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PASIGENDA PROPAGANDINIO MENO
Lietuvos dailininkai, pabrėždami kūrybinį augimą ir meninę 

formą, metodiškai kovojo prieš jiems brukamus siužetinių-temi- 
nių paveikslų reikalavimus, šis prisipažinimas telpa vadinamam 
Lietuvos TSR kultūros ministro L. šepečio straipsnyje, išspaus
dintame Maskvos žurnale “Isskutsva” (1972, nr. 10). Paties še
pečio žodžiais:

“...Tapytojai kurį laiką tenki
nosi išoriniais plastiniais ieško
jimais, formalių kolorito pro
blemų gvildenimu ir t. t. Esant 
tokiai situacijai, netgi pasireiš
kė tam tikros, atseit laiko rei
kalavimais pagrįstos, teorinės 
koncepcijos, kurių vieną sąly
giškai būtų galima pavadinti 
“minimalizmu4, o kitą — ‘anti- 
temiškumu4. Atsirado nuomo
nių, kad, girdi, bendras dailės 
vystymasis, pasireiškiąs konkre
čiais darbais, jų skaičium, te
matikos ryškumu, yra menka- 
reikšmis meninio gyvenimo as
pektas. Vienintelis svarbus as
pektas — pačių dailininkų kūry
binis augimas. Kartu su tuo 
teigta, kad kiekvienas paveiks
las, nepriklausomai nuo temos 
visuomeninio gilumo, vien sa
vo menine forma, esą, galįs pa
kilti iki siužetinės-teminės ta
pybos lygio... Faktiškai imtasi 
kampanijos prieš siužetinį-temi- 
nį paveikslą”.

Tuos savo menui ir individu
alybei ištikimų dailininkų tei
ginius šepetys pasmerkia kaip 
“melagingus” ir “žalingus”. Jis 
atmeta ir “prasimanymą, kad 
lietuvių tarybinei tapybai siųže-

1$ VISO PASAULIO

VYRIAUSYBĖ SVARSTO AR SKOLINTI 
MASKVAI TRIS BILIJONUS DOLERIU

WASHINGTON AS. — Trys Amerikos biznio bendrovės: Te- 
neco, kuri stato laivus, Texas Eastern Transmission Corp, ir Hal
liburton Co. susitarė su Sovietų Sąjunga investuoti į natūralių 
dujų biznį 3 bilijonus dolerių. Dabar laukiama JAV vyriausybės 
patvirtinimo ir paskolų garantavimo nutarimo. Vyriausybei didelį 
spaudimą daro vietiniai naftos ir dujų biznieriai, tačiau vyriausy
bė dar šiais metais turės tarti žodį, nes kitaip minėtos bendrovės 
bandys gauti paskolą Japonijoje ar Europoje.

SAIGONAS. — Savo pačių ae
rodromo subombardavimas Da 
Nange įvyko dėl elektroninių 1 
lėktuvo įrengimo sugedimo. Šis 
įvykis padarė karinei vadovybei! 
daug nemalonumų, nes ji visada 1 
įrodinėjo, kad Hanojuje lėktu
vai puola tik karinius taikinius. 
Priešo kaltinimai buvo paneigti, 
o dabar lėktuvai padarė net to
kią didelę klaidą — puolė savo 
pačių aviacijos bazę.

NEW YORKAS. — Izraelio 
prezidentas Zalman Shazar, pa
buvęs New Yorke, išvvko namo, I 
prašydamas Amerikos žydų pa- Aleksandras Solženicinas nėra toks beturtis, kaip tvirtina jis pats 
dėti Izraeliui apgyvendinti nai1* ir amerikietis rašytojas Alber Maltz, pasiūlęs savo Sovietų Sąjun- 
jus piliečius, atvykstančius iš goje išleidžiamų knygų honoraras Solženicinui. Novosti spaudos 
Sovietų Sąjungos. Pernai vien agentūros korespondentas Semijon Vladimirov, rašydamas New 
New 5orke žydų L. J. A. surin- York Times, tvirtina, kad Solženicinas turi dviejų aukštų namą 
ko 75 mil. dol. Prezidentas buvo netoli Maskvos, Narofominsko vietovėje. Prie namo esąs garažas, 
atvykęs į Trumano gedulo pa- Visas sklypas ir daržas apaugęs baltais beržais. Tą sodybą Sol

ženicinas vadinąs Borzovka. Sodybos fotografijas išspausdinę 
pjr_ žurnalai vakaruose Paris Match ir vokiečių Stern, 
bus

li rugva j aus Prezidentas su žmona 
Rachetti, adjutantas maj. Barbe, 
ponia Bordaberrey, adjutantas, 
dento žmona.

a apžiūri Lietuvos pavili 
prezidentas Bordaberrey, 

Lietuvos at-stovas Grišor

oną. Iš kairės: miesto galva dr. 
viceprezidento žmona Šapeli i, 

Grišonas su žmona, kalbantis su prezi-

Oro piratas 
vaidino pamišėlį

NEW YORKAS. — Teisme, 
kur svarstoma lėktuvo pirato 
Garrett Trapnell byla, psichia
tras teismui pareiškė, kad kal
tinamasis nėra beprotis, kaip jis 
vaidina, bet sveikas apgavikas. 
Kaltinamasis, 34 metų, pernai 
sausio 29 d. pagrobė keleivinį

maldas.

NEW YORKAS. — Nobelio literatūros premijos laimėtojas

BONA. — V. Vokietijos 
mas ambasadorius Kinijoje 
Rolff Pauls, dabartinis pasiun- tas Vladimirov puola Solženici- 
tinys Washingtone, buvęs am- no teigimą, kad jis neturįs kur 
basadoriumi Izraelyje. Į W a- gyventi. Jis rašo, kad be Bor- 
shington bus atsiųstas Berndt zovkos rašytojas gali važiuoti į

Toliau sovietų propagandis-
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mjs etninis pav \a von Staden. užsienio reikalų mi- pjazanę, j-ar gyvena jo pirmoji
mai nesąs organiškas . įkelia njsterijos aukštas valdininkas, žmona ‘ Natalija Rešetovskaja. 
jis tapytojus, kurie aktvviai ' v . . .. . , . . :
reaguoja į tikrovės visuomeni- >TW YORKAS. - Jėzuitų Rašytojas turjs ten dviejųnue- 

c” ,v V.n-io nav’Aitc- seminarija— Woodstock Kole- £aniŲ valdišką butą. Jei čia panius reiškinius” ir kuria paveiks
lus “didiesiems mūsų partijos ir 
valstybės jubiliejams minėti” — 
t. y., propagandistus.

Šepečio straipsnis nežada ge
ro lietuvių dailei. Išvertus jį iš 
partinio žargono, tai perspėji
mas lietuvių dailininkams grįž
ti prie stalininės propagandinės 
tapybos. Terminai “visuomeni
nė tematika” ir “siužetinis te
minis” paveikslas buvo labai 
mėgiami Stalino meninių prie
vaizdų. Kad dailininkams ne
liktų jokios abejonės apie par
tijos vaidmenį, šepetys cituoja 
Leniną: “Mes turime 
planingai tam (meno) 
vadovauti ir formuoti 
tatus”.

visiškai 
procesui 
jo rezul-

(E)

Olandai spaudžia 
vyriausybę

AMSTERDAMAS. — šimtas 
dvidešimt garsių olandų moks
lininkų. rašytojų, menininkų pa
rašė laišką premjerui Biesheu- 
vel reikalaudami, kad jis at
šauktų Olandijos ambasadorių 
Washingtone. Laiške sakoma, 
kad tol, kol Amerika tęs karą 
Indokinijoje, kur nepaisoma 
žmonių gyvybių, Olandija netu
rėtų būti |Washingtone atsto
vaujama ambasadoriaus.

Grupė amerikiečių dvasiškių 
važinėja po Europą, pakeliui į 
Vatikaną, ragindama .daryti 
Amerikai . spaudimą užbaigti 
Vietnamo karą. Dvasiškiai krei
pėsi į Britanijos dvasiškius, ape
liuodami padaryti pareiškimą 
prieš Amerikos vyriausybę.

Akt. J. Wayne Kalifornijoje 
pareiškė, kad seniau Amerikoje 
tokie žmonės būtų ištepti degu
tu ir išvolioti plunksnose.

Pagal susitarimą amerikiečių 
bendrovės pastatytų 1.500 my
lių ilgumo vamzdžių liniją iš 
sovietų Sibiro Uregoiskije žiba
lo laukų iki Murmansko uosto. 
Vamzdžiai būtų 48 celių platu
mo ir turėtų nebijoti didelių šal
čių, Bendrovės duotų Sovietų 
Sąjungai tris bil. dol., o sovietų 
vyriausybė parūpintų dar 700 
mil dol. Tektų pastatyti Mur
manske įmonę, kuri dujas pa
verstų į skystimą, užsaldydama 
jas iki 260 laipsnių Farenheito. 
Tas skystis būtų supompuotas į 
Amerikos tanklaivius ir iš Mur
mansko būtų gabenamas į Ame
rikos rytinį pakraštį, netoli Fila
delfijos.

Dujų tiekimas prasidėtų apie 
1980 metus. Sovietai gautų už 
dujas apie tris kart daugiau, ne
gu jų dabartinė kaina. Sovietai

i/ĖtlAlIflAe i lėktuvą, skrendantį iš Los An-
VtLIAujIVJ ZlNIUa__ l gėlės į New Yorką ir reikala-

♦ j vo 306,000 dol., grasindamas lėk-
♦ Paryžiuje vakar slaptose de- tuvą susprogdinti. Jis buvo su

rytose vėl susitiko dr. Henry čiuptas, nuginkluotas ir paso- 
Kissinger ir šiaurės Vietnamo dintas į kalėjimą.
Le Due Tho. Kalbėta 6 vai. Jo-. Teisme paaiškėjo, kad Trau
kiu informacijų spauda negavo. >nell yra jau 10 karty baustas už 
Tik Hanojaus radijas paskelbė, įvairius nusikaltimus. Kiekvie- 
kad nėra ženklų, kad derybos ną kartą jis būdavo uždaromas 
turės kokių rezultatų.

♦ Washingtone du Piety Viet- pabėgdavo ar, “pasveikęs”, bū
namo pasiuntiniai, vienas jų bu- javo paleidžiamas. Psichiatras 
\ęs užsienio reikalų ministeris, aiškino teisme, kad kaltinama- 
kitas — ambasadorius 6 metus sįg ne (įį nėra ligonis, bet jis — 
W ashingtone, susitiko su vals- gan gudrus, skaitęs daug knygų 
tybės sekr. Rogęrs “pasikeisti apįe psichologiją ir psichiatriją, 
nuomonėmis”. I” * ’ *** " '

♦ Jungtinio kariuomenės šta-’ 
bo viršininkas admirolas Tho
mas Moorer vakar dviem Atsto
vų Rūmu komitetams — gink
luotu jėgų ir lėšų — papasako
jo apie paskutinius šiaurės Viet
namo bombardavimus.

♦ Statistikos biuras paskelbė 
liūdną žinią, kad gruodžio mėn. 
didmeninės prekybos kainos

Į į bepročiu ligoninę, iš kur arba^ dujas per 25 melus ir ati-
duotų paskolą už dujas gauna
mais pinigais. Apskaičiuota, kad 
apmokėjus visas skolas Maskvai 
dar liktų apie 11 milijonų dol. 
Tuos pinigus sovietai pažadėjo 
išleisti prekėms iš Amerikos 
pirkti. Numatoma kasdien im
portuoti iš Sovietų Sąjungos apie 
du bilijonus kubinių pėdų dujų. 
Tai sudarytų apie 10% visų dujų, 
sunaudojamų JAV 
pakraštyje.

Visas tas planas 
“Šiaurės žvaigždės” 
vietų vardu pinigus iš Amerikos 
Eksporto-Importo banko, kuris 
paskolintų 1.5 bil. dol., priimtų 
Vneštorgbank. Dalį pinigų tiki
masi gauti iš First National City 
Banko New Yorke ir iš Bank of 
America San Francisco mieste. 
Šalia 3.7 bil. dol. investuotų So
vietų Sąjungoje, tektų išleisti 
apie 2.6 bil. dol. specialiems 
tanklaiviams statyti. laivai bū
tų pastatyti be federalinės val
džios subsidijų, sako šio plano 
sumanytojai, “šiaurės žvaigž
dės” biznio vykdytojai.

Sakoma, kad Washingtone 
rimtai svarstoma, ar būtų sau
gu Amerikai priklausyti nuo So
vietų Sąjungos duju. Maskve, 
bet kuriuo laiku galėtų uždaryti 
vamzdžius ir sustabdyti Ame
rikai taip reikalingų dujų tieki
mą. t

skrenda į mėnulį
i MASKVA. — Sovietų Sąjunga 
trumpai pranešė, kad pirmadie
nį į erdves buvo paleistas Lu
na 21 erdvėlaivis, kuris skrenda 
tyrinėti mėnulio. Erdvėlaivyje 
nėra kosmonautų, tačiau, gal
vojama, jis veža antrą sovietų 
automatinį “lunochodą”, kuris 
bus nuleistas ant mėnulio ir va
žinės jo paviršiuje, siųsdamas 
į žemę įvairius mokslinių tyri
nėjimų duomenis.

Pirmą “lunochodą” sovietai 
į mėnulį nusiuntė su Luna 17,

į išmokęs gerai suvaidinti proti- 
nį ligonį.

seminarija— ------------- -----
gija, bus uždaryta dėl finansinių šytojui nepatinka, jis galįs va- 
sunkumų ir mažėjančio studen- žiuoti į Maskvą pas savo antrą 
tų skaičiaus. Jėzuitai Ameriko-' žmoną Nataliją Svatlovą, 33 m., 

įkąri gyvenanti patogiame 4-rių 
kambarių bute Gorkio gatvėje.

