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TAUTŲ VYNAS IR IKRAI CARO SALĖJE

MASKVA. — Prezidentui Nixonui vedant derybas su Mask
vos vadais, jo žmona apžiūrinėja Maskvą. Vakar ji, lydima Leo
nido Brežnevo žmonos, aplankė viduriniąja Maskvos mokyklą, 
važinėjo Maskvos požeminiu traukiniu, o po pietą gėrė arbatą 
su Brežneviene ir Podgarniene. šiandien ponia Nixoniene ap
lankys Maskvos universitetą, GUM krautuvę, o -vakare žada eiti 
Į cirką. Korespondentai rašo, kad Brežnevo žmona, daug senesnė 
už ponią Nixonienę ir storoka, nesuspėja su ja lakstyti po miestą 
ir nelabai1 patenkinta savo pareigomis. Nepripratusi ji ir prie 
šimtu reporterių ir fotografų, kurie sekioja jos grupę.

Maskvos gyventojai šį kartą 
negavo Amerikos vėliavų, kaip 
kad Prancūzijos prezidento vi
zito metu buvo dalinamos Pran
cūzijos vėliavėlės, kad maskvie
čiai jas mojuotų prie Lenino 
prospekto, pravažiuojant prezi
dentui de Gaulle ar vėliau — 
Pompidou. Amerikos preziden
to sutikimas buvo protokoliškai 
tvarkingas, korektiškas, tačiau 
nešiltas. “Chaika” limuzinai la
bai skubėdami pralėkė Maskvos 
gatvėmis, lydimi milicijos ant 
motociklų. Gatvėse susirinkę 
žmonės net nežinojo, kurioje ma
šinoje kas sėdi.

Prezidentas Nixonas savo kal
boje banketo metu pagyrė ru
sų narsumą ginant Maskvą nuo 
visokių priešų. “Vienintelis ke
lias įžengti j Maskvą yra taikin
gu būdu”, pasakė prezidentas. 
Jis priminė, kad istorijoje nie
kados Amerika ir Rusija su vie
na kita nekovojo ir ragino da
bar padaryti nutarimus, kurie ga 
rantuotų, kad tos tautosTr atei
tyje niekada nekovos viena priėš 
kitą. Prezidentas priminė pra
ėjusi karą, kuriame rusai ir 

amerikiečiai buvo sąjunginin
kai. Prezidentas pabrėžė, ■ kad 
didžiosios atominės galybės turi 
atsakomybę vengti krizių ir 
imtis pozityvių veiksmų, ven
giant susikirtimų. Abiejų vals
tybių pagrindiniai tikslai esą tai
ka ir saugumas.

Atskymas Į šiąjkalbą Podgor- 
nas irgi kalbėjo apie taikingą ko
egzistenciją, apie kurią kalbėjęs 
Leninas ir 24-tas partijos kon
gresas ir neseniai pasibaigęs par
tijos centro komiteto plenumo 
posėdis. Sovietų Sąjunga visa
da siekusi Įtempimų sumažini
mo, ginklų lenktynių sustabdy
mo, karo grėsmės panaikinimo 
ir sprendimo visų problemų de
rybų keliu, imant dėmesin liau
dies teise spiįsti savo likimą be 
kišimosi ir spaudimo iš šalies.

Pirmadienio bankete dalyva
vo visi politibiuro nariai, išsky
rus slaptosios milicijos virši
ninką Juri Andropovą. Banketo 
patiekalai nebūtų padarę gėdos 
nei Rusijos carams. Iš pradžių 
buvo pilstoma vodka, patiekti rū
kytos lašišos ir šviežaus kavia- 
ro užkandžiai su rusiškais bly
neliais. Toliau atneštas rūky
tos stirnienos kepsnis. Su sriu
bomis ėjo baltas pavergtos Gru
zijos vynas, sekė šampane šu
tytas eršketas, o keptas fazanas 
atneštas su raudonu okupuotos 
Moldavijos vynu. Galop Krem
liaus vadovai ir svečiai valgė 
braškių ledus, gėrė arbatą, ka
vą ir ragavo Kaukazo vaisius bei 
saldumynus.

Prasidėjo Angela 
Davis gynyba

SAN JOSE. — Kalifornijoje 
prasidėjo Angelos Davis gyny
bos pristatymas. Advokatai su
rado šešis liudininkus, kurie pri
siekė, jo Angela Davis, negrė 
komunistė, buvo su jais tuo me

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTON AS. — Pa
grindiniai demonstracijos prie 
Pentagono, pirmadienį, vadai bu
vo David Dellinger, senas komu
nistų agitatorius ir kunigas Ja
mes Groppi, pagarsėjęs Milwau
kee negrų demonstracijų ruoši
ni. Suimta 220 asmenų.'

LANSING. — Michigano val
stijos seimas patvirtino mote
rų teisių papildymą konstituci
joje. Dar reikia 20 valstijų pa
tvirtinimo. Atstovė Martha 
Griffiths pareiškė, kad bankai, 
kredito įstaigos, krautuvės, net 
ir federalinė valdžia diskrimi
nuoja prieš moteris, neduoda
mos moterims paskolų, nežiū
rint ar jos ištekėjusios, ar ne, ar 
turtingos ar ne, ar turi vaikų 
ar neturi. Nesvarbu, kiek mo
teris uždirba, bankai nenori mo
terims skolinti pinigų, čia esan
ti didelė diskriminacija.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų lėšų komitetas pasky
rė du mil. dol. lėktuvų bendro
vėms pirkti daugiau metalo de
tektorių, kad ateityje - galima 
būtų susekti ginklų turinčius oro 
piratus.

ČIKAGA. — Policijos vadas 
Conlisk nustebo, kai apie 800 
Marquette Parko apylinkės gy
ventojų sutiko jį susirinkime su 
ovacijomis. “Taip dažnai nepa
sitaiko”, pareiškė Conlisk. ,

WASHINGTONAS. — Vete
ranų organizacijos rūpinasi, kad 
apie 4 milijonai buvusių karei
vių neišnaudojo švietimui skir
tų programų, kurios skiria kiek
vienam po 6,300 dol. studijų tę
simo reikalams.

Belfaste neramu
BELFASTAS. — Britų kariuo
menė sekmadienį kovojo Belfas
te prieš protestantų aktyvistus, 
kurie daugelyje savo rajonų pa
statė barikadas. Kareiviai šau
dė gumines kulkas ir ašarines 
dujas. Tai buvęs pikčiausias 
protestantų susikirtimas su tvar
ką palankančia britų kariuome
ne.

Londonderry buvo rastas ne
gyvas britų kareivis. Jis nušau
tas dviem šūviais į galvą ir ras
tas su juodu maišu ant galvos. 
Šis 19 metų katalikas buvo nu
baustas slaptos airių 'armijos 
už tai, kad jis tarnauja britų 
kariuomenėje ir buvo parvykęs 
atostogų iš savo dalinio V. Vo
kietijoje.

tu, kada kiti liudininkai ją ma
tė netoli kalėjimo, kur įvyko 
teismo užpuolimas ir bandymas 
išvaduoti kalinius.

Liudininkai daugiausia komu
nistai, negrai. Vienas jų komu
nistų laikraščio Los Angeles re
daktorius, kiti liudininkai — 
Lam umbos klubo nariai, juo
dųjų Amerikos komunistų par
tijos veikėjai.

Piety Vietnamo kareiviai prie Hue miesto laukia komunistu puolimo. Hue miestas 1968 metu 
Tet ofenzyvoje buvo patekęs į komunistę rankas. Tada jie išžudė apie 3,000 civiliu gyventoju.

NEMAŽĖJA JAV LĖKTUVŲ PUOLIMAI
SAIGONAS. — Karinė vadovybė praneša, kad š. Vietnamas 

skaudžiai užmoka už savo invaziją į Pietų Vietnamą. Vakar 
JAV aviacijos lėktuvai sudaužė šešis tiltus geležinkelio linijoje 
tarp Hanojaus ir Kinijos. Per paskutines tris dienas lėktuvai pa
darė virš 1,000 anstkrydžių vien šiaurės Vietname. Hanojaus 
miesto elektros generatoriai, astuonios mylios nuo miesto centro, 
irgi buvo bombarduoti ir pilotai pranešė apie penkis didelius 
sprogimus transformatorių stotyse, kurios ilgą laiką degė. Per 
paskutines tris dienas lakūnai pranešė apie sunaikintus:* 10 san
dėlių, 9 kareivines, 36 geležinkelio vagonus, dvi naftos vamzdžių 
linijas, 40 sunkvežimių, 13 artilerijos pubūklų, 1 priešlėktuvinės 
artilerijos bateriją.

Pietų Vietname priešas vėl 
puolė Saigono marinų pozicijas 
prie My Chanh upės, 20 mylių 
į šiaurę nuo Hue miesto, komu
nistai panaudojo plaukiančius 
tankus pereit per upę. Masi
nis lėktuvų ir laivų artilerijos 
apšaudymas komunistus vėl su
stabdė. Komunistai paliko 300 
negyvų kareivių'ir 15 sunaikin
tų tankų.

Naujas priešo puolimas prie 
An Loc miesto irgi buvo atmuš
tas, priešas neteko trijų tankų.

Praėjusią savaitę 600 ameri
kiečių kareivių išvažiavo iš Viet
namo, tačiau atvyko 400 mari
nų lakūnų. Kaip žinoma, pre
zidentas įsakė sumažinti ame
rikiečių skaičių. P. Vietname iki 
49,000 iki birželio 30 d. šį tiks
lą pasiekti reikėtų kas savaitę 
išvežti apie 2,500 kareivių. Pra
ėjusią savaitę buvo išvežti tik 
200.

Hanojaus vyriausybėje vyks
tą nesutarimai dėl karo vedimo. 
Baltųjų Rūmų tarnautojas gen. 
Alexander Haig papasakojo spau 
dai, kad jo žiniomis (jis nese
niai lankėsi Saigone) šiauriečių 
moralė esanti labai žema, gy
ventojai nusivylę maisto trūku
mu, infliacija, juodosios rinkos 
žydėjimu ir prostitucija šiau
rės miestuose. Piliečiams nusi-' 
bodęs šis nesibaigiantis karas.

Hanojaus spauda, sovietų va
dams posėdžiaujant su Amerikos 
prezidentu, skelbia pasikalbėji
mus su sužeistais sovietų jūrei
viais, kurie nukentėjo nuo JAV 
bombų Haifongo ir kituose uos
tuose. Sovietų laivo “Pevek” tar
nautoja Galina Kamneva išvyko 
iš Hanojaus namo, tačiau jos 
kairė koja buvo amputuota. Ta
me pačiame laive vienas jūreivis 
rusas žuvo, keli buvo sužeisti, 
šiaurės Vietnamas davė medalį 
Juriui Jotovui, sovietų jūreiviui, 
žuvus “Griša Akopjan” laive, 
Campha uosto puolime. To laivo 
kapitonas ir padėjėjas dar gu
li ligoninėje. Haifongo uoste vi
sai sužalotas stovi sovietų pre
kinis laivas “Babuškin”, 11,205 
tonų.

' VEUAUsTot Ž!Wi(K "
♦

♦ Vakar Kremliuje preziden
tas Nixonas, pasirašęs dvi su
tartis, vėl privačiai susitiko su 
Brežnevu, tik dviem vertėjam 
dalyvaujant jų pasitarimuose.

♦ Pentagonas paskelbė, kad 
JAV lėktuvai šiaurės Vietname 
pradėjo pulti ir pramonės, kuri 
surišta su kariniu tiekimu, tai
kinius.

♦ Britų komisija Rodezijos 
reikalams paskelbė, kad Rodezi
jos gyventojai nepritaria nepri
klausomybės sąlygoms, jau su
tartoms Rodezijos ir Britanijos 
vyriausybių.

♦ Laurence O’Brien vakar ap
lankė ligoninėje sužeistą Alaba- 
mos gubernatorių Wallace.

♦ Miręs FBI direktorius Hoo
ver paliko visą savo turtą se
nam draugui, irgi viengungiui, 
— 555,000 dol. Draugas turės 
pasirūpinti ir Hooverio šunimis.

♦ Komunistų narai Da Nango 
uoste sužalojo Amerikos amu
nicijos laivą. Vienas naras bu
vo sargybinių nušautas.

♦ šiaurės Vietnamas ir Viet 
Congas vėl pareikalavo, kad 
Amerika dalyvautų Paryžiaus 
taikos derybose ir kad nu
trauktų uostų blokadą, Ameri
ka ir P. Vietnamas nutraukė 
derybas gegužės 4 d. apkaltinu
sios Hanojų, kad tas rimtai ne- 
sideri, tik kartoja seną propa
gandą.

< Portugalija neįsileidžia ita
lų keleivinio laivo “Leonardo da 
Vinci”, nes laivas gavo grasini
mą jį susprogdinti. Portugalai 
nenori, kad laivas sprogtų Lisa
bonos uoste. Kapitonas tvirti
na, kad laive bombos nerasta 
Grasintojas reikalavo 100,000 
dol., tačiau bendrovei New Yor
ke nuvežus pinigus į nurodytą 
vietą, niekas jų neatsiėmė.

NEW DELHI___Indijoje nuo
karščiu jau mirė 395 žmonės, ša
lyje siaučia didelė sausra

Nixonas gyvena 
Kremliaus rūmuose
MASKVA. — Prezidentas R. 

Nixonas buvo apgyvendintas 
Kremliaus tvirtovėje, Maskvos 
miesto centre, rūmuose, kur 
anksčiau gyvendavo carų įpėdi
niai. čia dabar sovietu valdžia 
apgyvendina savo svečius.

Nixonu garbei banketas įvy
ko irgi Kremliuje, 15 šimtmečio 
salėje Grano vita j a Palata rū
muose. čia carai, priimdavo už
sienio ambasadorius, o vėliau 
rūmus pavertė balių sale. Ir de
rybos tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos vyksta Kremliaus ri
bose, Katerinos salėje, kur 
sienos balto ir raudono mar
muro, o pilioriai pagaminti iš re
to malachito akmens, kuris ran
damas Uralu kalnuose.

Nors spaudoje Kremliaus var
das rišamas su sovietų valdžios 
aparatu, tačiau Kremliuje yra 
tik ministerių kabineto rūmai ir 
vyriausio sovieto Įstaiga. Svar
biausia valdžios dalis —- komu
nistų partijos Įstaiga yra už! 
Kremliaus ribų, Centro Komite
to rūmuose, kui’ dirba Brežne
vas.

SAIGONAS. — Viduriniame 
fronte vietnamiečiai atsiėmė se
niau komunistų užimtą karinę 
bazę Salem, netoli Bong Son 
miesto.

TEHERANAS. — Irane, kaip 
šacho svečias, lankosi graikas, 
milijonierius Onasis su žmonai 
Jaqueline.

Žemės ūkio darbininku organizato
rius ir unijos vadas Cesar Chavez pas
kelbė boikotą salotp augintojams 
iy produktams, kol ūkininkai nepri

pažins jo unijos.

