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Saulėta, dieną 80°, naktį 60. 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:22.
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ŽYMIAI PADIDĖJO KARO IŠLAIDOS
WASHINGTONAS. — Gynybos sekretorius Melvin Laird ir 

Jungtinio Kariuomenės štabo viršininkas admirolas Thomas Moo
rer, pirmadienį pareiškė kongreso lėšų komitetams, kad susita
rimas su Sovietų Sąjunga apriboti 5-riems metams strateginių 
raketų statybą, nesutaupys Amerikai daug pinigų, nes- teks esą-’ 
mas raketas modernizuoti, nedidinant jų skaičiaus. Raketų, ko
kybės gerinimas yra reikalingas, kad Sovietų Sąjunga norėtų ir 
toliau derėtis dėl sutarties pratęsimo ar net dėl turimų ginklų 
skaičiaus sumažinimo.
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CAMBRIDGE. — Pirmadieni j Bostoną buvo atskridęs Va
karų Vokietijos kancleris Willy Brandt dalyvauti Harvardo uni
versiteto iškilmėse, kur buvo prisiminta 25 metų sukaktis nuo 
Marshall Plano pradžios. Kancleris Brandtas pareiškė Europos, 
ypač Vokietijos, dėkingumą Amerikai už pagalbą sunkiose die
nose po 11-trojo Pasaulinio karo. Buvęs valstybės sekretorius 
Marshall vertas pagarbos, nes jis įtraukė anuo metu Į savo re
konstrukcijos planus ne tik Amerikos sąjungininkes valstybe 
bet ir buvusį priešą, nugalėtą Vokietiją, pareiškė Brandtas.

Sekretorius Laird aštriai pasi
sakė dėl sen. McGovern siūly
mo sumažinti JAV gynybos biu
džetą net 20 bilijonų dolerių. Tai 
būtų ne kas kita, kaip baltos 
pasidavimo vėliavos iškėlimas, 
kalbėjo Laird. Vienintelį sutau- 
pymą galima tikėtis padaryti — 
iš gynybos raketų sutarties, ku
ri apriboja tų raketų skaičių iki 
200. Pusė tu raketų bus stato
ma prie Washington© — sosti
nės apsaugai, o kita pusė gins 
strateginių raketų bazes La
kotoje. Kongresas iki šiol, po 
ilgų ginčų, patvirtino dviejų 
gynybos raketų bazių statybą, 
nors Pentagonas planavo staty
ti 12. Sutartis su sovietais ap
riboja gynybos raketas dvejose 
bazėse.

Gynybos sekretorius nustebi
no lėšų komiteto narius, praneš
damas, kad padidinti karo veiks
mai Vietname padidins gynybos 
biudžetą 3-5 bil. dolerių. Viet
namo karo išlaidos smarkiai pa
didėjo dėl komunistų ofenzyvos. 
Vien tik amunicijai per pasku
tinius du mėnesius .išlęistai;400 
mil. dol. Sekretorius' paaiškino, 
kad prezidento Johnsono laikais 
Vietnamo karas kainavo Ameri
kai 22 bil. dol. per metus, šiuo 
metu jis kainavo, iki komunis
tų ofenzyvos, 7 bil. dol. Padidė
jus karo laivyno ir aviacijos 
veiksmams teks išleisti iki 5 bil. 
dol. daugiau. Amerika planuo
ja duoti Pietų Vietnamui 400 
mil. dol. vertės ginklų pakeis
ti mūšiuose sunaikintus, praras
tus ginklus.

Numatytame gynybos biudže
te iš 83.4 mil. dol. strateginiams 
naujiems ginklams skiriama 1.2 
bil. dol. Dalis tų lėšų eis nau
jo povandeninio laivo statybai 
ir kita dalis naujo bombonešio 
B-l konstrukcijai. Tie bombo
nešiai turės pakeisti dabar nau
dojamus B-52 lėktuvus.

Laird įspėjo kongreso narius, 
kad vienašališkas Amerikos nu
siginklavimas, kuri siūlo kai ku
rie kandidatai į prezidento vie
tą, užkirs kelią Į tolimesnį susi
tarimą su sovietais, kurie tada 
pasieks ginklų persvarą ir be 
derybų.

SEATTLE. — Jaunimo mėgia
ma Rolling Stones muzikos gru
pė atvyko į Seattle, Washing
tone. Koncertas, kurio klausė
si 14,000 klausytojų, praėjo ra
miai. Prieš kelias dienas gru
pė koncertavo Kanadoje, Van- 
couvery. Ten minia sužeidė 30 
policininkų, 15 triukšmadarių 
buvo suimta.
TEL AVIVAS__ Izraelyje pir

madienį arabai nušovė vieną ka
reivi ir antra sužeidė.

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadat pareiškė, kad naujas 
karas su Izraeliu yra neišvengia
mas.

WASHINGTONAS. — Armi
jos štabo viršininkas gen. West
moreland Įsakė visiems dalinių 
vadams žiūrėti, kad kareiviai ne
nutuktų, o nutukusius įsakė su
liesint!.

SANTIAGO. — Čilės darbi
ninkų unijų rinkimuose svar
biausioje federacijoje laimėjo 
krikščionių’ -demokratu kandida
tas, laimėdamas prieš socialistą 
ir komunistą.
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Hong Kongo miesto centre šimtai krautuvių vilioja savo iškabomis pirkėjus ir jų pinigus.

Kancleris Brandtas. išreik 
damas Vokietijos dėkingumą 
įteikė Harvardo universiteto su
darytai komisijai 150 mil. vo
kiškų markių — 47 mil. dolerių 
Amerikos švietimo fondui, kuris 
specializuotųsi Europos proble
mų studijose. Šis fondas bus va
dinamas “Vokiečių Marshall 
Fondas Amerikoje”. Be to Vo
kietijos kancleris davė Harvar
do universitetui 900,000 dol. Eu
ropos studijų projektams. Vo
kietija padidina savo Įnašą i 
Fulbrighto stipendijų progra
mą amerikiečių studijoms Euro
poje iš 600,000 dol. per metus 
iki milijono dolerių. Bonos vy
riausybė apmokės aukštos kvali
fikacijos mokslininkų pa įkeiti
mo programas, iki pusantro mJ. 
dol. per metus ir duos iki 800,000 
dol. per metus studentų huma
nitarų pasikeitimo programai.

Prezidentas Trumanas 1947 
metais kovo mėn. paprašė kon
greso 400 mil. dol. Turkijai ir 
Graikijai nuo komunizmo ginti, 
o tų pačių metų birželio 5 d. Har
vardo .universitetą baigusių su- 
^ažia?v«ltiė' valdybės' sekretorius 
Marshall pasakė kalbą ir paskel
bė, kad -Amerikos vyriausybė 
bandys padėti Europos valsty
bėms atstatyti pramonę ir pre
kybą. Po penkių savaičių Pary
žiuje įvyko 16 Europos valsty
bių delegacijų suvažiavimas. 
Buvo įsteigta Europos Ekonomi
nio Bendradarbiavimo organiza
cija. Tarp 1948 ir 1952 metų 
Amerikos kongresas davė Euro
pos šalims apie 13 bilijonų dole
rių paskolų, šalia jau anksčiau 
duotų 9 bil. dol.

Istorikai sutinka, kad Ame
rikos parama pokarinei Europai 
ne tik padėjo pamatus Europos 
valstybių ekonominiam suklestė
jimui, bet ir Įpratino susi
skaldžiusias tautas bendradar
biauti, atsirado garsus Schuma- 
no planas. Įsteigęs Prancūzijos 
-Vokietijos plieno ir anglies or
ganizaciją, iš kurios išsivystė 
Bendra Europos Rinka, kuri tu
rės greit jau 10 narių.

Bandė sustabdyti 
lėktuvnešį

NORFOLKAS. Iš Virgini
jos uosto i Ramųjį vandenyną 
išplaukė dar vienas JAV lėktuv
nešis “America”. Pakrančių 
Sargybos kuteriai turėjo lėk
tuvnešiui praskinti kelią pro 
demonstracijos dalyvius, kurie 
susėdę Į valtis ir baidares, ban
dė pastoti milžinui kelią. Di
džiajam laivui sukėlus bangas, 
kelios valtys apsivertė ir jau
nuolius teko graibyti iš vandens. 
Pakrančių Sargyba išgelbėjo 31 
demonstracijos dalyvi, 
juos i krantą ir paleido.

nuvežė

Lakūnai nuskandinoKASYKLOJE ŽUVO 468 DARBININKAI 1-4
SALISBURY. — Rodezijos anglių kasykloje, apie 200 mylių 

nuo Bulawayo miesto, Įvyko požeminis sprogimas, sugadinęs 
ventiliacijos sistemą ir prileidęs dujų į kasyklos tunelius. Sprogi
mo metu kasykloje buvo 435 negrai darbininkai ir 33 baltieji. 
Nėra ženklų, kad nors vienas jų būtų likęs gyvas. Tai tragiš
kiausia nelaimė Rodezijos kasyklų istorijoje.

Pasaulio nelaimių tai-pe di
džiausia kasyklų nelaimė Įvyko 
Kėnijoje.1942 metais,-kada žuvo
l, 549 darbininkai. Amerikos ka
syklų katastrofų tarpe daugiau
sia žuvusių buvo Monongah, W. 
Va., kasyklos sprogimas 1907
m. , kada žuvo 361 darbininkas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

100 priešo laivų
SAIGONAS. — Amerikos ka

ro lėktuvai vakar savo puolimus 
nukreipė Į šiaurės Vietnamo 
vandens kelius. Bomboms su
griovus visą eilę tiltų ir per
kirtus geležinkelius, komunis
tai sustiprino savo vidaus van
dens kelių naudojimą. Lėktuvai 
vakar sunaikino virš 100 laivų 
ir baidokų. Vien tik lėktuvne- 
čio “Coral Sea” lakūnai prane
šė apie 69 laivų nuskandinimą 
Song Ca upėje, netoli Vinh mies
to.

Maskvos spauda
c

LONDONAS., — Amerikai 
draugiška Europos spauda ži
nią apie Angelos Davis išteisi
nimą jkelbia, kaip .Amerikos 
teisingumo sistemos laimėsimą,' 
demonstrati  jos nešališkumo Įro
dymą. Švedijos “Expressen” ra
šo, kad tie, kurie įrodinėjo, jog 
juoda komunistė negali turėti 
Amerikoje nešališko teismo, da
bar pasirodė neteisingi.

Sovietų laikraščiai sako, 
Amerikos teisme laimėjo 
žanga. Sovietų spauda nei kar
to nepaminėjo, kad Davis teisia
ma ne dėl savo komunistinių pa
žiūrų, bet buvo kaltinama są
mokslu išvaduoti iš kalėjimo ka
linius, sąmokslu pagrobti Įkai
tus ir Įsivėlimu Į žmogžudystę, 
kada keturi žmonės, jų tarpe fe
deralinio teismo teisėjas, žuvo 

I bebandant išvaduoti kelis kali
nius, nušauti jos ginklais.

Sovietų propaganda, nutylėju
si tikrą teismo priežastį, dabar 
skelbia, kad Kalifornijos valsti
ja bandė atkeršyti komunistei.

♦ Valstybės departamentas 
išreiškė nepasitenkinimą Švedi
jos premjero kalba, pasakyta pa
saulio aplinkos konferencijoje. 
Vietnamo konfliktas neliečia 
konferencijos tikslų, kurie nėra 
politiniai. Galimas daiktas, Ame
rika pareikš

♦ Karinė 
kad Kontumo 
jau nebeliko,
iš paskutinių pastatų miesto pa
kraštyje.

♦ Kambodijos prezidento rin
kimuose dabartinis prezidentas 
Lon Nol gavo 60% visų balsų.

♦ Alžiro vyriausybė paskelbė, 
kad ji suteiks politinę globą 22

Jugoslavijos Tito 
vizitas Maskvoje

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga labai draugiškai sutiko Ju
goslavijos prezidentą Tito, ku
ris paskutinį kartą Maskvoje 
lankėsi prieš septynerius metus. 
Specialiose ceremonijose Niko
lai Podgornas apdovanojo Tito 
Lenino ordinu “už jo dalyvavimą 
1917 m. revoliucijoje ir ilgame
tį vadovavimą kovai prieš im
perializmo agresijos ir pries
paudos jėgas”.

Iškilmingame bankete kalbą 
pasakė Brežnevas, ignoruodamas 
praeities nesusipratimus ir dė
kodamas Jugoslavijos preziden
tui už draugiškumą Sovietų Są
jungai.

Užsienio stebėtojai aiškiną 
šitokį nepaprastą sovietų vadų 
draugiškumą Titui Kremliaus 
pastangomis suvienyti komunis
tinius kraštus prieš Europos sau
gumo konferenciją. Santykiai 
su Jugoslavija nebuvo labai šil
ti, ypač po Čekoslovakijos oku
pavimo, kurį Tito buvo griež
tai pasmerkęs.

Izvestija pripažįsta. kad 
Įtemptos derybos su Jugoslavi
jos vyriausybe siekia sumažinti 
skirtumus socializmo principų 
interpretacijoje, siekia panai
kinti nesusipratimus, kylančius 
iš skirtingų socialistinių kelių.

Prieš Tito vizitą Maskvoje čia 
lankėsi kelios jugoslavų preky
bos delegacijos. Jugoslavija sie
kia palankesnių sąlygų sovietų 
žibalui ir geležies rūdai pirk
ti. Prekyba su Sovietų Sąjunga 
sudaro tik 11% Jugoslavijos už
sienio prekybos. Tą nuošimtį 
norima gerokai padidinti.

Connally kelionė 
Į15 valstybių

WASHINGTONAS. — Buvęs 
iždo sekretorius John Connally, 
prezidento siunčiamas, aplan
kys 15 valstybių, kelionėje pra
leisdamas visą mėnesi. Jo svar
biausias uždavinys bus tarptau
tinės prekybos ir ekonominiai 
reikalai, tačiau pasikalbėjimuo
se su aplankomų šalių vyriausy
bėmis bus paliesti ir Amerikos 
užsienio politikos klausimai. 
John Connally praėjusį savait
galį ilgai viešėjo Key Biscayne, 
kur prezidentas ilsėjosi. Daly
vaujant ir prezidento patarėjui 
Kissingeriui prezidentas smul
kiai papasakojo apie savo dery
bas Maskvoje.

