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LENKIJOS KATALIKAMS NEREIKĖS

VARŠUVA. — Lenkijos vyriausybė pirmadienį paskelbė, kad 
katalikų bažnyčia atleidžiama nuo pareigos pranešinėti vyriausy
bei apie savo pajamas ir išlaidas. Bažnyčiai nebereikės, kaip lig 
šiol, duoti raportus apie savo kilnojamą ir nekilnojamą turtą. Šis 
dekretas laikomas dar vienu Giereko valdžios bandymu pagerinti 
santykius su įtakinga Lenkijos katalikų bažnyčios vadovybe. Ka
talikų laikraštis “Slowo Powszechne”, paskelbdamas apie šį de
kretą pirmame puslapyje, pareiškė, kad šis pasikeitimas yra labai 
svarbus lenkų katalikams, nes vienuolynai ir parapijos yra atlei
džiami nuo pareigos vesti pajamų, išlaidų ir turto knygas.

Gomulką pašalinus, naujoji 
Giereko vadovybė padarė pirmą 
žingsnį pagerinti santykius su 
katalikų tikinčiaisiais. Savo pir
moje kalboje Gierek- apeliavo į 
“tikinčiuosius ir netikinčiuo
sius”, kviesdamas visus bendra
darbiauti. Jis pažadėjo ieškoti 
būdų panaikinti valstybės ir baž
nyčios nesusipratimus.

Praėjusių metų birželio mėn. 
Lenkijos valdžia atidavė katali
kų bažnyčiai visas buvusias ka- 
:alikų bažnyčios nuosavybes bu
vusiose vokiečių žemėse. Už tai 
kardinolas Vyšinsky pradėjo 
spausti Vatikaną, kad tas forma- 
iai pripažintų Lenkijai buvu
sias Vokietijos žemes. Lapkri
čio mėn. tuo reikalu Lenkijoje 
ankėsi Vatikano arkivyskupas 
\gostino Casaroli, santykių su 
komunistiniais režimais eksper- 
as.

Naujas valdžios dekretas dėl 
lažnyčios nuosavybių ir pajaimi 
aportų palies jau sįiznretų pa- 
amų' mokesčius. Neabejojama, 
:ad parapijų mokami valdžiai 
nokesčiai ateityje žymiai suma- 
ės.

Sen. McGovern 
skelbia rėmėjus

WASHINGTONAS. — Demo- 
ratas kandidatas į prezidento 
ietą sen. McGovern paskelbė 
paudoje sąrašą žmonių, kurie 
ūko j o jo politinei kampanijai, 
is tuo paskelbimu nori išprovo- 
uoti ir kitus kandidatus, kad ir 
ie paskelbtų savo rėmėjus. Se- 
atorius McGovern nurodo, kad 
raeityje kandidatai už dides- 
es aukas įsipareigodavo auko- 
jjams laikytis vienokios ar ki- 
jkios linijos. Jis reikalauja, kad 
isi kandidatai paskelbtų, kokie 
iznieriai ir biznio korporacijos 
sems aukoja.
McGovern sąraše yra 42,472 

ukotojai, kurie sudėjo jam 1.2 
iii. dol. Didžiausia auka — 25,- 
00 dol. iš vieno Xerox korpora- 
ijos akcininko. Daug aukų gau- 
i mažomis sumomis, net po do
nų. Net 86 aukotojai davė po 
jkstantį dol., 18 aukotojų įmo- 
ėjo po 5,000 dol.
Neatrodo, kad kiti kandida- 

li skubėtų pasekti McGoverno 
a vyzdžiu. Sen. Humphrey pa
liškė, kad jis laikosi įstatymų 
■ savo partijos taisyklių, o jos 
ereikalauja, kad jis skelbtų, kas 
• kiek jam aukoja.

Didėja Japonijos 
prekyba su Kinija 
TOKIJO. — Nors Amerikos- 

jnijos pasitarimų komunikate 
inai aštriai kritikuoja Japoni- 
>s vyriausybę, prekybos ryšiai 
irp Kinijos ir Japonijos vis au- 
a. Praėjusiais metais abipusė 
rekyba padidėjo 9%. Japoni- 
>s eksportai į Kiniją siekė 577.6 
iii. dol., o importai iš Kinijos

15 VISO PASAULIO

KAIRAS. — Egipte suimta 11 
irakiečių, kurie buvo atsiųsti nu
žudyti buvusių Irako ministerių 
ir aukštų karininkų, pabėgusių į 
Egiptą po paskutinio perversmo. 
Trys irakiečiai buvo suimti šeš
tadienį, kai jie sužeidė buvusį 
Irako karo mokyklos viršininką 
pulk. Wagi. Pernai ta pati gru
pė Kuwaite nužudė buv. Irako 
gynybos ministerį Takriti. Ne
seniai Londone įvyko atenttatas: 
prieš buvusį premjerą Nayef. 
Egipto policija išaiškino, kad nu
žudyti buvo pasmerkta 18 as
menų vien Egipte.

DETROITAS. — Detroito 
spauda paminėjo Izraelyje mi
rusį 98 m. rabiną Eisenmaną, ku
ris nuo 1910 metų per 40 metų 
buvo Detroito žydų rabinas. Jo 
jaunystė praleista Lietuvoje. Jis 
įšventintas į rabinus.. SĮabpdko- 
je, jo žmona buvusi senos Lie
tuvos penkių rabinų linijos šei
mos narė — Michel Lieberman.

BONA. — V. Vokietijos, Bri
tanijos ir Švedijos aviacijos Įmo
nės susitarė bendrom jėgom sta
tyti keleivinį, trumpo pakilimo 
lėktuvą STOL. Bendradarbiau
ja Messerschmito, British Air
craft ir Saab-Scandia lėktuvų 
įmonės. Lėktuvas bus statomas 
Britanijoje.

HAVANA. — Kuba pradėjo 
taupyti cukrų ir kiekvienam žmo
gui bus per mėn. parduodami 
tik 2 svarai cukraus. Priežastis 
— sausra pakenkė šių metų der
liui ir cukrus reikalingas eks
portui.

Išvežė iš Taivano 
aviacijos grupę

WASHINGTONAS. — Pen
tagono šaltiniai paskelbė, kad 
dar prieš prezidento kelionę į Ki
niją iš Taivano buvo išgabenti 
keli JAV aviacijos bombonešiai, 
kurie ten budėdavo pakrauti su 
atominėmis bombomis.

t
Patirta, kad Taivane, Pietų 

Korėjoje ir Filipinuose yra lai
komi Q. R. A. komandos lėktu
vai (“Quick Reaction Alert”). 
Tie lėktuvai nuolat būdavo paki
limo takuose, pasiruošę su bran
duoliniais užtaisais skristi, kur 
tik prezidentas įsakytų. Bombos 
buvusios “nedidelės” po 50-60 
kilotonų, kas yra dinamito sprog
stamos jėgos 50,000 ar 60,000 
tonų, šitie Q. R. A. lėktuvai bū
davo keičiami kas savaitę, kad 
kuo didesnis skaičius pilotų su
sipažintų su procedūra.

siekė 322.2 mil. dol., kas yra 27% 
daugiau už 1970 metus.

Kinija iš Japonijos daugiau
sia pirko įvairių trąšų. Po to 
sekė geležies ir plieno gaminiai, 
kurių japonai pardavė 1.96 mil. 
tonų.

sugrįžęs į W;
S:

Šioje tolimu kelionių erdvėlaivio "Pioneer F" fotografijoje, geriau sakant, piešinyje, strėlėmis 
parodytos branduolinės, radioizotopy šiluminės energijos baterijos, kurios parūpins energijos 
erdvėlaivio aparatams, kurie sius žinias iš tolimųjų erdviu Į žemę. Erdvėlaivis dar turi būti iš

bandytas tuštumos, karščio, šalčio ir Įvairios raclijacijos sąlygose.

NAUJU SĄJUNGININKŲ MASKVOJ
TAIPĖJUS. — Tautinė Kinija labai nepatenkinta prezidento 

Nixono kelione į Pekiną. Tautinė Taivano asamblėja priėmė re
zoliuciją, kurioje kaltina Nixona pardavus senus draugus. Tau
tinė Kinija niekada negalėsianti dovanoti Nixonui už derybas su 
komunistine Kinija. Tautinės Kinijos premjeras Yen pareiškė, 
kad prezidentas išdavė savo principus ir savo draugus. Visi jo 
susitarimai Kinijoje bus Tautinės Kinijos laikomi negaliojančiais, 
nors jie ir liestų tautinę Kiniją.

Politikos stebėtojai galvoja, 
kad ateityje galima tikėtis arti
mesnių Tautinės Kinijos ryšių 
su Sovietų Sąjungą:' Taivano vy
riausybė vpradęs šęškoti naujų 
draugų. Sakoma, kad tarp so
vietų ir Taivano jau vykdomas 
saugumo agentūrų 'bendradar
biavimas Kinijos žvalgybos sri
tyje.

Stebėtojai nurodo, kad Chiang 
Kai Shekas negalės ilgai laikytis 
valdžioje, nes jis jau senas. Jo 
natūralūs įpėdinis yra jo sūnus, 
dabartinis vicepremjeras Chiang 
Ching Kuo. Jis jaunystėje ilgai 
gyveno Maskvoje ir ten baigė 
mokslus. Tuo metu jam taip pa
tikęs komunizmas, kad jis net bu
vo dėl to susipykęs su tėvu. 
Ching Kuo žmona irgi rusė. Jis 
turi Sovietų Sąjungoje senų 
draugų ir, reikalui esant, jis ga
lėtų atnaujinti senus ryšius su 
sovietais.

New Yorke pabėgo 
sovietų vertėjas

NEW YORKAS. — Sovietų 
Sąjunga turi nemalnumų su sa
vo vertėjais Jungtinėse Tautose. 
Vienas vertėjas — Valery Mar
kelov yra teisiamas New Yorke 
už slaptų dokumentų apie Ame
rikoje statomą naują lėktuvą tu
rėjimą. Kitas vertėjas Michail 
Belov pirmadienį priėjo gatvėje 
prie dviejų New Yorko policinin
kų ir pareiškė, kad jis nori gau
ti politinę Amerikos globą. Jis 
tuoj buvo perduotas FBI detek
tyvams, kurie jį perdavė Imi
gracijos ir Pilietybės Tarnybai.

Belov yra 41 m. ir gyvena su 
žmona ir dukterim New Yorke, 
Flushing rajone. Jis atvyko į 
Jungtines Tautas 1968 m. balan
džio 29 d. -

Sovietų atstovybė prie Jung
tinių Tautų jau kelis kart siuntė 
savo valdininkus pasikalbėti su 
Belovu. Sovietų ambasada Wash
ingtone kreipėsi į valstybės de
partamentą, prašydama leidi
mo susitikti su savo vertėju. De
partamentas atsakė, kad jei pats 
Belovas norės su jais pasimaty
ti, toks susitikimas galės įvykti. 

„ ♦ Senatas pakeitė savo 
nuomonę dėl mokinių vežiojimo 
autobusais integracijos tikslais. 
Praėjusią savaitę priimtas 43-40 
balsais papildymas buvo vakar 
panaikintas 50-47 balsais. Su
važiavo daugiau senatorių demo
kratų ir nubalsavo atšaukti ve
žiojimą uždraudžiančią rezoliu
ciją.

Japonijos užsienio reikalų 
ministeris pareiškė, kad Japo
nija turėtų Kinijos atsiprašyti 
už visus praeityje padarytus ja
ponų nusikaltimus ir klaidas.

♦ Prezidentas papasakojo 
vakar kongreso vadams apie sa* 
5’0 vizitą Kinijoje. Jie visi gavo 
ir dovanų — po dėžutę, kurioje 
į vieną kitą sudėtos penkios, vis 
mažėjančios medinės, nulakuo
tos dėžutės.

♦ Atominis sovietų povande
ninis laivas vakar iškilo iš jūros 
apie 600 mylių nuo Amerikos 
krantų. Spėjama, kad jis aud
roje buvo sužalotas. Sovietų lai
vas paramos ar pagalbos dar ne
prašė.

Britų parlamente šeši at
stovai, keršydami sen. Kenne- 
džiui už jo kalbą kongrese, pa
siūlė parlamente komisiją, kuri 
ištirtu rasinius santykius Mas- 
sachusetts valstijoje. Tuo britų 
atstovai nori parodyti, kad Ken
nedy kišasi į britų vidaus reika
lus, kalbėdamas apie šiaurinę

♦ Japonijoje įvyko žemės dre
bėjimas, padaręs nemažai nuo
stoliu. Netoli kranto nuskendo 
japonų laivas, 30 jūreivių buvo 
išgelbėti, tačiau kapitonas pa
gal tradiciją nuskendo kartu su 
laivu.

ATĖNAI. — Graikų režimui 
artimas laikraštis paskelbė, kai 
reikėtų pravesti referendumą ir 
panaikinti Graikijoje monarchi
ją, kuri, išbėgus karaliui Ita
lijon, šiuo metu praktiškai ne
egzistuoja. Paskutinė konstitu
cija, priimta 1968 m., monar
chiją paliko tačiau paskutinis ka
ralius gyvena egzilėje.

WASHINGTONAS. — Sek
madienio “New York Times” sa
vo bendradarbio B. Gwertzman 
straipsnyje aprašo Latvijos 17 
komunistų protesto laišką Eu
ropos komunistams Rumunijo
je, Jugoslavijoje, Prancūzijoje, 
Austrijoje, Italijoje irkt. Straip
snyje aprašomas latvių komu
nistų skundas dėl Latvijos rusi
nimo. Gwertzmanas rašo, kad 
JAV vyriausybės analizuotojai 
laiko laišką autentišku ir besi
derinančiu su tautinėmis ten
dencijomis Latvijoje, kuri prie
varta buvo įjungta į Sovietų Są
jungą 1940 m.