BENDROMIS JĖGOMIS BUS IEŠKOMA 
VAISTŲ PRIEŠ VĖŽĮ, ŠIRDIES LIGAS

MASKVA. — Pirmąją viršūnių konferencijos dieną Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos vadai susitarė pasirašyti dvi nelabai 
reikšmingas sutartis — bendromis jėgomis tyrinėti sveikatos 
klausimus, ypatingai, ieškant būdų prieš vėžį ir širdies ligas, 
antrą, — bendradarbiauti kovojant prieš pasaulio aplinkos ter
šimą. Didžiųjų Kremliaus rūmų Katerinos salėje, prie ilgo stalo 
susėdo iš vienos pusės prezidentas Nixonas, patarėjas Kissin- 
geris, valstybės sekretorius Rogers, ambasadorius Jacob Beam, 
pasekretorius Hillenbrand ir prezidento sekretorius Peter Fla
nigan. Antroje pusėje sėdėjo Brežnevas, Kosyginas, Podgornas, 
Gromyko ir kiti sovietų pareigūnai.

Altą rengia eiseną
- demonstraciją

ČIKAGA. — Amerikos Lietu
vių Tarybos iniciatyva Čikago
je sudarytas demonstracijoms 
prieš persekiojimus Lietuvoje 
komitetas, kurį sudaro: T. Blins- 
trubas, J. Jasaitis, dr. K. Jučas, 
A. Kazlauskas, R. Kronas, J. Pa- 
kalka, R. Staniūnas, kun. A. Sta- 
šys ir E. Šumanas.

Protesto demonstracija — ei
sena, ryšium su Romo Talantos 
susideginimu Kaune, prieš Lie
tuvos okupantą — Sovietinę Ru
siją Įvyks šiandie, trečiadieni, 
gegužės 24 d., 8 vai. vakare, 
Marquette Parke, prie Dariaus- 
Girėno paminklo. Rengėjai pra
šo visų atsinešti žvakes arba ki
šenines lemputes ir taip pat ant 
rankovių užsidėti juodus raikš-. 
čius. . . ■

Demonstracijos šiandien įvyks" 
visoje Amerikoje. Labai svar
bu, kad demonstracijos vyktų 
šiuo metu, kol prezidentas yra 
Rusijoje. Visi prašomi daly
vauti.

Sudanas nenori
jungtis su Egiptu
BEIRUTAS. — Libano laik

raštis “Al Moharer” atidengė 
naują konfliktą tarp Egipto ir 
Sudano. Laikraštis yra žino
mas savo šališkumu Egipto nau
dai. Jis kaltina Sudano prezi
dentą, kad tas neįsijungia, kaip 
žadėjo, Į Egipto-Libijos-Sirijos 
federaciją, o pradėjo artimiau 
kooperuoti su “reakcinėmis” ara
bų jėgomis ir su Vakarais.

Sudano vyriausybė kaltinama 
nenoru pagerinti santykius su 
■Maskva. Sudano prezidentas 
Nimeiry išvalęs iš savo vyriau
sybės visus “naserininkus”, ėmęs 
draugauti su Etiopija, su Saudi 
Arabijos karalium Faisalu.

Etiopijos imperatorius padė
jo Sudanui užbaigti kovas su 
pietinio Sudano provincijos gy
ventojais. Už tą patarnavimą 
Sudanas atsisako remti Eritrė
jos separatistus, kurie puldinė
ja Etiopiją.

Praėjusią savaitę Sudano vi
ceprezidentas Awalla pasitrau
kė iš pareigų ir pasiliko Egip
te, kur jam daktarai Įsakė ilsė
tis. Nepaslaptis, kad vicepre
zidentas yra linkęs jungtis su 
Egiptu, tačiau tam priešinasi 
prezidentas Nimeiry, kuris ne
pasitiki komunistais ir jų są
jungininkais po nepavykusio ko
munistų sukilimo prieš jį pernai 
liepos mėn.

WASHINGTONAS. — As
tronautas Donn Eisele, 41 me
tų, liepos mėn. pasitraukia iš 
aviacijos ir bus* paskirtas Tai- 

korpuso Tailandijoje direk-
' tori ūmi.

Prezidento Nixono derybos 
Maskvoje visai neminimos Ki
nijos ir šiaurės Korėjos spau
doje. Hanojaus radijas šį vizi
tą vadina “tamsiu ir paniekos 
vertu politiniu diplomatiniu ban
dymu išardyti solidarumą tų 
žmonių, kurie remia Vietnamo 
liaudies kovą prieš imperialisti
nės Amerikos agresiją”.

“Nežiūrint Nixono trikų, sa
ko Hanojus, mes esame tikri, 
kad socialistinės broliškos tau
tos, kurios myli taiką, laisvę ir 
nepriklausomybę, toliau mus 
rems”.

Tolimesnėje derybų eigoje bus 
paliesti Europos saugumo, Ber
lyno, nusiginklavimo klausimai. 
Nebus pro šalį praeitas ir Viet
namo klausimas, Vidurinieji Ry
tai, atominių ginklų apribojimo, 
prekybos, mokslinių tyrimų klau 
simai.

Sovietų valdžiai labai patin- 
ką, kad, Amerika pirmą kartą lai
ko Sovietų Sąjunga sau lygia 
pasaulio galybe, kurią verta ap
lankyti, su kuria verta susitarti.

i ------------------

Ilgai uždelstas 
atsakymas Į vizitą 
WASHINGTONAS. — Prezi

dento vizitas Maskvoje yra at
sakymas Į premjero Chruščio
vo vizitą Amerikoje 1959 m. Iki 
šiol Amerikos prezidentai Sovie
tų Sąjungoje nesilankė. Prezi
dentas Eisenhoweris turėjo va
žiuoti Į Maskvą 1960 metais, ta
čiau žvalgybos lėktuvo U-2 nu- 
mušimas virš Rusijos atšaldė 
santykius ir “Camp David dva
sią”, kuri turėjo pradėti naujų 
santykių erą.

Kitas prezidentas — Kenne
dy — rengėsi aplankyti Sovietų 
Sąjungą 1964 m., tačiau buvo 
nušautas prieš kelionę. Prezi
dentas Johnsonas planavo lan
kytis Maskvoje 1968 m. spalio 
mėn., tačiau Čekoslovakijos oku
pavimas privertė ji tą vizitą at
šaukti.

Protestantai kalba 
apie civilini karą

BELFASTAS. — šiaurinės 
Airijos protestantai Belfasto 
mieste pašalino savo rajonuose 
pastatytas barikadas, tačiau jie 
nepatenkinti britų valdžios prie
monėmis prieš slaptą airių ka
talikų armiją. Protestantų jau
nimas susiorganizavo Į grupes, 
kuopas. Ulsterio Gynybos są
junga turinti devynias kuopas 
vyrų, iš viso 20,000.

Protestų Vanguard grupės va
das pareiškė, kad civilinis karas 
kasdien artėja, jei britai nesu
tvarkys airių katalikų teroro 
veiksmų. Vakar sprogimuose ir 
apšaudymuose buvo sužeisti ke
turi policininkai, du kareiviai ir 
45 civiliai.
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IX-JI METAI NR. 21 (372)

Užsimojome du tūkstančius;PASODINOME Tffi 100 MEDELIŲ
įlrjjie dar nelabai įspūdingi tarp lauko žolių

Įsivaizduoti Raką be minios skautų ir skaučių yra sunku, 
bet tik tada ir galima jo plotą ir grožį pažinti. Balandžio 21 naktį, 
kai .beveik visi 23 Konservacijos Komisijos nariai susirinkome
Bake, jis buvo baisiai paslaptingas ir tamsus. Lietus pylė be 
sustojimo, ir šaltis brovėsi net per žieminius švarkus. Lituanicos 
.stovyklos virtuvė pasidarė mūsų centras — šviesos, šilumos ir 
saugumo. Kitose stovyklavietėse grasino pargriuvę medžiai ir 
audros pradegintos elektros vielos.

Vienintelė mintis po ilgos ke
lionės buvo susigrūsti į šiltus 
virtuvės kambarėlius ir išmie
goti dar;likusią nakties dalį. Bet 
-taip skautai nedaro! Tuoj išsi- 
trąukėm palapines ir visi (kas
daugiau, kas mažiau) ruošėmės 
jas statyti. Kai po kokios va
landos nutarėm, kad palapinės 
ant cementinių virtuvės pasto
gės grindų nesilaikys, nuvilkom 
jas (per lietų ir purvą) ant kal
niukų ir ten 3:30 v. ryto paga
liau siikritom. Tai, tur būt, pir
ma naktis, praleista stovykloje 
be vabalų, tačiau, kai šalčio šiur
pai krato net ir miegmaišyje,- 

' tokios mintys neateina į galvą.
Rytas atkeliavo be saulės, be 

šilumos. Tik paukščiai kažkodėl 
per-lietų giedojo, o mes, atsi
dūrę virtuvėje pusryčiams, ne
galėjom atsidžiaugti ir atsiste
bėti tuo puikiausiu išradimu — 
karštos kavos puodu.

Nedelsiant buvom suskirsty
ti į grupes ir iškeliavom i mišką- 

kaddarbams. Tiek jo daug, 
tiesiog nežinojom, kur pra
dėti : ir šiukšles rinkti rei-
kia, ir .Įtvirtinimus smėly
je statyti, sukirsti ir išneš-

vieną įdomiausių išvykos dar- 
bų-sodinti medelius. Turėjome 
šimtą berželių, pėdos aukštumo. 
Plonyčiai, nuogi, ir juokingiau
sia: pasodinti jie net neatski
riami nuo aplinkui augančių žo
lių.

Tie berželiai pasidarė kaip 
krikšto vaikai. Kiekvienas 
buvo atsargiai į duobę pa
sodintas, žeme apibertas ir
vandeniu palaistytas. Keli 
net ypatingus vardus Įsigijo!
Netrukus pradjo tempti, ir 

visi išsiskirstėm pirmom išvy
kos laisvom valandom. Vyko sa
vitarpio žaidimai, šniukštinėji- 
mas Kernavės virtuvėje, ir pasi
vaikščiojimai prie netolimo eže
ro. Kai vakare atsiradom pa
lapinėse, šaltis vėl neleido mie
goti. Pusė iš mūsų šiaip taip 
užmigo, o kiti pirštų galais į 
virtuvę nukeliavo prie krosne
lių .pasišildyti.

Sekmadienio rytą (ar tikė- 
sit?) lietus apstojo. Saulė nu
sišypsojo, tai žinojom, kad ji 
dar tebėra danguje. Po tipiškų.

. .skautiškų pusryčių — sumušti-- A4

niai ir kiaušinienė — pabaigėm 
likusius darbus:

ti vėjo išrautus medžius. Iš 
pradžių dirbome megzti
niais, švarkais ir t. t. apsi
rengę (net pasilenkti buvo 
^unku),*bet greitai vieną po 
kito metėme ant kelmu ar 

rąstų.
Taip pripratom prie to am

žino lietaus tą dieną, kad šian
dien, kai lašai pradeda kristi, .net 
nesirūpinam.

Po pietų pagaliau teko dirbti

’V

* nukirsti rąstai buvo Į smė
lį įkasti, ir beržiukai ap
tverti didžiausiom tvorom ' 
(tikriausiai, kad grįžę ga- 
'.lėtųmėm juos .surasti!).

Po dvyliktos, per švelnų lie
tų, ’išsiskirstėm mašina po’ ma
šinos kelionei atgal į Čikagą.

Savaitę po išvykos atpažino- 
me visus mūsiškius, kurie da-. 
lyvavo iškyloj: skauda raume-.
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Balandžio 21—22 išvykoje
Ratiliai s Vitkans nuotr.
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tų link.

— Nebėra vairo! — sušuko 
Edmundas. Jo rankos laikė nuo 
ašies nusmukusią vairo tanke-

Motoras plėšė 5 jūsmyles, pra-j 
silenkian su baržomis, vilki
kais ir okeaniniais laivais iš to
limosios Graikijos ir Vokietijos.

— Dabar gera proga nuplau
ti denį — šoko į darbą Edmun
das su Vytu, pro debesis išlin- 
diŲ saulei. Užpakalyje paliko 
šliužas, sunkūs prekybos uosto 
keltuvai, javų elevatoriai.

— Vytas prie vairo. Išlaikyk 
atstumą vartuose nuo molų! —ji 
perdaviau vairą JI laivūnui.

Motoras dirbo vienodai, ro
dyklės rodė gausias kuro atsar
gas. Vakaruose į pietus bėgo 
Chicagos pakrantės, o rytuose 
tyvuliavo bekraštis, šiandien ra
mus, Michiganas. Į

Dangus vėl pilkai apsitraukė, 
o virš Chicagos dunksojo sun
kūs ir tamsūs debesys, kuriuos 
karts nuo karto apšvietę žaibų 
strėlės. į

— Ateina smarkus lietus. 
■Duok man vairą, — užsisegiojo 
lietpaltį ir prisirišo kepurę Ed-
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Did. BritanijcGs Lietuvių Tautinių šokių Grupė 

-neatvyks Į IV-tųjų Tautinių šokių šventę
ruomenei, bet kilai organiza
cijai. Kodėl ne aš ir ne mano 
vadovaujama organizacija da
ro. o Bendruomenė”. Prasidė
jo užkulisinis tylus kurstymas 
buvusių “Grandies” šokėjų, 
kad jie veiktų prieš grupės va
dovę ir net kai kuriuos Krašto 
valdybos asmenis. Buvo jiems 
kalbama:
Baublienę, aš ateisiu jums va- 

Buvo skleidžiamos 
kad tik tie turės teisę 

kurie nuo seniau šo-

' V/’/ • ri
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Pokario metais, gyvenant la
geriuose, lietuvių jaunimas, 
kad ir sunkiose sąlygose, 
kė mokslo. Vieni mokėsi 
dinėse, kiti gimnazijos mokyk-

kraštuose, 
dari Balfą ir nesiteikia ne Gk 
sugrąžinti gautos stipendijos, 
pašalpos, bet iš viso nebesido- 
mi Balfo veikla, 
skaudi tiesa.

Bet štai vienas šviesus pra
giedrulis pa daugelio metų. Ir 
tai Įvyko Chicagoje. ■ Švedijoje 
gyvenąs dailininkas Eugenijus 
Budrys,
Cleveland© paskatintas, 
dailės darbų parodą suruošė

Čiurlionio galeri
joje. Duotame per Margutį po- 

kad esąs
stipendijatas ir norįs

pamiršo savo gera- r
I'1

šie-
pra-

— Leisk man sutvarkyti! — 
griebiau įrankius iš kajutės,

— Nereikia! — šaukė vairi- 
niričas, — Aš vairuosiu su mo
toru. Tik man sakykit kryptį!

Edmundas, metė lietpaltį į 
kabiną. Lietus kirto kaip iš ki
biro, ir dabar visi buvom lygūs. 
Visi vienodai šlapi.