Connally kelionę pradėjo va
kar, sustodamas Venecueloje. 
Vėliau jis skris į Kolumbiją, 
Braziliją, Argentiną, Boliviją, 
Peru ir socialistinės vyriausybės 
valdomą Čilę.

Iš Pietų Amerikos prezidento 
pasiuntinys lankysis kai kurio
se Azijos valstybėse. Smulkus 
jo kelionės planas esąs nebaig
tas.

Švedijai protestą, 
valstybė skelbia, 
mieste komunistų 
Jie buvo išmušti

šalia laivų lėktuvai susprogdi
no dar 8 tiltus. Komunistei pra
dėta ofenzyvą Pietų Vietname, 
jiems daug kainuoja.

kad
pa-

Teroristas tikrai
buvo Libane

JERUZALĖ. — Izraelio poli-1 
ei j a, pabaigusi tardyti japoną) 

m. William Holden, Amerikos I teroristą, kuris su kitais dviem 
negrui, kuris su balta mergina 
atvyko pagrobtu lėktuvu. Alži- 
ras sugrąžins pusę milijono dol. 
Western Airlines bendrovei, ku
ri tą sumą piratui sumokėjo.

Netoli Taivano į jūrą nu
krito Amerikos transporto lėk
tuvas. Vieno Įgulos nario kūnas 
surastas, dar penki yra dingę. 

Britų kareiviai, apsupę vie
ną katalikų namą, rado jame aš
tuonis vyrus. Jų tarpe buvo ai
rių slaptos armijos trys karinin
kai ir keturi kareiviai.

Pasaulio teršimo

183,000 žydu.

bijo
Izraelio keršto veiksnių.

I
I

Pernai Izraelis susilaukė 42.- 
000 naujų gyventojų, o šiais me
tais tikisi sulaukti 60,000.

kus ir valdžiai šis teismas kai
navęs 800,000 dol.

bė japonų keleivinį lėktuvą ir 
jį privertė skristi j šiaurės Ko
rėją. Nuo to laiko Takeshi Oko- 
moto gyvena š. Korėjoje.

ALBANY. -- New Yorko gu
bernatorius pasirašė įstatymą, 
kuris specialiai šelps ir globos 
Vietnamo karo belaisviu vaikus. 

C

konferencija
STOCKHOLMAS. — Jungti-

Tėvas prašo 
nubausti sūnų

TEL AVIVAS. — Izraelyje žu
vusieji portorikiečiai buvo iš
vežti namo. Jų kūnus išlydėjo 
Izraelio vyriausybės pareigūnai 
ir Amerikos bei Japonijos diplo
matai. Tel Avivo aerodrome į 
lėktuvą buvo sukrauta 16 gra
bų. Givi likę portorikiečiai tęsia 
savo piligrimų vizitą Jeruzalėje.

Gyvo likusio japono teroristo 
Kozo Okamoto tėvas pareiškė 
parašęs Izraelio vyriausybei laiš
ką. kuriame jis reikalauja, kad 
jo sūnus už savo darbus būtų 
nuteistas mirti. Jis norįs, kad 
Izraelio žmonės žinotų, kaip jis 
yra supykintas savo sūnaus el
gesio. Vyresnis jo sūnus Take
shi Kozo brolis, irgi priklausė ra
dikalų revoliucionierių grupei, 
kuri prieš dvejis metus pagro-

Graikai pripažino 
Pekino valdžią

ATĖNAI. — Karinė Graikijos 
vyriausybė susitarė su komu
nistine Kinija užmegzti diplo
matinius ryšius. Bendrame ko
munikate Graikija “priima dė
mesin Kinijos Liaudies Respubli
kos poziciją, kad Taivanas yra 
neatskiriama Kinijos teritori
jos dalis”. Ambasadoriais bus 
pasikeista per ateinančius 6 mė
nesius.

Tautinės Kinijos ambasado-

surengė skerdynes Tel Avivo 
tarptautiniame aerodrome, pa
pasakojo spaudai, kad visi trys 
japonai buvo pasiryžę nusižudy
ti po šaudymo, kuriame žuvo 25 Prokurorai pakvietę 97 liudinin- 
žmonės ir 70 buvo sužeistų.

Japonai buvo pasamdyti šiam 
darbui Japonijoje ten nuvyku- 
sio palestiniečio Abu Ali. Gy-1 
vas likęs teroristas iš Japonijos 
išskrido Kanados lėktuvų i Mon
treal} vasario 29 d. čia jis gera
me viešbutyje, už kurį sumokė
jo arabų organizacija, išbuvo 
iki kovo 4 d. Per New Yorką 
japonas atskrido Į Paryžių, o iš 
čia Į Beirutą. Jis du mėnesius 
praleido su palestiniečių parti
zanų grupe, kuri jį išmokė nau
doti granatas ir automatinius

rius Graikijoje apgailestavo šį šautuvus. Treniruotės su gink- 
graikų valdžios žingsnį, nes pra- Ia,s vykdavo kasdien. Iš Liba- 
eityje abi griežtai antikomunis- no teroristai nuvyko į Romą, o Į 
tinės vyriausybės turėjusios la- ^’a i Tel Avivą, kur įvyko 
bai nuoširdžius santykius. Tau- skerdynės.
tinės Kinijos ambasadorius su Libano valdžia paneigė japo-1 
štabu greit išvažiuos iš Atėnų, no tvirtinimą, kad jis buvo Li-I 

Diplomatiniai stebėtojai tvir- bane ir čia buvo paruošiamas 
tina, kad šį netikėtą graikų vy- savo misijai. Net ir Libane įsi- 
riausybės žingsnį išreikalavo kūrusi Palestinos Liaudies gru- 
graikų prekybos laivų savinin- pė. kuri anksčiau gyrėsi atliku- 
kai, kurie nori komunistinei Ki- si Tel Avivo skerdynes, dabar sa- 
nijai nuomoti savo laivus, kurie ko, kad tie teroristai jau kuris 
ir dabar, po kitų valstybių vėlia- laikas gyvenę Izraelio okupuo- 
vomis vežioja krovinius j Kini- toje teritorijoje. Libanas 
jo« uostus.

nių Tautų konferencija žmonijos 
Aplinkos klausimams išsirinko 
savo pirmininku Švedijos )mi- 
nisterį Ingemund Bengtson. Se- 

I kretoriumi yra Kanados Maurice 
Strong. Konferencijoje kalbą pa
sakė ir Švedijos premjeras Olof 
Palme, pabrėždamas pasaulio 
aplinkai karų daromą žalą. Jis 
nurodė į Indokinijos laukams ir 
miškams padaryta įvairių che
mikalų žalą ir tūkstančius duo
bių. išmuštų ryžių laukuose.

Šalia oficialios konferencijos, 
kurioje dalyvauja 1,200 delega
cijų narių, Stockholman suvažia
vo ir įvairios aplinkos ir kovos 
prieš taršą grupės, kurios irgi 
daro susirinkimus ir svarsto 
tuos pačius klausimus. Tos gru
pės dažniausiai kaltina vyriau
sybes ir “establišmentą” už pa-

JERUZALĖ. Izraelio imi
gracijos ministeris Peled pareiš
kė parlamente, kad per paskuti
nius penkeris metus, po šešių 
dienu karo, i Izraeli atvažiavo 

Baugiausia imi
gravo iš Europos valstybių — 
80,000. Iš Azijos ir Afrikos at
važiavo 53.000. iš Amerikos ir 
Kanados 35.000 ir iš Pietų Af
rikos 17.000.

šaulio teršimą ir kitas negero
ves. šiose pogrindinėse konfe
rencijose dalyvauju, daug po
litikuojančių jaunuolių, daugiau
sia amerikiečių.

Premjeras Palme pabrėžė sa
vo kalboje, kad užtenka aplin
kos taršos klausimais skelbti de
klaracijas. atėjo laikas ka nors 
daryti.
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IX ’I METAI

Prasidėjusių iškylų ir stovyklų džiaugsmui

SKAUTĖMS
Kai sužiba danguj žvaigždė vakarė
Ir kyla Viešpačiui graudi malda, 
Tu atsimink, ką Kristus tarė 
Žvejų laivelyje tada!

Kas su manim gyvent išėjo,
Tam mano ištiesta ranka.
Ir susiglaus spai nai plačiausio vėjo, 
Po kojų atsiguls nurimusi banga.

Tau benešant mažytį žiburėlį, 
Padus sužeis aštri laukų žolė...
Tik neužmiršk, ką medis anuomet iškėlė —
Ir atsiklaupk prie kryžiaus pakelėj ...

Jei tave žmonės ir draugai paliktų, 
Aš tavęs nepaliksiu pakelėj vienos.
Uždengsiu nuo pelėdų klyksmo pikto, 
Pakol visi kraštai pasaulio įdienos.

Kai rytą saulė, bedugnes nušvietus,
Tau kaktą skaidrybe palies,
Pakviesiu pas save Į iškilmingus pietus 
Iš Nemuno gražios šalies.

Sužibus žvaigždei danguje vakarei, 
Susimąstyki, pagalvok, nurimk — 
'r patikėki viską Dievo valiai —
Draugovę, skiltį — viską, kas yra aplink!
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ANDRIUS MARKULIS — NAUJASIS SKAUTININKAS
Jam žalią kaklaraištį užriša skautininku įžodžiui vadovavęs v. s. kun. Juozas 

Vaišnys, SJ, LSS Dvasios Vadovas, i
G.. Plačo nuotr.

: tikrintas specialios leidinio per
žiūrėjimo komisijos Toronte, 

; kurią sudarė: LS Brolijos ir LS 
1 Seserijos jūrų skautų-čių sky- 
I riaus vedėjai j. s. A. Empake- 
' ris ir s. M. Vasiliauskienė, j. v.
s. B. Stundžia, j. s. H. Stepaitis, 
ps. A. Biškevičienė ir j. ps. P. 
Gorys. Pagal jų pastabas rank- 

I raštis pataisytas ir, jei darbas 
j vyks pagal numatytą planą, kny- 
■ ga bus išleista š m rugsėjo mėn.

Knygą “Jūrinis Skautavimas” 
finansuoja ii- leidžia LS Brolija 
ir LS Seserija. Spaudos darbą 

i vykdys v. s. C. Sinkevičiaus 
! spaustuvė Toronte. Knygos me- 
j ninę priežiūrą ir iliustracijas at- 
I lieka j. v. s. Stepas Makarevi- 
eįus.

Gero vėjo! visiems šios kny
gos leidinio darbuotojams, kad 
mūsų jūrų skautai ir skautės 
jubiliejiniais metais sulauktų 
brangios dovanos — taip reika
lingo žinyno. Sesė Irena

želio 17 d. Tą savaitgalį visi 
skautų vadovai, tėvai, rėmėjai, 
geradariai pasimatys Romuvo
je. Skautų-čių registraciją į sto
vyklą reikia baigti iki liepos 1 
d.

Dešimtosios stovyklos vado
vybė Romuvoje organizuoja la
bai reikalinga moterų talką sto
vyklavimo metu. Kol maitini- 
mąs centralizuotas ir patys 

skautai nuo nuolatinio valgio 
gaminimo atleidžiami, visada la
bai reikia šeimininkių. Dviejų 
pamainų sudarymui reikalingas 
nemažas būrelis ponių ar pane
lių. Vadovybė kreipiasi Į visas 
skautų-čių mamas, rėmėjas ir 
prašo, kas tik gali, stovyklauki
te Romuvoje ir padėkite, šeimi
ninkių registraciją tvarko s. I. 
Meiklejohn, 64 Kilkeney Dr., 
Agincourt, Ont. Tel. 499-1092.

Č. S.
Gaila, kad kartais tėvai ne

aplanko savo vaikų. Tradicinis

IŠ v. S. ANTANO SAULAIČIO, LSS TARYBOS PIRMININKO, 
VIEŠNAGĖS CHICAGOJE

"Skautu Aico" žurnalo redaktoriui s. Juozui Toliušiųj šv. Jurgio D.ieną LSS 
Tarybos P-kas v. s. A. Saulaitis sega "Lelijos" ordiną, šypsosi A. Gasnerienė.

G. Plačo nuotr.

KE?ASIDUODANT, NELEIDŽIANT RANKU, 
atviri keliai j ateiti

Apie tikėjimą, kad galima būti pasaulyje pasklidusiems ir 
drauge jaustis vienos šeimos nariais.

A teiti atspėti yrą neįmanoma. Galima tik mėginti daryti kai 
kurias išvadas iš praeities. Pirmiausia, tiek lietuviška skautija, 
tiek Akademinis Skautų Sąjūdis yra nariais didėjančios organi
zacijos. Kiek ilgai sugebėsime šiuo keliu eiti, priklausys nuo 
jaunesnių narių. Sąjūdis savo pagrinde laiko labai svarbų, bet 
nevisuotinai pripažįstamą raktą, šis raktas yra suaugusių skau- 
tybčs vystyme ir jų organizuotumo išlaikyme.

★
Brolija ir Seserija yra labiausiai susirūpinę vaikų ir paauglių 

vystymu nevisada pajėgia dėmesio skirti pačio kritiškiausio 
amž’aus septyniolikmečių ir vyresnių __ tautiškam brandini
mui. Tai yra A.S.S. atsakomybė, kurią reikia visorpis jėgomis 
vykdyti. Jeigu pajėgsime, savaime išlaikysime ąieities kadrus 
Brolijos. Seserijos darbui tęsti ir lietuvių išeivių, visuomeniškiems 
reikalams.

