas... Mes tiktai norėjo-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

kai pradžioje 
tai būtų pa-

Dr. KAZYS GRINIUS

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

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už S5.00. užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimu ir minčių” tomą 

(neįrištą) už S2.00.

Kaip šitas nekaltas, nekenks
mingas vandens gyvulys gavo 
sirenos vardą, gal tik senovės 
jūrininkai būtų galėję išaiškinti. 
Sirenos tariamai yra gražiausios 
vandens moterys tik tuo skirtu
mu, kad vietoje kojų sirena tu
ri žuvies uodegą, kas būtų pa
našu į tiesą (žiūrėk paveikslė
lyje), deja iš “veido” ji visiškai 
nepanaši į gražuolę! Tokios si
renos savo gražiomis dainomis 
suvyliodavusios neatsargius jū
reivius ir įtraukdavusios į nelai
mes.

Floridos vandenyse anksčiau 
jų buvo labai daug ir plačiai. Jų 
vardu Florida pavadino vieną 
oarką (Manatee Springs State 
Park), vieną apskritį (Manatee 
County) ir vieną įlanką (Mana
tee Bay).

Manatee, atsiprašau, jūros 
karvės šiandien nei jūrininkų, 
iuo labiau atostogininkų nevylio- 
ja, susirūpinusios savo išlikimu, 
nes pradėjus sausinti Evergla
des mažėja joms vandens ga
nyklos ir gamtos konservacijos 
valdininkai dažnai jas valtyse 
kilnoja iš vienų užlajų į kitas, 
kur daugiau vandens lelijų ir ki
tokio žalio pašaro ir ko toliau 
nuo paplūdimių ermyderio, nuo 
motorlaivių triukšmo ir pan. 
civilizacijos invazijos. Neretai, 
stovint ant kurio tilto, galima to
kių “karvių” bandą, dažniausiai 
poromis, giliau vandenyje pra
plaukiant pamatyti.

(B. d.)

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Ill.

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

J _ NAUJUMO*. 9HICAOO t, ILL— WEDNESDAY, APRIL 26, 1372

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

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

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 6060>
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Kur geriau berasi
Prisiskaitę laikraščiuose, prisiklausę radijo prane

šimuose ir prisižiūrėję televizijoje, o neretai ir patys as
meniškai patyrę šiokių ar tokių negandų, sutinkame, kad 
Amerika nebe ta, nebe ta. Užtenka tik per tamsesnius 
akinius pažiūrėti — tų neigiamybių yra pasibaisėtinai 
daug.

Padidėjęs nedarbas, nukritęs doleris, smarkiai paki
lusios pragyvenimo reikmenų išlaidos, nebeįmanomos 
sveikatos globos kainos, mokesčių mokesčiai, bujojantis 
kriminalas, ginkluotų pusvaikių gaujų siautimas gatvė
se, fanatiškos rasizmo apraiškos, vandalizmas, riaušės 
mokyklose ir kovingos demonstracijos, valdančiųjų par
tijai, visuomenės ir bažnyčių vadų nebesiorientavimas, 
didėjantis pačių amerikiečių emigravimas, etinių ir mo
ralinių vertybių nebepaisymas beveik primena senosios 
Romos imperijos sutemas.

Kuomet tos neigiamybės pačių masinės informacijos 
priemonėmis dar padidintai yra išgarsinamos ir gimu
siam optimistui pradeda ūpas pulti. 'Tiesa, kad krimina
lo, piktadarybių, suktybių ir korupcijos pas mus yra dau
giau negu turėtų būti krašte, kur daugumai šeimų jau 
dviejų automobilių nebegana. Tiesa, kad čia netrūksta [ 
fanatiško rasizmo, ypač iš visas teises gavusių ir i pui
kybę pasikėlusių kai kurių rasinių grupių pusės, nusiko
pijuojant liūdnos atminties nacių metodus. Tiesa, kad 
vandalizmas kaip visur taip ir šioje šalyje pavojingai pa
didėjęs dimiesčiuose, kur žmogus, nei savo namuose, nei 
gatvėje nebegali būti visiškai saugus, bet vistiek “ge
riau”, jei i duris pasibeldžia plėšikas, negu enkavedistas, 
nes nuo jo gali gintis, ar policijos šauktis, o Sovietų roju
je nei pats apsiginsi, nei pagalbos gausi. Tiesa, kad kas
dien skaitome ir girdime apie graftą, kyšininkavimą ir 
neetiškus poelgius atsakominguose ir net aukštose parei
gose esančių asmenų ir kt., bet dėl to mes ir visa tai ži
nome, kadangi skaitome ir girdime. O tai ir yra tikroji 
profilaktika arba demokratinės santvarkos priemonė ap
sisaugoti nuo ligų. Kai tik ir kur tik pasitaiko Įtarimų 
patiriama faktų, kad pažeidžiamos žmogaus teisės, 
daroma visuomenei žala, tuojau per spaudą, radiją 
televiziją išgirsta plačiausieji visuomenės sluoksniai, 
jei visuomenė pati betarpiškai negali tuojau priemonių 
griebtis toms blogybėms taisyti, ji turi savo rankose ul
timatyvią galią — savo balsą, kurį pareiškia rinkimams 
atėjus. Šitokiu būdu demokratinė santvarka pati savo

ar
ar
ir
ir

ydas gydo, ko negalima pasakyti apie tuos, kurie 3ėl 
Amerikos negerovių džiūgauja, jas visais būdais kursto 
ir iš pasalų į Amerikos ratus pagalius kaišioja.

Kur valdo rudieji, geltonieji, juodieji ir raudonieji 
fašistai, tenai apie savo sunkenybes garsiai nekalbama, 
o drakoniškiausiomis priemonėmis saugoma, kad niekas 
apie jas viduje nei užsieniuose nieko nesužinotų, kad pro
testų, demonstracijų, eisenų, piketų ir streikų neįsima- 
hytų, kad tik iš paviršiaus viskas tylu, ramu, kaip kapi
nėse atrodytų, gerai žinant, kad ramiame liūne velniai 
veisiasi.

Kur tebevaldo raudonieji ar geltonieji fašistai (ru
duosius ir juoduosius velniai seniai į savo liūną nusinešė), 
ten iš paviršiaus šventa ramybė, nors žmonės kalėji
muose ir katorgos stovyklose nebetelpa, tai beprotna
miai pradėti pripildyti. Sovietų Rusijoje ir Mao Kinijoje 
streikų ir demonstracijų nėra, nors priežasčių ne tik 
streikuoti ir protestuoti verktinai daug yra. Pabandė 
prieš keletą metų Vengrijoje, Lenkijoje, Rytų Vokieti
joje ir Čekoslovakijoje, o vėliausiai lenkų Pamaryje — 
visur tankais ir krauju “šventoji ramybė” buvo atsta
tyta ir visi komunistų “rojum” nepatenkintieji Į amži
nos “pataisos” lagerius šiaurės dykumose ištremti.

