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S. VILEMAS DERYBOšr PADARĖ NUOLAIDU
VARŠUVOS PAKTO PASITARIMAI
MASKVA. — Septynių Varšuvos pakto valstybių užsienio 

reikalų ministerial suvažiavo į Maskvą pasitarti. Kaip paprastai 
tokiais atvejais, nekelbiamas konferencijos tikslas, tačiau vaka
riečiai diplomatai galvoja, kad Maskva sušaukė satelitų ministerius 
vienai linijai nustatyti ateinančiai Europos Saugumo konferencijai. 
Gruodžio mėnesį buvo suvažiavę satelitinių valstybių komunistų 
partijų vadai. Jie nutarė, kokios linijos laikyti. Dabartinė mi- 
nisterių konferencija aptars tik taktines detales.

Maskvos Brežnevas neseniai 
Minske pabrėžė, kalbėdamas su 
užsienio korespondentais, kad 
derybos dėl karinių jėgų suma
žinimo Europoje bus labai sun
kios ir komplikuotos. Jas kaip 
tik ir komplikuoja nevienodos 
pažiūros į karines jėgas pačiame 
komunistų bloke. Net ir komu
nistinės valstybės, kaip Lenkija, 
Vengrija ar Čekoslovakija mie
lai sutiktų, kad Sovietų Sąjunga 
atitrauktų savo kariuomenę iš 
jų teritorijos. Derybos su Va
karais dėl jėgų mažinimo turi 
prasidėti sausio 31 d. Maskvai 
rūpi, kad visi jos satelitai nuva
žiuotų į Ženevą vieningi ir kal
bėtų vienu balsu.

Neaišku, kaip Maskvai pa
vyks t sukontroliuoti Rumuniją, 
kurios vadovai karštai priešin
gi bet kurios svetimos kariuo
menės laikymui kitoje šalyje. 
Vakarų pasiūlymai kalba apie 
Europos pastovumo ir pasitikė
jimo sustiprinimą, po kurio jau 
būtų lengviau kalbėtis apie ka
rinių jėgų mažinimą. Vakarai 
siūlo, kad būtų viešai skelbia
ma apie karinius manevrus, k id 
tokiuose manevruose galėtų: da
lyvauti stebėtojai iš priešingo 
bloko. Sovietai iki šiol tokius 
vakarų pasiūlymus vadina lai
ko trukdymu.

Europos Saugumo konferen
cijai Vakarai pasiūlė visą eilę 
komitetų, kurie prižiūrėtų kari
nio saugumo, ekonominius ir 
aplinkos apsaugos klausimus 
Europoje. Daugiausia nerimo 
komunistams sukelia pasiūly
mas praplėsti turizmą, paleng
vinti abiejų pusių europiečių su
sitikimus, padidinti idėjų pasi
keitimą. Sovietų spauda ir pa
reigūnai įžiūri šiuose pasiūly
muose Vakarų norą skleisti ir 
primesti savo idėjas uždary
tiems sovietų piliečiams.

Komunistinių šalių ministe
rial svarsto Maskvoje, kaip bū
tų galima laimėti iš Vakarų da
bartinės padėties pripažinimą, 
nieko Vakarams neduodant 
niekur nenusileidžiant.

1$ VISO PASAULIO

Japonu fotokorespondentu paskelbta Hanojaus Badr Hai ligoninės nuotrauka. Grupė daktaru 
ir slaugiu bando surasti griuvėsiuose medicinos įrankius. JAV gynybos departamentas patvirti

no, kad kelios bombos netyčia nukrito į ligoninės rajoną.

PARYŽIUJE JAU RUOŠIAMA SALĖ 
SUTARTIES PASIRAŠYMO IŠKILMĖMS

TOKIJO. — Patikimi Hanojaus šaltiniai paskelbę japonų ko
munistų žinių agentūrai Nippon Denpa, kad Vietnamo karo pa
liaubų susitarimas bus pasirašytas Paryžiuje vėliausiai ateinančią 
savaitę. Paryžiuje jau ruošiama salė, kurioje įvyks pasirašymo 
ceremonijos, įtaisomos televizijos lempos ir korespondentams pa
talpos. Saigone prezidento pasiuntinys gen. Haig tariasi su P. 
Vietnamo vadais. Valdžios šaltiniai atidengė, kad buvo susitarta 
dėl paliaubų priežiūros kariuomenės dydžio — 3,000, nors anks
čiau Hanojus sutiko tik su 250. Sakoma, kad gen. Haig atvežė 
prezidentui Thieu prezidento Nixono laišką, kuriame Thieu ragi
namas “pasitikėti Amerika”.

ir

Medvedev nenori 
kalbėti su spauda 
LONDONAS. — Žinomas so

vietų biologas Zhores Medvedev 
su žmona ir 16 metų sūnum at
vyko į Britaniją dirbti Britani
jos Medicinos Tyrinėjimų Insti
tute. Jis domisi žmonių senėji
mo procesu.

Medvedevas per instituto va
dovybę atsisakė susitikti su spau
dos atstovais, jis norįs atsidėti 
moksliniam darbui, nenorįs kel
ti politinių klausimų. Jis buvo 
sovietų uždarytas į beprotnamį 
ir laikomas 19 dienų už kritika
vimą sovietų valdžios metodų. 
Po savo pergyvenimų beprotna
myje, Medvedevas su savo bro
liu parašė knygą “Pamišimo 
klausimas”, kur aprašo, kaip ir 
kodėl jis pateko į ligoninę.

Medvedevas pareiškė, kad jis 
nori sugrįžti į Sovietų Sąjungą 
ir todėl nenori kalbėtis su spau
da, kad sovietų valdžia jam ne
atimtų paso.

KAMPALA. — Ugandoje auto 
katatrofoje suskilo gazoliną ve
žęs tankas. Gazolinui pradėjus 
bėgti ant gatvės, gyventojai ki-Į 
birais bandė jį susemti. Tačiau' 
kažkas numetė degančią cigare-1 
tę, kilo gaisras, kuriame 10 žu
vo, o 70 gerokai apdegė.

MANILA. — Filipinų teismas 
buvo nuteisęs heroino pirklį ir 
platintoją kalėti iki gyvos gal
vos, tačiau prezidentas Marcos 
bausmę pakeitė į mirties baus
mę ir ji buvo viešai įvykdyta.

ŽENEVA. — šiandien Šveica
rija ir Rytų Vokietija atidaro' 
ambasadas viena kitos sostinėje.!

DŽIBUTIS.' — Prezidentas jas, vis besikartojąs CTA (Chicago Transit Authority) bankrotas. 
Pompidou aplankė buvusią šią savaitę CTA vadovai paskelbė apie 18 autobusų linijų panaiki- 
Prancūzijos Somaliją, dabar va- nimą, 23 geležinkeliukų stočių uždarymą, Evanstono Express lini- 
dinamą Afarų ir įsų Teritorija, jos uždarymą ir RAvenswoodo linijos traukinėlių, apkarpymą. Bus 
Prieš 7 metus čia lankėsi tuo- atleista 643 CTA tarnautojai. Nuo vasario 1 d. kelionė autobusais 
metinis prezidentas de Gaulle, pabrangs ir su persėdimu kainuos 60 centų. To negana. Miesto 
Kilo riaušės, kuriose buvo 6 už- valdžia sako, kad CTA sutaupymai naujomis priemonėmis ga- 
mušti. Šį kartą žmonės Prancū-1 rantuos CTA* veikimą tik iki rudens. Būtinai reikia naujų lėšų, 
zijos prezidentą priėmė manda-i Mcras ^^,3=.... ..... - —---------------

giai. •
SAIGONAS. — Penktadienį 

išteka P. Vietnamo prezidento 
Thieu 18 metų duktė Thi Tuan 
Anh. Ji išteka už P. Vietnamo 
civilinės aviacijos direktoriaus 
sūnaus.

BOSTONAS. - Spaudoje su-.senatoriams ir Springfieldo at
kėlė didelį triukšmą policijos stovams svarstyti. Vienas pro-j jo siųsti į žemę televizijos vaiz- 
klaida. Apie 15 civiliais rubais jektas siQlo uždėti specialius dus. Tai antras be įgulos sovie- 
apsirengusių ginkluotų pohci- transporto mokesčius prie elek- tų nusileidimas ant mėnulio, 
ninku, įsibrovė į privatų būtąją jr dujų Tuo atve- ♦ Belfaste trys ginkluoti .
apstumdė gyventojus ir išgąsdi- ju žmonės iygjau pasidalintų rai aplankė dvi katalikų šeimas

ČIKAGOS GYVENTOJAMS
J

Kanada ruošiasi

ČIKAGA. — Čikagos gyventojams didelį nešimą sukėlė nau-

j Meras Daley siūlo padidinti 
^mokesčius gazolinui. Tuo atve

ju tie piliečiai, kurie važinėja 
automobiliais, padės išlaikyti 
pervežimą tokių, kurie automo
biliais nevažinėja. Yra ir kito- 

į kių sumanymų, kuriuos CTA 
Į vadovybė žada įteikti valstijos

♦ Vakar scvietų Luna 21 sėk-1 
mingai nusileido ant mėnulio ir 
išmetė automatinį mėnulio ty
rinėtoją — Lunochodą, pranešė 
Tass agentūra. Aparatai prade-

♦ Belfaste trys ginkluoti vy-

Amerikos šachmatu 
varžybos Čikagoje 
ČIKAGA. — Pirmą kartą per

20 metų Amerikos šachmatų 
čempionatas įvyks ne New Yor
ke, bet Čikagoje, kur jį ruošia 
Čikagos šachmatų klubas kar

atu su Amerikos šachmatų fede
racija. Varžybos prasidės vasa
rio 5 d. ir baigsis vasario 11 d.

{Lošimai vyks La Salle viešbu
tyje. Rugpjūčio mėn. Čikagoje 
i įvyks Amerikos į Šachmatų 
“Open” pirmenybės, kuriose lau
kiama apie 800 dalyvių.

I Čempionato varžybose daly
vaus trys svarbiausi Amerikos 
šachmatininkai, išskyrus pasau
lio čempioną Bobby Fischerį. 
Žaisti pažadėjo Samuel Reshevs- 
ky, buvęs Amerikos meisteriu 
8 kartus, Robert Byrne ir Lu- 
bomir Kavalek, buvęs Čekoslo- ro paliaubos apims ne tik Vie t- 
vakijos čempionas, pabėgęs iš

OTTAWA. — Kanados vy
riausybė, belaukdama Ameri- 
kos-šiaurės Vietnamo susitari
mo dėl karo paliaubų, jau pra
dėjo rengtis pasiųsti į Indokini
ją savo stebėtojus, paliaubų pri
žiūrėtojus. Dar tikrai nežinia, 
kiek bus susitarta tų prižiūrėto
jų turėti. Be Kanados, paliaubų 
prižiūrėti kviečiama Vengrija, 
Indonezija ir Leakija.

Kanados gynybos ministerija tėvynės po 1968 m. sovietu okū- 
jau paruošė 400 karininkų ir ka- pacijos ir dabar gyvenąs Wa-

š. Vietnamo 
Tas įsakymas 
pripažino Ha- 

gerą valią”, bet kartu

Geriausias laiškas Saigonui 
buvo prezidento 
mas sustabdyti 
bombardavimą, 
aviacijai ne tik 
nujaus
pranešė Saigonui, kad Amerikos 
vyriausybė laiko Hanojaus nuo
laidas priimtinom ir 
kas derybas užbaigti 
tartimi.

atėjo lai- 
taikos su-

komunis-
savo

Saigono žiniomis, 
tai sutikę “tyliai išvežti' 
kariuomenę iš P. Vietnamo ir su
tikę su demarkacijos linija ant 
17 praralėlės, jei ta linija bus 
sutartyje pavadinta “laikina“. 
Saigono valdžios žmonės sako, 
kad prezidentas Thieu reikalaus, 
kad kariuomenės išvežimas bū
tų aiškiai įrašytas į sutarties 
priedus į techninių detalių pro
tokolus.

Kiti sutarties straipsniai pa
našūs į spalio mėli, sutartus. Ka

no moteris ir vaikus. Paaiškė- naštą. 'faip esą daroma 
jo, kad jie paklydo. Namas, ku-|Kalifornijoje ir Michigane. New

> va
dinėti kainuoja tik 15 centų, bet 
visi moka didesnius mokesčius.

I CTA tarybos narys Wallace 
IJohnsonas aiškina taip: Cook 
apskrityje 1948 m. buvo 883,616 
registruoti automobiliai, o šian
dien jų yra 2,466,000. Anuo me
tu CTA per metus turėdavo 1.1 
bil. keleivių, o šiandien teturi 
400 milijonų. Keleivių skaičius 
nukritęs 60%. Žmonės, kurie va
žiuoja į darbą automobiliais, tu
rėtų prisidėti prie viešojo trans
porto išlaikymo, nors jie juo ir 
nesinaudotų, panašiai, kaip žmo
nės, kurie leidžia vaikus į pri
vačias mokyklas, vistiek moka 
ir už viešųjų mokyklų išlaiky
mą. Miestas parūpiną patarna
vimą, o žmonės turi už jį užmo
kėti.

Kaip ten miesto valdininkai 
i mo

kesčiai bus sunkiai prarijama

rį policija norėjo pulti buvo gre-:Orleans mieste autobusais 
ta. Ten buvo heroino fabrikas.
Tik vėliau policijos vadovybė at-‘ 
siprašė kaimynų dėl išlaužtų 
durų ir kitų nemalonumų.

KARACHI. — Irano šachas 
lankosi Pakistane, pakviestas 
prezidento Bhutto. |

TEL AVIVAS. — Laiškuose 
bombų siuntimas izraelitams už
sieniuose laikinai aprimo, tačiau 
trys buvo išaiškintos pačiame 
Izraelyje, išsiųstos Tel Avive.

SYDNEJUS. — Australijos 
praėjusių metų žymiausia mo
terim “Australian of the Year” 
išrinkta jauna plaukikė Shane 
Gould, laimėjusi Olimpiadoje 
tris aukso, vieną sidabro ir vie
ną bronzos medalį.

Nebegros himno,
- nes io negerbia beaiškintų, piliečiams nauji

• Jz acZi o i hue ciinlrioi nrnrii

NEW 5ORKAS. — Madi-^piliulė, nes visos kainos ir taip 
son Square Gardens stadijonas, smarkiai auga, o algos, išskyrus 
kur įvyksta dang įvairių sporto stipriųjų unijų nariams, lieka 
varžybų, nutarė ateityje prieš tos pačios.
rungtynes nebegroti Amerikos Į _______  _  
himno. Taip padaryta todėl, kadi ... .
yra įvykę nemalonių incidentų, Pubbka ?akė,ė d,deb »r>ukšmą, 
kai kuris nors negras sportinin-.sutrukdž,usl varž>^ Praved'- 
kas nepagerbia himno ramiai nia 
stovėdamas, o tas sukelia publi
kos reakciją ir triukšmą.