Antraeiliu Sąjūdžio uždaviniu ateityje matyčiau lietuviškos 
skautijos rėmėjų (neturiu galvoje konkurencijos su tuntų tėvų 
komitetais) organizavimą, idant sudarytume pakankamą medžia
ginį pagrindą lietuviškam skautavimui pasaulyje tęsti, šio žings
nio nesame pradėję. l>et reikėtų apie jį galvoti.

j

Sąjūdžio misijos pramatymas remiasi idealizuotom galimy
bėm. Jų pagrinde glūdi nepaprastai graži idėja, tikėjimas, kad 
galima būti pasaulyje paklidusiems ir drauge jaustis vienos di
delės broliškos šeimos nariais, kurie, vienas kitą gaivindami, būtų 
pasaulio lietuvių šviesuomenės žiburys, neišsenkamas lietuvišku
mo ir skautiškumo gyvenimo šaltinis!

LEIDINYS,KURIOLABAI LAUKIAJŪRININKAI
Kruopštus j. v. s. Broniaus 

Juodelio kelerių metų darbas
Jūrinis skautavimas yra Įdo

mus, platus, su ypatingais rei
kalavimais. Jis apjungia ne tik 
visus lietuviškos skautybės as
pektus, bet ir skiria išimtini 
dėmėsi ugdyti savo narių meilę 
mėlyniesiems vandens plotams 
— lietuviškai jūrai, vandens 
sportui.

Iš jūrų skauto-tės reikalauja
ma ne tik gerai įsisavinti visas 
žemyno skautų žinias, bet ir te
oretiškai bei praktiškai išeiti 
plačią jūrinio skaptavimo pro
gramą. Iki šiol turėjome gerai 
paruoštas bendrojo skautavimo 
programas ir vadovėlius, bet

labai trūko išsamaus jūrinio 
skautavimo žinyno.

Džiaugiamės, kad ši spraga, dvejų metu.

VS vs P. Molis Ė LS Seserijos 
VS vs L. Milukiesė, yra 39 sky
riai, Lietuvos jūrininkystės is
torija, Lietuvos vandenys, Lai
vininkystės prae.tis, Plaukioją 
statiniai, Laivų rūšys ir klasės, 
Laivų statybos būdai, Burlaivio 
takelažas, Valties dalių pava
dinimai, Irklavimas, Buriavimo 

i teorija, Regatinis buriavimas, 
Motorlaiviai, Plaukiojančių pa
statų parinkimas, Plaukiojančių 
pastatų priežiūra, Lynai, mazgai 
ir špleisavimas, Navigacija, Lai
vo kurso nustatymas, Meteoro
logija, Inkarai, Navigacinio ke
lio ženklai, Pasaulio vandenynai 
ir jūros, Uostai, Laivo doku
mentacija, Signalizacija, Jūri
nės tradicijos; Vėliavų ir vimpi- 
lų nešimas, LSS jūrų skautų- 
čių tradicijos, Saugumas vande
nyje, Jūrinės specialybės, Laivo 
denis stovykloje, Stovyklos uos
tas ir maudyklė, žymiausi Pa
saulio jūreiviai, LSB jūrų skau
tų istorija, LSS jūrų skaučių 
istorija, Jūrinės dainos. Jūratė 
ir Kastytis, Jūrinė terminologi
ja angliškai, 'Panaudota litera
tūra.

Knygai paruošti reikėjo arti

BENDROJE BOSTONO ŽALGIRIO IR BALTIJOS TUNTŲ SUEIGOJE 

kun. A. Janiūnas kalba maldą.

Vartų, Audronei Migliwtei — 
Kernavės ir DpJĮai NLaciukevi- 
čiūtei — Nerijos tunto.

Jaunieji broliai ir sesės Šio 
įvykio labai laukė ir nuoširdžiai 
ruošėsi — repetavo pasirody
mus, mokėsi dainų ir šūkių, no
rėdami kuo geriausiai pasirody
ti prieš kitų tuntų seses-brolius, 
vadovus ir tėvus. Pasiruošta 
buvo garsai, ir laužas praėjo pui
kiai, deja, jo pasižiūrėti atėjo 
tik vadovai, skautinirikai-kės ir 
negausus būrelis tėvų. Pasige
dome daugelio tėvų, kurie gy
vena Marquette Parke, vos ke
letą blokų nuo laužavietės. Ap
gailėtina, kad dalis tėvų nema
to reikalo dalyvauti iškilmingo
se sueigose, laužuose ir pan. Tė
vų susidomėjimas ir dalyvavi
mas ne tik skatina vaikus di
desniems siekimams ir veiklai, 
bet taip pat suartina tėvus ir 
vaikus.

Laužą pradėjo s. J. Liubins
kas, pasveikindamas susirinku
sius ir pristatydamas dalyvau
jančių tuntų tuntininkus. Lau
žui uždegti pakviesti atstovai iš 
kiekvieno tunto. Su vyresniųjų 
pagalba, laužas netrukus gra
žiai suliepsnojo, ir mažieji nuo
širdžiai Įsijungė. Gabioms lau- 
žavedėms vadovaujant, daina se
kė daina, aidėjo šūkiai. O kiek 
tų pasirodymų: vienas Įdomes
nis už kitą! Tik vėjas sklaidė 
jaunus balselius, ir nevisus pa
sirodymus buvo galima išgirsti.

Arti dvi valandas trukęs lau
žas baigtas bendram rate sugie- 
dant “Ateina naktis”. IR.

netrukus bus užpildyta LS Bro
lijos ir LS Seserijos pastango
mis išleidžiant seniai laukiamą 
“Jūrini Skautavirpą”, spaudai 
labai rūpestingai paruoštą j. v. 
s. Br. Juodelio.

“Jūriniame Skautavime”, ku
riam Įvadą parašė LS Brolijos

v. s. Br. Juodeliui šiame 
darbe talkino

j. v. s. K. Aglinskas, j. v. s. 
A. Aglinskas, dr. J. Anysas, j. 
v. s. L. Knopfmileris, j. v. s. S. 
Makarevičius, s. M. Vasiliaus
kienė ir kt. Rankraštis buvo pa-

VEIDAI
IR

DARBAI
ŠĮ sekmadieni Chicągos vi

suomenei bus atskleistas Liet. 
Skaučių Seserijos albumas. Il
gai lauktoji istorinio pobūdžio 
knyga — albumas “Lietuvių 
Skaučių Seserija” jau išėjo iš 
spaudos ir baigiama Įrišti. Ofi
cialus šios svarbios knygos pri
statymas Įvyks sekmadieni, bir
želio 18 d., 7:30 vai. vak. Lie
tuvių Tautiniuose namuose. Se
sės ir broliai, vadovės-vai, skaų- 
tininkės-kai ir skaučių veikla 
besidominti visuomenė maloniai 
kviečiama apsilankyti.

Zigmas Jaunius — šieme
tinis Lituanicos tunto stovyklos 
viršininkas. Lituanicos tunto 
vadovybė ragina visus stovyklon 
vykstančius nedelsiant užpildy
ti ir stovyklos viršininkui pri
statyti registracijos lapus. Pa
geidaujama, kad su registraci
jos lapais būtų pristatytas ir 
pilnas stovyklos mokestis. Dėl 
informacijų kreipkitės Į šių me
tų Lituanicos stovyklos viršinin
ką s. Z. Jaunių, tel. GR. 6-8495, 
arba Į tuntininką ps. S. Miknai- 
tį tel. 436-0809.

Siūlo savo 
“Džiugo” tunto 
Skautininkas A.
skautams Įsirengti jo ūkyje pa
stovią stovyklavietę, kuri būtų 
apie 90 mylių nuo Melbourne 
(Australijoje).

Melbourne skautų tėvai, rė
mėjai ir visi skautai yra kvie
čiami nuvykti apžiūrėti stovyk
lavietę ir aptarti Įsikūrimo ga
limybes.

Šiam reikalui yra ruošiamos 
bendros iškylos Į brolio Pociaus 
ūkį. Iškylautojai vaišinami ne- 
perbrangiausiais “Barbės” kep
sniais ir vaisvandeniais.
Kas nori pasilikti visam savait

galiui, turi pasirūpinti savom 
palapinėm, maistu ir geriamu 
vandeniu.

Melbourne nepastovus oras 
neturėtų atbaidyti iškylautojų, 
nes ten dažniausiai saulėta ir 
gražu.

-£• Sukaktuviniai metai (de
šimtieji) Kanados “Romuvos” 
stovyklavietei. Dešimtoji sto
vykla Romuvoj prasidės liepos 
23 d. po jub. jūrų skautų sto
vyklos ir truks dvi savaites. Di- 
džipji vis y talką kviečiama Kir

Chicągos visų tuntų, jaunesniųjų 
skautų-čių pavasario laužas šie
met Įvyko gegužės 19 d., saulei 
leidžiantis, Marquette parke. 
Dalyvavo arti poros šimtų paukš
tyčių, vilkiukų, ūdryčių ir bebrų. 
Vadovavo vienas iš Lituanicos 
tunto vilkiukų vadovų — s. Juo
zas Liubinskas, talkinamas visų 
keturių tuntų laužavedžiams: 
Aldonai Kelmelytei — Aušros
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SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS"

What does"Missing inAction” 
mean in the 

middle of the night?
ANY woman can understand nam, Cambodia and Laos to 

r*one side of the prisener-of- official-neutral observers.

ūkyje Įrengti 
stovyklavietę.
Pocius siūlo

ROMAS RUPINSKAS SKAITO Iš DIDŽIOSIOS 
ĮSAKYMŲ KNYGOS

Tik kaįn, ar paskaitė, kad ir jis yra Pirmijos pakeltas Į pir
mąjį skautininko laipsnį?

G. Plačo nuotr.

liai tai utopija, tačiau aš tikiu, kad yra akademikų, kurie ver
tina savo pasižadėjimą, kurie nenori nuleisti rankų ir nepasiduoda 
nužmoginančioms Įtakoms ir pagundoms, kurie nori palikti ŠĮ pa
saulį gyvenę “ne sau žmonėmis”. Taip mąstydamas, stengiuosi 
dėti pagrindą vis didėjančiam Akademiniam Skautų Sąjūdžiui. 
Išdėstytomis galimybėmis tebetikiu ir manau, kad mūsų tarpe 
yra daug tokių, kurie sugebės rasti laiko ir noro šiai vilčiai Įkūnyti.

s. fil. Liūtas Grinius,
Akademinio Skautų Sąjūdžio 

Vadijos Pirmininkas

All she has to do is imagine 
for a moment how another 
woman feels as the night hours 
drag slowly on and she wonders.

Wonders where and how her 
husband is. Wonders whether 
he’s alive or dead. Whether....

Any woman, any human

servers, tell the wives and fem įl
ies of American prisoners whae 
they are and how they are:

Is that too much for a wife 
to ask? Is that too much for 
Hanoi, to give? Isthattoouxkh 
for the conscience of the world 
to demand?

is a human side as well as a 
political side to the prisoner-of-
war issue

This message is concerned 
with the human side

Of course we all want the 
war to end and the prisoners to 
be released as soon as possible

But meantime there is no 
need for Hanoi and its allies to 
delay even a day in answering 
this plea:

Open the prison Gimps in
North Vietnam, South Viet-
* American

Red Cross ____ _____
National League of Families of American Prisoners

\ and Missing in Southeast Asia.
ISOS TC Street. N.W., Washington, D.C. 20006

NEWSPAPER AD MATNaPQW.J08.72—250 UNES(2c<rts.*9 toj

SUPPORT 
OUR PLEA 
TO HANOI 

AND TTS ALLIES:
Clear away the doubts— 

Open your prison camps to 
neutral observers^, 

now!

We no more than £tve. AR Amenca 
ana South Vietnamese pmort camps are 
spotted regularly by oficial neutral observers-* 
The ImėmabonaIC(xnmitrec(rfdicRedCrc«c

Advertising contributed 
for the public good
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VERTINGA DOVANA
Petras Jonikas, LIETUVIŲ 

BENDRINĖS RAŠOMOSIOS KAL
BOS kūrimasis antroje xix 
A. PUSĖJE. 334 psl. Čikaga, 
Mecenatas Lietuvių Fondas, 1972 
metai.

užsienių, jis buvo pakviestas 
Vytauto D. Universitetan dės-

Šią vertingą dovaną man at- 
siunttė tas knygos autorius Dr. 
Petras Jonikas su tokiu Įrašu:

“Gerbiamam mano mokyto
jui Jonui Vilkaičiui aniems 
gražiems mokslo metams Tau
ragėje atsiminti su padėka ir 
geriausiais linkėjimais

Petras Jonikas”.

ši graži dovana skirta visai 
mūsų skaitančiai visuomenei, 
kuri Įdomaujasi savo tautos 
gimtąja kalba.

Tai nemirtingas kruopštaus 
darbo mokslo kūrinys. Jam 
paruošti reikėjo daug kantry
bės ir nemažai laiko. Mūsų 
valstybės istorijos kartu su mū
sų kalbos kūrimosi šaltiniai 
yra išbarstyti po Įvairius kraš
tus. Mažiausia jų yra pasiliku
sių pačioje Lietuvoje.

Visi didieji pasaulio Įvykiai 
— karai, skaudžiai palietė mū
sų tėvų žemę ir karų pašvais
tėje nemažai dingo krauto krai
čio praeičiai pažinti, savos 
bendrinės rašomosios kalbos 
kūrimuisi patirti. Jei tų šalti
nių kur ir pasiliko užsiėmi
muose, tai juos suradus tenka 
gerokai apvalyti nuo visokerio
pų svetimybių, kupriomis tie 
šaltiniai gerokai suteršti.