Įlėkę į uostą, atsikvėpėm. Au
dra buvo beveik praėjusi. Aplin
kui geltonavo tuščios bojos. Iš 
paskos mus sekė iš audros atbė
gusi antra jachta, laiku nulei
dusi bures, plaukianti motoro 
pagalba.

— Sustosim ęia ir prisirišim 
prie bojos.

— Bet juk mums reikia

I

lose, treti uoliai studijas tęsė 
universitetuose.

Savaime suprantama kad 
mokslo sąlygos buvo labai sun
kios ir kietos vargas spaudė 
vieno jaunuolio pečius.

Tiesa, pradžioje UNRA, vė
liau kitos šalpos organizacijos 
šiek tiek lengvino studijuojan
čių padėtį. Tačiau toli gražu

ne

Tai esanti

dr. Algio Čepulio iš
savo
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pareigomis
Su didžiausiu nusivylimu ir 

apgailestavimu tenka pranešti, 
kad pramatyta

susirinkime išrinko p. Aleną De-. 
venienę pirmąja klubo garbės 
nare. Ji klubui vadovavo pasku
tinius trejus metus, ypatingai 
pagyvinusi klubo kultūrinę veik
ai.

Naujai išrinktoji klubo val
dyba pasiskirstė
taip:; pirm. — Albinas Marke
vičius, vicep. Henrikas Paškevi
čius ir Teodoras Skirgaila, ižd.
— Simas Kvečas, protokolų sekr.
— Elena Gedgaudienė, valdybos 
sekr. — Laimutė Graužinienė, 
narys kultūros reikalams — Al
gis žemaitaitis.

Klubas paskyrė $100 Tautos 
Fondui ir kitą šimtinę — Jau
nimo Kongresui paremti.

R. Skiriutė — kinietiško 
gydymo demonstracijoje

medicinos

didelis Grandies

D. Britanijos 
liet, tautinių šokių grupė neat
vyks.

Chicagoje yra labai 
(būrys buvusių D. Britanijos lie
tuvių, kurie norėjo pamatyti, 
materialiai paremti ir juos glo
boti viešnagės metu Chicagoje.

Kilo klausimas kodėl neatva
žiuoja? įrištai kodėl: — Po 
Dr. L. Kriaučeliūno šeimos lan
kymosi Londone praeitų metų 
rudenį, kur krašto valdy
bos žmonės turėjo pasikalbėji
mus su Juo dėl būsimos šven
tės ir dalyvavimo joje. Krašto 
valdyba ėmėsi pareigos suda
ryti tautinių šokių grupę, ku-

Buvo

J

Chicago j e,
c. r ‘

Jūs išmeskite J. i

dovauti”.
kalbos, 1 
važiuoti,
ka, o tie, kurie dabar įsijungė, 
neturi teisės važiuoti ir t. t. Šis 
ardomasis darbas buvo per
keltas ir į jaunuolių tėvus ir jų 
tarpe buvo ir yra sukeltų nuo
monių: vieni prieš kitus, 
pės kelionė pakibo ore. 
bandytos visos galimybės, 
žiūrint nieko dalyvauti.
dėl skirtingų mokslo metų JAV 
ir Anglijoje, net tie einantieji 
mokslus jaunuoliai, kurie pa 
siliko ištikimi šokiams ir ne
klausė jokių kurstymų, negali, 
nes daugumai jų paskutinieji 
metai vidurinėse mokyklose ir 
laukia egzaminai, O jie turi 
pirmenybę prieš šokius.

Jaunimo Kongrese dalyvaus 
visi astuoni D. Britanijos atsto
vai.

parama buvo neužtenkama.
Kada pradėjo įVeikti RAL

FAS ir Europą aplankė tuome- 
inis Balfo pirmininkas prel. J. 

Končius, reikalai pagerėjo. 
Jis susipažino su tremtinių gy
venimu, domėjosi studijuojan 
čio jaunimo problemomis, ty
rinėjo mokymosi sąlygas. Pa
galiau prieita išvados kad stu
dijuojančiam; jaunimui reikia 
padėti. Ir Balfas buvo ta ins
titucija, kuri atkreipė ypatin
gą dėmesį į studijuojantį jau
nimą ir visokeriopai vėlau jam 
stengėsi padėti įvairių pašalpų 
ir stipendijų pavidalu.

Prel J. Končius daug kartų 
yra užsiminęs ir 
Balfo dosnią ranką tūkstan
čiams studijuojančio jaunimo. 
Taip pat jis daug kartų skun- T • • n T«« "B • • v •

gerai įsikūrę čia 
Amerikoje ar kituose pasaulio

ta

S

fife.
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Tarptautiniame 
mokslo simpoziume prieš keletą 
dienų UCLA Aikerman patalpo
se buvo demonstruota kiniečiu 
gilios senovės gydymo praktika 
— acupuncture, išvertus į lie
tuvių k., skambėtų taip: adatė
lių injekcijos terapija skausmui 
numalšinti arba net jį pašalin
ti. Tai nežinoma sritis Ameri
kos medicinos praktikoje, šioje 
beskausmėje demonstracijoje sa
vanoriškai dalyvavo lietuvaitė, 
visiems gerai pažįstama Rūta 
Skiriutė. Į jos jaunus 
daktarė Wu pirmiausia įleido
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— Bet juk mums reikia nu- 
plaukti Į Monroe uostą, kur lau-

reikalai
gavusi ų

aj*

;.į<

TRADICINIS SKAUTININKŲ {ŽODŽIO RATAS 
Chicagos Lituanicos tunte

Pauliaus Vitkaus nuotr.

kia mūsų boja, — abejojo Vy-

PIRMĄJĄJACHTOS KELIONĘUŽKLUPO AUDRA
Nebera vairo . . .

Sušlapę, kaip viščiukai

Jubiliejiniai jūrų skautų me
tai Chicagoje įplaukė j vasaros 
buriavimo sezoną. Per žiemą 
laivų “lopšiuose” miegojusios 
jachtos buvo išbudintos įgulų 
narių su elektriniai valytuvais, 
kvepiančiais dažais ar lakais bei 
dideliais ir mažais valymo ir da
žymo šepečiais. Paskutines dvi 
savaites laivų dokuose vyko in
tensyvus darbas, laivus paruo
šiant nuleisti į vandenį ir nu
vesti į Chicagos uostus, plačiai

sezoną, 
“lopšiuose”

j ūrų budžio Algio Trinkūno pro
fesionalinis teptukas, ir jachta 
pasipuošė skambiu ir prasmin
gu vardu, kuris bus paskelbtas 
per jachtos krikštynas birželio 
4 d. Monroe uoste laukė naujai 
gauta boja ir dingės vieta kran
tinėje. Tame pačiame laivų do
ke dar dvi lietuviškojo laivyno' 
jachtos lindo iš po žieminio už
dangalo.

— Kada pernykščius purvus' 
valysite nuo savo “Gale” dugno ?- 
— klausėme R. Dičių, su part
neriais atėjusį tvarkyti jachtos.

— Tai moterų darbas. Nepa
darė rudenį,
vasarį, — trutopai nukirto Di- 
čius.

Čia pat sėdėjo, lyg “užkonser
vuota” brolio dr. J. Anyso ir 
partnerių “Silkė”. Profesoriai

darys dabar pa-

Silkė”.
išsibarsčiusius ilga Michigano baisiai užimti.' Nėra laiko šveis-i 
ežero pakrante.

•Chicagos jūrų budžių “Prez.
Smetonos”
Pearson Commander, 26’ ge
gužės 6 d. išlindo iš po savo 

žiemos apdangalo,

pažadinta brolių j. v. s. Br. 
Juodelio, v. v. E. Leipaus ir vr. 
Vyt. čekanavičiaus. Nuplovus 
žiemos dulkes, jachta pasipuošė 
naujais dugno dažais, sužvilgėjo 
nuvaškuoti šonai, baltą spal
vą atgavo denis ir kajutės sie
nos. Kitą šeštadieni į jachtą 
“sulipo” baterijos, motoras,‘na
vigaciniai instrumentai, kuras ir 
lovų klojimai, šeštadienio po- 

.pietę jachtos galą braižė brolio
— Calumet upės vandenis. Smul-

• kūs lietaus lasai krito iš pilkos 
padangės, ir lyjant’keltuvo ope
ratoriai jachtų neleido. Iki uos
to turėjome 5-6 valandų plauki
mą motoro pagalba.’ Uostą rei
kėjo pasiekti prieš jo tarnybų

naujoji jachta

ti “Silkę”. t
— Sekmadienį jau leidžiam 

į vandenį, — mes gyrėmės, baig 
darni darbus Motinos dienos iš
vakarėmis, — o kada leisite jūs ?. 

e — Gero vėjo L— linkėjo bro
lis Jurgis Ariysas.
Saulėtą gegužės 14 sekmadienio- 

ryto ’
uždengė .lietų pranašaują dė

baigimo laiką 5 vai. po piet. Laik
rodis jau rodė 11 vai., ir lietus 
vis dar tęsėsi.

'— Ką darysim, broli kapito
ne, — klausė manęs brolis Vy
tas. ’

— Nustos! — įsiterpė brolis 
Edmundas. — Po dvyliktos nu-: 
stos lyti.

— Gal nustos. Po to gal ir vėl- 
pradės, — spėliojau aš, — juk 
nevisada saulė šviečia. Mes tu
rime mokėti plaukti, kai saulė- 
šviečia ir kai lietus lyja.

Po dvyliktos nustojo lyti, ir 
mūsų jachta pakilo Į orą. Po 
trumpo “skridimo” pliumptelėjo' 
i upės bangas ir netrukus su
ūžė motoras. 1

— Lauk apie šeštą ar vėliau, 
— mojavome krantinėje mūsų- 
išplaukimo laukusiam šoferiui' 
žmonelei Gražinai, ir jachta pa
sileido upe Calumet uosto link,- 
tiesiai į platųjį Michiganą.

7 ■

mundąs. ;
— Gali būti audra. Suk ar

čiau kranto, — daviau nurody
mus vairininkui.

Naudodami trumpesnį kelią, 
buvome kiek toliau nuo kranto, 
kur dunksojo tamsūs McCor-; 
mick rūmai. Staiga aštriai su
bangavo -Michiganas, ir baltai 
pasišiaušė vandens plotai. Stip-’ 
rus debesio vėjas kibirais -pylė 
lietų.

.Sunkus 5400 svarų Pearson,
Commander 26‘ lengvai lipo 

per .bangų kalnus,
vairą laikant tvirtai brolio’ 

Edmundo rankai. Audra smar-
* v • f. ? I

kėjo. Bangos kirto į vairą ir; 
grasino užlieti “šulinyje” esan
tį motorą. Be burių, motorui' 
sustojus, jachta būtų palikta’ 
bangų malonei. Iki namų uosto
dar buvo valandėlė kelio, tačiau
čia pat buvo Buhnham uosto

' . ’ 2 f - ' J t ’ . - i

vartai
—Bėgam į uostą. Suk Į kai

rę, — komandavau vairininkui,

' i

tas.
— (Pervėlu, — aiškinau,

jau po penkių. Nebebus kam
mus iškelti į krantą.

— Ir čia tas pat, — nenusilei
do Vytas. Prie mūsų ^artėjo 
nuleistomis burėmis jachta. Ka
pitonas klausė, ar nereikia pa
galbos.

— Taip! — atsiliepėm. — Iš
kelkit mus į krantą.

Uždėję bojos lyną, sutvarkę 
motorą ir jachtą, šokom ant mū-
su laukiančio burlaivio.

— Jūs lietuviai? as airis iš 
Northbrook, pasaulio čiuožimo 
.čempionų kaimer. Esu baigęs 
prekybos laivyno akademiją, :— 
aiškino kapitonas, Į mus be- 
špoksant jo dešimtmečio sūnui, 
kuris jam talkino kaip pirma
sis laivūnas.

Kai išlipome Į krantą, dra-
bučiai jau buvo apdžiuve. Ke- 

■2 i? * r * ’• * - * • * sįionė j uostą buvo bągta, jach-
tai ir mūsų įgulai išlaikius šio

jachta pakeitė kursą, siūbuo-j egzaminą.
sezono pirmąjį jūros .krikšto

B. Juodelis

išryškinęs

dėsi, !kad stipendijas gavę, iš
ėję mokslus,

f
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besys. Nuo .pat ryto abu laivū- 
nai, brolis E. Leipus, brolis V.’ 
čekanavičius ir aš baigėme pa-
skutinius jachtos tvarkymo dar-
bus. Dešimtą valandą -bėgiais
riedantis milžiniškas keltuvas 
turėjo nuo “lopšio-” pakelti jach
tą ir nuleisti į čia pat esančios’

dail. E.

kalbyje jis pareiškė, 
Balfo
Balfui atsidėkoti ir nors dali
nai sugrąžinti gautą stipendi-

Tai iš tūkstančių,
stipendijas ar pašalpas, bene 
tik vienas dail. Eugenijus Bud
rys atsiliepė.

Šios žinios vedini
Budrį Čiurlionio galerijoje ge
gužės mėn. 7 d. aplanko Balfo 
direktorių Tarybos pirmininkė 
Marija Rudienė, Balfo general, 
sekretorius Albinas Dzirvonas, 
Balfo direktorius Vytautas Kas- 
niūnas ir spaudos bendradar
biai.
apie nuskubėjusias vargo die-l 
nas ir apie 'tuo laiku Balfo 
gerą širdį, jo dosnumą.

Dail. E. Budrvs labai esąs 
dėkingas Balfui,
nuklydusiam karo metu į Šve
diją, studijuojant meną, teikė

Išsikalbėta apie praeiti,

kuris jam,

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKU 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8. lUinoir
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Dailininkas EUGENIJUS BUDRYS, 
Balfo stipendijatas, viešėdamas Chicagoje, prisiminė savo 
geradarį ir ta proga. Baltui atsidėkodamas, įteikė Balfo direkt.
Balfo stipendijatas, viešėdamas Chicagoje,

Tarybos pirmininkei M. Rudienei savo kūrinį.

buvusi tiek gera, 
užtekę vidutiniškam 

ji įgalinusi

ves,
viešint su

nys, gerklės ir dar tebekosim ir 
čiaudom. Kažin kiek pasisiūlys 
važiuoti spalio mėnesį pasodin
ti likusiu 1,000 medelių?

Kr. Bukaveckaitė

ATŽYMĖTI 
VEIKLIEJI 

SKAUTININKAI
šv. Jurgio Dienos proga

Malonu pranešti, kad Lietu
vių Skautų Sąjungos Tarybos

į paskautininko — v. si. Biru
tė Abromaitienė Toronto, v. si. 
Birutė Dabšienė • :Los Angeles, 
v. si. Rima Gudaitienė New Yor
ke, v. si. Vytautas Jasiulevičius’ 
.Waterbury, y. si. Saulius Li
sauskas Hartforde, v. si. And
rius Markulis Chicago, v. si. Ra-

Pirmijos „„tarimu Skautu Pat- ma Petrusevičie„ė Detroite ir v.
[ vAį rono šv. Jurgio šventės proga ba- 

i landžio 23 d. už ypatingai dide- 
^#^5 I liūs lietuvių skautybės sąjūdžiui

išvežė darbams. Karas jo šei
mai atnešė daug skaudžių iš
gyvenimų, nelaimių. Jis dirbo 
Norvegijoje ir 1944 m. pabėgo 
į Švediją, čia pasiliko nuola- 

gyvenimui, studijavo 
vedė, augina dvi dūk-

Dreams
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 VALDYS1M 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

for sale
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 psl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanifa Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas KapaSJnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei 
džiant 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 
. . ______ ___  _____ L _____ _____ __
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl.,’$4.00.