Praėjusį savaitgalį Uniondale, tratyviai negerbė Amerikos him- 
L. I. Eastern Michigan atletų no. Todėl, norėdama išvengti 
komanda buvo diskvalifikuota ateities nemalonumų. Gardens 
iš varžybų, nes keli jos nariai vadovybė visai panaikino him- 
nepagerbė himno. Susirinkusi no grojimą.

sutrukdžiusį varžybų pravedi-

Amerikos negrai sportininkai 
du kart ir Olimpiadose demons-

i ir peršovė per šlaunį vyrus. Tai 
slaptos airių armijos bausmė 
nedrausmingiems katalikams.

♦ Nikaragvos prezidentas So- 
moza paskelbė, kad žemės dre
bėjime žuvusių ieškojimas 
baigtas, visi benamiai žmonės iš 
Managvos miesto evakuoti, žu
vusių drebėjime skaičius — 12,- 
000, nuostolių padaryta 1 bil. 
dol.

♦ Čikagos policija suėmė pen
kis jaunus vyrus ir konfiskavo 
narkotikų, kurių vertė rinkoje 
80,000 dol.

♦ Septyni kaliniai pabėgo iš 
Pittsburgh© kalėjimo, jų tarpe 
trys žmogžudžiai. Kiti trys pa
bėgę kaliniai buvo greit sugauti.

♦ Čikagos O'Hare aerodrome 
per kelias savaites pas keleivius 
buvo surasti ir konfiskuoti sep
tyni revolveriai ir didelis peilis.

♦ Illinois unhersiteto Circle 
Campus nuo 1974 metų rudens 
pradės vakarines paskaitas, ta
čiau tai nebus nauji kursai, tik 
dieninės programos pratęsimas.

♦ Aplinkos apsaugos agentū
ra siūlo pietinėje Kalifornijoje 
sunormuoti gazolino pardavi
nėjimą, tuo suvaržant automo
bilių važinėjimą ir oro teršimą.

PEKINAS. — Kinija pakarto
jo savo pažadą Kambodijos nu
verstam princui Sihanoukui. kad 
Kinija duos jo vyriausybei eg- 
zilėjc ekonominę ir karinę pa
ramą.

SAIGONAS. — Amerikiečių 
kareivių skaičius P. Vietname 
sumažėjo iki 23. 800.

jau paruošė 400 karininkų ir ka- pacijos ir dabar gyvenąs Wa- 
reivių, kurie gavo reikalingus shjngtone.

Varžybos tęsis iki vasario 10 
d., o vasario 11d. įvyks pirmųjų 
vietų prizų įteikimo banketas, 
po kurio trys minėti didmeis- 
teriai los simultaną, kiekvienas 
prieš 50 Čikagos šachmatinin
kų. Bilietai lošti simultane kai
nuos 8 dol. Žiūrovai į prizų įtei
kimo ceremonijas ir simultaną 
bus įleidžiami už 4 dol. Lošimus 
varžybose stebėti bus galima už 
12 dol. visoms dienoms arba po 
3dol. už vakarą. Bus lošiama 

nuo 7:30 iki vidurnakčio. Kiek
viena partija bus parodyta di
delėse lentose, komentuojant 
patyrusioms Čikagos šachmatų 
meisteriams.

skiepus, prieš vykstant į Indo- j 
k&iją. Kanada galėtų pasiųsti 
savo kareivius į Vietnamą per 
27 vai. Šiuo metu Indokinijoje 
jau yra 18 kanadiečių, tarnavu
sių Tarptautinėje Kontrolės ko
misijoje. Jie irgi galės būti 
įtraukti Į paliaubų priežiūros ko
mandą.

Tos komandos pareigos ga
li būti prižiūrėti amerikiečių 
atsitraukimą ar karo belaisvių 
paleidimą. Stebėti, kad komu
nistai nesibrautų į Pietų Viet
namo miestus ir kaimus. Kana
da tačiau nenorėtų dalyvauti to
kioje mišrioje kariuomenėje, ku
rios pareiga būtų įgyvendinti 
paliaubas prievarta.

Vatikanas mažina 
audiencijos svarbą 
ROMA. — Popiežiaus duota 

audiencija Izraelio premjerei 
Meir sukėlė nepatogių momen
tų abiem pasikalliėjimo daly
viams. Izraelio pareigūnai ir 
spauda skelbė, kad popiežius pa
kvietė premjerę atvykti pas jį, 
o Vatikano spaudos sekretorius 
Frederico Alęsandrini pabrėžė, 
kad audiencija buvo suorgani
zuota premjerei Meir prašant.

I Alęsandrini. lyg atsiprašinė
damas, kalbėjo spaudos atsto-

Teisėjas davė komisijai laiko vanis kad pgr paskutinius kele- 
iki antra: ienio.

Teismo komisijos 
negali susitarti

FAIBFIELD. — Kalifornij 
teisme, kur meksikietis Juan 
Corona kaltinamas masinėmis 
žmogžudystėmis, prisiekusiųjų 
komisija negali susitarti. Bal
sai pasidalinę 8-4. Teisėjas įsa
kė komisijai toliau svarstyti, de
rėtis ir prieiti vieningo sprendi
mo. Komisija negalinti apsi
spręsti, ar Corona kaltas ar ne
kaltas.

os

j ris metus Vatikane lankėsi Jor
dano karalius Husseinas ir kiti 
arabų vadai. Premjerės Meir 
priėmimas nereiškiąs, jog po
piežius pradeda remti vieną ar 
kitą pusę Vidurinių Rytų kon- 

Vatikano kalbėtojas pa-

New Yorko teisme, kur buvo 
teisiamas lėktuvo piratas, pri
siekusiųjų komisija irgi suskilo. 
Vienuolika asmenų komisijoje 
nutarė, kad piratas Trapnell, ku
ris teisme vaidino beprotį, yra Rikte, 
apsimetėlis, gudrus kriminalis- minėjo gerus Vatikano ryšius 
tas, kuris vertas nemažos baus- su Egiptu. Libanu ir Sirija ir 
mės. Viena komisijos narė, apie diplomatinius santykius su Tu- 
50 metų moteriškė, užsispyrusi nisu, Alžyru. Kuwaitu ir Iraku, 
laikėsi savo nuomonės, kad Trap-1 Alessandrini bandė sudaryti 
nell nekaltas, tik nesveikas ii įspūdį, kad popiežius jautė pa- 
reikalingas gydymo. reigą veikti kaip taikos ir žmo-

namą, bet Kambodiją ir Laosą. 
Po pasirašymo per 60 dienų ko
munistai žada paleisti ameri
kiečius karo belaisvius. Per tą 
patį laiką bus išvežti visi JAV 
kareiviai. Sutartis uždraudžia 
stiprinti karines jėgas ir apri
boja karinės medžiagos prista
tymą Saigonui ir Hanojui senų 
ginklų pakeitimu vienas už vie
ną principu.

Kad komunistai tikisi sutar
ties pasirašymo, rodo ir sustip
rinta jų kariuomenės veikla P. 
Vietname, kur jie siekia prieš 
paliaubas užimti kuo didžiausią 
plotą žemės. Amerikos lėktuvai 
toliau puola komunistus. Pietų 
Vietname, Iriose ir Kambodijo- 
je. tačiau šiaurės Vietname puo
limai sustabdyti.

Baltųjų Rūmų spaudos sek
retorius Ziegleris patvirtino ko
respondentams. kad Paryžiuje 
buvo pagaliau padaryta pažan
ga ir dėl to prezidentas sustab
dė š. Vietnamo puolimą.

nių teisių gynėjas, religinių in
teresų visiems žmonėms išlai
kytojas ir silpnų, bejėgių Pales
tinos paliegėlių užtarėjas.

Vėliau spaudos atstovai klau- 
nėjo premjerę Meir apie Vatika
no pareiškimus. Ji atsakė: “Aš 
į Vatikaną neįsilaužiau, bet at 
vykau, nes susitikimas buvo su
organizuotas. Aš nenoriu eiti į 
polemiką dėl Alessandrini pa
reiškimų. Izraelis niekada ne
prašė jokios valstybės pasirink
ti tarp Izraelio ir arabų. Izrae
lis neprašys ir Vatikano“.

Apie popiežiaus ir Izraelio 
premjerės susitikimą daug ra
šė viso pasaulio spauda, tik Va
tikano “L’Osservotore Roma
no” pranešė apie jį keturiomis 
eilutėmis.

ROMA. — Italijoje mirė 89 
metų kardinolas Fernando Cen
to. buvęs ilgametis Vatikano di
plomatas, nuncijus įvairiose da
lyse.



SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas : 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629
X i METAI ’ Nit 3 ( 397)

metu svarsto nustatyti knygos 
prenumeratos kainą, nes LIE

TUVIŠKOJI SKAUTIJA jau se
niau numatyta pradėti spaus
dinti, kai bus surinkta pakan
kamai prenumeratų bei knygos 
leidimo rėmėjų.

IIETUVIŠKOJI SKAUTUA 
didelis veikalas, plačiai liečiąs 
skandavimo pradžią Lietuvoje, 
sąjūdžio augimą ir plitimą, di
delius lietuvių skautybės nuo
pelnus lietuvių tautai ir Lietu

Paskesnieji Pirmijos darbai

REALIZUOJAMI
DU STAMBUS SUMANYMAI
Siekiama baigti šiais sukaktuviniais 

lietuviu skautijos metais

Našlių klubo veikla
Prąeitą penktadienį HoUywood 

In svetainėje įvyko našlių naš- 
likių ir pavienių (senbernių) me
tinis susirinkimas. Klubo narių 
atsilankė daug. Pirmininkė Ma 
ry Nebereza atidarmsi susin!'.- 
kimą pasveikino su naujais 1973 
metais ir pagyrė už ryžtingumą 
:r rūpinimąsis klubo reikalais, 
lą patį padarė ir kiti valdybos 
nariai.

Vaidyba buvo visa, išskyrus 
finansų sekretorę Anna Cvndux, 
kuri yra serganti. Jos vietą už
ėmė veikla draugijų ir klubų na
rė Bernice žemgulis.

Protokolų raštininkė Viktorija 
Cinką labai gražiai ir aiškiai 
smulkmeniškai perskaitė praei
to susirinkimo nutarimus, kurie 
su pagyrmu buvę narių priim
ti.

V:enos minutės tyloj? buvo 
pagerbta mirusi veikėja Elzbieta
I -Vinis. Priimti nauji nariai Va
lentinas Staugaitis ir Stella 
Zaks.

Naujų metų parengimo ko
misija raportą išdavė Gasparas 
Kriščiūnas. Agnes Deikus pa
tvirtina ir dėkojo darbininkams, 
taip puikiai ir su geru pelnu dir
busiems naujų 1973 metų suti
kimo proga. Komisija: Sofija 
Petrošius ir Monika Cicėnas. 
Labai išsamų raportą išdavė 
Bronė Žemgulis. Pasirodo, kad 
našliukams praėjusieji metai bu
vo gausūs ir laimingi. Iždas pa
augo viršum pusė tūkstančio, na
rių gerame stovyje yra apie pus
trečio šimto. Praeitais metais
II narių mirė.

Užsilikusiems su narystės 
duoklėmis finansų sekretorius 
pasiųs paraginimo kortelę, kad 
užsimokėtų.

vai, išryškėjusius visuomenės 
žmones bei įžymybes, išsiug
džiusias iš skautų organizacijos 
ir t. t. ir 1.1.

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTI
JOS autorius rinko medžiagą, 
rašė, papildė, taisė ir daug kar
tų, rankraštį tobulindamas, per
rašinėjo. Visa tai užtruko dau
giau, kaip 20 metų.

šiai stambiai knygai išleisti 
re'kia ir daugiau lėšų. Bet vei
kalas toks turiningas, toks įdo
mus ir svarbus, kad verta vi
siems pasitempti LIETUVIŠKA
JAI SKAUTIJAI greičiau išleis-

KANADOS LIETUVIŲ SKAUTŲ "ROMUVOS" STOVYKLAVIETĖ" PERNAI ŠVENTĖ 10 METŲ SUKAKTUVES. 
Stovyklavę vadovai pagorbia pražygiuojančias vėliavas.

V. Bacevičiaus nuotr.
> - . . . ■ '---V

Pirmijos

Aido redaktoriais ir t. t. Dalyva
vo Chicagos tuntų bendroje pa
vasario šventės sueigoje. Ta 
proga, anksčiau pakviestas, da
lyvavo kiek ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos posė
dyje; v. s. A. Saulaitis yra vie
nas pradininkų, kai 1951—1954 
m. buvo kuriama JAV Bnė.

Vėliau buvo nuvykęs į II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą Chicagoje; rūpestingai se
kė paskaitas, pranešimus ir dis
kusijas tais klausimais, kurie 
tiesiogiai ar netiesiogiai gali 
liesti ir Lietuvių Skautų Sąjun
gą. Ten įvairiomis progomis 
tarėsi su įvairiais veikėjais lie
tuvių jaunimo veiklos reikalais.

Taip pat buvo nuvykęs į Ka
nados skautų-ėių Romuvoje ju
biliejinę stovyklą (VĮI.23—VIII. 
6). Buvo progų ne tik dalyvau
ti stovyklos gyvenime, bet taip 
j>at susitikti su Kanados rajono 
ir kitų vietovių vadovais ir vado
vėmis bei pasitarti.

Dalyvavo JAV Atlanto rajo
no stovykloje (¥111.26—IX.4) 
Storer Reservation, N. H., ir ten 
padėjo instruktuoti Ąžuolo va
dovų lavinimo mokyklos stovy
kloje.

X.13-17 vėl buvo Chicagoje, 
LSS Vadovybės nariams pagei
daujant, įvyko posėdžiai, ku
riuose dalyvavo ten esą LSS Ta
rybos. iPrmijos ir k. vadovybės 
organų nariai bei Chicagos ra
jono ir tuntų vyresnieji vado- 
vai-ės: buvo svarstyta daug įvai
rių lietuviškosios skautybės rei
kalų.

Palaikydamas nenutrūksta
mą ryšį su Pirmijos bei Tarybos 
nariais, LSS Tarybos P-kas v. s. 
Antanas Saulaitis atlieka visus 

j techninius raštinės darbus, re
daguoja biuletenį “Skautija”, 
“karštais” klausimais susisiekia 
su tolimomis vietovėmis telefo
nu. informuoja skautiškąją pe
riodinę spaudą, etc.