Tokį sunkų, daug kantrybės 
reikalingą darbą pasirinko bu
vęs Tauragės vidurinės ir Mo
kytojų seminarijos mokinys 
Petras Jonikas, gimęs 1906 m. 
kovo 5 d. Antringiuose, Tau
ragės apskr. Tokiam darbui 
pasiruošti jis lituanistiką stu
dijavo Vytauto D. Universitete 
Kaune. Kalbininko diplomą 
gavęs, 1934 m. išvyko užsienin 
daugiau žinių savo specialybei 
susirasti. 1935 — 37 m. lankė
si Vienos, Karaliaučiaus, Ry
gos universitetuose. 'Grižus iš

Čikagos uni- 
kalbos srity- 
perteikdamas 
studijuojan-

geresnėn, švie- 
Ta u ragės sri-

kartu su Klai- 
jaunais vyrais

Dar Tauragės mokytojų se
minarijoje besimokydamas jau 
redagavo mokinių laikraštėli 
1938 m. tvarkė Gimtosios kal
bos žurnalą. Be mokslo Petras 
Jonikas buvo pamėgęs sportą. 
Kurį laiką Kaune redagavo 
sportui skirtą laikraštį.

Antrojo pasaulinio karo pa
sėkoje, Petros Jonikas su žmo
na pasitraukė į Vakarus ir įsi
kūrė Čikagoje. Čia kuri laiką 
dirbo Naujienų redakcijoje, o 
dabar darbuojasi 
versitete lietuvių 
j e savo žinias 
lietuvių kalbą 
ėiam jaunimui.

Taigi, iš anų gražių mokslo 
metų Tauragėje yra kas prisi
minti. Ir tada siauru ir duobė
tu kultūros takeliu buvo ženg
ta tolimesnėn 
sesnėn ateitin. 
ties jaunimas, 
pėdos krašto
veržte veržėti Į mokslą. Ir štai 
kai kurių jų sukurtais darbais 
galime pasigėrėti.

Nuo Tauragės Vidurinės mo
kyklos pirmojo skyriaus ir Mo 
kytojų seminarijoje mudu kar
tu su Petru Joniku žygiavova 

'tais gerokai įšėlusiais takais 
mokslo žiniu ieškodami. C

Jau Vidurinėje mokykloje 
P. Jonikas buvo mokytojų pa
stebėtas kaip vienas gabesnių 
mokinių, kartu nenuorama su 
savo smalsumu vis daugiau ži
nių susirasti. Kai kuriems mo
kytojams jis atrodė Įkyrus vis 
apie šį tą pasiteiraudamas. Tai 
buvo tas mokinys, kuris pamo
kas ruošė apgalvotai, o ne “iš
kaltai” geriau įsiteikti moky
tojui.

Tauragės Vidurinės mokyk
los vedėju buvo Jonas šarka, 
Žemaičių kunigų seminariją 
baigęs, bet į kunigus neisišven- 
tinęs. Jis buvo ir lietuvių kal-

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

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

Kietais viršeliais, vietoje S4.00 dabar tik ..............  $3.00
Minkštais viršeliais tik .............    $2.00

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

money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti nuikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi._______
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 push ----------------------------------------------
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — S3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; U dalis, 225 pust, įrišta — S3,00, 
minkštais viršeliais — ------------------------------------

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. ___________________
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 

pusk, dabar tik ..... ..... ............................ ..............

kokią

$6.00
$6.00

$730

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$1.00

$4.00

$10.00

1739 So. Halsted St., Chicago 8, III. — Telef. HA 1-6100

Televizijos filmas "Brian's Song"/laimėjo kėlias 1972 m. sezono premijas. Sėdi iš kairės Brian 
Piccolo, futbolo žaidėjo, apie kurio gyvenimą buvo padarytas laimėjęs filmas, našlė Jcy Piccolo, 
aktorė Patricia Neal, Merv Griffin, Joan Crosby. Kairėje stovi geriausio aktoriaus titulą laimė- 

jęs Jam-S Caan.

“Iki šiolei, mii’ii jaunoji kar
ta visur ir visada elgėsi garbin-

reivių pagalba. Laikraščio ži-

i u ti? patys faktai. Ten taip par 
akoma, kad tvarka Kaune at- 

gai ir padoriai bei nedarė gė-j statyta šeštadieni-sekmadienį su 
dos savo tautai. Deja, atėjo lai-; Vidurio Azijos ir Kaukazo ka- 
kas — sezonas — protiniams su
minkštėjimui bei savo tautos niomis, policija saugojanti tą vie- 
papročių, elgesio bei išvaizdos 
paniekinimui.

Kaip jau matome, iš mūsų j 
tarpo atsiranda žmonių, kuriems] 
civilizuoto žmogaus išvaizda jau ! 
nebepatinka, o teisina tokius k u-1 
rie save apželdina plaukais 
gaurais ir darosi panašus j tik-U 
ra beždžionę. Negana to, jie dar kita, 
bara tuos kurie tokiais vaizdais . kinti, kad nebūtų laikomas kan- 

su tuo laikraš
tis primena, kad prieš pora me
tu Lygoje protesto ženklai! vie

ptą parke, kur susideginęs kata- 
i tikas jaunuolis, ir pašalinusi ten 
isuiktas gėles.

Kitame straipsnyje tas pats 
“Dagens Nyheter” pažymi, kad 
‘Kauno Tiesos” tvirtinimas, esą 
Kalanta buvęs protiškai nesvei
kas ir narki,manas, yra ne kas 

kaip mėginimas ji sunie-

bos mokytojas.Lietuvių kalbos 
pramoko kunigų seminarijoje. 
Vidurinei mokyklai jo moks
lo užteko. Bet gi mokytojas J. 
šarka tuoj pajuto, jog pamo
kai reikia gerai pasiruošti, nes 
yra kas įdomaujasi. Apie tai 
buvo net mokytojų taryboje 
svarstoma, jog tokiu Įkyriu 
mokiniu esąs Petras Jonikas. J 
Mat, kai kam iš mokytojų at
rodė, jog P. Jonikas tik šiaip 
sau vargina mokytojus savo 
klausimais. Ypač jam rūpėjo 
kai kurių lietuvių kalboje įsi
galėjusių svetimų žodžių kil
mė. Ne visi to meto mokytojai 
tai galėjo tinkamai paaiškinti.

Deja, ir Tauragės mokytojų 
seminarijoje pirmais metais 
nebuvo lietuvių kalbos moky
tojo tokiam darbui pilnai pasi- 
ruošusio. Tai buvo jaunas vy
ras Kauno Saulės mokytojų se
minariją baigęs ir vos pradė
jęs studijas universietete. Tie
sa, lietuvių kalbos gramatiką, 
sintaksę mokėjo be priekaištų. 
Tik jau mokytojų seminarijos 
paskutiniame kurse mokiniai 
susilaukė lietuvių kalbos spe
cialisto, bet 
liosios raštijos 
kaitis, Sibiro 
ir ten miręs.

Bet smalsuolio Petro Joni
ko tie lietuvių kalbos mokyto
jai neatbaidė nuo savo kalbos 
tyrinėjimo. 'Gal kaip tik jį 
įpratino žinių ieškoti savaran
kiškai ir su noru pralenkti sa
vo mokytojus. Prastas moki
nys, kuris nelenktiniauja su 
savo mokytoju.

Kiek prisimenu, jau tada P. 
Jonikas įdomavosi lietuvių 
kalbos tarmėmis ir apie tar
mių atsiradimą teiravosi pas 
mokytojus.

Ne visiem mokytojam tokie 
mokinių pasiteiravimai buvo 
priimtini, štai muzikos ir dai
navimo mokytoju buvo vietos 
vargonininkas, savamokslis, 
mažai muzikos teorijoje nusi
manąs . Net nemokėjo tinka
mai išaiškinti mokiniams gai
das. Jis nemėgo mokinių pasi
teiravimų, besiteiraujančius mo 
kinius išvardindavo mulkiais, 
žydberniais ir dar aštriau. Gi 
Mokytojų seminarijos moki
niai buvo mokomi mandagu
mo, pakantumo. Sustreikavo 
mokiniai, žinoma, streiko ne
laimėjo. Keli mokiniai nuken
tėjo. Turėjo pasišalinti, per
sikelti į kitas mokytojų semi
narijas.

Tai buvo pirmais Lietuvos

“Ir gerai ir blogai”
Ginčas dėl barzdotu “vaiku” 

Nepriklausomoj Lietuvoj” Įgau
na rimto barnio pobūdi.

“Nepr. Lietuvos” Nr. 1298 
skyriuje” “Ir gerai, ir blogai” 
antrašte “Ar beždžionė ar tai 
žmogus” tūlas tik inicialais pa
sirašęs atsikerta barzdotus jau
nuolius gynusiam K. Baltruko- 
niui:

jog 
pramoga. Ne-

mokslo kūri- 
kalbos bendri

pa^inešusio dai
link — Dielinin- 
vėliau kankinys

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
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:
N AUJIEN OS

1739 So. Halsted St., Chicago, I1L 60608

nepriklausoniybės metais! Tais 
metais, kada reikėjo skaitytis 
su carinės Rusijos palikimu ir 
kartu patenkinti jaunimo ver
žimąsi į mokslą.

Prisimenuį Petras Jonikas 
studentavimo metais Kaune 
buvo pasinėręs i sportą. Reda
gavo sporto/laikraštį. Man pa
rūpo ar šis | .gabusis, daug ža
dąs mokinys neapleis mokslo. 
Suėjus su jup paklausiau, kaip 
mokslas sekasi? Jis trumpai, 
bet reikšmiiigai atsakė:

— Reikia įdaug pačiam dirb
ti...

Supratau i ir įsitikinau, 
jam sportasltik 
apsirikau. į

Petro Joniko r . j . nys — Lietuvių
nės rašomosios kalbos kūrima
sis — ryškus įrodymas jo neat
laidaus pasiryžimo — jaunų 
dienų žinių, ieškojimo vaisius.I

Kas paims tą knygą į rankas 
ir ją peržiūrės, tai supras kiek 
įdėta į ją kruopštaus darbo, 
kantrybės susirasti įvairius 
šaltinius, juos paskelbti ir įro
dyti, kuriais keliais ėjo mūsų 
kalbos kūrimasis. Kartu pro
ga įsitikinti kad mūsų kalbos 
svarinimu buvo susirūpinta ir 
tais metais, kada Lietuvoje 
buvo juoda ir tamsu, kada ca
rinės Rusijos žandaras perse
kiojo tuos, kurie platino gim
ta kalba spaudą.

Petras Jonikas pastebi, jog 
tarp anais metais susirūpinu
sių lietuvių kalba nebūta tos 
srities mokslo specialistų. Bet 
jie drįso tarti savo žodį ir tą 
skaudų reikalą gvildenti. Ir jų 
darbo vaisiais dabar jau gali 
ir tos srities specialistai pasi
naudoti.

Be to tas P. Joniko veikalas 
vertingas ne tik kalbininkams, 
bet ir istorikams, visuomeni
nės minties plėtros tyrinėto
jams, nes P. Joniko išvardy
tuose šaltiniuose ir jie gali su
sirasti sau naudingų žinių.

Ta proga tenka prisiminti 
dar vieną kalbininką, taip pat 
buvusį Tauragės vidurinės mo
kyklos pirmos laidos mokinį 
— Joną Kruopą. Jis gimė 1908 
m. gegužės 23 d. Sakalinėj, Tau 
ragės apskr. Taip pat studija
vęs Vytauto D. universitete, 
dabar besidarbuojąs Vilniaus 
universitete, akademikas, nu
sipelnęs mokslininkas.

Deja, Tauragės mokytojų 
seminarija uždaryta. Jos įsi
kūrimas nebuvo lengvas. Ka
ro nuniokotoje Tauragėje sun
ku buvo surasti patalpas. O 
jau pradėjus veikti ją aprūpin
ti mokytojais, o mokinius — 
mokslo vadovėliais. Daugeliui 
dėstomųjų dalykų vadovėlių 
nebūta. Mokiniai turėjo dary
ti užrašus iš mokytojų paskai
tų. Tiek mokytojams, tiek mo
kiniams tai nebuvo lengvas 
darbas bet vieniems ir ant
riems pasiryžimo netrūko ir to 
darbo vaisiais galima pasidi
džiuoti, pasidžiaugti kai ku
rių jų mokslo darbais ar visuo
meniniu veikimu ar spaudo
je bendradarbiavimu, ar mo
kytojų darbu.

Buvusi Tauragės mokytojų

seminarija tuščiomis nedingo, 
paliko savo buvimo gilius pėd
sakus.

Petras Jonikas savo mokslo 
kūriniu Lietuvių Rašomosios 
Kalbos Kūrimasis apvainikavo 
buvusių Tauragės mokytojų 
seminariją.

Bet to kūrinio ’autorius to 
darbo nežada apleisti. Pratar
mėj jis rašo:

“Čia šįkar teduodu tiriamo
sios problemos dali — bendrą 
išvadą, tarmės ir rašybos na
grinėjimą. Viso šito laikotar
pio bendrinės rašomosios kal
bos klausimi] komplekso tyri
nėjimas yra uždavinys, reika
laująs ilgi] metų darbo bei at
sidėjimo, kurio autorius, deja, 
nėra turėjęs. Bendrinės kalbos 
funkcijos pasireiškimas žody
ne, semantikoje, sintaksėje, tau
tine funkcija irkt., kad vien šio 
laikotarpio rūmuose, yra vis 
plačios problemos, reikalingos 
atskirų studijų”

pasibiaurėjo ir tai kelia per sa- kiniu. Ryšium 
vają spaudą viešumon, tai jau 
liga. Perorganizuoti — apvalyti 
nuo beždžionių Jaun. Kongresui 
sušaukti veikiantį komitetą jau 
yra pervėlu, bet lietuviškas jau
nimas tokias negeroves turi Įsi
dėmėti ir Į sekančius jaunimo 
kongresams sušaukti komitetus- 
tokių nebeįsileisti, nes Į tokias 
gauruotas beždžiones yra gėda 
žiūrėti, o dar didesnė gėda juos 
parodyti kitataučiams”. L-J.B.

Rips. kuris buvo nuo mirties 
išgelbėtas, irgi paskelbtas pro
tiškai nesveiku, bet vėliau ga
vęs valdžios leidimų išvykti i 
Izraelį. (Tėv. žib.)