Šį Latvijos komunistų grupės 
laišką Naujienų skaitytojai jau 
yra skaitę per paskutines tris 
savaites, 
prideda, 
skaičius 
Sovietų
skaičius yra antroje vietoje savo 
aukštumu po Estijos. Gyvento
jų priaugimas yra žemiausias 
visoje sovietų imperijoje.

šis plačiai skaitomas laikraš- triukšmą. Spaudoje 373 iškilios
tis pakartoja latvių laiško svar- vokietės, filmų, teatro, literatū- 
besnes vietas, primindamas, kad ’ ros žvaigždės, paskelbė viešą pa- 
“Voice of Amerika” radijas yra j reiškimą, kuriame prisipažino, 
perdavęs pilną šio laiško turinį kad ir jos yra dariusios abortų 

’į sovietų okupuotas teritorijas, ir todėl laukiančios bausmių. Kai
---------- - j kurios jų buvo patrauktos teis-

TOKIJO. — Japonijoje šių mo atsakomybėn, bet iš tų bylų 
metii pradžioje dirbančiųjų bu
vo 51.7 milijonai. Pernai bedar
bių buvo 1.2% visos darbo jėgos.

“New'' York Times” 
kad Latvijoje gimimų 
yra žemiausias visoje 
Sąjungoje, o mirimų

i

i" J

Neturėdamas kačiuko ar šuniuko^ 
jaunas vietnamietis žaidžia su gaidžiu.

ils

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas 
shingtoną po savo vizito Kinijoje, pasakė kalbą jį pasitikti at 
j tįsiems diplomatams, kongreso ir vyriausybės nariams. Kali 
girdėjo ir televizijos žiūrovai. Matyt, norėdamas nuraminti k 
kuriuos spaudos balsus, kad prezidentas “pardavė” Taivaną, j 
pareiškė, kad kitų tautų likimo Amerika nesprendė už jų nugar< 
ir nepadarė Pekine jokių slaptų susitarimų. Prezidento pasitikin 
nedalyvavo Tautinės Kinijos ambasadorius. Andrews karo avi 
cijos bazėje tarp prezidento sveikintoji! buvo būrys žmonių : 
lietsargiais. Jie turėjo priminti britų premjerą Chamberlain 
kuris grįžo su lietsargiu iš Muencheno, tada padaręs įvairių nu 
laidų nacių Vokietijai. Demonstracijos dalyvius policija iš ang 
ro greit pašalino.

Ginčai Vokietijoje 
dėl abortų įstatymo

BONA. — Tarp Vakarų Vo
kietijos ir Vatikano įvyko nuo
monių skirtumas dėl Vokieti
joje bandomų sušvelninti abor
to įstatymų, prieš kuriuos griež
tai pasisakė Vatikano spauda. 
V. Vokietijos užsienio reikalų 
ministerija dėl tokio kišimosi 
pareiškė popiežiaus nuncijui pro
testą, nes “Osservatore Roma
no” palygino naują abortų įsta
tymą su Hitlerio laikų žydų 
skerdynėmis.

Vokiečių vyriausybė planuoja 
atšaukti Baudžiamojo kodekso 
218 straipsnį, kuris numato 
abortus darančioms moterims 
sunkias kalėjimo bausmes, šis 
įstatymas susilaukė nemažai 
kritikos.4 Jis abortu vis vien ne
sustabdo. Turtingesnės moterys 
važiuoja daryti j Britaniją, o 
neturtingos kreipiasi į įvairias 
“bobutės”. Sakoma, kad Vokie
tijoje per metus padaroma iki 
400,000 nelegalių abortų.

Pernai Goeppingene viena pen
kių vaikų motina buvo nubaus
ta už tai, kad ji Londone pasi
darė abortą. Jos vyras, ją ten 
nuvežęs, irgi buvo nubaustas 
pinigine bauda. Tas nubaudi
mas vokiečių spaudoje sukėlė 

ars

nieko neišėjo.
Vokietijos vyriausybė 

mą pakeitė vasari 
įsigalios šių metą \ 
katalikų bažnyčia prieš tą pa
naikinimą griežtai kovoja.

Vakarų Vokietija prieš karą 
buvo daugiau katalikiška už ry
tines Vokietijos provincijas. Po 
karo iš rytų atbėgo daug protes
tantų ir šiuo metu, įskaitant Va
karų Berlyną, katalikų ir pre- 
testantų yra maždaug lygiai. 
Protestantų bažnyčia šiuo abor
tų įstatymo klausimu oficialios 
pozicijos nepaskelbė, tačiau dau
guma protestantų pritaria abor
tams, kada gimdymas pakentų 
motinos sveikatai, ar kada jis 
yra išprievartavimo pasėkoje, 
ar kada gimimas atneštų į pa
saulį nesveiką, deformuotą vai
ką. Daugiausia ginčų sukėlė 
abortai dėl “socialinių” priežas
čių, kur atsižvelgiama į šeimos 
ekonominę padėtį, amžių ar šei
mos skaičius. Dėl to savo nepri
tarimą pareiškė ir protestantų 
sluoksniai.

— 1972 m. sausio 1 d. Lietuvos 
gyventojų indėliai taupomosiose 
kasose sudarę 900.6 mil. rublių.

(E)

Kongreso narių tarpe parei 
kimai dėl šios prezidento keli 
nės yra gan palankūs. Kelio; 
ir komunikatą kritikuoja konse 
vatyvus sen. James Buckle 
Sen. Edward Kennedy, kuris r 
tai pagiria prezidentą Nixon 
pareiškė, kad Amerikos-Kiniji 
paskelbtas pareiškimas šanch 
juje yra vienas pažangiaus 
Amerikos diplomatijos dok 
mentų. “Tiltas, kuris dabar st; 
tomas į Pekiną, bus pastovi 
prezidento Nixono paminklas 
pareiškė sen. Kennedy.

Pekine radijas ir laikrašči; 
paskelbė žmonėms komunikai 
tekstą. Tą patį gan objektyvi; 
ir be komentarų padarė soviet 
žinių agentūra “Tass”. Dipl< 
matiniai korespondentai Masl 
voje įžiūri šiame objektyviam 
pranešime sovietų pasitenkin: 
mą, kad Amerikos president 
laimėjimai Pekine buvo ribot 
Pagrindiniai nesutarimai tar 
Washingtono ir Pekino pasilikę 
Sovietų pareiškimas net pagiri 
Pekino vadus, kad jie nepritar 
Amerikos politikai Vietname.

Du Amerikos diplomatai Mar 
chall Green ir John Holidrig 
jau pradėjo savo kelionę po 1 
valstybių, kurioms bus nušvies 
ti prezidento vizito Pekine rezul 
tatai, šie pasiuntiniai pirmiau 
šia apsilankė Japonijoje. Iš tei 
jie vyks į P. Korėją, Taivaną i 
P. Vietnamą.

Pirmas po vizito Kinijos pirki 
nys iš Amerikos bus nedidelė ra 
dijo stotis, kurią amerikiečia 
šiam vizitu: buvo pastatę Šan 
chajuje, ją kinams parduodi 
RCA bendrovė.

Prezidentas savo kalboje And 
rew aerodrome pareiškė, kad j c 
kelionės tikslas — išvengti atei
tyje karų Azijoje ir Ramiajamt 
vandenyne. Padaryta gera pra
džia. .Jis pasodinęs Hangchow 
keturis Kalifornijos raudonme
džius, kaip dovaną kinams. Jie 
auga pamažu ir jo viltis esanti, 
kad kaip tie medžiai, taika ir 
saugumas išaugs i pastovią, sti
prią struktūrą.

New Yorke 
Vasario 16 d,

Lietuvos gen. konsulo New 
Yorke A. šimučio ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininko V. 
Sidzikausko suruoštame priėmi
me vasario 16 d., Carnegie End- 
ovment salėje New Yorke daly
vavo apie 100 asmenų. Buvo at
vykęs Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas su ponia, “Free Eu
rope”. latvių, estų, PET veikė
jai. Buvo atstovai: Fed. Vokie
tijos gen. konsulato New Yorke 
atstovas dr. Gottfried Fischer, 
Galx>n konsulas Mrs. M. Premin
ger, atsilankė ir gubernatoriaus 
bei New Yorko mero atstovai.

(E)
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SNIEGAS IR RAKO MIŠKO MIEGAS...
Taip dabar atrodo garsioji Rako stovyklavietės "Kaziuko Seklyčia".

skautės ir daugelis jaunesnių, 
mažesnių iki... mažiausių skau* 
Čių bei skautų.

Pernykščiame Kaziuko Mugės paviljone Lituanicos tunto vadovai: iš 
kairės — v. s. J. Paronis, s. i Jaunius (tuometinis tuntipinkas), ps.

S. Miknaitis (dabartinis tuntininkas) ir ps. A. Paužuolis.
Br. Juodelio nuotr.

ls CHICAGOS LITUANICOS TUNTO ALBUMO

RAKO

Kada irKUR ATGAIVINTOS KAZIUKO MUGĖS?
Ir kas istorijos lapuose suras šį slėpinį? 
Ar prieš 24 metus Įvykusi buvo pirmoji?

Mūsų bendradarbis B. J., bešklaidydamas 1948 m. Skautų 
Aido komplektą, užtiko korespondentu. A. Valantino aprašytą Ka
ziuko Mugę, kurią suorušė Vokietijoje Schwaebisch-Gmuende 
“lagerio” lietuviai skautai ir skautėš. Padaręs aprašymo foto 
kopiją, brolis B. J. atsiuntė ją “Mūsų Skautijai” su spėjimu, ar 
tai tik nebus buvusi pirmoji Kaziuko Mugė išeivijoje?

Būtų labai Įdomu, jei atsiras
tų dar eilė liudininkų šiam klau
stukui paryškinti, nes, gali būti, 
kitos įvykusios “lageriuose’^Ka* 
ziuko Mugės nebuvo niekieno 
aprašytos (arba — gal kitoje 
spaudoje atžymėtos).

Ryšium su dabar visuotinai 
skautiškose vietovėse vykstan
čiomis Kaziuko Mugėms, čia ne
taisę spausdiname tą istorijos 
gabalėlį, gaudami progos paly
ginti anų metų ir dabarties jaus
mus ir nuotaiką. Nepamirština 
paminėti, kad ši straipsnelį puo
šia dvi V. Bacevičiaus nuotrau
kos.

Kovo 4-ji, Lietuvos Globėjo 
Karalaičio šv. Kazimiero diena 
Schwaeb.-Gmuendes stovykloje 
skautų buvo iškilmingai paminė
ta. Po pamaldų bažnyčioje, žmo
nės užplūdo stovyklos “miesto 
aikštę”, kur “Gabijos” tunto 
skautės suruošė “Kaziuko” mu
gę, atminimui Vilniaus “Kaziu
ko”, kuris savo tradicijomis, gar
su ir šlove buvo žinomas visoje 
Lietuvoje. Plačioje Neries pa
krantės aikštėje tą dieną susi
rinkdavo nesuskaitoma daugybė 
karabelninkų su visokio margu
mo saldumynais, riestainiais, 
blizgučiais, žaislais, visokių 
spalvų “citroniniais” gėrimais ir 
“Kaziuko širdimis”, štukoriai iš- 
rodinėjo nematytus dalykus, pa- 
trūbočiai atsispirdami pūtė sa
vo dūdas, kad, rodos, ir žandai 
plyš senimas riestainius graužė, 
juokėsi ir lazdomis į grindinį 
smarkiai trepseno. o jaunimas 
kiek beišgalėdamas visaip links
minosi, krykštavo, dainavo ir 
“širdimis” mainėši...

Kaip anuomej iš viso plataus 
krašto plūdo žmonės į Vilniaus 
“Kaziuką”, taip ir mūsų stovyk
loje iš visų blokų ir visų aukštų 
bei palėpių “plaukė” margas 
svietelis į aikštę, kur jau iš to
lo matėsi skaučių ‘ bagamazai”, 
vėjo plazdenamais margaspal
viais popieriniais papuošalais pa
dabinti bei “Kaziuko širdimis” 
ir Smardonės garsingomis ver
bomis apkrauti.

— Kažin, ar bėra dar “šir
džių”? rūpinosi pasivėlinu

sieji, skubėdami laiptais žemyn.
O aikštėje mugė virte virė... 

Daugybė rankų buvo ištiesta 
prie “bagamazo“:

— Prašau man širdį...
— Duokite man tris širdis... 

ne, penkias, penkias...
— Taigi, užsiminė penkias... 

O kitam nebeliks nė vienos šir
delės...

Ir taip visi valgė rudas, kve
piančias ir saldžias, “širdis”, do
vanojo, mainė ir pusiau laužė... 
Ir taip nejučiomis ‘mes nukelia
vome į Vilnių, kur tiek daug, 
labai daug paliko mielų ir neuž
mirštamų triukšmingojo “Ka
ziuko” nuotaikų...
— Jau nebėra nė vienos šir
dies, nė vienos... Tiek mažai šir
džių..., — skundėsi vienas pasi
vėlinęs nabagėlis.

Ir baigėsi “Kaziukas”, Min
tyse išnyko saulėje žibą Vilniaus 
bokštai, nutilo Neries ir Vilne
lės mielas šniokštimas ir, vie
toje “Trijų Kryžių” kalno, mes 
vėl pamatėme už tvoros stūk- 
sant niūrią švabišką kalvą... Vėl 
apgaubė mus pilka ištrėmimo 
diena...

Vakare kolonijos salėje prof. 
Alminąuskas skaitė paskaitą apie 
šv. Kazimierą. Po paskaitos 
skautai suvaidino- sktn. K. Ži
linsko paruoštą trijų veiksmų 
scenos vaizdelį“ šventasis Ka

ŠAUKIASIPAGALBOS
Nes mes jį išdraskėm, iškirtom, 

apnuoginom

Miškas miršta. Galingi mil
žinai medžiai kasmet gausesniais 
būriais krinta, stovyklų ir drau
govių vartais paversti, žolės, ku
rios kartą veidus mums glostė, 
buvo į žemę įtryptos; dulkėtas 
takas pavirto jų paminklu. 
Paukščiai išdrįsta tik aušrai gie
doti, o gėlės, gal būt, po žeme 
auga: jų pievose nedaug bema
tyti.