Atmintinis Lietuvos skautų 
įkūrėjo filmas

Iš Liet. Skautų Sąjungos aukščiausios vadovybės 
mus pasiekė pluoštelis informacinių žinių.

Vėliausi įvykiai Pirmijoje

Išteistas ir išsiuntinėtas LSS 
1972 m. Suvažiavimo biuletenis 
nr. 1. Įdėta Suvažiavimo kvies
lys, informacijos apie Suvaž. da- 
lyvius-es ir atstovų-ių registra- 
cij i, LSS vadovybės (1970—4972 
m. kadencijos) narių sąrašas, 
svarbesnieji adresai, įsidėmėti
nos datos, LSS Tarybos Pirmi
ninko žodis vadovams ir vado
vėms, be to, keli patarimai Su
važiavimo reikalais.

žiu, palaikyti ryšius su filmo rė
mėjais ir t. t.

V. s. č. Kiliulis tą reikalą jau 
yra pastūmėjęs gerokai pirmyn. 
Bet jis dar reikalingas pagalbos 
ir iš vietovių, kuriose gali atsi
rasti norinčių filmo reikalą pa
remti. V. s. č. Kiliulio adresas: 
51 Torrey St., Dorchester, Mass., 
02124.

Istorinė knyga

VIŠKOJI SKAUTIJA rankraš
tis, prieš kelerius metus pagal 
tam tikrą sutartį LSS Tarybos 
Pirmijos įgytas, LSS Tarybos 
Pirmininkui prašant, buvo auto
riaus dar kartą peržiūrėtas ir 
vėl kiek sutrumpintas, kad kny
gą būtų kaip nors įmanoma iš
leisti.

Prie rankraščių pridėtų fo
tografijų didelę dalį perfotogra
favo, padarė naujas nuotraukas

ginalai galėjo būti grąžinti juos 
seniau paskolinusiems savinin
kams.

Daug metų su autoriumi kny
gos turinio reikalais bendradar
biavęs LSS T. Pirmijos įgalioti
nis v. s. K. Palčiauskas išsikėlė 
gyventi į Floridą.

Studijuojant knygos spausdi
nimo sąlygas, surinkta įvairių 
duomenų. LSS T. Pirmija šiuo

Vyresnysis skautininkas 
PETRAS JURGĖLA, 

Lietuvos skautų įkūrėjas

Nutarė XI.1. proga pakelti į 
skautininkų laipsnius ir apdo- 
manoti LSS ordinais, patvirtinti 
LSS 1972 m. Suvažiavimo Pre
zidiumo narius, tvirtinti jaun. 
skaučių specialybių programų 
pakeitimus, paskirti pinigų kny
gos S. U. leidimo išlaidoms su
mažinti.

Svarstė skautiškų knygų lei
dimo bei Skautiškų Leidinių 
įleidimo Komisijos sudarymo 
klausimą, LSS narių mokesčių 
atleidimo klausimą. 1973 — Ju
biliejinių Lietuvių Skautijos me
tų reikalus.

Nutarė tvirtinti jūrų skaučių 
ženklelį, jūrų skaučių unifor
minį diržą. Lietuviškoji Skauti
ja leidimo vajaus organizavimą. 
LSS Pirmūno atmintinio filmo 
ruošimą.

Pirmininko būstinėje

IJSS-gos reikalais IV. 15-20 bu
vo Chicagoje. tarėsi su ten esan
čiais LSS Tarybos. Pirmijos ir 
k. vadovybės nariais. Skautų

Daugel metų v s. Petro Jur- j ir paliko negatyvus v. s. V. Stat- 
gėlos ruoštas jo knygos LIETU- : kus Chicagoje. Tokiu būdu ori

DABAR VYKSTANČIO LSS KORESPONDENCINIO SUVAŽIAVIMO 
PREZIDIUMAS CLEVELANDE

Pirmoje eilėje dešinėje — Suvažiavimo Pirmininkas M. 5. Pranas Karalius.

NERIJOS4
TUNTO į
ŠEIMOJE

Iš įvairių vietų (Bostono, Chi
cagos. New Yorko ir kt.) buvo 
iškelta mintis, kad būtų labai 
svarbu padaryti Lietuvos skau
tybės įkūrėjo v. s. Petro Jurge
lės atmintinį filmą.
Tą siūlymą LSS Tarybos Pirmi- 
ja priėmė ir pavedė v. s. Česlo
vui Kiliuliu! Bostone tuo reika- 
kalu rūpintis: telkti reikalingas 
lėšas, bendradarbiauti su fil
mą įlosiančiu ps. kun. A. Ke-

Vyr. «k. N. SPARKYTĖ »k»mbin» lyaninu Chicagoje 
įvykusioj* meno popietėje.

, s. kun. A. Kezio. S. J. nn'otr.

VEIDAI 
IR

DARBAI
A Klaipėdos atvadavimo mi

nėjimas. Lituanicos tunto jūrų 
skautų ir Nerijos tunto jūrų 
skaučių tradicinė Klaipėdos die
nos sueiga įvyks sekmadienį, 
sausio 21 d., 10 vai. ryto Jauni
mo Centro mažojoje salėje. Bro
liai ir sesės renkasi 9:30 vai. ry
to. Sueigos iškilmingoje dalyje 
bus paminėta Klaipėdos atvada
vimo sukaktis, vyks brolių ir 
sesių įžodžiai. Sueigą atidarys 
Klaipėdos vadavimo kovų daly
vis v. s. Vaclovas Tallat-Kelpša. 
Po iškilmių — nuotaikingas lau
želis.

Tėveliai, skautininkai-kės, ki
tų tuntų oreliai ir sesės, o taip 
pat ir skautiška veikla besido
minti visuomenė kviečiami atsi
lankyti.

Jūrų skautai ir skautės
A Tėvai įrašys savo berniu

kus į vilkiukų eiles. Tėvai norį 
įrašyti savo jaunus berniukus 
į vilkiukų eiles, yra kviečiami 
atsilankyti drauge su savo sū
numis į metinę Lituanicos tun
to jaunesniųjų skautų šventę š. 
m. sausio mėn. 28 d. šventė įvyks 
Marquette Parko šv. Mergelės 
Marijos Gimimo lietuvių para
pijos sporto salėje, 6820 So. 
Washtenaw, 11:30 vai. ryto.

A Slidinėjimo išvyko, šiais 
metais Čiurlionio Skautų Vyčių 

; būrelis vėl ruošia savo tradicinę 
i slidinėjimo išvyką. Ji įvyks va
sario 3 d. Alpine Valley Ski Re- 

: sort. Renkamės 2 v. p. p. Jau- 
• ninio Centre ir grįšime apie 2 
. v. v. Važiuojame bendru auto- 
I busu. Kviečiame seses ir bro
lius. sulaukusius 15 m. amžiaus, 
dalyvauti. «

Dėl informacijų skambinkite: 
Raimundui Stribui, 4223-9849 
arba Vytautui Rupinskui. GR 6- 
2687.

“’R+riTF JAV TAU PY: O BONUS

Tėvų Komitetas pradėjo 
šiemetinę veiklą

Nerijos tunto tėvų komitetas 
aptarė 1973 m. veiklos planą ir 
svarbesnius šio laikotarpio 
skautiškus įvykius bei su jais 
susijusius darbus. Plačiau su
stota prie ateinančios Kaziuko 
mugės pasiruošimo darbų, šiais 
metais pagrindinė dirbtuvė yra 
P>. ir B. Vindašių namuose 6435 
S. Washtenaw Ave. Taip pat 
dirbama ir kitų narių namuose. 
Moterų rankdarbiams vadovau
ti sutiko s. Birutė Vindašienė. 
Kreipiamasi į tėvelius ir mamy
tes, prašant talkos eksponatams 
paruošti.

šių metų tėvų komitetą suda
ro; Ventės laivo atstovai"— A. 
Skirbstūnas, Juzėnienė, Lapins
kienė. Nidos laivo atstovai — 
Kelpša. Maciukevičienė. Minijos 
laivo atstovai — Jarošienė, Na- 
kutis, Maciejauskas. Juodkran
tės laivo atstovai — Vindašius, 
Navickienė. Zulienė. Komitetui 
vadovauja tėvūnas E. Nakutis. 
Tėveliai yra pašomi kooperuoti, 
su tėvų komitetu ir neatsisaky
ti padėti visuose komiteto ir 
tunto darbuose.

Liūdnos ir linksmos žinios
Skaudžiai iūdnos šių metų 

Kalėdų šventės buvo Nerijos 
tunto tėvūno E. Nakučio šeimai, 
kai sunkios Ii vos iškankinta su 
šiuo gyvenim i atskyrė pirmo
sios Chicagoje jūrų skaučių val
ties steigėjos <lr. A. Nakutienės 
mamytė. Su 5 akučiu šeima, ne
tekusia motinos, močiutės ir 
uošvės liūdi ir visos Nerijos 
tunto sesės.

Per Naujuosius Metus rimtai 
susirgo ir ligoninėn buvo pagul
dytas buvęs Nerijos tunto tėvū
nas ir nuolatinis tunto rėmėjas 
p. Ka-ys Miecevičnis.

Gruodžio 30 d. linksmai skam
bėjo vestuvių varpai buvusiai il
gametei Nidos laivo vadovei g. 
ps. Birutei Putriutei ir Kęstu
čiui Kuraičiui. Jungtuvės įvyko 
Marquette Parko lietuvių šv. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje. Jaunieji po ves
tuvių išvyko į los Angeles, Cal., 
kur sesė Birutė mokytojauja, o 
Kęstutis tęsia studijas. Gero vė
jo į vedybinį gyvenimą įžengus!

P. J.

ti.
LSS Tarybos Pirmija išrinko 

v. s. Adolfą Samušį New Yorke 
organizuoti LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTUOS" knygos prenume
ratoms rinkti ir lėšoms kaupti 
vajų, šiame darbe reikia visų 
ir visose vietovėse geros talkos.

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTI
JOS vajaus vadovo adresai: v. 
s. A. Samusis, 116-08 95th Avė., 
Richmond Hfll, N. Y. 11419.

Būtų gera, kad ši lietuvių 
skautybės gyvenimo liudytoja 
tikrai išeitų 1973 — Jubilieji
niais Lietuvių Skautijos metais.

Koresp.

A * ★ ★ ★
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AMtRiCA S PcACE POWE« 
BUY U S. SAVINGS BONDS

□KAITYK IR KITAI* “ATARK

SKAITYT* ILUOKRATINĮ

DIENRkS'I “NAUTTENAS*

The end of work, 
or the beginning 

of worry?

Most people look toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be 
if you prepare for it, But if you 
don’t, it can be a time of worry 
and discontentment. A time when 
you can look bock and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn’t.

Well, there’s no better time 
to think about retirement than 
now, while you’re working.

One easy way to save on a 
regular basis is by purchasing 
UŽ. Savings Bonds through the 
Payrol Savings Plan where 
yen work.

Now there’s a bonus interest 
rate oa all U.S. Savings Bonds—* 
for E Bonds, SH % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

(4% the first year). That extra 
%»payable as a bonus at 

maturity, applies to all Bonds 
issued since June 1,1970.. . with 
a comparable imprdvmrwmt for 
all older Bonds.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IUL 60608

J — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL.— WEDNESD., JANUARY 17, 1973



4. PtTERAITIS

Klaipėdos krašto atvadavimą minint
(Tęsinys) 

metų berniuką dumiant ant žir
go, be balno ir be kamanų,, lai
kantis tik už karčių. Lietuvinin
kas ir trumpą kelią mėgstąs ge
riau joti, jis jojąs j lauką, jojąs 
pas kaimyną ir jojąs net į baž
nyčią. Vokietis tausoja savo ark
lį daugiau. Joti mėgusius taip 
pąt ir moterys, ir kai karalius 
Fridrichas Wilhelmas IV į Klai
pėdą važiavęs, tai 24 rinktinės 
raitos lietuvaitės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais palydėjo jį, 
ir karaliui suteikę tai origina
liausią gvardiją, kokią jam ka
daise matyti tekę.Raitos lietu
vaitės dalyvaudavo ir kituose 
ano krašto lietuvių parengimuo
se, jų jojimas su tautinių drabu
žių pasipuošimais buvo atgai
vintas ir 1927 metais Klaipėdo
je įvykusios dainų šventės pro
ga. Tad gal ir ši lietuvius tra-

iaukę gilios senatvės, ir jei lie
tuvininkas nunešęs į karčiamą 
kokį puskapį kiaušinių ar vište
lę ant degtinės išmainyti, lai čia 
nesą nieko ypatingo, tuo tarpu 
kai mozūras dėl didelio įprati
mo prageriąs kartais visus .na
mus. Gisevijus pats buvo mozū
ras, ir jei jis šiuo atžvilgiu mo
zūrų neužstojo, tai išeina, kad 
lietuviai buvo už savo kaimy
nams visti k geresni.

Apie Maž. Lietuvos lietuvius; 
buvo ypač daug rašoma po 1710, 
m. siautusiu maro, kada ten į 
išmirusių gyventojų vietas bu-Į 
vo pradėta atgabenti zalcburgie
čių ir kitų kolonistų. Be Dr. Į 
Beheim - Schwarzbach, apie ano 
krašto lietuvius, šalia Gisevi- 
jaus, rašo Schultz, Preuss, Hoff
mann ir daugelis kitų. 1795 m. 
Notizen von Preussen rašoma 
apie lietuvius, kad: “Bendrai,

KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETUVIAI SUKILĖLIAIdicija yra išlikusi iš senovės lai- prie tikslesnių tyrinėjimų ir ste
kų,- kurios dėka lietuvis sugebė- bėjhnų, kas yra charakteringa

Rockfordo lietuviams rūpi vi
sų tremtinių ir pabėgėlių lietu
vių likimas, bet labiausiai juos 
tebejaudina Simo Kudirkos ne
laimingas bandymas pabėgti į 
laisvę, kurs buvo amerikiečių 
karininkų išduotas rusams atgal 
į vergiją ir katorgą. Rockfor- 
diečiai prisidėjo prie protestų ir 
savo aukomis.

Rockfordo Lietuvių Klubas 
gyvuoja labai gerai: surengė di
delį metinį pikniką, pietus ir 
pusryčius; ALB surengė pikni
ką, šampano vakarą ir pusry
čius, ir pasekmės buvo geros.

Balfo 85 skyriaus pusryčiai 
gerai pasisekė. Buvo pasiųsta į 
centrą $300 pinigais.

SLA 77 kuopa finansiškai ge
rai laikosi. Paskyrė $25 Vasario 
šešioliktai, tai yra Altai.