Solženicinas, Vladimirov ži
niomis, turįs du automobilius, 
kuriuos jis pirkęs pirmosios 
žmonos vardu ir savo uošvės 
vardu. Pats Solženicinas nepar- 
davęs savo trečio automobilio.
Vladimirovas duoda ir automo- 1971 m. Tuo metu automibiliu-

je turės tik tris teologijos mo
kyklas.

♦ Vakar prezidentas Nixonas 
paminėjo savo 60-tą gimtadie
nį. Jis nesijaučiąs senas, nes jis 
vis žiūrįs į ateitį, o ne į praeiti. 
Prezidentas patarė senesnio am
žiaus žmonėms daug laiko pra-
leisti su jaunimu, kas apsaugo bilių registracijos numerius. Sol- kas. varomas saulės pakrauna
mi© senėjimo. ženicinas turįs daug pinigų iš už

sienio. Pinigus jis išleidžiąs 
krautuvėse, kur prekės parduo
damos tik už užsienio valiutą. 
Pinigus iš Šveicarijos jam at- 
siunčiąs advokatas Fritz Heeb. 
Duodamas ir jo adresas.

New York Times korespon
dentas Maskvoje Hedrick Smith 

IzraelicTir Ame- visai kitaiP nušviečia Solženici- 
Ino padėtį. Rašytojas prieš 14 
1 ~ėn. nutarė išsiskirti su savo 
pirma žmona. Praėjusių metų 

- - - -- - liepos mėn. jam skyrybas davė
šventa ir istonnę;Riaza"ėsleismas-lafiaui'’ž'"°- 

pavergtų ia sprendimą apeliavo ir Ru
sijos Federacijoj Aukščiausias 

skyrybas panaikino

Sirija ragina 
arabus Į karą

DAMASKAS. — Sirijos radi
jas po Izraelio lėktuvų puolimo 
pirmadienį paskelbė, kad tie puo
limai tai nauja L.--------- -------
rikos agresija prieš arabų liau
dį. Sirija ragina visas arabų;17]611 
valstybes ir jų kariuomenes įsi- E 
jungti į karą prieš Izraelį ir įgy
vendinti 
arabų misiją 
žemių išvadavimą. Sirijos pa
reiškime reiškiama viltis, kad ki- Teismas 
tos arabų valstvbės nepasiten- Prieš lnėnes>- Tai negirdėtas 

įvykis, kad būtų panaikintas 
skyrybų sprendimas, sako Smith, 
tuo labiau, kad rašytojas jau 
trys metai negyvena su pirma 
žmona ir jau turi du vaikus su 
antra žmona.

Čia ir aiškėja minėto Vladi- 
mirovo rašoma propaganda ir

kins tik moraline parama ir “pa
reiškimais iš tolo”.

Izraelio aviacija puolė kari
nius taikinius Sirijoje septynis 
kartus ir numušė 6 sirų lėktu
vus. Be to, sunaikinti šeši Si
rijos tankai. Sirijos žiniomis, ji 
neteko trijų lėktuvų, tačiau nu
mušė 4 Izraelio lėktuvus ir su- melas. Rašytojas negali, kaip 
naikino 15 tankų bei 10 artileri-, Vladimirovas tvirtina, važiuoti į 
jos pabūklų. Kovose žuvę du Riazanę pas pirmą žmoną, nes 
sirų kareiviai ir 8 buvę sužeisti, jie išsiskyrę ir tokie apsilanky-

Viename Izraelio lėktuvų puo-( mai pakenktų rašytojo skyry- 
lime bombos nukrito šiaurinėje bų bylai. Pirma žmona gavo au- 
Sirijoje, prie latakijos mieštoj tomobilį kaip skyrybų susitari- 
30 mylių nuo Turkijos sienos, .mo objektą. Jo antros motina 
Sirijos brigados kareivinėms turi 
padaryti dideli nuostoliai. I juo

automobilj. bet rašytojas 
nesinaudoja.

moms baterijom, išvažinėjo po 
mėnulį 10 mėn.

Luna 21 turėtų nusileisti ant 
mėnulio penkiadienį ar šešta
dienį.

Susimušė dvi 
Kambodijos grupės
PARYŽIUS. Prancūzijos 

universitetuose studijuoja ne
mažai studentų iš Kambodijos. 
Viename ..bendrabutyje įvyko 
studentų muštynės. Viena gru
pė, kuri palaiko nuverstą princą 
Sihanouką, apsiginklavusi pei
liais ir lazdomis, puolė bendra
butį, kuriame gyveno dabarti
nės Lon Nol vyriausybės šalinin
kai. Vienas studentas buvo už
muštas, dar 30 sužeisti.

KAMPALA. — Ugandos pre
zidentas Idi Amin susirgo ir jo 
pareigas eina gynybos ministe- 
ris Ofumbi.

Sovietų teismas neduoda Sol- 
ženicinui skyrybų, nes jis tada 
galėtų gyventi Maskvoje su sa
vo antra žmona. Valdžia nenori, 
kad jis apsigyventoų sostinėje, 
todėl neduoda ir skyrybų. Taip 
Solženicinas ir gyvena muziko 
Rostropovičiaus mažoje viloje, 
netoli Maskvos.

Egiptas neturįs 
taikos vilčių 

BEIRUTAS. — Egipto prezi
dentas Sadatas, pasikalbėjime su 
Libano laikraščiu Al Bairaq pa- 

Amerikoje pakilo net 1.8%. Dar re'škė, kad jis jau nebot urįs vil- 
daugiau pakilo žemės ūkio, ypač ^’^s’ I<ad kas gero išeitų iš Amc- 
mėsos, kainos.

♦ Ap agentūra iš Vietnamo 
praneša, kad prezidentas Nixo
nas leido lėktuvams pulti kai 
kuriuos šiaurės Vietnamo tai
kinius ir į šiaurę nuo 20-tos pa
ralelės. Savisaugos tikslais lei
džiama pulti priešlėktuvines ba
terijas, radaro stotis arba per-, 
sekioti už linijos priešo Migus. Sovietais, Sadatas pareiškė, kad

♦ Hanojus skundžiasi, kad jje santykiai yra normalūs po 
Amerikos žvalgybos lėktuvai dar premjero Sidky kelionės į Mask- 
ir dabar skraido į šiaurę nuo Vą spalio mėn.
20-tos praralėlės. Amerikiečiai Kalbėdamas apie Egipto stu- 
planuoja naujus bombardavi- dentų neramumus prezidentus 
mus, sako Hanojaus radijas. I pareiškė, kad iš ketvirtadalio

♦ New Orleans policija ne- milijono Egipto studentų tik 70 
beranda antro bandito, kuris iš 
viešbučio, miesto centre apšau
dė policiją ir praeivius. Vienas 
banditas buvo nušautas. Polici
ja dabar nesupranta, ar tik vie
nas ten tebuvo ar antram pavy
ko pabėgti iš apsupto viešbučio.

♦ Japonijos atsisakė duoti vi
zą “Rolling Siones” žvaigždei ; 
Mick Jagger, nes jis Britanijoje a
buvo baustas už narkotikų nau
dojimą. ši grupė Japonijoje tu
rės penkis koncertus.

♦ Ronald Ziegler, prezidento 
spaudos sekretorius, paskirtas jįį-įr Pilm? rėžtaw T Vai 
t“^rtJ"....",*™“i"..r5k’' balaa Tai jau esanti septintoji

šio režisoriaus meninė juosta.

rikos taikos iniciatyvos 
niuose Rytuose. Arabų 
bės nesistengė padaryti 
kai spaudimo. Kai kur 
kos interesai šiandien yra sau
gesni. negu anksčiau. Washing- 
tonui 1971 metais nepavyko su
rasti taikos, pareiškė Sadatas.

Klausiamas apie santykius su

Viduri- 
valsty- 
Ameri- 
Ameri-

tapo agitatoriais, suklaidinti 
“nuotykių ieškančių kairiųjų”. 
Egipte nėra jokios studentų pro
blemos, užtikrino Sadatas.

Meniniai filmai
I Lapkričio 19 d. Vilniaus “Kom 
jaunimo Tiesa’* rašo: “Lietuvos 

anksčiau numa
tyto laiko baigtas kurti naujas 

i meninis filmas “Ties riba”. -Pa
-gal G. Kazanovičiaus ir S. Šal
tenio scenarijų, “Laikrodis ant

lams. Buvęs komunikacijų di
rektorius Herbert Klein pasitrau
kia iš pareigų.

LONDONAS. — Karalienė 
Elzbieta šiemet net du kart ai— Kauno lėlių teatras šį n

denį dalyvavo tarptautiniame h- vyks į Kanadą: liepos 26 iki he
lių pjesių festivalyje Varnoje, pos 5 d. ir rugpjūčio 2-10 d. Ot- 
Bulgarijoje ir buvo apdovano- tawoje įvyks Britanijos komon- 
tas sidabro medaliu. (E) velto premjeni konferencija.

isų duj ų, 
Rytiniame

pavadintas 
■vardu. So

Nauja mokslininkė
Maskvos M. Gorkio Pasauli

nės literatūros institute birželio 
8 d. apginta kandidatinė diser
tacija “Nacionalinės formos ap
raiška šiandieninėje lyrikoje”. 
Disertacijos autorė — instituto 
teorijos skyriaus aspirantė Pal
myra Ka tinai tė. Oficialūs opo
nentai L. Timofejevas ir V. Ku
bilius jos dailią įvertino palan
kiai. (E)

— Lapkričio 17 d. Vilniaus 
“Tiesoje” randame žinią, kad 
šiuo metu trisdešimtyje aukštų
jų mokyklų, esančių Sovietijo- 
je, mokosi 317 Lietuvos studen
tai. Kiekvienais metais tose mo
kyklose baigia mokslus 80-90 
studentų. (E)



j a/nžinybę iškeliavo

SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas : 7120 S. Rockwell SL, Chicago, IIL 60629
> 1 METAI N R. 2 (396)

Ell

PRIE SKAUTININKO BALIO RĖKAUS KARSTO 
paskutinius atsisveikinimo žodžius taria Clevelando Nerijos tuntininkė s. 

N.- Karsnauskaitė. Garbės sargyboje skautas vytis Nagevičius.
V. Bacevičiaus nuotr.SKAUTININKAS BALYS BEKUS

Vienas iš rety povyzdžiy: jau suaugęs 
pažino ir pamilo skautybę

1972 gruodžio 2 d. Clevelande mirė skautininkas Balys Rėkus. 
Gimęs 1905 m. Kaune. Jau bręstantis berniukas, Balys buvo Lie
tuvos nepriklausomybės kovu ir jos pirmųjų nepriklausomybės 
metu vargu bei laimėjimu liudininkas. Beveik tuo pačiu laiku pra
dėtas skautybės sąjūdžis Lietuvoje patraukė rimtai nusiteikusio 
jaunuolio dėmesį ir širdį. Ir jau 1923 m. Balys įsijungia į skautų 
eiles, kurių neapleidžia ligi savo mirties. Taigi, beveik pusė 
šimtmečio išgyventa po Lelijos vėliava!

Skautininkas BALYS RĖKUS 1905 — 1972

tuntui, 
į skau- 
jo dar- 
skiria-

Baliui, jau subrendusiam jau
nuoliui, labiausiai imponavo 
skautų vyčių veikla, nes čia-jis 
matė geriausią kelią tarnauti

■ Dievui, Tėvynei. Artimui ir pa
dėti jaunesniesiems broliams 
rasti gyvenimo prasmę.

*T ; t

Buvo vienas pirmųjų skau
tų vyčių Kauno Eimučio sk.

veikloj, ča jį matome kaip 
vieną š dalyvių v. s. Kolupai
los organizuotose baidarių 
kelionėse Lietuvos upėmis.
Iš veiklos Kaune turime už- 

• rašytas jo pareigas Kauno Aušros 
Itunte ūkvedžiu ir iždininku, va
dovavimą skautų draugovei ir 
kt. Sąjungos'vadovybė, įvertin-

v. vienete. Domėjosi ir ju dama Balio pasiruošimą vadovo
rų skautų programa, akty
viai dalyvavo Kaune veiku
sio vandens skautų vieneto

pareigoms ir jo nuopelnus or
ganizacijai. pakėlė jį į paskauti- 
ninkio laipsnį ir 1937 m. suteikė

Fruitcake Novelty

Fruitcake is traditional during the holidays and traditionally 
time-consuming to prepare . . . until this one. Gayly decorated 
with glace cherry flowers and served from within a ring of 
holly, Ever-So-Easy Fruitcake features a truly novel use for 
packaged com flake crumbs, mincemeat and sweetened con
densed milk. Measuring and mixing together the seven ingred
ients result in a batter to be baked slowly, allowing the flavor* 
to blend. For further "rippling,” this fruitcake can be well-wrap; 
ped and stored a week or more before bringing it to the holiday 
table.

Ever-So Easy Fruitcake

jam Ordiną Už Nuopelnus.
Praūžus pasaulinio karo aud

rai, 1945 m. matome Balį Vo
kietijoje su kitais lietuviais pa
bėgėliais. iča jis, norėdamas 
būt naudingas savo bendro liki
mo artimiesiems, apsiima ne
lengvas Offenbacho stovyklos 
vadovo pareigas. Šalia to, jis 
randa laiko veikti su stovykloje 
esančiu jaunimu: suorganizuo
ja ir vadovauja skautų 
1948 m. jis pakeliamas 
tininko laipsnį. Ir, kaip 
bų įvertinimo simbolis,
mas jam Lelijos ordinas.