Šitaip savo nusikaltimus žmogui, tautoms ir žmoni
jai nuslėpdami, visą savo propagandos ir subversijos 
mašineriją jie pašvenčia negerovėms Jungtinėse Vals
tybėse kelti, garsinti ir joms skatinti, savo tikslams 
įkinkydami ir tautinių mažumų atmatas, kokių ir mums, 
lietuviams, deja, netrūksta. Gana tik pasekti, kaip die
na iš dienos dergiama Amerika ir idealizuojama terbų 
Sąjunga “Vilnyje” ir “Laisvėje”...

Neatsistebime, kodėl mūsų pačių lietuvių tamsuo- 
lėlių išeivijoje pasilieka toks skaičius tautiečių, kurie 
ištrūkę iš rusų vergijos Lietuvoje ir puikiai įsikūrę lais
voje demokratinėje Amerikoje, dabar tuos Lietuvos pa
vergėjus garbina, bet dar labiau stebina, kaip tokie de
mokratinių institucijų nu vertinto jai ir brutalios dikta
tūrinės santvarkos garbintojai įsiskverbia į mūsų in
telektualų eiles, aukštųjų mokslainių mokytojų perso
nalą su tokiais rezultatais, kaip universitetų padegioji- 
mai, bombardavimai, sulaukėjusių studentų vandaliz
mas ir įvairiausi charakteriai. Kodėl toks keistas ame
rikiečiuose įsimetęs macochizmas kelti, rodyti ir perdė
tai išpūsti tamsiąją medalio pusę, visiškai nutylint jo 

[šviesiąją pusę? Kodėl toks su pasigardžiavimu kad ir 
mažiausios vidaus žaizdos rodymas, savęs pliekimas ir 
defetizmo skleidimas? Tenka sutikti, jog todėl kad Ame
rikos Konstitucija duoda lygiausias teises visiems žmo
nėms — kaip sveikoms, taip ir nesveikoms galvoms, o 
tokių gausiai yra prilindę Amerikos masinės informaci
jos, ypač TV studijose. Koks įdomus būtų vaizdas paro
dant Amerikos gyvenimo abidvi puses — ir gerąsias ir 
blogąsias, ir čia pat objektyviai parodant kai kurių tiek 
idealizuojamą gyvenimą anapus Geležinės Uždangos, ne
pamirštant parodyti užsieniuose ilgas eiles žmonių sto
vinčių prie Amerikos konsulatų, norinčių vizos įvažiuoti 
į Ameriką, o anapus Geležinės Uždangos už tokius norus 
rizikuojant dešimtimis metų katorgos ir net mirtimi...

Galima būti fanatiku ir svetimos kad ir nežmoniš- 
kiausios santvarkos garbintoju — laisvoje šalyje viskas 
galima iki absurdo. Bet kiekvienas gali ranką sau ant 
širdies padėjęs kiekvienam drąsiai pasakyti, kad šiais 
laikais niekur geriau kaip Amerikoje nerasi. J. Pr.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

Reklamai reikalingas saikas daug <Jrflsos
i formos nėra utilitarinės for- sales. Ne salė svarbu, bet me

mos dėlto, kad kai abstrakti nininko darbai. Tiesa, turime
• forma įgyja spalvų ir propor-
• cijų kompozocijos harmoniją, 
l apeliuoja tiktai į emocijas.
• Platonas taip pat meno sąvoką
■ apibrėžia taip, kad menas turi
■ įtempti emocijas. Neurotikas
• gali tiktai palengvinti emocijų 
. įtampą, bet šizofreniką me

nas erzina. Abstraktus me-
■ nas iškart gali sukelti emoci
jas (net pasipiktinimą), bet 
kitą kartą žiūrovui lieka sveti
mas, nebylys, neturįs nieko 
bendro su prigimta realybe.

Bet kaip suprasti p. Šimoliū
no minimą “atmintį”. Ką jis 
čia norėjo pasakyti? . Išeitų 
taip, kad žoromskis, pasižiū
rėjęs į daiktus, atsimena, kaip 
jie atrodo, f 
piešia "ex tempore”. Nieko 
naujo. Daug kas taip daro. 
Kai kurie mūsų dailininkai, 
New Yorke gyvendami, piešia 
Palangos pajūrį, Čikagoje — 
Lietuvos gubas, visai jų neAia- 
tydami, tik “iš atminties”! Ar 
tai yra tikras menas? Reikia 
stipriai suabejoti ir kitu p. ši
moliūno teigimu kad “Žoroms 
kis sukūrė savitą stilių New 
Yorke ant abstraktinio meno 
pagrindų, kurie sudarė New 
Yorko pokarinio meto mokyk
lą.”.

Nieko prieš dail. Žoromskį 
aš,neturiu, kaip dailininką, ku
ris išbandė visus dailės meto
dus, priemones ir iš pozitivės 
realybės perbėgo į formalizmo 
sferas, šimoliūnas savo mig
lotu apetitu toliau “šviečia” 
“Naujienų” skaitytojus:

“Kazimieras Žoromskis kar
tu yra dailės teoretikas. Toly
gaus jam žiniomis ir įžvalgu
mu lietuvių tarpe nesutikau ir 
net negirdėjau, -kad tokių bū
tų. Beje, mūsų periodikoje yra 
atsiradę visokių meno kritikų 
bei žinovų. Kuo mažiau lan
kys parodas bei muziejus, kuo 
mažiau turės žinių, tuo dau
giau prirašys apie mūsų para
pines parodas. Kai kada Kazi
mieras žoromskis suabejoja 
viešai per spaudą, kad para
pinis kritikas parapinėje pa
rodoje surado pasaulinę gar
senybę.”

Pagal p. šimoliūną, parapi
nėse salėse rengiamos tiktai 
ologos parodos, prasti paveiks
lai, blogi dailininkai ir blogi 
kritikai. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo Centre ir dail. K. Žo
romskis buvo surengęs keletą 
parodų. Jas rengė K. Zapkus, 
A. Galdikas, V. Vizgirda ir 
daug kitų mūsų geriausių. dai
lininkų. Ir niekas jų neišpeikė. 
Priešingai — net amerikiečių 
spauda atkreipė į juos dėmesį.

Kų menininkai galvoja, tai 
jų dalykas, bet aš, ne meni
ninkas, tik pašalinis stebėto
jas, turiu prisipažinti, — da
rosi koktu, štai dėl ko. Dėl 
dailininko Kazimiero Žoroms- 
kio nekolegiškos kritikos ir 
dėl Sauliaus šimoliūno rekla
mos apie Žoromskį, išspaus
dintos “Naujienos’’ sausio 17 d. 
S. šimoliūnas Žoromskį "Nau
jienų skaitytojams pristatė 
kaip genijų, kad už jį nėra ne 
tik geresnio, bet net jam ly
gaus dailininko. Dail. žoroms- 
kis esąs taip aukštai iškilęs, 
kad lietuviams nebeprieina
mas, ir jeigu kas surengtų Žo- 
romskiui parodą parapinėje 
salėje, tai būtų jo autoriteto 
pažeminimas. Jam kaip lietu
viui, būtinai reikia rengti pa
rodas ne 
kažkur 
se...

