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ŠEŠTADIENI PALEIS PIRMUS BELAISVIUS
GINČAS DĖL KONGRESO PASKIRTU,

WASHINGTONAS. — Demokratų valdomas kongresas žada 
kovoti už savo teises, kurios esančios vis mažinamos prezidento 
Nixono. Didelę kontoversiją sukelia prezidento atsisakymas išleisti 
kongreso paskirtas lėšas kai kuriems projektams, kuriems prezi
dentas nepritaria. Baltieji Rūmai pirmadienį pareiškė, kad tokių 
lėšų yra 8.7 bilijonai dol., nors Kongreso žiniomis į tą sumą neįeina; 
6 bil. dol., paskirti kovai prieš vandens teršimą. Baltieji Rūmai' 
tvirtina, kad neišleistos sumos yra biudžeto atsargos, kurios anks
čiau būdavo dar didesnės, 
c

Prezidento patarėjas vidaus 
reikalams John Ehrlichman pa
reiškė, kad prezidento atsisaky
mas leisti kongreso patvirtintas 
lėšas yra ne tik legalus, bet ir 
naudingas Amerikai, nes taupy
mas vyriausybė yra reikalingas. 
Prezidento pareiga esanti taupy
ti, kur galima. Jau nuo prezi
dento Thomas Jefferson dienų 
visi prezidentai jautė pareigą 
kontroliuoti pinigus tautos ir 
valstybės gerovei, pasakė Ehr- 
lichmanas.

Vakar senato vyriausybės ga
lių atskyrimo pakomitetis, vado
vaujamas sen. Sam Erwin, de
mokrato iš N. Carolines, pradė
jo šiuo reikalu apklausinėjimus. 
Komiteto' pirmininkas pareiškė, 
kad prezidentas sulaiko lėšų lei
dimą ne taupumo sumetimais, 
bet naudoja jį kaip bendros eko
nominės politikos ginklą.

Senatas pirmadienį nubalsa
vo 64 balsais prieš 17 ateityje 
rcikaiauli senalą^atyirtiTiinjoi ;. 
vyriausiems Office of Manage
ment and Budget valdininkams, 
kurie praeityje būdavo preziden
to skiriami ir senato netvirti
nami. Tuo būdu senatas turė- 
apklausinėti neseniai paskirtus 
tos įstaigos direktorių Roy Ash 
ir jo pavaduotoją Frederic Ma- 
leck. Vakar minėtame komitete 
turėjo liudyti valstybės proku
roro pavaduotojas Joseph Sneed. 
Komitetas norėjo sužinoti lega
lias šio ginčo perspėktyvas, nes 
iki šiol Amerikos istorijoje tarp 
prezidento ir kongreso tokio 
ginčo dėl lėšų nebuvo. Pats pre
zidentas Nixonas, kuris yra ir 
teisininkas, spaudos konferenci
joje įrodinėjo, kad jis turįs aiš
kią teisę sulaikyti lėšų leidimą, 
jei jis iššaukia arba mokesčių 
padidinimą arba kylančias kai
nas.

Konstitucija tokių teisių pre
zidentui nenumato, o įstatymuo
se apie tai nieko nėra. Visa ei
lė bylų gali patekti į Aukščiau
sią Teismą, kuris turės tarti pa
skutinį žodį šiame ginče.

K VISO PASAULIO

Šis žemėlapis parodo, kiek amerikiečiai su« 
kiekvienam amerikiečiui yra 460 dol. per m

valstijų ir savivaldybiv mokesčiv. Vidurkis 
. ... A Valstijos ir miestai surenka vis daugiau pini- 

gy. Žemiausi Žemiausi vietiniai mokesčiai yra Arkansas, aukščiausi — New Yorke.

SAIGONAS BELAISVIUS PALEIDŽIA, 
NEPERDUODAMAS JU KOMUNISTAMS

SAIGONAS. - Pietų Vietname pamažu žygiuojama taikos 
link, šeši JAV minų gaudytojai užėmė vietą 35 mylios nuo šiau
rės Vietnamo krantų, pasirengę gaudyti minas š. Vietnamo uos
tuose. šioje akcijoje dalyvaus 25 laivai ir helikopteriai. Prane
šama, kad tarptautinė taikos konferencija, kurioje dalyvaus 12 
valstybių, įvyks Paryžiuje vasario 26 dieną. Saigone Tarptautinės 
Kontrolės Komisijos pirmininkas Michael Gauvin pareiškė kores
pondentams, kad pirmieji amerikiečiai belaisviai bus paleisti “apie 
vasario 10 d. Tos komisijos grupės jau užėmė savo vietas septy
niuose P. Vietnamo miestuose: Hue, Da Nang, Pleiku, Phan Thiet, 
Lien Hoa, My Tho ir Gan Tho. Kiek vėliau, dar 26 mažesnės 
grupės bus išsiuntinėtos į mažesnius miestelius. Tarptautinės 
paliaubų priežiūros grupes septyniuose centruose sudaro po 5-9 
kariškius iš Vengrijos, Lenkijos, Kanados ir Indonezijos.

TOKIJO. — Japonijos pirmu 
ambasadorium Kinijoje paskir-j 
tas Užsienio Tarnybos Instituto' 
direktorius Heishiro Ogawa, ruo
šęs studentus diplomatinei tar
nybai.

WASHINGTONAS. — Sena
torius Henry Jackson pareiškė 
CBS televizijoje, kad Amerika 
turėtų nieko nelaukdama nu- j 
traukti santykius su Taivanu ir 
pripažinti Pekino vyriausybe

ROMA. •
diktatorius Peronas su žmona iš
Ispanijos išvyko į Rumuniją. *a-10 kareivius, kurių apie 90,000 dar laikomi Indijos belaisvių 
Pakeliui jis buvo sustojęs Ro- stovyklose. Jų tarpe yra ir 16,000 civilių, buvusių Pakistano val- 
moje. Jis noris aplankyti ir ko- dininkll Rytiniame Pakistane, kuris po karo pasivadino Bengalija, 
munistinę Kiniją.

WASHINGTONAS. — šį mė- klausimai. į
nesį iš Maskvos atvyksta nema-1 .
ža delegacija studijuoti Ameri-' nd>ja įrodinėja, kad ji vie-

WALDHEIMAS INDIJOJE TYRINĖJA
BELAISVIU PALEIDIMO GALIMYBES

w ME®W>DTI?II7 JU”^ini7Tattl gen' !ekretorius Kurt Įrištai apšaudė britu kariuome 
i Waldheim lankosi Indijoje, kur bus keturias dienas, po to jis I............. - --

IMI VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Amerikos karinė vadovybė 
paskelbė, kad per paskutines ke
turias dienas iš P. Vietnamo bu
vo išvežti 2,000 amerikiečių ka
reivių.

Tarptautinė komisija paskel
bė, kad pirmiausia bus paleisti 
amerikiečiai belaisviai, po to,

Sovietų meno 
turtai Amerikoje

NEW YORKAS__ Amerikie
čiams, kurie draugiškai nusitei
kę Kremliaus režimui, pavyko _ 

Viet Congo, o paskui P. Viet- 
namo ir Šiaurės Vietnamo.