Atsikėlęs f JAV, kurį lak gy
veno pas savo gimines Baltimo- 
rėje. Po kelerių melų atvyko į 
Cleveland, kur tuojau aktyviai 
įsijungė į skautiškąją veiklą. Jis 
mielai ir su atsidėjimu talkina 
vienetams, instruktuodamas ir 
mokydamas skautškosios pro
gramos dalykų. 1955-58 m. bu
vo LSB Skautų Vyčių skyriaus 
narys. Ypač uoliai jis talkino 
ruošiant IV Tautinę Stovyklą 
1958 m. Michigane.

Jo idėja buvo savo lėšomis 
įtaisyti stovykloje radijo 
garsintuvų sistemą, pada
rant stovyklą ir visus jos 
įvykius įdomesnius ir gu
vesnius. Kas g neatsimena 
Balio Rėkaus gražių lietuviš
kų dainų ir maršų muzikos?
Vėliau mikrofoną, garsintu

vus naudojo daugelyje stovyk
lų, jaunuomenės renginių ir 
šiaip švenčių bei iškilmių pro
gomis. Metais vėliau matome. 
Bali vadovaujant Pilėnų tunto 
vasaros stovyklai. Taip pat jis 
uoliai renka aukas Jamborees 
fondui, sutelkdamas net per 400 

. dol. Nė vienos vasaros stovyk
los, nė vieno žymesnio skautų 

i gyvenime įvykio nepraleido. 
Skautybė buvo dalis jo asmeny
bės. Tai retas pavyzdys, kaip 
subrendęs žmogus, nebuvęs nuo 
mažų dienų skautu, gali persi
imti ir pamilti skautybės idėją.

Kas arčiau a. a. Balį pažino 
kaip asmenį, tas. turbūt, paste
bėjo jį buvus vienišą ir savyje 
užsidariusį. Jis veikė tyliai ir 
kruopščiai ir savo pareigas a<- 
likdavo su skrupulingu atsidėji
mu. Net preš mirtį nepamiršo 
savo numylėtos lietuvių skautų 
šeimos: savo testamentu žymią 
dalį santaupų paliko Lietuvių 
Skautų Sąjungai}.

Skautininkas Balys Rėkus pa
lieka mums gero pareigingo 
žmogaus ir uolaus skauto pavyz-

Paskutinieji 2 jo amžiaus me
lai. sutrikus jo regėjimui ir šir
dies veikimui, buvo sunkūs. Bet 
ir juos Balys pakėlė su didžia 

.kantrybe ir ištverme, nedejuo
damas ir nesiskųsdamas |x*r 

i daug.

3 eggs
2 cups packaged corn flake 

crumbs
1 teaspoon baking soda
1 14-ox. can (1 J/3 cups) sweet

ened condensed milk

1 2Tm. jar (2 % euy) ready- 
to-usc mincemeat

1 n>. (2 cups) mixed caadM 
fruit

1 cup chopped nuts

1. Lightly grease 9 inch tube pan; line with waxed paper, tightly 
grease waxed paper. Set pan aside.

2. In large mixing bowl, beat eggs until foamy. Add remaining 
ingredients; mix well. Pour batter evenly into tube pan.

3. Bake in slow oven (300’F.) about 1 hour 45 minutes or antft 
wooden pick inserted near center comes out dean. Bemove 
from oven; cool slightly before removing from pan. leg gland 
until thoroughly cooled. If desired, decorate with 0Ke 
cherries.

Yield: 1 9-inch fruitcake. t 4jt< r>J.
Note: Fruitcake may life wrapped tightly in waxed ftpt 
'~il ’nd stored in refrigerator for several weeks before serving 
i or added flavor, wrap fruitcake in liquor soaked chomcinth 
before wrapping in waxed paper and foil.

Sueigoje dalyvauj’a Nerijos tun
to jflrų skautės, gintarea ir ud- 
rytės ir Lituanicos tunto j tirų 
skautai, j. budžiui ir j. jauniai. 
Numatyta trumpa iškilmingoji 
dalis, lauželis ir kavutė. Suelgo- 
je įžodį numatyti udryčių, j. jau
nių ir skautininkų įžodžiai. Tė
veliai, svečiai, skautminkai-kės 
ir šiuo metu pasyvūs jūrų bro
liai ir sesės kviečiami atsilankyti.

ALGIO 
DRIMBOS 
NUOTYKIAI

Mūsų Algis jau keliauja 
Patyrimo daugel gauti, 
0 kuprinėj miltų sauja, 
Druska, prieskoniai pakrauti.
šone nauja tinka švyti, 
Dėžėn blizgių prisidėjo, 
Nes žuvauti numatyta — 
štai skautamoksliG idėja!
Susiradęs vietą ramią 
Pamiškėje prie upelio, 
Tuoj lapinę Algis remia 
Ir užsikarta lauželį.
Žygis nustatytas griežtas: 
Reik lapinę iškaišyti, 
Kepti duoną, planą piešti, 
įrangų dar padaryti...
.Vakare, rasoms užkritus, 
Upėn pasidaro takąPaaiškinimas. Algis Drimba Upėn pasidaro taką 

yra “Skautų Aido” pokštų did- * h- pakrantėn linksmai ritas 
vyris. Jis turi labai daug gerų 
norų, bet visada savo sumany
muose sutinka nenumatytų staig 
menų. Algio kūrėjas yra v.

Atsisveiknimas su velioniu 
praėjo jautriu, nedirbtiniu 

nuoširdumu.
Skautai vyčiai ir dfautninkai «. poetas Bronius Žalys, iliustra-

stovėjo prie karsto garbės sar- torius — v. s. Aleksandras J ak š- 
gyboj. Kiti drauge su kun. K. tas (abu iŠ Australijos). Jautre- 
Žemaičiu skaitė iš Šv. Rašto pa
rinktas vietas apie įnirtį ir prisi
kėlimą. Gausus Neringos tunto 
skaučių būrys, atvykęs į “pasku
tinę sueigą su Baliu”, giedojo 
vakarinę giesmę ir Ateina Nak
tis. Skautininkij ramovės seniū
nas v. s. Pr. Karalius savo atsi
sveikinimo žodyje pasakė:

— Ir kai mes žiūrime į jį šian
dien, tardami jam paskutinį su
diev, matome mūsų brolį Balį 
ramų, linkusį net nusišypsoti... 
Jis tartum byloja mums: “Nu
žygiavau man Viešpaties skirtą 
kelia, niekam neužkliuvau, nie- 
kc neįžeidžiau, stengiausi būti 
naudingas, atlikau pareigas, kaip 
mano jėgos, mano supratimas 
ir mano sąžinė sakė, o dabar ra
mus iškeliauju”. Skautininkų 
ramovės ir Pilėnų tunto vardu 
tariu Tau, mietas broli Baly, iki 
pasimatymo ten, kur mes visi 
anksčiau ar vėliau iškeliausime 
— iki pasimatymo gerojo ir gai
lestingo Viešpaties prieglobsty
je. ' •

Gruodžio 5 a. a. Balys Rėkus 
palaidotas Clevelando Visų Sie
lų kapinėse, kur amžinojo po
ilsio vietą randa beveik visi mū-

kolonijos lietuviai. P. K.’

ji metai, kai Algis Drimba savo 
nuotykiais linksmina “Sk. Aido” 
skaitytojus, šie nuotykiai — iš 
paskutinio numerio (Nr. 10, 
1972).

MIŠKO BROLIO ŽENKLAS

Nuo to laiko, kai Drįmbelė 
Gavo šaunią brolių skiltį, 
Naujas rūpestis jį gelia: 
Reik patyrime pakilti!
Kur girdėta, kad vadovo 
Patyrimas toks, kaip skautų; 
Saugokis kiekvieną kartą, 
Kad koks brolis nesumautų...
Varto Drimba tunto bylą, 
Net aplinkraščius iš Molio, 
Ir staiga mintis jam kyla 
Gauti ženklą Miško Brolio.
Drimba tuoj į tuntą drožia: 
“Miško ženklą noriu gauti. 
Per savaitę pasiruošiu,
Duok maršrutą, kur keliauti...”

OŠ.

su

VEIDAI

DARBAI
Chicagoje šį mėnesį

★ Kernavės tunto paukšty
čių šventė įvyks sekmadienį, sau-, 
šio 14 d.. Jaunime Centro mažo
joje salėje. Paukštytės renkasi- 
tvarkingomis uniformomis 10:45 
vai. ryto. Sueigos pradžia Iii 
vai. r. Kviečiame visus daly
vauti. ;

Rako stovyklos adminis
tracinio komiteto) posėdis įvyks , 
sekmadienį, sausio 14 d., 10 vai.- 
ryto Jaunimo Centre. Visų Chi-- 
cagos tuntų tuntininkai-kės ir. 
visų tuntų stovyklaviečių admi
nistratoriai kviečiami būtinai da
lyvauti. Bus svarstomi svarbūs 
stovyklavietės reikalai.

★ Nerijos tuntas organizuoja 
savaitgalio slidinėjimo iškylą 
sausio 27-28 d. Iškyloje daly
vauja Minijos, Nidos ir Algi
manto laivai. Visi dalyviai tu
ri būti būtinai užpildę atsako
mybės atpalaidavimo lapus.

> Tradicinė jūros skautų-čių 
bendra Klaipėdos Dienos sueiga 
įvyks sausio 21 d., 10 vai. ryto, 
Jaunimo Centro mažojoje salė
je. šiemet sueigos komendan
tu pakviestas jaunas vadovas j. 
b. vyr. valt. dmundas Leipus.

—------------ Ti-
LfETUVOS VARDO Kli.ME

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten m nimąs ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 2(> metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį Tęsiančias knygas.
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARIX) KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St. Chicago, m. 60608
..................  I iii Ii i I ii i ■«■■■**

Neprisimena brolelis

Čia ir krito Drimbų Algis 
Nelygioj kovoj prieš gamtą — 
Išgaravo visas alkis! *3'r 
Renka skubiai savo mantą 
Ir riščiomis Imk namučių 
Skrieja Drimba, kvapą pučia...

Pusryčiams turės lydeką!
Visą naktį ištupėjo: 
Tampė meškerę, sušlapo, 
Finką kažin kur nudėjo, 
0 lydekos anei kvapo...

Gaila Drimbos, to karštuolio, 
Kad į žygį staigiai puolė. 
Norint miške kelti puotą, 
Beik namuos pastudijuoti

Apie uogas, žoles, kmynus, 
šakneles ir žalumynus, 
Nes žalios gamtos platybėj 
Maisto atsargų gausybė.

0 jei primirštai truputį, 
Skautų Aidą griebki, broli, 
Penkto numerio kamputy 
Gamtos maisto kiek tik nori!

Grįžta Drimba paukščiam ulbant 
(bėra lydžio — duoną ruošim), 
Bet čia brolis net apstulba — 
Jo buveinėj baisi košė.

Iš lapinės — šakų stirta, 
Švarkas — skudurų krūvelė, 
0 duonytei skirti miltai 
Draikos krūmuose bevaliai.
Ar meškos ar lūšio būta? 4
Miško brolis net pastyra, 
0 už žioplišką pak0ą . 
Teks be duonos būti vyrui.
Žengia brolis per pialaukę, 
Ieško gamtoje jis maisto, 
Nes jau skilvį vargšui traukia, 
Kaip po neskaniausio vaisto 
0 netrukus štai pilnėja 
Drimbos skautiška kepurė: 
Dugne uogos ritinėjas 
Ir visokių grybų turi
Čiulpia uogą — burnoj velias, 

I Grybai vėl — keisti, kumpliuoti,

Raštikio knygos 
laida išparduota .

Akademinės Skautijos Lei
dykla praneša, kad 1972 m. lap
kričio pradžioje išleista gen. Sta
sio Raštikio atsiminimų knygos 
“Įvykiai ir žmonės” laida yra 
išparduota. Spėjama, kad per 
paskutinius du mėnesius iš lei- 
ryklos išpirkti 1,500 egzemplio
rių yra nauju rekordu šio laiko 
išeivijos knygų rinkoje.

Su “Įvykiai ir žmonės” išlei
dimu Akademinės Skautijos Lei
dykla gražiai pasireiškė visuo
meninės atsakomybės baruose. 
Penkiolika (15) lietuvių laisvo
jo pasaulio laikraščių ir žurna
lų knygą gavo nemokamai. Iš
leistąja knyga buvo apdovano
ta ir eilė institucijų bei asmeny
bių. Knygą gavo eilė Lietuvos 
diplomatų, mūsų mokslo insti
tucijų, visuomenės ir skautijos 
darbuotojų.

Great

Machine.
USA

America is the place that is made 
out of dreams. And, U.S. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
' •“'am will be a reality.

Now E Bonds p*y 5’»% 
maturity of 5 years. 10 
year). Bonds are replaced

*Tow Bonds mature in less than six years.

Naujienos
1739 So. Halsted Street Chicago, Itt. 60608
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LIETIMAI NEPAMIRS PREZ. TRUMANO
Rašo: POVILAS P. DARGIS, SLA prezidentas

Prezidentas Harry Truman, 
kuris mirė eidamas 88 metus, 
istorijoje bus atžymėtas kaip 
vienas iš daugiausiai nuveikusių 
ir pasižymėjusių JAV preziden
tų. Jį tokį prisimins ir visas ci
vilizuotas pasaulis už Jo nuopel
nus, vykdant Trumano Doktri
ną, kurios dėka buvo išgelbė
tos nuo bolševikų invazijos Grai
kija ir Turkija.

Jo nuopelnams priskaito- 
mas, Marscall Planas, kurio pa- 
gelba buvo atstatyta karo su
griauta Europa. O bene svar
biausiai jį atsimins pasaulis,

to, kuri sustabdė tolimesnius 
Stalino grobimus Europoje.