Žinau, 
kis yra geras dailininkas, 
geras ir Bagdonas dailininkas, 
kuri K. Žoromskis be druskos 
“suvalgė” praėjusios vasaros 
pabaigoje “Drauge” po to, kai 
Bagdonas buvo surengęs pa
rodą New Yorke. Negražu ki
tų kolegą taip sudirbti, kaip 
Žoromskis padarė, juo labiau, 
kad jo kritika buvo labai pavir 
šutiniška, nekultūringa. Jei
gu p. Šimoliūnas Žoromskį pri 
stato mums kaip geriausią dai
lininką ir meno istoriką, žino
vą meno reikaluose, tai ir pap 
rastas mužikas supras, kad 
tik po gerų išgertuvių draugai 
gali taip šnekėti, nebijodami 
skaitytojų nuomonės.

Man nėra aiškus p. šimoliū
no sekantis teigimas:

“Prieš penkmetį ar net dar 
anksčiau dailininkas kalbėjo, 
jog norįs sugrąžinti daiktą į 
tapybą (ar daiktas buvo pabė
gės. kad reikia jį sugražinti? 
— Aut.) Ir štai akmuo bei 
kriauklė, bonka J tuščia! — 
Aut.) ir gėlė pradėjo grįžti žo 
romskio kūrybon naujai suly
dintame audinyje, vienas ki
tą papildydami ir praplėsda- 
mi. Dailininkui tai suteikė pil
ną kompozicinę laisvę gaiva
lingam kūrybiškumui. To kū
rybiškumo versmė yra daili
ninko atmintis apie matytus 
daiktus bei įvykius”.

Kalbant apie įvykius ir daik
tus — akmenis, bonkas, kurie 
turi įvairias formas, reikėtų 
atsiminti, jog formų buvo ir 
prieš neatmenamus laikus, ku 
rios turi utilitarinės bei simbo
linės reikšmės. Nėutilitarinės 
prasmės formos gali gimti žmo
gaus pasąmonėje, kurios taip 
pat gali turėti simbolinės reikš 
mės, bet abstraktinio purizmo ;

parapinėse salėse, bet 
‘‘garbingesnėse” vieto

kad dail. K. Žoroms- 
bet

apie parapines

dabar daug mėgėjų, kurie 
taip pat nori parodose dalyvau 
ti, bet išimtys "visada galimos.

Kas liečia kritikus ir kritikų, 
tai tiek galima pasakyti, kad 
menininkai kritikų laiko para
zitu, piktnaudotoju. Turime 
gerai ismanančnj žmonių, ku
rie yra išėję keleto metų uni
versiteto kursus, tiktai niekas 
nenori kištis į širšių lizdų. S. 
Šimoliūno straipsnis apie žo- 
romskj parodo, koks meno kri
tikas jis yra. Mes žinome posa
kį: Juo labiau degutu ištepsi 
kitų asmenį, juo "švaresnis” 
pats būsi. Parodas lankyti ir iš 
jų ko nors išmokti šiandien ne
įmanoma, kai avangardinin- 
kų parodose dažnai matai mal-

tada juos tapo ąr žemių krūvas, visokį lau-. 
žą ir absurdą. Čiurlionio gale
rijoje taip pat jau matėme bal
kius, degutu išteptus batus ir 
pan. brudą. Avangardo paro
dos — kapinės menui.

Baigdamas noriu pasakyti, 
kad lietuviai negali skųstis me
no nuosmukiu. Lietuviai me
nininkai JAV visa galva stovi 
aukščiau už lenkus. Lenkų me
nininkai 
kad jie negali prilygti lietu
viams.

Būtų miela dar kartą pama
tyti dail. žoromskį grįžusį prie 
bonkų, kriauklų ir gėlių. Kai 
tapydavo realius daiktus, jo 
darbais visi gėrėjosi. Taip pat 
•gėrėjausi ir aš. M. Š.

patys prisipažįsta,

— Dail. Antanas Tamošaitis 
skaitys paskaitą Jaunimo Kon
greso stovykloje apie lietuvių 
tautodailę, Liudas Sagys — 
apie tautinius šokius, dr. An
tanas Salys — apie kalbos reikš 
mę tautinei gyvybei. Poetas 
Henrikas Nagys kalbės apie 
lietuvių literatūros sąjūdžius.

J. VENCLOVA
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Taigi ir senovės lietuviai įvairiais var
dais buvo vadinami. Kaip aukščiaus mi
nėjome, kad kai kurie rimti istorikai savo 
tyrinėjimo duomenimis bei istoriniais šal
tiniais tvirtina, kad dali lietuviu tautos 
ploto senovės graikai vadino hyperborear 
arba šiauriečiais.

Tolia, atrodo, kad lietuviai senovėj 
turėjo vadintis trakais bei getais. Tai by
loja lietuvių kalbos artimybė senovės tra
kams ir kiti duomenys. Dr. L. Wilser (108 
— 60). “Ihren (Thraker) sprachlichen Zu-» 
sammenhang mit den Litauern... hatte 
schon Grimm erkar/nt”. Nekalbant apie 
didelį panašumą vietovardžiuose ir asmen
vardžiuose (Giridava, Ramidava. Skaida- 
va, Akidava. L’ta, Sava. Kaunos. Alkmene. 
Kaukaras, Alsenos, Apula etc Duda, Tau- 
tenes. Bubalis, Astikas. Bitenos. Karpis. 
Busilos, Diles, Zogas, Sukis, Keiris, Kovas, 
Kotila. Bendikas, Zuris, Kantas. Mantas. 
Didila. Doris, Medune. Asą. Tyris, Genulos. 
Daulis, Gytis, Būtis, Dalis. Ašara. Vitus. 
Bubis ir t. t.) . čia patieksiu iš žymaus bul
garų kalbininko prof. 1. Duridanov veika
lo "Trakisch — Dakische Studicn”. Sofia 
1969 m.. It. senosios traku kalbos žodžius.

