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ĖKTUVU
KONFERENCIJA SIŪLO VISIŠKAI

UŽDRAUSTI ATOMO SPROGDINIMUS
t

STOKHOLMAS. — Pasaulio aplinkos konferencijoje vienas 
komitetas 48 prieš 2 balsais priėmė rezoliuciją, draudžiančią visus 
branduolinių ginklų bandymus. Keturiolika valstybių nuo balsa
vimo susilaikė, jų tarpe dvi atominės galybės: Amerika ir Brita
nija. Kaip žinoma, Sovietų Sąjunga šią konferenciją boikotuoja, 
nes nebuvo leista joje dalyvauti Rytinei Vokietijai. Du balsai prieš 
rezoliuciją buvo Kinijos ir Prancūzijos, kurios nepasirašė nei 1963
metais sudarytos sutarties, kuri draudžia branduolinius ginklus
bandyti ore ar vandenyje. Nuo to laiko 
junga visus bandomuosius sprogdinimus

Visus bandymus draudžiančią 
rezoliuciją pasiūlė Naujoji Ze
landija ir Peru, šios dvi valsty
bės protestuoja kievieną kartą, 
kai Prancūzija bando savo ato
mines bombas Ramiojo vande
nyno salose. Tokių bandymų se
rija vėl bus šią vasarą.

Kinija praėjusią savaitę pa
skelbė, kad ji mielai pritartų vi
sti bandymų- uždraudimui, ta
čiau negali to padaryti dėl sa
visaugos priežasčių. Ji negalin
ti palikti atominių ginklų mo
nopolio tik kelioms pasaulio vals
tybėms.

Kai konferencijoje pradėjo j 
kalbą Pietų Vietnamo atstovas, 
Kinijos delegacija išėjo iš salės. 
Kinai teigia, kad P. Vietnamas 
dalyvauja konferencijoje nele
galiai.

P. Vietnamo atstovas, kalbė
damas apie atominių bombų ban
dymus, kaltino Kiniją, kad ji 
savo bombas sprogdina siekda
ma politinio spaudimo kaimy- 
nąmg^ .Kiniją esanti kalta , dėl 
agresijos prieš Pietų Vietnamą.

Amerikos delegatas atkirto 
Kinijai, kuri kaltino savo anks
tyvesnėje kalboje “supergaly- 
bes”, kurios esančios atsakin
gos už pasaulio teršimą, sakyda
mas, kad politiniai kaltinimai, 
kurių ši konferencija negali iš
spręsti, tik trukdo normaliai kon 
ferencijos eigai.

Šią savaitę konferencija ban
dys sudaryti pastovią organi
zaciją, kuri veikdama Jungti
nių Tautų organizacijos rėmuo
se, bandytų koordinuoti pasaulio 
valstybių pastangas apsaugoti 
aplinką, kovoti prieš jos terši
mą.

Europėjinio 
sąjūdžio kongresas
Š. m. gegužės mėn. 12-13 d. 

Bonoje Bundestago rūmuose 
Įvyko Europinio Sąjūdžio kon
gresas. Jame dalyvavo 21 Eu
ropos kraštų delegatai.

Europėjinio Sąjūdžio Lietu
vių Komitetą (ESLK) atstovavo 
jo pirm. Dr. P. Karvelis ir gen. 
sekr. inž'. A. Venskus.

Kongrese dalyvavo daug žy
mių Europos kraštų vyriausybių 
narių, parlamentarų, senatorių 
bei politikų.

Delegatai šių dienų europėji- 
nes problemas diskutavo ketu
riose darbo komisijose, šiomis 
temomis: 1. Institucinė Europa, 
2. Ūkinė Europa, 3. Technologi
ja — Moksliniai Tyrinėjimai — 
Universitetas, 4. Europa pasau
lyje.

Kongreso pabaigoje priimta 
eilė rezoliucijų, vienoje iš jų ypa
tingai pabrėžta žmogaus pagrin
dinių teisių svarba ir pasisakyta 
už laisvę Europos tautų, kuriose 
vyrauja nedemokratiški režimai.

Be lietuvių ir kitų pavergtų 
kraštų delegatų, keliant sovie
tinio režimo klausimus, ypatin
gai pasisakė Ducan Sandys — 
Europėjinio Sąjūdžio Parlamen-

Amerika ir Sovietų Są- 
vykdo po žeme.

IŠ V!SO PASAULIO
♦

WASHINGTONAS. — Demo
kratų partijos vyriausio komi
teto pirmininkas O’Brien pareiš
kė televizijos programoje, kad 
buvęs prezidentas Johnsonas, 
pakviestas dalyvauti demokratų 
partijos konvencijoje, pranešė 
negalėsiąs atvykti Galimas daik
tas, kad jis nedalyvaus dėl ne
seniai turėtos širdies atakos. 
Demokratų konvencijos garbės 
pirmininkais yra trys: buvęs pre- . 
zidentas Trumanas, buvęs prez. 
Johnsonas ir buvęs Atstovų Rū
mų pirm. McCormack.

MASKVA. — Bolšoj teatro (jungų namuose Įvyko minėjimas, 
baletas šeštadieni pastatė prem- ■ kurioje pagrindinę kalbą pasa- 
jerą “Anna Karenina”, kurioje kė vyriausias sovietų cenzorius 
pagrindinį vaidmenį šoko Maya pavel Romanov, tas pareigas ei- 
Pliseckaja, o jos partneriu bu- nąs nuo 1965 m. 
vo Marius Liepa.

WASHINGTONAS. — Liepos
10 d. Įvyks saulės užtemimas, 
kuris būšMšm pilnas Aliaskoj^' Kiekvienas

sovietu laikraštis turi kodo nu- l
meri, kuris nurodo, kuris cenzo
rius skaitė to laikraščio medžia
gą, prieš leisdamas ją skelbti.

šiaurinėj Kanadoj, o tik dalinis: 
Vakarų Europoj ir Amerikoj. 
Užtemimas tęsis apie 2 minutes.

MASKVA. — Leningrado ba
leto šokėjas Valery Panov ant
ra karta buvo suimtas už chuli
ganizmą, nors jis tik neseniai bu
vo išleistas po 15 dienų arešto. 
Panovas buvo išmestas iš Ki- 
rovo baleto grupės po to, kai jis 
pareiškė norą išvažiuoti Į Izrae
li. Dabar jis kaltinamas spio- 
ves milicininkui Į veidą.

‘WASHINGTONAS. — Kubie
čių skaičius Amerikoje tarp 1960 
ir 1970 metų pakilo net 35%. 
Kuboje gimusių kubiečių 1970 
m. buvo 439,048 iš bendro 560,- 
628 skaičiaus. Ir likusieji tu
rėjo abu ar vieną iš tėvų gimu
sius Kuboje. Daugiausia kubie
čių gyvena Floridoje. Illinois 
turi tik 19,649 kubiečius.

COLOMBO. — Ceilone iš ka
lėjimo pabėgo 20 kalinių, išsi- 
kasusių po žeme 86 pėdų ilgu
mo tuneli. Kaliniai buvo politi
niai, buvusio pernai sukilimo 
prieš valdžią dalyviai.

LONDONAS. — Britanijos 
gydytojai susirūpinę katastro
fiškai didėjančiu lytinių ligų 
skaičiumi. Per 15 metų susir
gimų skaičius padvigubėjo, vie
nas iš 200 gyventojų yra turė
jęs lytinę ligą.

Viet Congo atstovas Pary
žiuje vakar pareikalavo, kad 
Amerika sugrįžtų prie derybų 
stalo be jokių sąlygų. Iš to pa
reiškimo neatrodo, kad komunis
tai būtų nutarę derėtis kitomis, 
kaip anksčiau, sąlygomis.

tarinės Tarybos pirmininkas, 
buv. Didž. Britanijos Krašto Ap
saugos ministeris.

Po kongreso, gegužės mėn. 14 
d. Bonnoje Įvyko Europėjinio Są
jūdžio Feder. Tarybos posėdžiai, 
kuriuose iš lietuvių pusės daly
vavo inž. A. Venskus — ESLK 
gen. sekretorius.

Čikagos meras Daley vis dar tikisi, kad demokratu partijos kandidatu j prezidentus bus sen. 
Edward Kennedy, kuris nekartą yra pareiškęs, kad jis nekandidatuoja. Si fotografija daryta 

sen. Kennedžio vizito Čikagoje metu.

Sovietų cenzūra 
minėjo sukaktį

ALNSKVA. — Viena pačių 
šlykščiausių Sovietų Sąjungos 
Įstaigų — Valstybės Paslapčių 
Apsaugos Spaudoje Pagrindinė 
agentūra — šventė savo veiklos 
50 metų sukaktį. Profesinių są-

Cenzūros centras ne tik “sau
go” valstybės paslaptis, bet kon
troliuoja visą spausdintą žodį,

Daugiau kareivių 
į Šiaurės Airiją

LONDONAS. — Britanijos 
paskirtas administratorius šiau
rinei Airijai nuramino vietinius 
protestantus, kad Londono vy
riausybė jų neišduos ir “nepar
duos”. Protestantų reakcija i 
slaptos airių armijos veiksmus 
vis didėja. Protestantai ėmė, 
panašiai, kai seniai daro airiai 
katalikai, statyti savo gyvena
muose rajonuose barikadas, rei
kalaudami, kad britų kareiviai 
išardytų katalikų barikadas.

Britų vyriausybė pasiuntė i 
šiaurinę Airiją dar 800 kareivių, 
kurių dabar čia bus 14,500 vyrų. 
Britanija pareiškė griežtą pro
testą Libijai, kurios premjeras 
girėsi siunčiąs airiams teroris
tams ginklų. “Mes padedame
airiams Įvaryti rakštį Į britų 
mėsą ir verčiam Britaniją bran
giai užmokėti už savo darbus”.

Baku miestą vaiky darželio auklėtoja veda klat? j parka. Vaikai, įsikibę j viens kitą, pastebė
jo fotografą, kurio mokytoja nemato.

Vakar Izraelio lėktuvų es- 
■ kadrilė susitiko virš Viduržemio 
jūros, apie 27 mylios nuo Sina
jaus krantų, Egipto lėktuvų gru
pę. Įvyko mūšis, kuriame du 
Egipto Migai buvo numušti ir 
nukrito i jūrą. Izraelio lėktu
vai visi sugrįžę Į bazes.

Prezidentas Nixonas atida
vė kongresui savo sutarčių su 
Sovietų Sąjunga tekstus ir tech
nines susitarimų dėl ginklų ap
ribojimo detales su paaiškini
mais. Prezidentas prašo kongre
są, jo susitarimus patvirtinti.

Atstovų Rūmų užsienio rei
kalų komitetas pritarė preziden
to planui užbaigti Vietnamo ka
rą. planas numato išvežti visas 
Amerikos jėgas iš Vietnamo po 
besąlyginių karo paliaubų ir 
amerikiečių belaisvių paleidimo.

k Detroite vos pakilus kelei
viniam lėktuvui, Įvyko sprogi
mas. sužalojęs motorą ir stab
džius. Lakūnas sugebėjo nusi
leisti tame pačiame aerodrome 
su 57 keileiviais ir 11 Įgulos na
rių. Lengvai sužeisti 11 asmenų.

Arkansas demokratai va
kar pradėjo svarstyti, ar išsta
tyti sen. McClelan kandidatu. Jis 
jau yra 76 metų ir senate išbu
vo nuo 1942 m. kai kurie demo
kratai siūlo išstatyti naują, jau
nesni kandidatą.

Pietų Vietnamo ambasado
rius Washingtone Bui Diem bai
gė savo tarnybą ir išvyksta na
mo. P. Vietnamas atsiųs kitą 
ambasadorių. Diem išbuvo šia
me poste 5 metus.

+ Gamtos globos draugijoms 
spaudžiant, federalinė vyriausy
bė atšaukė savo užsakymą vil
kų kailio skrybėlėms, kurios 

I skirtos Aliaskoje ir kituose šal-

Smarkus vyras 
tas Quaddafi

BEIRUTAS. — Libijos prem
jeras el Quaddafi pasakė kalbą 
susirinkime, kuriame buvo pa
minėtas amerikiečių išvažiavi
mas iš Wheelus aviacijos bazės.- 
Libijos diktatorius pasigyrė, 
kad jis siunčia ginklus airių slap
tai armijai Į šiaurinę Airiją, kad 
ji galėtų kovoti prieš britus ir 
siekti revoliucijos. Libija re
mianti ir Amerikos negrus. To
kius žodžius išgirdę, Britanijos 
ir Amerikos ambasadoriai išėjo 
iš susirinkimo.

šiame Libijos' minėjime daly
vavo Ugandos prezidentas Lai 
Amin Alžiro prezidentas Boume
dienne, Sudano prezidentas ai si kas gali vykti ir savo priemo- 
Nimeiry ir Egipto premjeras; nėmis prie Field Museum of Na- 
Sidky.

Libija keršija Britanijai už Lake Shore Drive. Moterys ir 
tai, kad ji 1948 metais atidavė merginos prašomos dalyvauti su 
sionistams Palestiną, o pernai i tautiniais rūbais. Piketavimo 
britai atidavė Iranui Persijos; dienos surištos su birželio skau- 
Įlankos tris salas, pareiškė Li- j džiaisiais Įvykiais mūsų tautai.