Tiktai praeitieji 1972 metais 
Rockfordo lietuviams buvo liūd
ni ir skaudūs, nes mūsų nedide
lėje kolonijoje praeitais melais 
mirė 6 tautiečiai. Bet neturi
me perdaug pasiduoti nusimini
mui, o turime žygiuoti su gyvu 
gyvenimu. žvalgas

jo atlikti narsius ir tolimus ka
rų žygius. Ypač įdomiai Gisevi
jus piešia lietuvaičių apsirengi
mą bei jų išvaizdą, pabrėžda
mas jų dailius veido bruožus, su 
antikinio profilio banguojančia 
linija, kuri esanti dailininko di
džiai vertinama. Mat, tada ma
nyta, kad lietuviai yra atėję iš 
tolimų romėnų ar jiems artimų 
kraštų ir esą išlaikę tų kraštų 
margą aprėdą bei senovinę grai
kišką išvaizdą (šių dienų grai
kai ir pietų italai, ypač žemasis 
luomas yra susimaišęs su žy
dais ir besiskverbiančiais ara
bais, sudarydamas savotišką ti
pą. Tad senuosius graikų pa
vyzdžius bematome šiandien 
daugiausia tik muziejų biustuo
se). Ypač Ragainės apylinkės 
mergaitės pindavosi savotiškai 
savo ilgas kasas, kur reikėdavo 
net ir šalies pagerbos ir savait
galiais draugės viena kitai talki
ninkaudavo. Tada dar nebuvo 
užėjusi pietizmo banga ir šalia 
vokiškų šokių, tebebuvo šoka
mi ir lietuviški, pavz. Kepurinė. 
Vokiškus šokius kaimo jauni
mas dar šokęs nerangiai, neį
pratusiai, bet kai mergaitės vie
nos Kepurinę šokusios, tai tik 
tada atsiskleidęs visas mergai
čių grakštumas ir sugebėjimas. 
Jei nebūdavo muzikos, tai dėl to 
galvos daug nesukdavo, mergai
tės dainuodavo šokdamos, ir čia 
Gisevijus pastebi, kad lietuvinin-

visiems gyventojams, kurie da
bar Prūsiją ir provinciją Lie
tuvą apgyvena, reikia pripažin
ti, kad tautinis lietuvis (Natio- 
nallitauer), kas liečia paprastą 
žmogų, didelėje daugumoje ver
tinant, vis tik yra dar geriausias 
(der beste), ir turi daug pirmau- 
pančių ypatybių”. Žinoma, laik
raščio straipsnių ribose šių klau
simų neišaiškinsi, bet jie būtų 
Lietuvos istorijos papildymui 
gal reikalingi ar net atskiros stu
dijos verti.

Maž. Lietuvos lietuvių
i kultūrinė kova
Anas rusais kolonizuojamas 

Maž. Lietuvos kraštas, kaip ži
nome, yra savo įnašu žymia da
limi prisidėjęs ir prie lietuvių 
rašto bei literatūros išsivystymo 
ir 18-tame šimtmety savo leidi
nių skaičiumi beveik pralenkęs 
net Didž. Lietuvą. Tuose šimtme
čiuose su krikščionybės įvedimu 
dažnai pagyvėdavo ir tautų raš
liava. Panašiai buvo ir Ma- 
Maž. Lietuvoj. Tik šalia reli
ginio gyvenimo poreikių, šis 
kraštas turėjo-stipriai spirtis-ir 
prieš įvairius germanizacijos 
kėslus.

Tas kraštas buvo nuo senų
jų prūsų užkariavimo laikų 
(1283 m.) be jokios politinės 
ar kultūrinės savivaldos prie 
kryžiuočių ordino ir vėliau iš 
jo išsivysčiusios Prūsų karali-

jas Herderis. Tarp kitų raštų, 
1778 m. jis išspausdino ir įvai
rių tautų liaudies dainų rinkinį, 
kur buvo ir 8 lietuvių liaudies 
dainos, į vokiečių kalbą išvers
tos. Dainas tirdamas Herderis 
rašė, “kad daina yra lyg širdies 
atspaudas, jos buities paveikslas 
džiaugsme ir kančioje ir tik se
nose, ardančių civilizacijos po
veikių nepaliestose dainose, at- 
si spindįs tikrasis tautos charak
teris. Dainoje tautos vaizduojan
čios pačios save, karingas cha
rakteris apdainuoja žygdarbius 
švelnus charakteris — meilę, 
karšto būdo tauta pasireiškia ais
tra” ir t. t.

Be 1745 metais Ruigio pa
rašyto darbo “Betrachtung der 
Litt. Sprache”, be 1590 m. Gol- 
dapės kun. Bretkūno lietuviško 
biblijos vertimo ir kitų veika
lų, Herderio raštai darė skati
nančios įtakos ir Rėzai. Kai vys
kupui Giedraičiui Medininkuo
se, saviškių žemaičių tarpe dir
bant, kaip rašoma, “buvo imta 
kelti reikalas neniekinti liaudies 
kalbos”, tai Rėza Karaliaučiuje 
galvojo jau toliau. Susipažinęs 
su valstybininku ir liet, kalbos 
gerbėju, Berlyno universiteto 
steigėju W. Humboldtu ir kitais 
anų laikų literatūros šulais, Rė
za po 1 metų darbo išvertė Do
nelaičio “Metus” į vokiečių kal
bą, siekdamas kitataučiams at-

susidoinėjimą lietuvių kalbos 
mokslu.

Turėdamas sunkumų su sa
vo literatūrinių ir religinių dar
bų išspausdinimų. Rėza sten
gėsi sueiti į pažintį ir su anų lai
kų aukščiausiu literatūrinio gy
venimo autoritetu, vok. rašyto
ju Goethe. Viename savo laiš
ke Goethei, Rėza pridėdamas 
komplimentą, pavadino jį poe
tų kunigaikščiu. Goethe buvo 
viename savo poezijos darbe 
(žvejė) panaudojęs vieną 1745 
metais Ruigio paskelbtą liet, 
dainelę, ir jis apie lietuvių dai
nas supratimą Turėjo, bet Rėzos 
tarpininkui 1819 m. mirus, jo 
ryšiai su Goethe laikinai nutrū
ko. Apie 1820’ metus Rėza pa
siuntė antrą kartą Goethei 89 
lietuviškų dainų vertimą į vo
kiečių kalbą ir prašė jo reko
mendacijos, pažymėdamas, kad 
jis iki šiol lietuviškus spausdi- 
nius leidęs savo lėšomis, ir ar 
Goethe negalėtų jam padėti jo 
lietuviškų dainų rinkinį išleis
ti žinomame “Knygų mieste” 
— Weimare, kur Goethe gyve
no.

Goethes “analuose” pažymė
ta, kad jis atėjus laikui, Rėzos 
reikalus tvarkysiąs. Bet Goe
the, šalia literatūrinio darbo, 
buvo ir Weimaro kunigaikštys
tės ministeris pirmininkas, ir 
užverstas visokiais darbais, jis

liaučiaus universiteto liet, kal
bos seminaro uždarymui, bet 
reikalavo, kad šalia Halėje vei
kiančio teologijos studentams 
liet, kalbos kurso ir Tilžės gim
nazijos, lietuvių kalba dar būtų 
įvesta Gumbinės, Įsruties ir ki
tose gimnazijose.

(Bus daugiau)

ROCKFORD, ILL
Mūsų organizacijos 
gyvos ir veiklios

Džiugu minėti iš praeitų me
tų, kad politiniai reikalai, tai yra 
Altos skyrius ir kiekvienas lie
tuvis savo širdyje jautė ir jau
čia, jog reikia prisidėti ten, kur 
yra veikiama dėl Lietuvos iš
laisvinimo. Vasario šešioliktos 
minėjimai buvo pasekmingi. 
Praeitų metų Vasario 16-sios mi
nėjimas praėjo iškilmingai. Taip 
ir šiais metais rengiamasi Vasa
rio 16 sukaktuves tinkamai pa
minėti.

Naujienose jau buvo rašyta 
apie ruošiamą turtingi) progra
mą šių 1973 metų Vasario še
šioliktai paminėti. Kad iš rusų 
vergijos bėga jų pačių intelek
tualai profesionalai bei rašyto
jai, juo labiau nuo rusų turėjo 
bėgti lietuviai, kuomet komu
nistai okupavo Lietuvą.

“Angliškosios” slogos 
bendrieji simptomai

Šiuo metu vis labiau plintan
ti sloga (flu) yra pavadinta 
“angliška”, kadangi Anglijoje 
ji pirmiausiai apsireiškė ir bu
vo atpažinta. Ten ji prasidėjo 
praeitų metų rudenį. Tai yra 
nauja atmaina Hong Kongo slo
gos ir skiriasi nuo pastarosios 
tuomi, kad jai nebegelbsti 
skiepai. Dr. T., R. Van Dellen 
savo skiltyje Chicago Tribune 
praneša, kad nuo “angliško
sios” slogos bus vartojami 
skiepai pavadinti A/Eng. 42 
/72.

Ši naujoji arba “angliškoji”

sloga (flu. influenza) praside
da nuovargio jautimu, porą 
dienų trunkančia aukšta tem
peratūra (iki 101 ir 105 laips
nių), galvos, raumenų skau
dėjimu ir liguistumu, taip pat 
gerklės peršėjimu, skausmin
gu kosuliu su skrepliais. Sloga 
paliečia kvėpavimo angą (gerk
lę), bet gali persimesti į bron
chus arba į plaučius.

Ižaugumoje atvejų šia sloga 
apsirgusiam po 72 valandų 
temperatūra grįžt? į normalią, 
bet liguista savijauta, apetito 
stoka ir kosulys nusitęsia dar 
apie 10 dienų.

Nepiliečių registracija
JAV-bių Imigracijos ir Na

tūralizacijos įstaiga dar kartą 
primena visiems nepiliečiams, 
kad šį sausio mėnesį kiekvie
nas svetimšalis privalo atlikti 
savo pareigą užregistruoti savo 
adresą kaip įstatymas reika
lauja. Kortelės registracijai 
gaunamos Imigracijos ir Na
tūralizacijos įstaigoje arba paš
to įstaigoje. Kortelę užpil
džius, ją reikia įteikti.įstaigos 
valdininkui į rankas.

Registracijos laikas baigiasi 
sausio 31 dieną Norint išveng
ti rimtų nemalonumų, šią pa
reigą kiekvienas nepilietis tu
ri atlikti šio sausio mėnesio 
bėgyje.

J. A U G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga. Kaina $1.50

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

kų jaunimas prašoksiąs vokie
čius, lengvai išmokdamas ir su
dėtingas melodijas, tiek bažny
tines, tiek pasaulines. Bet vis 
dėlto priduria, kad gyvenimo 
kilnio ir linksmybės kupinas 
mergaites, tiek džiaugsme, tiek 
ir skausme gaubia švelni me
lancholija, teikianti joms savo
tiško žavumo.

Bet gerti lietuviai, pasirodo, 
gėrė visais laikais, ir mūsų dak
taras Adomavičius, misionie- 
riaudamas toj srity, turi teisy
bės. Blaivybės draugijos lietu
vininkų tarpe teturėjusios ma
žai pasekėjų. Bet lietuvininkai 
turėjo kuo ir pasiteisinti. “Ru
ginė” esanti šaltame klimate gy
venant reikalinga, ir geriant su 
saiku, ji nieko nekenkianti. Be 
ruginės, girdi, jie nebūtų 1814 
metais nuėję iki Paryžiaus (Na
poleono karas). Ruginė esanti 
geriausias vaistas (žolės) nuo 
peršalimo, nuo drugio ir dvide
šimties kitokių ligų. Juk jų tė
vai gėrę taip pat ruginę ir su

jos prijungtas. Tad to krašto lie
tuvių kultūrinė ir tautinė padė
tis priklausė daugiausia nuo vo
kiečių valdžios malonės ir lietu- 
žojoje Lietuvoje. Tik šalia reli- 
vių prašymų bei peticijų liet, 
kalbą valdžios įstaigose ir mo
kyklose palikti, ši padėtis ver
tė lietuvius vokiečiams ateiviams 
nenusileisti, kovoti dėl savo išli
kimo ir pasirodyti vertais vals
tybės piliečiais.

Su laiku lietuviams šioj ko
voj, bent moraliai, pradėjo pa
dėti ir kai kurie vokiečių šviesuo 
liai. Ypač, kai 1818 m. buvo iš
spausdinti Donelaičio “Metai” 
(beveik 40 metų po jo mirties). 
Tuo pačiu metu pradėjo atsiras
ti naujos srovės ir literatūros gy
venime.

Be 1776 m. Neringoje gimu
sio Karaliaučiaus universiteto 
teologijos prof. dr. Rėzos, Rui
gių ir daugelio kitų lietuvių bei 
vokiečių literatūros darbuoto
jų, ypač pasižymėjo istorijos fi
losofas ir tautosakos tyrinėto-

skleisti lietuvių kalbos grožį ir 
atremti germanizatorių nuomo
nę, kad lietuvių kalba nieko sa
vito ir reikšmingo literatūrai ne
turinti. Kaip manoma, Rėzai 
nebuvo lengva vaizdinguosius 
Donelaičio vartojamus liaudies 
žodžius ir emocijas į gerą vokie
čių kalbos stilių išversti, kur iš 
arti 3,000 hegzametru parašytų 
eilučių turėjo kai kurias hiper
boles ir išleisti. Bet Rėza savo 
tikslą pasiekė, ir įvade rašė: 
“Mano norui, šį veikalą peikiantį 
garbės lietuvių tautai, ir išlai
kyti išliekančiu tautinės litera
tūros paminklu... pritars kiek
vienas, kam rūpi mūsų tėvynės 
garbė ir dvasinė gerovė”. Rė
zos į vokiečių kalbą išverstą Do
nelaitį ir daugelį lietuviškų dai
nų, į savas kalbas išsivertė len
kai, čekai, latviai rusai ir kiti, 
o vokiečiai išleido pakartotinai 
kelis naujus leidinius. Tokiu bū
du Rėza savo vertimais supa
žindino kitataučius su mūsų liau
dies kūryba ir iškėlė filologų

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

deri tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, ID. 60608

prie Rėzos dainų komentavimo 
taip greit neprisirengė; ir už 
penkių metų (1825), Rėza išlei
do ir šį rinkinį savo lėšomis. Šis 
vaizdas rodo, kokiu rimtumu 
Rėza rūpinosi liet, knygų išlei
dimu ir lietuvių literatūros var
do kėlimu. Be šių darbų, Rėza 
daug nuveikė ir religinės lite
ratūros baruose. Jis parašė 
“Lietuvių biblijos istoriją”, ku
rios išėjo net keturios laidos, 
gaudamas tam lėšų per Hum- 
boldtą ir iš Anglijos. Paruošė 
taip pat “Filologinės kritinės 
pastabos prie lietuvių bilijos” 
ir daugelį kitų darbų.