C

kurie ne tik beveik vienodai rašomi, kaip 
lietuvių kalboj, bet turi tą pačią prasmę su 
lietuvių kalba: pupa, praus (prausti), pū
sis (pušis), sartas, skilas (skilti), tuntas,

ūkas (ūkas), zerva (gervė), kersas (ker
šas), tarpas,beras (bėras), gaidrus (gied
ras), spind (spindėti), breda, siltas (šiltas), 
juras (jūra), menta (mentė), rudas, sekas 
(šėkas), skers (skersas), svit (švisti), ver 
(virti), žilas (žilas), zvaka (žvakė), žvėris 
(žvėris), butas, duja, genukla (ganykla), 
geras, gilus, keda (kėdė, kerta (kertė), kle
vas, padas, galtis (galia), skaudus, tiras 
(tyras), amalas, skuja, baidas (baidyti), gi
ra (giria), akmon (akmuo), beržą (ber
žas), degis (degti), drazda (strazdas), na- 
ra (nerti), sausas, tauta, rus (rusenti), suka 
(šukė), kapas, balas (baltas), durnas (dū
mas), pala (palios), ramus, suras (sūrus), 
upa (upė), daina, gerna (žarna), met (me
tas), zuv (žuvis) etc. Dr. V. Jungfer “Kul- 
turbilder aus Litauen” 1918 m., 36 p. “Der 
hochgewachsene blondhaarige und blau- 
aeugige Litauer erinnert an jene alten Thra
ker. deren Beschreibung die gleichen Cha
rakteristika“. O. Kern “Die Religion der 
Griechen”, Berlin, 1963 m.. It.. 261 p. “Že
mele (lietuvių Žemyna J. V.), cine thra- 
kische Erdgoettin”. Senovės trakų kara
liai vartojo tą pačią valstybės anspaudą, 
kaip mūsų nepriklausoma valstybė. B. Pick 
(72 —162) “... der Reitertypus e*ine na
tional - thrakischc Bedeutung hat, dem- 
gemaess scheint sogar auf der Urkunde 
des Vertrages zwischen A then und Ketri- 
poris ein Reiter als NVahrzeichen der thra- 
kischen koenige angehracht zu sein’’. Prof, 
dr. L. Diefenbach (17 — 65 ir 67) "Hero- 
dotos V. c. 3 nennt die Thraken das groess- 
te Volk nach den Indcrn... Die grosse Aus-

dehnung thrakischer Voelker noch in ge- 
schichtlicher Zeit, wo šie von den Seekues- 
ten in Oesten und Sueden...”

Trakų gentis getai tiesiog buvo vadina
mi lietuviais. Herodotus (IV. 93) “Iš visų 
trakų getai buvo narsiausi ir teisingiausi”. 
Prof. dr. R. Latham (47 — CXIII p.) “Ge- 
tae be Lithuanic also”. Ad. Bremensis “De 
situ Daniae” C. 224 “Gethos id ėst Litwa- 
nos”. Iš kitos pusės lietuviai vadinosi ir 
getais. Tai liudija ligi dabar išsilikęs se
nasis žemaičių pavadinimas samogitia, 
kitais žodžiais tariant, žemoji Getija.

Taip pat atrodo, jog senovėj lietuvius 
vadino skytais ir sarmatais. Dr. J. Pinker
ton (73 — 125). “Diodorus Siculus (lib. V.) 
speaking of amber he says, it comes chief
ly from an island of Scythia”. J. Cuno (12
— 97) “Plinius nat. his. IV, 94 rechnete er 
das baltische Kucstenland su Skythen”. 
Prof. R. Schmittlein (85 — 61) “Jordanes 
Getica 3 “Vistulae fluvii, qui... Germani
um Scytiamque determinans”. J. Fressl (19
— 6) “Skyten fuer Litauer... ”. J. Hertma- 
nowicz (32 — 27 ir 33) “In those times the 
Lithuanians were known as Scythians... 
Gediminas, selected their own battlefield 
on the banks of the river Pirnes and he said. 
“In the battle remember that you are Lit
huanians, and have on opportunity by the
se enemies, and to redeem from foreign 
ruler the couhtry, in wich your great'an
cestors, the Scythians once enjoyed per
fect freedom and liberty” (Karainazin, G. 
Bos., Vol. IV.). I Zehelin (109 — 268). 
“Romos rašytojai, pirmas iš jų Pomponius

Mela (40 m.) rytų Europą už Vislos vadi
na Sarmatija, bet graikų rašytojai po se
novei vadina skitais, tačiau ir romėnų ra
šytojai neatsisako nuo skitų vardo”. M. 
Praetorius (78 — 81) ‘^Cum Scytharum 
nomen Sarmatis, Gothisque tributum šit, 
etiam Prūssios , Litwanos, Samogethos... ” 
Prof. Z. Ivinskis (Aidai, 1951, 6 nr.) rašo: 
“... jos (Vilniaus kolegijos) rektorius 
(1573) rašė iš Vilniaus naujam generolui 
(Ep. Germ. 153 Vol. 141 nr) vadindami 
Lietuvą Sarmatija”. A. Lucanus (52 — 30) 
“... alten Sarmatem Lithauern”.

Pagaliau pradedant romėnų istoriku 
Tacitu, seniau lietuviai buvo vadinami 
aisčiais, ir taip vadinami aisčiai buvo lie
tuviai. Dr. G. Valančius “Lietuva ir Kara
liaučiaus kraštas”, 1946 m., 37 p. “Tacitus 
vadina jas (lietuvių šakos gimines) “Aes- 
tii” — aisčiais, t. y. rytų žmones, nuo ku
rių savo vardą paveldėjo mūsų laikų finų 
rasės estai”. Prof. H. Montfort “La Prusse 
au temps des Prussiens”, Parks, 1946, 26 p. 
“Oastiaioi comine Aestii, ce sont les hom-. 
mes de I’Est’’. Prof. M. Liubawskis “Lietu
vos istorija”, Vilnius, 1920 m. 4 p. “Aisčiai 
esą tie patys lietuviai... Prof. A. Mierzyns- 
ki išranda, kad aisčių tikėjimas ir.papro-' 
čiai, kaip juos aprašė Tacitus, esą visai 
tokie, kaip lietuvių”. Dr. V. Sruogienė 
“Lietuvos istorija”, Kaunas, 19 p. “Lietu
vių tautas vadina ir aisčiais”. Prof. \V. 
Kamieniecki (38 — 2) “Począwszy od Tacy- 
ta nazywano Litwinow anonimawa Aestia- 
mi, Estami”. Dr. J. Matusas (Vairas, 1937 
m., 7 — 8 nr.). “Iš aistiškų arba lietuviškų

giminių... ”. Dr. L. Wilser (108 — 67 ir 83) 
“An der Ostseekueste waren die aestischen 
oder litauischen Voelker verblieben... is 
der Name der litauischen Aetier auf die 
finnischen Esten uebergegangen”. Prof. A. 
Alekna “Lietuvos istorija”, Kaunas 4 p. 
“Senovės aisčiai — tai lietuviškos kilmės 
tautos, nuo neatmenamų laikų gyvenusios 
Baltijos jūros pakraščiuose”. Prof. H. de 
D’Arbois Jubainville “Les premiers habi
tants de l’Europe”, Paris 1889 m., It “Les 
Aistės ou Lituaniens, populations agricols 
... (13 p.)

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Di^e.nsr«as^i
."N-A U J TENA?’