Miškas nebeturi paslapčių. 
Mes jį išdraskėm, iškirtom, ap
nuoginom, kad “patogiau” būtų: 
kad taip toli vaikščioti nerei
kėtų, kad ilgiau vakarais posė- 
džiaut būtų galima, kad svečiams 
pasirodyti galėtumėm.

Pagalvokime truputį: kas iš 
mūsų Rako stovyklavietės 

liks? Dulkėta pieva?
Mum, skautėm ir skautam, 

kurie kasmet grįžtam į Raką, 
ta vieta yra svarbi. Jei mes ja 
nesirūpinsim, tai kam gi tas dar
bas teks?

1972 m. vasario 21 d. susirin
ko posėdžiui Konservacijos Ko
misijos nariai, kurių tikslas yra 
prisodinti Rakė medžių, .apva
lyti mišką ir ežero pakrantę, pa
statyti užtvankas smėlio sieno
mis ir ateityje prižiūrėti Rako 
miško gerovę.

Pareigos buvo taip paskirsty
tos: Romas Sparkis — komisi
jos organizatorius, Andrius Ka- 
sinskas — ūkio skyriaus ir va
lymo koordinatorius, Algis Ta
mošiūnas — parūpins medžius, 
Silvija Traškaitė — medžių so
dinimo koordinatorė, Algirdas

PauŠuolis — smėlio užtvankų 
ir medžiam tvorelių statytojas, 
Raimundas Adomaitis — ežero 
valymo ir skautų instruktavimo 
koordinatorius, Paulius Vitkus 
— fotografas ir Kristina Buka- 
veckaitė — korespondentė.

Tokiam darbui atlikti reikia 
daug jėgų.

Mes kreipiamės į visus 
skautus ir skautes 15 m. 

amž. ir vyresnius:

ar galėtumėt nuvažiuot su 
mumis į Raką balandžio 21-23 d. 
šį darbą atlikti? Broliai regis
truojasi pas Romą Sparkį (tel. 
LA 3-6423), o sesės pas Silviją 
Traškaitę (tel. PR 6-0692). Jūrų 
skautės registruojasi pas M. 
Kupcikevičiūtę, tel. 476-3875, ar
ba pas D. Mačiukevičiūtę, tel. 
PR 6-7824. Kr. Bukavėckaltė

Kviklio-archyvo. Įdomių dalykų 
pateiks ir “senas jūrų vilkas” j. 
v. s. L. Knopfmileris, v. s. Aldo
na Gasnerienė ir kiti.

Parodėlę su brolių talka or
ganizuoja j. v. s. Bronius Juo
delis.

Užgavėnių vakaras Cleve-, 
landė smagiai praleistas vasa
rio 5d. šv. Jurgio parapijos sve
tainėje. Surengė Pilėnų tunto 
skautų tėvų komitetas; Aps
čiai dalyvavo meninėje progra
moje, svečių vaišinime bei įvai
riose kitose pareigose skautai 
■vyčiai, Neringos tunto vyresnės

Tėvų komiteto pirmininkui J. 
Gudėnui maloniai pasveikinus 
svečius, prasidėjo įdomi savo 
įvairybėmis programa, šaunus 
pranešėjas, gabiai įpynęs sąmo
jo į viliojančias Smulkmenas — 
A. Čiuberkis. Vilkiukų būrelis 
rūpestingai atliko gyvą vaizdelį 
su poezijos įtarpais ir daino
mis, deklamuojant R. UrbaiČiui, 
Ą. Miškiniui ir V. Kavaliūnui 
bei “diriguojant” R. UrbaiČiui 
ir A. Miškiniui. Jau gerokai iš
lavinta pianistė S. Gruzdytė 
skambino liaudies dainų pynę. 
Dainos jungiamos ne paprasto
mis pastraipomis, bet labai mu
zikaliais deriniais, tartum su
darydamos vieną ištisą kūrinį. 
Talentingai pasiekta tikro gro
žio. Ištrauką iš Pulgio Andriu- 
šio vieno būdingo kūrinio skai
tė R. Švarcas. Panašu į tikrai 
gyvą pokalbį. Raiškūs atspal
viai ir kaitos stipriai paveikė 
klausytojus. Vyresnės skautės 
ir skautai vyčiai vaizdingai at
liko keletą dainelių, gitaromis 
pritariant D. Kavaliūnaitei ir 
R. Švarcui. Skambėjo švelniai

VEIDAI

salėję visi, tuntai 
paviljonus. Veiks 
vedamas spaudos

DAR TIK PUSĖ METŲ NUO ŠIOS AKIMIRKOS

SI. R. Staškus raportuoja,, stovyklos komendantui Cleveland© Pilėny tunto 
stovykloje Wasaga Beach, Kanadoje.

V. Bacevičiaus nuotr.

ralaitis”, Dekoracijos ir labai 
originalūs kostiumai mus it tik
renybėje nukėlė į anuos tolimus 
ir laimingus Lietuvai laikus. Ma
tėme šv. Kazimiero skaisčią jau
nystę, liūdesį ir nusiminimus po 
jo mirties. Matėme ir pergyve
nome Lietuvos liaudies meilę, 
pagarbą ir prisirišimą savo šven
tajam ir šviesiam karalaičiui, 
kurią taip ryškiai trečiajam 
veiksme išreiškė ubagėliai vie
nos Vilniaus bažnyčių “bobny- 
čioje”. Chorai, kurie giedojo ten 
bažnyčioj per gedulingas pamal
das, mus tikrai nukėlė į anų lai
kų mistiškąjį Vilnių...

ši diena paliko visai stovyklai 
gilų įspūdį. Ją parengė “Gabi
jos” ir “Gedimino Pilies” skau
tės ir skautai. A. Valantinas

DARBAI
Chicagos Kaziuko Mugė —'■ 

kovo 5. Chicagos skautiškieji 
vienetai jau pasiruošę nekantriai 
laukia kovo 5 dienos, kurią į Jau
nimo Centro rūmus iš visos Chi- 
cagos ir apylinkių plauks minios 
žmonių į garsiąją Kaziuko mu
gę. Atidarymas įvyks 10 vai. 
ryto, šiemet atidarymą ves Li- 
tuanicos tunto skautai vyčiai. 
Kaspiną prakirpti pakviesta Lie
tuvos gen. konsule ps. Juzė Dauž- 
vardienė.

Didžiojoje 
turės savo 
akademikų
kioskas. Apatinėje • salėj e veiks 
Kernavės ir Aušros Vartų tun
tų valgyklos. Visi tuntai turės 
savas kavines, užkandines ir ki
tokių įvairybių kambarius.

Tikimasi, kad ir šiemet Chi- 
cagos bei apylinkių lietuviškoji 
visuomenė gausiai lankysis Ka
ziuko mugėje, o savo susidomė
jimu skautiškais darbais paska
tins ir parems skautiškų vienetų 
veiklą.

” * vi T * cPrimintina, kad apie 3-4 vai. 
p. p. mugė visada likviduojama, 
sutvarkant sales ir klases kas
dienybei.

Jubiliejinė Jūrų skautų pa
roda. Chicagos “Lituanicos” 
tunto vadi jos ruošiamame jūrų 
skautų 50 m. jubiliejaus minė
jime kovo 12 d. 11:30 vai. ryte 
Marquette parko lietuvių para
pijos salėje ruošiama jūrų skau
tų veiklos apžvalgos parodėlė.

Plakatų, nuotraukų, spaudos, 
rankdarbių pagalba čia bus pa
rodyti Chicagos jūrų skautų-čių 
veiklos momentai. Bus istorinių 
eksponatų iš nepriklausbrhps 
Lietuvos laikotarpio, iš v. s. Br.

SKAUTĖSSAVO ŠVENTĖJE DAINUOJA CHICAGOS AKADEMIKĖS
Iš kairei: J. Sakalauskaitė, M. Traikaltė, A. Arštikytė, L. Jadviršytė, D. Bruškytė ir R. Skorups- 

kaitė. Su gitara — R. Plioplytė.
G. PlaČo nuotr.

ir skoningai. Vaidyba dar labiau 
pagražino įspūdžius.

Vaišėms ir šokiams prasidė
jus, nuoširdžių pastangų paro
dė rūpestingos šeimininkės. La
bai mieli buvo “uniformuoti” ma
žyčiai padavėjai. Nuotaika, J. 
Wendelio kapelos keliama, visus 
džiugino. Jaunimėlis gerokai 
pasmarkavo moderniais šokiais, 
rateliais ir žaidimėliais. _

Tėvų, svečių ir jaunimo daly
vavo per 200. Nežinia, kurių bu
vo daugiau — suaugusiųjų ar 
jaunimo. Dovanų laimikiai, V. 
Urbaičio linksmai skelbiami, kai 
ką praturtino.

Atrodo, kad visi liko dėkingi 
daugiausia širdies ir darbo įdė- 
jusiems J. Gudėnui ir tuntinin- 
kui V. StaškuL _ . _

Vladas Braziulis

Mūsiškės pasirodė su “Dai
nuojančiom sesėm tarptautinėje 
sueigoje. Jau eilė metų, kai Chi- 
cagos skautiiiinkių draugovės 
atstovės įvairiais atvejais daly
vauja International Patrol skau- 
tininkių vieneto sueigose. Prieš 
Kalėdas dvi jaunos Aušros Vartų 
tunto sesės, lydimos dviejų skaiu- 
tinihkių, minimam vienetui de
monstravo lietuviškų šiaudinių 
kalėdinių puošmenų gaminiui^

• Minint pasaulinę skaučių Mąs
tymo Dienų, vasario 21 3. Vaka
re, International Patrol būsti
nės palpose įvykusioj ė sueigoje, 
kurioje dalyvavo įvairių tauty
bių skautės, pasirodė mūsų ne
seniai įsisteigęs “Dainuojančių 
sesių” vienetas, gražiai sudainuo
damas keletą lietuviškų daine
lių. Sueigoje, be' dainininkių 
sesių A. Paiukaitiėnėš, A; Gas- 
nėriehės, M. Jonikienės, B. Vin- 
dašienės, B. Stravinskienės ir I. 
Kirkuvienės, dalyvavo ir LS Se
serijos Tarptautinio skyriaus ve
dėja s. M. Butkienė ir š.' B. Ko- 
žicienė. Džiugu, kad ir šį kartą 

' mūsų sesės gražiai atstovavo lie
tuvaitėms skautėms.

SKAITYK ’NAUJIENAS® -

■ JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TĖISINGIAUSIAŠ 2IN1AS

Yni carft
live on love

forever.
the love in the.worid and you’re doing

That’s foe ▼hen you’re old, right?
It's for ▼hen you’re old if you OA

E Bonds, 5^% ▼hen held to matu-

The kind of retirement you*re after 
isn’t the typical rocking-awiy-oo- 
the-front-porch variety. You proba
bly picture yourself taking extended 
vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that forty acres and living off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre
pare now.

There’s an easy, painless way to 
make your retirement dreams a reil- 
ity« Join the Payroll Savings Plan 
▼here you work That way, an amount 
you specify will be set aside from each 
paycheck and used to buy U.S. Sav
ings Bonds. It’s afi easy ▼ay to save.

fim yexr). That extrt M% payubte 
as t bonus it maturity, applies to all 
Bonds issued since Jtme 1,1970...

all older Bonds.
Now is the time to start saving. 

Money’s a nice thing to hivė ▼hite

we replace them. When needed, tW am be

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

it WMMted M *

1739 So; Halsted Street Chicago, Hh 60608
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1929 m. kovo 5 d. Lietuvos 
Šaulių Sąjungą ir visų lietuvių 
tautą apgaubė gedulo šydas. 
1 ą dieną, nebaigęs savo nu
matytų darbų, pašvęstų Lie
tuvos pastoviam laimingam 
gyvenimui, atsiskyrė su šiuo 
pasauliu didis Lietuvos patrio
tas, Lietuvos šaulių Sąjungos 
Įkūrėjas Vladas Pūtvis.

Vladas Pūtvis gimė'1873 m. 
Rygoje, kur jo tėvas Rapolas, 
po dešimties metų grįžo iš Si
biro, ištremtas lenkmečio me-1 
tu- '

Vladas Pūtvis buvo kilęs iš 
kilmingų protėvių. Jo senelė M 
buvo kunigaikštytė Mirskaitė, 
o motina — grafaitė Plioterytė.i 
Tos kilmingos šeimos pėdsa-j 
kus užtinkame apie Tauragę. 
Atseit, Vlado Pūtvio protėviai 
buvo kilę iš Lietuvos ir ten bu
vo įleidę savo šaknis.

Vladas Pūtvis gimnazijos 
mokslą ėjo Šiauliuose ir Min
taujoje. Apleidęs gimnaziją, 
lankė žemės ūkio politechni
kumą Vokietijoje, Hales mies
te. Gyvenimo sąlygos susiklos

VLADAS PŪTVIS

daug Įtakos savo vyT-Ui. Vietos 
lietuviui ją gerbė kaip kilnių ir 
šviesią asmenybę.

Pūtviams gyvenant lenkiš
koje aplinkoje, teko girdėti ir 
lenkų dvarininkų nuojnonę 
apie save kaipo “litvonianus”’. 
Tačiau Pūtviai tokių nepalan
kią dvarininkų nuomonę nela
bai ėmė prie širdies.

zSavo valdomuose dvaruose 
jaunajam Pūtviui nuolatos tek
davo turėti reikalu su savo dar
bininkais, iš kurių kiekviena-, 
nie žingsnyje girdėjo savo krašį 
te vartojamą lietuvių kalbą. I 
Nuolatos girdima lietuvių kai-! 
ba taip giliai paveikė Pūtvio pa-J 
sąmonę, kad jis pradėjo tikėti j
ir pats esąs lietuvis, tik apsvai-' , 
gintas svetimos lenkų kalbos) 
ir kultūros. Pagaliau Pūtviui 
kilo mintis labiau pažinti lie
tuvių kalbą ir su lietuvių kal
ba susijusią lietuvišką knygą. 
Čia Pūtviui 
knygnešiai,;

A.-'-

Apkurtusierns žmonėms per daugelį mėty buvo sugalvota įvairiu pagalbos priemonių. Šioje nuot
raukoje Ohio Kent universiteto studentė laiko 1850 m. ausies ragą, pagamintą iš gryno sidabro.