Parodykime piketuodami, kad 
okupanto padarytos žaizdos mū-

bijos premjeras. Amerika pra
sikalto savo parama Izraeliui.

Pulkininkas Quaddafi pareis- su tautai tik tada užgis, kai Lie
kė, kad šių metų pabaigoje visijtuva atgaus laisvę. Atskiro bir- 
arabai pradės prieš Izraeli iš
laisvinimo karą, o prieš Ame
riką ir Britaniją kova bus ve
dama jų pačių žemėse.

tuose kraštuose tarnaujančiai 
kariuomenei. Buvo apskaičiuo
ta, kad norint užsakymą paten
kinti, teks nušauti apie 25,000 
vilkų.

♦ Lenkija pareiškė Amerikai 
apgailestavimą dėl dviejų ame
rikiečių korespondentų nukentė- 
jimo Varšuvoje, kur juos pri
mušė kubiečiai, lydėję Fidel Cas
tro, už tai, kad korespondentai 
paskelbė žinią, kad Castro turis 
nesveiką širdį.

KINIJA ĮSPĖJA AMERIKĄ NEPULTI 
TAIKINIŲ PER ARTI PRIE SIENOS

PEKINAS. — Kaip jau vakar buvo trumpai pranešta, Kinijos 
užsienio reikalų ministerija pasmerkė Amerikos lėktuvų bombar
davimą šiaurės Vietname ir pareiškė, kad lėktuvų puolimai yra 
grėsmė Kinijos saugumui ir sudaro sunkią Kinijos liaudies pro
vokaciją. Vakar paaiškėjo, kad Kinijos pareiškimas buvo pa
skelbtas vos kelioms valandoms praslinkus po Amerikos lėktuvų 
puolimo 25 mylios nuo Kinijos sienos, kur buvo sudaužyti du š. 
Vietnamo geležinkelio tiltai. Tiltai buvo 55 ir 60 mylių į šiaurės 
rytus nuo Hanojaus. Tie tiltai šiame kare dar nebuvo bombarduoti. 
Prezidento Johnsono laikais Amerikos lakūnams buvo Įsakyta ne- 
skristi arčiau kaip 50 mylių nuo Kinijos sienos.

Piketavimo tvarka
Sovietų Rusijos rengiamos 

meno ir kitų dirbinių parodos 
protesto — piketavimo tvarka: 
birželio 15 d. (ketvirtadieni) 5:45 
vai. vak. specialus autobusas iš
eis nuo Marquette Parko Lietu
vių parapijos bažnyčios. Grįš 
— 8 vai. vak. Ypatingai mar- 
quetteparkieciai prašomi šiuo 
autobusu pasinaudoti. Birželio 
17 d. (šeštadienį) 8 vai. ryte du 
autobusai išeis nuo Marquette 
Parko Lietuvių parapijos bažny
čios. šiais autobusais prašomi 
važiuoti Marquette Parko ir ar
timųjų apylinkių gyventojai. Jie 
grįš 1 vai. 12 vai. išeis autobu
sas nuo Brighton Parko lietuvių 
parapijos bažnyčios. Visi brigh- 
tonparkiečiai prašomi šiuo au
tobusu pasinaudoti. Jis grįš 5 
vai. Birželio 18 d. (sekmadienį) 
10:15 vai. ryte, autobusas išeis 
nuo Cicero lietuvių parapijos.' 
bažnyčios ir grįš“3 vai. Cicėri&-..
kiai prašomi šiuo autobusų pa
sinaudoti. Taip pat prašomi vi- 

tional History, Roosevelt Rd. ir

Į želinių Įvykių minėjimo nebus. 
Tai atliksime dalyvaudami pi- 
ketavime.

Čikagos Lietuvių Taryba 
ir

JAV LB Vidurio Vakarų 
Apygardos Valdyba

Amerika vertina 
japonų draugystę 
TOKIJO. — iPrezidento pata

rėjas Kissingeris pripažino Ja
ponijoje, kad Amerika negerai 
pasielgė, nepasitardama su Ja
ponija prieš prezidento Nixono 
kelionę Į Pekiną. Ateityje tokių 
staigmenų bus vengiama ir jo
kių rimtesnių derybų su Kinija 
Amerika nepradės be Japonijos 
žinios. Panašiai elgtis pažadė
jo ir Japonijos užsienio reikalų 
ministeris Fukuda, kuris numa
tomas būti premjeru.

Premjeras Šato, išbuvęs 8 me
tus toje vietoje, žada pasitrauk
ti šio mėnesio pabaigoje. Naujas 
premjeras bus paskelbtas liepos 
mėn.

Kissingeris pareiškė 'japonų 
vyriausybei, kad Amerika laiko 
Japoniją lygiu partneriu, kurios 
draugiškumas labai svarbus Azi
jos ir viso pasaulio pastovumui 
ir taikai. Jis nuramino japonus, 
kad jokių slaptų susitarimų ne
buvo nei Pekine nei Maskvo
je.

Pareiškimai apie Amerikos 
veiksmų grėsmę Kinijos pareiš
kimuose jaū seniai nebuvo pasi
rodę, nors jie dažnai būdavo 
kartojami Vietnamo konflikto 
pradžioje. Paskutinis Pekino 
pareiškimas mini, kad JAV uo- 
lat plečia bombarduojamas sritis 
ir priartėjo prie Kinijos — šiau
rės Vietnamo .sienos. Ame
rika Įspėjama, kad Kinija yra 
š. Vietnamo pusėje ir, nežiūrint 
kokiii taktikų griebiamasi, Ki
nija bus Vietnamo pusėje iki vi
siškos Vietnamo pergalės. Ame
rikos imperializmas turi tų ži
noti, kad šioje kovoje heroiški 
Vietnamo ir kitų Indokinijos ša
lių žmonės nėra vieni, sako Pe
kino užsienio reikalu ministeri
ja.

Pentagono tarnautojai garan
tuoja, kad nėra jokio pavojaus, 
kad Amerikos lėktuvai netyčia 
Įskristų i Kinijos teritoriją. Mo
dernūs- navigacijos instrumentai 
ir kompiuteriai tokių klaidų ne
prileidžia. Tik tuo atveju, jST”“ 
netoli sienos Įvyktų oro kovos 
su komunistų migais, galėtų at
sirasti aplinkybės, kad Ameri
kos lėktuvas nuklystų Į Kinijos 
erdvę.

Paskutinį kartą Amerikos ka
ro veiksmai buvo pavadinti grės
me — Kinijai 1971 metais, kada 
P. Vietnamo kariuomenė, pade
dama amerikiečių vykdė puoli
mą Laose.

WASHINGTONE Kinijos pa
reiškimas laikomas politiniu ma
nevru, skiriamu Hanojaus au
sims. Amerika paskutinį kartą 
gegužės 9 d. pareiškė, kad oro 
puolimai Š. Vietname neturėtų 
būti laikomi pavojingais Kini
jai, nes jie nėra tam skirti.

Hanojaus spaudos straipsniai 
leidžia stebėtojus spėlioti, kad 
Hanojus nutarė tęsti ofentzyvą, 
nepaisant bombardavimų.

Ambasadorius Rabin 
pagyrė Nixona

WASHINGTONAS. — Demo
kratų partijos vadovybė labai 
nepatenkinta dėl Izraelio amba
sadoriaus pareiškimo per Izrae
lio radiją. Ambasadorius Yitz
hak Rabin pasakė, kad preziden
tas Nixonas yra geriausias žydų 
draugas bet kada buvęs Baltuo
se Rūmuose. Jis nebijąs savo 
draugiškumo Izraeliui viešai pa
reikšti. kaip padarė savo kal
boje kongrese, grįžęs iš Mask
vos. Ambasadorius pareiškė, 
kad žydai turi būti dėkingi 
tiems, kurie Izraelį remia, o ne 
tiems, kurie tik palankiai kalba.

Demokratų partijos kandida
tai, rinkdami lėšas rinkimų kam
panijai. nemažai jų gauna iš 
Amerikos žydų, šitoks viešas 
Izraelio ambasadoriaus pasisa
kymas už prezidentą Nixona ga
li atitraukti iš demokratų parti
jos dalies Amerikos žydų pa
ramą.
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I tuose užsiėmimuose. Vilkiukų 
' ir bebrų lapus bus galima asme
niškai paduoti tuntininkui prie 
iškylon išvykstančio autobuso, 

j jei jau nebebūtų laiko anketų 
[ laiku paštu pasiųsti. Paštu šiųs- 
Idarni, adresuokite: ps. S. Mik- 
jnaitis, 67ŽI So. Rockwell, Chi
cago, Ill. 60629.

Vilkiukai išvyksta į Rock- 
! fordą. Lituanicos tunto jau- 
, nesniųjų skautų savaitgalio iš
kyla Įvyks birželio 17-18 d., 
Rockford, Ill. Dalyvauja visų 
draugovių vilkiukai ir bebrai, 

j Vykstama autobusu. Birželio 
117 d., 8:30 vai. ryto renkamasi 
; prie Jaunimo Centro. Visi vyks
ta pilna uniforma (trumpos kel
nės. Grįžtama birželio 18 d., 
5-5:30 vai. vak. prie Jaunimo 
Centro. Tėveliai prašomi nesi- 
vėluoti pasitikti grįžtančių.

Jj’y budžiu svajones išsipildė:

NR.2I (375)

BALTIJOS" JACHTOS KRIKŠTYNŲ IŠKILMĖS

AUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA ’ 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

\ d re sa s: 7120 S Rockwell St.,vChicago, Iii. 60629

IX H METAI

“BALTIJA”
kaip gulbė raižo Michigan ežerą

Birželio 1 d. sekmadienio saulė švelniai maudėsi Chicagos 
Grant parko uoste ir plovė spindulių kasas Buckingham© fontane. 
Fadykęs šiaurys, atsirėmęs Į bekraštes Michigan© ežero platybes, 
šiaušė melsvus plotus ir lingavo jachtų stiebų mišką plačiajame 
Grant parko uoste.

Uosto krantinėje švietė Lai- < to mama, šioje šventėje kartu 
tos jūrą skautų uniformos ir i dalyvaujant ir jos šeimai, bei šei- 
jūru skaučių kepuraitės. Jų į mos “kapitonui”, ALT pirm. dr. 
tarpe šypsojosi iš po didelių ke
purių jūrų bud/.iai. "Preziden
to Smetono” Įgulos vadui L. Kup- 
cikevičiui sutinkant šventės sve
čius. mecenatus, skautiškąją va
dovybę ir tėvelius.

Chicagos jūrų budžiu šven
tė — naujosios jachtos 

krikštynos.

Laikrodis rodė dešimtą valan
dą, ir nuo bojos atkabinta jach
ta Pearson-Ccmmander 26’ at
siūbavo prie krantinės. Per uos
tą į šventę atplaukė ir svečių 
jachtos: dr. J. Anyso “Silkė”, į t- 
R. Dičiaus “Gale” ir Chicagos 
jūrų šaulių “kreiseris” — moto
rinė jachta “Gen. T. Daukan
tas”, vedamas kapitono Myk. 
Maksvyčio, palydimas mažesnio 
motorlaivio. Ant jūrų šaulių 
jachtų švietė Lietuvos trispal
vės, ir atrodė, lyg ši šventė vy
ko Lietuvos laisvės laikais 
Klaipėdos uoste.

Budžių Įgulos vadas pakvie
tė visus Į didelį pusratį, ir “Litu
anicos” tunto kapelionas ps. kun. 
A. Kezys S. J. laimino jachtą, 
Įgulą ir visas ateities keliones. 
Šventės vadovavimas perduoda
mas jachtos kapitonui j. v. s. 
Broniui Juodeliui. Kapitono pa
vaduotojas j. ps. A. Alčiaus- 
kas perskaitė labai meniškai j. 
b. dail. A. Trinkūno paruoštą 
jachtos krikšto aktą, 
jachtai suteikiamas 
‘.Baltijos” vardas.

Su šampano bonka 
nio lipo jachtos krikšto mama 
p. Dalia Bobelienė, palydima 
krikšto tėvo dr. Ferdinando 

. Kauno. Į šalis lėkė šukės, jach
tos ragą apliejant šampanui.

— .Krikštijant jachtą “Bal
tija”. jums įteikiu šį gintarą su 
Lietuvos trispalve, kad jie “Bal-

- tiją” ir jos Įgulą lydėtų visuo
se pasaulio vandenyse, — išreiš
kė savo linkėjimus jachtos krikš-

K. Bobeliui.
— Linkiu jums visiems plau- 

kiojant šia jachta išgyventi 
daug jūrinio džiaugsmo, labai 
džiaugiuosi matydamas jūrų 
skautų ir jūrų skaučių vado vii 

i dideles pastangas, ir pasišven
timą, linkiu, kad “Baltija” jums 
atstotų plačiąją Baltiją Lietu
vos pakrantėje, — bėrė linkėji
mus savo kalboje jachtos krikš
to tėvas dr. F. Kaunas.

— Šios didelės šventės proga 
mes norime “Baltijos” jachtos 

; i Įgulai Įteikti dovanėlę: didįjį 
Į jūrų skautų vimpilą, kad jis ly
dėtų visus jūsų kelius, — įtei
kė vimpilą jachtos kapitonui j. 
v. s. A. 'Gasnerienė, asistuojama 
j. ps. St. Lukausko.