Iš viso šiaurės Vietna- 
Laosas ir Viet Cwoas 

turi 562 amerikiečių belaisvius. 
Daug tų belaisvių per tą laiką < 
sutaupė nemažai pinigų. Kiek
viena diena, praleista priešo sto
vyklose atneša amerikiečiui ka
riui 5 dol. Kada amerikietis pa
tenka į nelaisvę, jei jis vedęs, 
90% jo algos siunčiami jo šei
mai, o 10% dedami į kariuome-

j K.ę ivremiiaus režimui, pavyko
. ..................... z ’ Fauti sovietu valdžios leidimąsiaurės Airijoj amo. toro- iSvežti j5 sovjetų muziejij 4į 

garsų paveikslą ir parodyti juos
ir New Yorko me-1nias’ 

no galerijose amerikiečių visuo
menei. Didelį vaidmenį šių pa-

leKino vyriausynę. J uus xcvuims pu lo jis n- dai;ni Belfaste trv^ merei- «7 , .i .
__ Buvęs Argentinos trini dienom sustos Pakistane ir dviem dienom Bengalijoje. Wald- „..r . . Washington© inuvęs niĮ,euuiiuM _ ...................... & j j nos Dadeio bomba centre, tačiau_____ i.. --__ .

heimo susitikimas su premjere Gandhi daugiausia lietė Pakis-

j JT sekretoriaus uždavinys esąs sudaryti reikiamą atmosferą, kad 
i karui pasibaigus, būtų išspręsti ir politiniai tos pasaulio dalies

je kos aplinkos teršimo problemų, na «eSalinti paleisti’ belaisvių,

rių apsaugos ir kitų panašių pro
blemų.

ACCRA. — Ganoje buvo su
šaudyti du vagys, kurie pavogė 
požeminį telefono ryšių kabelį, 
parduodami vielas metalo pirk
liui.

LONDONAS. — Gen. Sir Mi
chael Carver Britanijoj paskir-Į 
tas nauju Gynybos štabo virsi-1 
ninku. Ta proga jis pakeltas į 
feldmaršalo laipsnį.

LAUSANNE. — Colorado bal
suotojams referendume atsisa
kius ruošti 1976 metų Žiemos 
Olimpiadą, olimpinis komite-

teritorijoje bendros su bengalais 
į karinės vadovybės. Bengalija 
tvirtina, kad ji tik tada paleis 
karo belaisvius, kai Pakistanas 
pripažins Bengalijos nepriklau
somą valstybę. Be to, belais- 

.vių tarpe esą daug karo nusikal- 
jtėlių, kuriuos turi teisti benga
lų teismai.

Pakistano prezidentas Bhuto 
neatsisako pripažinti Bengali
jos, bet norėtų prieš tai išsikal
bėti su Bengalijos premjeru šei- 
ku Mujibaru Rahmanu. šis gi 

' atsisako derėtis su Pakistanu, 
kol tas nepripažįsta Bengalijos.

\7iiinpiau<^, uiiiiipiiiis nuuii ic- i
tas tą uždavinį atidavė Austri-' Pakistano vyriausybė pergy-1

vena nemažą politinį spaudimą 
namie. Kai kurie pakistaniečiai

jos miestui Innsbruckui, kuris 
gerai suruošė 19G4 metų olim
piadą, nors tais metais trūko n^u?inba, P^P^inti
sniego ir reikėjo panaudoti ka
riuomenę sniegui iš kitur pri
vežti.

PHNOM PENH AS. — Kam- 
bodija paskelbė, kad komunistų d’j°s a t ei 
jėgos perkirto ir toliau puola lafetai laikomi nežmoniškose są- 
svarbų vieškelį, kuris jungia sos- ... r-

Bengalijos. Kiti, belaisvių gi
minės, reikalauja, kad belaisviai 
būtų sugrąžinti namo. Pakista
niečių aistras padidina ir iš In- 

inančios žinios, kad bė

Ieško vietos 
bomboms sprogdinti
SYDNEJUS. — Prancūzija, 

spaudžiama Ramiojo vandenyno 
Valstybių: Japonijos, Australi
jos, Naujosios Zelandijos ir ki
tų, svarsto, kur perkelti savo 
atominių ginklų bandymo vietą. 
Iki šiol prancūzai savo atomi
nius ginklus bandydavo atmos
feroje, tačiau kenksmingi kri
tuliai paliečia apgyventus rajo
nus. Galvojama pradėti bombas 
bandyti po žeme, kaip daro Ame
rika ir Sovietų Sąjunga.

Prancūzų inžinieriai lankėsi 
kalnuotoj ir negyvenamoj Eiao 
saloje, kur planuojama iškasti 
gilius požeminius tunelius bom
boms sprogdinti.

_ 7 ‘71. " ‘ ‘ _ • lyfi086’ nel sudomi indų sargy-
tinę su uostų Kompomg'som? |biniM- IndiJa pripažino, kad ke- 

BERLYNAS. —Rytų Vokietija
ir Etiopija užmezgė diplomati
nius santykius.

liasdešimt belaisvių buvo nu
šauti bandant pabėgti iš stovyk
lų. Indija tačiau neįsileidžia jo
kių stovyklų patikrinimo ko
misijų.

Yra ženklų, kad Indijai ima 
nusibosti Pakistano ir Bengali
jos nesusitarimai. Išlaikyti 90,- 

.000 belaisvių nemažai kainuoja,

Vokiečiai siekia 
dialogo su JAV

BONA. — Vakarų Vokietijos 
vyriausybės sekretorius Kari 
Moersch atvyko į Washingtona 
pasitarti su valstybės departa
mento ir kitų departamentų val
dininkais. Tarp Amerikos ir V. 
Vokietijos iškilo eilė svarbių 
klausimų, kuriuos vokiečiai no
rėtų išspręsti draugiškoje dva
sioje. Bonos vyriausybė bijo, 
kad valiutos, prekybos ir Ame
rikos kariuomenės Vokietijoje 
klausimai gali susilpninti Vaka
rų santarvę.

i Vokietija nusivylė prezidento 
Nixono pareiškimu, kad jis ne
numato vykti į Europą per pir
mus šešis šių metų mėnesius. 
Vokiečiai su nerimu žiūri į Kon
greso kai kurių narių siūlymus 
sumažinti Europoje esančią 
Amerikos kariuomenę. Vokieti
ja praėjusią savaitę nutarė ne
pakelti savo markės vertės, kas 
gali iššaukti naują Amerikos 
spaudimą Vokietijai.

Bonos vyriausybei atrodo, kad 
yra daug klausimų, kuriuos Ame 
rika ir Vokietija turėtų aptarti, 
tačiau Amerika nesiskubina.

nos padėjo bombą centre, tačiau 
įspėjo gyventojus pasišalinti ir 
žmonių aukų nebuvo. Protestan- veiįslų pa”skolinime‘Turėjo dr. 
tų gynybos lyga paskelbė vienos Armand Hammer, kuris sovie- 
dienos streiką, protestuojąnt tams padovanojo kelis brangius 
prieš britų kariuomenės veiks- paveikslus š savo galerijos.
mus prieš protestantus. i Sovietų paveikslai bus išsta- 

_♦ y. Vokietija vakar supir- National Gallery W ashing- 
ko Europoje nemažas sumas do- ^one nuo koxo 31 iki balandžio 29
lerių, kuriam vėl atsirado spau- d-11,3 jie ^us perkelti i Knoed- nės banką, kuris moka 10% pa- ■■ --'i---v.aa* Lx.» Z"1 ~ TteT_ _ 'XZL. A.:. -—■» • ■» » »viengungių kareivių, 

jei jis savo algos nenurodė kam 
siųsti, visa alga dedama į ban
ką. Aviacijos statistika 
kad 79 lakūnai, būdami nelais
vėje, sutaupė banke tarp 50.000 
ir 100,000 dolerių, dar 247 lakū
nai sutaupė tarp 25,(XX) ir 50,- 
000 dol.