Mums lietuviams prezidentas

nors jau nuo to pirmojo pasi
matymo bus praėję net 25 me
tai... Tas pasiipatymas Wash
ington!) White House — Baltuo
se Rūmuose įvyko rugsėjo 16 
dieną, 1918 m. Amerikos Lietu
vių delegacija sudarė: Leonar
das Šimutis, Dr. Pijuą, Grigaitis, 
Mykolas aVidyla, Povilas P. į 
Dargis ir Jonas Grigalius. Dele
gacija prezidento Trumano bu
vo nuoširdžiai ir draugingai pri
imta. Mes visi penki delegaci
jos nariai ratu apsėdome Prezi
dentą. Jis su mumis kalbėjosi, 
tarsi mes būtume buvę jo art- 
miausi kaimynai.

Dr. P. Grigaitis Amerikos Lie
tuvių Tarybos vardu įteikė pre
zidentui memorandumą, kuria-

Trumanas yra žinomas ir bran-1 me buvo prašoma, kad Prezi- 
gintinas, nes daugiausiai jo dėka 
1948 m. birželio 18 d. JAV kon
grese buvo pravestas svarbus įs
tatymas, vadinamas "Displaced 
Persons Act Number 774. Tuo 
aktu buvo nustatyta 40% kvota 
Pabaltijų valstybių tremtiniams 
atvykti į Ameriką, aiškiai pabrė
žiant, kad tremtiniais yra laiko
mi tie, kurie atsirado Vokieti
joje ar bendrai Vakarų Europo
je prieš 1945 metų gruodžio 22 
dieną. Tuo įstatymu galėjo pa
sinaudoti daugelis mūsų brolių ir 
sesučių, kurie, kaip išvietinti as
menys, tokiame dideliame skai
čiuje, galėjo atvykti į Ameriką.

Amerikos Lietuvių Tarybai 
padarius intervenciją, preziden
tas Harry Truman instruktavo 
Amerikos karo viršininkus Eu
ropoje, kad neišduotų mūsų tau
tiečių tremtinių bolševikams, 
tai yra, kad prievarta jie negrą
žintų lietuvių į sovietų okupuo
tą Lietuvą.

Jis mums lietuviams yra bran
gus ir tuomi, kad pakartotinai 
yra pasakęs, atkartojęs prezi
dento Roosevelto ir Sumner 
Welles pareiškimus, pabrėžda
mas: “That the United States 
has not recognized the incorpo
ration of Lithuania into Union 
of Soviet Republic and conti
nues to recognize and to deal ją sudarė: Dr. Pijus Grigaitis, 
with Reprezentatives of Lithua
nians Acredited to United 
States”.

zidentas instruktuotų Amerikos 
delegaciją, kad ji reikalautų JT 
sudaryti komisiją Lietuvos pa
dėčiai tirti ir kad JAV nedarytų 
taikos, kol mažosios tautos, jų 
tarpe ir Lietuva, nebus išlaisvin
tos. Prezidentas Trumunas į tai 
šiltai atsilepė.

Ši lietuvių delegacijos pasi
kalbėjimą su Prezidentu Ameri
kos spauda puikiai atžymėjo. Ke
li laikraščiai pirmuose pusla
piuose ne tik puikiausiai aprašė, 
bet taip pat įdėjo delegacijos 
nuotraukas-su Prezidentu.

Būnant Washingtone tą pačią 
dieną visa delegacija buvo pri
imta Darbo Sekretoriaus M. To
bin ir Demokratų Partijos Cen
tro pirmininko senatoriaus Mc
Grath. Su jais buvo tartasi dėl 
Demokratų Partijos Platformos 
būsimuose JAV prezidentiniuose 
rinkimuose. Tą pat vakarą visa 
delegacija buvo Lietuvos minis- 
terio Povilo Žadeikio svečiais. 
Lietuvos Atstovybės Rūmuose 
ministeris iškėlė delegacijai pri
ėmimą su gausiom vaišėm.

Antroji delegacija pas 
prezidentą Trumaną

Antras pasimatymas su pre
zidentu Trumanu įvyko 1952 m 
vasario 15-tą dieną. Delegaci-

Lietuvių delegacijos pas 
prezidentą Trumaną

Prisimenu, kaip šiandieną mū
sų lietuvių delegacijos atsilan
kymą pas prezidentą Trumaną,’tuvių Tarybos siekiams ir sy-

Leonardas šimutis, Mykolas Vai- 
dyla, Povilas P. Dargis, V. Kviet- 
kus, A. Trečiokas, V. Laukaitis, 
J. Grigalius, P. Pivaronas ir M. 
Kizytė. šiame pasimatyme pre
zidentas Harry Truman dar kar
tą patvirtino Jungtinių Valsty
bių Vyriausybės pritarimą Le-

i punktų, Jokiu kaip pavyz- 
I džiui:

Amerikos Lietuvių Tarybos dele gacija pas prezidentą Truinaną

Pacientas gali atsisakyti nuo 
I gydymo iki kiek yra įstatymais 
nustatyta, ir jam turi būti pa
aiškintos pasekmės tokio gy
dymo atsisakius.

Pacientas turi teisę gauti iš 
savo daktaro aiškiai ir jam su
prantamai pilną informaciją 
apie jo diagnozę, gydymą ir 
apie prognozę.

Pacientas turi teisę pareika
lauti, kad visi jo ligą ir gydy
mą lieėitj rekordai būtų laiko
mi slaptai.

Pacientas turi teisę į priva
tumą

Jis turi teisę reikalauti., kad 
jam būtų pasakyta ar ir ko
kios rūšies eksperimentus jo 
gydyme ligoninė nori daryti.

Be visų kilų teisių pacientas 
turi teisę patikrinti savo sąs
kaitas nesvarbu kas už jas mo
ka; teisę žinoti ligoninės tai
sykles ir patvarkymus, kurie 
jį patį liečia, ir turi teisę žinoti 
kokios kitos medikalinės Įstai
gos dalyvauja jo gydyme.

Žiaurus elgesys
Praeitą sekmadienį įvyko Ci

cero lietuvių bendruomenės apy-

kiu pareiškė viltį, kad Lietuva 
ir kitos pavergtos tautos atgaus 
savo laisvę.

Rytojaus dieną, Vasario 16-tą,
Lietuyos nepriklausomybės šven jjjjįgg narjų metinis susirinki-
tė minėta Lietuvos pasiuntiny
bėje, kur turėjome progos su
sitikti su kitų Pabaltijų Valsty
bių ministeriais bei žymiais pa
reigūnais iš Valstybės Departa
mento.

Praėjo jau eilė metų nuo anų 
laikų, kada mums lietuviams te
ko lankytis ir prašyti užtarimo 
mūsų tautai Baltuose Rūmuose 
Washingtone, tačiau mes nie
kados nepamiršime prezidento 
Trumano parodyto nuoširdumo 
ir pagalbos mūsų tautai.

Šiandieną jau nėra Jo. Jis iš
keliavo amžinybėn. Mes, pris- 
mindami jį, lenkiame savo gal
vas ir tariame jam: Ramiai il
sėkis didysis lietuvių prieteliau, 
tegu Tau būna lengva šios lais
vos šalies žemelė, kurią Tu taip 
mylėjai.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

|A Musical Christmas ror Everyone J 

' Whether Christmas at your 
house is a family gathering, a 
social occasion, a festival of 
gifts for youngsters or a re
ligious observance — or all of 
these —. music can enhance 
the joys of Christmas Day 
even if no one around the tree 
can play a note.

By making it an Optigan 
Christmas, thousands of fam
ilies across the country will 
be bringing Yule music to 
their celebrations of the happy 
season.

! The Optigan Music-Maker 
looks something like an organ, 
with a piano-type keyboard to 
the right and an accompani
ment panel on the left. But 
unlike an organ or a piano, 
the Optigan can be played to 
make the actual sounds of 
guitars, banjos, marimbas, 
drums and dozens of other in
struments, including the or
gan and piano. The Optigan 
not only produces the sounds 
of all these instruments, but 
also does it in orchestrated 
rhythm patterns.

But Optigan music isn’t just 
a series of recorded instru
ments; the player provides 
his own contribution to the en
semble. If he’s a beginner, he 
finds his own music growing 
rapidly in sophistication as 
his drill and understanding

žmogous teisių bilius 
pacientams ligoninėse

atsisakyti tokios ar kitokios rū
šies gydymo ir gauti tinkamą 
priežiūrą ir globą.

Jei pacientas nori stiklą van-

The iron Curtain 
įsai soundproof.

The Optigan Music-Maker 
offers manual selection o f 
rhythms and instruments in a 
wide variety of musical styles. 
The player provides the mel
ody with the right hand, even 
with just one finger. The Op- 
tigan makes it possible for 
anyone to make music easily, 
and. in effect, to be everything 
irom a carillonneur to a onc-

The heart at the Optigan fe 
-the “music disc,” * trans- 
parent round sheet of tough 
plastic bearing optical record- 
togs of the background music, 
which the instrument reads 
with a beam of light. Each 
music disc, about the size of 
• 12-tnch phonograph record.

Holiday music will be a whole new thing for Christmas 1972, 
with millions of Yuletide vocalists of all ages displaying their 
talent — or at least their enthusiasm — around the revolutionary 
new Optigan.
companiment instruments, 
rhythms and special effects, 
with a wide variety available 
— Sing-Along, Rock, Nashville 
Country. Bossa Nova. Classic 
Guitar, ~ ~
others.

Once 
lected 
placed 
player makes his own music; 
his left hand controls chord 
buttons and special effects 
switches while the right hand, 
on the piano type keyboard, 
plays melody.

And with the guides avail
able, the most inexperienced 
and unmusical type in the 
wofld soon sounds like a 
whole orchestra.-------- ---------

Pop Piano, and many 

the music disc is se- 
hy the player and 
in the Optigan, the

Music teachers find the in
strument a boon; it introduces 
the pleasures o f making 
music while bypassing many 
of the frustrations of the be
ginning student who can’t pro
duce a melody on other in
struments before long hours 
of theory and practice, and it 
makes it possible for the stu
dent to grasp more quickly 
the fundamentals of music — 
and to enjoy it more while 
he’s doing it.

But both teacher and tyro 
can forget lessons at Christ
mastime. Anyone can play 
"Jingle Bells” or "It Came 
Upon a Midnight Clear" as the 
family sings around the tree 
— with Optigan.

mas. Susirinkimo eigos nelie- 
čiu, nes, tikiu, jis bus aprašy
tas lietuviškoje spaudoje.

Noriu tiktai atkreipti visų dė
mesį į vieną žiaurų, begėdišką 
ir visus kultūringus žmones įžei
džiantį dalyką.

Susirinkimo pabaigoje visi už
giedojo Lietuvos himną. Papras
tai, šios giesmės metu visi gieda. 
Kas balso neturi, tai bent pa
garbiai tyli. Taip elgėsi visi šia
me susirinkime buvę lietuviai. 
Visi, išskyrus ponią Birutę Za
latorienę. •'

Susirinkimui dar nepasibai
gus, p. Zalatorienė nuo prezidiu
mo stalo pradėjo rankioti ten 
sudėliotas juostas ir įvairius pa
puošalus, o himno metu ji su
grįžo pasiimti ant stalo buvu
sių gėlių. Visi himno metu ra
miai giedojo, tuo mano pami
nėta ponia, susirinkimui atme
tus kreivus josios vyro kelius, 
norėjo parodyti savo neapykan
tą... Bet ji turėjo bent išklausy
ti Lietuvos himno.

Zalatorienę privalėjo sustab
dyti arčiau prezidiumo stalo bu
vusieji žmonės, bet jie to nepa
darė. Jeigu ji būtų laukan ėju
si kairia salės puse, tai aš ją tik
rai būčiau sustabdžiusi ir pasa
kiusi, kad himno melu nedera 
iš salės eit. Dabar aš protestuo
ju, kad ši moteris išniekino Lie
tuvos himną ir nepagarbiai elgė
si...

Zalatorienė, šitaip pasielgusi- 
labai negražiai išlydėjo sa
vo vyrą iš atsakomingų visuo
meninių pareigų.

Liuda Griauzdienė

Amerikos Ligoninių Sąjunga 
paskelbė dokumentą, vadina-;dens ar ką nors pataisyti, kad 
mą “A Patients Bill of Rights”, būtų patogiau, jis “turi pilną 
kuriame aiškiai pabrėžiama, teisę reikalauti nežiūrint kiek 
kad žmogus patekęs į ligoninę slaugė ir bezurzėtų”.
kaip pacientas turi pilną teisę Tų ligonio teisių paskelbė 12

She can’t come to you for the 
_ truth, but you can reach her. 

Radio Free Europe doe* get the 
truth through.
•frits Radio Free Europe ,$£1

n t auNic aanrie* •>

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

Paa mus taupomi jūsų pinigai atlieka d> 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-

- siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
lie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prie!
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiu* nuo mA 

” nirmoa.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000

UNIVERSAL

•I

c
Crush 
all smokes 
dead out
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Kilnūs ir nekilnus jausmai
Cicero lietuvių abejonės, susirūpinimas, svetimos 

valstybės agentų vaišinimai ir ginčai dėl bendradarbiavi
mo, vaikų siuntimas j komunistines pionierių stovyklas ir 
praeitą sekmadienį pravestas didelis lietuvių laimėjimas 
rūpi visiems Amerikos lietuviams. Daugelis žinojo, kad 
Cicero mieste prieš porą dešimčių metų koją įkėlė lietu
viams svetimas elementas. Ten buvo įsistiprinę vadina
mieji frontininkai, kurie planavo ne tiktai Cicero lietu
vius, bes ir visus Amerikos lietuvius užkariauti ir valdy
ti. Bet jiems nepasisekė.