Saliutuojant svečiams ir įgu
lai, didysis vimpilas pakilo Į 
stiebo viršūnę, skelbdamas pla
čiai išplitusi lietuviškąjį jūri
nį skautavimą Chicagoje, šauk
damas visus jūrų skautus dar 
plačiau išskleisti bures jūrų 
skautų veiklos auksinio jubilie
jaus metais. r.

Didelė padėka jachtos 
rėmėjams

Jachtos kapitonas pareiškė 
padėką visiems susirinkusiems, 
o ypač Jachtos Fondo mecena
tams — šimtininkams: dr. J. 
ir K. Aglinskams, dr. G. ir V. Ba
tukams, dr. St. ir O. Biežiams,

brolius, tėvelius, rėmėjus ir bi
čiulius Šiame pristatyme daly
vauti.

v. s. Malvina Jonikienė, 
buvusi LSS-jos V. S.

Liūto Griniaus telegrama jI 
Maskvą. Praėjusio mėnesio pa-! 
baigoje JAV prezidentui R. Ni- 
xonui lankantis Maskvoje, Akad. 
Skautų Sąjūdžio Vadijos p-kas 
Liūtas Grinius pasiuntė prezi
dentui adresuotą telegramą, ra-’ 
gindamas prezidentą kreiptis į 
sovietų vadus Lietuvos reika-, 
lais.

Telegramoj reikalaujama, kad 
sovietai paleistų kalinamus Ku
dirką, ŠimokaitĮ ir jų šeimas; 
kad būtų paleisti šimtai suimtų
jų, dalyvavusių susideginusio 
Romo Kalantos atsisveikinime, 
įvykusiame prezidento vizito iš-

< vakarėmis.
I ; '

! Lituanicos tuntas baigė su
eigas ir ruošiasi stovyklai. Li- 

; tuanicos tunto visų draugovių 
i ir laivų paskutinės šio sezono 
; sueigos įvyko sekmadienį, bir
želio 11 d. Birželio 18 d. numa
tytos sueigos dėl anksčiau nenu
matytų priežasčių nebeivyks. 
Visi skautai prašomi palaikyti 
ryšį su savo vadovais ir sekti 
skautų skyrius dienraščiuose. 
Visi raginami tinkamai pasiruoš
ti stovyklai.

-jL Gausus priešstovyklinis 
sveikatos tikrinimas. Chicagos 
stovyklon vykstančių skautų 

: sveikatos patikrinimą šiemet at
liko gydytojai dr. A. Ramonas 
ir dr. Jučas, o tetanus injekci- 

šypsodamasi 
Eglė Narbu- 
patikrinimas 
vakare, Jau-

s. fil. LIŪTAS GRINIUS, 
dabartinis Akademinio Skautu 
Sąjūdžio Vadijos Pirmirinkas

nimo Centro vadovybei už leidi
mą pasinaudoti patalpomis.

Dar daiig kas negrąžino 
“Atsakomybės atpalaidavimo” 
lapų. Lituanicos tuntos vadovy
bė prašo tėvus neatidėliojant už
pildyti ir atsiųsti tuntininkui 
LSS paruoštus “Atsakomybės 
atpalaidavimo” lapus. Kol šie 
lapai nebus užpildyti, skautai 
negalės dalyvauti iškylose ir ki-

guodžiančiaiMaldą skaito kapelionas ps. kun. Algimantas Kezys,_SJ, kairėje stovi jachtos 
kapitonas j. v. s. Bronius Juodelis, dešinėje — jury budžiu įgulos vadas suteikė med. sesuo

v. v. Leopoldas Kupcikevičius.
E. Leipaus nuotr.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRĄ GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

tienė. Sveikatos 
vyko birželio 7 d.
nimo Centre, šiuo maloniu mū
sų daktarų ir p. Narbutienės pa
tarnavimu pasinaudojo daugiau 
200 skautų-čių ir vadovų-vių.

Chicagos skautų vadovybė 
reiškia dėkingumą abiem dakta
rams ir med. seselei už ši ne
mokamą patarnavimą ir Jau-

silaiko ant stalo ir punšas lie
jasi, — krikšto tėvas dr. F. Kau
nas, patyręs buriuotojas, krei
pėsi Į jachtą kietai verantį ka
pitoną Br. Juodeli.

Vėl jachtos grižo Į uostą. Pa
sikeitus Įguloms, vėl skrido Į 
mėlynus tolius, šventės svečiams 
skirstantis Į namus. Prieš akis 
mėlynavo beribis Michiganas, 
kurio bangas daug metų raižys 
jūrų budžių šaunioji “Baltija”.

Baltijos Banga

“Prezidento Smetonos jūrų bu
džių Įgulą Įsigyti šią $9000 ver
tės jūrinę jachtą, sutinkant 1972 
jūrų skautų veiklos auksinio ju
biliejaus metus.

— Tegul “Baltija” neša jūrų 
budžių darbus ir mintis prie 
Lietuvos krantų. Tegul neša jū
rų skautus ir ateinančias įgu
las į Baltijos pakrantę, — lin
kėjo jachtos kapitonas.

Jachtų burės šovė Į viršų, pa
siruošiant “Baltijos” krikšto ke
lionei į' Michigano ’ vandenis, 
Šventės visiems dalyviams, ku
rių buvo apie 70, lipant ant “Bal
tijos” ir svečių jachtų denio.

Septyniolikos mylių vėjas 
suteikė puikias sąlygas pa
krikštytos “Baltijos” pir

majai kelionei.
. Atitrūkusi nuo krantinės, iš 
karto pakėlusi abi bures, jachta, 
lyg balta gulbė, skrido per uos
tą Į mėlynus plotus, lydima jū
rų šaulių krūzerio, R. Dičiaus 
Coronado 25’ ir dr. J. Anyso Co
lumbia — Sabre 32’. Išėjus už 
uosto molų, baltos bangų viršū
nės taškė jachtas ir įgulas, bu- i 
rems glaudžiantis prie Neptūno; 
karalijos. i

— Turim šešių mazgų greitį,!
— raportavo jachtos pirmasis 
laivūnas v. v. E. Leipus.

— Atleisk šotą! Kepsniai ne-

VEIDAI 
IR 
DARBAI

over troubled
ant de-

bade on.
The Payroll Savings Plan is one of 

the easiest ways to make sure you’ve 
Something saved for when you need 
money fast. When you participate in 
die Payroll Savings Plan where you 
work, an amount you designate will 
be set aside from each paycheck and 
invested in U.S. Savings Bonds. It’s

v. s. MALVINA JONIKIENĖ, 
buv. Liet. Skaučių Seserijos Vyriausia 

Skautininke

Bonds issued since June 1, 1970 • . • 
with a comparable improvement fx 
all older Bonds.

• Let’s hope there are no troubled 
waters m jour future. But remember, 
emergencies don’t always happen to 
the other guys.

And now there’s a bonus interest 
rate on all ILS. Savings Bonds—fer 
E Bonds, 5%% when held to matu
rity of 5 years, 10 .months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all

fe prrvefQed m ajmMic service in cooperation with The

kuriuo
šaunus' dr. K. ir D. Bobeliams, J. Gry

bauskui, G. ir B. .Juodeliams, dr. 
F. ir V. Kaunams, dr. L. ir I. 
Kriaučeliūnams. J. Mackevičiui 
jr., R. Parakininkui, M. ir A. Ru
džiams, dr. A. Prunskienei, dr. 
P. Rasučiui, J. ir V. Stankams, 
dr. R. ir G. Vienužiams, Chi
cagos jūrų šaulių gen. T. Dau
kanto kuopai, jūrų skaučių “Ne
rijos” tuntui, skautų “Lituani- 
cos” tuntui ir visiems kitiems 
mažesnes sumas aukojusiems 
rėmėjams, kurių aukos įgalino

CLEVELANDAS PAGERBIA ROMĄ KALANTĄ IR KAUNO ĮVYKIUS
Pamaldos šv. Jono katedroje prieš demonstraci a*. 

įaun mas
Nuotraukoje — organizacijų vėliavos ir

Malvina Jonikienė — skau
čių albumo pradininkė visus 
kviečia Į pabaigtuves. Esant 
LSS-jos Vyriuasia Skautininke, 
tarp mano kadencijos metu at
liktinų darbų, buvo užsimotas 
ir “Lietuvių Skaučių Seserijos” 
knygos-albumo išleidimas.

Minimos knygos spaudai pa
ruošimas ir išleidimas pareika
lavo daugiau negu vienos kaden
cijos laikotarpio, t. y. daugiau 
trejų metų. LSS-gos Tarybos 
pirmininko v. s. A. Saulaičio man 
buvo pavesta šį mano kadenci
joje pradėtą darbą ir baigti.

šiomis dienomis “Lietuvių 
Skaučių Seserija” išvysta pasau
lį. Knygos pristatymas Įvyks 
birželio 18 d., 7:30 vai. vakaro, 
Lietuvių Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Avė. Chicagoje.

Kartu su buvusia mano kaden- 
i cijos vadija. kviečiu visas seses.

Tovr U»k. Tu may be deferred

Take stock in America,
Now Bonds pay a bonus at maturity.

1739 So. Halsted Street Chicago, BL 60608
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YtADAS MINGfiLA

Taip greit prabėgo 60 meteliu
Devynias dienas dail. Jurgis 

Juodis svečiavosi Detroite su sa
vo dailės kūriniais. Parodą jam 
suruošė Lietuvių Fondo Detroi
to Vajaus komitetas, kuriam 
pirmininkauja inž. Vytautas 
Kutkus. Paroda buvo atidary
ta 1972 m. gegužės mėn. 7 d. 12 
vai. (nors paveikslai buvo iš
kabinti gegužės 6 d. šeštadienį). 
Atidaryme dalyvavo apie 250 
meno mėgėjų. Trumpą žodį ta
rė L. F. Detroito vajaus k-to 
pirm. Vyt. Kutkus: pasveikino 
svečią iš tolimo Niujorko aplan
kiusį Detroitą ir palinkėjo sėk
mės, t. y. viso to, kas meninin
kui miela, kas pažadina kūrybin
gumą, kas praskaidrina gyve
nimo šešėlius. Viso komiteto 
vardu Vyt. Kutkus padėkojo 
dail. Jurgiui Juodžiui už ryžtą, 
pasiaukojimą parodyti savo me
ną detroitiežiams, kurie jo laukė 
jau daugelį metų.

Dailininkas savo trumpa kal
ba tarė ačiū taip gausiai susiba
rusiems meno mėgėjams ir šios 
parodos rengėjams.

Lietuvių Fondo komitetui at
ėjo pagalbon visas būrys ponių, 
kurios po parodos atidarymo 
kalbų, pavaišino gausius sve

čius. Ir, reikia pasakyti, vaišės 
buvo ne eilinės: įvairių saldu
mynų, pyragaičių, tortų ir kavu
tės .visiems užteko. O dar prie
dui — svečių malonumui, vai
šingos šeimininkės visus pavai
šino punšu. Tai retas įvykis mū
suose.

šioje parodoje buvo iškabin
tos 43 tapybos. Tačiau kai ku
rios prieš eilę metų jau buvo 
parduotos ir šiai parodai tik pa
skolintos (tapybos), būtent: 
Kęstutis ir Birutė (aliejus), S. 
J. Kontrimų nuosavybė; Prieš 
audrą, (tempera)— Rasos Na
vickaitės nuosavybė; Birutė prie 
Trakų (aliejus), L. ir V. Min- 
gėlų nuosavybė; Radijo karalai
tė (aliejus) prof. J. Stuko nuo
savybė; Gedimino sapnas S. Ko- 
trimo nuosavybė; Tiesos spindu
lys (tempera) L. ir V. Mingė- 
lų nuosavybė.

0 kaip tik šiem paveikslam 
buvo atsiradę pirkėjai... Deja, 
jų parduoti nebuvo galima. Tad 
be šių paveikslų, buvo likę par
davimui 37 paveikslai. Iš šio 
skaičiaus parduota (keli dovano
ti) 12 paveikslų, būtent: Tėvy-

Dail. J. Juodis (iš kairės) ir V. Mingėla (Lietuviu Fon*^o Detroito Vajaus komiteto narys ir Šio straipsnio 
auotrius) Detroite surengtoje parodoje, 1972 m. gegulės 6 d. iki 14 d,, Lietuviu namuose. Prie pav. (iš

kairės) "Birutė Palangoj' ir "Tėvynės laisvė nemari**.
Nuotr. K. Sragausko

nės Laisvė Nemari; -Memento teišgyvenęs prancūzų filosofas,

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminas,.AKISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykii 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poete 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. ~ 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

Istoriniai DLK t y 
3 kaimynų istorija

progomis. Jas ii 
atsiuntus čeki ai

1739 South Halsted Street, Chicago, IIL 60608

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

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

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

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltu statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

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

Stefa n i fa Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuose. Kaune Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje Vaizdūs aprašvmai ka ji ten matė. kokis' 
kalbas girdėio ir ka iai žmonės pasakė 95 nsl $1.00 Vra tain pa* 
išversta i anglu kalbą.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ Kelionės i Lietu 
va ispūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis 331 osl $3 00

D. Kuraitis. KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitprooo propaganda 
užmaskavimai. Abi knygos parašvtos lengvu gražiu stiliumi

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m 
psl.. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kulto 
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau iu 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 
52 psl $1.00.