Kai vokiečių vyriausybė pra
dėjo galvoti Karaliaučiaus uni
versitete įsteigtą lietuvių kalbos 
seminarą uždaryti, tai autorite
tingą vardą Įsigijęs Rėza griež
tai pasipriešino ir, kaip mūsų 
lituanistai dr. Jonikas, dr. Ba
lys, mini, Rėza rašė tada, kad 
“tautos aukštesnis Sšlavinimas 
ir dvasinis dorinimas galimas 
tik jos kalba; norėti paglemžti 
tautai jos kalba, tą neatimamą 
nuosavybę... reikštų uždaryti 
jai duris geresnėms žinioms 
įsigyti ir pražudyti jos charak
terį”.

Lietuvių kalbos seminaras 
Karaliaučiaus universitete bu
vo paliktas ir 1823 metais Rė
za suruošė jo šimto metų su
kakties minėjimą. Seminaras 
liko svarbiu lituanistikos cen
tru, išauginęs kitų liet, literatū
ros darbuotojų tarpe, ir žymų
lietuvių kalbos žinovą F. Kur
šaitį, kurio palikuonys ir šian
dien Vokietijoje dar leidžia 
mokslinius lietuvių kalbos vei
kalus. t

Rėza ne tik priešinosi Kara-

h Raginkite savo apylinkę 
1 augti ~ taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- < > 

firmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indalia!
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
j( SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 6060f (.
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

* ’ Įsteigta 1923 metate Tek 421-3070
i Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti * *
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Jonynui Gruzijoje gimęs, bet Maskvoje augęs poetas 
Vladimiras Majakovskis yra poetų poetas. Majakovskio 
eilėraščiai jam yra pavyzdiniai, Majakovskio mostas 1917 
metų perversmo metu jam yra didžiausio pasigėrėjimo 
ženklas, o Majakovskio pažiūros į poeziją ir poeto paskir
tį dar ir šiandien jam yra didžiausios išminties švyturys. 
Jonynas norėtų, kad visi lietuviai, bandą pirmą ketureilį 
kurti, ne tik pasisakytų, bet ir pastudijuotų Majakovskį. 
Jo straipsnis abejojantiems yra pavadintas “Ką pasaky
tų Majakovskis?”, o pagrindinė mintis yra šiame 
paragrafe:

“Poezija prasideda ten, kur yra tendencija” — 
mokė mus V. Majakovskis, ir šie žodžiai įsismelkė į 
mūsų sielas. Jie atiteko mūsų (gal būt ne poetų, o jau
nų pokario meto žmonių) vidinį nusiteikimą, politinį 
apsisprendimą ir pasiryžimą savo poetiniu žodžiu ak
tyviai dalyvauti naujais socialistiniais pagrindais per
sitvarkančiame gyvenime, kurio esmę tada sudarė 
rūsti, negailestinga klasių kova”. (Literatūra ir Me
nas, 1972 m. gr. 30 d., 4 psl.).
Majakovskis be atodairos rėmė kiekvieną Lenino 

sudarytos vyriausybės žingsnį. Jis pateisino Felikso Dzer
žinskio sudarytą “nepaprastą komisiją”,, be teismo ir 
net be tardymo žudžiusią kiekvieną tuo metu valdžią tu
rinčios bolševikų grupės priešą. Teisybė, kad Dzer- 
žinskis nužudė kelis darbininkų klasės priešus, bet taip

Bando vilioti poetus
Kiekvienas poetas turi jautrią sielą. Jeigu savo jaus

mus jis moka gražiai išdėstyti, tai skaitytojas turi progos 
pasigėrėti poeto jausmais, mintimis ir lakiais palygini-____________  ____________ ______
piais. Nejautrus poetas sau vietos neišsikovoja skaityto- pat yra teisybė, kad jis išžudė dar daugiau pačių darbi- 
jų širdyse. Bet šiandien ir jautriam poetui sunku pasiek- ninku. Komunistai stengiasi įtikinti laisvąjį paasulį, kad 
ti skaitytojus, jeigu jis nespausdinamas. Lietuvių tarpe Rusijos darbininkai ne tik pritaria, bet net sudaro da- 
yra didokas skaičius jautrių žmonių, jų tarpe yra ir po
etų, bet kiekvienas jų kenčia dėl retos progos atspausdin
ti parašytą kūrinį.

Okupantas labai gerai žino lietuvių poetų rūpesčius. 
Jis žino, ko lietuviams poetams trūksta. Jis stengiasi 
juos vilioti. Lietuvoje gyvenančius poetus jis vilioja ir 
plaka. Vilioja geresnėmis gyvenimo sąlygomis ir plaka, 
jeigu jo nepaklauso; jeigu nerašo taip, kaip okupantas 
pageidauja. Pavergtoje Lietuvoje gyvenančius poetus 
specialūs agentai įtikinėja, kad reikia kurti “pagal užsa
kymą . Jeigu poetas nori kurti pagal savo jausmus ir 
mintis, tai jo poezija dienos šviesos nematys, Jis pasiro
dys spaudos puslapiuose tiktai tuo atveju, jeigu kurs 
pagal užsakymą”, t. y., jeigu rašys apie Leniną ir Brež

nevą, jeigu iškels “lenktyniavimo” grožį, jeigu sukurs 
politiniam momentui tinkamą ketureilį.

Laisvame pasaulyje gyvenančius poetus okupantas 
vilioja specialiais leidiniais, atrinkdamas ir tinkamai su
redaguodamas jų parašytus darbus. Kitus pakviečia į 
Vilnių, pataria būti okupanto svečiais ir prižada išleisti 
poezijos tomelį. Tai labai stipri meškerė. Didelės ir gal
vojančios žuvys šios meškerės masalo negriebs, bet ma
žesnės žuvelės gali pabandyti ir užsikabinti. Keli logiškai 
galvoti nemokantieji intelektualai jau užsikabino . Užsi
kabinti, žinote, lengviau, negu atsikabinti.

Kad susižavėjusieji ir toliau domėtųsi poezija, kad 
jie darytų pažangą” pageidaujama kryptimi, tai ret
karčiais jiems duodama “dvasinio peno”. Vieniems pa
kišama knyga apie įvairius poezijos aspektus, o kitiems 
pasiunčiamas poezijos klausimus gvildenantis savaitinu- 
kas. Paskutiniame Literatūros ir Meno numeryje yra An
tano Jonyno straipsnis, liečiantis rašyti pradėjusius ir 
savo kelio dar nežinančius poetus. Tai prieš 50 metų Dzū- -M_ ____ 1 • 1 f • ,

budelio ranka mane jauną per liau tęsti jūrininkystės mokslui— Esu ne politini, rainu# jū
rininkas. Sąžiningai eisiu sa
vo pareigas ir nieko blogo ne
įvyks. — Tų minčių ir veda
mas tvirta noro dirbti tarp sa
vųjų jis atsirado laive “Šiau
liai”. Nepakluso savo viduji
nio perspėjančio balso, trum
pai težingsniavo laivo “Šiau
liai” deniu.

Hitleris užpuolė Stalino im
periją. NKVD įsakius “Šiau
liai” skubiai apleido Rygos 
uostą ir vokiečių lėktuvams per
sekiojant pasiekė Leningradą. 
Vytauto gražieji norai dirbti 
Lietuvos laivyno labui virto 
šiurpia tragedija. Vytautas 
uždarytas Leningrado kalėjime, 
NKVD budelių sauveleu Rau
donieji budeliai kaip ištrošku- 
sios hienos, su jau senai išban
dytomis kankinimo priemonė
mis puolė jaunuolį, kuris savo 
gyvenime jokio nusikaltimo ne
buvo padaręs. Naktiniuose tar
dymuose ir kankinimuose jam 
primetė visokių sugalvotų pra
sižengimų. Vytautas, jų many
mu, tik vienai kaltei prisipa
žino, kad myli savo tėvynę ir 
jai nori būti naudingas. Bude
liams to užteko. Kaip nepa
laužiamas raudonajam 
pasmerktas mirti.

Dažnai, po tardymų 
.kameroje ant grindų, 
juose pasruvęs ir kūnas nuo 
smūgių pajuodęs. Skausmuo
se negalėjo pratarti žodžio, tik 
mintimis meldė Aukščiausiojo 
greitesnio sprendimo. Meldė, 
kad tėvai ištvertų neviltyje, 
meldė kad suteiktų laisvę gim
tajai žemei. Meldė, kad jo kan
čia ir kraujais nuplauta tri
spalvė vėl linksmai suplevė
suotų jūroje.

Gailestingasis ĮDangaus Tė
vas nutraukė jaunuolio žemiš
kas kančias. Vytauto skaisti 
siela pakilo virš niūrių, krau
jais įmirkusių kalėjimo mūrų 
ir iškeliavo kur nėra pikto, me
lo ir neteisybės. Kur tik amži
na meilė ir dangiška palaima 
viešpatauja.

Vytautai, Tau atiteko Lietu
vos jūrininko kankinio vaini
kas. Būdamas Dangaus malo
nėj, melsk mūsų tautai ir mū
sų jūrai vėl laisve alsuoti. Mes 
Lietuvos jūrininkai prašome 
Tave, būk prie šventojo dan
giškojo Sosto Lietuvos jūrei- 

,vijos užtarėju.

! anksti pakirto švedų karališkoje jūrų mokyk-
1938 m. anglas Eric Newby, loję. Eric Newby grįžęs į Lon- 

naujai priimtas kadetas į mo- doną parašo minėtą knygą, 
kaniąjį burlaivį “Moshulu” į Ii- Eric Newby šiltai atsiliepia apie 
po Belfasto uoste. Tarp įvairių mūsų tautietį Vytautą. Ericui 
šalių susirinkusio jaunimo jis atsidūrus svetimoje aplinko- 
sutiko lietuvį Vytautą Bagdo- je Vytautas jam padėjo gerais 
navičių. Antrajam Pasaulinism ^patarimais bei pamokymais, 
karui pasibaigus Eric Newby 
parašė knygą “The Last Graių 
Race”, švedai išvertė Sista Se- 
glatsen*. Lietuviškai tiktų Bu
riavimo Užbaigtuvės”, kurio
je gražiai minimas Vytautas.

Šioj pastraipoj trumpai su
minėsiu buriavimo užbaigt li
ves, nes Vytautas buvo veiklus 
dalyvis. Po Pirmojo Pasauli
nio karo, kai vis daugiau ir 
daugiau įsigalėjo sraigtiniai 
laivai, didiesiems burlaiviams 
mažėjo veiklos*sritis. Jų veik- 
a daugiausiai ribojosi kviečių 

vežimu iš Australijos į Europą, 
kviečiai, nors skubos nereika- 
aujanti prekė, bet tarp burlai

vių įsivyravo lenktyniavimas, 
kuris greitesnis, kuris laimės 
mėlynąjį kaspiną. Mėlynas 
caspinas buvo laivo kapitono 
ir įgulos pasididžiavimas. Kas
pino laimėjimo sąlyga buvo — 
kuris trumpiausiu 1___ __
Australijos išplaukęs pasieks 
Europos uostus, Queenstown 
Irland ar Falmouth Anglijoj. 
1939 metai jūroms buvo istori
niai, nes vėliau burlaiviai, 
prasidėjus karui, iš jų pasiša
lino, užleisdami savo vietą mo
derniems, greitiems oro bei jū
rų teršėjams.

Vytautui teko atstovauti lie
tuvius paskutinio kaspino var
žybose ir užversti didingos 
burlaivių gadynės istorijos la-

Rašo, kad Vytautas buvęs darb 
stos, drausmingas ir mielas 
įgulos tarpe. “Jis man kaip 
naujokui darė didelį įspūdį”.

Vytautui Bagdonavičiui bū
nant užsienyje, visuose Lie
tuvos laivuose sklido kalbos, 
kad netrukus įsijungs į mūsų 
tarpą jaunas gabus jūrininkas, 
kuris švystels savo pajėgumu 
mūsų laivuose. Pasauliniai 
įvykiai gena vienas kitą. Atei
na nelemti metai, rusai užgro
bia mūsų šalį. Vytautas tuo 
laiku aukso medaliu baigia 
mokslus Švedijoj. Kitą medalį 
jau turėjo už skęstančiųjų gel
bėjimą. Laimingas, apsišarva
vęs diplomu, kupinas jaunat
vės veržlumo stengiasi kuo 
greičiau patekti į Lietuvos lai
vyną. Vytauto tėvai, , teturė
dami vinintėlį sūnų perspėja 
susilaikyti grįžus į Lietuvą ir 

laiku iš! pataria stebėti iš toliau mūsų 
tautos likimą.

Paskutinę praleistą Stockhol- 
me naktį ilgai nemigo, kanki
nosi, . blaškėsi. Svarstė tėvų 
perspėjančius žodžius. Nera
mūs sapnai kankino. Vaideno
si Cape Hornas, kaip paskuti
nį kartą praplaukiantiems bur
laiviams, senu papratimu, lei
do šiurpiems vėjams, milži
niškoms bangoms dūkti. Vy
tautas denyje tvirtai įsikibęs 
dažnai stebėjo audros siauti
mą. Tikėjosi ištverti visus sun
kumus ir laimingai grįžti į gim
tąją šalį, myhmųjų tėvų di
deliam džiaugsmui. Besiblaš- 

“Mo- kylamas savo nerime jis prisi- 
į smilkinį. Jį sąžinė graužė. Jis negalėjo suprasti, kaip shulu” — laimėjo mėlynąjį kas

piną atplaukęs į Queenstown 
per 91 dieną; 2. “Padua” per 
93 dienas ir 3. “Pamir” per 96 
d.; 4. “Passat” 98 d.; 5. “Kom- 
niodore Johnson” su pagelbi- 
niu motoru — 107 d.; 6. “Ab
raham Rydberg* — 115 d.; 7.
“Pommern” — 117 d.; 8. “Oii-Llą. Prisimena, 
vebank” — 119 d. 
ran” — 119 d.

bartinę “tarybinę” valdžią, tuo tarpu tikrovė yra visai 
kitokia. Pačioje Rusijoje komunistai išžudė daugiau dar
bininkų, drįsusių ginti savo teises, negu bet kurios kitos 
klasės žmonių.

Jonynas pataria jauniems poetams padaryti “politi
nį apsisprendimą” ir dalyvauti “socialistiniais pagrin
dais persitvarkančiame gyvenime”, kada jokio politinio 
pasirinkimo nėra, nes policija leidžia veikti tiktai vienai 
komunistų partijai, ir koki jau ten “socialistiniai pagrin
dai”, jeigu nėra demokratijos ir negerbiamos pagrindi
nės žmogaus teisės.