Kareiviai iš Azijos, 
Kaukazo benuslopino

sukilimą Kaune
Vadovaujantis Stockholmo 

dienraštis “Dagens Nyheter” V. 
23 laidoje žinią apie gyvybių pa
reikalavusius susirėmimus Lie
tuvoje išspausdino pirmajame 
puslapyje. Esmėje atpasakoti

SKAITYK PATS IS PARAGINA

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 84,00, minkšti — 83.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 

------------------------- ----

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

UN1VEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Naujos sutartys neprivalo apgauti
Prezidentas Niksonas gana optimistiškai informavo 

kongresą ir krašto gyventojus apie Kremliuje pasirašy
tus susitarimus su dabartiniais Sovietų Sąjungos valdo
vais. Prezidentas yra Įsitikinęs, kad išsikalbėjimai su 
•komunistų partijos generaliniu sekretorium Leonidu I 
Brežnevu ir pasirašytos sutartys, varžančios atominių 
ginklų gamybą, pakeis Įtampą tarp dviejų galingiausių 
valstybių pasauly. Komunistų partijos propagandos ma
šinerija labai plačiai išnaudoja Kremliuje pasirašytus 
susitarimus. Prezidentas Niksonas jiems yra pats di
džiausias ir drąsiausias JAV politikas, ryžęsis ieškoti 
susitarimų su Sovietų Sąjunga. Sovietų spaudai patinka, 
kad prezidentas Sovietų Sąjungą skaito galinga valsty
be ir su ja tariasi visais kitais reikalais.

Sekretorius Rogers ne tiktai Anglijoje, bet ir Ber
lyne Įspėjo Vakarų diplomatus, kad nebūtų tokiais dide
liais optimistais dėl Maskvoje padarytų susitarimų. Svar
biausia sutartimi sekr. Rogers skaito atominių ginklų 
gamybą varžančius nuostatus, bet ir tie nėra toki, kokių 
■Amerikos diplomatai norėjo. JAV atstovai visą laiką no
rėjo, kad būtų sudaryta tarptautinė komisija, kuri galė-

(Tęsinys)

Manau jį sunaikino, tur 
nepalikdamas nė pats 
rankraščio. Jis galvojo,

būt, 
sau 
kad 

poetas pirmaisiais savo kūry
bos rinkiniais turi iš karto su
liepsnoti, lyg iš visų pusių pa
degtas laužas. Kūrybinis poeto 
vystymosi procesas jam rodėsi 
nesąs vertas nė poezijos mylė
tojui žinoti. Jis turi gauti į sa
vo rankas jau sužydusių gėlių 
puokštę, visai nepastebėda
mas, kaip tie žiedai, saulės ši
lumos veikiami, išsilaisvino iš 
žiedą supančio pumpuro lukš
to.

Pasirinkdamas neornamen
tuotos poezijos, kaip jis sakėsi,

kelią, be abejo, jis save pa
statė prieš sunkiai išsprendžia
mų Uždavinį. Atsisakant nuo 
daugelio poetų išbandytų prie
monių savo poezijai praturtin
ti šaltinių ir tarsi pačios gam
tos grožyje pasireiškiančių var
sų. judesių, gyvybės žaismo, 
daug kas prarandama, žino
ma, jei toks tikslas turima ne
ornamentuotoje poezijoje. Tas 
gamtos grožis yra toks didelis, 
gyvastingas, jog poeto akiai, 
jautriai širdžiai tai išgyvenus, 
belieka tik jį įvilkti į poetinį 
šilko šydą, išreikšti kūrybiniu 
žodžiu, kas buvo regima tame

džiant pasigrožėti kitiems. Ži-

noma, vidiniai žmogaus sielos 
išgyvenimai ar jo santykis su 
visata ir dvasiniu pasauliu, 
turi ir poeto kūryboje skirtin
gus aspektus. To viso iŠ esmės, 
rodos, ir neornamentuotoje 
poezijoje nėra išvengiama ir 
to nėra išvengęs nė Algimantas 
Mackus. Jo poezijoje, tiesą, 
mažiau kreipiamas dėmesys į 
formą, negu į patį žodį, išreiš
kiant poeto mintį. Tačiau ar 
žodis, išreiškiąs kad ir gilios 
minties prasmę, jau tuo pačiu 
turi ir poetinę išraišką? Gili 
mintis, nors ir artima sielos 
grožiui, dar nesukelia jausmais 
juntamą grožį. Tai poetui ir 
tenka vis tiek rinktis tokius žo
džius, kurie veiktų ir jaus- 
niais suprantamą grožio pa
saulį. Tie parenkami žodžiai, 
nešlifuoti poetinėmis priemo
nėmis, turi patys savaime at- 
ikti ir poezijos kūrybai ..skirtą 

uždavinį. Nesvarbu, ar tie žo
džiai bus apvalainio, ar aštriai 
kampuoto pavidalo, jie turi 
)atys savyje f ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

kerinčią šviesą ar net ja lieps
noti. Tokių poetine šviesa 
iepsnojančių žodžių apstu ir 

A. Mackaus poezijoje, nors ir 
ne visi.

Gavęs jo poezijos rinkinį — 
Jo yra žemė — pavarčiau, per
skaičiau vieną kitą posmą ir 
padėjau šalia kitų, pagarbiai 
mano laikomų, poezijos rin
kinių. Taip pasielgti mane pa
skatino B. Dirmeikio pavyz
dys. Pagalvojau, jei tokia 
gudri jo galva nesupranta A.

turės pažangesnę technologiją. Sekretoriaus turimos ži
nios rodo, kad technologijoje rusai yra kelkis metais vis 
dar atsilikę nuo amerikiečių. Jis nori, kad amerikiečiai 
ir ateityje turėtų technologiją tinkamoje aukštumoje. 
Rusai dar neturi sudėtingos raketos, kuri gali vienu šū
viu pataikyti Į kelias strategines vietas.

Sekretorius yra pasiryžęs atsakyti į visus komiteto 
narių klausimus, bet jis taip pat nori, kad kongresas 
skirtų pinigų atomo ginklų technologijai. Jis aiškiai pa
sakė, kad netrukus JAV ir Sovietų Sąjungos atstovams 
vėl teks svarstyti tuos pačius klausimus. Jeigu JAV ne
bus atsilikusios, tai tie pasitarimai bus vienoki. Bet 
jeiguJAV, pasirašiusios Kremliuje susitarimus, atsiliks, 
tai tada tos derybos eis visai kitokioje nuotaikoje.

Sekretorius prašė kongresą skirti reikalingas sumas 
naujam lėktuvui statyti, kuris galėtų atomines bombas 
nunešti Į priešo teritorijos gilumą. Jis aiškino, kad bū
tinai reikia statyti bent tris narlaivius, galinčius rake
tas nuvežti Į bet kuriuos vandenis. Kiekvieno tokio nar- 
laivio statyba kainuos bent po vieną bilijoną dolerių. 
Sekretorius priminė kongreso komitetui, kad Vietnamo : 
karo eiga taip pat padidins krašto apsaugos išlaidas. 
Šiaurės Vietnamo bombardavimas ir komunistų puolimų 

______i pa
sakyti tikslią sumą, bet jis pastebėjo, kad gali kainuoti 
daugiau trijų bilijonų dolerių.

Atrodo kad V ietnamo klausimu nepavyko Mask- 
voje susitarti. Bet iš Hanojaus ateinančios žinios sako, 
kad Šiaurės uostų blokada ir pramonės centrų bombar
davimas atsiliepia į karo eigą. Komunistai buvo pasišovę 

... .. - - . . ------ paimti kelis svarbesnius Pietų Vietnamo centrus, betiki
liai informuotas apie visas smulkmenas, kas pavyko Mas- šios dienos jų nepaėmė. Pirmose fronto linijose nastebė- 
. .. . - - • oekretoinus Laird > ta, kad puolimai jau yra gerokai susilpnėję.. Komunistų

-..r- -i ; karo vadai pirmomis puolimo dienomis nežiūrėjo Į au
kas ir artilerijos šovinius, tuo tarpu šiandien puolimai 
žymiai silpnesni. V ietomis komunistai paliko užimtas 
pozicijas ir pasitraukė Į Kambodijos kalnus.

Komunistų propagandos mašinerija džiaugiasi Krem
liuje padarytais susitarimais, bet prezidento . Niksono 
Įsakymas naikinti šiaurės Vietnamo karo medžiagos atsar 
gas, sprogdinti tiltus ir neleisti rusams įvežti karo me
džiagas Į Haifango uostą turi didelės vėsinančios Įtakos 
Kremliaus valdovams. Brežnevas rengiasi skristi i šiau
rės Vietnamą aiškintis kodėl Kremlius nenori pasiprie
šinti Šiaurės uostų blokadai.

Jeigu Kremlius ir toliau siųs karo medžiaga i Šiau- • -
rėš Vietnam tai vargu bus pasirašyta j, taip labai pal toZXieX W

£,EuSai Šokiu būdu ne- apstabdymas kraštui kainuos. Sekretorius atsisakė
sutiko leisti bet kokiai komisijai tikrinti jų atomo gink
lų dirbtuves. Sekretorius dėl to labai nesirūpina. Jam at
rodo, kad Maskvoje pasirašyti susitarimai gali būti nau
dingi tolimesniems santykiams.

Daug toliau nuėjo krašto apsaugos sekretorius Mel
vin R. Laird. Jis Maskvon nevažinėjo, pasitarimų eigos 
iš arti negalėjo sekti, bet reikia manyti, kad jis yra tiks-

kvoje susitarti ir dėl ko nepavyko. !
Įspėjo kongreso atstovus, nedėti didelių vilčių Į Maskvoje 
pasirašytus susitarimus. Krašto apsaugos sekretorius 
pareiškė, kad Maskvoje tiktai laikinai Įšaldyta dabartinė 
atominių ginklų gamyba. Jis net nemano, kad padaly
tos sutartys turės didelės Įtakos Į krašto apsaugos 
biudžetą.

Atstovų Rūmų ir senato mokamųjų priemonių parū- 
pinimo komiteto nariams sekretorius Laird pasakė, kad 
Maskvoje pasirašyta sutartis gali sumažinti krašto ap
saugos išlaidas kokiais penkiais bilijonais dolerių. Jis pa
tai ė nekreipti dėmesio Į tuos susitarimo paragrafus, ku- 
rie leidžia rusams turėti daugiau raketų. Sekretorius 
Laird yra Įsitikinęs, kad šiandien raketų skaičius netu
rįs sprendžiamos reikšmės. Sekretorius Laird mano, kad 
raketų skaičius nėra sprendžiamas, jeigu amerikiečiai

žemės krantus. Toji jo vai
kystė, ta vaiko pėdomis išmin
ta žemė, rodosi, kaip papras
tas rojus, į kurį niekados ne
begalima sugrįžti. Daug daug 
dalykų galima užtikti apie jo 
meilę peiktajam kraštui ir gi
lų sielvartą dėl savo tautos li
kimo ir dėl jos patirtų ir tebe
sitęsiančių kančių. Kartais po
etas, rodos, tarsi pasineria lyg 
į kliedėjimo būseną. Jis kaip 
ligonis kliedi apie buvusį per
gyventą laiką ar jo matytus 
vaizdus sulaužytais sakiniais 
ar atskirais žodžiais, įgyjan
čiais net simbolinę prasmę. 
Nežinau, ar kūrybinė karštli
gė {jį taip veikė, ar tik tyčia 
buvo parinkta, kaip poetinė 
priemonė, gilesniam laisvam 
išsakymui susikaupusių sielo- 

; e išgyvenimų. To žinoma, aš 
nebandau spręsti, o gal ir 
klystu dėl savo menko poezi
joje susivokimo.

Vartant A. Mackaus poezijos 
knygų puslapius, taip rodos, 

turėti poetiniai lyg ir atsėlina besišypsąs Tain’ 
as su savo meno filosofijos vei
kalu, lyg norėdamas įrodyti, 
jog žmogus ir bėgdamas nieką 
da negali pabėgti nuo savęs. 
Taip, negali užtušuoti ir norė
damas, kokiam kraštui ir ko
kiai tautai jis priklauso savo 
kūryba. Taip tikrai atsitiko ir 
su A. Mackaus poezija. Aiškūs 
ženklai matosi, kad jis ir savo 
kūryba jatsiremia j gimtąjį, 
nors ir smėlėtą dirvožemį. At
pažįstamas ii- dvasiniai lietu
viškas būdas taip, kad be di- 

Mackaus kūrybos, tai ir man įelio galvosūkio jo kūrybą ga- 
neverta stengtis. Taip atsitiko 
ir su kita jo poezija, išvydusią 
šviesą spaudos puslapiuose. 
Tikriausiai taip būtų pasilikę 
iki šių dienų, jei ne pačių poe
tų atsiliepimas ir vertinimas, 
jog A. Mackus buvo iškilus po
etas, savo poezijos rinkiniuo
se parodęs savo gilią meilę sa
vajai tautai ir gimtajai žemei. 
Tų poetų lūpos pripasakojo 
daug ir kitų dalykų, iškelian
čių jo poezijos didelę vertę 
mūsų literatūriniam pasauliui. 
Tas poeto ir jo kūrybos apibū
dinimas ir man buvo ne tik pa
skata paimti jo poezijos rinki
nius į savo rankas, bet ir tarsi 
raktas suprasti, kas joje yra iš
reiškiama, toje neornamen
tuotoje poezijoje.

Tikrai buvau nustebintas, ką 
jis mums atskleidžia savo kū
ryboje. Radau ir tai, ko visai 
nesitikėjau,, dėl pačio poeto 
žodžių pokalbių metu. Pilnai 
sutikau su kritikų teigimais, 
jog jis nebuvo atitrūkęs nuo 
savo tautos ir savo sieloje gi
liai mylėjo gimtąją žemę ir jo- 
je gyvenančius ir gyvenusius 
savo brolius. Jis žavisi parti
zanų heroika, o kai sustoja

galima veik tiksliai tuo pačiu 
pasakyti jojo kilmę. O gal ir 
kūryboje negalima nuslėpti taip 
savo prigimties tautinio keva
lo lukšto, kad ta operacija ne
paliktų jokios žymės. Tur būt 
liekasi dar randai, dėmės, iš 
kurių meno kritikai atspėja, 
kuriai tautai kūrėjas gali būti 
priskirtas.