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU f VILNIŲ. Kelionės j Lietu-

darbiautojų ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie

rašytojos Pearl Buck kūriniams.

Atsiminimai aplei

paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra

asmenis. 270 psl.. $4.00.

nuopelnus v. s. kun. Juozas Vaiš- 
nys. SJ, ir v. s. Vladas Vijeikis 

i apdovanoti Geležinio Vilko or- 
i dinų 
įX.

už didelius nuopelnus lietuviš
kajai skautybei Dr. Steponas 

‘ Biežis Chicagoje apdovanotas 
i Padėkos ordinu su rėmėjo kaspi
nu.

Į skautininkų laipsnius 
pakelti:

i vyresniojo skautininko
įBjiO s. Kazys Batūra Toronto ir s.

Jūratė Pečiūrienė Detroite, į jū-j
rų vyresniojo skautininko — j. 
s. Mykolas Manomaitis Bostone.

į skautininko — ps. Aldona 
Biškevičienė Toronto, j. ps. Dži- 
naras Kižys Clevelande, ps. fil, 
Juozas Liubinskas Chicago ir ps. 
Eugenija Valiulienė Toronto.

si. Algimantas Uogintas Wa
terbury.

Apdovanoti LSS ordinais:
Padėkos ordinu — v. s. Petras 

Molis Watercestor, v. s. Alė Na- 
mikienė, Chicago, v. s. Pranas 
Nerias Chicągoje ir v. s. Vyte
nis Statkus Chicago. . .

Lelijos — ordinu — s. Vla- 
rias Bacevičius Glevelande, j. v. 
s. Aldona Gasnerienė Chicago^ 
s. -Ina Nenortieriė Bostone ir s. 
Juozas Toliušis Chicago.

Už Nuopelnus ordinu — ps. 
Augustinas Orentas-Chicago.

širdingi sveikinitnai ir linkė
jimai pakeltiesiems ir apdova
notiesiems!

Budžiu
Liet. Skautų S-gos 

Tarybos Pirmininkas

Everybody’s got a dream lurking around
in the back of his mind. A dream vaca
tion. A dream cottage. A dream can

Dreams can be a lot more fan if you 
know you’re doing something to make 
them come true.

And that’s what the Payroll Savings 
Plan, is all about. When you. sign up an 
amount you. specify is sėt aside from 
.each paycheck and used to buy,U.S.
amount you. specify is sėt aside from

Savings Bonds.
■Now Bonds mature in less than six 

years. That's, the shortest, maturity 
period ever, and makes Bonds a practi
cal way to save for dreams you want io 
come .true.while you’re still young

vhere you work. They’re got dreams
See the folks in the payroll office

‘for sale*

No-E Bond- p«t 5K% totem* M te 
■ maturi^ cf 5 years, 10 moctha the 

are reptacnd it kiC etrikn. ar 
destroyed. When needed they am be cashed 
at yc«r bank. fctFnwt it not to atnla 
er local I____ 2____ ‘
be defrrrad untH rMetnpdon. «

vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.
D. Kuraitis, KELIONE J ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au

toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 4B 
psl., $1,00.. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju<>- 
‘‘ :zli. r _ ---------t z : j

52 psl., $1,00.
' Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$
stsilankam: darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS

■SRI

period ever, and makes- Bonds a practi-
income tnee^and fedeai tax may.

dsrtrayvd. When needed they een be earitod

i
i

enough. to enjoy them. Į

Take stock in America
Now Bonds mature in less than six years.

NAUJIENOS
1739 So. Halstetf Street Chicago, tIU./60608
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stipendiją 1945 — 7 metais. 
įStipendija 
kad jos 
pragyvenimui ir
tęsti meno studijas. Stipendi
ja būdavo išmokama komite
to, kuriam vadovavę rašytojas 
Ignas šeinius, Juozas Lingys ir 
prof. Starkus.

Balfą nuolatos prisiminda- 
gi pati geriausia proga

pasitaikiusi dabar, 
savo dailės darbais Chicagoje.

Dail. E. Budrį nuoširdžiai 
pasveikino Balfo darbuotojai 
— M. Rudienė, A. Dzirvonas ir 
V. Kasniūnas ir priėmė vieną 
iš geriausių jo dailės darbų — 
didelį paveikslą, kurs būsiąs 
išleistas atitinkama proga ir 
gauti pinigai būsią grąžinti 
Balfui.

— žinoma, dar : 
[Balfui atsilyginti pilnai,

tiniam 
meną, 
ras — Reginą 14 metų ir Kat- 
rvte 9 metu.

Savo darbų parodas rengė 
Stockholme 1961 ir 1963 m. 
Šiuo metu jis yra plačiai žino
ma Švedijoje, ruošęs savo vie
no ir drauge su kitais dailinin
kais meno parodas. Savo dar
bų parodą yra turėjęs Paryžiu
je. Meno kritikai jo darbus yra 
teigiamai vertinę. Gyvena 
Baltijos jūros Gotlando saloje.

Dail. E. Budrvs labai įdomus 
žmogus, nuoširdus lietuvis, 
gėrisi Chicagos lietuvių kultū
riniu gyvenimu.

Ar šio straipsnio pavyzdžiu 
neturėtų pasekti tūkstančiai 
Balfo stipendininkų ? Kur jie 
dabar.? O jų juk turime gerai 
isikūrusiu ir šiame krašte. Bū 
tų gera kad Balfo šelptieji da
bar patys taptų Balfo aktyviais 
darbininkais, kad tartų savo

vertinę.

nuoširdus

nepajėgiu
> jau

čiuosi dar daug skolingas, ta
čiau ir šis paveikslas tebūnie 
simbolinis atsilyginimas — kai 
bėjo paveikslą įteikdamas dail. 
E. Budrvs.

Dail. E. Budrys gimė Lietu
voje 1925 m. švedijon pateko 
karo metais, kai jį vokiečiai Į geradariui Ačiū.KALIFORNIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS

konkursuiSan Francisko L. B. nauja v-ba

Susirinkimas išrinko naują 
ąaldybą 1972 metams: Dr. Ar
vydas Kudirka — pirmininkas 
(3332 Yuba Avė., San Jose, Calif. 
95117; tel. 408-244-7427). Kiti 
valdybos nariai: Irena. Lingytė- 
Grenier iš Mill Valley; Romas 
Ankaitis iš Concord; 
Gaigalienė iš Lafayette ir Juo
zas Sidzikauskas-Sidas iš Oak
land. Į Revizijos komisiją įėjo: 
Bronė Kellogg iš San Carlos ir 
Irena Šamai iš San Mateo. Bal
sus skaičiavo ir rinkimus prave
dė Rūta Narakas iš San Francis
co.

Aldona

Los Angeles L. B. skelbia 
konkursą Lietuviu B-nės 

namams statyti
Los Angeles Lietuvių Bend

ruomenės Namų valdyba'tapo 
mecenatu, paskirdama iš savo 
pelno $700 pirmajai
Lietuviu Inžinierių Architektu 
Sąjungos 1972 m. skelbiamam

premijai

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ 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:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

ji—ii

architektūriniam
(Los Angeles Lietuvių Bendruo
menės namai). Konkurse galės 
dalyvauti tik lietuviškos kilmės 
inžinieriai architektai, gyveną 
laisvajame pasaulyje.

Esamieji Bendruomenės na
mai, įsigyti 1959 m., pasidarė 
per maži augančiai lietuvių ko
lonijai. Jau išmokėtos visos sko
los ir namų vertė beveik padvi
gubėjo, tuo pačiu ir akcijų ver
tė smarkiai pašoko.

Los Angeles lietuviškoji vi
suomenė tikisi metų kitų bė
gyje turėti naujus gražius na
mus su 500 vietų auditorija. Pir
mame aukšte numatoma turėti 
daktaro ir dantisto kabinetus, 
foto ir televizijos studiją, vaisti
nę ir valgyklą su restoranu. Esa
mos salės, kaip šv. Kazimiero, 
Tautinių Namu ar Lietuviu Ben
druomenės, Los Angelės lietu
vių kolonijai yra per mažos di
desniems susibūrimams ir sto
koja moderniškų įrengimų.

Los Angeles Lietuvių Namų 
energingą valdybą sudaro: Ka
zys Prišmantas, pirm., inž. Vi
talis Lembertos, vicepirm. Jonas 
Žukas, II vicepirm., Alfonsas Te- 
lyčėnas, sekr., Antanas Skirius, 
kasininkas, Apolinaras Sajus, 
ypatingų reikalų vedėjas, ir Juo
zas Mitkus, ūkvedys.

“Los Angeles Lietuvių Bend
ruomenės Namai” architektūri
nio konkurso jury komisijos pir
mininkas yra arch. A. Kerelis, 
2615 W. 71st. St., Chicago, DL 
60629.

Gru 
Buvo 

ne- 
Bet

ri dalyvautų šventėje, 
pakviesta Juzefą Baublienė bū
ti grupės mokytoja ir vadovė. 
Pakviesti šokėjais buvusios 
“Grandies” 5 šokėjai ir likusie
ji nauji pasitraukę iš Grandies 
veiklos. Prasidėjo repeticijos, 
buvo išmokstami nauji šokiai, 
kurie bus šokami šventėje. Kad 
geriau prisitaikius

, buvo pakvies 
ta dabartiniu metu mokytojau-

i gimnazijoje 
Eglė Pauliukonytė, kuri yra iš 
Bostono. Ji per Kalėdų atosto
gas tą grupę, treniravo. Atva
žiuodavo net trys šokėjai iš 
Manchesterio. Viskas ėjo ge
rai. Bet atsirado pavydas bu
vusiam “Grandies” vadovui, 
kuris dabar vadovauja ne Bend

P60^118' šokamo stiliaus,
prie JAV

septynias adatas “to help her|janti Vasario ]6
calm down”; kitos dvi buvo Įlei
stos nugaroje, abiejų rankų rie
šuose ir pėdų sąnariuose. Rūta 
Skiriutė atsakinėjo į klausimus 
ir įtikinėjo, kad skausmo tikrai 
nejuto.

Tai, be abejo, pirmoji lietu
vaitė, kurios kūnas patarnavo 
iš Hong atvykusios kinietės dak
tarės, acupuncture specialistės 
demonstracijai senos gilios kinų
filosofijos ir, palyginus, naujo 
(amerikietiško) medicinos moks
lo. Bravo Rūta!

Liet. Vakaruose

GANDRAS
Gandras su kitais kaimynais parlėkė 

[2L2____
Ir gaspadoriškai ant kraiko tarškino 

[snapa. 
Taip besidžiaugiant jam, štai jau ir jo 

[gaspadinė 
S šaltos gaspados vėl išlindusi rados 

i 
[draugą.

[rado,
- -- J 

[budavotus,

[pagadintus.

[sparu 
____  L-J 

[nuplėšę.
K. Donelaitis

[linksmas I 
Ir gaspadoriškai ant kraiko tarškino 

[snapa. 
Taip besidžiaugiant jam, štai jau ir jo 

[gaspadinė 
š šaltos gaspados vėl išlindusi rados 
Ir su savo snapu meilingą sveikino 

.. [draugą.
Kraiką jie visur didžiai sudriskusi.

[rado, 
Ogi namus naujus, užpernai tik 

[budavotus, 
Rado ant visu kampų permier 

[pagadintus. 
Sienas ir čytus ir daug naujintelių

< [sparu
Vėjai su sparnais nuo kraiko buvo

/?

v

Grandies”

S. Kasparas,
D. Britanijos Lietuvių B-nės 

Krašto Valdybos Pirmininkas

BlZNIERtoi. KURIS GARSINASI 
NAUPENOSR". — TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti niūkių knygų, kurios papuoš bet kokią

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta. 592 pusi. $6.00 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pust _ ______ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

$730įrištas, 431 pusi. ___________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

• * V — ..v. - _

viršeliais — $2,00; U dalis, 225 pusi., įrišta __
minkštais viršeliais — ____ ___ _____________ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ $5.50
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. ____________________ $3.00
r ------------------------ . . ----------------------------------------------------. _ ■> .

88 pusi.,

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi, irišta — S3.00, minkštais 
“’ri.’,;’. - $3,00.
minkštais viršeliais — _______ __________________

P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,
88 pusi., ___________________ ____________________

S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 
įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —________

Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968
įrišta — S5.00

pusi., dabar tik

$1.00

$4.00

$10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago 8, UI. — Telef. HA 1-6100

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

Santa Monikos Lietuviu klubas y

— Santa Monikos Amerikos! f 
Lietuvių klubas savo metiniame į

I
NSURED

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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 nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA
- - - - -          x .

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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£n Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
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other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23,00 per year.
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams - 
pusei metų _

trims mėnesiamt ______
vienam mėnesiui______

Kitose JAV vietose:
Tnętąm$ ______________
pusei metu —

trims mėnesi a rng
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams______ _
pusei metų ___
vienam mėnesiui

$6.00

$22.00
$12.00

$13.00
$3.50

$12.00
$7.00

$11.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekrnadienins, nuo
9 vai ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Be Amerikos duonos rusai tebebadaus
Prieš 54 metus Rusijos valdžią pagrobusieji komunis

tai stato rusišką “socializmą” ir stiprina “komunistinę 
santvarką”, bet jiems nesiseka. Rusijoje gerai maitinami 
tiktai sovietų karo vadai, policininkai ir partijos nariai, 
bet gyventojams tas rusiškas “socializmas” nepajėgia net 
duonos pagaminti. Apie gyventojams reikalingą apavą, 
žmoniškesnius drabužius ir butus ir kalbos negali būti. 
Rusijoje ir okupuotuose kraštuose stato ir gyvenamus, bet 
teisę juose gyventi gauna tiktai privilegijuotieji.