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU
I VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

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

Čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 Sc. HALSTED STREET, 
CHICAGO >8, ILLINOIS
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AKIŲ, AUSŲ NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PR1TAIKQ AKIMI S 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolaf.; PRospect 8-3229 
Reiid. telef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai rytoj 
quo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta į

«ez. tai. 239-4683

0R. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pula.Ki Rd. (Crawford

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

lei neatsiliepia, skambinti 374-8012 ----- ----- — - -. - ;
PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR C K. BOBELIS 
IR

DR. B. R. SE1T0N 
INKSTŲ IR Ž LA P ŪMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

MOUTi 53. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEnloek 43849 

Rozid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir. ketvirtad - !•—7 vai.. 
tn trad.: Penktadieni nuo. .1—5. trač. 

ir žežtad. tiktai. susitarus.

Raz.: GI 84)873

DR. W. E1SIN • EISiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

5132 So. Kadzia Ave., WA 5-2670

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

DR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUČELIŪNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-18U 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 tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Raz, tai.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligot 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D.» S. C.
C.H IRU R G AS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso talaf/ HEmlock 4-2123 
Razid. tohL Glbson B- 6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
JeL neatsiliepia, tai telef. GL8-619K

_ p. Šileikis, o. p
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai Protezai, Med. Bap 
dažai. Speciali pagalba kojom 

Supoorta) ir t. t
VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd Chicago, 111. 60629

Talaf.: PRospect 6-5084

Pagerbė Euphrosine Mikužiūtę. Corn Products bendrovės vadovybė pa
gerbė 25 metus didelėje bendrovėje ištarnavusią panelę Euphrosine 
Mikužiūtę. Paveikslas imtas pagerbimo metu. Iš kairės į dešinę mato

me bendroves tarybos pirmininką Howard C. Harder, prekybos ženklu 
skyriaus vedėją E ph rosi ne Mikužiūtę, antrąjį viceprezidentą ir patarėją 
Warren S. Adams ir bendrovės prezidentą James KcKee Jr.

GĖLININKAS 
(PUTU AMENT AS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY lt PETRO (PUTRAMEMTAS)
5525 So. Hario tn Avo* — 586-1220

SKAITYK IR KiTAM PATARK 
SKA IT YTI • NAU J IENAS *

LDD 40 METŲ SUKAKTIS
NEW YORKAS. N. Y. — Ba

landžio 8 d. Lietuvos Darbinin
kų Draugija suruošė margučių 
parodėlę, paminėjo savo gyva
vimo 40 metų sukakti ir suruo
šė vaišes atsilankusiems sve
čiams.

Tą pačią dieną Susivienijimo

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI : 
SPALVOTA TV

Į LENGVIAUSIAI
j NUSTATOMA i

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

k—  —=   -----------

/ 1 m i
| PERKRAUSTYMA1

L MOVI NG.,. !
Leidimai — Pilna spdr.ud* 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

I 2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063
u. .

f MOVING 1
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų, 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882 '

.......... . -- ....... —--- -------------------- T

1S0PHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

I Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dienio. iki penktadienio H—12i 

. vai. ryto. —. šeštadieni ir sek-į 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL į

i ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413.
' 7!a9 So. MAPLFWOOp AVE.

Ij CHICAGO. ILL. <50829.

« ___ ____________ ----- -r--- -7

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oar vildlife has do defence 
tgainst the careless use of £re^ 

So please follow Smokey’s ABCr 
j Always bold matches till cokL 
I Be sure to drown all campfires, 

adr the ashes, and drow> 
them a£ain. Crush all 

smokes dead out.

Please! Only vog can 
prevent forest fire*

Lietuvių Amerikos vadovybė bu
vo suvažiavusi pareitų metų apy
skaitą sutvarkyti. Visi jie atsi
lankė ir Į LDD pobūvį. Atėjo 
SLA prezidentas P. Dargis, jo 
pavaduotojas Chaplikas. SLA 
gydytojas dr. Biežis iždininkė 
E; Mikužiūtė, J. Mileriūtė, iždo 
globėjas St. Bredis ir SLA se
kretorius Dr. A. Budreckis. Jų 
atsilankymas buvo neatsitikti
nas, veik visi LDD nariai yra 
ir SLA nariai.

Be to, LDD politinio veikimo 
dirvoje SLA veikėjam teko su
sidurti ir susitikti su LDD vei
kėjais. štai 1940 m. Į Lietuvą 
įsibrovus bolševikų armijai, Chi- 
cagos visuomenės atstovai kartu 
su politinių grupių atstovais lie
pos 25 išleido -bendrą atsišauki
mą, nukreiptą prieš bolševikų 
Įsibrovimą Į Lietuvą ir šaukė 
JAV gyvenančius lietuvius pro
testuoti prieš tą smurtą ir rem
ti Lietuvos gyventojų kovas 
prieš bolševizmą.

Tą atsišaukimą pasirašė ir 
LDD atstovai Kundroška ir Dai
nius. O taip pat po to atsišauki
mo buvo padėtos ir pavardės, tų, 
kurie atsilankė į LDD pobūvių, 
būtent — Dr. Biežio, E. Miku- 
žiūtės, J. Milieriūtės motinos ir 
kitų. Tai tarp daugelio kitų Įro
dymų ir tas. jog LDD per visą 
savo veikimą ėjo kartu su ta lie
tuvių visuomenės dalimi, kurie 
rėmė ir remia Lietuvos gyvento
jų kovas dėl savo valstybės at
statymo.

Taip pat LDD artimai bend
radarbiavo ir su JAV lietuvių so
cialdemokratų sąjūdžiu, kurį 
1898 m. Amerikoj užmezgė J. 
Šliupas. 1940 m. rugpiūčio 10 
d. LDD kartu su Amerikos lie
tuvių socialdemokratų sąjunga 
išleido bendrą atsišaukimą “Ko
vokim už Nepriklausomą Lietu
vą”.

1917 m. pabaigoje, bolševi
kam užgniaužus demokratinę re
voliuciją ir įsigalėjus šalies val
džioje, jie šūkavo, jog jau vyks
tanti pasauliniu mastu revoliu-. 
cija, tikslu žmogų išlaisvinti 
nuo visokeriopo išnaudojimo. 
Tuos bolševikinius šūkius kai 
kas ir JAV Įsisavino. Tokių at
sirado lietuvių tarpe. Kelios Lie
tuvių socialdemokratų sąjungos 
kuopos pasivadino komunistų 
vardu ir pradėjo bendradarbiau
ti su Maskvos bolševizmo, tarpi
ninkaujant Vincui Kapsukui. 1- 
gai. netrukus, dalis lietuvių at
sidūrusių pas amerikinius komu
nistus, tuoj pajuto, jog tas ko
munistinis sąjūdis nėra tarptau
tinis, bet Maskvos maskolišku 
imperializmu persunktas. Tada 
tarp lietuvių komunistų atsiras 
do kieta lietuviška opozicija. Jie 
tikėjosi Įveikti taip vadinamus 
eentravikus, tai yra maksvinius, 
bet iš tų jų pastangų nieko ne
išėjo. Teliko viena — apleisti 
bolševizmo gretas. Ir 1932 m. 
balandžio 2 d. New Yorke gimė 
Lietuvių Darbininkų draugija,

kuri tų metų spalio 19 d. buvo 
Įregistruota New Yorke.