"Appe^tatss” yra tok-? mec ha
nizmas, kurs žmogui “pasako”, 
kuomet jis yra ganėtinai pa val
gęs ir kad jau reikia nebeval- 
gyti. Kai tas aparatas nikoti
no sužalojamas, jis nebegali val
gančiam žmogui duoti ženklo, 
kad "padėk šaukštą” ir toks žmo
gus suvalgo daugiau negu jam 
reikia.

Kaip išvengti sunkėjimo nu
metus rūkyti, daktarai pataria:

1) Valgyti proteinais turtin- 
maistą ir priedams vartoti

a-

ka-
cu-

I

tė taip nepalankiai, kad Pūtvis, 
nebaigęs mokslo, turėjo grįžti 
Į Lietuvą ir perimti savo dva
rų valdymą. Lietuvoje Pūtvis 
surado sau gyvenimo draugę, 
Emiliją Beresnevičiūtę, gar
bingo ■« vyskupo Valančiaus se
sers dukterį. Putvienė turėjo

sklidęs gandas, kad jis 
stiprų ginkluotu vyru būrį.

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Eleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

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 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol. ‘

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

Stefanija Rūkienė, 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
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

Č1KAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00, Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

i pagalbą atėjo 
jiems talkinin

kaujant Pūtvis iš Prūsų gavo 
. įvairių lietuviškų knygų. Jas 
nuodugniai pradėjo studijuoti. 
Pūtviui pagalbon 1898 m. stojo 
dar Povilas Višinskis ir būsi
mas nepriklausomos Lietuvos 
prof. Augustinas Janulaitis. Jų 
įtakoje Pūtvis atsipalaidavo 
nuo lenkiškumo ir ryžosi galu
tinai eiti vien lietuviškuoju ke
liu. Tačiau abu Pūtviai tuo 
metu dar taip silpnai kalbėjo 
lietuviškai, kad vos galėjo su
sikalbėti su Višinskiu ir Janu
laičiu. Kad galėtų nugalėti šią 
kliūtį, Pūtviai tarp savęs ir su 
Janulaičiu stengėsi kalbėti 
vien lietuviškai, kad, anot jų, 
tik ką gimęs sūnus (nepriklau
somybės laikotarpy vienu tar
pu buvęs žemės ūkio ministras. 
Aut.) galėti] girdėti savo tėvų 
gimtąją kalbą.

Nuo 1899 m. Pūtvių namai 
pasidaro tikru lietuvybės židi
niu. čia rinkdavosi visa eilė 
lietuvybės puoselėtojų: A. Sme 
tona, J. Jablonskis, dr. Avižo
nis, dr. Bagdonas ir rašytojos: 
Petkevičiūtė, Žemaitė, Peč- 
kauskait. ir kiti. J. Jablonskis 
tuo metu Pūtvių dvare parašė 
lietuvių kalbos gramatiką.

Lietuvybės darbas Pūtvių 
namuose virte virė. Atrodė, kad 
Pūtviai nori atidirbti už kelias 
kartas, klaidžiojusias praei
tyje lenkiškumo tvaike. Iš 
Prūsų kontrabandos keliu į 
Lietuvą ėjo Įvairių pakraipų 
lietuviškoji spauda: 
Lietuvos Ūkininkas,
Sargas ir'kiti. Gebenamą iš 
Tilžės slaptai lietuviškąją spau 
dą Šiaulių Tilžės ruože aptar
navo tik abu Pūtviai. Naudotis 
vežiku prisibijodavo. Be to, 
savo dvaruose Pūtviai Įsteigė 
dvi lietuviškas mokyklas, ku
rios irgi veikė slaptai.

Kai 1905 m. Rusijoje pra
sidėjo revoliucinis judėjimas, 
Pūtviai gabeno revoliucionie
riams nelegalią literatūrą ir 
netgi ginklus. Pūtviams pade
dant, iš Rusijos Į Prūsus pavy
ko pabėgti didokam skaičiui 
revoliucionierių.

Rusų valdžia, žinoma, jau
tė, kad turį reikalą su pavo
jingu, bet Įtakingu žmonių tar
pe asmeniu, žandarai 1906 m. 
Pūtvi suėmė ir, keturis mėne
sius išlaikę Šiaulių ir Kauno 
kalėjimuose, ištrėmė Į Krymą. 
Grįžęs iš tremties, Pūtvis savo 
užsibrėžtą lietuvybės darbą tę 
sė toliau. Rusų pareigūnai Pūt- 
vio prisibijojo, nes buvo pa-

Varpas, 
Tėvynės

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St., Chicago, 11L 60608

turi miesto Įstaigų tarnautojai nuta
rė prie Lietuvos Sporto Sąjun- 

Pirmojo pasaulinio karo pra gos Įsteigti šaulių skyrių. Pa- 
džioje Pūtvis vėl buvo suimtas grindus šauliu skyriui buvo 
ir ištremtas Rusijos gilumom tas, kad prie sporto sąjungos 
Tik žmonos pastangomis pa- priklauso ir šaudymo sportas, 
vyko jį išgelbėti iš Sibiro ir.Liepos mėn. 8 d. šaulių skyriui 
apgyvendinti Nižnij Novgorodijau priklausė kelios dešimtys 
gubernijoje. Ten Pūtviui teko vyrų, 
atlikti ne tik sunkų fizini dar
bą, bet ir surasti lėšų pragy
venimui. Tam kelių dvarų sa
vininkui teko net gatvėje deg
tukus pardavinėti. Tačiau, 
kur tik galėdavo, kaimiečiams 
jei ne darbu, tai bent patari
mu padėdavo. Pūtvis dar prieš 
tremti būdamas Lietuvoje Į 
darbininką žiūrėjo su didelė 
pagarba. Jei darbininkas, atė
jęs pas Pūtvį, senu papročiu 
bučiuodavo Į ranką, tai Pūtvis 
tuo pat atsakydavo darbinin
kui. Dėl tokio Pūtvio poelgio, 
1906 m. kartą Petras Ruseckas, 
pašiepiančiai Pūtvi paklausė:

— Tai ką, gal ir savo dvarą 
išdalinsi?
— Ne dvarą, bet dvarus, — at

kirto Pūtvis.

Pūtvis visuo

Vieną dvarą Pūtvis drauge 
su savo darbininkais valdė ben 
drai ištisus metus. Kai Pūtvis 
pas save turėdavo svečių, tai 
juos visuomet sodindavo prie 
stalo drauge su darbininkais. 
Pūtvio nuomone, tik tokiu ke
liu. einant galima bus panai
kinti neapykantą tarp luomų.

Nežiūrint Pūtvio tokio švel
naus ir taikaus būdo, jis buvo 
ryžtingos valios ir didelės drą
sos. Tai Įrodo sukilimo orga
nizavimas Klaipėdos Krašte. 
Kur tik galėjo,
met prie savęs turėjo ginklą 
Jo Įsitikinimu, 
teisingiausi tautos reikalavi
mai tik tuomet bus patenkinti, 
kai bus paremti jėga. Po pir
mo pasaulinio karo Pūtvis grį
žęs Į Lietuvą 1918 m. pradėjo 
dirbti Socialinės apsaugos ir 
tiekimo ministerijose. Be savo 
tiesioginio darbo, jis Įsijungė 
i Lietuvos šaulių Sąjungos or
ganizavimą.

Šia proga leidžiu sau skaity
tojui priminti pirmuosius Lie
tuvos šaulių Sąjungos organi
zavimo žingsnius.

1919 m. besikuriančios Lie
tuvos padėtis buvo labai ir la
bai sunki. Silpnai ginkluotiem, 
neskaitlingiem, jaunos kariuo
menės daliniams teko stoti Į 
kovą su besiveržiančiais iš ry
tų bolševikais. Krašto viduje 
siautė plėšikaujančios, besi
traukiančios vokiečių kariuo
menės gaujos.. Lietuvos gyven 
tojų tarpe pasklido netikrumo 
jausmas. Įvairūs gandai truk
dė normalų darbą. Įsteigtas 
prie vyriausybės spaudos biu
ras Kaune informavo gyvento
jus apie padėtį. 1919 m. bir
želio mėn. 23 d., susirinkęs bū
relis spaudos biuro darbuoto
jų, apsvarstęs padėtį, priėjo 
išvadą, kad įvairiems tam
siems gaivalams sutramdyti 
reikalinga pačių žmonių gink
luota organizacija. Pasekmė
je Lietuvos kariuomenei ir vi
daus tvarkos dabotojams į pa
galbą stojo pati visuomenė. 
Tai privertė daryti pilnas pa
vojų Lietuvos gyvenimas. Pa
gal šaulių Sąjungos istorinius 
duomenis 1919 m. birželio 
mėn. 27 d., susirinkę Kauno

švenčiausi ir

KODĖL METĘ RŪKYTI 
PRADEDA RIEBĖTI?

cr •

daug mažai kalorijų turinčių 
lovių;

2’) Turėti su savim žemo 
lorijų kiekie saldainių, (be
kraus lemomnių) ir juos čiulpti 
kai pajunti norą valgyti, ypač 
kai esi pats netoli šaldytuvo su 
maistu.

3) Pradėti tvarkingai mankš
tintis ir

4) Susirasti mėgiamą užsiė
mimą, kad įsigilinęs i darbą ga
lėtum pamiršti valgi.

Dr. Eugene Scheiman rašo, 
kad mokslui pasisekė išaiškinti, 
dėl ko žmonės, kurie meta rū
kyti, tuojau pradeda storėti, rie
tėti ir sunkėti, taip pat nustatė 
kaip reikia laikytis norint to vis
ko išvengti.

Rūkymas, jie sako, ne tik ga
dina kūno ir plaučių kraujo in
delius, nebekalbant apie suge
dimus burnoje ir gerklėje, bet 
taip pat pažeidžia smegenyse 
esamą mechanizmą, vadinamą 
“appestatu”.

-sxirm easm>
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1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Tam skyriui priklausė 
ir Vladas Pūtvis, kuris savo 
žmonai rašė: “Aha visgi pavy
ko sudaryti Lietuvos šaulių 
Sąjungos pradžią”. 1919 m. 
birželio mėn. 27 d. laikyti Lie
tuvos Šaulių Sąjungos gimta
dieniu, oVladų Pūtvi Sąjungos 
Įkūrėju.

Šio kovo ihcn. 5-tą dieną, 
minėdami kilnaus lietuvių tau 
tos sūnaus Pūtvio mirties su
kaktį, vadovaukimės mums 
Įdiegtomis jo lietuvių tautai 
ateities aspiracijomis šauliškos 
ideologijos šviesoje. Tik Pūt
vio dvasiai gyvuojant mumy
se, įgysime jėgų atkurti galin
gą Lietuvos šaulių Sąjungą 
tremtyje, kurios gretos jau 
šiandien didėja diena po die
nos. Tai Įrodo, kad Pūtvio 
pasiaukojimas lietuvių tautai 
nebuvo veltui. Pūtvio dvasia 
tegul bus mums kelrodžiu sie
kiant Lietuvai laisvės .

J. Krygeris

NUOMONĖS NESUTAMPA
-J *

Motina aiškina savo sūnui:
— Vaikeli, visada būk man

dagus. Dėl mandagumo nieko 
gyvenime neprarasi.

;— Mamyte, dėl mandagumo 
aš vis dėlto kai ką praradau. 
Kai tik noriu būti mandagus, 
tai traukinyje visada turiu sta
čias važiuoti.

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

42 IT® II &ŽS.BS-

jr prosu kižto faktu pw

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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Prezidentas nepadare nuolaidų
Prezidentas Niksonas, pirmadienio vakarą parskri

dęs iš komunistinės Kinijos, Andrews aerodrome pa
reiškė susirinkusiems, kad Pekine jis nepadaręs jokių 
nuolaidų. Žinios iš Japonijos, Formozos ir įvairių pietų 
Azijos kraštų tvirtina, kad prezidentas Niksonas, besi
derėdamas su komunistine Kinija, pardavęs Formozą 
ir joje gyvenančius kiniečius bei salos gyventojus.

— Mes susitarėme, kad pasitarimų metu mes nelie
sime kitų tautų likimo, joms nežinant, — pareiškė pre
zidentas. — Ir mes taip nesielgėme. Mes nepadarėme jo
kių slaptų susitarimų. Mes tarėmės, neatsisakydami 
nuo jokių JAV Įsipareigojimų bet kuriai kitai valstybei...

Pirmadienio vakare prezidentas aiškino Andrews 
aerodrome susirinkusiems penkiems tūkstančiams žmo
nių, o antradienio ryte jis sukvietė kabineto narius ir 
įtakingesnius kongreso lyderius, kad galėtų papasako
ti apie visą Pekine vestų pasitarimų eigą. Prezidentas 
rado reikalo tuojau informuoti krašto gyventojus ir 
kongreso atstovus, nes Šanchajuje paskelbtas abiejų 
valstybių oficialus komunikatas duoda pagrindo įvai
riems įtarinėjimams.

Susirūpinimas Formozoje, nerimas Tokijo mieste 
ir dramblotas oficialus komunikatas privertė preziden
tą, dar beskrendantį lėktuvu, ruošti pranešimus ir aiš
kinti, kad net ir Formoza neparduota komunistinei Ki
nijai. Pasirodo, kad pasitarimai Pekine labai sunkiai 
ėjo. Buvo sunku susitarti ir dėl oficialaus tų pasitarimų 
komunikato. Prezidentas Niksonas asmeniškai turėjo 
prižiūrėti kiekvieną oficialaus komunikato sakinį. ; Jis 
pats turėjęs dirbti iki 5 valandos ryto, kad susitartų dėl 
komunikato teksto.