šie Ir kiti leidiniai vra gaunami
NAUJIENOSE. 173? So HALSTED ST CHICAGO
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu

čeki ar piniginę perlaidą.
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ANEKDOTUS

'Ll $060?
Ir pridedant

mori; Pūslėti delnai varžtuose; 
Tarp dviejų milžinų; Birutė Pa
langoje; Be kaukės; Pasaka; Bon 
Voyage (laimingos kelionės); 
Baltija ir Patrimpas; Partiza
nas; Vytauto priesaika, aliejus 
ir kt. Parodą aplankė Detroitu! 
neįprastai daug meno mėgėjų— 
virš 700 lankytojų!' Ypač dail. 
Jurgio Juodžio nepaprastai spal
vinga, judesiais it žaibais žai
buojanti, kūryba sužavėjo jau-

mūsuose mažai težinomas pary
žietis Marian Cyan. Savo žy
miausiame veikale “Irreligion 
de l’Avenier” bylodamas apie 
visatos santvarką ir jos amžinu
mo problemą, pabrėžė;

— “Judesys bus ir pabaigoje”.
— Taigi... judesys, judesys ir 

vėl judesys... Pirmą kartą susi
dūręs su kol. Juodžio kūriniais, 
šitokį įspūdį ir patyriau: per
dėm judesys, visuotinis judesys.

mėjo: jo pav. gaudomi dar jam 
gyvam esant. Tai retenybė!

Dailininko gyvenimas įdomus, 
siekimais ir idealais spalvingas, 
kovomis ir kieta valia audringas, 
tėvynės meile ir menu begali
niai pasiaukojantis.

J. Juodis gimė 1911 m. spalio 
mėn. 22 d. Kauno aps., Pakuo
nio valsčiuje, Kėbliškių kaime 
(M. K. Čiurlionis mirė 1911 m.

į kovo 28 d i. Pradžios mokvklą 
i baigė, Pakuonyje, mokėsi Prie- 
i nuošė; eksternu, iš viso <S kla- 
Į siu, gimnazijos kurso egzarr.i- 
!nu3 išlaikė Alytaus gimnazijo- 
jje. 1931 m. egzaminus išlaikęs, 
įstojo i 2-rą Kauno Meno Mo
kyklos kursą. Netrukus iš Me
no Mokyklos išstoja. Po dviejų 
metų vėl veržiasi į meno studi
jas; šįkart dail. Vienožinskio 
meno mokykloje. Nors šioje mo
kykloje jis rado savo trokštan
čiai meninei sielai žinijos me
no aruoduose daug brangių ir 
naudingų žinių, bet ir šios mo
kyklos studijos ir pateikiamos 
teorinės ir technikinės žinios jo 
nepatenkino. Jis vėl išstoja ir 
eina savo pasirinktu keliu.

Dailininkas su dėkingumu at
simena savo pirm uosius moky
tojus; V. Kašubą, C. Grigaity- 
tę, dail. R. Kalpoką. Jie J. Juo
dį dalinai sudomino supažindi
no su dail. M. K. Čiurlioniu ir K. 
Šimoniu.

Išėjęs iš Meno mokyklos, tu
rėjo gi kur nors pritapti, kad ga
lėtų kuo nors būti. Dabar jis pa- 
sineša į karinius mokslus. Pus
antrų metų tarnauja husaruo
se. Čia, J. Juodį (arba teisin
giau jo gabumus) ir meno ta
lentą, pastebėjo g. Št. pik. Bac
kus ir iš eilinio husaro Juodį pa
kėlė į dailininkus. Po to jis ta
pė įvairius paveiksltus (dažniau
sia užsakytus), dekoravo kari
ninkų ramoves ir kitas iškylias

patalpas — sales. Kai pik. Bač
ką pakeitė pik. Valusis, jis irgi 
j asidarė dail. Juodžio meno ger
bėjas ir kartu, kaip pulko va- 

' das, — jo globėjas.
Po neužilgo J. Juodis priima

mas i Karo Mokyklą, o vėliau 
j Aviacijos mokyklą. Po ke

turių metų karinių mokslų, dau
giau skraidymo pratybų, jis tam- 
pja jaunesniu leitenantu ir karo 
lakūnu — pilotu.

Stiliaus įdomumas

Tačiau J. Juodžiui dailės me- 
; nas visados buvo jo gyvenimo 
kelrodė žvaigždė. Jis niekad ne
siskyrė su palete, teptuku ir da
žais. Nuo pat vaikystės ir jau
nystės dienų jis žinojo, jis ti- 

i kėjo kuo esąs, — visad buvo dai- 
Į liniukas. Apie meną ir dailę 
j svajojo. Jis visada atliekamą 
Į ar poilsio laiką skyrė menui — 
; kūrybai. Begaliniai mėgo skai
tyti knygas apie iškiliuosius, pa
saulinio masto menininkus, jų 
paliktus nemirštamo garso kū
rinius. Susipažįsta su pasauli
nio masto dailės, skulptūros, ar
chitektūros ir kt. kūrėjais ir jų 
meno darbais.

Apie savo stilių ir tapymo 
priemones bei būdus, sukaktuvi
ninkas pasisako šiais žodžiais:

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ °NAUJIENAS“

nimą. Tačiau ir senimas pusva
landžiais stoviniavo prie burian
čių tapybų. Kažkas žiūrovus ne 
tik traukė, bet tiesiog prirakin
davo prie iškabintų meno dar
bų. Juodžio kūriniai byloja apie 
tėvynę visiems suprantama me
no kalba. Nors jis netapo nei 
lietuviško peizažo, nei žydinčių 
javų laukų, nei arkliukais pa
puoštų kaimo namelių, nei kop
lytstulpių nei kryžių ir žavingų, 
bei eglinių gojų supamų, ežerė
lių, bet jis savo paslaptinga kal
ba mums visad byloja ir pri
mena Tėvynę, jos istoriją. Paro
da, Detroite, buvo i uždaryta 
1972 m.gegužės m. 14 d. 12 vai..

Štai ką apie Juodi sako dail. 
A. Rūkštelė:

— Kokia dail. J. Juodžio me
ninė kryptis? Jis yra jau su
brendęs ir savo tapybos žanre 
pilnutiniai savarankiškas kūrė
jas. Jis neseka nė viena iki šiol 
mums žinoma ir jau pasireišku
sią meno kryptimi ar srove. Bū
damas tematinis, jis yra priešin- 

| gybė bet kokiam abstraktiz- 
mui. Jeigu ieškotume kokios 
nors giminystės su kuriuo nors 
žinomu dailininku, tai, mano 
manymu, jam būtų artimiau
sias mūsų dail. Kazys Šimo
nis”.

—■ Dail. Juodžio kūryba yra 
istorija praeity ir pasaka dabar
ty. Viskas realu, suprantama, 
pagaunama, nežiūrint pasakiš
ko čydo, audringų linijų bei jų 
verpetų, nežiūrint sudėtingų 
šviesų pynės ir besikryžiuojau
čio spalvingumo jis savo min
čių dėstyme yra ryškus ir vaiz
dus.

Prieš ketverius metus dailės 
prof. A. Varnas, Čikagoje suruoš
toje dail. J. Juodžio parodoje 
apibudino jo parodą šiaip:

— Vienas didžiausių žmoni
jos genijų J. W. Goethe įamžino 
šitokį trijų žodžių posakį: “Pra
džioje buvo judesys”.

— Maždaug po 40 metų šis 
Fausto lūpomis tartas posakis 
susilaukė papildomą atgarsį: at
siliepė jaunas, Kristaus amžių

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga 

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS 
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:

maža to! Pirmasis iš pasąmonės 
ateinąs virpulys, pasiekęs sąmo
nės pažiobę, atrodo yra linkęs 
tapti pastoviu įsitikinimu.

— Visą didžiąją dail. Juodžio 
kūrinių dalį vainikuoja grynai 
judėsinės sąrangos ritmas. Nėra 
joje veik nė vieno ryškesnio sta
tinio bruožo nei gulstine nei 
staturenine kryptimi.

— Taigi turime reikalo su iš
imtinai būdingu dail. Juodžio kū
rybos požymiu ar bruožu. Jo kū
riniai pasižymi nelygstamai toly- 
giniu judėsiu erdvinėj plotmėj, 
kaip kad “perpetum mobile” yra 
tolydinis, nenutrūkstamas jude
sys laiko plotmėj. Bandant trum
pai apibūdinti pagrindinį dail. 
Juodžio kūrybos bruožą, kaip 
matote, mano dėmesys visų pir
ma sustojo ne ties idėjine arba 
tematine tos kūrybos pusę, bet, 
išeinant iš grynai formalinio po
žiūrio, išeinant iš to lemiamo 
taško, kuris man pirmučiausia 
spigina akis ir kuris, kaip žibin
tas nušviečia tolimesnės apžval
gos kelią, veik kategoriškai ap- 
spręsdamas alternatyvą.

štai ką mano J. Juodžio kū
riniuose dail. M. Šileikis:

— Dail. J. Juodžio kūryboje 
yra susikaupusių keletas būdin
gų elementų: pirmoje vietoje ju
desys, primenąs naują post — 
surrealistinę bei op art kryptį 
po Salv. Dadlio ir Arpo. Juodžio 
paveikslų turinį dominuoja pla
tus erdvės panaudojimas, žaibiš
kas šuolis į erdvę, į žvaigždy
nus, į planetas — daro paveikslą 
įdomų, tačiau kūrinys virsta 
daugiau iliustracine legenda, ne
gu istorine realybe, kuria auto
rius bazuojasi. Dailininkas nau
doja linijas, juostas, ovalus, su 
labai mažai statiškų keturkam
pių formų. Kai kurie Juodžio 
pav. iš tolo primena Šimonio 
simbolinės dalies stilių, šitas 
stilius labai skirtingas nuo tiks
liosios realistinės ar natūralios 
tapybos, kad ir istorinių paveiks
lų, avyzdžiui Ušinskio, Jan Ma
teikos ar kt. Juodžio spalvingos 
kompozicijos su žmonėmis, pili
mis, istoriniais paminklais, baž
nyčiomis bei Lietuvos kunigaikš
čiais kiek primena garsųjį Dis- 
neylandą. Bet dvasia ir išraiš
ka tiktai lietuviško istorinio epo 
rezultatas. Juodžio tapybos nė
ra vien tiktai pasąmonės foto- 1 
grafija, bet sąmoningas, šaltas 
protas simboliniu stiliumi ilius
truoja didingą Lietuvos praeitį. ■

DAIL. JURGIS JUODIS x AVĖ MARIJA Aliejus
Nuotr. Maželio

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Buvo laikai, kai Jurgis Juo
dis privalėjo užsispyrusiai ko
voti dėl savo meno stiliaus — 
žanro išlaikymo. Visi jį puolė. 
Daugis stengėsi jį suniekinti, jo 
dailės kūrinius purvais apdrabs
tyti. Bet tą kovą J. Juodis lai-

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

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

UNIVERS
Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Kodėl Kudirka negauna laiškų?
Visas laisvasis pasaulis susižavėjo lietuvio jūreivio 

drąsa nuo sovietų laivo nušokti ant amerikiečių laivo ir 
bandyti siekti laisvės. Dar daugiau simpatijų jis sukėlė 
savo miklumu, vykusiai daužiusiu sovietų jūros polici
ninkų ir admirolų, bandžiusių jį pagautii, nosis. Ameri 
kos jūreiviai, žiūrėję į Simą Kudirką ir palubėje jį besi
vaikančius sovietų policininkus, negalėjo nesižavėti Ku
dirkos apdairumu ir mitriai kertamais smūgiais.

Pasaulio akyse Simas Kudirka išaugo į milžiną, kai 
Anatolijus Šubas paskelbė Vilniuje jam suruošto teismo 
eigą. Jis rusams aiškiai pasakė, kad jis yrą lietuvis, kad 
rusų įvesti įstatymai jam neprivalomi, • o krašto gyvento
jams jie visai nereikalingi. Simas Kudirka tardymo metu 
buvo smarkiai muštas ir kankintas, todėl jis iš teismo ti
kėjosi mirties sprendimo.

Simo Kudirkos suėmimo, sumušimo, surišimo ir nuo 
amerikiečių laivo nunešimo metu Maskvos politikai pri
tariantieji laikraščiai nieko nerašė. Ypatingai gražiai 
tylėjo Chicagoje leidžiama Vilnis. Jiems Kudirka buvo 
bėglys, jį reikėję suimti ir nubausti. Taip buvo 1970 me
tų rudenį. Vilnis tylėjo, kai didžioji Amerikos spauda ir 
lietuviškieji dienraščiai aprašinėjo Vilniuje suruoštą 
“teismą”. Tuo tarpu šiandien Vilnis prašneko apie Kudir
ką. Vilnies Andrulis užsikabino už laiško, kuris birželio 
6 dieną buvo atspausdintas Bostone leidžiamame Kelei
vyje. Sovietų kalėjime laikomam Simui Kudirkai praeitų 
metų liepos mėnesį amerikietis Kelsey parašė laiškutį ir 
pasiuntė siuntinėlį. Kudirka siuntėjui padėkojo. Ne tik 
Keleivis, bet ir Vilnis Simo Kudirkos trumpą padėką 
atspausdino. Be to, Andrulis prie Kudirkos laiško pada
rė dar tokį komentara:

“Veiksniai sukėlė ir tebekelia daug triukšmo dėl 
Kudirkos sugrąžinimo į Tarybų Lietuvą ir dėl jo bau
dimo, bet kaip mažai jiems rūpi Kudirkos likimas 
rodo jų nepaisymas jam parašyti. Kudirka gavo tik 
vieną laišką, ir tai nuo Amerikoje gyvenančio anglo. 
“Veiksniai” Kudirką naudoja savai propagandai, 
bet jo paties visai nepaiso. Teisintis, kad Kudirkai 
ar jiems gali būti kas blogo iš susirašinėjimo, būtų 
melas. Kodėl anglai susirašinėja be blogų paseku?”