Be atominių ginklų kontrolės ir pasaulio taikos, pre
zidentas Niksonas Maskvoje turi pasirašyti ir prekybos 
sutartį. Kremliaus valdovams reikalingos Amerikoje ga
mintos įvairios mašinos, bet labiausiai jiems reikalinga 
Amerikos farmerių auginta duona. Rusai pajėgia pasiga
minti karo medžiagos ir senovinių ginklų, bet jie nepajėgia 
priauginti reikalingo rugių ir kviečių kiekio. Jie išmoko 
atimti kiekvieną užaugintų rugių saują bet jie nepajėgia 
įtikinti Rusijos ūkininkų, kad “komunistinėje” santvar
koje valdžiai reikia ir paskutinę saują atiduoti. Atidavus 
viską — nebelieka ir duonai. Užtat sovietų valdžia nori 
gauti iš Amerikos jai labai reikalingą rugių ir kviečių per
viršių. < , <į -

Prezidentas Niksonas išvažiavo į Maskvą tartis įvai
riais abiejų valstybių ir pasaulio taikos reikalais.. Nei vie
nas prezidentas panašion kelionėn nebuvo taip gerai pasi
ruošęs, kaip yra dabartinis JAV prezidentas. Prezidentas 
Niksonas labai gerai pažįsta sovietų imperijos vadus ir ži
no jų užsimojimus. Komunistai praplėtė caro Rusijos lai
kytas teritorijas, bet krašto gyventojams iki šio meto nie
ko nedavė. Prezidentas yra gerai informuotas apie sovie
tų ūkį, gyventojų nuotaikas ir visų penkmečių ir septyn
mečių planų vertę.

Prezidento patarėjas Henry Kissinger Maskvon 
skrendantiems Amerikos laikraštininkams pareiškė, kad 
sovietų valdžiai labai svarbu pradėti prekybą su JAV, jei
gu nori pagyvinti labai atsilikusi Sovietų Sąjungos ūkį. 
Sovietų valdžios atstovai, besitardami su Vokietijos kanc
leriu Willy Brandt) prisipažino, kad jiems labai rūpi pa
gyvinti atsilikusį sovietų ūkį, o Washingtonan važinėjęs 
sovietų prekybos ministras Patoličev keliais atvejais pa
brėžė, kad rusai bent per 10 metų nori gauti šimtus tonų 
Amerikos kviečių, kukurūzų ir kitokių javų. “Niekad 
praeityje JAV nebuvo tokioje pozicijoje, kokioje jos šian
dien yra”, savo skaitytojams praneša su Kissingeriu il-
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Lietuviški vandenvardžiai 
ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
3

Jei yra aiškiai įrodomų duomenų, kad 
dregovičiai (lit. būtų ‘drėgnuviečiai”) yra 
atsikėlę į baltų gyvenamas sritis VII — VIII 
a. po Kr. iš pietų vakarų, tai apie krievius 
— krivičus (gal iš liet kareivius — karei- 
iečius?) jų atsikraustymo klausimas į 
senas baltų žemes yra kompHkuotesnis. Iš 
esamų duomenų galima darvti prielaidų, 
kad apie vidurį pirmojo tūkstantmečio į 
Pskovo — Naugorodo sritį bus atsikraustę 
gyventojai slavai per jotvingių žemes tarp 
Nemuno — Pripetės iš anapus Būgo nuo 
Vyslos, atseit venetų krašto. Jie vėliau 
po 200 metų sutapo su krieviais — krivi- 
čais vėlesnėse Polocko, Vietebsko, Smo
lensko žemėse.

Pskoviečiams — naugardiečiams bū
dingi yra ilgieji (iki 30, 40, 60, net 90 met
rų ilgio) pilkapiai. Panašių pilkapių yra 
Panemunio aukštupyje, bet jie yra mažai 
ištirti. Senieji prūsų, lietuvių laidojimai 
ir kapuose randami daikai yra žymiai skir
tingi nuo krievių į— krivičų. bet juose 
net iki XI šimtmečio randami drauge ir 
baltams būdingi daiktai parodo ištisus šimt 
mečius vykusią jų slavizaciją (103 psl.).

Anksčiau buvo manoma, kad Pskovo — 
Naugardo slavai bus atsiradę eilinėje sla

A. VILA1N1S ŠIDLAUSKAS gaitis nebūtų Vanagaičiu, jei 
■ar v j* i i » 1 nebūtų radęs progos jiems pa-
Margucio 40-ues mėtį sukaktį mmmt vaišinti pačioje savo įstaigoje,

(Tęsinys)
Ką nors keisti ar naujo įneš

ti Lilija Vanagaitienė, atrodė, 
neturėjo užmojų nebent tai, ką 
pats gyvenimas savo sūkuriais 
įsukdavo. Nekeitė net ir pačios 
įstaigoje buvusios išvaizdos. 
Taip ir antrasis erdvokas kam 
barys, esąs už raštinės, išliko 
visai nepakeitęs savo išvaiz
dos. Ten tebestovėjo piani
nas, krosnis, lentynose ir dė
žėse daug sukrautų knygų, 
gaidų ir plokštelių. Tebesto
vėjo, berods, ir tas pats sta
las, prie kurio nekartą susės- 
davę jo imperijos artimieji bi
čiuliai laikui linksmai praleis
ti.

Man regis, bus verta užsi
minti šia proga dar apie vieną

Antano Vanagaičio talentą — 
kulinarijos sritį. Lietuviškas 
priežodis mums sako, kad de
vyni amatai dešimtajam neša 
badą. Tų devynių talentų žmo
gui ir tas dešimtasis, pasiro
do, lengvai buvo įveikiamas. 
Galima įtikinėti, kad jį pritai
kė išlepinto skonio skilviui pa
sotinti. A. Vanagaitis turėjo 
noro savo bičiulius pamylėti 
ir prie vaišių stalo. Kur nors 
kitur jam buvo neįmanoma 
surasti progos. Apsunkindavo 
ne vien kišenės ištekliai, bet ir 
jo daugiausia pasiturį drau
gai. Jie tokio malonumo ne
duodavo jam padaryti, nes 
jiems buvo maloniau ir, žino
ma, daug lengviau tas išlaidas 
dengti iš savo kišenės. Vana-

gai kalbėjęs kolumnistas Evans Novak (Chicago Sun Ti
mes, 1972 m. geg. 23 d. 32 psl.)

Prezidentas Niksonas tą tarptautinę poziciją labai 
gerai supranta, todėl jis, visai neklausydamas kabineto 
narių nuomonės, paskelbė Šiaurės Vietnamo uostų blo
kadą ir įsakė JAV laivynui padėti minas ir neįleisti už-

kai jie čia atsitiktinai ar net 
sukviesti susirinkdavo.

Vaišių stalui valgius jis ga
mindavo pats. Tai jis atlikda
vo ne tik su dideliu pamėgi
mu, bet ir su skoniu. Valgiai 
būdavo paruošiami labai gar 
džiai. Svečiai valgė ir gyrė to
kius , rodos nepaprastus kuli
narinius gabumus. Kol jis 
ruošdavo valgius, jo žmona 
užimdavo svečius. Paprastai 
tokių vaišių metų, jau kiek 
apmarinus alkį, jis papasako
davo juokų, anekdotų ir net 
Lyg tų valgių, kaip sakoma, tre
čiajam pasaldinimui paskam
bindavo kokią linksmu impro
vizaciją ar linksmą dainušką, 
nekartą jam pačiam dainuo
jant pritardavo ir kiti. Vaišės 
užtrukdavo ilgai, ir tie artimie 
ji draugai išsiskirstydavo gė
riau nusiteikę, jautėsi linksmi, 
smagiai praleidę laiką net ge
riau, nei kur nors vidurmiesčio 
restorane su linksma progra
ma.

Margutis į savo parengimus 
kviesdavo talkon naujųjų atei

sienio laivų. į šiaurės Vietnamo uostus. Daugelis manė,!^,^?1“"68 jėgas, skatindavo 
kad šiaurės Vietnamo karo centrų bombardavimas ir 
blokados paskelbimas pakenks Maskvos konferencijai. 
Vienam kitam net atrodė, kad sovietų valdžia gali parei
kalauti atšaukti blokadą, jeigu nori Maskvos konferenci
jos. Tokį pageidavimą rusų spauda paskelbė, bet sovietų 
valdžia visai nesirengia atidėti konferencijos. Amerikos 
farmerių auginti javai ir Amerikos dirbtuvėse gamintos 
mašinos rusams daug svarbesnės, negu šiaurės Vietnamo 
uostų bombardavimas. Prezidentas neatšaukė paskelbtos 
blokados, o laivyno sekretoriui Zumwalt leido paskelb
ti, kad jokia karui vesti naudinga medžiaga nebus įleista 
į Haifongo ar kitus uostus. .

Prezidentas Niksonas, benarpliodamas Alger Hiss 
nusižengimus, turėjo progos labai gerai pažinti komunis
tų partijos veiklą ir sovietų agentų įsibrovimą į įvairias 
valstybės įstaigas. Žinodamas komunistų partijos vadų 
tikslus ir turėdamas plačias informacijas apie “komunis
tinės santvarkos” vaisius, gali drąsiai su Kremliaus val
dovais derėtis. Jeigu Kremliaus valdovai nepradėjo, ba
tais daužyti stalų dėl šiaurės Vietnamo blokados, tai pre
zidentas Niksonas yra nepaprastai stiprioje.pozicijoje. 
Jis gali rusams padiktuoti taikos sąlygas Vietname, Arti
muose Rytuose ir Rytų Europoje. r-

Rusams labai reikalingi Amerikos javai, bet preziden
tas Niksonas pareiškė Dobryninui, kad įiebus pasirašyta 
paruošta prekybos sutartis, jeigu nebus apmokėta karo, 
pabaigoje rusų pagrobta įvairi medžiaga. Sovietų valdžios 
atstovai sutiko tartis dėl tos pokarinės skolos, bet bando 
nusiderėti kelis šimtus milijonų dolerių. Prezidentas Nik
sonas gali patarti rusams, kaip sustiprinti pašlijusi sovie
tų ūkį. Pirmon eilėn gali patarti nesiųsti tankų ir artile-

lankyti tuos koncertus, vaidi
nimus.. Ir pačiame Margutyje 
ėmė dirbti taipgi nauji talki
ninkai, atvykę iš užjūrių. Be 
minėto Linkaus, kurį laiką bu
vo pranešėju menih. Vladas Vi- 
jeikis, spėjęs, rodos, pagyven1 
ti du ar tris metus Pietų Ame
rikoje. Jis pravesdavo progra
mas gana įdomiai, ir juo, ro
dos, buvo patenkinti ir senie
ji Margučio klausytojai. Vė
liau Vanagaitienės talkininku 
pasidarė ir dr. Bronius Dir
meikis.

Nors savo talkininkais ’Mar
gutyje Vanagaitienė rodėsi 
patenkinta, bet bendra jų 
elgsena jai nepatiko, kaip ir 
daugeliui senųjų lietuvių. Jiems 
kaip žinoma, daugiausia nepa 
tiko jų tarsi pasistatymas į 
aukštesnį laipsnį kultūriniame 
gyvenime. jJie tikėjo, kad 
naujieji ateiviai susibėgs į jų 
Sukurtas organizacijas, klubus 
ir kitaip besireiškianti kultū
rinį gyvenimą. Jie manė, kad 
jie sustiprins ir įneš gyvumo 
savo meniškais gabumais pa
kels bendrą kultūrinį lygį, kiio 
gal stebėsis ir nelietuviai, gy
venantys Amerikoje. Bet taip 
neatsitiko. Jie tarsi atsivežė 
su savim viską, ką buvo turė
ję Lietuvoje. Ne tik visokius 

>, bet atkūrė ir visas 
savas organizacijas, net iki 

vyniojęs j vatą, rusams gali patarti atitraukti karo jėgas' ASfe
ir policiją iš Lietuvos. Tada sovietų valdžiai nereikės mai- turthl su^.
tinti tų policijos batalijonų, kurie laikomi nepasitenkini- ti savo sparims tautinėjė veik
mę reiškiantiems gyventojams suiminėti ir tardyti. . iojė ir šiuo atžvilgiu refnti

rijos į Šiaurės Vietnamą ir atšaukti sovietų divizijas iš j sambūrius, 
rytų Europos. Prezidentas Niksonas, niekad žodžių ne-

vų migracijoje iš Padnieprių. Dabar pil
nai galima tvirtinti, kad Smolensko Pa- 
dniepris iki paskutinio ketvirčio pirmojo 
tūkstantmečio po Kr. buvo gyvenamas ne 
slavų, bet baltų. Į Pskovo — Naugardo 
žemes, gyvenamas finų, slavai įsiveržė 
apie pora šimtmečių anksčiau negu Smo
lensko Padnieprius. (105 psl.). Anksty- 
biausi ilgieji pilkapiai Pskovo (sen. Ples- 
kuva) žemėje datuojami pradžia antrosios 
dalies pirmojo tūkstantmečio. Archeologų 
nustatytas tame laikotarpyje gyventojų 
judėjimas tarp Pskovo žemių ir Aukštosios 
Panemunės, net randama virvelinės ke
ramikos kultūros ruože gaisrų sunaikintų 
įsitvirtinimų.

Kaikuriuose Pskovo ilguose pilkapiuo
se yra rasti akmens įruošimai, analogiški 
vakarinių baltų paminklams. Tas pats pa
stebėta ir Aukštojo Panemunio ilgojo tipo 
pilkapiuose. Iš čia seka prielaida, kad 
keliaudami krievių proseneliai bus su sa
vimi paėmę ir dalį gyventojų ne slavų (at
seit, jotvingių). Ar šie Aukštojo Panemu
nio ilgieji pilkapiai yra palikti pskoviečių, 
ar kurios kitos slavų grupės, kuriai nepa
vyko prasimušti per baltų gyvenamas že
mes, į tai kol kas atsakyti nėra aiškių duo
menų. Gali jie ir neturėti jokio bendro su 
pskoviečių pilkapiais. 108 p.).

Pagaliau ir patys krieviai pasidalino į 
dvi dalis. Pskoviečiai — naugardiečiai ap
gyvenę finų žemes, susimaišę su jais ir 
dalinai su baltais ir vėlesni krieviai apėmę 
plačias vienų baltų gy venamas sritis ir juos 
asimiliavę. Baltai gyventojai Slavėnus, ko-

( lonizuojant jų žemes, nepasitraukė iš savo 
gyvenviečių, bet laikui bėgant susimaišė 
su atėjūnais, iš ko susidarė visai skirtin
gas etninis slavų vienetas. (124 pšl.). Kai 
kurių tyrinėtojų reikšta nudmonė, tarp jų 
ir kalbininko K. Būgos, kad lietuviai iš 
slavų užimtų plotų pasitraukę šiaurės va
karų kryptimi į dabartinę Lietuvą, kas tu
rėję įvykti VI — VII a. po Kr., pasiremiant 
paskutiniais mokslo duomenimis, skaito
ma nepagrįsta ir atmestina (162 p.). Lie
tuviai savo dabartinėse sodybose prie Bal
tijos jūros gyvena maždaug nuo dviejų 
■tūkstančių metų prieš Kr. ankstybojo ak
mens amžiuj.

Etnografiniu žvilgsniu tarp dabartinių 
lietuvių — latvių ir gudų, autorius randa 
nemažai pastebimo bendrumo, ypač pei
kusio iš senos pagonystės laikų, pavyzdžiui, 
pagarboje žalčiui, akmens kulte, trobesių 
statyboje, taip gudų statyboje ‘s suloj”, gu
diškai “šulą”, iš lietuviško —- šulas — 
stulpas, gud. — “sviron” iš liet. — svirnas, 
taip pat drabužiuose, vyrų, moterų apran
goje (gud. “nametka” iš liet. — nuome
tas), taip pat apave — vyžose (178 psl.).