Iš oficialaus komunikato, pilnai paskelbto tiktai ke
liuose angliškuose dienraščiuose, matyti, kad Pekine 
mažai tesusitarta. Susitikimo metu pasikeista nuomo
nėmis įvairiais klausimais, bet veik nieko nesusitarta. 
Net pačiame komunikate išdėstyta Amerikos pozicija 
keliais tarptautiniais klausimais, o vėliau paskelbta ir 
komunistinės Kinijos pozicija. Tame pačiame komuni
kate paskelbti JAV ir komunistinės Kinijos papildymai 
dėl Formozos ir kitų klausimų. JAV karo laivai patru
liavo vandenis, esančius tarp Formozos ir Kinijos. Ame
rikos karo jėgos padėjo gen. čiang Kaišeko vadovauja
mai Kinijos tautinei vyriausybei, iš Kinijos persikėlu
siai į Formozos salą, gintis nuo Mao Cetungo karo jėgų, 
bet JAV niekad nereiškė pretenzijų į Formozos salą. 
Formoza prieš Antrąjį Pasaulinį karą priklausė Kini
jai, ji ir dabar priklausanti Kinijai. JAV tiktai pagei-

trims mėnesiams ------------ $6.00
vienam mėnesiui — $2.00

Kanadoje:
metams f rs iJW-— $22.00
pusei metų , $12.00
vienam mėnesiui ------------ $3.00

Užsieniuose:
metams-- ---- ---------- $23.00
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vienam mėnesiui —---- — $3.50
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sekmadienius- Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

JURGIS JALINSKAS
* . #

Rašytojo Liudo Dovydėno pasisakymai
(Tęsinys)

Kun. Kasakaitis išpeikė ta
riamąją vienybę, kuria besirū
pinant dingusi opozicija, O be 
opozicijos tai — sriuba be drus
kos. Toliau jis išdėstė, kaip pa
rapijoj renkami pinigai: prade
da nuo pasiturinčių, biznierių, 
saliūnininkų, toHau — profesio
nalai. Visi bijo parapijos val
dovo nemalonės ir duoda, nors 
stenėdami, braškėdami, milžiniš
kas sumas. Štai, kaimynijoje 

dauja, kad Formozos klausimas pačių kiniečių būtų tai
kiai išspręstas. JAV yra pasižadėjusios atšaukti savo 
karo jėgas iš Formozos vandenų. JAV pasižadėjimas 
atšaukti savo karo jėgas ir komunistų reikalavimas 
salą be jokių sąlygų perleisti komunistinei Kinijai ir 
sukėlė nerimą ne tiktai pačioje saloje, bet ir visoje 
tarptautinėje politikoje.

Prezidentas Niksonas Kinijos komunistams aiškiai 
pasakė, kad JAV stoja už tautų laisvę ir gerbūvį, kad ga
lingos valstybės neprivalo kištis į silpnesniųjų valstybių 
gyvenimą. Kinijos komunistams prezidentas išdėstė tuos 
pačius principus, kurių JAV prisilaiko tarptautinėje po
litikoje. Tie principai yra taikomi Afrikoje, Azijoje ir 
Europoje. Prezidentas yra įsitikinęs, kad ir rytų Azijoje 
įtampa sumažės, jeigu bus leista įvairių tautų gyvento
jams rūpintis savais reikalais. Kinijos premjero Ču En- 
lajaus pozicija yra visai kitokia. Jis pasisakė už tautų 
išlaisvinimą, bet jis pabrėžė, kad išsilaisvinusios tautos 
siekia revoliucijos.

Pekino pasitarimų metu abi pusės pripažino, kad 
yra labai dideli pažiūrų skirtumai svarbiais klausimais, 
bet vis dėlto abi pusės pasižadėjo nevartoti jėgos klausi
mams spręsti. Abi pusės pripažino, kad jos neturi jokių 
pretenzijų į teritorijas, laikomas kitos valstybės. Ame
rikiečiai nemano kėsintis į Kinijos teritorijas, o kinie
čiams visai nerūpi amerikiečių laikomos teritorijos.

Pekine susitarta, kad yra reikalas sunormaįizuoti 
abiejų valstybių santykius. Santykių sunormalizavimas 
sumažins tarptautinę įtampą ir pašalins kariško konflik
to galimybę. Susitarta labai mažai, bet vienas oficialaus 
komunikato sutartas paragrafas šitaip skamba:

Nė viena besitarianti šalis nesieks hegemonijos 
Azijos - Pacifiko srityje ir kiekviena yra priešinga 
bet kurios kitos valstybės ar valstybių grupės pas
tangoms ten įtvirtinti savo hegemoniją”. '
Šitas paragrafas labai paprastas, bet Maskvoje jis 

labai atidžiai bus skaitomas. Kiekvienas žino, -kad bręs
ta konfliktas tarp komunistinės Kinijos ir Maskvos. Ru
sai įsistiprino kiniečių valdytoje Mongolijoje. Keliais 
atvejais jie bandė prasiveržti į pačios Kinijos teritoriją, 
bet rusams nepavyko. Kiekviename jų bandytame fron
to ruože kiniečiai buvo pasiruošę pasipriešinti ir pasiprie
šino. Rusai būtų turėję naudoti atominius ginklus, .bet 
šitos priemonės jie dar nevartojo^ Pabar jau įr kiniečiai, 
gamina atomines bombas. <

Pekine prezidentas Niksonas nepažeidė tautų apsi
sprendimo principo. Kinijos komunistams jis aiškiai pa-; 
sakė, kad kiekviena tauta turi teisę pati siekti savo ger
būvio. Galingos valstybės arba jų grupės neprivalo kiš
tis į silpnesnių tautų reikalus. Jeigu prezidentas Nikso
nas tai priminė Mao Cetungui, tai jis turės drąsos tai 
priminti ir Brežnevui.

klebonui prelatui lietuviškos pa
rapijos uždėjo vienkartinės py
liavos 60,000 dolerių, o prelatas 
surinko 68,000 dolerių. Juk gra
žu būtų duoti lietuvių kultūrai, 
spaudai nors tą kaupą — 8,000 
dolerių... Bet nedavė ir neduos. 
Kas Čia gimusiam kunigui lietu- 
vių kultūra? Ir senieji, Lietu
voj gimę, pyliavas turi atpilti. 
Vyskupija visai kitos nuomonės 
dėl 200,000,000 Rusijos, gal ir 
bedievių, negu jūs —- dypukai

skelbiate. Jūsų saujelė. Vergų 
gaujelė!”

Kun. Kasakaitis dažnai kar
tojo vergus. Gal jis ir teisus. 
Ką mes, tik keletai metų praplė
šę nepriklausomybei akis. Mus 
šimtmečius slėgė — ramino uni
forma, viršininkas, kokio jis be
būtų pašaukimo. Kai girdi Či
kagos kovas... kaip gražiau atsi
gulti. Taigi, kova kaip gražiau 
palaidoti. Kai matai milijonus 
plaukiančius svetimomis upė
mis...

“Jūs sužinokit, ko jūs norite, 
kokią kultūrą kursite, kas jūs 
esate, kas jus turi vedžioti už no
sies ar neturi, tada bandykit kul
tūros fondus. Bile durnius gali 
pinigą uždirbti, bet reik protin
gos galvos, subebančios pinigą 
sunaudoti. Vergai!”

Tai buvo šaltas vanduo, bet iš 
gyvenimo tikrovės. Įsisteigė 
Kultūros Fondo skyriai Ameri
koje, Australijoje, Kanadoje ir 
tyliai mirė. Mirė atsitrenkę ap
rasojusią stiklinę sieną. Mirė 
Nemunas gausiam lietuviškam 
kapinyne.

Tiesa, yra Kultūros Fondas 
Čikagoje. Lygiai toks, koki iš
pranašavo daktaras Dambraus- 
kas-Dambro: “Bus .toks fonde- 
lis, iš vardo, su keliais tūkstan- 
čiis dolerių. Jis niekam nekliu
dys. Atmink seną tiesą, dar iš 
senų laikų: “Nevalia bade- 
riuot” parapijoną”.

Yra ir kita pusė. -Dar prieš 
pirmąjį karą- Amerikoj buvęs 
kunigas Žilinskas-Žilius, Klaipė
doje ėjęs gan atsakingas admi
nistratoriaus pareigas, kartą 
prie jūros būrelyje prisipažino 
metęs kunigystės naštą, nes nu- 
tarįs visas jėgas skirti atsikū
rusiai Lietuvai.

Buvo vienas kunigas ir yra, 
pvz., čia gimęs augęs, uolus tal
kininkas Shenandaoh klebonas 
A., taipgi ir senasis prel. Kara
lius stambiomis sumomis rėmęs 
ir remiąs lietuviškų knygų leidi
mą. Nemažinkim vienuoliu dar
bų mūsų spaudai, dirbančių be 
unijų atlyginimų, be laikrodžio. 
Reikėjo ilgokai laukti, kol atsi
rado keletas žmonių Nepriklau
somybės Fondo talkininkų, ku
rie pasiryžo išleisti didelių išlai
dų pareikalavusią knygą — “Li
thuania 700 Years”.

Kai būsit Bostone, neužmirš
kit sustabdyti arklių prie Kelei
vio redakcijos. Ten rasite red. 
Sondą, kuris yra viskas: ir Ke
leivio redaktorius, ir mantropa- 
žas, ir korektorius, ir buhalteris, 
ir ūkvedys. Galėtum. ir toliau 
skaičiuoti jo darbus. Ten pat 
.rasite ir Antaną Gustaitį rinkė
ją ir kelių darbų talkininką. Tas 
pats Gustaitis, kurio laukiam ge
liančiai juokingų eilėraščių. Tą 
galim pakartoti Čikagoje, Broo- 
klyne, Clevelande, Kanadoj, Bri
tanijoje. Santrauka: Kultūros 
ar kitokio vardo Fondas nedel
siant turi susirūpinti mūsų kul
tūra, mūsų spauda, knygų lei
dimu. Greit ir visomis jėgomis.
Kitaip — mirsime.

Prezidento kelionė į Kiniją nukreipė Amerikos spaudos dėmesj nuo 
rašytojo Clifford Irving, kuris apgavo knygų leidyklą, atiduodamas 
jai milijonieriaus Howard Hughes biografijos rankrašti, nors jis nie

kad su tuo milijonierium nebuvo apie knygą kalbėjęs.

Ant galo galinusio; kartais 
čia, o ypatingai mėgsta Donatas 
Rodą ir kiti okupuoto; Lietuvoj 
paironizuoti, girdi, kaip, kodėl 
Liudas Dovydėnas nesusiieško 
kito darbo, o metėsi auginti jū
rų kiaulytes (Guinea Pigs) ? Ne 
kartą buvo pažymėta, kaip ra
šytojo vargų matas —■ Guinea 
Pigs auginimas.

Prie šios progos tegu bus pa
sakyta, kad tai gana sudėtinga 
ir gana pelninga šaka. Man ji 
buvo ir nauja ir gan paini. Pra
džioje. Bet čia pamačiau tikrą
ją Ameriką: padėti visadą pasi
rengusią, jei pats ką nors ban
dai sau padėti. Vėliau įsitikinau, 
kad tai labai didelė, pelninga sri
tis. Visokių gyvūnų auginimui 
visokiems tyrimams Amerika iš
leidžia keletą šimtų milijonų do
lerių. Bet jokio abejojimo ga
lima sakyti, tai didelė ir visą 
pasaulį apimanti pramonė. Pe
les, guines, žiurkes, kralikus, 
avis, kates, paukščius, šunis iki 
beždžionių, gyvačių, karvių ark
lių siekianti. Beveik nėra mūsų 
planetoje gyvūno, kuris praslink
tų pro labaratorijos, pro dakta
rų, ; biologų, fiziologų, chemikų 
ir kitų panašių mokslo sričių pa
stangas.

Iš pat pradžių radau labora
torijose malonius, inteligentiš
kus vyrus ir moteris, kurie vi
saip padėjo ir padeda, nes kas
dien kas nors nauja, netikėta iš
kyla.

Guinea Pigs mane išlaiko ne
priklausomu nuosavame ūkyje; 
tvarkau savo laiką kaip man pa
rankiau, saviškių, ypač maniš
kės Elenos, padedamas. Šia ūkio 
šaka siūlau lietuviams susidomė
ti, nors mes esame kraštutinu
mų žmones: nuo ūkio atplyšę, 
prisvilom prie miesto asfalto. La
boratoriniams tyrimams skirtų 
gyvulių auginime radau švedų, 

vokiečių, latvių, nekalbant apie 
pačius amerikiečius, bet lietu
vių vos vieną kitą, ir tai labai 
mažose vagose.

Kai skaitau Kremliaus tijūnų 
spaudoje pasišaipymus ką, kaip 
dirba mūsų kultūrininkai nau
jam pasaulyje, ima noras visu 
balsu sušukti:

O kas mūsų tėvų žemėn atne
šė žmogaus sųniekinimą, trėmi
mus, — prievartą palikti darbus, 
sodybas, jei ne ttie, kuriems ir 
jūs, broliai, seserys priversti 
vergauti; kurie privertė jus pa
čius būti savo pačio brolio, se
sers botagu — tijūnu?...

Įsibėgėta. Toli. Sustokim. 
Kitą kartą sukuopsim trumpes
nį žygį. Dėkoju, Jurgi, už kan
trybę... baigia savo pasisakymus 
rašytojas Liudas Dovydėnas.

Šiuos įvairiopus ir įdomius pa
sisakymus “išprovokavęs”, savu 
ruožtu dėkoja jų skaitytojams 
ir Naujienoms, juos atspausdi
nusioms !