2 (Vilnis, 1972 m. birž. 13 d., 2 psL).
Andrulis tvirtina, kad “veiksniai” Kudirka nesirū- 

2 pina ir jam net laiškų neparašo. Tokiam savo tvirtini- 
Zmui Andrulis neturi jokių įrodymų. Jis nežino, “veiks
imai” Kudirkai rašo ar nerašo, bet jis tvirtina, kad ne-

: VINCAS ŽEMAITIS

: Lietuviški vandenvardžiai
* ir pilkapiai

Nuo Vyslos iki pat Maskvos
19

Suveskite nors paskutinių dvidešimties 
-metų balansą ir jūs pamatysite, kad esate 
viską praradę. Jūsų pinigais statytos baž
nyčios, puošnios klebonijos, erdvios para
pijų mokyklos, vienuolynai, kapinės, net 
jūsų lietuvių katalikų federacija, kaip 
man teko patirti, yra jūsų tik iš vardo, jo
se jūs esate dar'pakenčiami kol dar mo
kate pinigą, bet jokio sprendžiamo balso 
neturite. Tai tvarko biurokratinė airių ku
rija per jos pastatytus, jiems vieniems pa
tikimus nors lietuvių kilmės, čiagimius, 
jau suairėjusius klebonus, nusistovėjusia 
tvarka šventai jų nustatytos politikos klau
sančius. Girdėjau, vienas sveikas, suge
bąs gerai pareigas atlikti lietuvis klebonas, 
jiems nepatikęs, buvo priverstas pasiskelb
ti sergančiu ir skubiai paprašyti dimisijos. 
Ar tai besą? Paimkite jūsų parapijines 
mokyklas, jūsų pačių apmokamas, dau
gumoje suairintų vienuolių lietuvaičių ve
damas. Lietuvių kalbai vietos jau nėra, 
man sakė, kad net jūsų gražius lietuviškus 
vardus, jos stengiasi suairinti. Nors ku
nigų pakankamai, bet nėra kas mišias at

Margučio 40-ties metų sukaktį minint
(Tęsinys)

Mums šis trumpas epizodėlis 
parodo, ko bolševikai ir anks
čiau siekė per kultūrinį ben
dradarbiavimą, Užsiminė apie

po Iltinės išminties, kas Įpkio- 
daryti.

stabtelėkime ties jo asmeniu 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais.

Vincas Krėvė Mickevičius 
buvo ne tik didelis rašytojas, 
Humanitarinių mokslų fakul
teto profesorius ir dekanas, 
;pasidarbavęs daug mūsų kul
tūrai. Jis dar buvo ir visuome
nininkas. Ir domėjosi ir poli
tika sekė ją, laikė save gerai 
politikoje nusimanančiu. Fak
tiškai jis dideliu politiku ne
buvo ir niekad nebūtų galėjęs 
prie pasaulinio masto politikų

.ir valstybininkų priaugti, peš 
tani reikalingas ne tik jos pa
žinimas, bet ir įgimtas jos pa
mėgimas bei politiko talentas.

Arčiau šį <įidįjį mūsų rašy
tojų pažinojusieji yra išsireiš- 
kę, kad Krėvė — Mickevičius 
ne tik domėjosi politika, bet 
turėjo noro ir valdžios vado
vaujamame poste atsisėsti. Ta- 
čiau viešai to nesiekė. Vienas 
net kartų man išsireiškė, jog 
kai galėjo turėti veikiančios, 
kad ir nežymios įtakos, kai jis 
sutiko priimti ministerio pir
mininko ir užsienio reikalų miv 
nisterio pareigas anuo mūsų 
tautai nelaimingu metu. Jis, 
be abejo, tikėjosi galįs būti tin 
karnų skęstančio laivo gelbė
toju ir tam turįs pakankamai

i rašo. Pats Andrulis “tarybinėn” Lietuvon nevažinėja, 
■ tai jis net ir su savo artimaisiais pasikalbėti negali,, kaip 
• Lietuvon rašomi laiškai eina.

Kiek lietuviai sovietų kalėjime laikomam Simui Ku- 
: dirkai laiškų parašė, šiandien būtų sunku pasakyti, šian
dien kiekvienam aišku, kad'sovietų valdžios pastatyta 
cenzūra tų laiškų kaliniui neįteikė. Reikia neužmiršti, 
kad “tarybinėje” Lietuvoje Kudirkai rašomi laiškai 
eina per dvigubą cenzūrą. Vieni cenzoriai skaito Kudir
kai siunčiamus laiškus Vilniaus pašte, o antri .cenzoriai 
dar atidžiau kiekvieną eilutę patikrina pačiame kalėjime.

Vilniuje dirbanti cenzorių grupė tikrina kiekvieną 
1 “tarybinėn” Lietuvon siunčiamą laišką, knygą ar siun
tinėlį. Laikraščių ir knygų cenzoriai visai nepraleidžia. 
Praleidžia vieną kitą komunistinį laikraštpalaikį, bet ir 
tai ne visus. Komunistai siūlo okupuoton Lietuvon užsa-Į 
kinėti jų laikraščius, bet rusų pastatyti cenzoriai net ir 
komunistinės spaudos į Lietuvą neįleidžia. Dar griežčiau 
jie cenzūruoja nuteistam Simui Kudirkai siunčiamus 
laiškus. Lietuviai gali jam rašyti daug laiškų, jie gali 
būti tikri, kad Vilniaus ir kalėjimo cenzoriai Kudirkai 
tų laiškų neduos. Tuo tarpu Andrulis tvirtina, kad lie
tuviai jam nerašo ir Kudirka visai nesirūpina.

Rusai vis dėlto praleido anglo Kelsey laiškutį ir pa
siųstą siuntinėlį. Kodėl jie taip padarė? Sovietų valdžia 
nori pasauliui parodyti, kad ji vis dėlto yra žmoniška, 
kad ji Kudirkos ne tik nenužudė, bet jam net laiškus 
praleidžia. Jiems svarbu ir Valstybės Departamentui pa
rodyti, kad Simas Kudirka dar yra gyvas ir kad amerikie
čiai gali laiškus jam parašyti. O Valstybės Departamen
tas, kai Kudirka iš Vigilant neapdairių admirolų buvo ati
duotas rusams, vis dėlto parašė sovietų valdžiai laišką ir 
teiravosi, koks yra tolimesnis nelaimėn patekusio jūreivio 
likimas.

Kad Valstybės Departamentas pasiųstų rusams tokį 
laišką, tai Amerikos Lietuvių Tarybai reikėjo kreiptis į 
Washington^. Ten važinėjo Dr. Kazys Bobelis, tarėsi su 
kongreso komitetais ir aiškino šį klausimą Valstybės De
partamente. Šitie Alto žingsniai atsako ir į kitą Andriulio 
mestą kaltinimą. Jis turi žinoti, kad jei Alto pareigūnai 
nebūtų protestavę ir nebūtų prašę užtarimo, tai preziden
tas Niksonas nebūtų liepęs reikalo ištirti ir nebūtų atlei
dęs neapdairių admirolų. Jeigu nebūtų organizuotos Ame
rikos lietuvių veiklos, tai ir Kelsey negalėtų Kudirkai pa
rašyti laiško. Greičiausiai, kad Simo Kudirkos jau nebūtų 
gyvųjų tarpe.

laikytų nei pamokslėlio lietuviukams sky
rium pasakytų. Ką jau kalbėti, kad net nė
ra galimybės prašant ir net tėvams delega
cijas siunčiant paruošti jų vaikučius lietu
vių kalba pirmajai komunijai! Vienas kle
bonas aiškinęs, kad visų bendros angliš
kai komunijos Dievas noris. Kadangi, aiš
ku, jis tikrojo Dievo negalėjo paklausti, tai 
greičiausiai buvo tas, kur su auksiniu kry
žium pasipuošęs, milijoniniuose rūmuose 
viešpatauja, savos biurokratijos apsup
tas. Praeis dar dešimtis metų ir jūs palik
site be lietuviško prieauglio! Man čia vie
nas pažįstamas tikrino, kad. ir jūsų primus 
sacerdos ir net katalikų federacija airių 
kurijos biznierių kišeniuje sėdi. Iš tiesų, 
keista, jei jūs dar turite nors kiek tautinės 
savigarbos, kam jūs laikote tokius ir lei
džiate vilkams avių kailyje savas aveles 
ganyti? Kristus paėmęs botagą išvijo visus 
vertelgas, fariziejus iš Dievui pašvęstų 
namų!

Ką veikia jūsų visuomenės ar bendruo
menės vadai, kunigai, kurių Elenchus 
1970 m. vien JAV’ virš 600 rodo? Jūs pa- 
meskite visas nerealias viltis per Dėdės 
Šamo užtarimą, ar peticijas bejėgiai UNO 
asamblėjai, greitai į savo tėvynę sugrįžti. 
Būkit tikri, kad be karo jokių pakeitimų 
neįvyksią. Galop, kas tautai yra svarbiau, 
ar politinė, ar dvasiniai, religinė nepri
klausomybė? Žydai du tūkstančiu metų 
Įvairių tautų vergijoje išgyveno, bet dėka

h'fcy politiko, kultūrininko 
bei rašy|pjo sutapimą viępame 
asmepyjg. Tan> Hs turėip pa- 
kankainai pavyzdžių iš glori
jos ir nūdienio gyvenimo- paug 
rašytojų yra pasireiškę ir dip- 
Ipmą^ųiupsę ' tąrpybų ppstuo- 
se bei pačioje valdžioje, užim- 
dami net ministrių vieta?. Per 
4aūg toli ųesieK4ąnu, ir pačio
je Lietuvoje tokių atsitikimų 
galime rąsji ir diplomatinėje 
|ąrnyboje. čia juk reiškėsi po
etai Oskaras Ą|ila$iųs, Jurgis 
JBąjtrušąitis, o taip pat dailio
sios prozos išKĮlūs rašytojai Ig
nas Šeinius ir Jurgis Savickas. 
Gal dėl to jis ir apie didįjį 
Goethe kalbėdavo, jog jis bu
vo valstybininkas, Weimaro 
valdžios galva bet tos lyg dvi
lypės pareigos nekliudė jam 
sukurti pasaulinio garso kūri
nių. Gal tada nebaigtuose sa
kyti žodžiuose pynėsi jo galvo
je mintys, kad ir jis galėtų to
kiu būti.

Savo pirmu valstybininko ir 
politiko pasireiškimo žingsniu 
Vincas Krėvė — Mickevičius 
laikė pokario Lietuvos vyriau
sybės paskyrimą jo konsulu 
prie Azerbaidžano valdžios 
1919 metais. Tose konsulo pa
reigose jis išbuvo iki 1920 me
tų gegužės mėnesio, atseit, iki 
sugrįžimo Į Lietuvą. Kaip tik 
tas jo konsulavimo laikotarpis 
buvo pats svarbiausias Lietu
vos valstybiniame ir politinia
me vidaus gyvenime. Galuti
nai buvo suorganizuotas yailsty- 
binis aparatas, išsikristalizavo 
politinės partijos, Įvyko ir 
Steigiamojo Lietuvos seimo 
rinkimai. Galima sakyti, tuo 
laiku jau buvo užkištos visos 
svarbesnės spragos politinia
me valstybiniame gyvenime. 
Visi valstybininkai ir politikai 
jau sėdėjo savo postuose. Svar
besnių pareigų niekas jam gri
žus nebepasiūlė. Lyg dėl duo
nos kąsnio jis buvo paskirtas 
tik Švietimo ministerijos kny
gų leidimo komisijos sekreto
riumi ir leidžiamo 
darbo 
Aišku, 
dviejų universitetų baigimo 
diplomais ambicingam rašyto
jui atrodė, jog jis valstybinius 
postus užėmusiųjų per partijų 
sukurtus aparatus likosi nu
skriaustas. Gal jo asmeninė 
pažintis su Pažangos partijos 
vadais, kurie pralaimėję Stei
giamojo seimo rinkimus, bu
vo nustumti nuo valstybės vai
ro ir jautėsi nuskriausti, pa
skatino jį pritapti prie tauti
ninkų; tada dar tebesivadinu- 
sių Pažangos ir žemdirbių par
tija.'