Kai dėl išsiskyrimo ir susidarymo gu
dų kalbos ir pačių gudų kilmės, tai knygos 
autorius Valentin Vasilevič Sedov, atmes
damas kaip nepamatuotus daugelio moks
lininkų tvirtinimiųs, skaito, kad E. F. Kars- 
kio, geriausio gudų klausimo žindVo, tezės 
ir teigimai yra artimiausi tiesai. Staty
damas pagrindan jo tyrimų duomenis, p. 
Sedov daro šią bendrą išvadą: “Gudų 
baltinsiu) kalba susiformavo tik toje Rytų

naujųjų ateivių pastangas ne 
tik pagal turinį, bet ir pagal 
Lietuvoje priimtas formas.

Pasipiktino senieji Amerikos 
lietuviai ateiviai, ne tik tais 
užsimojimais kultūrinėje plot
mėje, bet netgi manė, kad tie 
naujieji ateiviai išpuikę, išdi
dūs ir nori, kad senieji tik 
lenktų savo galvas ir dosniai 
remtų juos savo pi’higais. 
Jiems patiems neatrodė, kad 
jie esą taip atsilikę, nekultū
ringi. Amerikos gyventojų ir 
valdžios požiūris buvo kitoks. 
Jiems atrodė, kad lietuvių et
ninė grupė esanti ne tik darb
šti, sąžininga, bet kultūringai 
besireiškianti ir davusi nema
žą įnašą į bendrą kultūros gy
venimą Amerikoje... Tai juk 
nebuvo taip lengva pasiekti, 
kad susidarytų tokią gerą nuo
monę amerikiečiai, kartais lie- 
vių pastangomis net ir aukš
čiau už kitų etninių grupių pa
sireiškimus . To senųjų lietu
vių kartos nusivylimo jausmo 
ji nekeldavo nei per Margutį, 
nei per dienžodį. Tur būt, ti
kėdama, kad laikas 
riausias gydytojas ir 
pamažu vėl sulydis, 
bendras organizacijas, tai bent 
lietuviškame veikime sutaps 
vieni ir kiti. Pamažu išnyks ir 
tos buvusios, dėl skirtingų są
lygų atsiradusios skirtybės.

Bet kai ji •nugirdo, kad tie 
naujieji ateiviai nepatenkinai 
Margučio programa, tai ir ją 
apėmė ’apmaudas. Jeigu tai 
būtų buvę pozityvūs pageida
vimai ar kritika, bet tai buvo 
visai Amerikos gyvenimo są
lygų nepažįstančių žmonių iš
mistai. Ji buvo nugirdusi, kad 
naujieji klausytojai, ypač mo
terys, piktinasi per Margučio 
radiją skelbiamais biznio gar
sinimais. Kartais ją imdavo 
toks pyktis, kad pačių naujų
jų ateivių akyse išplūsdavo jų 
nesusigaudymą naujose sąly
gose ir kaip jie tuščiai pučiasi, 
žodžiu, išdėstė visa tai, ką bu
vo nugirdusi iš senosios kartos 
naujųjų ateivių adresu. Ži
noma, kas ją pačią buvo skau
džiausiai įgėlę, ji jau negalė
davo nuslėpti. Girdi, ar tai ga
lima laikvti rimta kritika ar 
pageidavimu? Juk Amerikoje 
ir radijo ir televizijoje taip 
priimta ir tik tokiu būdu gali
ma perduoti įvairias vertingas 
meniniu požiūriu programas. 
Garsinimai yra tas finansinis 
šaltinis toms programoms iš
laikyti. Argi Margutis- galėtų 
prabilti lietuvišku žodžiu, jei 
neturėtų, tų garsinimų? Jų dė
ka Margutis ir teišsilaiko. O 
programa visą laiką įvairina
ma ir tobulinama. Pagaliau,' 
ar tie garsinimai jau nėra nau
dingi? Juk jiems, kaip nauja-

Europos teritorijoje, kurioje, prieš sla
vams čia atsirandant, gyveno baltų gentys.

Ir priešingai, visur didelėje Aukštuti- 
nio Padnieprio ir Padvinio teritorijoje, kur 
pirmam tūkstantmety po Kr. gyveno bal
tai, iki XIII — XlV Simtm. susidarė gudų 
etninė bendruomenė” (182 psl.).

Jau Karski atkreipė dėmesį į didelę 
lietuvių (baltų) įtaką į gudų kalbą. Jis tais 
laikais jau sūskaitė apie 35 bendrai var
tojamus ir 56 vardus vartojamus šnekose, 
paimtus iš baitų kalbų. Jų yra nepalygi
namai daugiau. Pagal Karski 5/6 gudų 
kalbos žodžių turi bendras šaknis su baltų 
kalbu žodžiais. Ypatingai daug tokių žo
džių žemės ūkio, žuvininkystės ir bitinin
kystės terminijoje. Tokiu būdu baltų kal
bos (kaip substrato) įtaka reiškiasi ne tik 
gudų kalbos žodyne, bet ir los kolbos 
morfologijoje bei fonetikoje (184 psl.).

Kai kurie mokslininkai,tvirtino,, kad 
minkštieji dz ir ei gūdų kalboje alsirftdo 
lenkų kalbos įtakoje. Kiti tvirtino, kad jre 
atsirado savaime dėl d, t raidžių minkšto 
tarimo, šiandien galima kategoriškai tvir
tinti, kad lenkų (liachų) gentys niekuo
met nėra buvę Gūdų teritorijoje. . Tokhi 
būdu antroji nuomonė yra teisingesnė įl85 
psl.). Tai įvyko baltų kalbų įtakoje, pa
našiai kaip ir pas lenkus — mozūrus, į 
kurių tarpe, pagal kalb. Otręmbskį, daug 
įtakos turėjo galindai — jotvingiai. Ir lie
tuvių — dzūkų tarmėje dz, ėi nėra skoli
niai iš gudų kalbos. Sprendžiant iš arche
ologinių duomenų, suslavėjimas baltų te
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yrą ge- 
kad jis 
jei ne Į

kuriams, daug kas reikalinga 
pirkti ir įsigyti. Jei ėšą jię jau 
tokie geri lietuviai, ar jiems 
nedera pirmiausia pasidairyti 
savame kieme. Argi jie jau pa
miršo dar Lietuvoje skelbtuo
sius šūkius — “savi pas savus, 

1 lietuvis pas lietuvį”. Kuo blo
gesni esą savieji prekybininkai. 
Jie sąžiningi, lankstūs savo 
patarnavimais, parduoda ne
blogesnes prekes ir ne aukštes
nėmis kainomis. Juos vertina 
ir kitataučiai, gausiai pirkda
mi jų parduotuvėse.

Susitelkusį apmaudą išlieju
si, savo vidinę savijautą pa
lengvinusi, bet niekada tų skir 
tybių net ir, jos supratimu, 
neigiamu, viešumon nekelda
vo, o bendradarbiavimas ėjo 
įprasta vaga. Taip darė ir 
Amerikos senoji karta. Pali
kus nuošaliai eilinio pobūdžio 
parengimus savajai auditori
jai didžiuosius koncertus ar 
vėliau ruošiamas dainų, šokių 
šventes, nors jų rengimo ini
ciatyva buvo išplaukusi iš nau 
jakurių ateivių, senoji karta 
gausiai paremdavo ir pinigu ir 
savo atsilankymu. Neretu at
veju žiūrovų būdavo daug dau
giau senosios kartos lietuvių, 
nei pačių naujųjų ateivių. Su
sibėgdavo keliai ir Vasario 16 
minėjimuose, ir daug kur pa
mažu buvo susibendrauta, su
sigyventa.

Svarbių postų buvo leista 
užimti ir Margučio imperijoje 
naujiesiems ateiviams. Toks 
svarbus postas, kaip Margu
čio redaktoriaus ir radijo pro
gramos paruošėjo atiteko dr. 
Broniui Dirmeikiui. Jam teko 
atlikti neeilinę rolę, ir jis 
kaip žinia , priklausė tai pa
čiai tautinei srovei. Pats dr. 
Bronius Dirmeikis, žemaitis, 
nors Margutyje reiškėsi gana 
kukliai, bet savo gyvenime jis 
buvo buvęs neeiline figūra tau
tininkų sluoksniuose Lietuvo
je. Tai buvo ne tik šiaip iški
lus žemaitis nuo Kražių, bet 
buvo ir giliai išsimokslinęs 
.žmogus, (pimęs 1910 metais, 
baigęs Vytauto Didžiojo uni
versitetą, teisių fakultetą, to
liau teisės studijas gilinęs Ba
zelio, Vienos ir Paryžiaus uni
versitetuose. Teisių doktora
to laipsnį gavo 1942 metais 
Vilniaus universitete. Reiškėsi 
tautinėje veikloje, gabiai val
dė plunksną ir tai ne vien iš 
savo specialybės, bet pilnai 
suprantama žurnalistine pras
me. Kurį laiką jis dėstė Klai
pėdos Prekybos institute pre
kybinę teisę. Tuo laiku jis bu
vo pakviestas užimti vyriau
siojo redaktoriaus postą Lie
tuvos Aide.

(Bus daugiau)

ritorijoje, kurioje vėliau išsivystė gudų 
kalba, tęsėsi nuo VII:— VIII iki XIII šimt
mečio, atseit, virš penkių šimtų, metų (186 
psl.). Likučiai senųjų baltų gyventojų be 
Protvos upės apylinkių, taip pat išliko 
aukštupy Dauguvos ir Volgos prie Vazu- 
zos ir daly Tverio ir Maskvos gubernijų 
net iki XIII a. (žr.: L Niederle. Manuel... 
psl. 186 — 187).

Susidarymui gudų kalbos ir tautos taip 
pat turėjo svarbos ir ekonominiai — poli
tiniai faktoriai. Įjungimas šių žemių į 
Lietuvos valstybę ir pripažinimas joje gu
dų kalbai viešos reikšmės, paveikė į su
sidarymą atskiro etnografinio slavų viene
to. Bet tai jau turėjo antraeilės reikšmės 
(186 psl.).

Savo veikalo išvadoje ponas Sedov ra
šo: “Laike pirmojo tūkstantmečio prieš 
mūsų erą (prieš Kristų) ir pirmoje pusėje 
pirmojo tūkstantmečio mūsų eros aisčiai — 
b Al tai gyveno nedidelėmis bendruomenė
mis (obščinaini), patriarchaliniu būdu 
valdj-damiesi , vedė gyvulių ir žemės ūkį. 
Nežiūrint kalbinio susiskaldymo, jie vi
są mūsų eros pirtnąjį tūkstantmetį pagrin
de išlaikė vientisą, bendrą kultūrą. , Pa
baigoje-pirmojo tūkstantmečio prieš Kr. ir 
pradžioje pinnojo tūkstantmečio po Kr. 
pastebimas gyventojų judėjimas, pavėi- 
kęs į Visįį ūkio pažangų (Zarubineco kal- 
tūra). Gal į tai pnvėikė atsiradusi vakari
nių baltų grupė, kuri greitai ištirpo ben
droje masėje.

(Bus daugiau)



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR OgRKLMS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

-85c W. 63rd STREET I
Ofiso telef.: PRospect 8-3229
Rexid. telef..- WAlbrook 5-5076 ’

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Rex. teL 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
*449 So. Pulsai Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012
Talof.: PRospoct 8-1717

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST *3rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniui g įr penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Ražu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

OR. C K. BOBELIS
IR

DL B. B. SEITON
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

A ' CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
8*0 lunwnlt St.

ROUTE 58. ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

24M WEST-71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5*49 

Rexid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

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

- ir ieštad. tiktai suaitarus.
„ ------------ Res.: GL 84873

DR. W. E1S1N - E1S1NAS
’ akušerija ir Moterų ligos

GINEKOLOGINĖ. CHIRURGIJA 
*132 So. Kodzie Avė, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
“’siljepia. skambinti Ml 3-Q001.

DR. NINA KRAUCEL-
KR1AUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
' 6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MESKAUSKAS 1
"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 vaL ryto tik 
susitarus.

-Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
^OPTOMETRlStAŠ *?•'

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

“contact lenses’ n' 
VaL pagal susitarimą. .Uždaryta treč.

DR. LEONAS SBIBŪjlS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR* 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2856 WEST 63rd STREET

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

Ofiso 776-2660
Naujas rez. telef.: 448-5545

PR? P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 _ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Ren tei.: WA 5-3099

TILLČONGUKG, ONT.

so Gurklio 70 metų sukaktuves, 
gražiame “Mil-Mar” restorane.

Dalyvavo apie 100 kviestų sve
čių. Prie jaukiai žvakutėmis pa
puoštų stalų svečiai linkėjo Fe
liksui ilgiausių metų. 
Julius Stradowskis ir 
kun. Dr. J. Gutauskas.

Užpūtus 7 žvakutes
kaktuvininko pyrago, buvo nuo 
visų įteikta simbolinė dovana — 
laikrodis, kad dar ilgai tiksėtų 
Felikso gera širdis. Vaikai taip 
pat įteikė dovanėlę.

Feliksas kilęs iš Panevėžio 
Šimonių valsč., įBapšų 
Iš šešių sūnų likęs vie-

Kalbėjo 
klebonas

ant su-

metais tarnavo Lietu-

apskr., 
kaimo.
nas.

1925
vos kariuomenėje, Pirm. Divi
zijos štabe, Ryšių komandoje, 
Ukmergėje ir Panevėžyje, o jau 
1926 metais atvažiavo Kanadon 
“kelmų rauti” į Albertą. Bet ten 
tebuvo tik du mėnesiu. Persi
kėlė į Hamiltoną, kur sutiko ir 
savo gyvenimo draugę Petro
nėlę Kaniavaitę su kuria susi
laukė dukters Julijos. Ją išmoks
lino, bet Julija eina, tėvų pėdo
mis — dabar ūkininkauja tėvų! 
ūkyje — augina tabaką ir du 
vaikučius.

Ūkininko vaixas — traukia 
prie žemės ir atvažiuoja į Till- 
sonbąrgą, nes čia yra galimy
bė įsikurti. Augina tabaką pas

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI ' 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
--------- ŽEMA KAINA

... R. i E R* N AS. ; 
2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

M 0 VI N G 
Apdraustas padera ustymas 

iš Įvairi v atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 Wast 34 Plaea 
Tai.: FRontiar 5.1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD ,ĄVE 

CHICAGO, ILL. 60629

sek- 
val.