Vieną bruožą jo kūryboje 
yra pastebėję kritikai, tai jo 
akivaizdų užsiminimą apie 
mirtį. Ta mintis, lyg jkoks 
ankstyvos jo mirties nujauti
mas, dažnai jį persekiojo. Tar
si jis būti] išėjęs pjūčiai Į lite
ratūros laukus, o giltinė, pa
sislėpusi už krūmų, būtų ty
kojusi jį pasigriebti ir pasmaug
ti dar pačiame jaunystės žydė
jime. Bet jis tokios mirties, 
kaip kūrėjas, perdaug nesibai
mino. Kaip jis kartą pokalby
je yra išsireiškęs, kad jauno 
poeto mirtis nesanti iš esmės 
taip jau tragiška. Tragiškiau 
esą, kai kūrėjui atšąla dėl am
žiaus širdis, kraujas, ir jis 
daugiau nebeįstengia kurti pla
čiais mostais sparnuotos, gy
vastingai liepsnojančios poezi
jos. Poetui esą ir po savo gar
bės medžiu, pavėsyje didelė 
kančia ir nepakeliama našta. 
Nieko nepadarysi. Poetai ir 
rašytojai yra dažnai keisto bū
do, mums net atrodo, kad 
kartais savo poelgiu, sveikai 
galvojant, prieina iki beproty
bės.

(Bus daugiau)

geidaujama prekybos sutartis su J. A. Valstybėm. spalvomis nušviečiąs gimtosios

Įima priskirti prie lietuviškos 
kultūros lobyno.

Beje, kalbant apie tą tauti
ni atpažinimą, kuriam kraštui 
priklauso pats veikalo ar pa
veikslo kūrėjas, ir šiandien kri
tikai neatsisako spėti. Net ab
straktiniame mene, kur, ro
dos, toks bendras visą pasaulj 
apėmęs mados bruožas, visgi 
bandoma atsekti ir to paveiks
lo kūrėjo kilmę. Taip, sakysi
me, toks kritikas su pačiu kū
rėju vargsta, kol nusprendžia, 
kur to paveikslo viršus ir kur 
jo apačia. Kaip geriau jis at
rodo ant sienos pakabintas — 
statmenai ar gulsčiai. Ir pas
kui, žiūrėk, tas kritikas išsi
ėmęs ir užsidėjęs ant akių aki
nius ilgai, tarsi burtininkas, 
žiūrėtų i žmogaus delną pirm 
negu spėjęs ateiti, norėtų pa
sakyti ir apie jo praeiti, net 
pats savo alsavimą sulaikyda
mas stengiasi pagal paveikslą 
pasakyti, ir kokiam kraštui 
priklauso kūrėjas. Ir ką pasa
kysi — tas lyg šėtono dvasios 
apsėstas suvokia ir pasako tie
sa.

Nuostabiai keista, kaip to- ; 
kiam bendram savo bruožais 1 
pasauliui paveiksle atsiranda j 
tarsi sena raukšlė ir tik būdin- 1 
ga gimtajam kūrėjo kraštui, ir ,

•‘NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ-

N ALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrint* visus užrašus, 
kad- neįvykty klaidy, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaisty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

VINCAS ŽEMAITIS

Lietuviški vandenvardžiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
13

laigi, kaip matome, Ordino Valstybė 
nebuvo mišinys atskirų tautų bei kalbų, 
ką kai kurie naciai stengiasi įrodyti, bet 
buvo viso tik dvi mažai skirtingos kalbos 
bei tautos, būtent, lietuvių ir prūsų. Dr. R. 
fraulinann “Die Altpreussische Sprachen 
denkmaeler”. Goettingen. 1910 rašo: “Da- 
rueber meldet uns Behm in der Vorrede 
ZU der 1625 erschienen litauischen Psal- 
'menuebersetzung: Unter solchen man- 
cherley Sprachen ist nun auch die Litta- 
yvische... Die Dialekte solcher Sprache ist 
die Currische im Fuerstentum Curland und 
die alte Preusche Sprache...” (Apie tai 
mums kalba Behm savo įvade. 1625 metais 
■pasirodžiusio lietuvių kalba psalmių ver
timo: Tarp tokių įvairių kalbų yra ir lie
tuviškoji kalba... kurios tarmėmis (dia
lektais) x ra kuršių kalba Kuršo kunigaikš
tystėje ir senoji prūsų kalba...").

Atsižvelgiant į tai. kad į vakarines lie
tuviškas žemes, maždaug iki Paserijos 
upės, pirmam šimtmetyje prieš Kristų bu
vo Įsibrovę gotai ir išvaldė jas iki trečiojo 
šimtmečio, aišku, šios apie trijų šimtų

metų okupacijos pėdsakai paliko ir vietos 
gyventojų kalboje, pradėtoje nuo IX šimt
mečio vadinti prutėnais (lenkų k. prusciu 
prūsais). Ji vėliau buvo paveikta kaimynų 
slavų ir, kryžiuočiams užėmus, dar vokie
čių kalbos. Tokiu pat keliu iš lietuviškos 
letgalių tarmės, jiems susimaišius su li- 
viais (finais), vokiečių ir rusų kalbų įta
koje XIV — XV šimtmetyje atsirado latvių 
kalba. Katekizmų vertėjai prūsų kalbos 
nemokėjo (1445) ir privėlė, ką ir Traut- 
mann pabrėžia, daug klaidų. “Dennoch 
verkenne ich nicht und will von vorherein 
zugeben, dass die Uebersetzung von Abel 
Will schlecht ist und eine Ueberfuelle von 
Fehlern und Nachlaessigkeiten birgt”. 
(XXXI psi.) Dėl to aš pripažįstu ir iš anks
to pareiškiu, kad vertimas Abel Will’iaus 
atliktas blogai ir turi daugybę klaidų bei 
apsirikimų”).

Palieka nustatyti, kur galėjo eiti kal
binė ir tautinė lietuvių ir prūsų siena. Iš
einant iš gotų okupacijos laikų, tektų skai
tyti ją ėjus Paserijos (Pasargės) upe, taigi 
nuo dab. Braunsbergo, maždaug per Lieb- 
stadtą, Guttstadtą. Allenšteiną, Neiden- 
bergą, Nidos upeliu iki Mazovijos sienos. 
Šią sienos liniją, rodydamas prūsų žemes 
slaviškomis, pripažįsta savo žemėlapiuose 
lenkas Jazdževski. taip pat ir Kušner (Kny- 
šev), tik su tuo skirtumu, kad nuo Allen- 
šteino jis ją pasuka i Rastenburgą.

Lietuvos valdovai Kęstutis ir Algirdas

1359 m. krikšto sąlygose pareikalavo, kad 
Kryžiuočių Ordinas grąžintų jų užgrobtas 
lietuviškas žemes (prūsų žemes jie res
pektavo!), būtent: nuo Mazovijos -— upe 
Alna, pro dab. Allenšteiną — Guttstadtą, 
Heilsbergą, Schippenbeilį, Friedlandą, 
Allenburgą, Vėluvą; Priegliaus upe — 
pro Tepluvą( Tvankstė (Karaliaučių), Ais- 
rnarėmis pro Piliuvą į Baltijos jūrą. Tokiu 
būdu Lietuvai be Samijos — Sembos pri-

u t ų visa Nadruva, Barta, dalis Var
mus ir visa Galinda su Sūduva.

Kai del kalbinės prūsų — lietuvių sie
nos, (ai prof. A. Bczzenberger ją, pagal 
tą pat Trautmanną (Eini. VIII, Die Altpr. 
Schprachd.), taip veda: “Die Grenze ge- 
gen das Lit. hin kan vie Bezenberger , AM 
19,651 ff. 20 123 ff. dargetan hat, durch 
einige sprachliche l aLsachen bestimmt wer 
den, naemlich die Worte fuer “Dorf"’ (pr. 
kaimis, lit. kiemas) Berg (pr. garbis, lit. 
kalnas), Fluss (pr. ape, lit. upė). Šie lief 
ungefaehr von Labiau an der Deime ent- 
lang bis Wehlau, den Pregel entlang bis 
Norkitten, suedlich bis Nordenburg. oest- 
lich Gerdauen, von da ueber Barten nach 
Rastenburg und zum Guber Sec. Von da 
an grenzten die Preusscn an die Jatwingen. 
Die Suedgrenze gegen die Polen ist schwer 
festzustellen, zuinal hier die Polen viel- 
fach al les preussisches Gebiet frueh kolo- 
nisiert haben. (Siena su lietuviais čia gali 
būti nustatyta, kaip tai Bezenberger’is pa
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darė pagal keletą kalbinių duomenų, bū
tent: vok. “Dorf” (pr. kaimis, liet, kie
mas), vok. “Berg” (pr. garbis. liet kalnas), 
vok. “Fluss” (pr. apė, liet upė). Ji maž
daug ėjo nuo Labguvos pagal Deimeną iki 
Vėluvai, pagal Prieglių iki Norkyčių, Į pie
tus iki Nordenburgo, į rytus nuo Girda
vos, nuo čia per Bartą link Rastenburgo į 
Gubos ežerą. Toliau prūsai kaimyniavo su 
jotvingiais. Pietinę sieną su Lenkija yra 
sunku nustatyti, nes čia lenkai senas prū
siškas sritis daug kur anksti kolonizavo.).

Patiesinus iš nurodytų punktų šią Be- 
zenbergerio kalbinę sienos liniją, ji maž
daug atrodytų taip: Iš Labguvos — Dei
mena ir Prieglium pro Vėluvą Alnos upe 
iki Alnos miesto (Allenburgo), Ameitos 
upeliu pro Girdavą, Maltainius (Moltai- 
nen), Barčius (Barten), pro Rastenburgą 
į Gubos (Guber) ir Dainės (Deine) upe
lius ir į Gubos (Guber) ežerą; iš čia pro 
Rainio (Rhein) miesteli, Rainio (Rheiner) 
ežeru pro Mikolaukį (Nikolaiken) i Smar- 
duvos (Spirding) ežerą, iš jo ištekančiu 
Peisos (Pissa) upeliu pro Johanisburgą į 
Kalno (Kolno) miestą, santakoje upelių 
Luobnos (Labno) ir Skardos (Skroda) ir, 
galop, į Naros (Narcv) upę. Nuo Gubos ež. 
iki Naros tai būtų vakarinė Sūduvos siena 
su Galinda.

Sprendžiant iš senų vietovardžių ir 
vandenvardžių, atrodo, prof. A. Bezen- 
bergcr’is dviejų lietuviškų tarmių sienos

liniją paskaitė lietuvių — prūsų kalbos sie
nos linija. Jis daro klaidą, vadindamas 
vok. “Dorf”, liet, kiemas, iš tikrųjų kie
mas yra vok. Hoff, Dorf yra kaimas, pvz.: 
Totorkiemis — Totoriaus kiemas, Darkie
mis— Dargio kiemas, Lauckaimis — Lau
cių kaimas, Keturkaimis — 4 gyventojų 
kaimas. Vok. “Berg”, prus, garbis ar gur- 
bis. Aukštaičiuose gurbas — gyvulių tvar
tas, o suvalkiečiams — pintinė bulvėms 
rinkti. Pr. stabis — akmuo, liek stabas — 
akmens balvonas. Mūsų tarmėse žodyje 
vienos raidės pakeitimas kita yra dažnas 
reiškinys, taip žem. duona, dona ir dūna. 
Ir pačiam A. Bezenberger’iui upė ir apė ne
turėjo svarbesnės reikšmės, pav. Ungu- 
rapę ir Galdapę jis palieka toli lietuvių 
gyvenamoje srityje. Tikroje Prūsijoje van
denvardžių su galūne upe ar ape man ne
pavyko rasti, nors toki vandenvardžiai su
tinkami ištisai Maž., Didž. Lietuvoje, Liet- 
galoje ir toliau Rytuose.

(Bus daupiau'

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo
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Mokslo męty pabaigtuvės 
Dainavoje

Gegužės 21-ji buvo saulėta 
ir šilta. Pirmas toks pavąsariš- 
kai vaiskus, žalias savaitgalis. 
Užtat Į Dainavą LB Detroito 
apylinkės lituanistinės mokyk
los (brrr, koks mokyklos var
das.) mokslo metus užbaigti su
važiavo visi, kas tik Į tą mo
kyklą vaikučius leidžia.

Babonas. Iškilmes trumpu žo
džiu pradėjo minimos mokyk
los ir prie jos veikiančių litua
nistikos kursų vedėjas Kostas 
Jurgutis. Pranešimus apie kiek-

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-05M 

Fox Valley Medical Canter 
8M Sunmlt St 
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DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST Zląt STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezkL: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

-Lrmadiemais ir ketvirtad. 1—7 vai. 
sutrai, penktadieni nm> 1--5. tree 

ir. įeitai tiktai luaitarua.

rių mokytojos. Knygas — do
vanas gerinusiems mokiniams 
įteikė LB Detroito apyl. v-bos 
pirm. Vladas Selenis. Tai, apie 
ką čia kalbėjau, jei įskaičius ir 
pamaldas, užtruko apie dvi va
landas. Tačiau verta dar pakal
bėti apie kai kurias detales.

Pirmiausia — lituanistikos 
kursų auklėtiniai. Jų buvo as
tuoni, bet tik vienas vyras. Apie 
juos šiltai K. Jurgutis pakal
bėjo, Įteikė pažymėjimus, ketu- 
rius geriausius pagerbė knygų 
dovanomis ir paleido. Jų pavar
dės: Rusnė Baltrušaitytė, Gin
tė Damušytė, Saulius Jankaus
kas, Audronė Kasputytė, Kristi-

Rex: Gi 8-0873

DR. W. E1$IN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

5132 Se. Kedxie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

GRADINSKAS

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUŪNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

R KRAUSTYMAI

---.. .