Pietų Vietnamo vyriausybė 
apėjo Paryžiuje pasirašytą su
tartį paleisdama savo karo be
laisvius anksčiau ir neperduoda
ma jų komunistams, bet tiesiog 
juos paleisdama eiti, kur kas 
nori. Taip jau buvo paleista 
apie 10,000 buvusių komunistų, 
kurie su komunizmu nebenori 
turėti reikalų. Jie bijo bausmių 
už patekimą į nelaisvę ir skuba 
namo pas gimines į savo kaimus. 
Paleidžiami belaisviai gavo po 
1,200 piatrų pinigų. Saigonas 
tikisi, kad paleisti buvę komunis
tai ateityje bus Saigono rėmėjai.

di mas valiutos centruose. >ler Gallery New Yorke, kur bus kikstfrų.

♦ Idaho kalnuose sniego pū
goje dingo 17 sniego automobi
listų. Jų ieško lėktuvai.

Allende planuoja 
keist konstituciją

. vnrv iiį. ivciiiiUKJjei,

SANTIAGO. — Čilės kairių- nors jje jr būtų laikomi blogo- 
jų koalicijos valdžia pirmadienį se sąlygose. Didėja ir tarptau- 
paskelbė naują programą, kurio- tjnės nuomonės spaudimas. Pa- 
je numatoma pakeisti valstybės sjbaigus Vietnamo karui, abi pu- 
konstituciją, demokratinį par- puošiasi paleisti belaisvius ir 
lamentą paverčiant “liaudies at- 'politinius kalinius per trumpą 
stovybe . Prezidentas Allende lajką< kada tokia Mvo žmoniš. 
savo programą paskelbė vos mė- kumw besiginanti Indija belais- 
nesį prieš parlamento rinkimus, |v*ų nepa]eidžia jau n ,nėncsių.

kad laikui bėgant ndi- 
ja ims spausti Bengaliją, kad ši 
sutiktų su belaisvių paleidimu.

jų rūmų atstovai ir pusė senato 
narių. Tai bus Allendes vyriau
sybės ir jos programų populia
rumo patikrinimas.

Allende valdo jau 27 mėnesiai.
Per tą laiką Čilės politinės kryp
tys daugiau išryškėjo ir aikštėn'ti absoliučią daugumą, kuri ga- 
iškilo kai kurie Allendes vai-.lėtų dar stipriau suvaržyti vy- 
džios trūkumai. Opozicijos par-jriausybės ėjimus.*

tijos turi viltį padidinti parla
mente savo narių skaičių ir gau-

i įer tianery stew write, Kur Pus 
i išstatyti nuo gegužės 3 iki 26 d.

♦ Frankfurte šeši buvę naciai Paveikslai paimti iš Puškino mu-
nuteisti kalėjimo bausmėmis iki ziejaus Maskvoje ir Valstybinio 
15 metų už prisidėjimą žudant muziejaus Leningrade. Tarp 41 
Lenkijos žydus. Į

♦ Australijos premjeras Whit- 
lam pareiškė, kad jis atskleis vi
sas Amerikos erdvės tyrinėji
mų bazės Pine Gap, Australijo
je, paslaptis. Australų spauda 
jau rašė, kad toji bazė valdo1 
šnipinėjimo satelitus, skraidan
čius virš Kinijos ir Sovietų Są
jungos.

♦ Britanijos komercinės tele
vizijos stoties technikai sustrei
kavo, kai vadovybė uždraudė ro
dyti vyriausybei nepatogią do
kumentinę programą apie vie
ną subrankrutavusį britų biz-t 
nierių.

♦ Sen. John Stennis, kuris 
prieš savaitę buvo plėšikų per
šautas, padaryta dar viena ope
racija. Jo sveikata rimtoje pa
dėtyje.

♦ Senatase priėmė įstatymą, 
kuris padidins federalinės val
džios paramą aerodromams^ i 
Prezidentas pernai panašų Įsta
tymą vetavo.

♦ Internal Revenue įstaiga 
reikalauja trečdalio iš buvusio

mokytojai gaus 2% algos pake-, Illinois sekretoriaus Paul Po- 
limus. well paliktų trijų milijonų.

' paveikslo bus septyni Matisse 
' darbai, septyni Gauguino, šeši 
; Picasso, penki Cezanne, trys Van 
Gogh, po du Monet, Renoir ir kt.

rodo,

♦ Čikagos katalikų mokyklų

THF 60-BILLION STATE TAX
Be' u on Stote tox collections in the year ended lur e 1972

GENERAL SALES TAX 
$17.6 billion or 29%

ALCOmM. tax 
$1.7 bilbm 
or 3% \

tobacco tax 
$2.8 bilHon 
or 5%

GASOLINE TAX 
$72 bllion 
or 12%

PERSONAL
INCOME TAX 
$13.0 billion 
or 22%

CORPORATE
INCOME TAX
$4.4 billion 
or 7%

OTHER TAXES 
$13.1 billion or 22%

Valstiją r>*i»mv tolfintuc sudaro įvairūs mokesčiai, iv didžiausias 
— pardavimo mokestis (salos tax). Poneliai, kaip lontolėio paro

dyta, padėtis yra 29-so valstijose.

Pradeda akciją 
už dezertyrus

NEW YORKAS. — Pasibai
gus Vietnamo karui, darbo ne
beturi įvairios prokomunistinės 
grupės Amerikoje. Ju energija 
dabar bus nukreipta į totalinės 
amnestiios Įvairiems dezerty
rams reikalavimą. Paryžiuje va
sario 19-22 d. Įvyks konferenci
ja, kurioje žada dalyvauti trijų 
grupių vadai: Safe Return or
ganizacija. susidariusi Ameriko
je, Kanadoje esančių dezertyrų 
grupė AMEN ir Švedijos — Up 
From Exile.

Manhattano atstovė kongrese 
Bella Abzug, kuri daug kalbėjo 
prieš Vietnamo karą, dabar jau 
pasiūlė kongresui projektą Įsta
tymo. kuris paskelbtų besąlygi
nę amnestija visiems karo prie
šininkams, dezertyrams ir suim
tiems įvairių demonstracijų da
lyviams.

• Jaunuoliams, kurie prieš ša
lies Įstatymus, išbėgo iš Ameri
kos Į užsienius, labai nepatiko 
prezidento Nixono pareiškimas, 
kad dezertyrams negalima at
leisti bausmių ir jie privalo at
silyginti už savo padarytas klai
das.