Savo veiklos pradžioje LDD 
buvo kovos sambūris prieš bolše
vizmą. Tuoj išleido savo savait
raštį. Naują Gadynę. Ją reda
gavo ir bendradarbiavo to meto 
jos žymieji veikėjai: Jenkins- 
Jankauskas, Stilsonas, Vabalas- 
Prūseika, St, Strazdas, vėliau 
redagavo J. Januškis būsimas 
Keleivio redaktorius ir kiti, šiam 
savaitraščiui nustojus eiti, N. 
Jonuškos ir kitų pastangomis iš
ėjo žurnalas Darbas, kurį, vė
lesniais metais redagavo St. Kai
rys.

žinoma, 40 metų nedidelis lai
ko tarpsnis — akimirka, ir apla
mai — o kas yra laikas?
Jei Į tą LDD 40 metų veiklos 

darbą Įsižiūrėsime gerai, beša
liai Įvertinsime, tai jis atrodys 
žymiai ilgesnis. Yra kas prisi
minti ir verta žinoti.

Svečiai, išgirdę tą trumputę 
LDD veiklos: apžvalgėlę. Br. Spū- 
dienės kviečiami, sujudo pasisa
kyti. Visi gyvai palietė LDD 
praeitį, teigiamais ją vertinda
mi. .

SLA prezidentas P. Dargis 
gyvai prisiminė LDD veikėjus ir 
spaudos bendradarbius Stilsoną, 
Joną Januški, su kuriais jam te
ko gyvenime susitikti. Abudu 
paliko neišdildomus Įspūdžius 
kaip žymūs, veržlūs mūsų vi
suomenės veikėjai.

Dr. Biežis taip pat jautriai pa
lietė tą kovingą mūsų išeivijos 
praeitį, kuri savo tėvų žemės 
nepamiršo.

J. Mileriūtė, buvusi Naujos 
Gadynės bendradarbė — Jauno
ji (šeimininkė šiltai prisiminė 
Stilsoną, kajp vieną to meto žy
miųjų asmenybių.

E. Mikužiūtė ragino visus 
LDD narius visokeriopai remti 
SLA, nesitenkinti tik būti jo 
nariu, bet raginti ir kitus Įsi
traukti Į SLA veikimą.

Dr. A. Budreckis, kiek palie
tė darbininko sąvoką ir kartu 
pastebėjo, kad kai kas LDD su
painioja su Lietuvių darbininkų 
literatūros draugija, palinkusia 
Į maskvinę imperialistų globą.

Tarp kito, prisimintina, jog 
Lietuvių darbininkų literatūros 
draugija buvo Įsteigta Vabalo 
Prūseikos pastangomis, kada jis 
dirbo socialdemokratų gretose, o 
vėliau dėl gardesnio duonos kąs- 
jiio pakartotinai grįžo pas ko

munistus, nusivedęs ir tą drau- 
giją-

Taip pat žodį tarė vyčių vei
kėjas, Lietuvos atsiminimų ra
dijo valandėlės tvarkytojas prof. 
Dr. Stukas, D. Averka, Zavads- 
kas, Mrs. A. žubkus, J. Valai
tis, Abėravičius, o St. Bredis 
kvietė visus nepamiršti, kad 
esame lietuviais. SLA preziden
to pavaduotojas Chaplikas pa
sisakė esąs sandarietis, LDD 
veikimą pažįstąs iš Bostone vei
kiančios kuopos, sveikino ir lin
kėjo sėkmės. Dar žodį tarė ra
šytojas Petrėnas ir kiti.

Margučiams vertinti komisi
ją sudarė M.'Budreckienė, J. Zub- 
kus, D. Averka, Galinienė ir J. 
Kiznis. Už gražiai tautiniais raš
tais išmargintus margučius do
vanėles gavo Šilbajoris, Gurk
lys ir <M. Vasilka.

Šis LDD pobūvis buvo Įdomus 
ir gyvas. Tai atrodė, lyg būtų 
buvusi vienos šeimos sueiga, ku
rios nariai ilgai nebuvo besima
to.

Pobūvį rūpestingi pravedė Br. 
Spūdienė. Ji pranešė, kad ruo
šiamas spaudos veikalas, kur bus 
plačiau nušviestas LDD nuveik
tas darbas ir dar šis tas iš New 
Yorko lietuvių gyvenimo. Ragi
no svečius savo priminimais pri
sidėti. Jei bus spėta, tai toji nu
matyta knyga gal pasirodys 
prieš Naujus Metus.

REMKITE TUOS .BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“N A U J I E N O S E”

Savo naminę vaistu spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrint’ visus užrašus, 
kad nejvyktv klaidu, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy v a is t v trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Ai "h Ai
MARY REKLIS - URBANAVIČIŪTĖ

Gyvi Havre De Grace, M<L Anksčiau gyv. Chicago, III.
Mirė 1972 m. balandžio mėn. 24 <L, 7:00 vaL vakaro, sulaukusi 89 

metų amžiaus.
Paliko nuliūdę: sūnus Ernest, marti Virginia, duktė Violet Para

dise, žentas Herman, du anūkai, 4 proanūkai ir 5 pro-proanūkai bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionė buvo žmoną Petro Reklis, mirusio 1920 m.
Ketvirtadienį 2 vai, popiet kūnas bus pašarvotas Leonard koo- 

lyčioje, 10821 So. Michigan Ave.
PenktadienL balandžio 28 dieną 9:00 vaL ryto bus lydima iš ko- | 

plyčios i Visų Šventųjų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Mary Reklis giminės, drangai ir pažįstami nuoširdžiai I 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarnavimą E 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sūnus, duktė, giminės.
Laidotuvių Direktoriai Leonardas Bukauskas ir Sūnūs Telef. i 

CO 4-2228.
WWiLM 1 ■ Ml II ,1 ,lf.IRV X. -■ —■— --------------

GUŽAUSKŲ|
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR

EUDEIKISl
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA 
s>r<-:ip>n^uj:urmiuniu!ni:nntHHnnmiiniiiiiiiiiittmDtruuinnintni:iHnmnMKa3gs..,:.;..~

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS' GIRALDAS F. DAIMID
1605-07 So. HERMITAGE A VENICE

TeL: YArda. 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS J?JENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE -

ANTANAS:M- PHILLIPS
3307 So. LITUA^ĮCA AVENUE,. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VAS AITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: Olympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE, Phone: LAfayet'.e 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LiTUANlCA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139 _ Ą _ - - - - - - * x.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpbblie 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

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

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

5 — naujienos, chkao^ t, ill.— Wednesday, April x, ivn"



FOTO MENININKŲ “SIMPOZIUMAS” |
Milda Budrienė, Al. 1)., 

suomeninitikė — kultūrininkė, nios, 
Įvairiu meno sričių rėmėja, š. 
m. balandžio 20 d. 7 v. v. savo 
butan sukvietė žymiuosius Či
kagos fotografus meninin
kus ir surengė, tariant simpo
ziumų, kuriame dalyvavo 12 
asmenų su pačia iniciatore.