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

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

Ofiso tel.: HE 4-1811 arba RE 7-9708 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

Apdraustas pe r kraustymas 
iš Įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
•23 West 34 Place 

TeL: F Rentier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
QPTOMETRISTAS 

KALBA UETUVISKAJ 
2618 W. 71$t St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
VaL pagal, susitarimą. Uždaryta tree.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

DR. LtOHAS StiBUTiS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sandra praktika ir cbįrurgi|a 

Ofisas '2750 West 71st St. 
Tai.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3G99

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

na Mičiūnaitė, Kristina Piku- 
naitė, Ramunė Rūkštelytė, Vi
da Skiotytė.

Antra — aštuntokai. Sėdėjo j ų 
trylika, vienoje ilgoje eilėje, 
priešais publiką. Mergaitės tau
tiniuose rūbuose, berniukai šva
riai apsirengę, su kaklaryšiais. 
Juos vadino abiturientais, o jie 
tik tarp 13 ir 15 metų. Astuonių 
žiemų šeštadienius jie praleido 
lituanistinėje mokykloje. Ben
dromis tėvų ir mokytoj ų pastan
gomis jie neblogai kalba lie
tuviškai, vieni su labai sveti
mu akcentu, kiti švariau, bet 
visi suprantamai. Jų žodingu
mas nėra didelis. Jie turės dar 
labai pasistengti toliau bręsda- 
mi, jeigu tikrai apsipręs už lie
tuvybę. Bet pradžia jau neblo
ga. Yra ko šypsotis, yra ko 
džiaugtis tėveliams. Jų, sakiau, 
13. Nelaimingas skaičius? Per
nai buvo daug nelaimingesnis, 
nes mažesnis. Tegu gi kitais me
tais dvi trylikos būna. Aštunto
kai visada atlieka “meninę” pro
gramėlę, ąpdovanoja savo mo
kytoją, atsiima pažymėjimus ir 
dovanas, šitaip ir dabar. Tik ta 
programėlė metai iš metų leng
vėja. Šį kartą jie skaitė ir skai
tė poezijos posmus. Labai po
puliarius ir ne taip populiarius. 
Tai lyg lietuviško ištarimo eg
zaminas. Išlaikė jį visi, nors 
kai kurie labai nedrąsiai. Moky
toja M. Jankauskienė šaukė pa
gal alfabetą ir kiekvieną geru 
žodžiu paminėjo. Jų pavardės, 
štai: Ina Asminaitė, Viktoras 
Brizgys, Viktorija Leonavičiūtė, 
Rita Naikauskaitė, Rita Neve- 
rauskaitė, Laura Petrulytė, Ai
da Petersonaitė, Asta Šepetytė, 
Asta Stasytė, Rimantas Vai
tas, Algirdas Vaitas, Danutė Ve- 
selkaitė, Vilija Žemaitytė.

Trečia — su “menine” progra
ma pasirodė ir Aidos Smalinskai- 
tės, tos pačios mokyklos auklė
tinės, dabar universiteto stu
dentės, o čia mokytojos, paren
giamasis skyrius. Trys ar ke
turios mergytės padeklamavo 
ir gavo daug katučių.

Ketvirta — desertui buvo pa
tiektas Edvardo Skiočio veda
mas mokyklos choras. Bet ka
dangi saulė jau buvo labai už
kaitinusi, ežerėlio vanduo ir ža
li kalneliai daug choristų nuvo
gę, tai vietoje keturių dainų 
vos-ne-vos dvi beišėjo ir, pačiai 
pabaigai, Tautos himnas, jau vi
sos publikos giedotas.

Ir penkta — mokytojų vaišės 
baltųjų rūmų antrame aukšte. 
Aš ten patekau tuomet, kai jau 
viena ponia mokytoja devintą 
kalbą sakė> o. dainingi chorve
džiai linksmiausiai dainavo. Vi
ši tokie meilūs, tokie malonūs, 
kad jiems neišdrįsau bepasaky
ti to, ką esu šio dienraščio pusla
piuose ne kartą sakęs, bet nie
kada nebuvau užgirstas. Taigi, 
ponai mokytojai ir ponai tėve
liai, leiskite dar kartą priminti:

Mokykla, apie kurią čia tik

kos vardą. Kitą, daug, daug 
mažesnę, bet kelių ambicingų 
tėvų išlaikomą Aušros vardo 
mokyklėlę neva prijungiant, 
Kudirkos vardas buvo išmestas 
į šiukšlyną ir mokykla tapo be
varde (atsiprašau: Lietuvių Ben
druomenės Detroito apylinkės 
šeštadieninė lituanistinė mokyk
la — 
jungė _ _
prisijungė —F liko Aušros mo
kykloje. O 'Kudirkos vardas 
kaip negrąžintas, taip ne. Baus
kite iš gėdosfvisi, kurie Kudir
kos

tobusas išvažiuos liepos 2 d,

jeigu norite!). Kas prisi- 
> — prjsijungė. Kas ne-

vardą išniekinote!

R. Kalento įžiebta 
demonstracija

Romo Kalaato (ar Kalantos ?) 
susideginimas Kaune, įskėlęs ki
birkštį kruvinoms riaušėms Lie
tuvoje ir demonstracijoms Va
karų pasaulyje, neaplenkė nė 
Detroito. LĘ ir Dloco vadovy
bėms susitarus, demonstracija 
buvo suorganizuota penktadienį, 
gegužės 26 i, vidurdienį. Nors 
plakatus pora vakarų iš anks
to gamino studentai, bet demon
stracijoje dalyvavo daugiausia 
pensininkai, j Iš viso, įskaitant 
ir kelius ar keliolika kitų tauty
bių atstovų, tesusirinko tik apie 

, šimtas žmonių, vaikštynės su 
plakatais buvo vidurmiestyje, 
Kennedy skvere. Praeiviams, 
kurių penktadieniais miesto 
centre visada apsčiai būna, de
monstrantai Į išdalino 2,000 in
formacinių lapelių. Su atsiradu
siais spaudos bei TV reporteriais 
(jiems iš anksto apie organizuo
jamą demonstraciją buvo pra
nešta) pasikalbėjo visur sus
pėjąs, vis laiko randąs studen
tų s-gos pirm. Robertas Selenis.

Kodėl demonstruota papras
tą dieną, tokiu laiku, kai visi 
dirba, kai studentai ir viduri
nių m-lų moksleiviai, bebaigia 
mokslo metus, yra prikalti prie 
suolų? Man sakė, jog norėta 
suskubti dar Nixonui Maskvo
je tebesant. O vakare Detroito 
down-town’as būna tuščias, be 
praeivių. Patys rengėjai de
monstraciją laiko pavykusia, nes 
ne tik 2 tūkstančiai praeivių ga
vo po informuojantį lapelį ir dar 
keli tūkstančiai perskaitė kai 
kurių plakatų turinį, bet ir buvo 
parodyta TV-4 kanale, bei vie
na nuotrauka su paaiškinimais 
tilpo Detroit Free Press dienraš
tyje. Vis dėlto, nuo Čikagos šį 
kartą smarkiai atsitikome. Kai 
paprastai Detroite demonstruo
ja dešimtadalis čikagiškių skai
čiaus, tai dabar tebuvo tik tris
dešimta dalis.

grįš tą patį vakarą, po progra
mos. Suinteresuotieji prašomi 
nedelsiant kreiptis pas J. Urbo
ną, tel. 435-4786, arba pas Al
bertą Misiūną, tel. 841-3026.

"Sidabrinė diena" 
LF naudai ir garbei

LF Detroito vajaus komitetas 
posėdžiavo gegužės 28 d. Lie
tuvių namuose. Posėdis buvo 
sušauktas dėl dviejų dalykų: su
vesti J. Juodžio parodos balan
są; ir nuspręsti Dainavos an
samblio kvietimą.

Pirm. Vytautas Kutkus, ope
ruodamas visais imponuojančiais 
skaičiais, paskelbė Jurgio Juo
džio parodos sėkmę. Palikda
mas visus kitus skaičius nuoša
ly, tenoriu paskelbti, jog paro
dą aplankė apie 800 žmonių. De
troito lietuviams tai tiesiai sen
sacija. Jokio kito dailininko pa
roda tiek publikos nebuvo su
traukusi. Nors su paroda buvo 
rišamas ir Lietuvių Fondo va
jus, bet LF šia proga daug tie
sioginės paramos negavo. Nau
jais nariais į LF įstojo Jadvy
ga ir Petras Putriai, su 100 
dol.; Ona ir Juozas Briedžiai 
įnešė 100 dol. Stasio Tareilos 
atminimui; SLA 352 kuopa, per 
pirm. Petrą Janušą, įnešė 50 dol., 
ankstesnį įnašą, padvigubinda
ma ir kartu tapdama tikru LF 
nariu. Tai ir viskas. Vis dėlto, 
LF vardas buvo daugelį kartų 
kartojamas ir, reikia 
naujų LF narių atsiras 
liau.

Dainavos ansamblio 
gos kvietimas su
dienos” muzikiniu veikalu (Ana
tolijaus Kairio libretas) buvo 
labai rimtai apsvarstytas ir 
tvirtai, galutinai nutarta Dai
navą kviesti. Tik dar nėra ga
lutinai nustatyta data — lap
kričio 18, ar 25. Tatai netrukus 
paaiškės, dar po vieną laišką V. 
Kutkui su Dainavos vadovybe 
apsikeitus. “Sidabrinės dienos” 
išvakarėse įvyks banketas LF 
dešimtmečiui paminėti. Bet apie 
visa tai skaitytojams bus pra
nešta rudenį.

SKAITYK IK KITAM PATARK
SKAITYTI •NAUJIENAS’

gėlininkas 
(POTBAMENTAS) 

UnkCTiuno arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

pių papuošimui ir seKMiipėa 
k-spamg gėlės,

ROY it PETRO iPUTRAMIHTAS,
5525 So. Harlem Ave. — S86-122S

PETKUS
IEVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
Telef.: GRoyehill 6-2345-S Į

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwhaU 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS Į
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

, Į ,, , ..Z

tikėtis, 
kiek vė-

iš čika- 
Sidabrinės

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mendr® praktika, spec. MOTERŲ ligoi 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

V, Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 2454 WEST 71tf STREET 

Ofiso tdef." HEmlock 4-2123 R t ii d. t»IeV.e Glbwn S-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojorm 
(Arefl Support!) ir t. L

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PR aspect 6-5084

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

lazdynui isskleisti mažuti, deimantu spindinu žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetemis ir pamaįu įveda i gamtos vaizdų ir-'garsų ste- 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos sceuovąizdziuosę ąvąjoją, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYJ. Didelio for 

mato, 126 psl. Kama SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes poemos

Kišeninio formato, 157 psl. S2.00. 1 -
5. Butkę Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU. VIEŠNIĄ VĖTROJE* Riliiį rinktinė 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 8t> psL $2.00.

LL Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. EiIjupti pasakojimai apie 
• išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. §5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAL Antanė Baranausko 
•'Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psL, $300.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. ----

Uai, 92 psL, $1.00.
18. " ‘ . ....................... .........
19.
20.
21.
22.

J5 psi $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, pražome atsilankyti į Naujieūe 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį

NAUJIENOS,
1739 So. Hąlsted SL, Chicago, 11L 60608

Eiliuoti kūrine-

Pefras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Riles. 70 psL, $1.00. 
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine, 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

Doyle Martin 
Baisiojo Birželio minėjime

Jau kartą čia rašiau, kad bir
želių 11 d. (taigi, jau šį sekma
dienį)., Mercy kolegijos McAuley 
auditorijoje įvyks Baisiojo Bir
želio minėjimas, kurį rengia 
Baltijos tautų komitetas ir ku
rio meninę dalį atliks G. Gobie- 
nės Šilainė bei Windsoro mergai
čių Aušros kvartetas. Neseniai 
paaiškėjo, jog minėjimo kalbė
toju sutiko būti aukštas State 
departamento pareigūnas — Pa- 
baltiečių skyriaus viršininkas 
Doyle Martin. Minėjimo pradžia 
— 3 vai. po pietų.

Almėjimui pasibaigus apie 5 
vai. p. p. toje pačioje kolegijoje, 
Student Centre, Faculty Luonge 
bus D. Martin’ui priėmimas, su 
vakarienė ir kokteiliais, čia da
lyviams reikės užsimokėti po 
$8.50. Nors man siųstame laiš
ke (spaudai) pasakyta, jog vie
tas į priėmimą reikia rezervuoti 
iki birželio 7 d., bet manau, kad 
šią žinutę perskaičiusieji dar su
spės, skubiai pašauką, rezerva
cijas padaryti. Tai ir duodu po
ros komiteto narių telefonus: 
Jolandos Baužienės — 356-0068 
ir Jono Urbono — 435-4786.

NEW YORK, N. Y.
Arts magazine apie 
Kazimierą žpromskį

Arts magazine 1972 m. va
sario mėn. numeryje kritikas 
Gordon Brown taip išsireiškia 
apie Kazimiero žoromskio tapy
bos parodą, Įvykusią sausio mėn. 
4-22 d. Phoenix galerijoje Man- 
hattane:

“Kaziemiero žoromskio tapy
bos darbai sumaniai pamėgdžio
ja senas nuplėštas iškabas. Nau
jasis apšvietimas Phoenuxe yra 
gal būt per šviesus Žoromskio 
darbams ir sunaikįna dalį iliuzi
jos.

Žoromskio praeinančio laiko 
Įamžinimas, klodas po klodo ati
dengiant nostalgiškai atrodan
čius popierinius plakatus, pačią 
tą parodą padaro iškiliai roman
tiška”.