Ateityje Amerikoje galima 
laukti sustiprintos akcijos už 

i amnestiją. Piliečiai raginami ra- 
. šyti kongreso nariams laiškus. 
, reikalaujančius amnestijos, or
ganizuojami dezertyrų tėvai.

Paryžiaus konferencija bus 
į tokių politinių pastangų pradžia. 
I čia laukiama apie 100 delegatų 
iš vairių kraštu. Dalyvaus at- 

I stovai iš Civil Liberties Union, 
(War Resisters league ir kt.

Abortų problema 
Prancūzijoje

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
prieš parlamento rinkimus visu 
smarkumu iškilo abortų klausi
mas, kuris sudaro nepatogumų 
degolininkų vyriausybei. Viešą 
pareiškimą paske’.bė 345 pran
cūzai gydytojai, viešai prisipa- 
žindami. kad jie yra darę abor
tų operacijas. Jie reikalauja 
pakeisti alx>rtų įstatymus, pa
našiai, kaip padaryta Amerikos 
Aukšč. Teisino sprendimu.

Vyriausybė teoretiškai galėtų 
gydytojus bausti už įstatymų lau
žymą net iki 10 metų kalėjimo. 
Galima gydytojams atimti leidi
mus praktikuoti mediciną. Jei 
vyriausybė šituo būdu reaguotų 
j viešą daktarų prisipažinimą, 
ją opozicijos partijos galėtų kal
tinti konservatyviškumu, atsili
kimu nuo gyvenimo. Iš kitos pu
sės. jei vyriausybė nereaguos į 
šį gydytojų “manifestą”, ji ne
teks daug rėmėjų katalikiškose 
Prancūzijos provincijose.



SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, III. 60629
X METAI NR. 6 (400)

Jrganizactja nesensta,

YdA NORINČIU IR SUGEBANČIŲ DIRBTI
Jutas Grinius apžvelgia akademiky skautavimq

Nėra lengva besibaigiančią kadenciją susumuoti. Dar sun
kia yra nesenos praeities pastangas įvertinti. Tikiuos, kad Aka- 
dem.n.į Skautų Sąjūdį paliekame bent truputį geresnį, nei jis buvo 
anksčiau.

mą ir dalyvavimą LSS, Brolijos 
ir Seserijos gretose (artimi ir 
nuoširdus ryšiai su Vyriausiais 
Skautininkais, keitimasis žinio
mis, gyvas dalyvavimas LSS Ta
rybos Pinnijos svarstymuose, 
narių skatinimas dirbti LSB ir 
LSS vienetuose).

— rasti būdą supažindinti su; 
Sąjūdžiu LSS vadovus — nea- 
kademikus (naujo akademiškai 
reprezentatyvaus turinio leidi
nys “Ad Meliora!” LSS TP lei
džiamame biuletenyje vado
vams) .

— atgaivinti metinių visuo
tinių Sąjūdžio stovyklų tradici
ją su turininga ir akademiškai 
plačia programa (1970 — Dai-

Fi1. v. s. LIŪTAS GRINIUS; — .navoje, 1971 -— Jonyno ūkyje, 
Akademinio Skauty Sąjūdžio Vadijos 1972 __ Dainavoje).

Pirmininkas J ’’

1970
— konsoliduoti ir prastinti

1972 metų \ adija-sten- Sąjūdžio administraciją (ASS 
gesi tiesiu, atviru ir visuomet skyrių stiprinimas, lėšų kaupi-
aiškios daugumos persvaros bal
savimo keliu ieškoti pastovių iš
eičių labiausiai rūpimiems klau
simams. Reikalų buvo, nes ASS 
Vadi jai kasmet tenka daugiau 
darbo, šios kadencijos kryptis 
buvo gana aiškiai išvystyta jau 
1969 metais A.S.S. Suvažiavimui 
Čikagoje pristatytoje programo
je (ž. “Ateities klausimai”).

Pagrindinės pastangos buvo:

- vadovautis veikiančiais UšS 
įstatais. LSS Tarybos nutari
mais. ASS Nuostatais, ASD, 
Korp! “Vytis”, FSS Reguliami- 
nais (kruopštus teisėtumo išlai
kymas) .

— sekti ASS tradicijas, ger
biant praeities vadovų atliktus 
darbus ir jų nurodytą kryptį 
(tąsos ir evoliucijos pabrėži
mas).

— reikalauti atsakingo parei
gų vykdymo, stengiantis kuo 
daugiau pareigų skirti komisi
joms ir joms vadovauti tvirtin
tiems pirmininkams (pasitikėji
mas dirbančiais).

— atstatyti ryšius su nariais 
ir skyriais ir išlaikyti vientisą 
Sąjūdį (laiškai, kiekvieno už
klausimo greitas atsakymas, 
bendraraščiai. Vadijos praneši
mai ( Vadijos narių lankymasis 
skyriuose).

pasiekti visus žinomus 
akademikus pastoviu ir turinin
gu ASS gyvenimą atspindinčiu 
(laikantis tezės: ‘kas nepaskelb
ta neįvyko*) nariams skirtu 
“Ad Meliorem!” biuleteniu (iš
leisti 9 nr. apie 120 psl.).

— pabrėžti Sąjūdžio bendru-

mas, atskaitomybės reikalavi
mas, peskautiškų įsipareigoji
mų mažinimas, atsakomybės ir 
tvarkos taisyklių formulavi
mas).

— atgaivinti akademikų skau
tų tradiciją rūpintis lietuviškos 
spaudos reikalais (pastangos iš
laikyti “Mūsų Vytį”, FSS sukur
ta Akademinės Skautijos Lei
dykla) .

— pasiruošti būtinoms struk
tūrinėms reformoms (ASS Nuo
statų, korporacijų reguliaminų 
peržiūra ir 1972 ASS Suvažia
vime pristatomi pasiūlymai bal
savimui).

Treji metai yra pakankamas 
laikas įvardintai krypčiai paro
dyti ir nariams apspręsti, ar pa
sirinktas kelias yra priimtinas. 
1970—1972 metų

ASS Vadija palieka ateičiai 
nemažą palikimą ir kai ku

riuos įsipareigojimus.

Ji atsisveikina tikėdama, kad 
nesenstančiai skautiškai organi
zacijai. tokiai, kokia yra Akade
minis Skautų Sąjūdis, yra svei
ka matyti gyvų vadovų pakaitą 
ir nepasikliauti vadovų pasto
vumu, įsisenėjimu. Reikia tikė
tis. kad lygiai kaip šios kadenci
jos pradžioje buvo su pagarba 
priimtas pirmatakūnų atliktas 
darbas ir nurodyta kryptis, taip 
ir nauji Sąjūdžio vadovai atsa
kingai jungs praeitį su ateitimi.