(Pabaiga)

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

L. VAIČIŪNIENĖ

DAINŲ ŠVENTĖS 
LAUKUOSE
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Pirmiausia, visi žinome, kad toks ži- 

butinis spalvingumas, nelyginant saldai
nių popierėlės, mūsų tautos dvasiai nėra 
būdingas, tuo pačiu ir jos kūrybos išraiš
kai. Net kalėdinė eglutė, iš viso būdama 
atneštinė, nėra buvusi puošiama blizgu 
čiais. Mūsų liaudies menas, nors ir būna 
ryškesnių spalvų, bet apskritai jis' tylus, 
ramus, gilus... Jis prakalba iš savo vidaus 
minties, jausmo savitu spalvingumu, ap
šviestas tam tikrame fone. Tai Įrodo mūsų 
tautiniai drabužiai, audiniai, juostos... 
Mūsų liaudies meno tyrinėtojų laikomi 
seniausiu menu, veikusiu ir visas kitas sa
vos kūrybos šakas.

Tiesa, kad augmeninį dekoratyvinį me
ną turi susikūrusi visų tautų liaudis — 
žmonės. Tačiau kaip jų, taip ir mūsų aug- 
meniniame dekoraciniame mene vyrauja 
savo krašto žinomi augmenys, bent stili
zavimu juos primena. O laibų šakelių ir 
fantastinis išlankstymas yra savitas. Tai 
Įrodo ir mūsų tinklinės ir visaip megztinės 
langų užuolaidos, tinklinės, megztinės, 
austinės, staltiesės, lovatiesės.., kur tarp 

geometrinių brėžinių pasitaiko ir augme- 
ninių išlankstymų.

Tuo tarpu šios sukurtos dekoracijos 
šakelių išlauks tymai skirtingi nuo mūsų 
liaudies meno išlankstymo formų, o viso
je užuolaidoje iš viso pora vos pažįstamų 
tulpių ir keli lyg rūtos lapeliai. Ir tai 
pražūva tarp primėtytų nepažįstamų ar 
bendrinių augalų.

Paukščių nei tinklinėse užuolaidose, 
nei kaip kitaip gamintuose, kurtuose audi
niuose nėra. Be gerai atsimenamų ir išleis
tų pavyzdžių, tai Įrodančių, “Lietuvių liau
dies menas’’ Audiniai — I-je knygoje, pa
ruoštoje okupuotoje Lietuvoje lietuvių ir 
tenai išleistoje 1957 m., iš 534 audimų ga
balų tik viename gabale, dviejuose aug
menyse, yra po du paukščiu. Bet tas audi
mas austas jau 1926 m...

Mūsų liaudies meno žinovai — A. Var
nas, P. Galaunė, J. Grinius, šiuo metu iš
leidęs studiją apie mūsų kryžius (premi
juota), nurodo, kad paukštis mūsų piešia
majame dekoraciniame liaudies mene (ir 
kryžių gausiuose augmeninėse puošmeno
se) retenybė, atsitiktinumas, atneštas iš 
svetur.

Kalbant atskirai apie skrynių meną, tai 
jis pasižymi ypač spalvų švelnumu, ramu
mu. O paukščiai juo labiau nėra mūsų 
skrynių lietuviška puošmena.

Minėtoje knygoje Įdėtos dvi skrynios — 
viena pirmajame pusi., antroji — nuo ga- ■ 
lo 4-me pusi. Abidvi skrynios turtingai, 
skoningai išpuoštos. Reikia manyti, kad 
jos pavyzdinės. Bet nei vienos, nei kitos 
puošmenose paukščių nėra.

P. Galaunė “Lietuvių liaudies menas” 
iš apdirbtų ir praplėstų lietuvių liaudies 
meno paskaitų, skaitytų Lietuvos univer
siteto humanitarinių mokslų fakultete”. 
(PG), — taigi būtų mokslinis vadovas, —. 
skyriuje “Dekoracinė tapyba”, rašo:

“Kuo senesnė skrynių tapyba, tuo turi ■ 
švelnesnę darną jos raštų spalvos”. Jei pa
sitaiko aštresnių atskirų spalvų — “jų ko- 
loritinė harmonija savo visuma rami”. 
Aprašyme senos skrynios piešinio visos 
kompozicijos sako: “dugnas yra labai švel 
naus žalsvos spalvos tono: rašto kompozi
cijos vidury eina status stiebas” (pabrau
kiu LV). Smulkiai aprašęs skrynios pieši
nio spalvas, kompoziciją, baigia: “Aišku 
šis mūsų aprašymas neduoda nė dalies tos 
švelnios spalvų darnos gamos Įsivaizdavi
mo, kokia ji yra originali ir mus stebinan
ti dekoracinio skonio tobulumu pačiam 
pavyzdy”. Kad čia būtų-koks paukštis , nė 
žodžiu neužsimena.

Įdėti pavyzdžiai dviejų skrynių, iš
pieštų lietuviškais liaudies kūrybos pieši
niais, be paukščių. Trečios Įdėtos skynios 
piešinyje yra po paukštį viršūnėje augme

nų. Tai pavyzdys skrynios su atneštine 
svetimybe, barbarizmu.

Pasiskaitykite ir ši išrašą, liečiantį 
skrynias ir ši pavyzdį.

“Paukščių motyvai Įabai retai tepasi
taiko. Vieni jų yra savotiškai, stilizuoti, 
kiti traktuojami grynai realistiniai. Taip 
vadinamame stilizuotu paukščių pavyzdy 
aptikome ,kaž ką panašų Į vandenę, rusų 
liaudies mene vadinamą “beregima” (.. J 
“ir dažnai vartojamą jų reljefinėj skulp
tūroj, bet labai retai tapyboj motyvą”. (...) 
“Kadangi šis siužetas mūsų tapybos pavyz
dy įpintas į charakteringą liaudies tapybos 
augmenijos traktavimą, tai rodosi, kad jis 
su juo suaugo, yra saviškas. Bet kadangi 
jis savo dvasia yra kartu ir labai svetimas 
mūsų liaudies meno siužetas, tai tenka 
manyti, kad šis motyvas yra atneštinis iš 
Rusijos. Nežinodami tos skrynios kilimo 
vietos, negalime nustatyti: ar šį motyvą 
atnešė Lietuvon rusai kolonistai, ar tos 
skrynios tapybos autorius matė jį tarnau
damas Rusijos kariuomenėje ir, taip sa
kant, persodino jį į lietuvių liaudies tapy
bos dirvą3'. (Mano pabraukta).

Aš esu mačiusi senų skrynių mano kraš
to kaimų klėtyse. Gerai atsimenu skry nią, 
išsiskiriančią iš naujųjų, savo tėviškės 
klėtyje. Jos senumą Įrodo ir tai, kad jos 
dalys sudėtos Į visumą be jokios geležies, 
be vinies, bet ręste suręstos. Antvožas ne 

atidaromas, bet visas nuimamas. Išorė 
labai švelnios alyvinės spalvos. Priekinis 
piešinys — du standrūs stiebeliai su Įstri
žai aukštyn stilizuotomis augmeninėmis 
šakelėmis. Nei kitur, nei čia matytų skry
nių, nei šios puošmenoje paukščių nėra. 
Mano atsimenamų skrynių tapyba visai 
sutinka su čia paminėtų žinovų nurody
mais. Ir aš neturiu pagrindo tai atmesti.

Betgi šiuo aš visai nenoriu tvirtinti, 
kad skrynių su paukščiais iš viso nėra bu
vę, arba kad niekas tokių nėra matęs. Jų 
buvo su šiokiais ir tokiais paukščiais, ta
čiau procentiškai gal šimteriopai mažiau, 
negu kitų atneštinių svetimų “gėrybių”, 
pav. kalbos, neskiriant nė pavardžių, sve
timųjų lietuviams dokumentiškai metri
kuose įrašytų arba pačių pasikeistų Į sveti
mas ir su liętuvių asmeniu “suaugusių”... 
Tai jos irgi būtų lietuviškos! ! !

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A Ų J I E N A S”

Jos visad rašo
TEISYBE
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 

Rezid. telef.: WAJbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 

nuo 7 iki 8 vai, vak. Treč. uždaryta’

fUz- tol. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6+49 So. Putataų Rd. (Crawford 

Modical Building). ToL LU 5-6446 
Priima ligonine pagal susitarimu. 

Jei neatsiliepia, skambini i 374-8012
Tildą PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ražu 324] WEST 66th PLACE 
Phono: REpubiic 7-7868

DR. L K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
toe'W Summit St. |

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

j Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:
- ’ ■- ..

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

.. ir iežtad. tiktai susitarus.

Ret: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzio Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą, .Jei neat

siliepia, skambinti MI 3-0001.
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Švelni žiema Lietuvoje
pats sau užsiprenumeruoti ir(Iš laiško)

Vakar sulaukiau iš tavęs 
laišką, kurs atėjo per 7 dienas. 
Taip pat vakar parsivežiau iš 
pašto siuntinį kurį brolis bu
vo išsiuntęs praeitų 1971 m. 
spalio 5 dieną. Truko 5 mėne
sius, bet atėjo viskas, - nieko 
netrūko.

Kaip jau minėjau, “Gimtąjį 
Kraštą” tau užprenumeruoti 
paraginimą gavau “iŠ viršaus”. 
Tai yra propagandos ir agita
cijos leidinys, bet kitokio už
prenumeruoti negalėjau. No
rėjau jo vietoje tau išrašyti 
“Mūsų gamtą”. Tai man būtų 
tikrai malonu tau padaryti, jei 
būtų galima. Mat, su žurnalu 
yra tam tikrų sunkumų, kaip 
man pašto viršininkas aiškino.

4 - . ta »' >. - a ' ^..9
Jis davė tokį patarimą; turi

G KAČINSKAS
Ofiso teta HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS

PATI NAUJOJI
• SPALVOTA TV

LENGVIAUSIAI
NUSTATOMA

■ • : j -T 5

2512 W. 47 ŠT. — FR 6-199B
5 t r -į •_ į y. ’.

LIETUVI, EIK PAS L1ETUV11

^PERKRAUSTYMAl 
7 .-■? $ i 44

M 0VI N G
Leidimai— Pilna apdraudė

ŽEMA. KAINA w
R. iERtNAS

2047 W. 67thPL WAlbrook 5-8063

kai tik gauni tuoj siųsti su ban 
derole kiekvieną numerį atski 
rai kas mėnesį. Tail per metus 
reiktų padaryti dvylika tokių 
siuntimo operacijų. Kiekvie
nas žurnalo numeris turi būti 
švarus, nesuteptas ir nesuglam 
žytas,. nes kitaip, sako, neprii
ma. Bandysiu.

Kad mums nėra lengva, sta
čiai neįmanoma jums pado
resnį žurnalą pasiųsti, štai pa
vyzdys, kad net pašto tarnau
tojams išimties nėra. Viena 
mūsų pašto tarnautoja norėjo 
savo giminaičių vaikams Ame
rikon pasiųsti Lietuvos jauni
mo žurnalą “Švyturį’’, bet kad 
nepriima prenumeratos, tai 
prasti dalykai...

Kaip būtų gera, kad mes ga
lėtumėm savo žurnalus jums 
nusiųsti ir patys gauti jūsų žu'r 
nalus, tai visiems būtų malo
nu ir įdomu, bet kad taip nė
ra... .

Pas mus siaučia gripas. Ir
as pats nuo vasario 1 dienos 
buvau apsirgęs ir ištisą savai
tę lovoj išsivoliojau. Nors ne 
sunkiai sirgau ir labai saugo- 
jausi, bet vis tiek ir dabar po 
gripo plaučiai yra sunkūs ir 
verčia smarkiai kosėti. Vaisti
ninką prašiau vaistų, bet nie
ko nepadeda. Geriausias vais
tas — medus, kurio, laimei, 
turiu iš savo avilio. Tai paimu 
po nepilną šaukštelį kai užei
na kosulys naktį, ir taip kosu
lį numalšinęs skaniai užmiegu.

vėms skustuvą. Tos sprenži- 
nos yra plieninės ir labai ašt
rios; brolis kolchoze darbo dirb
ti nebegali, tai žmonelė į dar
bą eina , o jis pasilieka namie 
ir yra tas bulviaskutis, tai pa 
vaišins bulviniais blynais. O 
gal ir Užgavėnių “žydus” dar 
gausiu pamatyti, žemaičiai jau 
užmiršo Užgavėnių sūpynes, o 
blynai ir “žydai” tebėra tra
dicija, dėlto dar neišnyko. Ūž
tą alkoholis labai bujoja...

Kanados vakaruose
Laiškas is Hope, Britų Kolumbija

HOPE, B. C. Vasario 12 d. — 
Mes žiemai jau špygą kišenėje 
rodome. Vasario 6 dienos rytą 
pirmasis pavasario lietus jau 
mus pasveikino. Miestelio gat
vės jau kaip ir sausos, nors pa
kraščiuose ir užgatvėse dar di
delės sniego krūvos teberiogso.

Ačiū Naujienoms už gražų 
miestelio Hopė aprašymą, kaip 
stipri audra buvo ji išlikusi. Po 
tos audros tai meistrai; stiklio- 
riai ir stogų dengėjai turėjo 
apsčiai nenumatyto darbo ir 
viršvalandžių. Laimė, kad žmo
nės gali viską greit užmiršti.

Jūsų laiškeli su Naujienų iš
karpa gavau dar vasario 2 die
ną, bet pats laikraščio. Nr. 23 
atėjo tik vasario 11 d., taigi 
elektroninio amžiaus paštas dar 
nedaug tėra pažengęs nuo buvu
sio arklių pašto. Kaip pavyzdį 
noriu nurodyti, kad Nepriklau
soma Lietuva iš Montrealio mus

OPTOMETR1STAS _
KALBA LIETUVIŠKAI 

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

“contact lenses”
VaL, pagal ̂ susitarimą. ^Uždaryta tree.