Steigiant Lietuvos universi
tetą savaime jis pateko i moks
linio personalo sąstatą ir ta-

švietimo 
žurnalo redaktorium, 
jog išmokslintam su

Cleveland© Sveikatos muziejuje yra ir smegeny modelis, šviesy žai
dimu ir blizgančiais skydais parodomi sąmonės, atminties ir nervi- 

niy impulsy veiksmai.

po ordinariniu profesorium,)lėktyvus ir net 1925 metais bu
vo išrinktas Tautininkų sąjun
gos pirmininku. Tai bus buvęs 
jo ne tik aukščiausias toje sro
vėje iškilimas, bet ir pagreiti
nęs jų išsiskyrimą ir gal dėl 
žmonų ir prie visiško asmeni- 
nių santykių atšalimo. Žino
ma, pagal vėliau pasireišku
sius politinėje srityje polin
kius, jis buvo klydęs.' Jis buvo 
klydęs pasirinkdamas tauti
ninku srovę, o dėl valstvbinės 
politinės karjeros ir visai apsi
rikęs. Tada ir visuomenėje bu 
vo juokaujama, kad tautinin
kų partija savo tarpe nors tu
ri daug intelektualinių pajėgų, 
iš kurių ne vienas esąs geras ir 
subrendęs valstybininkas, bet 
ji negali Įgyti politinio svorio 
jau vien dėl to, kad joje esą 
daugiau vadų, negu pačioje 
sąjungoje narių... Nemokėjo 
jie prieiti ir prie žmonių ma
sės. lemiančios rinkimus.

(Bus daugiau)

’ gavęs iš karto Humanitarinių 
mokslų fakultete slavų lingvis
tikos katedrą, o vėliau ir to 
fakulteto dekano postą. Bet ir 
tuo laiku jis nuo valstybinės 
bei politinės visuomeninės veik
los neatšalo. Taip pvz. 1922 

, metais jis buvo išrinktas Lie
tuvos šaulių Sąjungos valdy
bos pirmininku. Kaip tik jo 
pirmininkavimo metu įvyko 
1923 metais Klaipėdos krašto 
sukilimas, kuriame teko svar
bų vaidmenį suvaidinti .šaulių 
sąjungai, o neeilinį darbą teko 
atlikti ir pačiam sąjungos val
dybos pirmininkui Vincui Krė
vei — Mickevičiui. Jis tuo lai
ku dalyvavo ne tik toje sukili
mo ruošoje, bet ir arčiau suėjo 
su to sukilimo numatytais ka
riškai funkcijai vadovauti as
menimis, būtent Budriu, pulk. 
M. Kalmantu ir, rodos, su E. 
Simonaičiu. Lyg tuo nesiten
kindamas, jis buvo nuvykęs 
pasitarti su vokiečių kariuome
nės vadu gen. H. yon Seecktu, 
kad kartais vokiečiai neisimai- C
šytų su savo kariais Į sukilimą. 
Dėl staigios krizės Petisnee, 
prancūzų — santarvininkų Įgu
los viršininkas, juk galėjo pa
prašyti net iš vokiečių karių sau 
pagalbos. Misija kurią Krėvė 
atliko, pavyko: buvo gautas 
užtikrinimas, jog nieko neat
sitiks iš vokiečių pusės, nes ir 
jiems rūpėjo, kad Klaipėda 
per Freištatą nepatektų lenkų 
globom

Laimingai pasibaigus tam 
sukilimui ir Klaipėdos kraštą 
prijungus prie Lietuvos, Krė
vė — Mickevičius galvojo ne
menkos reikšmės darbą atlikęs 
tame sukilimo organizavime. 
Taipogi galvojo, jog ir patir
ties buvo įgijęs, kaip tokie su
kilimai prie tam tikros situaci
jos gali būti organizuojami. Ne 
nutolo, o dar labiau tuo metu 
ėmė pasireikšti ir tautininkų 
veikloje. Jų išeinančioje spau
doje Įeidavo Į redakcinius ko-

“Rusiški aidai”
Tik inicialais A. S. pasirašęs 

laiške Chicago Tribune rašo:
Russian Echos. Kaip gražu, 

kad mūsų Prezidentas pavaikš
čiojo po kapines Leningrade ir 
prisiminė visas mirusias Ta
nias. ,, Norėčiau . paklausti, ką 
jis padaryti! su visomis Mari
jonus ir Jonais, kurie mirė Si
bire. Ten tebėra milijonai žmo 
riių, kenčiančių nuo šalčio ir 
mirštančiu nuo bado.

Ar prezidentas kalbėjo apie 
Simo Kudirkos, kuri Ameri
kos Pakraščių Sargyba grąži
no rusams, du nekaltus vaikus? 
Ar jis žino, kad Kudirkienei su 
jos dviem vaikais neduodama 
darbo už tai, kad jos vyras no 
rėjo pabėgti iš didžiojo kalėji
mo, kurį mes vadiname So
vietų Sąjunga?

Ar jis girdi tų žmonių balsus 
Baltijos valstybėse prašant lais 
vės. Tai yra jo kelionės Į Mas
kva aidai, v .

dvasiniai stiprios savo bendruomenės, jie 
ištvėrė, ir politinę galybę atgavo. Nesakau, 
kad lietuvių tautos vadams tremtyje reikė
tų nutraukti kontaktą su Vašingtonu, prie
šingai net jį stiprinti, bet dar svarbiau'bū
tų kontaktuoti visais prieinamais būdais 
Vatikaną. \
i Aš suabejojau ar Vatikanas čia ką re
alaus Lietuvai galėtų padėti, nes kiek yra 
žinių, jis gerokai pasinešęs Į koloboraciją 
su Sovietais? Taip, ištipsų, čia kaip kie
no iliuzijų susitarti turėta. Buvo omeny ir 
lietuvių katalikų sunku padėtis, bet prisi
minus šėtono tris Kristaus gundymus, vil
čių nėra...

Aš paprašiau jo nuomonės, bei pata
rimo. “Herr Wirt” pasakė, jiad aš neda
ryčiau iš to stiprių iliuzijų, nes tai būsian
tis grynai jo asmeninis patarimas. Lietu
viams tremtyje reikia sudaryti stiprią dva
siniai religinę atstovybę, priklausančią 
betarpiai popiežiaus bent iš trijų asmen, 
pagal priežodį, tres faciunt colegium. Vien 
vyskupo rangas šiam reikalui būtų orumo 
žvilgsniu per mažas. Iš tų trijų vienas tu
rėtų būti kardinolas, ar mažiausiai arki
vyskupas. Lietuvį kardinolą gauti dabar
tinėse sąlygose gal atsirastų sunkumų, bet 
aš manau rastųsi italų, ar prancūzų tarpe, 
kuris popiežiui pavedus, tas pareigas pasi
imtų, sakyčiau, svetimšalis (ne lietuvis) 
dabarties laikuose Lietuvai galėtų būti net 
naudingesnis, nes jo dispozicijoje būtų ir

okupuotoji Lietuva. Jis reziduotų Euro
poje ir galėtų turėti bent kurio žemesnio 
rango kaodiutorfų. Kiti turėtų būti “car- 
nem ex carno et os de ossibųs” tikri patrio
tai dvasininkai lietuviai, kilnios dvasios, 

' nepataikūnai. Vieno lietuviškoji vyskupija 
apimtų Australiją — Pietų Ameriką, kito — 
JAV'ir Kanadą. Dabar, kada vyksta ok. 
Lietuvoje taip didelio pasaulinio garso ka
talikų kovos už tikėjimo laisvę, gerai pa
siruošus, ši mano patarimą vertėtų pamė
ginti! Aš skaitau, kad lietuvių tauta to yra 
pilnai verta. Dar vįenas dalykas: lietu
viai turį gerų mokslininkų parašiusių žy
mių traktatų, vienas tokių, kuris tikiu čia 
nemažai pasitarnautų, . tai būtų: “Popie
žių rolė Vokiečių ordino Kryžiaus karuo
se prieš Lietuvą ir Prūsus”. Juk dar vyks
ta Vatikano perkainojimas viso to didžiojo 
katalikų bažnyčios nuosmukįo, privędųsio 
prie protestantizmo ir Įvairių sektų.- Vei
kalas turėtų būti grynai moksliškai objek
tyvus, sukeliantis Vatikano biurokratijoje 
užuojautą lietuvių tautai, lyginant su šiais 
laikais. Galop tuos biaurius Kryžiaus ka
rus Lietuvon sugalvojo lenkai, o vykdė jų 
pakviesti vokiečiai.

Herr Wirt prašė jam paaiškinti, iš kur 
pas lietuvius, kaip jis pastebėjęs, taip daug 
vergiškumo pasireiškimų, ar gal tautinės 
savigarbos stokos? Juk, sakysim, kur nors 
Vakarų Europoje atsitikus, kad Į motinų 
prašymą — paruošti jų vaikučius gimtąja

kalba prie pirmos komunijos, sulaukus 
neigiamo atsakymo, užtikrinu, kad toks 
klebonas, susirinkusių su šluotom moterų, 
beregint su visais jo daiktais iš klebonijos 
būtų iššluotas! Bet, iš tikrųjų, nė vienam 
katalikų kunigui toks nemoralus atsisaky
mas netilptų galvoje.

Į tai atsakydamas, aš pasakiau, kad 
norint pilnai šituos keistus lietuvių būdo 
reiškinius išaiškinti, tektų visą tomą pa
rašyti. Tai, matomai, istorijos eigoje iš se
nų laikų lietuvių, kaip senų arijų tautoje, 
Įaugusi i jų kraują, į visą prigimtį — pa
garba ir meilė savo dvasios vadams. Juk 
jie skaitė juos artimiausiais dievų tarnais, 
jų šventos valios perteikėjais bei tarpiniu 
kais. Dvasininko lūpomis tartas žodis — 
buvo dievų žodis, ar Įsakymas, kurį kiek
vienas , net aukodamas savo gyvybę, tu
rėjo paklusniai pildyti. Tai buvo sąžinės 
pareiga.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti

l M r r t f*
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DR. ANNA BALiCNAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRJTĄIKO ASINIUS 

2858 W. 63j4 STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 
RezĮd. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
aud .7 iki JL vai vak. Treč. uždaryta.

C£ tol. 239-4483

OR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA, ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pula««l Rd. (Crawford 

Nodical Building), Tai. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepiu,, skambinti, 374-8012

faUf.: PRoepoct 8-1717

DU . S. B1EŽ1S
GYDYTOJAS ir chirurgas 

3148 WEST 63rd STREET 
VAL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniui,! ir nenktadirniais 
Trečiai ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rax.: 3241 WEST 66th PLACE 
Pheno: REpublic 7-7868

I PRIE DR. GRIGAIČIO PAMINKLO

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON 
sNKITŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. $95-0533

Pox Tilley Medical Center 
860 Summit St.
58. ILGI*. ILLINOIS

PR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71ct STREET 
Ofisai: HEmiock 44849

Raxid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

r^rmadieniai* ir ketvirtad. Į—7 vaL, 
antrad., penktadiari nuo 1—4, treč.

ir žažta<L- tiktai , auaiiarm. ,

Ras.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N - E1S1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

$132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 

. atliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
. Valandos pagal-susitarimą..

Ofiso te).: HE 4-1818 arba RE 7-9708 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

šių metų geg. 29 d. Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse prie ati
dengto Dr. Pijaus Grigaičio pa 
minklo kalbą pasakė ilgametis 
Dr. Grigaičio bendradarbis ir 
buvęs Amerikos Lietuvių Ta
rybos reikalų vedėjas Jonas 
Talalas. Jis kalbėjo Lietuvos 
Socialdemokratų Sąjungos JAV 
Centro komiteto ir Chicagos 4- 
tos kuopos LSD valdybos var
du. Jis taip kalbėjo:

Gerbiamieji velionio Dr. Pi
jaus Grigaičio draugai, vien
minčiai, bendradarbiai ir visi 
atvykę pagerbti jo atminimą.

Esu įgaliotas Lietuvių Social
demokratų Centro Valdybos ir 
LSD Chicagos 4-tos kuopos val
dybos paminėti velionį Dr. P. 
Grigaitį , atidengiant pastatytą 
paminklą.

Jau praėjo treji metai, kai 
mes negirdime jo balso ne tik 
Lietuvių Tautinėse kapinėse, 
kur jis metai iš metų buvo ne
nuilstamas kalbėtojas, nemato
me jo vedamųjų straipsnių dien 
raštyje “Naujienos”, kur jis il
giausius metus dirbo nuo 1914 
m., kaip redaktorius, virš 50 
metų, ir paaukojo savo gra
žiausią amžių lietuvių visuo
menei, skelbdamas demokra
tinius principus ir kovodamas 
už Lietuvos laisvę, nematome 
velionio Pijaus dirbant organi
zacinį darbą Amerikos Lietu
vių Taryboje, Lietuvių Social
demokratų Sąjungoje, SLA,

GRADINSKAS
PATI NAUJOJI 
SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI 
NUSTATOMA 

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

fe '

■ 1

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. Š Ė R t N A S 

2047 W. 67th PU WAIbrook 5-8063

DU FRANK FLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA L1ETUV1SKAJ 
2618 W. 7HtSf. — Tel. 737-5149 
tikrina ams^.-Fritaiko..fiK'.iiitig u 

"contact lenses'
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTŲ, PuSLBS.lR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U56 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.
* Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rex. telef.: 448-5545

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

Ofise* 2750 West. 71 st St.
Tel.: 9254296

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

uždaryta.
Rex. tela WA 5-3099 .... .

;l MOVING
Apdraustas parkraustymas 

iš įvairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Plača I
_ ... TaLi- FRonf’tr 6-1S32
______,| T______________ __ _ _

4 ■ ...........

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Telef.: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629
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DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 64 vai. vak. šeštadie- 

. niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
. pagal susitarimą. . .