Pareigas baigiančio Sąjūdžio 
Pirmininko atmintyje šie 
treji metai huvo neįkainuo

jamos patirties,

AUKŠTIEJI SVEČIAI LAUŽO ŠVIESOJE VIENOJE AKADEMIKŲ STOVYKLOJE 
iš kaires skautininkai: Ir. Kairytė, M. Jonikienė, V. Tallat-Kelpša, S. Statkienė, V. Statkus ir 

Ed. Kordonas. •

geresnio bendradarbių ir sa- galima reikalauti ir subrendusių akys gailiai žiūrėjo į mus. Aiš- 
vęs pažinimo ir sustiprinto ti- darbų. Jeigu ligi šiol jie netu- ku, kad kiškutis bijoję, bet ne- 
kėjimo, kad Akademinis Skautų rėjo progos tapti skautininkais, galėjo pabėgti, nes jo kojelė su- 
Sąjudis, kaip ir Lietuvių Skautų nes neturėjo progos dirbti vado- žeista. Mes supratom, kad tie 
Sąjunga, gali svetimose žemėse vaujamo darbo, tai dabar atė- vaikai kiškiui tikrai nepadės, 
tarpti, kai yra norinčių ir su- jo jų laikas tapti vadais. Jie tu- nes jie atėjo tik pažiūrėti. Tuo- 
gebanėių (Urbti. Šie treji metai ri vadovauti kaip skautininkai met mes skubėjom pagelbėti, 
prilygo bent trim tūkstančiam 
uaroo valandų, nesuskaičiuotom 
asmeniškom išlaidom ir neįver
tintam mano šeimos, o ypač žmo
nos, kantrybės ir pakantos ban
dymui. Atpilde randu žinią, kad 
šių metų Sąjungos Suvažiavi
me dalyvauja trigubai daugiau 
akademikų, nei bet kada; kad 
pareigom kandidatuoja bent dvi
gubai, nei yra renkamų vietų. 
Ši žinia yra pats didžiausias pa
stangų apvainikavimas, rodąs, 
kad organizacija atgijo, ir aka
demikai skautai rodo dėmesį ir 
konkurenciją dėl teisės dalyvau
ti Sąjūdžio ir Sąjungos vadovy-

ir papildyti išsisklaidžiusios or- nes vienas miške jis mirtų badu 
ganizacijos vadų sąstatą. Iš jų arba šunės užpultų.
turi išaugti pionieriai, kūrėjai, i Atsargiai pakelėm nuo žemės 
visuomenininkai, skautininkai”, jj-, padengusios sKarelę ant ro- 

Lietuvių Skautų Sąjungai, gučiy, jį ten paguldėm.
Akademiniam Skautų Sąjūdžiui, 
vadovams ir visiems nariams to 
ir linkiu. Pasibaigusių Jauni
mo Metų, prasidėjusių mūsų Są
jungos auksinio jubiliejaus me
tų įkandin dirbkime, kad SKAU
TŲ DARBAS IR ŠIRDIS BŪTŲ 
LITU VOS ATEITIS!

Kiškeliui, matyt, labai skau
dėjo, nes, kai mes jį kėlėm, 
jo kūnelis drebėję ir trūk

čiojo.
| Skabiai suradom storesnę ša
kelę ir sutvirtinom jo lūžusią vie- 

: tą. Kiškelis jautė, kad mes jam 
fil. v. s. Liūtas Grinius, i

Akademinio Skautų Sąjūdžio
1970—1972 m. Vadijos

Pirmininkas

GELTONĄ, ŽALIĄ IR RAUDONĄ ŽVAKES 
uždega Toronto Šatrijos tunto adjutante vyr. sk. Jū

ratė Kobelskytė per bendrąsias Kūčias

norim padėti ir leido kojelę su
rišti.

Ligonį sutvarkiusios, tarėmės, 
ką toliau darysim. Ilgiau pasilik
ti parke negalėjom, nes jau ar
tėjo vakaras ir sergantį kiškį 
reikėjo vežti į šiltus namus. Iš
siėmėm užkandžius, nes po tiek 
darbo ir rūpesčio buvom labai 
alkanos, Sumuštiniuose radę 
salotų, pasiūlėm ir mūsų drau
gui. O jis buvo gal labiau alka
nas ir už mus, nes valgė ne tik 
salotus, bet ir duoną. Užkandu- 
sios, ėjom namų link, labai su
sirūpinusios, pas ką kiškelį pa
liksime.

DAUG PASIEKTA, DAUG PADARYTA
LABAI PAŽENGTA PIRMYN

Iš minčių LSS Suvažiavimui *

įvairiais būdais rūpintasis, kad: t

Sąjungoje tobulai galėtų vykti lietuviškosios skautybėa jau
nimo ugdymas;

idėjiškai mūsų organizacija liktų tokių pat tvirtų principų;
tobulinant metodus, pasitelkiant naujų priemonių ir moder- 

ninant visokio vadovavimo tarpsnius, sąjūdis vis giliau įtakotų 
lietuviškąjį auklėjimą;

nuoširdžios vienybes ir sveikai suprasto bendradarbiavimo 
dvasia ryškėtų visuose mūsų organizacijos veiklos sektoriuose;

būtų išvengta žalingų išsišokimii, kreivų kraštutinumų bei 
politikuojančiais motyvais paremtų tendencijų.

Jei visoje didžiulėje Sąjungoje, jos šakose, rajonuose, tun
tuose — vietininkijose, vienetuose ir visur, kur dirbamas mūsų są
jūdžio skautiškasis darbas, daug pasiekta, daug padaryta*, labai 
pažengta pirmyn, tai dideli nuopelnai visų vadovų ir vadovių, 
kurie nuoširdžiu noru, gilia samprata ir gražiu savo asmens pa
vyzdžiu kuria, vadovauja ir gyvena tobula lietuviškosios skauty- 
bės dvasia!

Šioje kadencijoje kai kurie siekti dalykai labai pasisekė, ko-ne- 
ko neteko pasiekti, kai kurių užmojų reikėjo ir atsisakyti.

Labai pabrėžiant visų LSS Vadovybės narių pastangas, prisi
dėjimą ir darbus, tačiau man tenka pareiga prisiimti atsakomybę 
už tai, kas nepasisekė, ko nebuvo pasiekta ar kas liko nepadaryta.

Tikrai nuoširdžiai dėkodamas visoms Sesėms Vadovėms ir 
visiems Broliams Vadovams, reiškusiems man didelį pasitikėjimą, 
bendradarbiavusiems ir suteikusiems išimtinai didelę garbę net 
dvi kadencijas būti mūsų Sąjungos priešakyje, labai linkiu viso 
geriausio!

Budžiu
Jūsų

v. s. Antanas Saulaitis, 
LSS Tarybos Pirmininkas

Staiga atsiminėm, kad 

parko pakraštyje yra sargo 
namas, ir greit ten pasukom.

Sargą radom sėdintį savo šil
tame namelyje. Išsivadinusios jį 
į lauką, parodėm atvežtą ligo- 
nėlį. Jis labai nustebo, kad mes 
mokėjome taip gerai kiškelį su
tvarkyti ir supratom, kad jo 
miške palikti negalėjom. Pasi
sakėm, kad esam skautės, todėl 
ir rūpinamės gyvuliukais ir ži
nome, kaip jiems nelaimėje pa
dėti. Sargas mus labai pagyrė 
ir sutiko kiškį globoti savo na
melyje, kol jis visai pasveiks.

Atsisveikindamos su kiškeliu ir 
parko sargu, prižadėjom greitai 
juos aplankyti.

Ši iškyla mums labai patiko, 
nes jautėme, kad esame-gamtos 
draugės.

Jolita Gudaitytė, 12 m., 
Neringos t. New Yorke

— Pasakyk, Onut, ką tu da
rai, jei tavo vyrui nepatinka pie
tūs?