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Plačo 
..z- T*L: f F Rentier«6-1882. r

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ,. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
„ 2656 WEST 63rd STREET^ 
VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtad. nuo.5—7 vaL vak.
Ofiso t.l.f.: 776-2880 

Nsuįas rez. .telaf-:. 448-5545.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR ČHiftURGAS > . • ’ • ’ f ■ f "

' Bondrt praktika ir chirurgiĮa 
Ofisas 2750 West 71 st St.

TeU 925^296
Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Se.kmadifetiiais ir trečiadieniais 

uždaryta. , 
iwUeL.WA.5-3099 __

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ta!.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 VaL vas. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

. r pagal susitarimą.. ,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

, i _ \ ■ i
j Visos programos iš W0PA. i 
| 1490 kiL A. M. |

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma j 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir. sek-Į 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL’ 
ryto.

I
Teta HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. «0ti29

t tyr-■ XTi'iTHT.    I

* - ------------------ ---  —

Rašei skaitęs, kad pas mus 
šiemet gili žiema. O yra atvirk 
ščiai. žiema šiemet buvo visai 
negili ir Šiomis dienomis lau
kuose ir dirvose sniego beveik 
visiškai nebeliko. Mažai jo te
buvo ir tą patį vėjas i pašalius 
ir pakeles nupustė. Dabar die
nomis tiek įdiehoja, net iki 6 
laipsnių šilumos pagal Celsijų, 
tai tik vyturėlių betrūksta. Bet 
tegul jie dar nesiskubina, tegu 
dar palaukia, nes gali dar nu
šalti. Nežinia dar kokie šalčiai 
gali užeiti.

Rengiuos Užgavėnėms nu
vykti pas brolį. Vargšas kan
kinasi tos. arteriosklerozės su
žalotas. Turiu jam padirbęs 
dovaną, buient iš patefono 
sprenžinos pagaminau bul-

iiMiiiiiiiiiiiiiiiiinmuimrinEiiiii

POEZIJOS VEIKALAI

V. Tumasonis, M. D., S. C.
. CHIRURGĄ 5^ 

2454 WEST 71 «t STREET
Ofltc t«l«f.' HĖmlock 4-2123
Retld. talsK-< Gibson 8-6195

Priima lipnius pagal susitarimą- Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia^ tai

P. ŠILEIKIS, 0. P.
■R ORTHOPEDAS-PROTEZISTA3
V* Aparatai - Protezai, Med. Bap 

datai. Speciali pagalba kč|om 
' (Arch Supporta) ir L t.

Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

. ' .-i" ■ ’J . N. \

Poezija — kaip pavasaris, Kūris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
J L J. Augusfaitytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $1.—>
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEM£S PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00. >
5. Butkų Juzė,-- EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.

'6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių nūkunė, 16b 
psl. Kama $3.00. - --

7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.0C
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojimai apie 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriausjiliustracijomis. $5.QU.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano BarėnauSKė 
Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. SŽ.OO

14. Balys Rukla. UGNIES PARDAVĖJAS. ,Eilės,,95 psL $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. RinktuM. lyrika, 167 psl., $3.00.
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 Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

j5 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygai, prašome itsilankyti j Naujiem 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį Orderi.
Naujienos,

1739 So. Halsted SL, Chicago, 111 60608
SnBEB8SK3SM3B8BKKSBB3SS8StaIBfi«1118ill»a«

pasiekia tik per 14 dierių-
Tam kartui. Mūsų 3,200 gy

ventojų miestelyje tuo tarpu 
nieko įdomesnio. Beje, Hope 
R. C. M. P. (Karališkoji rai
toji Kanados policija) paskelbė 
per laikraščius atsišaukimą į 
gyventojus, kviesdama koope
ruoti siekiant visų šaunamųjų 
ginklų Kanadoje tiksliau sure- 
gistravimo!

Kiekvienas, turintis revolverį, 
kurs nebuvo užregistruotas ar
ba registracijos pažymėjimą yra 
pametęs, prašomas nedelsiant 
kreiptis į vietos R. C. M. P., kad 
ginklas būtų tiksliai užregistruo
tas. Pavėlavusiems užregistruo
ti gresia bausmės.

Šautuvų registruoti iki šiol ne
reikėjo. Jūsų A. K.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antx> 

pių papuošimui ir sezonines 
. kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMBNT? fj
5525 So, Kartam Aue. — 5*4-1220

GUŽAUSKŲ i 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖUNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 Ir PR 8-C434
L -------------- J

/' " ri "I'numr r r r irn ..................

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI _

★
— Brighton Parko Lietuvi y Muter) 

Klubo susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, kovo 2 d. 8:00 vai. vak. Hollywood 
Inn salėje, 2417 W. 43rd St. Narės 
prašomos atsilankyti laiku, nes bus 
renkama komisija ir darbininkės dėl 
Bunco, kuris įvyks balandžio mėn, 30 
dieną. Po susirinkimo bus vaišės^

E. M. M.

— Upytės Draugiško Klubo eilinis 
narių susirinkimas įvyks penktadienį, 
kovo 3 d. 8:00 vaL vak. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Visus narius 
ir svečius, norinčius būti klubo na
riais, prašom gausiai dalyvauti. Tu
rėsime svarbių reikalų aptarti dėl 
klubo gerovės. . Po susirinkimo ivyks 
draugiškas pobūvis ir vaišės. A. K.

— Lietuvių Motery .-Pi liečiu Lygos 
metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, kovo 5 dieną 1 vai. popiet Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 
mažojoj salėje. Narės prašomos atsi
lankyti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų, aptarti dėl Lygos gerovės. Po 
susirinkimo bus skaniu užkandžiu.

E. M. M.

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis ir 
extra susirinkimas įvyks trečiadienį, 
kovo 1 dieną Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St., 7:30 vai. 
vak. Visi nariai ir narės kviečiamos 
Į susirinkimą, nes bus rinkimas Pil
domosios Tarybos ir taipgi rinkimas 
seimo delegatų, kurie vyks Į Miami, 
Floridą birželio mėn. .«

A. Kaulakis, rast.

— Eržvilko Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyks trečiadieni, kovo 1 d. 
Hollywood Inn salėje, 2417 W. 43 St, 
8 vai. vak. Nariai prašomi atsilanky
ti laiku, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. 1972 metų pirmininkas turi 
būti būtinai išrinktas. Jeigu kas dar 
nėra duoklių užsimokėjęs, prašomas 
užsimokėti šiame susirinkime.

E. M. M.

MICHAEL MASĖLUNAS
t ' ■ Y

Gyv. Antioch, Ill. Anksčiau gyveno Cicero, I1L
Mirė 1972 m. vasario mėn. 28 dieną, 7:00 vai. ryto, sulaukęs 80 

metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje. _t ? ;
Ėaliko nuliūdę: žmona Sophie, 3 posūniai — Stanley, marti Helen, 

Edward, marti Adele ir Albert, marti Patricia čepkauskai, 4 anūkai, 
švogeris Alex Burba ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Petrė Maselūnas.
Priklausė Lietuvių Raudonosios Rožės klubui.
Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 Sb. 50 Avė., Cicero, UI.
PenktadienĮ, kovo, 3 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus Laido-

Visi a. a. Michael Maselūnas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, pasūniai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donaldas A. Petkus. Tel. 863-2108.

į L ._______ ... . ..
jamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

PADĖKA

.. -'S > / -i - r - s l e š A
JUOZAS PUŠNERAITIS

Mano brangus vyras staiga ir netikėtai mirė 1972 m. sausio mėn. 
26 dieną ir palaidotas sausio mėn. 29 dieną.

Didžiausia mano padėka visiems pagerbusiems velionį savo apsi
lankymu koplyčioje, dalyvavimu pamaldose ir palydėjusiems velionį 
į amžino poilsio vietą Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Nuoširdžiai dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems, kurie 
mano sunkioj valandoj pareiškė užuojautą žodžiu, laiškais ir per 
spaudą. Dėkoju už prisiųstas gėles, aukojusiems šv. Mišioms, auko
jusiems Lietuvių Fondui, Lietuvių Dukterų Draugijai, Jaunimo Centro 
Statybai ir Alvudui. Ačiū kun. Sugintai už dalyvavimą laidotuvėse 
ir už maldas. Nuoširdi padėka kun. J. Kubiliui SJ. už atlaikytas mi
šias T. Jėzuitų koplyčioje, muzikams p. M. Motiekaičiui ir p. P. Ma
riukui vargonais ir smuiku palydėjus tas pamaldas. Gili padėka p. A. 
Juškevičiui už jautru atsisveikinimo pravedimą. Ačiū Ramovėnams 
už, garbės sargybą prie karsto, pagerbiant velionį.

Nuoširdus ačiū p. gen. M. Rėklaičiui, p. L. Šmulkščiui, p. A. Stan
kui, p. J. Damauskui, p. G. Songinui tarusiems atsisveikinimo žo
džius, apibūdinusiems velionies gyvenimo kelią ir parašiusiems spau
doje rašinius apie velionį. Ačiū p. J. Bertašiui už Lietuvos žemės I 
žiupsnį, užberiant jį ant Velionies karsto. Didelė padėka giminaičiui 
p. St. Galbuogiui tiek daug man padėjusiam šiai nelaimei mane išti
kus. Ačiū mieliesiems Onutei ir Jurgiui Ribinskams iš taip toli, per 
šalčius, atvykusiems į Chicagą, į velionies laidotuves. Ačiū visiems 
bičiuliams už globą ir rūpestį man likus vienai. Dėkoju ir tiems, 
kuriems neradau galimybės ar progos asmeniškai padėkdti už jų 
užuojautą, pagalbą.

Dėkoju grabnešiams ir Laidotuvių Direktoriui D. Petkui už rūpestį 
pravedant mano brangaus vyro, a. a. Juozo Pušneraičio, laidotuves.

Visiems, visiems nuoširdus ačiū.
Nuliūdusi ŽMONA

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

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

vi :■ --.J » - -i - V - ■#-- - • ’ r. ' •=- _____________ * •' -__________________
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EUDEIKISi
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
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LAIDOTUVfŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID t
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: f Ards 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ

VARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ

( TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITŪANICA AVENUfi. Phone: Oras“ 7-3401

r. if « 4 • * j- 9 « - « ■

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

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

mu .. ... ■ R I..W.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANIUA AVE. Tel.: YAras 7-11^-1139

STEPONAS G. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

w a .. .. * a ‘ = -- *

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phnne: YArdš 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SONUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holl And, III in oil
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FOTO KOMPOZICIJOS
Naujas A. Kezio foto 

albumas
M. Morkūno spaustuvėje, Či

kagoje, ką tik išleistas Algi 
manto Kezio, S. J.. 11 x 9 colių 
formato 68 puslapių, storo 
kreidinio popieriaus su kietais 
viešais foto nuotraukų albu
mas, pavadintas FOI'O KOM
POZICIJOS. Albume yra viso 
61 nuotraukos, kiekviena už
imanti po visą pilną puslapi.

Algimantas Kezys nuotaiki- 
nės fotografijos mene nebe 
naujokas, yra nebe vien lietu 
vių tarpe bet ir plačioje Ame
rikoje spėjęs plačiai pasižy
mėti tos rūšies menininkas.

Jo iliustruotos yra išleistos 
sekančios knygos ir leidiniai: 
Lojolos universiteto spauda iš-

lankymo ?News & World Report. DeyV-:toja, kuri išduoda 
mos Kezio nuotraukos yra ėi- j korteles, pasakė, kad Jusas 
kagos Meno Institute ir trys rūsyje atliekąs nustatytą mauks 

muziejuje1 tą (terapiją). Nutariau tad ap
lankyti 412 kambarį, kur yra 

gi-Į Čikagos Meno Instituto buv.|ju|ija Strolia. Radau ją va-

Modernaus meno

k ura torius Hugh Edwards {va k./rienę bevalgant. Maloni Dio
do žodyje be kt. rašo: j ten's, bet ligos dikčiai paliesta.

"šis antrasis apžvalginis Al-jKasdien ji yra vežama į rūsį, 
gimtinio Kezio S. J., nuotrau-i ^lir alheka fizinius pratimus.

Ji džiaugėsi, kad ją aplanko 
duktė, (sesutė ir organizacijų 
pareigūnai bei šiaip geri drau
gai ir draugės. Apdovanoja ją 
ir gėlių puokštėmis, kurių 
pastebėjau bent kelias.

Atsisveikinau su ligone, 
linkėjęs jai greit pasveikti, 
to nuvykau į 347 kambarį, 

radau

gimtinio Kezio S. J., nuotrau-j 
kų albumas yra svarus ir logiš
kas tęsinys pirmojo, kurį 1966 
m. išleido Lojolos universiteto i 
leidvkla. Visuomet būdavo *malonu ir smagu iš naujo pa
vartyti šia ankstyvesnių ją 
knygą. Joje matome odisėją 
jauno ir neeilinio talento, kū
lis darbavosi įvairiose Euro-j 
pos vietose, o vėliau apsigyve- j jau 
no J. A. V. Atrodo, kad šiame* 
krašte jis atrado puikią dirvą 

plačią, neišsemiamo įvai-

pa- 
Po 

kur 
sugrįžusį Antanų 

Jūsų, nuoširdų visos eilės drau
gijų ir klubų veikėją ir kores
pondentą. Jo sveikata pusėti-

Darbininkų Reikia
HELP'WANT?b y* MALE 

Darbininkų Reikia

SPAUSTUVEI REIKALINGAS

Spaustuvėje dirbęs gali tuojau pradėti darbąv 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. Telefonuoli prašome HA 1-6100, o rašy
ti tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. 11ALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

kuris tuo reikalu vasario 25 <1. 
buvo sukvietęs savo rez. pasi
tarimą, kuriame dalyvavo ir 
Šokių Šventės Rengimo Komi
teto pirm. dr. Leonas Kriauče- 
li Cinas.

Pool table assembly line

needed by
ARMAC ENTERPRISES 

Starting wage $2.25 per hour. 
Opportunity for advancement. 