DR. yyj. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

j>L: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C 
CH IRU R G A S 

2454 WEST 71st STREET
Ofise telef.* HEmlock 4-2123
Retld. telKe. Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-619$.

p. Šileikis, o. p.
irt orthopedas-protezistas
VV Aparatai • Protezai, Med. Bap 

dažai. Speciali pagalba ko|omi 
. (Areh Svpportaj ir L t

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1: 
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telof.: PRocpeet 6-5084

kitus 6 metus, o paskui Įiusiper- vaitės, kurių harmoningai sude- 
ka savo ūkį. risti balsai sužavėjo klausyto-
Nebuvo lengva kurtis, nes ke--jus; ne tik sužavavėjo, bet ir 

lėtą kartų ledai išmuša derlių, pralinksmino mūsų kolonijos 
Bet lietuvišku užsispyrimu vis- lietuvius, kurie dėl per dažno 
ką nugali. /Giltinės lankymosi buvo prislėg-

Feliksas ne tik geras ūki- ti.
rinkas, bet ir geras kaimynas.! Smarkūs ilgi plojimai priver- 
Kam nelaimė ar kokio patarna- tė mūsų dainininkes dar ir dar 
vimo reikia, kreipiasi pas jį. padainuoti.
Ypatingi dėkingi “naujieji atei-< Sixteto tarpe yra viena tikra 
viai. Jis jiems visur padėjo, net solistė, nors ir kitos geros dai- 
smulkmenose, parveždamas Iš nininkės yra. 
krautuvės maistų ar pačius nu
veždamas apsipirkti ar j stotį, deonistui Svajūnui ir “Vilties”,

O kiek naujų ateivių yra dar- sixtetui. Publikos būtų galėję 
bo gavę pas jį. Net piršliu ki- būti daugiau, bet motinos buvo 
tiems buvęs, ar padėjęs pata- gražiai pagerbtos, įr mūsų Ben- 
rimais farmų pirkime. Jis ir druomenei už gražų surengimą 
dabar veikia parapijos komite- ačiū, 
te, nes tai mūsų lietuviškas židi
nys.

Pas juos pilna laikraščių. Ir 
dienraščio “Naujienos” amži
nas prenumeratorius ir Tėviš
kės žiburiai ir dar kiti.

Petronėlei sunesveikavus jis 
pats buvo ir “nursė” ir šeimi
ninkė. Niekas negalėjo turėti 
daugiau kantrybės. Petronėlei 
iškeliavus amžinybėn, labai per
gyveno, bet sutikęs panašaus 
likimo, pasirinko už gyvenimo 
draugę Liuciją - Vilkienę. Dabar 
turi mielą -ir gražų gyvenimą, 

ir anū-

puošimo dienoje aplankys jų 
kapus, pasveikindami malda 
ir papuošdami kapą tautine 
trispalve.

Gegužės 29 d. prieš 9 vai. ryto 
visi nariai renkasi Šv. Kazimie 
ro kapinėse prie mažųjų var
telių (Pulaski ir 111 gatvės 
kampas), iš kur punktualiai 9 
vai. prasidės lankymas.

Po to visi vyks į Tautines ka
pines. Pranas Tamkus

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėles ir vainikai antka

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Av*. — 586-12^1

Didelis ačiū jaunajam akor-

ž valgas

Lankys kapus
Vytauto Didžiojo šaulių kuo

pos nariai, prisimindami savo 
mirusius „brolius ir seses, kapų

TYLA GERA BYLA

— Ar tavo mažasis broliukas 
jau moka kalbėti?

— Moka. Tik dabar turime 
jį išmokyti tylėt!

ALGIUKO NORAI
— Algiuk, tau greit sukaks 

5 metai. Nupirksime tortą su 
penkiom žvakutėm.

— -Geriau nupirkite penkis 
tortus su viena žvakute.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ■NAUJIENAS1

GUŽAUSKŲ 

GBUCS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS G1LINYČIA 

2443 WEST 63 r o STREET
I Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 1-0*34 
______________ -»

kurį praturtina anūkai 
kėlės. .

Visi kaimynai linki 
gražaus gyvenimo.

ilgo ir

ROCKFORD, ftt.
Gražus motinu prisiminimas
A. L. B-ųės .apylinkės dar-s 

buoto j ai sekmadienį anksti ryto ■ 
susirinko j L. klubo salę .pa-1 
siruošti paotinų .dienai. Mat, i 
šeštadienio vakare .buvo svetim- ■ 
taučiu balius, užtad susidarė 
daug netikėto darbo, salę pri
rengti. Salės .tvarkytojas V.; 
Mataitis atskubėjo .į talką. Tik- ? 
rai puošniai prirengė sali moti- - 
nėlių pagerbimui. Stalai deng
ti baltom lininėm staltiesėm ir . 
gėlių daugybe apkrauti. Bufe- ■ 
tą prirengė Jonas Kiznis, o jo r 
žmona Verohika virtuvėje. Vė- ■ 
.liau atsirado daugiau pagelbi- 
ninkų.

•Pribuvo laukiami svečiai iš Ra- 
cino, Kenosha, ir Waukegano, 

•ir tas gražių ponių sixtetas Wil- 
tis’7 vadovaujamas pianistės 
Reginos Ditkuš.

2.vai. popiet programos vedė
ja p-lė Giedrė Špokaitė pasipuo
šusi -baline suknele lietuviškai ;ir 
angliškai pasveikino atsilankiu
sias motinėles ir visus .pakvie
tė atsistojimu pagerbti jau-am
žinai iš gyvųjų tarpo atsisky
rusias mamytes. :Po to pakvietė 
^Svajūną jRutkąuską, kurs ;su 
pąunąjį, .baltai apsirengusį ,muz. 
.savo brangiuoju akordeonu iš
pildė tris sunkius muzikos kū
rinius. Didelių plo j imu j aunasis 
muzikas buvo iškviestas .ir dau- 
giau pagroti.

Pagaliau perstatė viešnias — 
“Vilties” sixtteto dainininkės. 
Visų akys nukrypo į sceną, kai į 
ją išėjo šešios malonios, tautiš
kais rūbais pasipuošusios lietu-

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą1 liepia 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gąmtos scenovaizdžiuose .svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes,

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
1. J. Augustaifytė - Vaičiūniene, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for-Į 

mato, 126 psl. Kaina $1.—/
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos, 

djšenimo .formato, 157 .psL -S2D0.
5. Butky Juzė, EILERAŠČIĄI IR RAŠTAI. ,155 psL SL50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU. VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių ,rinktinė, 169 

pst Kaina -$3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLUDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psL $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSJNĖ SĖJA. .Eilėraščiai, 86 psl. 42.00.

12. Nadas Rastenis, TRįjŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti,jjasakoj^nai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; sti autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, TkfE FORtįST OF ANYKŠČIAI, Antano Baramusko 
Anykščiu Šilelis.”, vėrtimaš, '.42 psl. $2.00.

,14» Balys rRukša, UGNIES ARDA VĖJAS. Eilės, 95 psl. 31.00.
15. Stasys Šartivaras, AT0ARI LANGĄ L Rinktina lyrika, 167 psl., S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAUĘĖ, 5Ji lyrikos knyga, 152 psl. .52,50.

.17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliubti kūrinė
liai, 92 psL, $1.00. - ’ • * f

18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėrfcčiai, 112 psl. $1.00-
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS ik SMĖLIS. Eilės. 70 f>sL, $1.00. <
20. Elęna Tumiene, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. tEiĮĖra$čįai/80 psl. $250, 
2L A1fonsas Tyruolis, MĖTŲ ViNGIĄl. .Lyrikos rinktine, 180 psl. $3.00. 
22. Jonas Valaitis, .SENOVĖS f LIETUVIŲ DIE V At s Mitologijos posmai.

>5 p$L $1.00. , ' ’ T * T
24. Adomas Jasas, BUK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. ,$3X)0.

' ’ ' ■ f
Norėdami. įsigyti šias .ar .kitas knygas, .prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užakyti paštu, pridedant čelų,ar pinigini ,orderĮ. ♦

medžių šakas 
ir garsų ste-

1739 So. Halsted SU, (Chicago, -UL .606Q8

Mirus mylimai mamytei
ELENAI BILDUŠIENEI, 

sūnus Vytautą ir Leoną su šeimomis, ir arti- 
muosius gimines nuoširdžiai užjaučiame.

EMILIJA IR JUOZAS PAJAUJAI 
ir dukros —

ALINA IR DANUTĖ SU ŠEIMOMIS

A. -+ A.
PLACIDĄ MAŽONJS 

Ambrozaitė
Gyv. 6804 So. Rockwell Street, .Chicago, Illinois

Mirė 1972 m. gegužės mėn. 20 diena, 7:20 vaL vak., sulaukusi 30 
metų,amžiaus. '

Gimusi Lietuvoje, Kauno apskr., žilių parapijoje.
Amerikoje išgyveno 60 metų.
Pasiliko didėliame nuliūdime: Mockų šeima — sūnėnai ir dūk- Į 

terėeios bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Priklausė Tretininku draugijai, Šv. Kazimiero Sės. rėmėjų, T. Jė

zuitų rėmėjų, -T. Marijonų dr-joms, Kęstučio pašalpos klubui ir So
pulingos Dievo Motinos draugijai ir kitoms organizacijoms.
Ū" Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue. - • • . .

Laidotuvės Įvyks ketvirtadienį, gegužės 25 d. iš koplyčios 9 vaL 
.ryto Jyis .atlydėta įĄv. AI. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos ,už velionės sielą. .Po pamaldų bus 

Inulydpta^ Į šv. Kazimiero Lietuvių kapines'.
Nuoširdžiai kviečiame visus giminės, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse. ?
Nuliūdę Jieka:

Sūnėnai ir dukterėčios.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tęl. RE 7-8600.

VLADAS KIELA
Mūsų,mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė 1972 m..balandžio mėn.

6 dieną ir .palaidotas balandžio mėn. 10 dieną Šv. Kazimiero Lietuvių
• 7 * ’ *4* €‘'t į į r * t i .f- * -Jkapinėse.

pėkojąme giminėms, /draugams ir pažįstamiems, kurie mūsų 
sunkioj valandoje pareiškė užuojautą žodžiais, laiškais ar per spau
dą, pasiuntė gėles, aukojo Sv. Mišioms ir labdarybei per Lietuvos Duk
terų ,Draūgiją.

Ačiū visiems, pagerbusiems mūsų mylimą vyrą, tėvą ir senelį 
savo dalyvavimu koplyčioje, pamaldose ir palydėjusiems Jį į amžino 
poilsio vietą.

Dėkojame gerb. klebonui Zakarauskui, .kun. F. Gureckui, kun. 
J. Kuzinskui, kan. Zakarauskui už kalbėtas maldas koplyčioje. 
Taip pat kan. Zakarauskui už atlaikytas gedulingas .pamaldas, pamoks
lą ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame vargonininkui .Baltrušaičiui už giedojimą bažnyčioje.
Dėkojame karsto nešė jams, už paskutinį patarnavimą .Velioniui ir 

laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą patarnavimą.
Visiems nuoširdus ačiū.

^JuHūdę:
jtmona, sūnus, marti ir anūkai.
4. ’ ' oT' , 5 U U**, irr* A ‘ > S’;;

■■VįMvįlJO.KJ J A ŽERON^Ė
6952 So. Rockwell jSt

Mirė m. gegužės mėn. 21 dieną 3:35 vai. popiet, sulaukusi 
senatvės. 'Gįmusi Lietuvoje, Kauno apskr.' 4

Amerikoje išgyveno ‘ 22 metus.
Paliko 'rtultudę: šfihus Viktoras, sesuo Julia Sinkevičiūtė, Austra

lijoje sūnus Romas Zeronas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Lietuvoje liko šešuo Rita Kavaliauskienė, jos vyras Bronius, sū

nus Algirdas žeronas, marti Leonė, anūkė Renutė ir jos šeima.
Kūnas .pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 West 69th 

Street.
Trečiadienį, gegužės 24 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į Šv. P.,Mari jos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa- 
rmaldų bus ♦taidojaina Sv. .Kazimiero Lietuvių -kapinėse.

.Visi a. a. Viktorijds Zeronienės giminės, draugai 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
patarnavimą 4r atsisveikinimą. * v , ‘ :

Nuliūdę lieka: .
Sūnūs, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs.

ir pažįstami 
jai paskutini

TeL 737-1213.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

1410 So. 50th Ave., Gicero
Telef.: TOwnhall 3-210S-!

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
| AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I——X f

REpubfic 7-ttlI

TRYS MODERNHKOt 
Am-COKMTJONKD KOPLYČIOS

Laidotuvių Direktoriai

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ jPlREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArdi 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

.NARLĄJ:

Chicago^
Lietuvių 

i* e * iLaidotuvių

Direktorių
.^asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVO 
Mas dieną 
'ir fcAKTJ

A TURIME
■ KOPLYČIAS
C VISOSE MIESTO
S DALYSE

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA ^VE. .Phqne: LAfayetle 3-3572

GEORGE f. RUMUNAS
,3319 So. .LITUAN1CA AVĖ. TeL: YAros M l jo-113S>

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
------ -- ' ■ (LACKAWICZ)

^424 WEST 69th STREET REpublic .7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
(335480. HĄLS.TED STREET -Phone: Y Ards 3-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
-1X1^21 ,So. MICHIGAN AVE. .Phone Commodore 4-22Ž8 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

........... ................... II
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Paskaitininkai

471-0321

Kas

Ramutė

Pik

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

— baras. 
Garažas.

MISCELLANEOUS 
{vairūs Dalykai

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

Call: Frank Zapolis 
JŽOttt W. 95th St.

GA 44654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

•* šakiu Klubo Išvyka 
nikas įvyks š. m. gegužės mėn. 
28 d. 12 vai. Onos Bruzgulienės 
sodyboje, prie Tautinių kapinių. 
Gros Adolfo Ramono orkestras. 
Linksmi šokiai, skanūs valgiai, 
įvairūs gėrimai, gera nuotaika, 
maloni proga praleisti savait-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

EXPERIENCED 
WIRING and SOLDERING 

Silk screw operators. 
Evergreen Radionic.

8901 So. KEDZIE AVE. 
423-5700

WESTCHESTER
Ideal for Small Church organization, 
Mission or non-profit organizations. 
Must Sell this lovejy church located 
on a 125x105’ lot, offers seating ca
pacity of 125. Full size kit. in bsmt. 
Plus appliances, pews, all drapes 4- 
air cond. Being offered at $72,500.

GOREY REALTY 
245’5015

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

M. A. š IM K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pieus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608.

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

V. VALANTINAS

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių fuikia

Brangenybėt, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms.

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

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T14A

J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

PAMESTA
AMERIKOS LEGIONIERIO KEPURĖ 
su Dariaus - Girėno posto įrašais ir 
ženklais 72-ros ir California Avenue 

apylinkėje.
Radusį prašo pranešti: 
CHARLES BRAZAITIS 

7212 So. CALIFORNIA AVE 
Tel. HE 4-0273

Iš Australijos: Jūratė Reiz- 
gytė — Jaunimas ir spauda; 
Henrikas Antanaitis — Kokie, 
mes būsime 2,000 metais?

Iš Kanados: Irena Lukoševi
čienė — Tėvų-vaikų santykiai 
išeivijoje; sesuo Ignė Marijošiū- 
tė. — Jaunimo ansambliai.

Iš Brazilijos, kaip jau buvo 
rašyta A. L. Balse, kun. Anta
nas Saulaitis, skaitys apie lie-, 
tuvių jaunimą išeivijoje: pras
mės beieškant.