— Paduodu jam skrybėlę ir 
paltą.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas" v

SKAITYKITE NAUJIENAS 
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

A little ever 4 dollan far
bėję! Tikinos, kad šie faktai įgy
vendina LSS Garbės Pirmininko 
Geležinio Vilko ordino nešio
tojo filisterio v. s. Kazimiero 
Palčiausko pranašingus žodžius 
1919 metais:

“tą patį reikia pasakyti apie 
akademikus, vyčius ir vyres
nes skautes. Tai sąmoningi PI^ 
SS nariai. Jų požiūris į organi
zaciją yra subrendęs. Iš jų jau

PIRK I t c J'-v . AJPVMO BONUS

BENDRINS’? VAIZDAS TORONTO KŪČIŲ, 
kuHa. grutdl.o 17 «ur?ng« Tur.tji'

VARGŠUI KIŠKELIUI
NE TIK SALOTOS, 
BET IR DUONA
BUVO SKANI

Nelauktas nuotykis iškyloje

Vieną gražią žiemos dieną 
mano skiltis sugalvojo iškylau
ti. šiltai apsirengusios, pasiė
musius valgyti, atsigerti ir ro
gutes pasivažinėti, išėjom į ne
tolimą parką.
Oras buvo šaltas, sniegas girrgž 

dėjo po kojomis. Parke buvo ne
paprastai gražu. Medžių šakos 
palinkusios nuo sniego, kai kur 
matėsi mažų žvėrelių pėdos. Žmo 
nių parke buvo nemažai. todėl 
lakeliai jau buvo praminti ir kai-, 
neitai išvažinėti rogutėmis.

Nutarėm jmeitl giliau į miš
ką. kur buvo mažiau žmonių ir 
sniegas nesu mintas. Kiek paė
jusios, ? Z

pamatėm kelis vaikus, su-

You wouldn't like it, of oouna.
You see, one of die nice 

things shout baying U5. Savings 
Bonds is diet you don't have to.

That's because you happen

that you simply consider the

Bonds.
First of all, if you think

forget it Bonds aren't for you. 
They only pay off in the long 
hast For a quick return, there

privilege of buying the new 5%

But thew are the tdfidi

Good, but aelfisL

portant reason why AmeriM*

estate going.

in Bonds.
It’s caBod pride.
It just so happens that most 

Americans atili choose to think

ir Į kažin ką žiūrinčius.

Ten tuoj ir mes pasukom, s|>ė- 
liodamos. ką jie ten galėjo rasti.

Priėjusios oarnatėm sniege 
gulintį mažą kiškutį. Jo koja 
bu'čo keistai pastrtrta j šoną, o

Take stock in America
Bqjf ILS. Savings Bon fa & Freedom Skaras

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Iii. 60668

J — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — WEDNESD., FEBRUARY 7, 1973
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“Akiračių” akiračiai (3)

SUVAŽIAVIMŲ APRAŠYMAI
P. STRAVINSKAS

L — Pagal susigulėjusias mū
sų spaudos tradicijas,vienai ku
riai organizacijai, jos atsto
vams susirenkant į suvažiavi
mą, konferenciją ar kongresą, 
kitos organizacijos (net ir sava 
ideologija priešingos) tą suva
žiavimą gražiai savo spaudoje 
aprašo, bent jau trumpu žo
džiu jį pamini, blogiausiu at
veju, bent jau patyli, nieko 
apie jį nerašo, nei gero nei blo
go.

Suvažiavimą sušaukusios or
ganizacijos žmonės, korespon
dentai aprašo spaudoje savo 
suvažiavimą džiaugsmingai, tei
giamai, Dieve saugok, neįžeis- 
dami suvažiavimo rengėjų, 
ypač gi svečių, jo sveikintojų 
ir pan.

Galima aprašyme padaryti 
ir vieną kitą pastabą dėl suva
žiavimo tvarkos ir pan., bet gra
žiai, taktiškai, nieko neįžei
džia n t.

II. — Mūsų spauda tų gražių 
tradicijų, rodos, ir laikosi, iš
skiriant gal tik vieną išimtį — 
tai Chicagos “Akiračius”, šie 
nesiskaito su jokia etika ir susi
gulėjusiomis tradicijomis

Gi štai “Akiračių” 1972 m. 
spalio mėn. laidos vedamuoju 
(taip, vedamuoju!) paskelbtas 
toks Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų suvažiavimo Washing
tone (1972) aprašymas, kur
(1) išjuoktos, išniekintos mū
sų viešojo visuomeninio gyve
nimo dorinės tradicijos, pagal 
kurias sudaromi suvažiavimų 
garbės prezidiumai ir su pa
garba išklausomi kitų organi
zacijų ar asmenų sveikinimai;
(2) įžeisti garbės prezidiuman 
pakviestieji asmenys; (3) iš
juokti visi suvažiavimo svei
kintojai; (4) kartu ir suvažia
vimo rengėjai; (5) paliesta lie
tuvio inžinieriaus — architek
to garbė.

1) Kaip aprašyme išjuoktos, 
išniekintos mūsų viešojo visuo- 
meninio gyvenimo tradicijos?

Aprašydamas minėtą suva
žiavimą, “Akiračių” bendra
darbis juokiasi iš tų visų suva
žiavimų garbės prezidiumų ir 
sveikinimų, vadindamas juos 
“naftalininėmis tradicijomis”,

bereikalingu laiko gaišinimu, 
tiesiog liga ir pan.

2) Kaip įžeisti garbės prezi- 
diuman pakviestieji asmenys?

Jau vienas lo prezidiumo 
pavadinimas ' “naftalininėmis 
tradicijomis’*, aiškinimas, kad 
jo suvažiavimui nereikėję ir 
pan. yra grubus prezidiumo 
įžeidimas.

3) Kaip įžeisti suvažiavimo 
sveikinto jai?

Visų pirma, metimu dėmės 
sveikintojams — (Suvažiavi
mo svečiams), kad*ne visi jie 
buvę garbingi, štai aprašymo 
žodžiai:

“... dvi valandas vienokio ar 
kitokio garbingumo asmenys 
(? ! — PS) skaitė sveikinimus”.

Toliau viešu pareiškimu ap
rašyme, kad aprašymo autorius 
tų sveikinimų visai nesiklau
sęs. Jo vėl žodžiai:

“Kas skaitė ir kokius sveiki
nimus skaitė, negalėčiau pa
sakyti, nes, kaip mes visi ge
rai žinome, vienintelis būdas 
patekus į šitokio tipo posėdžius, 
pergyventi visas tas banalybes 
yra visiškai jų nesiklausyti (!— 
PS).

Tai tik pora tokių įžeidžia
mųjų sakinių. Jų yra ir dau
giau.

4) Kaip išjuokti ir įžeisti su
važiavimo rengėjai?

Aprašymo autorius skelbia, 
kad suvažiavimo rengėjai jam 
pasakoję, jog jie tų sveikinto
jų visai nenorėję, kad jie bu
vę prieš tuos sveikinimus, tik 
negalėję jų atsikratyti. Girdi, 
“atvažiuoja žmonės ir nori bū
tinai pasveikinti”.. Toks pasa
kojimas apie rengėjų teisini- 
mąsi (net jeigu jis ir ištikrųjų 
būtų buvęs, t. y., jei taip būtų 
teisintasi) viešai negarsintinas, 
nes jis kompromituoja suva
žiavimo rengėjus i? pačią orga
nizaciją, nekalbant jau apie 
sveikintojų įžeidimą.