Jonynas pataria jauniems poetams studijuok ir sekti
Majakovskį, bet jam ir į galvą neatėjo mintis, kad komu- pą Tad mūsų lietuvių kaphor 
nistinei valdžiai jis daro meškos patarnavimą. Majakov
skis 'gyrė Leniną ir jo įvestą “komunizmą", bet kai jis 
pamatė, kur Lenino idėjos ir metodai nuvedė visą kraštą, 
tai 1930 metais pačioje Maskvoje pats paleido sau kulką

jis galėjęs tokius žmones ir tokią tvarką remti. Majakov- 
skis pats nusišovė, nes nenorėjo, kad jį Lacis nušautų. 
Jonynas, patardamas jauniems poetams sekti Majakov
skį, pataria jiems nusišauti.

Bl

BROMUS KRIŠTOPAITIS

SUKLYDAU
Vytauto Bagdonavičiaus šviesiam atrajaimui

Sakoma, klysti yra žmogiška, 
bet ryžtis suklydimą atitaisyti 
bus dar žmogiškiau.

Kurią tai dieną, žvalgiaus 
x _____ _____ savo kuklioj knygų lentynoj

-kijoje gimęs nelaimingas vyras, dėl gero gydytojo stokos konors skaitomo. Paėmus šve 
regėjimo netekęs. Jis pats nemato, bet jis labai noriai ki- dų kalba kny^ “Sista s.e^lat' 
tiems kelią rodo. Jis pats rašo eilėraščius, kuriuose an-sen (Paskutinis Buriavimas) 
dainuoja Leniną ir komunistų partiją, sovietų karo jėgas --“v f r7^ —T 
ir rusų poetus. Rase eilerascius ir Stalinui, bet šiandien Vytaul« Bagdonavičių susikau
tų jau nenori minėti pušį prie jo kuriamo burlaivio

tiems kelią rodo. Jis pats rašo eilėraščius, kuriuose ap.

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Prie pilies vartų jokios sar
gybos. Nedrąsiai įeinu ir su
stojęs dairausi lyg nusivylęs, 
kad čia manęs niekas, kaip 
laukto svečio nepasitiko. Prie 
pilies durų, matau stovi pora 
šios gadynės lengvų automobi
lių. o netoli jų sėdį uniformuo
tas. Pilies paradiniai vartai ir. 
matyti, buvęs gražus sodas da
bar apleistas. Už tai niekas čia 
ir įėjimo mokesčio neprašo. 
Geriau būtų atvirkščiai, turis
tai sumokėtų, iš tų pajamų su- 
Jvarkytų ir labai maloniai atro
dytų. Tai tik mano privatus 
galvojimas. Valstybė geriau 
Žino kaip daryti...
2 Uniformuotasis sako, kad 
pilis dar uždaryta. Bet ir po 
atidarymui skirto laiko niekas 
-neatidaro. Baladoja į duris ir 
po kiek laiko nugirstu žings
nius. Iš jų aš spėju, kad tai 
senos moters eisena, bet kai 
atidaro duris, matau vyrą ir 
dar neseną. Arabas, galvoju, 
tingiai moka eiti.

Žengiu per mėlynas mozai
kos grindis ir matau — visur tuš 
čia. Pereiname per nedidelį

kiemą, kuris man primena 
daugiau motelio struktūrą: 
kieme gėlės, fontaniukai figū
rėlės, medeliai, o aplink šali
gatvis. Visa eilė durų, tai 
žmonų kambariai, kurių jis 
turėjo net penkiolika. Skaitau, 
kiek tada durų, vedančių pas 
žmonas. Randu dvidešimt dvi. 
į klausimą kodėl daugiau du
rų. mano vadovas atsako, kad 
septynios durys ir. žinoma, už 
jų kambariai, atvykstančioms 
damoms, kurios nori dar būti 
jo žmonomis. Taigi, lyg ir “su
sipažinimo” kambariai.

Atidaro duris ir porą tokių 
kambarių jis man parodo. Gra
žūs. Dideli. O viename iš jų 
dar stovi užsilikusi ir lova. Vi
sas kambarys melsvo fono, iš
dabintas mozaikos ir kerami
kos plytelėmis.

Vadovas perveda per keletą 
salių, sultono gyvenamą kam
barį ir saliomis. kurie visiškai 
tušti. Man kyla mintis, kur gi 
visa tų kambarių atribucija? 
Neklausiu vadovo, pasitenki
nu ką matau.

Pereinam keletą namus ski
riančių parkiukų, kuriuose

nėra didelės tvarkos ar prie
žiūros. Visuose kambariuose, 
salėse ir koridoriuose, labai 
nejauku, drėgna ir norisi grei
čiau iš čia pranykti. Tad dėko
ju ir atsiprašinėju, kad taip 
ankstyvas lankytojas buvau, 
nes dar ir man išeinant nei vie
no turisto nebuvo.

Nei valandos nesugaišęs ei
nu per sodą atgal, iš kur atė
jęs. Svyra medžių šakos, ku
rios gal būt šimtmečius čia pra
leido, o jų kamienai, lyg pro
senelių dvasios, nebylūs, abe
jingi laukia amžiaus pabaigos. 
Žinau, jie matė sultono links
mą ištaigingą gyvenimą. bet 
nepaklausi jų, o jei ir klausi, 
nesulauksi iš jų pasakos, į ku
rią būtų supintos visos nuoty
kingos šios pilies dienos. O aš 
norėčiau žinoti, kiek vergų čia 
savo gyvenimą praleido? Ko
kios jų nuolaikos buvo? Oi 
daug norėčiau išgirsti iš neby
lios aplinkas, bet kas iš to. ži
nau jie niekad neprakalhės ir

stabui,

gulėjo 
krau-

niečių šeimoj jis užima įsidė
mėtiną vietą. Paskutinėse lenk
tynėse dalyvavo šie burlaiviai:

• 1. Vytauto burlaivis
mena, kai vieną tamsią au
dringą Cape Homo naktį mė- 
Bulio sidabrinis pluoštas iš
sprūdęs iš debesų, balzganai 
nušviesdamas savo taką, bėgo 
jūromis, kol piktieji debesys 
tą neklaužadą sugavę vėl 
įmurkdė į sava tamsųjį dąnga- 

mėnulio švie
soje matęs burlaivio siluetą. 

.— Nejaugi tai buvo skrajojan- 
— 121 d.; 11. “Vinterhud” — itia Olandas regėjusiam jūri- 
134 dd. ir paskutinis vargšas 12 mnkui reiškiąs pražūt, — nus

kurtame -tė Vytautas. — Na, tada buvau 
audrų išvargintas ir nesami da- 
tykai galėjo pasirodyti, — mąs
tė ieškodamas sprendimo savo 
atrtčiąi.

Po neramaus poilsio kėlėsi 
rytą tvirtai nusistatęs patekti 
į Lietuves laivus, nors dar kar
tą silpnas vidujinis balsas ty
liai šnbžnibždėjo persvarstyti 
tėvų perspėjimą ir Cape Hor-

9. “Killo- 
IO. “LawbilT

modelio. Staiga sunerimau ir 
girdžiu jo balsą. — Tu pa-mir- 
šai mane. Tu pamiršai mane! 
Mano nemarioji dvasia Tave 
atvedė prie šios lentynos, prie 
šios knygos ;i u šlapio Tau pri
minti, kad esu lietuviškos kap- 
horniečių šeimos narys, plau
kiojus piktaisiais Cape Homo 
vandenimis. Per neapsižiūrėji
mą praleidai mane. Likimas
mus nesuvedi, nes raudonųjų no su burlaiviu ir išvyksta to-no reginį. Vytautas galvojo.

“Archibald Russell 
esu praleidęs 3-jus metus te
pasiekė Europą tik per 140 die
nu. Man jame būnant pirmą 
kartą pasiekėm Europą per 
124 d., antrą kartą per 122 die
nas. Laimė priklauso nuo pa
lankią vėją ir patyrusių, bei ri
zikuojančių kapitonų.

Vėliau “Moshului” atplaukus 
į Glasgow Vytautas atsisveiki-

NAUJIENAS! «OT—- *

nepapasakos. Dar žiopsau į 
kiekvieną pilies kampą. med|,' 
bei iš anų laikų išlikusią tvo
rą. kuri juosia visą pilies ra
joną. Ir tik palikdamas pilį 
sužinau, kad jos vardas Bahia 

Įir statyta 1894 metais.

RUŽAVAM MIESTE 
RUŽAVI KUPRANUGARIAI

Vienarklinė karieta veža 
mane į “The Palm Grove” Ma- 
rakeš. Sako, tai gražus dide
lis palmių sodas. Iš aiškinimų 
supratau, kad ten bus zoologi
jos sodas. Karieta tokia pat, 
bet vienas arklys neatrodo taip 
mandriai. kaip kad vežė su po
riniu ir dar gražini širmais žir
gais.

Negaliu atsigrožėti miesto 
melsvu žydėjimu. Kiekviena 
maža ar dideli gątvė nusiplies- 
kusi mėlynai. Ir nei vieno ki
tos spalvos namo, kaip tik ru- 
žavas. Tai. aišku, miesto va
dovybės patvarkymas, kitaip 
būtų mišrų, kaip rrvisur kitur.

Kai vežikas sustoja prie gra
žios aikštės, aš rpataų didelį 
palmių sodą. Išlipu iš karię- 
tos ir paprašau, kad manęs 
lauktų. Kitaip, vargu būtų 
galima vežiką sučiupti šiame 
tyliame nuošaliame kampely
je.

ną gaunu paglostyti. Taip ir 
norisi ant jp pajodinėti, kaip 
kadaise prie piramidžių nuo 
kupranugario žvelgiau į Sacha
ros plotus, bijodamas jo retų 
žingsnių siūbavimo. Ten buvo 
didelis. Čia gi maži ir švarūs. 
Atrodo, kad visi jaunikliai.

Einu ir einu per didelį sodą 
ir matau įvairių augalų. Takai 
irgi ružavai išbarstyti, tarytum 
Lietuvos kaime, laukiant kuni
go apsilankant Vaikšto aptin
gę lankytojai ir jų visas dėme
sys ružavi kupranugariai, ku
rie ir mylėtis moka: sustoję 
brauko ilgais kaklais vienas ki
tą arba sugulę atrajoja.

Kai apeinu visą sodą, skubu 
vėl prie savo vežiko, kuris ma
nęs laukia parvežti atgal į vieš
butį.

Gal ir vertėjo atvažiuoti? Pa
mačiau neįprastų gyventojų 
neįprastą tvarką. Gaila, jokios 
brošiūros, kad galėčiau dau
giau ką sužinoti.

Trejetas dienų Marakeše greit
Susimoku. Kai įeinu į vidų, prabėgo ir tuo pačiu autobusu 

nustebina bandot ružavų kup- vėl traukiu Kasablankos link.
ranugarių. žiūriu ir netikiu. 
Atrodo, lyg dažytį. Jų Ūgis ir
gi labai vienodas. Visi labai 
švariai užlaikomi, tingūs ir pri-. 
pratę prie lankytojų. H jų vie-

Debar jau atpažįstu ir kai ku
rias vietoves. Kelyje asilas,, 
kupranugariais ir arkliais ju
dėjimas manęs nestebina. Grei
tai prie visko žmogus pripran

ti. Kas dar stebina, tai nebu
vimas ūkišką sodybų. Iš tolo 
atrodo, kad privažiuosi tikrai 
gražią ūkininko sodybą, bet 
kai priartėji, tai matai molio 
krėstus pastatus, pasibaisėti
ną aplinką, pusnuogių vaikų 
pulkus ir mėšlo stirtas. Nuosta
bu dar ir tas. kad čia nesima
to naujų gražių mokyklų, prie 
kurių bėgiotų būriai mokinu
kų. Tad sprendžiu, kad švie
time tinklas nepakankamai iš
plėstas ir beraščių šitas kraš
tas daug turi.

VĖL KASABLANKOJE

Buvo gerokai po pietų, kai 
mūsų autobusas įniro į Kasa
blankos priemiestį. Užteršto
mis gatvėmis sutinkame nuo
stabių vežimų. Ten ir atgal, 
kaip akis užmato, traukia ve
žimus gyvuliai. Jie perkrauti, 
bet nežiūrint to, dar sulipę ir 
žmonės, laimingai šypsosi, lyg 
aš karieta važiuodamas. Man 
atrodo, kad yra pavojus, jei 
toks vežimas čia pat mieste ap
virstų. Jiems tai įprasta ir taip 
jiems patogiausia.

Laimingas einu į viešbutį, 
kuriame palikti lagaminai. Vi
sų pirma jau baigiasi kelionė, 
o antra, kad jau vėl radau tą
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patį kambarį, su geru aptar
navimu ir patogumais. Be to, 
pažinau Moroko ne tik did
miesčius, bet ir patį kraštą.

Prisižiūrėjęs visokių kalnų, 
plokštakalnių ir stepių, matęs 
derlingų laukų, kur kviečiai 
lyg mūras siūbuoja, įsitikinau, 
kad šis kraštas daug geriau 
galėtų gyventi, jei būtų pra
vesta reforma.

Einu per Kasablankos gat
ves ir stebiu įvairiausius tipus. 
Įr ko tu čia nematysi... tik ži
noma stebėtis, tai jau nesiste
bėki, nes tuojau pradės tavą 
persekioti. Kartais ir be to pa
sitaiko, kad reikia rūsčiai su
sibarti, ypač su paaugliais, 
kurie, neturėdami ką veikti, 
gatvėse išdykauja. Ir nežinau 
kaip čia ir kokia tvarka mo
kyklos veikia, kad vaikėzų gat
vėse niekados nestinga. Taip 
pat nesimato būriais į mokyk
lą einančių jaunuolių.

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI 
» A U J ! E N A S
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ML ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NQS4U 
IR GINKLAS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

! 2*5* W. 63rd STRUT 
Ofi»o tataf.; PROSPECT 8-3229 
R«*d. HMWAibrook 5-5976

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
mo 7 iki 9 vai vak. Treė. uždaryta.

Rara. tai. 239-4683

ML K. G. BA1UKAS
AKUS1RUA |R MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA ■ 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Atadkal BuiMing). Tol. LU 5-6446
Priima ligoninę pagal gi mitais 

aei neatsiliepus akambuiU 374-8012

rėW4 PRoapoct 8-1717

ML S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

314* WEST 63rd STREET
VaL; kas dieną po pietų 14; vak. 7-8 
ūktai antradieaiŠM ir penktadieniais. 
Treėiad. ir aekmad. ofisas uždarytas. 

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

Krupavičiaus paminklo konkursas

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Totai 695-0633 

Foa Volley Medical Center 
86* SUMMIT ST. 