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

1454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.- HEmiock 4-2123 
tetld. tel**,. Gibson S-6195

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

_ p. Šileikis, o. p.
BU oKTHOPtOAS-PROTEZISTAS 
■V Aparatai - Protezai. Med. Ban 

dažai. Speciali pagalba kojorm 
1 (Arch Supports) ir L t

VgL: g__4 ir 6—8 šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Amerikos Demokratų partijo
je ir eilėje kitų organizacijų.

Kalbėti apie velionį Pijų, iš 
kilų Zanavyką, tektų labai il
gai, o norint aprašyti jo veik
lą bei nueitą gyvenimo kelią 
—- tektų ne vieną tomą parašy
ti. šiame trumpame žodyje jo 
atniinimui paminklo atidary
mo metu tenka pasitenkinti 
tik bendrais trumpais prisimi
nimais.

Velionis Pijus Grigaitis buvo 
kilęs iš gausios šeimos, buvo 
stiprios sveikatos, bet amžius 
darė savo — jis mirė eidamas 
86-tus metus.

Apie jo veiklą dar nepriklau
somoje Lietuvoje kiekvienas 
besidomįs Lietuvos reikalais 
žinojo jo pavardę, juo labiau, 
kad Kaune buvo taip pat savo 
veikla žinomas jo brolis .prela
tas — protonotaras Aleksand-
ras.

Man asmeniškai velionį Pijų 
teko pažinti nuo 1949 m. spa- 
liio 6 d., atvykus Į JAV.

Nuo to laiko 20-tiės metų, lai
kotarpyje teko su velioniu arti
mai bendrauti ir jo redaguoja
mame dienraštyje “Naujienos”, 
Lietuviu Socialdemokratų 4- 
tos kuopos veikloje ir Ameri
kos Lietuvių Taryboje. Per tuos 
20 metų bendros veiklos teko jį 
pilnai pažinti, lygiai, kaip jis 
pažino ir mane. Nebuvo mūsų

Teisininkas Jonas Talalas, ilgametis Dr. Pijaus Gri
gaičio bendradarbis, kalba Dr. Grigaičio paminklo 
atidengimo metu. Lijo smarkus lietus, todėl ko
miteto pirmininkas Dan Kuraitis laiko lietsargį. 
Šalia stovi Josephine Krikščiūnienė, ilgametė nau- 

jienietė ir Dr. Grigaičio bendradarbė. 
Foto Ksavero Kauno

veikti Lietuvos laisvės reika
lais, Antanas Rudis viską ge
riausiai atliko. New Yorke lei
džiamas Lietuvių Informaci
jos Centro biuletenis “Lithua
nian Biuletin”, kur buvo nu
šviesti okupuotos Lietuvos rei
kalai ir okupanto — bolševikų 
lietuvių tautos naikinimas, irgi 
buvo velionio Pijaus ir kitų jo 
bendradarbių pastangomis 
įsteigtas. Biuletenio redakto
riui K. Jurgėlai perėjus į kitą

tarpe nei ginčų, nei ypatingų tarnybą Washingtone, jo lei- 
nuomonių skirtumų. Jeigu kil dimas buvo sustojęs, bet 1963
davo kai kada kurie neaišku- m- velionio Pijaus pastango-
mai, visada draugiškai buvo 
išsiaiškinti'. Dirbti su velioniu 
buvo malonu.

Pažinau velionį, kaip nenu
ilstamą kovotoją už Lietuvos 
laisvę. Pažino jis labai gerai 
Lietuvos okupantą — bolševi
kus ir niekad neklysdamas ar 
tai susirinkimuose ar spaudo
je, visada taikliai demaskuo
davo jų kenksmingą ir apgau
lingą veiklą. Jis buvo vienas 
ALT valdybos narių, kuris pa
dėjo visas pastangas pravesti 
JAV Kongrese nutarimą suda
ryti komisiją Lietuvos okupa
cijai ištirti. Esant tuometi
niam ALT pirmininkui Leonar-

mis buvo atgaivintas Chicago
je prie ALT centro.

Velionis Pijus buvo nepap
rasto pareigingumo ir punktu
alumo asmuo. Jis dalyvauda
vo kiekviename ALT valdybos 
posėdyje, kiekviename Lietu
vių Socialdemokratų susirin
kime, vykdavo į keliones Wa
shingtone, New Yorke, Los An
geles ir kitur, kur tik buvo rei
kalinga kalbėti Lietuvos lais-

vės reikalais. Jo energija ir pa
siryžimu tenka tik stebėtis. Jo 
darbą ir nenuilstamą energiją 
Įvertino ne tik lietuviai, bet ir 
amerikiečiai. Jo vardas buvo 
žinomas nuo Baltųjų Rūmų iki 
Chicagos mero aldermanų bei 
gubernatorių. Lietuvių tauta 
gali didžiuotis jo darbais. Ne
greit atsiras toks, kuris galės 
velionį Pijų pakeisti.

Stovint šiandien prie neby
lio marmuro — jo antkapio, 
tenka tik susikaupti ir pasiryž
ti tęsti jo darbus Lietuvos la
bui. Jaunoji mūsų karta gali 
laikyti velionį Pijų pavyzdžiu 
savo darbams.

Amžiams nutilęs, velionis Pi 
jus tegu primena kiekvienam 
praeiviui Lietuvių Tautinėse 
kapinėse, kaip reikia dirbti ir 
kovoti už tiesos principus, de
mokratiją ir siekti savo tėvy
nei laisvės, — baigė savo kal
bą.. Jonas Talalas

BizNiERiAi. kurie garsinasi 
‘NAUJIENOSE”. —TLRl GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

gėlininkas 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo irta liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1ZK

GEL£S VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GBLINYČIA 

2443 WEST 63ra STREET 
T.lofonel; PR 44)833 Ir PR 8-0834 

................ .......

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-5

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS '
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

- V ....... ’ ’ ■ -

dui Šimučiui, abu nuvyko pas 
JAV prezidentą Eisenhove- 
’Į. Velionio dėka ir įtikinėji
mu, prezidentas D. Eisenho- 
vėris sutiko sudaryti Kongreso 
komisiją Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų okupacijai ištirti 

■— vadinamą Kerstėno komisi
ją; Kalbamoji komisija dirbo 
kongreso kadencijos laiku — 
išklaušė eilę liudytojų ne lik 
JAV, bet Anglijoje, Vokietijo
je ir savo davinius paskelbė 
keliose knygose, kas Lietuvos 
Byloje ir dabar ir ateityje bus 
didelis, reikšmingas Įnašas.

Vykstant Amerikos Lietu
vių Tarybos nariui Antanui 
Rudžiui į Europą — Vokietiją, 
velįoniš Pijus su ALT Pirmi
ninku L. šimučiu jį išlydėjo ir 
davė patarimus kaip ir kur

CLEMENTINA STUNGIS
Pagal tėvus Petraitis

Gyveno 2428 N. Avers Ave., Chicago, HI.

~Mirė 1972 m. birželio mėn. f2 d., 12:15 vai. ryto, sulaukusi 83 m. 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Naujamiesčio vals
čiuje, Garšviu kaime.

Amerikoje , išgyveno 62 metus.
Pasiliko dideliame nuliudime: duktė Frances Pauža, žentas Anta

nas, sūnūs Alex Stungis, marti Clare, 4 anūkai — Povilas' Pauža su 
žmona Theresa, Lauryne .Pauža, Michael Stungis su žmona Barbara, 
ir Elaine Symahski su vyru Michael, 4 proanūkai —■ Richard ir Chris
topher Pauža ir Kelli ir Jenni Stungis, švogeris George J. Stungis su 
žmona Barbara ir šeima, brolio dukterys — Genevieve Maas ir Mar
tha $ęffas, sesers dukterys — Genevieve Volkman su vyru Robert, ir 
Eleanor Ross su vyru John, ir kiti giminės ir draugai.

Kūnas pašarvotas Rago koplyčioje, 5120 W. Fullerton Avenue.

Laidotuves įvyks ketvirtadieni, birželio 15 dieną. Iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėta į Our Lady of Grace parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta i Šv. Kazimiero Lietuvių kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:

Duktė, sūnus, žentas, marti, anūkai ir proanūkai.

EUDEIKIS Į
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I
T^OBfKtMxlJ13JUHPX1 f t* MITTM1 tn~n HTQ1XXnXXXXSXD^mZIXxmCIBK*OIMEEMEBi^HH*B|^BBBBBIMBBHHKflV 0 į

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
1605-07 So. HERMITAGE A VENUS

Tėt: YArtl 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR ( ONIHTIONEP SOPIA, if)"

BARIAI:
Chicagos
Lietuvių 

J ’ • <• *
laidotuvių
Dirėk'torių
Aaaociaėijos

AMBULANCE 
PATARNAVt 
MAS(CJENa 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ^f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

(BRIBBafilII BBBBBBBBB ■ ■ ■ ■ ■ i I 3 ■ ■ t K B r C B'i Ė B B
POEZIJOS VEIKALAI

.Poezija — Kaip pavasaris,. Kuris pradžioje pro urpstanti sniegą liepia 
lazdynui isskleisti mažuti, deimantu .spmd’nų žiedą., apkaišo medžių.saKas 
žirginiais, kaip konietemis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

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

Kišeninio iormato, 157 psL $2.00. • , }. : v
5. Butky Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169

psl. Kaina $3.00. ■, , • - , t
7 Kleopas Jurgelionis, GLUDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl.. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINK SĖJA. Eilėraščiai, 8b psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
; išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko
'Anykščiu 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., S3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, .70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

A psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.00.

•> . ii * a, i a ‘ i*'' r ,
Norėdami IsigyU šias ar kitas Knygas, prašome atsilankyti J Naujiėnc.

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

N A U J IENOS,
1739 Sd. Halsted sq Cįilcagb, HL 6W8

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572,

PADĖKA
Naujų Metų dieną po sunkios ligos aiužiniai atsisveiki

no mūsų sūnus ir brolis, vos 42-jų metų sulaukęs

ANTANAS M. PHILLIPS
.yTUANlCA AVENUE. Phone: YAius 7-340)

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

ALOYZAS MULIOLIS
Po šv. mišių Old Norm Church, esančioji Hollywood 

Hills, Cal., sudegintų jo palaikų pelenai 1972 m. sausio 
mėn. 4 dieną buvo padėti ilsėtis tamsioji Cofiiiiibariūni 
Urnoje Forest Lawn, Hollywood Hills, Loš Angeles, bžh 
Užgeso svajonės, nebus užbaigti jo datbai. Muiris fiko fnc- 
tų neužgydomas skausmas.

Šiuo sunkiu laiku didelės pagalbos ir užuojautos su- 
šffauftėme iŠ giminių, draugų bei pažĮslamų.

Nuoširdžiai dėkojame mus į Los Angeles palydėju- 
siėuis: sesutei Bronei Rusteikienei, pusbroliams Kęstučiui 
ir Vyteniui Dirkiams ir pusbroliui Vytautui Volėrtui; vi
siems už maldas, šv. mišių aukas, už užuojautas spaudoje, 
žodžiu, atvirutėmis ir laiškais.

Tesupa jį Viešpaties Ramybė:
Lieka nuliūdę:

Tėvai Ona ir Balys Mulioliai, brolis Vytautas.
* -*-***’*•*-*^* j.‘"L*--*

..-M.............. p. L

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

GEORGE F. RUDMINAS
'^L.MTPANICĄ AVE, Tel.: Y Arus 7-1133-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 VA EST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHVVEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Cofnrtio’dore 4-2228 | 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 I

South Holland^ tUinoii
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KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI Į TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTES 
UŽSIENIO ŠOKĖJŲ PASIRODYMŲ IR TALENTŲ VAKARĄ

HELP WANTED — MALE
Darbininky Reikia

HELP WANTED — MALE
D.rbininky Reikia

SPAUSTUVEI REIKALINGAS

KURIS ĮVYKS LIEPOS MEN. 1 D, 8 V AL. VAK. MARIJOS AUKŠT. 
MOKYKLOS SALĖJE, LIETUVIŲ PLAZOJE, CHICAGOJE

Program o j e : Lena Valaitytė — Vokietijoje išgarsėjusi populiarios 
muzikos dainininkė, Liaudies Instrumentų Ansamblis “Gintaras” 
iš Montrealio, Studenčių Kvartetas “Rasa” iš London, Ont., Šo
kėjai iš Muencheno.

DARBININKAS
• 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 4 vai. po pietų. Telefonuoti prašome HA 1-6100, o rašy
ti tokiu adresu:

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

REAL ESTATE.
<3

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui Namai, Žemė  Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

Bilietus galima Įsigyti “Marginiuose”.K Bus svarstomi svarbūs mūsų 
koloniją ir namų savininkus 

LPL Tautinių šokių Šventės Rengėjai licCiii ^įkaiai. Narius ir sve- 
eius prašome gausiai dalyvau
ti, rašytis naujais nariais, tuo 
būdu stiprinti mūsų organiza- 
cijos pajėgumą. Savo gausiuLIPCHITZO PARODA įnagi).

GENERAL

Experience required. Steady full 
time job. Medium sized plant. Good 

salary, full benefits.
Call 243-1117
Mr. BRAUCK

NAMŲ VALDYMAS — NOTAR1ATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

Skulptūra vaizduojanti 
; geresnės prigimties 

.sew .orKv ...... -.... ))ugulint piktųja pa
gyvena ir per tuos la.kus laku

I Dailininkas yra gimęs Drus
kininkuose 1891 metais rugsėjo 
22 dieną ir kaip dailininkas 

nuo 1912

Druskininkų Jacques Lipchitz, 
dailininkas skulptorių'' .