Frontininkai skelbiasi lietuviais ir krikščionimis, 
bet pagrindiniai krikščionybės principai jiems nerūpėjo 
ir nerūpi. Visuomeniniame gyvenime pirmąjį frontą nau
ji užkariautojai atidarė prieš krikščionis demokratus. 
Šmeižė veiklesnius krikščionių demokratų vadus, gerokai 
apardė jų organizaciją ir neaiškiais metodais pagrobė 
krikščionių puoselėtus finansuotus ir išaugintus lietuviš
kos spaudos organus. Aplaužius krikščionis demokratus, 
jie pradėjo niekinti kitas lietuvių politines partijas. Jiems 
negeri liaudininkai, jie nepatenkinti tautininkais ir ūki
ninkų partijos nariais, o lietuviai socialdemokratai vaiz
duojami beveik bolševikais. Jie nutarė suniekinti visas 
.lietuviškas politines grupes, sudaryti bepartinę partiją ir 
Vadovauti Amerikos lietuviams.

Niekas būtų nieko nesakęs, jeigu jie Amerikos lietu
vius būtų vedę lietuviškais, lietuvių tautai naudingais ke
liais. Jie patys bėgo iš rusų okupuotos Lietuvos, jiems 
nepatinka “tarybinės” Lietuvos santvarka, bet jie pra
dėjo įkalbinėti komunistus pažįstančius žmones, kad ko

ir Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkėje. Jie naudo
jo visas priemones ir toliau kontroliuoti Cicero apylinkę, 
bet ir čia jiems nepasisekė. Kaip tėvų komitetas išvalė 
visus pionierių stovyklų šalininkus, taip Cicero bendruo
menės apylinkė apsivalė nuo keistais keliais lietuvius ve
dančių frontininkų.

Jeigu frontininkai būtų nesiuntę apie politiką nieko 
nenusimanančių vaikų tiesiai į komunistines mokyklas, 
tai jie būtų galėję ir toliau vadovauti apylinkei. Bet ta 
nelemta kelionė sukėlė daug visokių ginčų. Diskusijų me
tu išryškėjo, kur tie “naujo fronto” vadai nori vesti ne 
tik vyresniuosius, bet ir nieku nekaltą jaunimą. Prieš 
vaikų siuntimą pasisakė visa eilė organizacijų, daugelis 
tėvų buvo nepatenkinti. Cicero frontininkams atėjo į pa
galbą vadinamieji akiratininkai. Jiems visą laiką rūpėjo 
senų knygų siuntimas į “tarybinę” Lietuvą, jie davinėjo 
liudijimus “lietuvių kalbai studijuoti”, jie gynė gintis ne
mokėjusius Cicero frontininkus. Svarbiausias jų argu
mentas yra toks:

“Pagaliąu paskutinis ir pats svarbiausias klau
simas kas turi teisę brautis į kito žmogaus sąžinę ir 
pulti jį už tai, kad jis gyvena pagal savo sąžinę? Pa
saulyje šiandien tėra viena tokia partija, kuri tai 
daro — tai komunistų partija. Tik ji viena braunasi į 
asmens sąžinę ir smurtu verčia išpažinti jos ideologi
ją. Ir Lietuvoj jaunimas visaip persekiojamas už baž
nyčios lankymą. Ir kaip bebūtų keista, o yra faktas, 
kad mūsų Cicero mieste tokių inkvizitorių netrūksta, jotina net, kada jis gimė: 1867 
Lietuvoj jaunimas puolamas už religinių jausmų puo
selėjimą, už lankymą bažnyčios, čia puolamas už Lie
tuvos lankymą, už tautinių jausmų ugdymą. Inkvi
zicija ta pati, tik skirtingos priežastys. Aš nepažįstu 
Brusokienės, Pilionio ir Orento, rašiusių atvirus 
laiškus Naujienoms, ir smerkusių minėtas merginas, 
bet iš tų laiškų matyti, kad jie — nekilnių jausmų 
žmonės”. (Akiračiai, 1972 m. spalio Nr., 11 psl,).
Šias mintis paskelbė A. Daugvydas, slapyvardžiu pri

sidengęs Akiračių steigėjas ir politinių jų gairių nusta- 
tinėtojas. Nekilniais žmonėmis jis vadina tuos, kurie 
suabejojo vaikų siuntimo į komunistines pionierių sto
vyklas tikslingumu, o kilniais, aišku, bus tie, kurie ra
gino vaikus ten siųsti. Jis pripažįsta, kad “tarybinėje” 
Lietuvoje žmonės persekiojami už religinių jausmų puo
selėjimą. Bet jam nekilni yra Brusokienė, kuri klausia, 
kaip religinės organizacijos atstovai gali būti svečiais 
žmonių, kurie persekioja tos pačios religijos išpažintojus. 
Kilnus yra tas, kuris, įsibrovęs į tėvų komitetą, tėvus ap
gaudinėjo, o nekilnus yra Pilionis, kuris apgaulę iškelia 
viešumon. Nekilnus yra Orentas, panoręs aplankyti ka
lėjime laikomus lietuvius, bet kilnus yra jo oponentas, 
apie kalėjimą ir klausyti nepanoręs.

Trumpai: nekilni yra didelė Cicero lietuvių dauguma, 
bet kilni yra Cicero lietuvius apstačiusi maža grupelė.

Kompozitorius Česlovas Sasnauskas

kitų
mentų neišliko, tai tebėra abe-

asmens tapatybės doku-

ruošiant

mane šį 
Ne be to,

Įnunfetų apsėstas Kapsuko universitetas nėra toks blo-lTai> aišku, nesąmonė. Nepateisinamo elgesio šitokiu ar- 
vedamas mokyklas verta lankyti, neS|gymentu neapginsi. Frontininkai įgali dangstytis įvai- 

: o jaunus Cicero j rįOmis skraistėmis, bet lietuvių daugumos ; kreivais ke-len galima “lietuvių kalbos pasimokyti”; o 
lietuvius ragino nuvažiuoti į komunistų vaikams steigtas 
pionierių stovyklas ir pasigrožėti Lietuvos gamta.
- Nežiūrint į atsakomingų ir rimtų žmonių bei organi
zacijų įspėjimus, praeitą vasarą jie vis dėlto nuvežė gru
pę vaikų į Lietuvą. Ekskursiją “tarybinėn” Lietuvon or
ganizavo specialūs agentai, bet nelemtos kelionės skrais
tei buvo naudojamas Cicero Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas. Cicero mokyklos tėvai nebuvo atsiklausti, bet 
jų vardu išsiųsti vaikai. Kai šita apgaulė buvo išaiškinta, 
tai tėvai iš pagrindų išvalė komitetą, išmetė visus vaikų i 
siuntimo į komunistines stovyklas šalininkus. ' ■

Be tėvų komiteto, tie patys žmonės buvo įsistiprinę mas diplomą 1901 -

liais jie nenuves. Cicero lietuviai,, apvalydami bendruo
menės apylinkę, pirmieji nuo tokių vadų atsisakė.

MUZIKAS IŠ SEINŲ KRAŠTO
Knyga apie kompozitorių Česlovą Sasnauską

Kompozitorius Česlovas Sas
nauskas (1867 — 1916) gimė 
ir augo Kapčiamiestyje, bet, 
stodamas į Peterburgo konser
vatoriją 1892 metais ir gauda-

■ aisiais, ra-

“ * ad-
ir kitais atžvil-

metų birželio ar liepos 19 die
ną. Tas rūpestis, 
spaudai monografiją apie Č. 
Sasnauską, atvedė 
pavasarį į Seinus.
kad knietėjo paieškoti ir Sas
nausko tėvo, Seinų miestelė
no ir nepavykusio klieriko — 
išėjusio į vargonininkus — gy
venimo pradžios bei mokymo
si pėdsakų. Iš Lapukavo kaimo 
kilusi ir Sasnausko motina Ka
rolina Kibišiūtė. Abu turėjo 
būti gimę apie 1840 metus ar 
kiek vėliau. Tokių senų pėd
sakų ieškojimas reikalauja 
daug laiko, gal jas dar pavyks 
pratęsti.

Kompozitoriaus tėvo Tomo 
Sasnausko karjera, beje, tuo 
ir pasibaigė: Seinai — Kapčia
miestis. Sūnaus, tai yra Čes
lovo Sasnausko veiklos geogra
fija (Kapčiamiestis — Gražiš
kiai — Vilkaviškis — Kaunas 
— Daugpilis — Peterburgas) 
atspindi ryškų visuomeninį iš
kilimą, kurį nulėmė jo, iš 
pradžių tokio paties provinci
jos vargonininko, veržimasis į 
mokslus (dviejų aukštųjų mo
kyklų diplomai), kūrybinių 
kompozitoriaus galių subren
dimas ir apraiška. Kilęs iš 
smarkiai sulenkėjusios šeimos, 
Peterburge Sasnauskas įsijun
gė į tenykštės ir visos lietuvių 
visuomenės gyvenimą, palaips
niui tvirtai apsisprendė lietu
vybės naudai. Jo išleistoji vei
kalų serija “Lietuviška muzi- 

višos taūioš 
i simboliu.

šėsi “Seinų gyventoju”. Ir 
ministraciniu. L _1.
giais abi vietovės buvo daug la- ka” tapo tartum 
biau susietos, negu dabar. Ka- kultūrinio siekimo 
daugi nei Sasnausko paso, iš- Beveik kasmet Sasnauskas ap
duoto taip pat Seinuose, nei lankydavo ir savo gimtąjį Sei-

nų kraštą. Mirė Pirmojo pa
saulinio karo metu Petrogra
de; gerokai vėliau jo palaikai 
buvo pervežti į Lietuvą ir da
bar ilsisi Kaune, Petrašiūnų 
kapinėse.

Tai buvo veiklus ir šakotas 
žmogus, įvairiapusis muzikas. 
Jau 70 metų Lietuva dainuoja 
jo dainą “Kur bėga Šešupė”, 
ne vieno choro repertuarą puo
šia Sasnausko “Užmigo žemė”, 
buvo ir tebėra mėgiamas jo 
“Karvelėlis”. Sasnauskas su
komponavo ir kitų vertingų 
veikalų chorams, vargonams 
bei solo romansų, spausdino 
juos Rusijoje, Lenkijoje ir Vo
kietijoje; jis pirmasis ėmėsi 
plėtoti dideles chorines kom
pozicijas iš mūsų posminių 
liaudies dainų, paliko stam
bių ir meniškai labai reikšmin
gų chorinių bažnytinės muzi
kos kūrinių — Miserere, Re
quiem. Sasnauskas buvo pa
žįstamas ir bendravo su dau
geliu lietuvių, rusų, lenkų, lat
vių kultūros veikėjų, pasižy
mėjo kaip profesinių ir mėgė
jiškų chorų vadovas, daini
ninkas ir vargonininkas, kaip 
lietuviškų gaidų leidyklos ini
ciatorius, rašė į spaudą įvai
riais muzikos klausimais, da
lyvavo lietuvių ir lenkų drau
gijų veikloje

Tos veiklos pėdsakai išmė
tyti Vilniaus, Kauno, Lenin
grado, Maskvos, Varšuvos, Kro
kuvos, Liubline bibliotekose 
bei archyvuose, todėl knygą 
apie Sasnauską buvo ir įdomu, 
ir sunku rašyti. Darbas užtru
ko nemažiau mėtų. Praėju
sių vasarą užbaigiau pirmą 
knygos variantą (apie 500 ma-

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Noriu pažiūrėti buvusį labai 
gražų parką, kuris aptvertas 
aukšta geležine tvora, bet į jį 
įžengti negalima. Tad einu 
viena puse milžiniškais pla
čiais laiptais ir pro tvorą ste
biu parką. Tais pačiais laiptais 
kiek atokiau lipa tokia bai
dyklė moteris. Jos ilgi juodi 
rūbai susinešioję, apiplyšę, iš 
batų kyšo nuogi pirštai ir vie
noje rankoje maskatuoja ne
šamas koks tai, maišiukas.. 
Atstumą tarp mūsų perbėga 
keletas juodų kačių. Jos bai
siai pašiurpusios, perkarusios, 
aiškiai matosi neprižiūrimos. 
Čia nėra katėms ir šunims dak
tarų. niekas nenuprausia ir 
nesiguldo su savim į lovą. 
-“Juoda katė perbėgo kelią”, 
lietuvių prietaringumo blogas 
ženklas.

Už tvoros parke matosi gra
žus paminklas. Grupė stovylų 
"kažką simbolizuoja. Netoli 
žydi gėlės ir auga vešlios pal
mės. Tarp jų, kur tik užmatai, 
skraido purvini popieriai; iš
džiūvęs tvenkinukas. matyti 
buvęs fontanas, pilnas pripu-

vęs visokių sąšlavų, dvokia. 
Kai jau baigiau lipti į viršų, 
kur buvo arti šimto labai pla
čių laiptų, stoviu prieš labai 
gražų namą, kuriame, sako, 
yra muziejus ir biblioteka. Se
na. stilinga ir architektūriškai 
labai išradinga pastato staty
ba patraukli, bet apleistas 
namas sukelia gailestį, žvel
giu iš aukštumos į vandenį ir 
gėriuosi aplinkos vaizdingu
mu. Žemai matau didelį, bet 
labai “biedną” gatvės judėji
mą. Žmonės labai paprastai 
apsirengę, gal dėl barngumo. 
Nežinau. Automobiliai, kurių, 
žinoma nėra daug, prasti, su
dėvėti. Sunkvežimiai bei au
tobusai taip pat neįprastai “iš
klerę”, neprižiūrimi. Žinoma, 
čia viskas valdžios, tai kas gi 
rūpinsis.

Apsidairęs leidžiuosi vėl ki
ta parkopuse tokiais nepap- 
rasttais plačiais laiptais, nes 
jie vienodo dydžio abiejuose 
pusėse. Laiptai nutrupėję ir 
atrodo, kad kraštas tik nesenai 
išgyvenęs dideles karo audras, 
buvęs labai nuteriotas, dabar 
tik pradeda atsigauti.