5) Kaip paliesto lietuvio, in
žinieriaus — architekto garbė?

Gi aprašymo autorius, kaip 
matoma iš aprašymo, inžinie
rius — architektas, prisipažįs
ta, kad juokęsis iš suvažiavimo 
svečių — sveikintojų, (kad jie 
sveikinę suvažiavimą) ir, ko-

į
t
S ■. %;

Coctalia, Ohio yra prūdas, kuris retai kada užšąlą. Čia mėgsta plaukioti laukinės antys.

Atsisveikina teisininką K. Juknį
Šių metų sausio 30 dienos 

vakarą ties savo butu gatvėje 
mirė teisininkas Kazimieras 
Juknis. Lietuvių Tautinėse ka
pinėse jis buvo palaidotas va
sario 3 d.

Vasario 2 dienos vakarą 
Lackavičiaus šermeninėje buvo 
suruoštas atsisveikinimas. Jį 
pravedė teisininkas Mečys Mac
kevičius. Kalbėjo Balfo, Dzū
kų ir kitų draugijų atstovai.

Algirdas Budreckas atsisvei
kinimo teisininkų draugijos 
vardu tarė šiuos žodžius:

Dar tik prieš keletą dienų 
buvau sutikęs velionį ir suta
rėm vėl susitikti. Bet deja, šis 
mūsų susitarimas liks amžinai 
neįvkdytas. Jis širdies smūgio 
ištiktas staiga mirė.

Mane su Kazimieru Jukniu 
riša sena ir ypatingai man ma
loni pažintis. 1924 m. vieną 
gražią vasaros dieną, kai bu
vau dar jaunas gimnazistas, 
vaikščiojau su savo tėvuku 
Kauno miesto sode. Bevaikš
čiodami sutikom gražiai nuau
gusį vyrą, kurį mano tėvas už
kalbino. Vėliau iš tėvo sužino
jau, kad tai yra Kauno Apy
gardos Teismo kandidatas Ka
zimieras Juknis.

Vėliau velionis dirbo Pane
vėžio ir Marijampolės Apygar
dos Teismuose, eidamas įvai
rias pareigas. Dirbdamas ma
gistratūroje buvo ištarnavęs ir 
buvo Apygardos Teismo nariu. 
Nuo to laiko ir prasidėjo mano

East Chicago, Ind. -
Vasario 16 besiruošiant

f Make A Peanut Butter Sandwich
Make ft with almost any jelly, jam or preserve. That’s Amw> 

lea’s favorite, whether it’s eaten for breakfast, lunch or as Ai

atsi- 
tokio

g little catchup or spread the bread with mayonnaise before 
adding the peanut batter. Add raisins, sliced apples or banana. 
The sky’s the limit!

But keep this in mind. It’s the combination of nutrients Im 
the peanut butter and enriched bread that makes this all Amer* 
lean sandwich worth its well deserved reputation for good nu
trition. It’s the reason, too, that peanut batter cm toast far 
breakfast has the sanction of nutritionists.

Peanut butter by itself is nutritious. Two tablespoons Sktppy* 
peanut butter conain at least as much protein as 1 medium sin 
egg or 6 ounces of milk. In contrast to these animal-protein 
foods, peanut butter is relatively low in saturated fat Two 
tablespoons Skippy peanut butter also furnish 30 per cent of 
the Recommended Dietary Allowance (ROA) of niacin, 15 per 
cent of phosphorus and 4 per cent of iron. The bread in a sand
wich contributes vitamins and minerals, increases the protein, 
and energy without adding a significant amount of fat

Now for the additions. They all add to the enjoyment of the

sample, * peanut butter and bacon sandwich using 2 table-' 
spoons peanut butter, 2 slices crisp bacon and 2 slices enriched, 
white bread provide 16 grams of protein against 12 grams fa 
a plain peanut butter sandwich or a peanut batter and jelly- 
sandwich. The bacon also adds 35 calories over the peanut but
ter and jelly sandwich and 90 calories over a plain peanut bat
ter sandwich. In general, meet additions add carbohydrate, 
and only modest amounts of other nutrient*. It is better, no- 
kritionaūy, to eat a whole banana, or apple, or snack box oC 
raisins along with the peanut butter sandwich.

ne prisispyręs juos prie sienos, 
reikalavęs jų “pasiteisinti”, 
kam jie taip darė, kad suva
žiavimą sveikinę...

Tai jau ne netaktas, neman
dagumas, o tiesiog to žmogaus, 
inžinieriaus — architekto bru
talumas, didžiausia begėdystė, 
žeminanti lietuvio inžinieriaus 
— architekto vardą.

Kas norės ateityje atsilanky
ti svečiu į .tokios morališkai 
subankrutavusios organizaci
jos suvažiavimą ir nuoširdžiai 
jį pasveikinti, jei or-joj 
randa tokios “etikos” ir 
“etiketo” žmonių? !

Aprašymo autorius skelbia
si, kad visa inžinierių — archi
tektų “liaudis” (? ! — PS) 
esanti su juo. Brr, tai daugiau 
nei koktu, jei tai tikra tiesa. 
Tik aš nenorėčiau tam tikėti. 
Greičiausia, čia bus aprašymo 
autoriaus išmislas, norėdamas 
pasirodyti “originaliu”, “mo
derniu” žmogum, o gal labai 
jau “atviro žodžio” akiratiniu 
korespondentu.

Ar tai vykęs suvažiavimo ap
rašymas?

O tokių aprašymų “Akira
čiuose” yra ir daugiau. Pvz., 
taip begėdiškai, perdėm sar
kastiškai, pajuokiančiai buvo 
aprašytas ir 1969 m. Detroite 
įvykęs ALTo Kongresas (žiūr. 
“Akiračių” 1969 m. rugsėjo 
mėn. laidą).

Kodėl mūsų akiratininkai 
taip daro? Ko jie tuo siekia?

Ir dar žiūrėkit, kitus moko 
gražiai, taktiškai, nieko neį- 
žeidžiant spaudoje rašyt (žiūr. 
Vyt. Gedrimo “žurnalistinę 
ekspertizę”, apie kurią rašyta 
pirmame straipsnyje).

ir velionio gyvenimo odisėja.
Po daugelio metų man teko, 

būti Kazimiero Juknio tėviš
kėje teisėju. Tai graži velionio 
numylėta Dzūkija — Alytus.

Išeivijoje 1946 metais ir vėl 
mudu susitikome Heidelbergo 
Universitete, kaip Teisių Fa
kulteto doktorantai.

1953 m. velionį susitikau Chi- 
cagoje. Čia mudviem teko kar
tu ruoštis ir išlaikyti R. E. Bro- 
kerio egzaminus.

Velionis buvo ne tik puikus 
teisininkas, bet nemažas poli
tikas. Jam visada rūpėjo Lie
tuvos laisvė.