Apply Monday or Tuesday. 
3950 So. UNION AVENUE

A

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemi — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žarna — Pardavimui

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

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA J

leido I fled Him ir Photographs, 
Čikagos jėzuitai išleido švento 
ji Auka, Portfolio ’65, Portfo
lio T>6 ir Algimantas Kezys su 
Algirdo Kurausko parašytu fo 
to i— kūrybos įvertinimu. Be 
to Kezys jau yra turėjęs visą 
eilę savo foto nuotraukų paro
du Čikagoje ir visoje eilėje 
JAV ir Kanados miestų; taip 
pat jo nuotraukų apsčiai ran
dama visoje eilėje Amerikos 
žurnalų, k. a. Camera, Critic, 
Famous Photographers An
nual, Modern Photography, 
Panorama, Sign, Time ir U. S.

rūmo ir turtingumo, ypač gi
miningą jo nepaprastam suge
bėjimui stebėti ir atrinkti. Var
tant aną knygą taip ir norėjosi 
kad išeitų kita, kuri toliau tęs
tų bei vystytų tas pačias temas. 
Ir štai po penkerių metų tokia 
knyga pasirodė ir skaitytojo 
neapvylė. J. Pr.

Aplankiau sergančius
Praeitą ketvirtadienį, nuvy

kęs į Šv. Kryžiaus ligoninę, 
visų pirma norėjau aplankyti 
Antaną Jusą. Tačiau tarnau

jami 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 pasiusti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603
M- ■■■» II—■ __

nai pakrikusi. Jį prižiūri dr. 
Mažeika. Kadangi ligoninėje 
yra daug pacientų, tai dakta
ras jau įspėjęs, kad netrukus 
jis turėsiąs ją apleisti. Tada 
jis vyksiąs pas sūnų baigti gy
dytis ir sustiprėti.

Antanas Jusas jautėsi gana 
gerai, kol iš pasalų jį užklupo 
nelemtoji liga ir prirakino prie 
lovos. Mieli bičiuliai jį aplan
ko paguodžia, pasikalba ir pa 
linki jam greit nugalėti ligą ir 
vėl įsitraukti į visuomeninį 
darbą.

Besikalbant Jusas užsiminė, 
kad mėginęs rašyti, bet pasi
rodė, jog trūksta jėgų. Kiek 
pavaikščioti galįs tik su tam 
tikru vaikščiojimo (“vokerio”) 
pagalba.

Palinkėjęs pasveikti ir su
stiprėti, atsisveikinau su ligo
niu. — Koresp.

TRUMPAI

— Onufras Savickis iš Lot- 
ton, Mich. ilgametis Naujienų 
skaitytojas atvyko atostogoms 
pas dukterį Stellą ir žentą 
Roy Bočūnus, Cicero, III.

— M. L. Balchunas, Detroit, 
Mich., sumokėdamas prenu
meratą rašo: “Labai yra džiu
gu, kad Naujienų leidėjai ir 
bendradarbiai drąsiai pasako 
apie tuos, kurie kenkia ir da
ro žalą teisingai bei naudingai 
lietuviškai veiklai ir organiza
cijai. Bravo jums už pastan
gas ir pajėgumą nurodyti lie- 
tuviij visuomenei — kurie dir
ba gerus darbus ir kas klaidi
na. O gal jie nepajėgia geriau 
suprasti”.

— Aloyzas Pakalniškis pa
skirtas Lietuvos Vyčių atstovu 
į Jaunimo kongreso komitetą

— Vytautas Narutis, Jauni
mo Kongreso Programų komi
sijos narys, paskirtas ryšinin
ku su Atidarymo komisija, ku 
riai vadovauja Romas Kaspa
ras.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ BU- 
TAS su vonia ir uždaru porčiumi 2 
asmenims be inamiu Bridgeporto apy
linkėje. Tel. YA 7-6125 po 5:30 v. v.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.

TEL. GR 8-4421
6200 So. WESTERN AVE.

♦ Petronėlė ir Kazys Valanti- 
nai kviečia visus Kazius ir jų 
draugus į savo užeigą ir salę 
kovo 4 d. kartu pasilinksminti 
ir smagiai praleisti vakarą. Bus 
užkandžių, muzika ir vaišės. 
4500 So. Talman Avė. Telef. 
523-2641. (Sk). .

laisvąją

šiomis
Maroke

— Domininkas Riauka, iš 
Clinton, Indiana, būdamas 90 
metų pensininkas, Amerikos 
Lietuvių Tarybai prisiuntė $100 
Vasario 16-tos proga. Jis ra
šo: “mes senieji Lietuvos sū- 
nai tebekovojam už 
Lietuvą”.

— Dr. A. Ramonas 
dienomis atostogauja
ir visiems savo bičiuliams siun 
čia linkėjimus. Iš čia jis vyks 
medžioti Į Tanzaniją ir Keni
ja-

— IV-sios Tautinių Šokių 
šventės Lėšų telkimo komitetą 
sudaro: John Evans, Leonar
da Dargienė, Aldona Mažei
kienė, Salomėja Endrijonienė, 
Kas’peras Radvila, Albertas 
Vengris ir Stasys Džiugas. Ko
mitetui vadovauja J. Evans,

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

LAIMINGI NAMAI
2 BUTŲ MŪRAS — 6 ir 5 kamba

riai. Medžiu iškaltas beismantas. 
Naujas gazu šildymas. Modernios vo
nios ir virtuvės. Naujas mūro gara
žas, elektros durys. Arti mūsų. — 
S36.500.

TIKRAI 1% AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas Įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14.500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garais su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nanji karpytai. 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas. 
prie pat Marquette Parko. $44,000.

DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2. auto garažas, kabinetų vir- 

. į tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
juos • gyventi Marquette Parke. $22.500.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
i -v, , v v. ^.1 mokyklų. 3 kamb. sausam beismante,
ku išlaikyti bažnyčias, nes uz o auto garažas. $29.000.

— - - - - - - ----- 3Q su garažu prie

PARDUODANT NAMUS, 
NUOMOJANT BUTUS, 

pašaukit mus 
434-8786 

LISKUS R. E. 
2502 W. 69th STREET

& 2 BDRM. APT.
Modem plus tavern. (Bears antenna). 
New gas hot water heater, air cond. 
Located near 69th & Western Ave.

832,500 — Terms
Call (KUMMER) 434-4300 

McKEY & POAGUE
3145 W. 63rd STREET

♦ Pagelbėkime tikintiesiems 
Lietuvoje! Komunistai 
žiauriai persekioja ir jiems sun-j

ŽEMES ■ _
pat parko. $10,400.

Valdis Real Estate
RE 7-7200

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SU Chicago, UI. 60629. • Tel. WA 5-2787 , 
Didelis pasirinkimas [vairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.y_ —— ——
Į SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Ha Irt ad St., Chicago, HI. 6O6O«. — Tol. 2543320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANTINAS

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

— Kazimieras Brazaitis iš 
Marquette Parko apylinkės kar
tu su vardinėmis švęs 80 metų 
amžiaus sukaktį. Amerikoje 
jis išgyveno 60 metų daugiau
sia būdamas biznyje. Priklau
so Lietuvių Prekybos Rūmų, 
Namų Savininku, ( Amerikos 
Legiono Dariaus - Girėno pos
to ir kitoms lietuviškoms orga
nizacijoms. Jis skaito ir palai
ko lietuvišką spaudą dalyvauda
mas bendruose darbuose savo il
gamečiu patyrimu, ir prisidė
damas pinigine parama. Ilga
me gyvenime ir bendruose dar 
buose visuomet kartu buvo jo 
mylima žmona Petronėlė.

— Dimgailų vasarvietėje, 
Union Pier, Mich., Lietuvių 
Namų Savininkų D-ja suruo
šė Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą vasario 20 d. Jį pra
vedė pirm. D. šukelis.

Pirmyn Choro statoma 
Franz Leharo Linksmoji Našlė 
bus kovo 4 ir 5 dienomis, Mari
jos Aukšt. mokyklos auditori
joj. Bilietai Marginiuose ir pas 
choro sekr. A. Jankauskienę, 
6828 So. Artesian, tel. 778-4293 
arba 737-9376. (Pr).

ti

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Nanjansi kraustymo 

įrankiai. Ugą metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. T«L WA 5-92W

i n—

GEROS DOVANOS
Uos knygos parduodamos dabar **N«u|Ienose" su 

didėlėmis nuolaidom!*:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik _________________________  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik$1-50

Galimai taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekĮ <rba 
money orderį,

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILI,

> .«!
P*9fly Fleming, p«Mulinio masto čiuoilkė, gavusi aukso modalĮ ui 
figūrini 6iuožim< 1968 m. OHmpiado)*, Ilsis motais įtrinkta Easter 

Seal ialpos kampanijos pirmininko.
ft « NAUJIENOJ QHICAW ILL,— WEDNESDAY, MARCH 1, 1972

jas reikia mokėti labai didelius 
mokesčius. Organizuojami Re
liginės Šalpos Rėmėjai, kurie' 
turės skyrius ir vyriausiąją vai- 7051 So. Washtenaw Ave. 
dybą, stengsis padėti Lietuvos 
tikintiesiems. Nariais gali būti 'poTmieg.ral^ntin“langai.&k^^7m 
visi, kurie aukoja nemažiau 5. oeninšilmM gazu. 2-jų autom gara- 

. . žas. Gražioje vietoje pne parko; — 
nariai. §40 500.

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu

^ APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum. 
~ ____ __ , Įrengtas rūsys.
2-jų būtom, garažas. Marquette P&r- 

ke. $36.500. ____
GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan-

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr.

dol. metams, amžinieji
— 100 dol. ir mecenatai — 1000 
Ji -r • VI- • . > vonia, aium. naioiu youuciuu

dol. Įsirašykime 1 rėmėjus gazu. Marauette Parke. $21.500.
savo aukomis padėkime tikin- 
tiesiems Lietuvoje išlaikyti 
nvčias. Aukas siųsti: Religinės’ke
Šalpos Rėmėjų Organizaciniam ja^tu vandeniu šild. gazu. mo 
Komitetui,' 6825 So. Talman,dėmios vonios. Mūr. garažas. Mar- 
Avė., Ghįcago, III. 60629. Visi j grafe, kam-
^aukotojai gauna kyitus ir jų au? 
kos yra atleidžiamos nuo - fedė- 
Talinių mokesčių. - " .' . [
' L- K. Religinės šalpos Rėmėjų

‘ Organizacinis Komitetas
: (Pr). ■

pirtis-sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn.- Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 hutų mūras.' Z 
automobiliu mūro garažas. Marųuett* 
Parke:. — Tik $88.000.

NTTRTS REAL ESTATE
3009 WEST BSr d STREET

Tel.: 471-0321
Federating Ir val$ti|o* pajamų 

mokesčių apskaičiavimas 
INC 0 M E T A X 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
- pardavimas.

R E A L E S T A T E 
Parašų paliudijimas '■

KONKURSAS
Gydytojų Korp! Fraternitas 

Lithuanica New Yorko skyrius 
skelbia eilėraščio konkursą. Ei
lėraštis skiriamas Kremliaus 
valdovų antrojo pasaulinio ka
ro metu ir Vėliau ištremtieni į 
Sibirą lietuviam atžymėti.

Konkurso sąlygos

1. Kūrinyje turi būti išreikš
ta ne verkšlenimas, bet didinga 
vežamo i Sibirą ir kankinamo 
tremtinio dvasia ir ištikimybė 
savo kraštui. . . . ; ;

2. Tekstas turi apsiriboti maž
daug penkiais posmais, kiekvie-. 
nas posmas palydimas refrenu.

3. Tekstas turi būti skambus,
kad būtų galima pritaikyti me
lodiją. ' .

4. Už geriausią kūrinį skiria
ma 500 dol. (Jei komisijos nuo
mone būtų du vienodi vertingi 
kūriniai, premija skaldoma per 
pusę).

5. Tas pats autorius gali siųs- 
kelis eilėraščius.
6. Premijuotas kūrinys laiko

mas korporacijos nuosavybe.
7. Siųsti tris kūrinio egzemp

liorius šiuo adresu: Dr. Vaclo
vas Paprockas, 85-13 105 Street, 
Richmond Hill, N. Y., 11418. Kū
riniai pasirašomi slapyvardžiu. 
Atskirame uždarame voke, ku
ris atžymėtas taip pat slapy
vardžiu, turi būti autoriaus var
das, pavardė, adresas, telefono 
numeris.

Kūrinius siusti iki rugsėjo 1.
Konkurso jury komisija-suda

roma iš penkių kompetentingų 
asmenų. Jos sąstatas bus pa
skelbtas spaudoj vėliau.

Kai bus išrinktas eilėraštis, 
tada bus skelbiamas antras kon
kursas — parašyti' muziką tam 
eilėraščiui. Tam reikalui bus 
sudaryta jau kita jury komisi
ja. Sukurtoji melodija turės ati- i 
tikti teksto dvasią, harmoni
zuota keturių balsų chorui, ne
sudėtinga. Kompozicijai taip ; 
pat skiriama 500 dol. premija. ;

Abiejuose konkursuose gali 
dalyvauti menininkai iš viso pa
saulio.

Gyd. Korp! Fratęmitas 
Lithuanica N. Y. Skyrius

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Draudimo Informacijos
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublIc 7-1941

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitoki blankai.

Brangenybit, Laikrodžiai, Dovano* 
vitomt progom*.

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

A. & L. INSURANCE * REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVB. 

LA 34775
(Currency Exchange įstaigoj) 
PIpO* automobllly draudimai.

SKAITYK *NAUJIENASr - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba ir Remontas .

HEATING CONTRACTOR
! įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 

lair-conditioning į naujus ir senus Da
linus. Įrengiu vandens boilerius .ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

i '

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

—— ......... i r

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
J20814 W. 95th St.

G A 4-8654

• , <' • f f j: r C nultv Cor'c.)’*

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

tune-up* Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

* TEI____776-5888
Aniceta* Garb*2iau*kat, *av.