Mieste rūkas, drėgna, kaip 
ir mano nuotaika. Gal di
džiausia priežastis ir yra, kad 
nesusitinku nei vieno turisto. 
Jaučiuosi klajojąs vienas tarp 
vietinių, kas sukelia rūpestį ir 
man greičiau iš čia išsinešdin
ti. Tad susirandu agentūrą ir 
pasidarau rezervaciją dar šiam 
vakarui į Maroko, į Kasablan
ką.

Kur tik užeinu. įstaigose ar 
krautuvėse, visi jaučiu, kaip 
mane stebi, nerodydami jokio 
paslaugumo arba simpatijos 
jausmo. Kai jau rezervaciją 
tūrių, tada pasuku link jų gar
saus bazaro. Einu kita, irgi 
centrine gatve, kur pristatyta 
šaligatviuose daug staliukų. Tai 
lauko kavinės, žmonės sėdi, 
valgo, geria. Bendrai čia krau
tuvėse gali rasti ko tik nori, 
ir aš prieinu išvados, kad dar 
čia kur kas geriau negu Irane 
arba Burmoje — Rangūne.

Nazaras atrodo darprivačių 
rankų tvarkomas. Krautuvė
lėse matosi ir persiškų kilimų 
ir gražiai išmargintų staltiesių, 
lovatiesių ir visokių išdirbinių 
bei suvenyrų. Čia niekas ne
traukia. nešaukia, nori užeik, 
nori praeik. Pasižvalgau ba- 
zare be didesnio susidomėji

mo ir keliauju susirasti vietą 
papietauti. Tai nebuvo lengva, 
nes norėjau rasti kiek geresnę 
vietą, o iš pasiklausimų ne
daug galėjau sužinoti, neran
du angliškai kalbančių.

Papietavęs negrįžtu į vieš
butį poilsiui, kaip paprastai 
kitose valstybėse darydavau, 
laiko mažai, bet pasiimu pir
mą pasitaikiusi taksį ir važiuo
ju įdomesnių vietų pamatyti. 
Jų čia nedaug, ir tos pačios ge
rokai apleistos. Jokių brošiū
rėlių bei informacijos taip pat 
negalima niekur gauti. Iš ve
žėjo sužinau, kad anie parko 
laiptai turi 150 pėdų pločio, 
kad tas parkas anksčiau buvęs 
atdaras publikai ir turistų gau
siai lankomas. Kad tas dide
lis dramblys, karį parke ma
čiau, simbolizuoja jų krašto 
didelį pajėgumą. Už tai jis adt 
tokio didelio pjedestalo, ap- 
sta-tytas didvyrių figūromis.

Trumpai apžiūrinėju porą 
nialdnamių, kurie be didesnio 
architektūrinio mandrumo. Už
suku į muziejų, kuris turi su
kaupęs daug ir labai įdomių 
eksponatų. Be to, ir patalpa 
labai jau inp nuo j anti. Visiir 
užrašai prancūzų kalba, nėra 
kas aiškina, tad Susigaudyti

turistui nėra jau taip lengva. 
Visur tuščia, lyg būtų koks ne
ramumų laikas, žiopsau prieš 
vieną archeologinį eksponatą 
ir nedaug apie ji susigaudau, 
nebent kad jis rastas iš 500 me
tų prieš Kristų ir kilęs iš grani
to medžiagos.

Muziejai mane visada vargi
na ir aš juose pasistengiu per 
ilgai nesugaišti. Tad riėgaišuo- 
ju aš ir čia, Šitame muziejuje. 
Peržygiuoju. peržvelgiu ir neš- 
dinuosi savais keliais.

Tik dabar pastebiu, kad Pia
no viešbutis, kuriame esu ap
sistojęs, ant tokio didelio pa- 
kriaušio. atve eina kaip ir vi
sur, bet kaip stoti ir žiūri per 
gatvės aptvarą, matai kitbjfe 
gatvės pusėje tik keturaukščių 
namų stogus. Behdrai. mieštas 
nuostabiai gražiai kalnuose iš
sidėstęs. Seriamiestyjė galima 
matyti antikinių namų, gatvės 
grįstos akmenėliais su senovi
niais įdomiai* prieangiais ir 
kolonomis.

Gatvėje seka elgetos. Jų de
ra tiek daug kaip Kalkutoje, bet 
gi pagal jų tvarką čia elgetų iŠ 
viso neturėtų būti. Jie Čia to
kie nedrąsūs, kad net pagailo 
ir jiems nesivaržau kokį grašį 
išmesti.
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kią paruošti galutinį, jos tekstą 
redagavimui ir išleidimui. Jei 
atsirastų dar žmonių, kurie 
turi archyvinės medžiagos ar
ba prisiminimų apie Sasnaus
ką, būčiau labai dėkingas.

Knygą šiuo metu sudaro 10 
skyrių, komentarai ir Č. Sas
nausko kūrinių sąrašas su bib
liografija, o taip pat priedai, 
kur bus paskelbta, jei tilps, kai 
kas iš kompozitoriaus laiškų 
bei straipsnių.

pasirinki- 
nuosekli 

kurią iš- 
dar šeši

Pirmajame skyriuje, kurį pa
vadinau “Vargonininkų gady
nė”, . kalbama apie Lietuvos 
muzikinės kultūros padėtį XIX 
šimtmetyje, apie tą socialinę 
kultūrinę dirvą, kuri išaugino 
visus mūsų įžymiuasius nacio
nalinio išsivadavimo sąjūdžio 
kompozitorius. Tolesni du sky
riai — apie Sasnausko šeimą 
jaunystę, vargoninkavimą Lie
tuvoje, studijas Peterburge ir 
savarankiško kelio 
mą — taigi pusiau 
biografinė studija, 
sišakodami pratęsia
skyriai, čia nagrinėjama jau 
atskiros subrendusio Sausnaus- 
ko muzikinės veiklos sritys, ap
tariama jo būdas ir pasaulė
žiūra, jo paties ir jo kūrinių 
likimas. Didžiausias dešimta- ' 
sis skyrius — tai Sasnausko 
kūrybos palikimo analizė, sti
liaus bruožų apibūdinimas, 
kompozitoriaus siekių ir dar
bo rezultatų vertinimas.

Bibliografija — tai Sasnaus
ko raštai apie jį, įvairios spaus 
dintos informacijos ir koncer
tų programos — sudarys apie 
300 pozicijų. Jo kompozicijos 
apima 17 metų laikotarpį — 
pagal tai, kiekis nėra labai di
delis. Sasnauskas kurdavo lė
tai, ilgai taisinėdamas ir šlifuo
damas savo veikalus, delsda
mas juos atspausdinti. Kai kas 
(iš rankraščių) dėl to yra žu
vę arba dar nerasta. Tačiau 
atspausdintieji po tokių kruop
ščių tobulinimų Sasnausko 
veikalai yra iš tiesų vertingi, 
gilaus turinio ir beveik visada 
išbaigtos išraiškos. Geriausi jų 
įeina į lietuviškos muzikinės 
klasikos aukso fondą.

Vytautas Landsbergis 
Varsnos, 1^72 m. rugp. - spal. m.

“NAUJIENA^'/ SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PRbFESIO 
NALAI,. DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS Ift GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

Šinėle puslapių), o dabar rei- p||Khi jav TAUPYMO BONUS
ss

Tiek pasaulyje vargo maty
damas. ir vis kas kart labiau 
įvertinu ir branginu kraštą, 
kuris mums davė tokį gerą gy
venimą. Mes per daug pripra
tome ir kartais tai pamirštame, 
bet pakeliavus, atsidaro akys 
ir ausys, prisipildo širdis dė
kingumo ir įvertinimas liejasi 
per kraštus, žinoma, geru gy
venimu pasigirti kiekviena val
stybė gali, bet gerą gyvenimą 
turėti, kaip dabar savomis 
akimis pamačiau — ne!

Čia naudojama prancūzų 
kalba, it aš iŠ bėdos keletą žd- 
džių iš mokyklos suolo prisi
mindamas Švebeldžiuoju. Ką 
man sako, kiek lengviau su
prantu. bet kalbėti nesiseka ii 
gana.

Jei riedą dieną torista* te
būna. nereikia mokėti aero
dromo mokesčių, čia gi gau
tus iš manęs jie nori pasilaiky
ti. Protestuoju ir pagaliau 
tampu ntto mokesčio atleHtas 
— grąžina.

Amerikietis iš Fferftlos at
vykęs prekybos reikalais ir 
jttds sėkhiihgttt štitVAtkęs dd- 
bar grįžta atgal. Jis neigiamai 
atsiliepia it thati drąsiai šid 
krašto tvarką kritikuoja. Aižy
to valdžioj esanti kbrupcija.

esą labai sunku kokį iibrs biz
nį padaryti. Aš lyg kiek ir ven
giu atvirai pasisakyti, nežino
damas su kuo kalbu, nors esu 
rtegeresnėš nubrribtiėš kaip ir 
jis,

Išvažiuojančių, kaip ir atva
žiuojančių Su manim, nėra 
daug. Aerodromas hčdidukas. 
Kontrolė ir išvažiuojant Ką 
pirkai? Kiek išlfeidsti? Ar ne
pardavė! juodoje rinkoje do
lerių ir t. t Atsiskaitęs kaip 
pridera su valdžios atstovais, 
pasijut!tu kur kas gbriaų.

Kai išeindrh jau į išdykimo 
salę, kur “Preė duty’ apsipir
kimas, žihotha tik Už dolerius, 
pasidaro gaila vietinių kelei
viu, kurie taip smalsiai seka 
akimis mus. perkančios. Aš 
nupirkęs kanadiškoš (Degtinės 
bonką įteikiu vieniems senu
kams. kurie pasiruošę man 
rankas išbučiuoti. Net gėda 
pasidaro sulaukus tiek daug iš 
jų nuolankūmo. greit nuo 
jų pasišalinu.

(Btlš daugi h U)

SKAITYK PATS IR PARAGINO
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIU, AUSŲ, NOSIES 
I* GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

Ran t*l. 239-4683

ML K* G. BALUKAS
AK.USKR1JA IR MOTRRŲ LIGOS 
GINCKOLOGINt CHIRURGU A 
6449 So. Putartu Rd. (Crawford 

a**dic*| Building). T*L LU 5 6446 
friima ligonius pagal suaitaruo*.

Jei neauuiepuu akambipti 374-W12 

r*tef4 PRoapoct 8-1717

GYDYTOJAS IR CNIKORGAS 
3148 WEST 63rd STREET

ūktai antradieniais ir penktadieniais.
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez. 3241 WEST 66th PLACE
Pbtat; REpubiic 7-7868

MIAMI, FLA.
Padidėjo lietuvių kaičius

Muzikas Zenonas Jonušas, 
muz. Br. Jonušo tikras brolis, 
virš dvidešimt metų išgyvenęs 
Kolumbijoje — Pietų Ameriko
je, persikėlė į JAV ir apsigyve
no Floridoje, Miami mieste. Jo 
dabartinis adresas; 4645 S. W. 
93" Ave., Miami, Florida, 33165.

Pastovų darbą gavo “Cannon 
Music Company” ir yra paten
kintas.

Verčiasi ir privačiai: duoda 
muzikos pamokas ir taiso įvai
rius muzikos instrumentus.

Būdamas tremtyje — Vokie
tijoje, 1945 m. apsigyveno Ba
varijoje Eichstėto-Rebdorfo pa
bėgėlių stovykloje, kur įsteigė 
mišrų ir vyrų chorus, vyrų ok-

tetą ir jiems vadqvgvo. Suruošė, uęs dar didespj šaukštu negu 
stovykloje keti* iehnynfariue ir Pataa, dar labiau pravirko. 
Eichsteto mieste tris viešus kon
certus.

1947 m. persikėlęs Į Kąsnelį,
subūrė pučiamąją instrumentų^ — Verkiu, kad vietoj tavo 
orkestrą, kuriam vadovavo iki žmonos nenustipai tu pats. 
1950 m. t. y. iki emigracijos į| 
Pietų Ameriką. prme-ta

— O kogi tu, drauge, vertei?
— paklausė Patas.

SUSIRLNK1MŲ

PRANEŠIMAI

«SS»

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Taief. 6954533 
Fax Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

(MINSKAS

physician and surgeon

GITU N DIG 
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

Ofi»**: HEmlock 0849 
R*ad< 3882233

OFISO VALANDOS:
/irmnciiemais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad. penktadieni nuo 1—5. treč. 
„ . ir_šestad. tiktai susitarus. .

R*x.; GI 84)873

DR. W. HSm -SSlNAS
AKUŠERIJA IR moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 S*. K*4zie Avi, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
rtlfepia. skambinti Mi 340Q1., ,

DR. NINA KRAIKU.- 
KRIAUCEUŪNAiTĖ

AKUIERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZTE AVE. 

Tite. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso t«U HE 4-1816 arba RE 7-9700 
Reridanci jos: PR 6-9801

DR. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 7Irt STREET ’

VALANDOS; Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.

j

Suvalkiečių Draugija
Suvalkiečių Draugija 
pradeda 35-tus metus

Lietuvių Suvalkiečių Draugi
ja jau pradeda 35-tuosius savo 
gyvavimo ir gražaus kultūrinio 
darbo metus.

Kadangi savo plačiai veiklai 
neužtenka mokesčių pajamų iš 
savo narių (nario mokestis tik 
pusantro dolerio metams), drau
gija pajamons gauti šį šeštadie
nį, sausio 13 dieną ruošia links
mą vakarą Hollywood salėje, 
2417 W. 43 St Pradžia nuo 7 
vai. vakaro. Bus bufetas; įvai
rių gėrimų ir užkandžių bei do
vanų laimėjimui, bus ir įvairių 
kitų pamarginimų. Šokiam gros 
Jurgio Joniko orkestras. Drau
gijos valdyba kviečia visus na
rius ir svečius gausiai dalyvauti, 
turėti gerus laikus ir tuom pa
čiu paremti draugijos gerus 
darbus.