’ OBJ IENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAN1CA AVĖ. Tel.: Y Aria 7-113d-1131>

Autobusais į Tautiniy 
šokiy šventę

LB, Detroito ąpyL valdyba or
ganizuoja ekskursiją į Laisvo
jo Pasaulio Lietuvių IV Tauti
nių šokių šventę. Jei atsiras 38 

| asmenų skąičius, tai važiuos vie
nas autobusas, o jei būtų dau-

Susirin ki m ų ir enzimu

PRANEŠIMAI

— Eržvilko CĮraugiško klubo pus
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį. birželio 7 d., 8:00 vai. vak. Hol
lywood salėje. 2417 W. 43rd St. Na
riai prašomi gausiai atsilankyti, nes 
yra daug svarbiu reikalu aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės

E. M .M.

EUDEIKIS 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
eunuviMULi.iiuAumuninirmHiiiurunniunniHiiiiii "iiuiauun i tn—ma—s

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMiD
1605-07 So, HERMITAGE AVTNtlE 

Te),; YArdl 7-1741-1742

1330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIRCONDITIONEO

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
l^aidotuviq 
Direktorių 
AssoęiacijpĮį

AMaULANCB j
RĄTARNAVi |
MAS DIE.^A i
!R NAKTĮ

TURIME 
KGPLYČ^S 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITŲĄNICA AVENUE. Phone: YAiug 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LAUKA WICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667£

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS į 

10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 I 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 I
South Holland, fllinolf j

nTIT.lM |H|| Į iiiiiiii^^^iiii _,ft
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Nepamirštamą John Pakeli prisiminus

JOHN PAKEL

nrbr'inmno kul u »r energijos 
nelCiMiigm skriaudžiamam. Jis 
įsikišdavo asmeniškai, bandv-

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Raikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

SPAUSTUVEI REIKALINGAS

kumus nugalėdavo
sun

REAL ESTATE

Vakar, birž. 6 dienos popie
tę, suėjo lygiai vieneri metai 
nuo John Pakel mirties. Jis 
buvo palaidotas birž. 10 dieną. 
Velionis ilgus metus buvo Chi
cago Savings <£ Loan Associa
tion prezidentas ir reikalų ve
dėjas. Iš mažos taupymo ben
drovės šią įstaigą jis išvystė į 
milijoninę lietuvių valdomą fi
nansine ištaiga.

Jau praėjo metai, o man, ar
timam jo bendradarbiai, atro
do, jog tai buvo tiktai vakar, 
šventraštyje pasakyta, kad 
žmogus yra kilęs iš dulkės ir i 
dulkę pavirs. Tai gili tiesa, bet 
John Pakelio lietuviškoji vi
suomenė velionio nepamirš, 
kaip ji negali pamiršti jo vestų 
gerų darbų. Man, kaip lega
liam velionio patarėjui ir dau-

reikalus. Aš niekad 
užmiršti gero jo cha- 
sąžiningumo ir ne
didelio lietuviško ir

ikiau kaip 40 metų artimai su 
juo dirbusiam Įvairius visuo
meninius darbus, niekad ne
teks užmiršti John Pakelio. 
Man teko patirti jo biznio ir as
meniškus 
negalėsiu 
rakterio, 
paprastai
amerikietiško patriotizmo.

Vargu ar yra kitas Chicagos 
lietuvis, kuris ne vien darbais, 
bet ir stambiomis piniginėmis 
aukomis parėmęs Įvairius kul
tūrinius lietuvių renginius, lie
tuviškas organizacijas ir net 
spausdintą žodi.

John Pakel padarė nepap
rastai daug, bet tai nereiškia, 
kad biznio reikalus jis būtų 
statęs pirmon eilėn. Jis padėjo 
skriaudžiamam lietuviui. Jis

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiysti:

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Ii turtingu žmogumi, kaip tur
tingais pasidaia keis kiti mūsų 
tautiečiai. Didelę dali uždirb
tų Įiinigų pasklida'.') kultūri- 

iniams, švietimo ii' šalpos rei
kalams. He to jis yra rėmęs ne 
vieną lietuvi, bandžiusi pra
simušti politiniame Amerikos 

'gyvenime. Vieną karią jis pra- 
isitarė, kad vienam politikui 
jis yra davęs net *1 1.IHH) sumą, 
kad tiktai padėtų jam prasi 
mušti. Pakel nebuvo paten- 

Ikintas minėto 
jbet jis jautėsi, kati atlikęs nau 
j dingų ir patriotinii darbą. Kiek- tuvį labdarį, 
vienam šio krašto piliečiui rei
kia dalyvauti politiniame kraš
to gyvenime.

Prieš metus mes palaido
jome John Pakel, bet geri jo 
darbai dar ir šiandien plačiai 
minimi. Jis buvo lietuvio gera
dario pavyzdys, toks jis ii 
k a mūsų širdyse.

John Pakel gyvenimas 
buvo be kančių, 
rastai skaudu 
smūgi 
sūnus John Pakel. 
kiau buvo pakelti skausmą, 
nes sūnus mirė staigiai, 
racijos kambaryje, ant 
ei jų stalo.

Sūnus paliko žmoną 
dėlių būriu mažu vaiku, 
su John Pakeliu 
tuojau po tos didelės tragedi
jos. Atsimenu, ijis pasakė: 
“Nuo šios dienos svarbiausias 
mano rūpestis bus nukreiptas, 
kad marti ir anūkai būtų tin
kamai aprūpinti. Mano sūnus 
ne laiku tragiškai žuvo, užtat 
man daugiau nieko nebeliko, 
kaip rūpintis žmona, marčia 
ir myliniais anūkėliais”.

Bet John Pakel net savo no
rų negalėjo Įvykdyti. Jam ne
pavyko anūkų išauginti. Jis vi
sus vedė geru keliu, bet mirtis 
ir jį pakirto anksčiau, negu jis 
tikėjosi. Staigi Pakelio mirtis 
ne tiktai mane, bet ir mano 
žmoną smarkiai sujaudino. 
Pakelio pradėti, bet dar nebaig
ti darbų projektai tebegulėjo 
mano raštinėje. Nemažiau nu
stebinta ir sujaudinta buvo lie
tuviškoji Chicaga.

Velionis paliko ne (ik savo 
mylimus anūkėlius, bet ir mus 
visus vargti ir kovoti su kasdie
niniais gyveninio rūpesčiais, o 
kartais ir vargais. Pačiam ve
lioniui tie rūpesčiai yra pasi
baigę, jis jau guli šaltoje žeme-

Spaustuvėje dirbęs gali tuojau pradėti darbą, o spaudos 
darbus pramokti norintis sveikas vyras bus pamokytas vartoti 
mašinas. Lengvas darbas, geras atlyginimas. Darbas nuolati
nis, maloni darbo aplinka.

Darbo dienomis prašome kreiptis į administraciją nuo 9 vai. 
ryto iki 1 vai. po pietų. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy
ti lokiu adresu:

NAUJIENOS, 1'39 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Pakelio pavyzdį lasckti. 1 urė-

į, vosi, davė pinigus mokykloms, 
prasi-: bažnyčioms, radijo valandė- 
palen-' lėms ir spaudai, kad ir po mir- 
veiklajties šios Įstaigos mus prisimin

tų, kaip prisiinera šį dideli lie-

lie
jam nepap- 

buvo pakęsti 
kai mirė vienintelis jo 

Sun-

Man gaila, kad nustojau lokio 
;gero Ix-ndradarbio. tikro lielu- 
• vio patrioto, didelio labdario, 
I kuris savo gyverime nieko nė- 
I ra nuskriaudęs, nieko neapkal
bėjęs ir nieko neįžeidęs. Visas 
John Pakelio gyvenimas buvo 
doras, sąžiningas ir lietuviams 
labai naudingas.

Adv. Charles P. Kai

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

5 ROOM FRAME HOUSE. 
FINISHED ATTIC.

Hot water heat. Garage. 4 acres of 
land. Route 10 — 3 miles from North 

Judson, Indiana
Call 636-6137 before 1 P. M. 
or 219—896-2708 anytime.

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

NUOMOJA KAMBARIUS IR 
APARTMENTUS

Viskas moderniška, prie byčių. 
vimo ir visi kiti patogumai, 

rašyti arba skambinti —
COSMO APTS.

7338 COQUINA WAY 
ST. PETE BEACH, FLORIDA 33706

TEL. 813 — 360-0998

Žuva-
Galit

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave, PRospect 8-2233

ope- 
opera-

su di- 
Teko 

išsikalbėti

O jei būtų tautinė 
lietuviu bažnvčia?± *

Stasiui Masiuliui paskelbus 
“Nepriklausomos Lietuvos” laik
raštyje diskusini rašinį, siūlantį 
lietuviams katalikams sudary
ti savą, nuo Romos nepriklauso
mą, bažnyčią, apjungiančią vi
sus lietuvius tikirčiuosius, pik
tai reagavo “Tėviškės žiburiai” 
net 20 ir 21 numeriuose. Jie ra
šo, kad lietuviai esą klaidingai 
informuoti Vatikano atžvilgiu, 
kuris esąs draugiškas lietuviams.

Būtų Įdomu sužinoti, kuo Va
tikano lietuviškumas praktiškai 
pasireiškia? Ir kokią naudą lie
tuviai turi priklausydami ir pil
nai tarnaudami italų Vatikanui ?

Iš kitos pusės būtų Įdomu su
žinoti, kokia būtų nauda lietu
viams turėti savą, grynai lietu
višką, bažnyčią? Kokiu pagrin
du ji tvertina? Ar tai būtų ta 
pati katalikiška bažnyčia, ar tu
rėtų senosios lietuvių-prūsų re
ligijos pagrindų?

Tais reikalais būtu idomu iš
girsti skirtingai galvojančių pa
sisakymus. B. Zylė

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WF.$TERN AVE.

susirinkusieji vienas kitą my
lėjo linksmindamiesi; šiandien 
dar tą minėdami, senu Įpročiu 
ant krikščionių švenčių susirin
kusieji, gentys ir susiedai turi 
pasilinksminti. S. Daukantas

— Inž. Eugenijus Bartkus, 
buvęs Altos pirm., išvyko tarny
bos bei verslo reikalais Į Pran
cūziją.

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, 111. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

Nuo 7 ryto iki 8:30 vai. vak.
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

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.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
8208% W. 95th St.

GA 44654

nre anti Casualty Company

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANT1NAS

Velionis John Pakol savo gy
venimu parodė mums pavyzdi, 
koki lietuviai turėtų būti. Gyvi 
likusieji turėtume jį sekti, baig
ti jo pradėtus, bet dar nebaig
tus kultūros ir tautinius darbus.

■ Jis ne vieną kartą sakydavo: — 
j Kai mirsiu, tai turto nenusine
šiu .. .

Visi žinome, kad nenusineši- 
mc. bet mes nepajėgiame John

Kaip lietuviai senovėje 
garbino savo dievus

Lig nepradėjus pasakoti apie 
senovės šventes, reikia pirmiau 
stipriai Įsidėmėti, jog senovė
je lietuviai garbino Dievą ne 
verkdami ir rūpindamiesi. Tai 
ir jų šventės buvo minavonėmis 
linksmų nočių, kurias minavo- 
dami džiaugėsi ir linksminosi, 
dievams dėkavodami ir vienas ki
tą vaišindami: kaip yra keturios 
dalys metų laiko, taip buvo atlie
kamos keturios šventės, arba 
viešės nuo žodžio visi, jog visi

— Harry Petraitis paskirtas 
superintendentu 23-me Warde. 
Jis yra atsargos kapitonas, da
lyvauja lietuvių organizacijose. 
1939 m. dalyvavo Amerikos lie
tuvių sportininkų ekskursijoj 
į Lietuvą. Jo žmona Emily pri
klauso Pirmyn chorui ir išrink
ta iždininke.

— PVT. Philip Simonėlis iš 
Marquette Parko apylinkės 
baigė 10 savaičių kariuome
nės medikų kursus.

— Homstead Exemption Įsta
tymas sumažinti pensinin
kams nekilnojamo turto mo
kesčius yra teismo pripažintas 
legaliu, šių metų pradžioje su
laukė 65 m. amžiaus asmenys 
yra kviečiami užpildyti blan
kus nurašymui 1,500 dol nuo 
turimos nekilnojamos nuosa

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į "Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Keturi dailininkai Ba lieko

Nuotr. Jurgio Kasakaičio

muziejuje parodos atidaryme: J. Cadei, J. Tričys, 
A. Cooper ir M. Šileikis.

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBSS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpubllc 7-1941

A. A L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AYE. 

kA 34775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI j LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r
Chicago, HI. 60631 Tai. YA 7-5980

<______________________________

vybės įvertinimo sumos. Nu
rašius šią sumą mokesčiai su
mažėja apie 115 dol.

— B. Barysas, Windsor, Ont.. 
Canada, Jaunimo Kongreso 
peticijai surinko 300 parašų. 
Iki šio laiko toje apylinkėje 
surinkta 650 parašų. Peticijų 
blankai yra gaunami Jaunimo 
Kongreso būstinėje, 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636. Tel. 737 — 3300. Ten 
pat yra gaunama informacija 
apie kongresą ir priimama pa
rama bei aukos. Visi lietuviai 
yra kviečiami rinkti parašus ir 
platinti peticiją parašų rinki
mui ypatingai svetimtaučių 
tarpe.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, l1/? auto garažas. Marquet
te Parke ę?1 QOD

GRAŽŪS 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 gazuv 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

Tel.: 471-0321

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 aukštu 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 butų mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
Platus lotas. Atskiri gazo šildymai. 
Grpit 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 Marouette 
parko. Gazu automat, oro šildymas 
— vėsinimas. Gražūs karpetai ir kiti 
priedai. Garažas. $30.000.

TVIRTAS 6% KAMBARIU MŪRAS. 
1% vonios. Karpetai. įrengtas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$26 600.

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

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

MŪRINIS BUNGAI.0W. 3 miega
mi. 12 metu. 30’ sklypas, 55-ta ir 
Massassoit. $28.500

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažas, 
įrengtas didelis kambarys skiepe. 
Geriausia vieta Brighton Parke. — 
S26.500.

2 PO 5 MŪRINIS. 3 miegami kiek
viename bute. Įrengtas skiepas tin
ka grožio salonui r>rie 55-tos ir Cali
fornia. Ave. S54.500.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING &- SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*