ROUTE 5S, ELGIN, ILLINOIS

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71st STREET 

Otises: HEmiock 4-6849 
Reaid.: 388-2233

OFISO VALANDOS;
Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrai, penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

Rex.: Gi 84873

ML W. EISiN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kadžio Ava., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

Prelato Krupavičiaus pa
minklui statyti Komitetas kvie
čia menininkus ir statybininkus 
dalyvauti konkurse antkapio 
paminklo projektui paruošti.

Paminklas - antkapis bus 
statomas šv. Kazimiero Lietu
vių kapinėse, kur prelato ka
pas yra 9 pėdų pločio ir 10 pė
dų ilgio.

Konkurso projektus įvertins 
ir premijas skirs penkių asme
nų komisija, sudaryta iš archi
tektų, menininkų ir visuome
nininkų.

Pirmą vietą paminklo kon
kurse laimėjusiam projektui 
skiriama 500 dol. premija, an
trą vietą — 300 dol. ir trečią 
vietą — 200 dol.

TAISYKLĖS
1. Konkursui siunčiamas pa

minklo - antkapio bendro vaiz
do piešinys perspektyvoje ir 
braižiniai skalėje, arba ant
kapio modelis su medžiagos 
aprašymu.

2. Paminklui - antkapiui pa
rinkta ir nurodyta medžiaga 
privalo būti pastovi ir tinkama 
Čikagos atmosferiniams pasi
keitimams (Akmuo, metalas 
ir pan.).

GRADINSKAS

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
♦132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Vąlandos pagal susitarimą.

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

ML J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

GRUNDIG 
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-199* 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
•  ------- -—-

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

r.inksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
(rapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Nartam Avė. — 586-1220

3. Paminklo • antkapio bazė 
turi proporcingai atitikti kapo 
žemės plotui.

4. Velionio pageidavimu, iš
reikštu testamente, antkapyje 
turi būti kryžius ir šitoks įrašas: 
Kun. Mykolas Krupavičius 
1885. X. 1 — 1970. XII. 4.
Lietuvi, tebūnie Tau pirmaisiais 
tėvas ir motina, bet virš jų 

tebūnie 
Tau Tavo tėvynė Lietuva 

(Pagal šv. Augustiną).
5. Pageidaujama, kad pro

jekto autorius apskaičiuotų ir 
konkursui pristatytų apytikrę 
paminklo pastatymo kainą, ne
prašokančią 5.000 dol.

6. Paminklas gali būti daro
mas ir už JAV ribų ir transpor
tuojamas į Čikagą.

7. Konkurso projektas siun
čiamas Komiteto pirmininko 
dr. Juozo Meškausko adresu: 
6623 So. Francisco Ave., Chi
cago, I1L 60629.

8. Konkurse dalyvaujantys 
projektai turi būti atsiųsti iki 
1973 m. gegužės 1 d.

9. Paminklo projektas siun
čiamas, pažymėtas slapyvar
džiu, su atskirai pridedamu 
užlipintu voku, talpinančiu 
autoriaus pavardę ir adresą.

10 Konkurso dalyviai sutin
ka, kad projektai būtų išstaty
ti viešai visuomenės dėmesiui.

11. Prelato Krupavičiaus pa
minklui statyti komitetas, iš
mokėdamas premijas, pasilie
ka teisę paminklą statyti pa
gal projektą, negavusį premi
jos, susitaręs su jo autoriumi.

12. Į premijai skirti Jury 
komisiją išrinkti šie asmenys: 
Faustina Mackevičienė 
Aleksandras Marčiulionis 
Erdvilis Masiulis
Zita Sodeikienė 
Adolfas Valeška

Dr. Juozas Meškauskas
Prelato Krupavičiaus pa

minklui statyti Komiteto pir
mininkas.

■mamvwvv«nnmBaa»aBaaaa«aNaaaBBB
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI ■ PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENA DIENA BUTU* SOONNN
Užlaikykite petys save meilėje Dievo. Judo 21.

Galime kas dieną ir kas valandą užlaikyti save meilėje DievOjjper pa
klusnumą ir augimą meilėje, ir per užlaikymą teisybės principų. Privalome 
linksmintis ii kiekvieno patyrimo mūsų gyvenime: linksmintis iš mėginimų, 
pasigavimų, ir t. t., taip kaip ir iš patinkamų aplinkybių, jeigu tik Dievas, 
per tokius ar per kitelius atsitikimus, leidžia mums aiškiau pamatyti ko 
dar trūksta ir tikriau suprasti ką reiškia tobulasis laisvės ir meilės įstaty
mas, kurį jis įstatė ir reikalauja, kad mes iš visos širdies pildytume.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi "Tikroji bažnyčia". Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Žavint, 3715 W. 66th St, Chicago, Illinois 60629.

*V. RAITO TYRINĖTOJAI

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

ML LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso talef.: 776-2880
Naujas rez. tatai.: 448-5545

ML P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tai.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

3454 WEST 71st STREET 
Ofise talef.: HEmiock 4-2123 
Redd, talef.: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai tėlef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba koloms 

(Arch Supports) fa- t t
VaL: 9—4 ir f—8. Šeštadieniais 9—1. 
2*50 West *3rd St., Chicago, IN. 60629 

Tetaf.: PRoepeet 640*4

'BIZNIERIAI KUBIE GARSINASI 
NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNY JI

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GŠLiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR *4)834

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. t E R Ė N A S

2047 W. 67th Pi. WAibrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRonttar 6-1882

/~ . _ ajl..............

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Į Visos programos iš W0PA, 
1499 kil. A. M.

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

Telef.: HEmtack 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629 

š- --------------- I I I i ;

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

— Marquette Parko Lietuvių na
mų savininkų organizacijos narių 
susirinkimas Įvyk s šį penktadieni, 
sausio mėn. 19 d. 7:38 vai. vakaro 
parapijos salėje, 6820 S. Washtenaw 
Ave. Salė bus atdara 7-tą vai. vak. 
Prašome visus, kurie galėtų sumokė
ti nario mokestį ir įstoti naujais na
riais, atvykti 30 min. prieš susirin
kimo pradžią. Susirinkime bus svar
stomi svarbūs mūsų kolonijos ir na
mų savininkus liečią reikalai. Na
rius ir svečius prašome gausiai da
lyvauti. rašytis naujais nariais, tuo 
būdu stiprinti mūsų organizacijos 
pajėgumą. Stasys Pattaba.

— Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
šalpos Klubo metinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, sausio 21 
d. 1:00 vai. popiet Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug reikalų. 
Reikia išrinkti naują 1973 metų 
valdybą, taip pat reikia išrinkti kny
gų patikrinimo komisiją. Narėms ir 
nariams būtinas reikalas dalyvauti.

Rožė Didžgalvieoė, rašt.

— Žemaičių Kultūros Klubo meti
nis susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
sausio 17 d. 7:00 vai. vakaro Holly
wood salėje. 2417 W. 43rd St Na
riai kviečiami atsilankyti ir aptarti 
klubo reikalus, kurių yra daug 
Taip pat laikas užsimokėti nario 
mokesčius. Po susirinkimo bus vai
šės. Rožė Didžgal vieno, rast.

— Humboldt Park© Lietuvių Klu
bo metinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, sausio 17 d.. 12:15 vai. 
popiet. Almira Simons miesto parke
lio svetainėje. 1640 N. Drake Ave., 
pirmame aukšte 103 kambaryje. Na
riai ir narės prašomi skaitlingai da
lyvauti. nes turėsime išrinkti klubo 
valdybą 1973 metams, reikalingas 
komisijas ir kt. Po susirinkimo bus 
vaišės. W. Menkus, rašt.

DEDfS ffiO GYVENIMO BRUOŽAI
¥RA GERIAUSIA POVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Sezaą *»■ 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, kųygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins $je$yieuą, kas Ji ataimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo. Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų Metvių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINIS1RACUOJE

f
A. • A.

AĘEKSAS PIPIRAS
Gyveno 6821 South Rockwell Street

Mirė 1973. m. sausio 15 dieną 8:00 vai. ryto, sulaukęs 69 metų am
žiaus. Gilęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Varsėdžių kaime.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: Lietuvoje — brolis Pranas su šeima, sesuo Kazė 

Pipiraiiė, brolienė Ona Pipirienė su šeima. Amerikoje — artimi 
draugai Garalavičįų šeima, kuri rūpinasi jo laidotuvėmis.

Priklausė Vytauto Didž. Saulių kuopai, Tauragės klubui, Anglijos 
Lietuvių klubui ir Chicagos Medžiotojų ir Meškeriotojų klubui.

Ketvirtadienį, . 6:00 vai. vakaro kūnas bus pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje, 6845 So. Western Avę. Organizacijų atsisveikinimas 
bus penktadienį 7:00 vai. vakaro.

Sęštadieni, sausio 20 d. 8:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į 
šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Alekso Pipiro giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Goralevičių šeima ir kiti draugai

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

““NR"O—sems*—engtam— 
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate

J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois $0008

&= -’ ...

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti ouikiti knygų, lunos papuoš bet kokią 

knygų įpintą ar teuiyną:
(t. Btatmta, PENKTIEJI METAI, gražiai inšia. 592 pusi.
K. Bi«lini», DIENOJANT, gražiai įrišta. 464 pusi.------------- $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDR YNAS, 1 tomas, gražiai 

jnštas, 431 pust ---------- ------ ------------------ -------— $730 (
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — *3.00, minkštais 
viršeliais — $2.00; U dalis, 225 pusL. įrišta — *3,00, 
minkštais viršeliais —--- ----------------------------------------- $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tomas. 300 p. $2 00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p._. $5.50 
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 pusi. ---------------------------------- $3.00
h. Liūdžiuvtaeė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU.

88 pusi.,  $1 00
S. Micb.ltorjaa, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE. 297 p.

Įrišta v— $5.00 minkštais viršeliais — \___ ________ $4.0*
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai Įrišta *68 

pt ’I dabar tik ------ ■■---------------------------------------S1G.0O

NAUJIENOS,
l 1739 Su. Hatoted Si., Chicago 8, HL — Talef. HA 1-6100 
n — —' - ' - -------<

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehUl 6-2345-6

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1.—————

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

nsTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

T«L: YArds MUI - 1742

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

MDDEKiNlSKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

——-w
NARIAI:

Chieagej 
Lietuviu 

Laidotu yin 
Direktorių 
AModacije*

AMBULANC* 
PĄTĄRNAVi 
MAS r<€NA 
IR NAKTĮ 

♦ 
TURIMI 

KOPLYČ’Af 
VISOSE MIESTO 

DALYSI

ANTANAS M. PHILLIPS
33U7 So. UTUAMCA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLynipic 2-100S

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

GEORGE F, RL'DMINAS
3319 So. LITUAMCA AVE. Tel.: YAros 7-113o-U39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(14CMWICZ)

2424 >4 EST 64»th STREET Republic 7r12|3
UH WEST 23rd PLACE Virginia 7-667Z
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

P, J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone Y Arda 7-1911

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GARSINKITE S NAUJIENOSE



Dail. V. Vizgirdos paroda
Praeitą penktadienį Čiurlio- ( 

nio galerijoje Jaunimo Centre 
Chieagoje, buvo atidaryta Įlos-* 
tone gyvenančio dail. Viktoro 
Vizgirdos tapybbs darbų paro
da, kurią suruošė Lietuvių Dai
lės Institutas, 
atvyko savo 
man.

Išstatyta apie II darbai, kai I 
kurie didelio formato, | 1
“Vasara” (Kat. nr. 35) įspūdin-Į 
gas ekspresionistinės krypties 
kūrinys. Yra keletas mažesnio 
formato spalvotų piešinių, ypač 
gerą įspūdį daro iš tremties lai-

Mirė dail. V. Ratas
Sausio 4 dieną Sydnejuje 

i (Australijoj) mirė žymusis 
mūsų grafikas dail. Vaclovas 

Pals dailininkas] Kalas.Rataiskis. Hg(,ką laiką 
parodos atida*)-|sjrgo kraujo vėžiu. Buvo gimęs 

. i 1910 metais. 1935 m. baigė Kau- 
' no meno mokyklą. Vėliau stu- 

P'z‘ldijas gilino Venecijoj, Floren
cijoj ir Romoje. Grįžęs į Lie- 
i tuvą buvo Vytauto Didžiojo 
Kultūros muziejaus konserva
torius. Po II Pas. karo gyveno 
Augsburge, Vak. Vokietijoj.

kų atsivežtas breiomgo ąP}l*n"iBuvo Lietuvių Dailės Instituto 
kių peizažas. Yra ir daugiau se- narvs
niau (prieš desėtką ar daugiau! yac Ratas buvo vienas iš ke
rnotų) tapytų kurinių, taip ** | jurįų — Valiaus, Augiaus ir 
1972 metų, ir visi jie sako, tas peĮfaviėiaus (ir jo paties) iški- 
pats VIZGIRDA, nežiūrint, ar 
peizažui, ar portretai, ar natiur
mortai — VIZGIRDA! Gal ben-j 
dras vaizdas kiek ir vienodai 
“monotoniškas”, nes kone visi 
kuriniai vienodo taupaus kolo
rito ir formato, daugumoj pei
zažai. Portretai: kun. L. And- 
riekaus, Dr. J. Girniaus, Pulgio 
Andriušio, 0. Girniuvienės ir 
paties Vizgirdos autoportretas. 
Trylika kūrinių pasiskolinta iš 
jų savininkų šiai parodai.

TRUMPAI

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai.

JANITOR WANTED 
for medium size printing plant 

and offices. 40 lu>ur wvek. 
■'Permanent. 

276-1600

REIKALINGAS prityręs auto me
chanikas. California Super Service, 
4824 So. California Avc, Skambinti 
Eringiui VI 7-9327.

1 BARBER SHOP su 2 kėdėm ir vi
sais įrengimais parduodama 69-je 
gatvėje.

Telefonas 434-7933

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

HELP WANTED — MALĖ 
Darbininky Reikia

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žarna — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui 
----- —------------------------- ------------------- ,

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774'

Dail. Viktoras Vizgirda yra 
vienas iš pajėgesniųjų tapytojų 
ekspresionistų. Jo kūryboje 
slypi jausmas — meninis pa
jautimas — ne tiek iš daiktų, 
kiek iš savęs, dvasinis išgyveni
mas savaime tikslas iki pilno 
pasitenkinimo arba nesėkmin
gos kančios. Vizgirda nepakar
tojamas todėl, kad jis savitas 
ir individualus.

Paroda atidaryta naujoje 
Čiurlionio galerijoje (naujame 
priestate.) Labai geras apšvie
timas, tik, deja, parodoms ma
žai vietos teliks, kai bus užimta 
didžioji salė nuolatinėm paro
doms (turimam meno turtui 
išstatyti ir laiks nuo laiko pa
keisti naujais darbais). Ne 
daug ką daugiau vietos, kaip 
Balzeko muziejuje liks pirmoje 
salėje naujoms parodoms.