šio

vi- (linčiuose palociuose. Puoš-j 
šokoladinės spalvos ir1 

baltosios rūmų damos, vietoje į 
šuniuku ar Siamo katinėliu \e 
džiojusios, kaip tai daro ame
rikietės, ten vedžiojusi tikrus! 
prijaukintus liūtus ir liūtukus, 
kas ir ekrane buvo parodyta.

I .Jonas Dovydėnas (r< 
pobūvio - simpoziumo Liūdo Dovydėno sūnus) 
lv£» ir pirmininkas A. senai grįžęs iš 
S. J., supažindino su 

savo foto darbu trimis puikiais 
leidimais knygomis, be to, 
savo darbus rodė ir aiškino inž. 
A. Grigaitis, Mikas Budrys, Jo
nas Dovydėnas, Dalia Varia- 
kojvtė ir J. Kasakaitis. Visu 
darbai meistriški: techniš
kai ir idėjiniai puikūs. Jų kū-!žudyti, 

rėjai, kiekvienų apžiūrimą pa-j tankus............... ............ ..... . ......
veikslą expertiskai, kolegiškai drai ginklus, riaušes, karą, tai- 
recenzavo, pareikšdami savo gi ir sužeistų ir užmuštų. . . Sa 
nuomonę dėl jų atlikimo. Vis- vaime aišku, vaizdai labai kori
kas labai idomu, bet Įdomiau- {raštiška. Ten Adis Abeboj, Klo
sią buvo, tai Kastyčio Izokai- jrencijoj, arba Paryžiuje šva- 
cio ekrane parodyti vaizdeliai ru, tvarkinga, puošnu, gražu, 
iš jo kelionės po pasauli. K. žmonės gyvena pilnu gyveni- 
Izokaitis — laisvas meniniu- mu ir kitus masina gyventi, 
kas, turis savo foto studiją či- Čia gi, Airijoj, žiaurūs vaiz- 
kagoje. Stambių prekybos fir-!dai kuriuos reikėjo užfiksuoti, 
my paprašytas ir finansuotas, kad parodyti to milijoninio ti- 
kaipo madų ir reklamų specia- ražo 
listas, apkeliavo daug tolimų tikrus riaušių Airijoj vaizdus, 
kraštų. Būta jo net Etiopijos . Dovydėnas tai pilnai pavyko, 
imperatoriaus Haile Selassie į Mikas Bud 
auksu ir brangakmeniais spin-*cago Tribune laikraščio,

rodė savo foto!
tik jau kitokio' 

Čia inatėine bom- i 
namus, gink-!

ne- Į 
šiaurės Airijos,- 

kur buvo Čikagos Tribūne ko-l 
niandiruotas, 
nuotraukas, 
charakterio,
bų sugriautus 
luotus vyrus ir kareivius, be
siglaustančius už namų kerčių, 
betykojanėius kitą žmogų nu- 

Matėme šarvuočius, 
kulkosvaidžius, ben-

laikraščio skaitytojams

rys, taipgi iš Chi- 
rodė

SATURDAY, APRIL 29
Two Complete Matches 

Direct Via Satellite

ITALY vs 
BELGIUM

SOCCER
LIVE- IN COLOR — GIANT 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 Hal! - Chicago

Reserved sections: $6, $8.50, $10.
Tickets on sale at Box Office and all Ticketron Outlets.

For nearest outlet call: 329-1300

GEROS DOVANOS
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 $2.00 dabar 
tik ______ __ __ ‘„L........_.................   _.......... $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

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

■L = mi. i - - i i i ................

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
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. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pisrus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si 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 paštui tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

NAUJIENOS, CHICAM I, ILI----- WEDNESDAY, APRIL 26, 1972

"The Michigan Catholic" balandžio 19 d. nr. įdėta ši nuotrauka su sekančiu parašu: 
Detroito lietuviai balandžio 15 d. paradavo Kennedy Square, protestuodami dėl komu
nistų valdžios Lietuvoje elgesio prieš Katalikų bažnyčią. Nešdami kryžius ir prieš
karinės Lietuvos geltonai-žaliai-raudonas vėliavas protestuotojai savo maršą pradėjo 
nuo Fisher Freeway ir Woodward. Baigus kalbas, kuriose raudonieji buvo apkaltinti, 
būrys jaunų maršuotojų sudegino sovietų vėliavas. (MC photo by Utykanski). Apie 
Detroito lietuvių protesto demonstraciją buvo rašyta Detroit News, Detroit Free Press 
ir kituose mažesniuose Detroito laikraščiuose, taip pat buvo pranešta per radiją ir 

televiziją.

EAL 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, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą,
2212 W. Cennak Road Chicago, HL Virginia l-Tlfl

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progoms.

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

ir aiškino savo vietinių Įvairių 
Įvykių nuotraukas. Jos gana 
vykusiai padarytos, ir Įsižiūrė
jus galima susidaryti pilną 
Įvykio vaizdą, nes gera nuo
trauka apie 70% atstoja rašy
tinį reportažą. M. Budrys, gi
męs Lietuvoje, 1944 m. dar vi
sai jaunas būdamas žvejų lai
veliu perplaukęs Baltijos jūrą 
atsidūrė Švedijoj, kur pagyve
nęs persikėlė Čikagon. Jis kal
ba lietuviškai ir tai labai gry
nu žemaitišku akcentu.

Svetinga ponia dr. Budrienė 
fotografus skaniai pavaišino, 
todėl mes taip užsibuvome, 
kad jau tik balandžio 21 die
nai prasidėjus iš p. Budrių 
aukštumų (gyvena 41-me dan
goraižio aukšte!) nuslinkome 
į kasdienišką asfaltą ir išsis
kirstėme kas sau.

Re jau minėtų šiame ^sim
poziume” dalyvavo daktarai 
S. ir AL Budriai (šeimininkai), 
menininkė M. Strimaitienė, dr. 
Strimaitis ir siu eilučių auto
rius. (kp)

Seniausias amerikietis
Bartowe, Floridoj praeitą 

balandžio 23 dieną Charlie 
Smith atšventė 130 metų savo 
amžiaus sukaktuves. Smith 
gimė 1842 metais Liberijoj, Af
rikoje, kur eidamas dvyliktus 
amžiaus metus buvo sugautas 
ir kartu su būriu kitų negrų at
gabentas į New Orleans, Loui- 
sianoje, ir parduotas į vergi
ją. Jo gimtadienio šventėje 
dalyvavo 500 svečių, drauge

su jo paties 70 metų amžiaus 
sūnumi Chester.