1 (žiniaraštis 72.4.18)

Jaunimo kongrese
II PLJK atidarymo akademi

nėje programoje, vadovaujamo
je dr. Algio Norvilo, skaitys pa
skaitas šie prelegentai iš JAV:

Gintarė Ivaškienė — Ka da
ryti, kad vaikai kalbėtų ir ra
šytų lietuviškai; Dr. Leonar
das Dambriūnas — Lituanisti
ka; Nastutė Umbrazaitė ir Hze 
Kalninš — Baltų jaunimo ben- 
dradarbiavinias.;-.7Arvydas^-Barz-- 
dūkas — Bendruomenėj Marija 
Saulaitytė — Lietuviška kury-; 
ba išeivijoje; Algimantas.Ge
čys — jaunime vaidmuo 'Lietu-' 
vos laisvės, siekime; kun. Kaz.’ 
Pugevičius.— Lietuviai ir ky
lantis etninių grupių sąmonin
gumas. A. G. AUTO REBUILDERS

Čia automobiliai išlyginami ir nudfr 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518^24 W. 63rd Street, Chicago, IH. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

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

Gintaro baliaus 
mokykloje, Willow Springs ir Argo vidurinėje mokykloje, Stevens modelia- 

^kykloje ir dirbo modeliu Sears & Roebuck bendrovėje. Šiam rude
niui ji įstojo į Illinois Universitetą, kuriame rengiasi studijuoti mediciną, 
kreipdama ypatinga dėmesį vaiky gydymui. Pamela mėgsta poeziją, litera
tūrą ir piešimą. Ji yra davusi eilėraščiu mokyklos laikraštėliui, o jos pa
veikslai buvo mokiniu parodose. Apie ją labai gražy straipsnį parašė Des- 
plaines Valley News laikraštis. F* 
pranešta, kad ji ruošiasi baliui. Pamela su savo tėvais ir broliuku gyvena 
Willow Springs, III., miestelyje, kur jos tėvai Antanas ir Emma Petraičiai 
503 So. Nolton gatvėje turi savo namus. Jos tėvas yra statybos k on trakto
rius, o motina dirba keliose didesnėse lietuvi y organizaciĮose. Tėvas pri
klauso Lithuanian Craftsman Klubui, Dariaus - Girėno Postui ir yra NauĮoky 
šaukime komisijos narys. Petraičiai yra niuįieniečiai, noriai skaito lietu
višką spaudą. Universitete Pamela lankys lletuviy kalbos kursus, o šiandien 

švęs savo gimtadienį.

A. & U INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai.

D. BINDOKIENEI, 
Cicero motinos dienos minėjime skaičiusiai 

įdomią paskaitą, Jūratė Arštikytė prisega 
gėlę.

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

tune-ups ir t. f.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629. • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— Dail. Vlado Vaitiekūno dar
bų paroda kelia susidomėji
mą Chicagos vjsomenėje. Ji 
intriguoja meno žinovus nau
ja tematika — senovės lietuvių 
papročių, buities ir istorinių 
įvykių motyvais. Paroda ati
daroma gegužės 27 d. 7 v. v. 
Lietuvių Tautiniuose namuose.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublle 7-1941

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

t0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

•* Margučio 40 metų sukak
tuvinė gegužinė rengiama ge
gužės 29 dieną Kapų puošimo 
dieną, Bučo sodyboje, Willow 
Springs, III. Bus įvairių pramo
gų. Veiks turtingi bufetai. Gros 
J. Joniko orkestras. Visi kvie
čiami dalyvauti. '.(Pr).

Pasiskirstė pareigomis
L. B. Vid. Vakarų Apygar

dos naujai išrinktoji Valdyba 
š. m. gegužės 19 d. įvykusiam 
posėdyje pasiskirstė [pareigo
mis: pirmininkas Inž. R. Kro
nas, Vicepirm. inž. M. Jakaitis. 
Organizacijų ir reprezentaci
jos reikalams vicepirminin
kas P. žadeikis. Sekretorius —

— Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų S-gos, Chi 
cagos skyriaus s.usirinkimas 
Įvyks š. m. Geg. 25 d. (ketvirta 
dieni) 7:30 vai. vakaro Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 6422 
So. Kedzie Avė., pagrindinę 
kalbą tema “Dabartinė Elek
trifikacija Lietuvoje” sakys 
Northwestern Universiteto pro 
ferosius dr. Zenonas Rekašius. 
Ji bus paįvairinta skaidrėm. 
Kviečiame narius, svečius su
sirinkime gausiai dalyvauti.

(Pr.)

— Vitalija Ruibytė ir Kristi
na Srugytė su talkininkais ir 
Jaunimo Kongreso programų 
komisija ruošia studijų dienų 
bei specialių seminarų progra
mas Kent State, Ohio, universi
tete liepo 4 -— 9 d. To univer
siteto bibliotekoje yra telkia
mos knygos ir dokumentai 
apie Pabaltijo kraštus, taip 
pat organizuojama nuolatinė 
Lituanistikos katedra.

MŪRINIS BUNGALOW. 3 miega, 
mi, 12 metų. 30* sklypas. 55-ta ii 
Massassoit. S28.500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
$26.500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui urie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. $54.500.

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento-

TEL. 436-7878

vams. Meninei daliai vadova
vo akt. J. Balutis.

Programai baigiantis, B. Mo- 
tušienė nuoširdžiai padėkojo 
kun. A. Juškai už bažnyčioje pa 
sakytą jautrų motinoms pa
mokslą, skautėms už dalyva
vimą pamaldose su vėliava, 
mielajai prelegentei D. Bindo- 

[kienci ne tik dėkojo, bet ir 
įprašė paskaitoje iškeltas auksi
nes mintis įpinti i savo kūrybą, 
i kad ir kiti galėtų paskaityti, 
j Taip pat padėkojo visiems pro 
[gramus atlikėjams ir jos paruo- 
įšėjams. Nepamiršo padėkoti ir 
i šios valdybos nariams J. Ska- 
jmienei už paruošimą vaišių ir 
[B. Novickui už visokią paslau
gą. Visus svečius pakvietė prie 
vaišių stalo. Mums minėjimo 
dalyviams, tenka geru žodžiu 
paminėti minėjimo rengėjus, o 
ypač B. Motušienę, paruošusią 
dvasinių vertybių stalą — pa
rodėlę ir šauniai pravedusią 
šią motinoms brangią šventę.

— Juozas Kapočius, So. Bos
ton, Mass., Lietuvių Enciklo
pedijos ir daugelio vertingų 
knygų bei raštų leidėjas, yra 
pradėjęs leisti Euciklopedia 
Lituanica. Tas svarbus darbas 
yra sėkmingai pradėtas, bet 
trūkumas prenumeratorių ir 
pinigų trukdo jo tęsimą. Lei
dykla spaudoje paskelbė EL 
prenumeratos vajų ir sandėly
je esamų knygiį išpardavimą, 
kuris tęsis iki birželio 30 d. Sa
vo pareiškime leidykla prašo 
pasinaudoti knygų išpardavi
mu ir EL prenumeratomis pa
dėti užbaigti pradėtą darbą. 

:^^fta^g;4E^>kfiHhose jauni- 
mo";šamnūrųrę^įyšovietinių 

. užgožia
. ŠHjį-Įąikų gražd^iko'niis, kaip 
■įi^^l~ėwis£gerįa»sią:.dirvą, o 
kultūros Įbęi 'syrgtiinp organi
zacijose nesiba^iaJx niekiniai 
disputai apie naųjušįtų knygų 
transportus, visai nekreipiant 
dėmesio i leidėjų pasiūlymus.

Algirdas Jonys vadovauja 
T4iiLadelphijos ir pietryčiii New 
Jersey Jaunimo Metu komite
tui. Į komitetą Įeina J. Ardys, 
R. Dilba, G. Dragūnas, A. Jo
nynas, V. Maciūnas, D. Mąka- 
rauskąitė, V. Ridikas, K. Ro- 
manauskas, V. Sušinskas ir V. 
VoleTtas Jr. *

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, -karšto vandens šili
ma gazu, l¥i auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli ' kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie $23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

PAMELA ADELĖ PETRAITYTĖ

debiutante, gimė Chicagoje, mokėsi Gage Parke pradžios 
Argo vidurinėje mokykloje, Stevens modelia-

Motinos Dienos minėjimas! sveikino susirinkusias 
Cicero ivvko C w
d. šv. Antano parapijos salėje.

Lauke vėsu. Įeinančius prie 
durų pasitinka tautiniais dra
bužiais pasirėdžiusios mergai
tės ir motinoms prisega po bal 
tą gėlę. Gražiai dekoruotoje 
salėje jauku. Šonuose gėlėmis 
papuošti ir užkandžiais ap
krauti stalai. Prie scenos — 
dvasinių vertybių stalas, už
tiestas linine raštuota staltie
se. Tautinės vėliavėlės, gėlių 
pavėsyje rymo Vargo Mokyk
la — močiutė prie ratelio. Tai 
simbolinė motina — mokytoja, 
išugdžiusi mūsų kultūrininkus, 
šviesuolius. Ant stalo išdėsty
ta .Cicerą mieste gyvenančių ir 
gyvenusių rašytojų kūryba, o 
tarpe jų šviečia ir keturios kny 
gos šios dienos prelegentės 
Danutės Bindokienės.

Viešnioms ir svečiams užpil
džius kone visą salę, minėji
mą atidarė Cicero aukšt. lit. 
mokyklos mokytoja ir LB Apy 
linkės valdybos švietimo rei
kalams narė dr. Bronė Motu- 
šienė, gražiais žodžiais iškel
dama motinystės idealą. Cice
ro L. )B. valdybos vardu pa

Įėjimas auka 7 dol. asmeniui.
Pelnas skiriamas albumui 

apie Dzūkiją išleisti.
Dzūkų Draugijos Valdyba

♦ šių metų gegužės mėn. 27 
ir 28 d. d. Dzūkų Draugija ren
gia DZŪKŲ DIENĄ Jaunimo 
Centre.

Gegužės mėn. 27 d. pradžia 
7:30 vai. vak.

Programa : 
Paskaita — žurn 

niūnas. 
Solistė 

kienė,
Vyrų orketas — Dirig. A 

Gečas, akomp. Alv. Vasaitis.
Banketas.
Gros — Ąžuolo Stelmoko < 

kestras.
Programą praves - 

Drūtytė.
Gegužės mėn. 28 d

11 vai. Pamaldos Tėvu Jė
zuitų koplyčioje,

12 vai. Apeigos prie paminklo. 
Kavutė Jaunimo Centro mažo
joje salėje.

Dzūkų Draugija kviečia vi
sus dzūkus ir jų draugus kuo 
skaitlingiau dalyvauti šioje iš
kilmingoje šventėje. Staliukus 
į banketą rezervuoti pas P. Ne
dą, telef. YA 7-5980 nuo 12 vai. 
dienos iki 7:00 vai. vak. Vėliau 
pas J. Karsą telef. LA 3-1883 ir 

Pirmame puslapyje Įdėtas jos paveikslas ir,y Grėbliūna telef. 434-2375.

♦ Dėmesio! Lietuviu Fondo 
nariai, kurie nario eilės nr. yra 
pirmojo tūkstančio ribose, turį 
Įsigiję 3-jų Lietuvos prezidentų 
medali savo LF numerio ir no
rėtų įsigyti to pat numerio Min
daugo medalį, prašomi skubiai 
tuo reikalu kreiptis į LF vice
pirmininką ir reikalų vedėją 
Antaną Rėklaiti. Rašant laiš
ką, nurodyti ar norėtų įsigyti 
bet kurio kito nr. medali, jei 
norimo nr. medalis būtų jau 
parduotas? Su užsakymu kar
tu įsiusti ir čekį Lithuanian 
Fondation vardu. Medalio kai
na be dėžutės $12.50, su dėžu
te $15.00. Medalio pasiuntimui 
paštu pridėti 50 centų. LF ad
resas: 2422 W. Marquette Rd., 
Chicago, IL. 60629, tel. 312 — 
925-6897. (Pr).

ŽMOGUS BE NAMŲ — 
TAI MEDIS BE LAPŲ

SAULĖTAS, naujas 2 butų mūras 
po 5 kambarius. Atskiri radiant šil
dymai, karpetai. Abu butai air cond. 
Naujas garažas. Gaunate už $41,000.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19,500.

8 KAMBARIŲ 2 aukštų namas. 50’ 
sklypas. 2 auto garažas. Arti 98-tos 
ir California. $19,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, čia liuksus 
butas ir modernios biznio patalpos. 
50’ sklypas. Garažas. Galimos pa
jamos apie $6,500 metams. Kaina 
$45.000.

PLATUS SKLYPAS prie gražaus 
Marquette Parko. $10,000.

APIE 16 METU geras 2 butu niūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Greit galima užimti. $37.500.

ŠVIESUS 2 BUTU 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 Marauette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30,000.

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

ŠVARUS 7 KAMBARIU MŪRAS. 
Gražiai įrengtas beismantas
Air-cond. Uždaras porčius. x_______
Tuoj galima užimti. Marquette Par
ke. $23,500.

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKĖJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! J

mamy- 
gegužės 14 tęs ir močiutes ir palinkėjo vi

soms geriausios sėkmės. Toliau 
kvietė prisiminti mūsų miru
sias ar Sibire nukankintas , sa
vanorių, partizanų, mūsų lais
vės kovotojų motinas. Jos vi
sos pagerbtos atsistojimu.

Paskaitą skaityti pakvietė 
Danute Bindokiene, K. Done
laičio mokyklos mokytoją, ra
šytoją. keturių vaikų motiną, 
kuri kalbėjo apie jaunos moti
nos šių laikų uždavinius. Vai
ką reikia ne tik mylėti, bet ir 
mėgti, sakė prelegentė, nesi
gailėti su vaiku praleisti lai
ko, atsakant i jo klausimus. 
Motina šiandien turi kovoti 
prieš gatvės ir televizijos Įta
kas ne vien tik lietuviško, beįt 
iš viso auklėjimo prasme. PasĮ- 
kaitininkė savo jaunatviška 
energija ir idėjomis užbūrė 
klausytojus.

Meninę programą atliko niū 
sų mažieji. Deklamacijas pa
ruošė mok. S. Balutienė, tau
tinius šokius — K. Leseckienė 
ir S. Palionienė, dainas J. Krei
vėnas. Vaikai, parėdyti tau
tiniais drabužėliais, atrodė 
nepaprastai gražiai. Garbė tė-

R. Zalatorius, iždininkas — F. 
yaiinskas, reikalų vedėjas Z. 
^iupsin's, informacijai A. 
Kareiva.
f Naujoji valdyba, išklausiusi 
buvusio pirmininko J. Jasaičio 
veiklos planą šiems metams, 
skubiuosius reikalus ryžtingai 
žada vykdyti. O tolimesniems 
planams greitu laiku renkasi 
antrajam posėdžiui.

.1. Kareiva
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