Dail. Vizgirdos paroda pasi
baigs šį sekmadienį .sausio 21 
d. Atdara nuo 7 vai. vakaro iki

liausiu moderniosios grafikos 
pionierių. Anksčiau jis kūrė 

i liaudies bei tautosakos temo
mis. Australijoje jis pasidarė 
universalus grafikas, davęs 
daug naujų motyvų, naujos de
koratyvinės technikos, didesnio 
formato egzotiškų grafikos 
darbų, kurie pasiekė ir Chicagą 
ir daug kas jų turi. Prieš keletą 
metų Čiurlionio galerijoje bu
vo suruošta Rato darbų paroda. 
Rato vardas Australijoje buvo
plačiai žinomas.

Gaila netekus talentingo me
nininko. Prieš keletą metų Chi- 
cagoje mirė dail. Paulius Au
gius, kurio grafikos kūrinių 
rinkinys išleistas puikia mono
grafija. Kas išleis velionio Ra
to monografiją? ’ M. Š.

Mūšy spaudoje
Daktaras prieš daktarus

Bal. Brazdžionis iš Marquette 
Parko apylinkės Montrealyje iš 
einančiame savaitraštyje Nepri
klausoma Lietuva 2021 nr. tarp 
kitko rašo:

“Kas čia dabar darosi? Tokiu 
klausimu “N.” dažnai rašo dr. 
Jonas šarkus. Jis palietė ir pro
pagandinių bendradarbiautojų 
skverbimąsi į lietuviškas šeimas, 
spaudą. Yra redaktorių, kurie 
deda jų straipsnius, pvz. “Laiš
kai Lietuviams”. Cicero bend-

9, o savaitgaly nuo 11 iki 9 v. radarbiautojai, įsitraukę net du 
vakaro. M. š. daktarus”.

SKAITYK 'NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS,

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA 5-920t

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
■■■■■ .... .......... .1 . T

— “Pelkių Žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimo
je per Margučio radiją tarp 8 
9 vai. vak. šį ketvirtadienį, 
sausio 18 d. aktorius Alfas 
Brinką skaitys Juozės Augus
tai lytės — Vaičiūnienės poe
ziją-

— Social Security Adminis
tracija praneša, kad nuo š. m. 
liepos 1 d. galės naudotis Me
dicare įstatymo lengvatomis 
gauną Social Security nedar
bingumo pašalpas bent 2 metus 
ir neturintieji 65 m. amžiaus. 
Reikia kreiptis į artimiausią 
įstaigą.

— L. Panavas iš Rrighton 
Parkos apylinkės įteikė Nau
jienų vajui 5 dol. Vajaus komi
sija visiems rėmėjams nuošir
džiai dėkoja ir prašo visus skai
tytojus remti Naujienas ir da
ryti pastangų surasti bent po 
vieną naują prenumeratorių. 
Visi lietuviai yra kviečiami už
sisakyti Naujienas, nes jos vi
siems yra reikalingos, net bū
tinos. Jos užtarnavo visų lietu
vių dėmesį ir paramą.

— L. M. F. Chicagos klubo 
visuotinas narių susirinkimas 
pyks š. m. sausio mėn. 21 d. 3 
v. p. p. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, 6422 So. Kedzie Avė. 
Chicago. Ta proga viena ir 
mūsų jaunosios kartos poečių 
supažindins klubo nares su sa
vo kūryba. Laukiama gausaus 
narių ir viešnių dalyvavimo.

— Rengiamas abiturientų 
pristatymo vakaras, kurio ini
ciatorės yra L. M. F. Chicagos 
klubo narės. talkininkaujant 
abiturientų motinų komiteto. 
Pobūvis įvyks š. m. gegužės 
mėn. 19 d. Lietuvių Tautiniuo
se Namuose. Vakaro tikslas 
suburti vidurinį mokslą baigu
sį jaunimą, šiuo klausimu su
sidomėję tėvai prašomi nedel
siant kreiptis į p. V. Vaitkų te
lefonu 737 - 1816.

,kią puikią programą, kad mū
sų tautiečiai Pietų Amerikoje 
galėtų pamatyti ir kitiems pa
rodyti, kaip mūsų Grandiečiai 
šoka.

— Karo Veteranai gali įsigy
ti aukštesniosios mokyklos pa
žymėjimus lankydami nemo
kamus kursus Chicago Skill 
centruose. Dėl artimiausio ir 
informacijos teirautis (tel. — 
523 - 7661,

— Kan. Vaclovas Zakaraus
kas iš Marquette Parko Lietu
vių parapijos išvyko atostogų 
į Miami Beach, Fla. Ten dabar 
atostokaujo kun. Z. Gelažius, 
kun. Jonas Plankis ir Gary 
Lietuvių klebonas kun. Ignas 
Urbonas.

— Social Security administr. 
praneša, kad dabar nedarbin
gumo pašalpas galės gauti ne
darbingi jaunuoliai iki 22 metų 
amžiaus, jei jų tėvai gauna So
cial Security pašalpas arba yra 
mirę, bet buvo tos įstaigos įsta
tymais numatytose apdraudo- 
se. Iki šiol tokias pašalpas gau
davo tik iki 18 metų amžiaus 
jaunuoliai.

’ *. -J ■ . ' ’"‘Y

— Kompoz. Juozas Stankū
nas sukūrė 3 dainas su fortep- 
iono palyda. Jos išsiuntinėtos 
su žurnalo Muzikps Žinios 4 nr. 
J. Stankūnas yrą to žurnalo 
Muziknės kronikos redakto
rius. Žurnalą redaguoja V. Ma- 
maitis, 209 Clark Pl., Elizabeth, 

j NJ 07206. Angliškąją dalį tvar
ko L. Stukienė.

— Sol. Stasys Citvaras ir 
ponia iš Rio de Janeiro grįžo 
atgal į New Yorką. Praeitą 
pavasarį ten jie buvo nuvykę 
dviračiais pamatydami daug 
valstybių ir daug žmonių, do
mėdamiesi jų gyvenimu ir kul
tūra. atkreipdami dėmesį į 

j save ir ilgą kelionę..
— Toronto universitete ir ki

tose aukštosiose mokyklose 
studijuoja apie 200 lietuvių 
studentų. Tame u-te atgaivin
tas lietuvių studentų klubas.

PARDU0DAM1
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

SVARBUS SKLYPŲ 
SAVININKŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, sausio 21 d., ly
giai 1 vai. po pietų, Dariaus Gi
rėno didžiojoje salėje įvyks 
svarbus Lietuvių Tautinių Ka
pinių sklypų savininkų susirin
kimas.

Šiame susirinkime bus svars
tomi svarbūs kapinių reikalai. 
Be to, bus renkami kapinių di
rektoriai. Labai svarbu, kad 
šiame susirinkime dalyvautų 
kiekvienas sklypo savininkas.

Iki šio meto kapinių reikalai 
buvo pavyzdingai tvarkomi, 
viską tvarkė sklypų savininkų 
rinkti direktoriai. Kitų kapinių 
sklypų savininkams tenka ves
ti kovą, kad galėtų patys savo 
kapines tvarkyti. Tautinių Ka
pinių sklypų savininkai tą teisę 
turi, užtat kiekvienas privalo ja 
pasinaudoti.

Savininkas

— Lietuvių šv. Kazimiero 
Kapinių sklypų savininkų drau 
gijos metinis susirinkimas šau
kiamas 1973 metų sausio 21j 
dieną, 2 vai. po pietų, Gage 
Park Fieldhouse, Western ir ■ 
55-tos kampas: Nariai ir visuo
menė prašomi dalyvauti. (Pr)

— Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugija 
kviečia visus atsilankyti į drau
gijos rengiamą Linksmą Ba
lių 1973 m. sausio 20 d. 7 vai. 
vak. Hollywood Inn salėje, 
2417 W. 43rd St. Svečiai bus 
vaišinami šalta ir karšta vaka
riene. Veiks baras. Bus links
ma programa, veiks turtingas 
laimės šulinys ir šokiai. Įėii- 
jimas ir vakarienė 5.00 dol. Dėl 
informacijų skambinti telefo
nu VI 7-2149. Draugijos Val
dyba. (Pr.)

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S — VERTIMAI 

rW'Mteiv Draudimo agentūra-!

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-22336455 So. Kedzie Ave,
MARQUETTE PARKE 1 
mas. 4 kambariai, 11 metų. 
Švarus. Palikimas. Pigus. Brokeris— 

telef. 778-6916

CUSTOM BUILT RANCH — 
Vicinity 84th & California.

7 large rooms. 2% baths. 2 fireplaces. 
Large finished basement. In-law apart
ment attached. Far too many extras 
to list $54,500.

Shown by appt. 925-6299.

mūrinis na-. BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
A . Geras. DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR-
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63 rd Street, Chicago, III.
____ _ TEL. — 776-5888

Anicetas Garbačiauskas, sav.

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

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

kitoki blankai.

$ į lN3&&NCfe; AT BEAUTY

i fire ano Casualty Company

LAIMINGI NAMAI
ORIGINALUS APARTAMENTINIS 

NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

1 ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS 
20 metų. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas, 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga-

'Ūte užimti. $22.000.
Į PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras.
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 

įkabinėtų virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
$17.500 pajamų metams. Našlė pra
šo «84.mo

fiiĄ KAMBARIU didelis Georgian. 
liĄ VONIOS. įrengtas sausas heismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip našias. ?93.000.

4 BUTU po 5 kambarius mūras^ 4 
auto mūro garažas. Nauias eazo šil
dymas. Platus lotas. Arti Tėviškės 
bažnvčins — Marouette Parke. $49.500. 

1 2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
bei’monfąs Arti ofiso. $48 800.

9 KAMBARIU 9 metu mūro reąidnn- 
eiia. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cent, oro vėsinimas Garažas. 
Arti KA/Irie ir parko. $40.000

2 BUTU. gražus mūras arti vienvo- 
Ivno. Nauias gazn šildymas. 2 auto mū
ro Šarada « 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Nauias gezo šildymas. Arti Margučio 
rad’in <S15 soo

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metu 
mūras. Cent oro vėsinimas. įrengtas 
hpįsmnnt'is ba**es I Vį VOHIOS. 40’ lo
ta s Garažas $24 000.

PLATUS VERTINGAS TOTAS Mar- 
nuette Parke. Kaina $9 900.

R KAMBARIU U4 ankšto 16 metu
9 vonios K«leman-

tas Garažas 83 ir Kedzie. $32 000.
2 AUKŠTU 2 BŪTŲ NAMAS pla

ins lotas Garažas. Arti mūsų. — 
<22.000.

Valdis P pal Rstatp
TORI Sn Washtenaw Ave RE 7-7290

INC0ME TAX " _ 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2603 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • Tek WA 5-2787 
Dideli* pasirinkimas Ivslrlų prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

— “Grandis” Chicagos Liet, 
tautinių tautinių šokių grupė, 
vad. Irenos Smieliauskienės 
yra pakviesta į Pietų Ameriką 
dalyvauti Lietuvių Kongrese. 

(Tos išvykos Globos komitetas 
sausio 20 ir 21 d. Marijos aukšt. 
mokykloje ruošia koncertus, 
kuriij programą išpildys rašyt. 
A. Gustaitis iš Bostono ir Bal
tijos Kvintetas iš Vokietijos. Be 
abejo, tas kvintetas padainuos 
ir visų mėgstamą nuotaikingą 
dainą apie mergaitę ir batu
kus, su dar nuotaikingesniu 
refrenu — Žiūrėk kaip šoka... 
Komitetas yra pagirtinas už to-

— Aleksas Pipiras mirė ir 
bus pašarvotas Mažeika-Evans 
koplyčioje. 6815 So. Western 
Ave. Su velioniu bus atsisvei
kinta penktadienį, sausio 19 d., 
7 v. v. šauliai ir šaulės, turį 
uniformas, prašomi dalyvauti 
atsisveikinime ir laidotuvėse 
uniformuoti.

— Lietuvių Dailės Institutas 
suruošė dailininko Viktoro Viz
girdos tapybos darbų parodą ir 
maloniai kviečia visus atsilan
kyti naujoje Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo Centre, Chi-

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė D’deli kambariai. 
G^ražaa 32 r>ėdu sklvnas Tuoj sa
lima užimti Gerai nežiūrėtas. Ne-' 
bramms 64 ir Artesian

Mf-RTVrq BUNGALOW 6 kamba
riai Dideli miegami. Modern! vonia 
ir virtuvė. Mūrinis garažas. Platus 
sklvnaš. Daug priedų. 64-ta ir Cali
fornia. $26.900.

SIMAITIS REALTY
2951 W 63 ST (Prie Sacramento')

TEL. 436-7878

BUY U. S. SAVINOS BONM

cagoje. Parodos lankymo lai
kas: savaitės dienomis nuo 7 
iki- 9 vai. vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 11 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro. Paroda už
daroma sausio 21 dieną 9 vai. 
vakaro. (Pr.)

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

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

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
..... .................r

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL - WEDNESD., JANUARY 17, 19T3

GEROS DOVANOS
*10$ KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________ $3.00
Minkštais viršeliais tik _______ __ _______ ....______ $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2 00 dabar
tik .....................................     $1.50

Galima taip pat užsisakyti paltu, atsiuntus čekj arba
money orderį.

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

— Baltijos Kvinteto, pagarsė
jusio vakarų Europoje ir rašy
tojo Antano Gustaičio satyrinės 
kūrybos VAKARAI - KONCER
TAI įvyks Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje, Chicagoje, 
sausio 20 d., šeštadieni, 8 vai. va
karo ir 21 d., sekmadienį, 3 vai. 
po pietų. Bilietai gaunami Mar
giniuose.'2511 West 69th St., 
Chicago. Ill., telef.: (312) PR 
8-4585. Jaunimui ir studen
tams tik 2 dol. Koncertus - va
karus rengia Grandies žokių iš
vykai į Pietų Ameriką globoti 
komitetas. (Pr)

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters') 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 80B09. Tel: VI 7-3447

SKAITYK •WAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus .

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avo.

Chicago, I!!. 60632. Tel. YA 7-5980

DET AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
TR SĄŽININGUMO NAMU REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing mūro su
tvirtinimas ir valymas Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AI. WWT.WkKUR TW. 9MUMM

1 .... ............ ......

Federaliniu Ir *clstl|o« pe|amy 
mokesčiu ep«kaičievim«» 
INCOME TAX 

Nekilnolemo turto pirkimas .
pardavimas

REAL E S T A T I
Parviu palludllimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo lnformaci|os 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS 

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

Tel. 436-7878