Be to nepamirškim, kad tu-

SKAITYK LR KITAM PATAPK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

_ Chicago* Ltatuviy Suvalkiečiu Imkit*, mano mi*li broliai, kont*|imo ir kantrumo p*v*Mc*lo prenatal 
Draugi jo* šoklų vakaras įvyks sausio kurio jum* kalbėjo vardan Vtašpotta*. Jok. 5:10.
13 d., šeštadieni 7 vai. vakaro Hol
lywood salėje 2317 W. 43rd St. Bus Teisingasis takas vis dar yra “siauras takas”, — nusižeminimo savęs 
gėrimų, užkandžių dovanų J. Joni-' V užsigynimo savęs — takas nusižeminimo ir nuolankumo: ir reikės mums 
kp orkestras gros šokiams. Kviečiam tiek pat, o£al ir dar daugiau, pastangų ir malonės šiuose metuose vaikš&o- 
visus.

>s šokiams. Kviečiam tiek pat, o gal ir dar daugiau, pastangų ir malonės šiuose metuose vaikščio- 
Valdyb* ir Komtaiįa ti ant jo, kiek reikėjo pereitais metais; nes juo daugiau mes paaugame ma

lonėje ir žinojime, tuo didesni bus mūsų gundymai ant pasigyrimo, ant pa
sipūtimo, ant galvotumo, ant augšto apie save manymo; ir juo aukščiau 
mes pakilsime tikėjime, viltyje, meilėje ir darbštupe tarnaudami Viešpa
čiui Dievui, tuo daugiau didysis priešas užstos mums žengimą priekyn, ir 
tuą labiau jo špiegai apšmeiž mus tr piktai kalbės, ir paprastai stengsis num

. F. Zavirt, 3715 W*M 66fh Sfrwt, Chicago, Illinois 60629
8V. RAITO TYRINrrOJAI

tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 10 d. 8 vaL vak. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Po susirin
kimo bus vaišės.

Benk* Žemgulį*, ratt.

(PUTKAMENTAb)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės

ROY R. PETRO IPUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GELBS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 84)834

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdravda 
ŽEMA KAINA

2047 W. 67th Pt. WAibrook 54063

MO V IN G
iš jvatrip atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tet: FRontier 6-1882

DH FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71«t St. — Tėt 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’L.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DL LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofise t*|*f.: 776-2880 
Naujas rez. t*lef.: 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

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

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

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

Rex tai.: WA 5*3099

ML VYT. TAURAS
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 

Boffdra prokfika, *p*c. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tol..- PR 8-1223
OFISO VAL.: pirtb.. antrad.. trečiad.

pagal susitarimą.

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

_2454 WEST 71st STREET 
Oftao Met.: HEmleck 44123

Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

P. SUSKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTSZISTAS
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Support*) ir t L

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 W*«t 63rd St., Chicago, HI. 60629

Telef.: PRocpect 6-5084

BIZNIERIAI kurie garsinasi 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIĄ

draugijos geri darbuotojai vei
kėjai — Julija Sadauskas, kuri 
po belaimės savo namuose da
bar guli Christ Community li
goninėje, 4440 W. 95 St., kam
bario numeris 310. Taip pat jau 
nuo seniau serga Julius Klimas, 
Julija Daujotienė, Antanas Jusas 
ir Mary Urbelis. Visi mes ir kitų 
draugijų nariai pasigenda tokių 
gerų veikėjų ir linki geros svei
katos ir greit sugrįžti į visuome
ninę veiklų, kur esate labai lau
kiami. Mes jūsų nepamirštame, 
sveikite, būkite sveiki ir iki ma
lonaus pasimatymo.

Ona Švirmickas

Verkiu, kad tu nepastipai
Maksas ir Patas sėdėjo vie

nas prieš kitą restorane prie 
stalo. Abu airiai.

Patas užkabina pilną šaukš
tą krienų, manydamas, kad 
bulvinė košė ir nuryja. Iš akių: 
pasipylė ašaros, o veidas pu-' 
raudo kaip virtas vėžys.

Pamatęs savo draugą ver-' 
kiant, Maksas paklausė:

— Patai, ko tu verki?
— Kaip neverkti, — sako Pa

tas, — Šįryt gavau laišką, kad 
mano žmona mirė, Dieve duok 
jai dangų!

— Labai gaila, — atsakė Pa
tas.

— Gal norėtum paragauti ši
tos košės? — paklausė 'Patas, 
pakišdamas Maksui krienus.

— Suprantama, kad noriu, 
— atsakė Maksas ir pasikabi-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI iš balfo veiklos
404 didėti puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — 13.00.

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

site čekį ait® Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

DfiDČS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo partaftų 
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 Viarioio Žmogau* Gyvenimą — Dėdė* 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas deos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antane* Rūką*, VIENI8O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio • Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 psL. kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

2

SKAITYK •NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

HARRIETT EVANAUSKAS
Gyveno 8134 South Saginaw Ava.

Mirė 1973 metų sausio 7 d., 11.-30 vai. vakaro, sulaukusi 76 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Ramygalos parap.

Amerikoje išgyveno 60 metų.

Paliko nuliūdę: vyras Rapolas, duktė Julija Robertson, jos vyras 
John S., brolis Viktoras Dombro, 3 sūnėnai ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstamų

Kūnas pašarvotas Golicb koplyčioje, 9725 So. Commercial Ave. 
Ketvirtadienį, sausio 11 dieną 8:45 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į St. Bride parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
ma Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Viši a. a. Harriett Evanauskas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė, brolis, giminės.

Dėl informacijų skambinti tel. RE 7-8600.

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotavių Direktoriai

MA2EMVANS
M4fi sa WESTERN AVE.

TRYS M0DERNHK08
AIB-CONDHTONED KOPLTOOS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

STELLA LAURINT, 
Pagal tėvus Davis

Gyveno Michigan City, Trid. Anksčiau gyveno Cicero, III

Mirė 1971 m. sausio 8 dieną, sulaukusi 66 metų amžiaus.

Paliko nuliūdę: tėvas Jėhn Davis, gyv. Michigan City, Ind., 
sūnūs — Clarence, gyv. Californijoje. ir Stanley, jo žmona Therese, 
anūkas. Mark, sūnėnas Albert Schilling ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

trečiadienį, sausio 10 d., 6:30 vai.. vakaro kūnas bus pašarvotas 
Vance koplyčioje, 1424 So. 50th Avė., Cicero, Ui.

ketvirtadienį, sausio 11 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš kop
lyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Stella Laurint giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
T4va«, sunūs, anūkas, sūnėnas.

Laidotuvių Direktorė Jean Vance. Tel. 652-5245

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAHfflB 

4805-07 Sfc HERMITAGE AVENUE 
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AlK-CONDITlONED KOPLYČIOS

TURIME 
XOPLYČ*Af 

VISOSE MIESTO 
DALYS*

AMBULANCE 
PATARNĄVi 
MAS CIENA 
IR NAKTĮ

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 ps). Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monsr 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS

1739 So MALST6D ST„ CHICAGO. ILL. *0606

J. AUGUSTAiTIb

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
m >tm. uyga. Kaina 11.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymų laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustadčio pa
ruošto* studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdjrmo 
laikotarpį patirtantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė tr įvertino Antano Smetonos veiklą
J. Augustalfio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti i “Naujienas”, tad prašomas persiųsti El^O čerĮ 
arba Money Orderį. pridedant 20 e. persiuotimni paštu, tokiu adresu:

N A U J 1 E N O 8
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

VANIAI:
Chfckgos 
Lietuvių 
Laidotuvių
Direktorių

ANTANAS M PHILLIPS
3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YAfua 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446 So. 50rt Xve. Cicero, UI. Phone: OLympic 2-100*

Petras Bieliūnas
Šo. CAtmMtMA AVk Hone: LATavelte 3-3572 9 -- • w -

GEORGE F. Rl’DMlNAB
3319 So. LHTANlCA aVe. TEL: Y Aras 7-113d-1139

M

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS
(LAfefcAWicfc)

2424 WEST 6»th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd 1PLACE Virginia 7-6672

11028SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET rtione Y Arda ?-l91)

Visi lietuviai biznieriai



A. A. Antaną Gintnerj prisiminus
Jau vieneri metai prabėgo, 

kai mirė a. a. Antanas Gintne
ris, sūnus audringo mūsų lai
kotarpio, kurio viesulingi vė
jai karo ir pokario metais jį 
blaškė po įvairias vietoves ir 
pagaliau atbloškė Čikagon.

Pastoviai apsigyvenęs Chi
cagoje įsijungė į šio krašto gy
venimų ir gana greitai paken
čiamai įsikūrė. Be to, greta 
kasdieninio darbo,, gana ak
tyviai reiškėsi ii- lietuviškame 
gyvenime. Dirbo daugelio or
ganizacijų veikloje ir išeivijos 
kultūrinio gyvenimo baruose.

Sumanymų ir planų jam ne
trūko, o to laiko vis maža. Nors 
imk ir pasiskolink, kad suspė- 
tuin viską atlikti, ne kartą pra
sitardavo.

A. Gintneris dirbo labai daug, 
savo energija, pasiryžimu la
bai daug padarė. Visada buvo 
optimistiškai nusiteikęs ir įnir
čiai dar nenorėjo pažvelgti į 
veidą, — ši lemtinga valanda 
atėjo netikėtai. (1972 m. sau
sio 13 d. mirė.) Gimė 1901 m. 
vasario 9 d. Maištų kaime, 
Rublelių vis., šakių apskrityje.

Bet jam nepavyko įgyven
dinti visų savo užsimojimų, li
ko jo daug nebaigtų darbų, ne
parašytų knygų: LŽS-gos Chi
cagos skyriaus metraštis, Za
navykų Kraštas, Dzūkų Kraš
tas. Paštininkų II dalis ir ki
ta surinkta medžiaga, neuž
baigti darbai...

Dėl kai kurių jo poelgių, be 
be abejo, gali būti daug skir
tingų nuomonių. Ir jo gyveni
mas nebuvo be klaidų, bet vis 
dėlto išeivijos lietuvių organi
zaciniame gyvenime jis daug 
yra pasidarbavęs. Ir už tai jis 
yra prisimintinas. Gyvenimas 
yra jau netoks lengvas, norint 
jį turiningai pragyventi.

Juk ir geriausiems visko at
sitinka. Ne viską sugebėjo pa
puošti gerais darbais, bet pa
gal savo pajėgumą ir esamas 
sąlygas jis įdėjo nemažą indėlį 
į lietuvių išeivijos visuomeni
nį darbą.

A. Gintneris savo darbais 
buvo išskirtinas žmogus. Jis 
tikrai visą savo išeivijos gyve
nimo kelią ėjo kovodamas. 
Ypač paskutiniais metais, 
jo gyvenimas buvo ne kartą 
apkartintas dėl jo skirtingų 
pažiūrų į kaikuriuos dalykus.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

{vairių prekių pasirinkimas, motociklai, Šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

3608 West 69th St, Chicago, m. 60628. • TeL WA 5-2787 
Dideli* pailrlnklma* įvairių prekių. |

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkituose viršeliuos* perduodami už $4.00, o kietuose 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 1 

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
y

r^ NAUJIENOS, CHICABOl, ILL — WEDNESD., JANUARY 10, 1973

.Tas jį labai įskaudino. Jis ne
jautė savo kaltės ir ieškojo bū
du tą jam padarytą skriaudą 
atitaisyti. Bet deja, likimo bu
vo skirta kitaip... Gal jam 
reikėjo pasitra ikt: iš to nera
maus gyvenimo, kad išvengtų 
įo skaudžių smūgių.

Aprašyti A. Gintnerio gyve
nimą reikėtų ilgesnio straips
nio. Baigiu šį tą prisiminęs iš 
artimo bendradarbio A. (i. 
veiklos, kurio draugystė ir ši
luma dar vis rusena, nors jau 
metai, kai A. G. negrįžtamon 
kelionėn iškeliavo ir miega 
amžinai po plačiašakiais kle
vais Šv. Kazimiero Kapinėse.

Juozas K a paėinskas

TRUMPAI 

— 50 metų Klaipėdos Krašto 
sukilimo minėjimas sausio mėn. 
14 d. 3 vai. Jaunimo Centre 
dainuos mūsų miela solistė Da 
na Stankaitytė.

— "Pelkių Žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimo
je per Margučio radiją tarp 8 
— 9 vai. vak. šį ketvirtadienį, 
sausio 11 d. aktorė Ona Petra
vičiūtė skaitys Fabijono Neve- 
ravičiaus novelę “Kai buvo dar 
žiema”.

— Eugenija Bartkuvienė at
šventė savo gimtadienį artimų
jų tarpe. Gen. M. Rėklaitis 
pasveikino solenizantę, o susi
rinkusieji sugiedojo jai ilgiau
sių metų.

— Inž. Eugenijus Bartkus 
su žmona Danguole vyksta į 
prezidento inauguracijos ba
lių ir dalyvaus viceprezidento 
priėmime Wašingtone.

— LZS-gos Chicagos skyriaus 
valdybos posėdis įvyko sausio 
5 d. A ir Z. Juškevičių namuo
se, 1616 So. 49th Ct. Cicero. Po
sėdyje buvo svarstyta, kaip su
aktyvinti skyriaus veiklą ir 
kiti organizaciniai reikalai. 
Posėdžio dalyvius maloni šei
mininkė pavaišino kavute.