Aktorė Johanna Shimkus 
pagimdė juodų mergaitę

Norma Gibbs, žurnalo Sil
ver Screen, Los Angeles, ge
gužės mėn. numeryje antrašte 
“Sidney Poittiers baltoji drau
gė pagimdė mergaitę!” aprašo, 
kaip Hollywoodo filmų aktorė 
Joanna Shimkus prieš trejus 
metus su Bahamų salų negru 
aktorium Sidney Poittiers drau
ge vaidino filme “The Last Man” 
ir Įsimylėjo. Nuo to laiko juo
du tebedraugaujančiu, o šio
mis dienomis Johanna Sidnė-i 
jui pagimdžiusi vaiką.

“Kai myli ką nors taip, kaip 
aš myliu Sidney”, pasakiusi 
Johanna reporterei Gibbs, 
“tuomet tikras ir teisingas da- 
lykas yra turėti jo kūdiki. Tai 
yra didžiausioji meilės išraiš-

laiko
Baha- 
gihiti-

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

SOUTHWEST
LUNCHEON WAITRESSES
For High Class Restaurant. 

10:30 A.M. to 3:00 P.M. — days. 
No Sat. or Sun. — Tray Service.

CALL 927-5580

ŠEIMININKĖ. Reikalinga švelni ir 
patikima moteris padėti prie mokyk
linio amžiaus dvynukų ir bendram 
namų ruošos darbui. Sheridan Rd., 
butas prieš Lincoln parką. Autobu
sas sustoja prie durų. Puiki alga. 5 
dienas savaitėje, reikalingos reko

mendacijos. susikalbėti angliškai.
Skambinti vakarais 525-7151.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

2 BROILER COOKS
DAY OR NIGHT. NO SUNDAYS.

Group health ins. Paid vac. 
Excellent working conditions 

Salary open.
Ideal for family man.

GINO’S STEAK HOUSE
Johanna daugiausiai 

praleidžianti su Sidney 
niose, kur yra jo paties 
nė. Bahamų negrai ją priima 
kaip savo tikrą seserį ir jai pa
tinką su jais gyventi.

— Krikščionių Prieškomu- 
nistinis Sąjūdis, bendradar
biaujant su Y'oung Americans 
for Freedom organizacija, ge
gužės 27 -— 29 d. Sheraton 
Metro Inn viešbutyje, 8600 Mer
riman Rd., Detroit, Mich., ruo-

Jokių 
daly-

Melrose Parko lituanistinė* mokyklos tautinių 
grupei vadovauja Linda Vaičekauskaitė. Grupė 

vau* Tautinių šokių šventėje Čikagoje.

163rd & Wallace, Harvey, Ill.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICERO APYLINKĖJ 
IŠNUOMOJAMAS

6 kambariu butas. Patys turi mokėti 
už šilima ir elektra, duodamas karš
tas vanduo. Antrame aukšte. Galima 
užimti dabar. Suaugusiems be vaikų.

Skambinti 
656-5443.

EUPMtTIJRE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
TS MODELINIU NAMU BALDAI 

,r>°^ iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
Mimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai
SOUTHWEST FTTRNTTUPE CO

Federalinių Ir valstijos palamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudllimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacilos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tai.: REpublic 7-1941

A & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 Se. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.
—& ------------------ :—

— Brighton Parko Apylinkės 
Pagerinimo tarybos suruoštų 
Kelly aukšt. mokykloje medi
cinos ir ligų išvengimo patar
navimais pasinaudojo 4,745 
apylinkės gyventojai. Koordi
nacijos darbams vadovavo tos 
organizacijos pirm. Edward 
Bogus.

♦ Varnas Montessori Vaiku 
židinėlis, 3038 W. 59 St., sekma
dienį, balandžio 30 d. nuo 2 iki 
4:30 vai. popiet bus atviras vi
suomenės lankymui. Suintere
suoti priešmokyklinio vaiko 
auklėjimu, kviečiami atsilanky- 

Veiks registracija ateinan- 
Židinė-

lio vedėja p. Sofija Blažienė, 
mokytoja p. Birutė Tervydienė 
ir administratorė Stasė Skre- 
bienė. Tek 776-6667. (Pr).

šia prieš subversvvinį semina
rą. Paskaitas skaitys komuniz
mo ir naujosios kairės žinovai, 
jų tarpe Juanita Castro , kuri 
kalbės tema “Komunizmas, 
Castro, Cuba’’. Negalintieji už
simokėti už paskaitas ar visą ti. 
seminarą yra atleidžiami nuo tiems mokslo metams, 
mokesčio taip pat gali gauti 
55 dol. stipendiją. Informaci
jas teikia: Michigan Subversi
ve Seminar, PO Box 890, Long 
Beach, Ca. 90801.

Dailininko Eugenijaus Bud
rio parodos atidarymas įvyks šį 
penktadienį, balandžio 28 d. 
8 vai. vakaro Čiurlionio galeri
joje.

— Illinois Lietuvių Respub
likonų Lygos susirinkimas 
Įvyks balandžio 26 d. 8 v. v. Gold 
Coast salėje. Bus rodoma do
kumentinė filmą “7 Atminti
nos Dienos” apie rusų armi
jos invaziją Čekoslovakijon 
1968 m. Svečiai kviečiami.
- šiandien visoj Amerikoje!“""" 28 iki

| gūžės / d.

Parodos lankymas savaitės
sa-

Dailininkas su žmona jau yra 
atvykę iš Švedijos ir dalyvaus 
parodos atidaryme. Paroda tę-

yra Sekretorių diena. Sakoma, 
kad sėkmingas biznierius yra 
tas, kuriam žmona pasako, ką dienomis 7—9 vai. vakaro, 
reikia daryti, o sekretorė pa- vaitgaliais 11 vai. ryto — 9 vai. 
daro... vakaro. (Pr).daro...

PAVASARIO SAULĖ
ŠVIESUS 2 BUTŲ MŪRAS arti 

Standard banko. Atskiri gazo šildy
mai. Garažas. Sausas Įrengtas beis- 
mantas. Aukšta pastogė. $22,400.

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. $31,000.

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. S43,000.

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

APYNAUJIS 2-Jq butu gražus mūr. 
oo 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-ju autom, gara
žas. Gražio]© vietoje prie parko. — 
$40,500.

6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė Ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
Sild. gazu. Marquette Parke. $21.500

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

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

VIRŠ 50 PĖDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas. 2-ju butu namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butu mūras, 1 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0121

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i 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

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 
3208pį W. 95th St. 

GA 4-8654

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

nos nebrangios.
3518-24 W. &3rd Street, Chicago, III 

TEL. — 77«888
Anicetas Garbačiauskas, sav«