Šiomis dienomis Įvyko ar te
bevyksta jo kūrybos paroda(P1 ‘“Įėjo pasireikšti 
Metropolitan Muziejuje ir yra melų, 
pavadinta Lipchitz, biografine,! 
kadangi joje apžvelgiama jo 
visu 60 melu kūrvba. 

L v *■

New York Time šio birželio*
10 d. nr. antrašte “Lipchitz 
Show Is Autobiography too’’ 
recenzentas John Canady ap
rašė ilgoką šio Lietuvos kili-
mo dailininko parodos pami- nnJ vietomis

PIKNIKAI KAPINĖSE
Revoliucija vyksta Chicagos 

isrities kapinėse, rašo Dennis 
Fischer Chicago Sun-Times sek 
madienio numeryje. Kapinės 
virsta piknikų, pasivaikščioji
mų ir dviračiais lenktyniavi-

nėjimą, pastebėdamas, kadi «Kapinės nebėra vien miru. 
pati ši paroda yra pavadinta!siųjų po}ls5o vie}a o virsfa pik_
Jacques Lipchitz, jo xem-,njĮ-avįmų, dviračiais važinėji

mas sknlptūiai . Įm^ jr pasivaikšiojimų, net įneš
Iš Lipchitzo kūrybos ekspo-jkeriojimo rezervatais”. Įdomu, 

natų recenzentas ypatingai iš-’.kad tas naujoves Įvedė Čikagos 
skiria jo skulptūrą “Promethe-;katalikų arkidiocezija. “Kryp
tis Strangling the Vulture”įtis aiški”, pasakęs John Phil- 
(Proinetėjus smaugia maitva- n, 37 katalikiškųjų kapinių

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

knygų suinta ar lentyną:

direktorius. “Vis kibiau k 
nės pradeda atstovauti (lan
giau ne kaip vieną paskirti”.

Chicagos katalikų arkidio
cezija neseniai nuėmė draudi
mą kapinėse važinėtis dvira
čiais. Toks leidimas prieš vie
ną gentkartę būtų buvęs laiko
mas šventvagyste. Dabar ka
pinių keliais ir takais gali ma
tyti ištisas eiles suaugusiu ir 
paauglių besivažinėjant. Phil- 
bin prisipažino, kad “kai ku
rie sklypų savininkai yra pasi
piktinę”, tačiau pats užtikri
no, kad “dviračiais važinėji
mas kapinėse yra saugus ir 
daug saugesnis negu gatvėse.”

Kapinių (panaudojimas ne 
tik įnirusiems, bet ir gyvie
siems miestuose, ypatingai 
Chicagoje skaitoma svarbiu 
dalyku, kadangi ištisos miesto 
dalys neturi užtektinai rekrea
cijai vietos — vos 18 akrų tūks
tančiui gyventojų. Dėlto prie 
golflaukių ir miškų saugonių 
pradedama prikergti 1 
nės... Dėlto daugelyje kapi
nių Įvedama mada, kad pa
minklai būtų tik plokščios ak
mens plytos, kad kapinės ne
siskirtų nuo parkų.

dalvvavimu jrodvsite, kad rū- 
pina lės savbs kolonijos saugu
mu, išlaikymu savo rankose, 

Įjos lietuviškumu ir gerbūviu.
S lasys Patlaba

— Inž. Jonas Stankūnas ir 
dail. Magdalena Birutė Stankū
nienė atostogas praleido ke
liaudami Europoje. Buvo Atė
nuose (Graikijoje) iš ten lan
kėsi Turkijoje ir kitur. Daili
ninkė Stankūnienė domisi se
nosios kultūros centrais. No
rėjo pamatyti Bizantijos meną, 
aplankyti muziejus bei kny
gynus.

— Geras gydymas yra prie
žasties šalinimas, o ne pasėkų 
tvarkymas, — 349 Alvudo ra
dio paskaita ši ketvirtadienį, 
birželio 15 d.. 11 vai. ryto So-

; va-
*■>............ ? LHIZ.CI1O 1^ 11., 11 I \ LU

kapi-| pĮ,je Barčus Radio šeimos
landoj.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

EXPERIENCED 
WIRING and SOLDERING 

Silk screen operators. 
Evergreen Radionic.

8901 So. KEDZIE AVE. 
423-5700

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR R-4421
S200 So. WESTERN AVE.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SAVININKAS PARDUODA geroj vie
toj, gerų pajamų, 4 butų mūrini na
mą. Teiraukitės telef. VI 7-2591, 

vakarais 485-0583.

MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖJE

Savininkas parduoda 2 butų mūrini 
namą. Moderniškas. Arti 73-čios 

California Avenue. 
Skambinti po & vai. vak. 

778-6370.

ir

K. E R 1 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

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta. 592 pusi. S6.00 
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta. 464 pusi. _______ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas. 431 pusi. __ ................. .................... . .... ......... $7.50
Prof. VaeL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi. įrišta — $3.00. minkštais 
viršeliais — $2.00: H dalis, 225 pusk, įrišta — $3.00, 
minkštais viršeliais — ..... .......... .............. ... ......... $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416. p__ $530
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. __________________ $3.00
P. Liudžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., _____________________________ ___ — $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais — _______ ___ $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

pusk, dabar tik-------------------------------------------- $10.00

Marquette Parkas

— Charles Mitchell, Hunting 
ton Park. Calif, ilgametis Nau- 
jnenų skaitytojas mirė balan
džio 13 d. Nuliūdusi liko žmo
na Mary.

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

Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizaci
jos narių susirinkimas įvyks š. 
m. birželio mėn. 16 d. 7:30 vai. 
vakaro parapijos salėje, 6820 
So. Washtenaw Ave. Salė bus 
atdara 7 vai. v. Prašome visus 
kurie norėtu sumokėti nario 
mokesti ir norinčius Įstoti nau
jais nariais, atvykti 30 inin. 
prieš susirinkimo pradžią. Tar 
nyba lauks jūsų.

— Mary Kazūnaitė iš Palos 
Hills, Ill., laimėjo 100 dol. pre
miją iš Talman S & L b-vės 
praeitų metų Chicago Lawn 
Prekybos Rūmų suruoštoje pa
rodoje už paveikslą, kuris bus 
atspausdintas 1973 m. 
dorių je 
juotais. 
paroda 
d. prie
Parodos koordinatorė išrinkta 
sės. Rosanne, Marijos aukšt. 
mokyklos meno mokytoja.

kalen- 
kartu su kitais prenli- 
šiemet tokia tradicinė 

bus birželio 17 — 18 
63-čios ir Kedzie Avė.

— Larry Urbaniak išrinktas 
Amerikos Legiono Deksnis - 
Kennan VFW posto koman- 
dierium. Pareigūnais išrinkti 
— B. Basta, B. Palubiriski, A. 
Karan, R. Beržanski, T. Kalvai
tis, R. Miller ir J. Glinchv. Pos
tas kasmet skiria premijas ge 
riausiems Marquette Parko Lie 
tuvių par. mokyklos mokiniams 
taip pat suruošia konkursus 
patriotinių temų rašiniams.

— Edward ir William Petril- 
la iš Marquette Parko apylin
kės baigė Loyolos universitetą.

— Algis Garbenis iš Brigh
ton Parko apylinkės baigė vieš
bučių ir motelių bei vasarvie
čių administravimo kursą Chi
cago Southwest kolegijoje.

— Kristijono Donelaičio mo
kyklos mokiniai, užsirašę šok
ti Tautinių šokių šventėje, tu
ri dalyvauti repeticijose kiek
vieną trečiadieni 'Marquette 
Park Fieldhause (Kedzie ir 67 
-tos gatvės kampas. Repeticijii 
tvarka: Žemesniosios mokyk
los specialus skyrius, III ir IV

SIUNTINIAI I LIETUVA
— <r

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Arch.r

Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980 S

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T.I.: REpublic 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVB. 

lA Z-Z775 
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

NAMAI —
GERIAUSIAS DRAUGAS

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. S19.500.

2 BUTŲ MŪRAS ir 2 auto garažas 
arti mūsų — bargenas. S26,600.

8 KAMBARIŲ pusantro aukšto na
mas. 50 pėdų lotas. 2 auto garažas. 
Evergreen Parke. $19,000.

MODERNUS MŪRAS, liuksus butas 
ir dvi biznio patalpos. Platus lotas, 
garažas, arti ofiso. $44,900.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marquette Parką. $10,000._

2 BUTŲ beveik naujas mūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
ofiso. $37,500.

7 KAMBARIŲ NAUJAS MŪRAS, 
2% vonios. Karpetai. Garažas — 
prie Nabisco. $29,500.

7 KAMBARIŲ MŪRAS. Įrengtas 
beismantas, air-cond. Uždaras por- 
čius. Garažas. Marquette Parke. — 
$23,300.

5 BUTU MODERNUS MŪRAS prieš 
Parka, gražus iš lauko ir viduj. — 
S64.600.

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

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

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

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Picus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgu metu patyrimas.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

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

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

•» •■ 'Tšį/,

| r-. NAUJIINM. CHICAGO I, ILL,— WEDNESDAY, JUNE 14, 1972

SOLISTĖ ELENA JURGĖLAITĖ FLORIDOJE DAINUOS SLA BANKETE
Dainininkė Elena Jurgėlaitė ne vieną kartą savo dainomis yra džiuginusi 
miamiečius ir iš šiaurės atvažiavusius svečius, kai ji čia pat gyveno. Dabar 
ji gyvena Colorado kalnynuose, bet ji mielai sutiko atvažiuoti į Miami Beach, 
Fla., ir padainuoti ruošiamame SLA bankete. Ji sutiko^ atlikti meninę ban
keto programos dalj. Solistė* koncertas bus 1972 m. birželio 27 dieną, 7 vai. 

vakaro DiLido Motelio didžiojoje salėje.

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
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmopės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660k,

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto wvandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet- 
fp PstJtp ^91 Q00

GRAŽŪS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

4 BUTU 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 BUTU MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to ga^až^s $36.500.

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nivtelės. šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu anie S23 000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321 v. TŪ o 4 : VI

nuo 7 — 8 vai. vak. Aukštes
niosios mokyklos V ir VI kla
sės nuo 8 — 8:30 vai. vak. VII 

j ir VIII kl. 8:30 — 9:15 vai. vak. 
Mokiniai, praleidę repeticijas, 
nebus leidžiami šokti Tauti
nių šokių šventėje. (PrJ

♦ Chicagos Lietuvių Suval
kiečių Draugijos Tėvai rengia 
linksmą šokių popietę, specialiai 
skirtą Tėvų pagerbimui birželio 
18 dieną Kay's sode prie Lie
tuvių Tautinių kapinių. Willow 
Springs, III. Draugijos sūnūs ir 
dukros patarnaus nariams 
svečiams specialiai skaniai 
ruoštus valgius ir gėrimus, 
kiams gros smagus Jurgio
niko orkestras. Tėvai, sūnūs ir 
dukros širdingai prašomi atsi
lankyti ir praleisti smagiai Tė
vų dienos linksmą šokių popietę. 
Pradžia 1 vai.

Draugijos Valdyba
(Pr).

ir 
pa- 
šo- 
Jo-

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis Į—y 
JŽMVi W. 95th'St. UU

GA 4-8654 •' I ^7^.

i .»tie an< Omiltv

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

nos nebrangios.
3513-24 W. 63rd Street, Chicago, Ill. 

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 

V------ ----- z

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 

kitoki blankai.» z

— 1.3-fo Ward o Aldermano
Casimir Staszcuk raštinėje.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubo 12-tas GINTARO BA
LIUS Conrad-Hilton viešbutyje, 
Įvyks šeštadienį, birželio 24 d. 
Koktailiai 6:00 vai. vak., prista
tymas ir vakarienė 7:00 vai. vak. 6801 So. Pulaski Rd., padeda 
$17.50 asmeniui. Pelnas skiria- užpildyti pensininkams reikia
mas Stipendijų Fondui. Dėl re- mas blankas dėl nekilnojamos 
zervacijų kreipkitės į p. Genę nuosavybės mokesčių sumaži- 
Krajčekienę, 6800 So. Artesian ninio pirmadieniais ir penkta- 
Ave., tol.; HE 4-9321. Kviečia dieniais 9:30 — 3 vai. ketvirta- 
baliaus pirmininkė p. Aldona dieniais nuo 7 vėl. iki 10:30 v. 
Brazienė, tel. 598-6193. (Pr). Į v. Tel. 767 - 1878.

MŪRINIS_BUNGALOW, ' 3 miega
mi, 12 metę^O’ 55-ta ir
Massassoit. į 1*2$ 5W) j lųlf ,. _

2 PO 4 MŪRINIS. 2 auto garažai.

Geriausia vieta Brighton -Parke,

2 
viemrh? įrengtas*^ 
ka guolio

riek
ti n- 

3ali-

>vai- 
rausį
Lab^' i^^ffkgas^ir-; gralis • .ftser. ai.

ŠIMAITIS REALTY
% lį-.S r ■ ■ 'r?■’’^-'7

2951 W. 63 ST.. (Brie 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 į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609

Ve sure 
fires are out