— Antanas Graužinis iš Mar
quette Parko apylinkės, 73 me
tų amžiaus sukakties proga 
kartu su sveikinimais ir gerais 
linkėjimais gavo dovaną — me
tinę Naujienų prenumeratą iš

dukters Rūtos Chiapetla ir 
žento , gyv. Oaklawn, ill. An
tanas ir Bernadeta Graužiniai 
gali džiaugtis savo dukters ir 
žento sąmoningumu.

— Būta Rakštytė ir Irena 
Statkutė iš Hickory HiMs apy
linkės laimėjo pirmąsias vie
tas ir premijas už taupymui 
propaguoti plakatų kūrybą 7 — 
8 ir 5 — 6 skyrių grupėse. Kon
kursą skelbė ir premijas skyrė 
United Taupymo b-vė.

— Frances 'Zaremba, ilga
metė Naujienų skaitytoja iš 
Bridgeporto apylinkės, švęsda
ma 81 metų amžiaus sukaktį, 
gavo asmenišką prez. Nixono 
sveikinimą su gerais linkėji
mais.

— Frank Prūsis, Calumet 
City, II.., lankydamas Naujie
nas, pakartotinai įteikė vajui 
10 dol. Visi skaitytojai prašo
mi remti Naujienas ir daryti 
pastangų surasti bent po vieną 
naują skaitytoją. Visi lietuviai 
yra kviečiami užsisakyti Nau
jienas. Pasimetimo laikotar
pyje jos visiems yra reikalin
gos ir užtarnavo visuotiną dė
mesį ir paramą.

— Jurgis Bakšas iš Marquet
te Parko apylinkės, atnaujin
damas prenumeratą, atsiuntė 
vajui 8 dol. Ta proga jis rašo: 
“Mums Naujienos patinka ir 
mes jas skaitysime, kol mūsų 
akys tarnaus. Linkime daug 
sekinės jūsų darbe”.

— Dail. Jonas Tričys iš Mar
quette Parko apylinkės užsisa
kė Naujienas. Poniai Delfinai 
esame dėkingi už gražius žo
džius ir gerus linkėjimus.

— Petras Sakas, Kim Forest, 
Calif., kartu su prenumeratos 
mokėjimu atsiuntė vajui 5 dol. 
Vajaus komitetas visiems dė
koja ir prašo remti Naujienas.. 
Visi lietuviai yra kviečiami už
sisakyti Naujienas. Jos yra 
visiems reikalingos, net būti
nos.

— Cicero lietuviai mėgsta ir 
remia Naujienas. Michalina 
Vilutienė ir Hiacintas Suvaiz- 
dis tapo naujais skaitytojais. 
Jonas Dekeris, kartu su prenu
meratos mokėjimu, atsiuntė 
vajui auką.

— P. Paulina Peshin iš šiau
rinės Chicagos apylinkės lan
kėsi Naujienose kartu su Jonu 
Aukštinaičiu. Mokėdama pre
numeratą, nupirko vertingų 
knygų ir įteikė vajui 20 dol. Ji 
pareiškė, kad visiems lietu
viams reikia palaikyti savąją 
spaudą, ypatingai Naujienas, 
o lietuviškos knygos turėtų ras
ti kelius iš leidyklų ir platini
mo vietų į .šeimos knygynėlių 
lentynas. J. Aukštinaitis, Lie
tuvoje buvęs aukštas adminis
tracijos pareigūnas ir pramo
nės įmonių inspektorius, yra 
sėkmingas verslininkas toje 
apylinkėje. Jis nupirko lietu
viškų knygų už virš 20 dol.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose" už S5.00, užsakant pa;tu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

GEROS DOVANOS
8IOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

tu DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS;

Dr. A. J. Gowen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik $3.00
Minkštais viršeliais tik ............................. ....\ $2.00

Dr. A. J. Gu***n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONIS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2 00 dabar
tik ............ .................... ..... ..............  $1JO

Galima taip pat už»i«akytj paštu, atsiuntus Eei<| arba 
money orderį.

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

— Petras Pagojus, Detroit, 
Mich., karltr su prenumerata 
atsiuntė Naujienų vajui 10 dol. 
Jis prenumeruoja ir remia dau 
gelį lietuviškų laikraščių, taip 
pat prisideda darbu ir lėšomis 
prie bendrų reikalų.

— Chicagos lietuviai teigia
mai vertina Naujienas ir jas 
remia. M. Rėklaitis ir P. žuin- 
bakis iš Marquette Parko, taip 
pat Juozas Strungys iš Brigh
ton Parko apylinkės užsipre
numeravo Naujienas ir atsiun
tė auką. Marquette Parko apy
linkės skaitytojai K. Bilevi- 
čius, J. Kazlauskas. K. Rožans- 
kas ir F. Spirkaucis. pratęsda
mi prenumeratas Įteikė vajui 
savo aukas.

— Antanas Bukauskas, Cle
veland, Ohio užsiprenumeravo 
Naujienas. Yra daromos pa
stangos, kad pašto įstaigos 
laikraštį pristatytų laiku ir kiek 
vieną dieną ne tik Chicagoje, 
bet visos Amerikos ir Kanados 
skaitytojams.

— Antanas Shimkus, Knox, 
Ind., Naujienų skaitytojas nuo 
1944 m„ pratęsdamas prenu
meratą, atsiuntė vajui 5 dol. 
Vajaus komisija dėkoja visiems 
rėmėjams ir prašo visus prisi
dėti aukomis, taip pat daryti- 
pastangas suradimui bent po 
vieną naują skaitytoją. Visi 
lietuviai kviečiami tapti Nau
jienų skaitytojais. Jos užtar
navo visų lietuvių dėmesį ir 
paramą.

— Klaipėdos Krašto prijun
gimo prie Lietuvos minėjimas 
bus sausio 14 d., sekmadienį, 
Congregation bažnyčios salė
je, 85 — 1 91 St. Woodhaven. 
Prasidės 2 vai. popiet ten pat 
bažnyčioje ekumeninėmis pa
maldomis, kurias atliks kun. 
P. Dagys ir tėvas Andriekus. 
Po pamaldų 3 vai. žemutinėje 
salėje bus tęsiamas minėjimas 
toliau su kavos vaišėmis. Kal
bą pasakys generalinis konsu
las P. Simutis. Rengėjai: Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugija, 
Nepriklausomybės Kovu Karių 
Savanorių Sąjunga, Ramovė- 
nai ir šaulių Sąjungos valdy
ba kviečia visus gausiai daly
vauti.

— 50 metų Klaipėdos Krašto 
atvadavimo minėjimas įvyksta 
sausio mėn. 11 dieną Jaunimo 
Centre 2:30 vai. žuvusių pager
bimas prie laisvės paminklo. 
3 vai. iškilmės salėje. Kalbės 
gen. konsule Juzė Daužvardie- 
nė ir Martynas Gelžinis iš New 
Yorko. Meninę dalį atliks so
listė Dana Stankaitytė. Klaipė
dos Krašto įsijungimas į Lietu
vos valstybę vra vienas svar
biausių įvykių laisvosios Lietu
vos istorijoj. Visuomenė pra
šoma skaitlingai dalyvauti šios 
sukakties ’minėjime. Rengėjai

J"-".! .1 .. -Į
HELP WANTED — MALĘ 

Oarbininky Reikia

FLAT FORM

O. D. GRINDER

Full Time Steady Joi) 
Some overtime. All company 

benefits
163-1188

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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
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.

CEMETERY "LOTS FOR SALE 
Kapiniy sklypai pa rd.

ACACIA PARK — BLOCK 
OF 4 LOTS. OFF DRIVE NEAR 

ENTRANCE.
$1,200. SINGLE $290

RO3 - 7659

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS vieno 
asmens bute Marquette Parko apylin
kėje. Pageidaujama moteris. Tele
fonas RE 7-5969.

— Baltijos Kvinteto, pagar
sėjusio vak. Europoje, ir hu
moristo Antano Gustaičio kon
certai įvyks sausio 20 ir 21 die
nomis Marijos aukšt. mokyk
los auditorijoje, Chicagoje. Bi
lietai gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69 St. Tel. PB 8-4585

(Pr.)

— Balzeko Lietuviu kultūros 
muziejus, kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiais, rengia “The 
American of the Year” pager
bimo banketą. Bus pagerbta 
Lietuvos Generalinė Konsule 
ponia Josephine Daužvardienė. 
Banketas įvyks sekmadienį, 
kovo 19 d., Drake viešbutyje. 
Dėl rezervacijų galima paskam 
binti p. Albert Aukers, telefo
nas 737-5236.

— Lietuvių Dailės Institutas 
rengia dailininko Viktoro Viz
girdos tapybos darbų parodą ir 
maloniai kviečia visus atsilan
kyti į parodos atidarymą sausio 
12 dieną, penktadienį 7:30 vai. 
vakaro, naujoje Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo Centre, Chi- 
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.)

SKAITYK FATS IR ’ARAGING 
KITUS SKAITYTI 
N A U T’ ERAS

!■■■■■■!!■■■■■■■■■■■■

— AIDUTĖS kviečia atvykti 
į LINKSMA  VAKARI, sausio 13 
d. 7 vai. vak. Tautiniuose Na
muose, 6422 So. Kedzie Avė. 
Programoje akt. Vitalis Žu
kauskas su scenos aktualijo
mis, Aidučių dainos, vaišės ir 
šokiai grojant Neo-Lithuanų 
orkestrui. Kaina 6 dol. . Stalai 
po 10 asmenų. Rezervacijoms 
tel. 376-5446. (Pr.)

Every year we falt 
to educate thousand^ 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

Aft MAT NO. MR-4147 
n MtUHM X IS fcm)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

* PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1M0KEJLMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ. KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RCŠIV DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SAVININKAS PARDUODA 9 kam
barių mūrini namą su 4 vaniom kam
bariais, įrengtu pušų lentomis beis- 
mantu, gazo šilima, centriniu vėsini
mu, 2 mašinų garažu netoli 65-tos ir 
Spaulding. Tel. 434-4322.

wiiafcW
Call: Frank Zapoii* 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

state ra<m fire anc Casualty Conpapy

——————————————■b
A. & L. INSURANCE & REALTY 1

A. LAURAITIS
_ INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. ~
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

K. ERINGIS
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

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 

kitokį blankai.

A. G. AUTO REB1M.DERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

_____ TEL. — 776-5888 ____  
Anicetas Garbačiauskas, sav.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai. Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

♦ Marquette Meno Galerija ir 
gėlių krautuvė parduoda įvairių 
rūšių ir vazonuose gyvas ir dirb
tinas gėles. Meno galerijoje ga
lima įsigyti lietuvių dailininkų 
paveikslus. Taip pat įrėmuoja- 
me ir restauruojame paveikslus. 
Gėles pristatome į namus. 3215 
W. 63rd St. Telef. 43A-2112.

Dail. A. Petrikonis

gUJIENAS
UrtMVM taipgi owk* r 

v trata* aomo tirtai per

NAUJIENA^

71 IR TROY — tuščia 17 m. senu
mo 3 miegamų baltų plytų rezidenci
ja. Centrinis oro vėsinimas, įrengtas 
rūsys, garažas. Tik $29.500.

72 IR CAMPBELL — naujesnis 1% 
aukšto 2 butų mūras. Gazo šilima, 
įrengtas rūsys, garažas. Tik 32,500.

66 IR ROCKWELL — gerai prižiū-
retas 3 butų mūras. $30,500.

72 IR MOZART — 1% aukšto mū
rinis. 2 po 4 kambarius, pilnas rūsys, 
garažas. Namas kaip lėlė. $36.500.

65 IR ROCKWELL — 2 po 6 kam
barius, mūrinis, pilnas rūsys. Atskiri 
šildymai. $32.500;

46 ir CAMPBELL — 2 po 4 kam
barius, mūrinis, pilnas rūsys, gazo
šilima, garažas. $25,900.

65 IR HOMAN — 8 metų senumo
3 butų mūras. $51,500.

PRIE 64 IR PULASKI — naujesnis, 
12 butų pajamų namas, per 7 metus 
pats išsimoka.

| 42 IR WESTERN — 12 butų, visi 
po 6 kambarius. $15.000 metinių pa
jamų. Išsimoka per 5 metus.

43 IR CALIFORNIA — biznio patal
pa ir 3 butai. — $57,000.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai. 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

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 dervbas.

ERDVUS 6 KAMBARIU MŪRAS 
20 metu. 1% vonios, alumin. langai, 
gazu šildymas, apsaugotas beismantas. 
2 auto garažas, arti Nabisco, greit ga
lite užimti., $22.000.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metų mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetu virtuvės, alumin. langai, ge
ležinės tvoros, garažas, arti ofiso. — 
$36.000.

12 BUTU MŪRAS Marquette Parke. 
$17.500 pajamų metams. Našlė pra
šo $84.000.

6 KAMBARIŲ gražus apkaltas me
dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marouette Parke. Arti Western 
buso. $14.400.

6 KAMBARIU kaip naujds angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas. platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso $28.500.

7 KAMBARIU CAPE COD. 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų. Mar- 
auette Parke. $26.000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už 29.000.

1^ AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5^ kamb. 1-tne aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du Įėji
mai. gazu šildvmas. garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso $21.000

PLATUS VERTINGAS TOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras 2 vonios. įrengtas beisman- 
*as Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
kus lotas. Garažas. Arti mūsų, — 
$22onn

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

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdu sklypas. Tuoj ga
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian

MŪRINIS BUNGALOW. 6 kamba
riai. Dideli miegami. Moderni vonia 
ir virtuvė. Mūrinis garažas. Platus 
sklypas. Daug priedų. 64-ta ir Cali
fornia. $26.900.

fSTMATTTS REALTY 
2951 W 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878 -
BUILDERS AND CONTRACTORS

Namu Statyba ir Remonte*

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų 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. Di. 80B09. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas - Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai, 

j Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar 
AL BKL1AKU8L TftL. *8-8606