1916 m. rudenį apie 2.000 lie
tuvių karių skaitlingoje rusų 
caro armijoje atsirado Rumu
nijoje. 1917 m. rudenį po abie
jų Rusijos revoliucijų Rumu
nų Fronto lietuvių karių dele
gatai" suvažiavę nutarė, kad 
Lietuva turi būti laisva ir ne
priklausoma valstybė etnogra
finėse ribose, prijungiant ir 
mažąją Prūsiją — Prūsų Lietu
vą. Velionio ranka rašytas re
zoliucijos nutarimas buvo vė
liau paskelbtas ir lietuvių 
spaudoje.

Mano gimtinė yra Rumunija. 
Tou laiku kai velionis rašė virš 
minėtą nutarimą, aš buvau 4 
metų amžiaus/Nebuvo-tad man 
galimybės su juo susitikti.

Būtų džiugu, kad mūsų abie
jų gyvenimo odisėja dar nepa
sibaigtų ir dar vienas gyveni
mo epizodas pasikartotų su
sitikimu Kauno miesto sode, 
Laisvoje Lietuvoje. Deja, ma
no norai neišsipildė, nes jo gy
venimo odisėja jau pasibaigė.

Velionis Kazimieras nuolat 
prisimindavo keniančią Lietu
vą ir laukė tos dienos, kada 
galės grįžti į savo mylimą tė
vynę — laisvą Dzūkiją.

Velionis buvo išėjęs į pensi
ją. Jis mėgo žmones, kitaip 
sakant, buvo labai socialus. Be 
jo neapsėjo suvažiavimai, su
buvimai, parengimai.

Jis domėjosi lietuvių kalbos 
istorija ir ruošėsi išleisti kny
gą. Deja, mirtis sukliudė jam 
tą atlikti.

Jis buvo ne tik geras teisinin
kas, bet ir aukštos erudicijos 
ir didžios inteligencijos žmo
gus. Buvo gero būdo ir gerbė 
kitų pažiūras. Užtai turėjo ne
mažai draugų ir buvo daugelio 
gerbiamas.

Sunku ir griaudu, mielas 
Kazimierai, su Tavim atsisvei
kinti. Su širdgėla sakau Tau 
paskutinį sudie.

Kolega Kazimierai! Ilsėkis 
ramybėje toli nuo mylimos ir 
išsvajotos tėviškės — Dzūkijos, 
kurią Tu taip mylėjai ir visad 
ilgėjais.

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

Gražina Baliūnaitė - Austin, 
College of Medicine and Dentis
try of New Jersey — New Jer
sey Dental School, Jersey City 
odontologijos asst, profesorė, yra 
bendraautorė straipsnio apie 
dantų auksinių lydinių darymo 
geresnį mokymą, kuris yra pa
skelbtas leidinyje Journal of 
Dental Education, 1972 m. gruo
džio mėnesį. Jos tėvai yra či- 
kagiečiai — bankininkas Adol
fas ir gydytoja Ona Baliūnai.

Arvydas J. Kliorė iš Jet Pro
pulsion Laboratory, Pasadena, 
California, yra vientas iš šešių 
bendraautorių straipsnio apie 
Marso atmosferą iš Mariner 9 
radijo bangų slopinimo matavi
mų ir vienas iš keturių bendra
autorių apie Marso formą iš tų 
pačių matavimų, kurie yra at
spausdinti leidinyje Icarus — 
International Journal of Solar 
System Studies, tomas 17, nr. 2, 
1972 m. spalio mėnesį.

Management Education Cor
poration, Los Angeles, Califor
nia, rengia New Yorke, Wash
ingtone, San Francisco ir Chi
cago j e 8 žinių elektroninio pro- 
cesavimo seminarus 1973 m. va- 
sario-birželio mėnesiais. Vienas 
iš dėstytojų yra T. D. Pučkorius, 
kuris kaip Lester B. Knight & 
Associates firmos vicepreziden
tas prižiūri žinių procesavimo 
sistemų panaudojimą.

Saulius šimoliūnas
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Besiruošiant Vasario 16 mi-pninėjimas įvyks vasario 18 d. 
nėjimui, tenka susimąstyti apie 
laisvės praradimą ir tas pa
stangas, dedamas jai atgauti, 

i pasiryžti pavergtai tautai atsi
lyginti skolą, iš Vasario 16 pa
sisemti istorinio svorio tautinės Hammond 
gyvybės ir ją pratęsti ateitim

Paskutinis Vasario 16 akto 
signataras ir buvęs prezidentas 
A. Stulginskis prieš savo mirtį 
dar suskubo ištarti, kad “Jo
kia pasaulio jėga negali pa
neigti Lietuvos teisių j laisvę 
ir nepriklausomybę”.

Deja, jį laidojant nebebuvo 
galima sugiedoti Lietuvos him
no ir jau jo nebėpalydėjo Lais
vės Varpo gaudimas. Bet sig
natarų padėtų parašų ant Va
sario 16 Akto nepajėgia ištrin
ti jokios priešų jėgos iš lietu
viškų širdžių. Lietuviai vėl 
rinksis į sales minėti 55 kartą 
nuo Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo ir 33 kaętą nuo 
jos išplėšimo.

Tautai likusiai už geležinės 
užtvaros, mes negalime nuro
dyti laisvės siekimui kelių — ji 
prabyla į mus: S. Kudirka, Si- 
mokaičių, Bražinskų, Butkų ar 
V. Godliausko vardais, lyg pra
šydama išeiviją surasti prie
monių laisvės siekimams; ne
leisti pavergėjui sunaikinti 
mūsų tautos praeitį ir ją įlieti 
į savo istoriją.

Vasario 16-ji visada buvo ir 
bus mums paskatas pažvelgti į 
save, kiek dar mes esame ne
atšalę bendriesiems tautos rei
kalams ir kiek mums dar rūpi 
brolių likimas.

East Chicago, Ind. vietinis 
ALT skyrius, jausdamas, kad 
laisvės praradimo laikotarpis 
jau tapo ilgesniu, negu nepri
klausomybės skubiai prabėgę 
metai, ryžtasi pažvelgti į tą 
istorinį įvykį.

Nepriklausomybės atkūrimo

Gary, lietuvių parapijos patal
pose, žodį tars dr. Z. Danile
vičius ir angliškai kongr. Bay 
J. Madden, ir sveikinimus per
teiks Gary, East Chicagos ir 

miestų merai. Jie
jau yra pasirašę ir prokloma- 
cijas skelbiančias Vasario 16 
Lietuvos diena.

Meninę dalį išpildys — mu
ziko Fausto Strolios vadovau
jamas Vyčių choras ir K. Peč- 
kaitienės vedama Gary Litua
nistinės mokyklos mokinių tau
tinių šokių grupė. Minėjimas 
bus banketo formoje, bus ir 
baras. Pradžia 4:30 v. p. p.

Vasario 16 rytą t. y. 8 v. per 
Hammond radio stotį WJOB 
bus mūsiškių studentų pasikal
bėjimas su žinių komentato
rium Irwing L. Lewin, kuris 
savo pusvalandį užleidžia ne
imdamas jokio atlyginimo ir 
tai jau nebe pirmą kartą. Ačiū 
jam.

Tą pačią dieną 9 v. ryto bus 
keliama mūsų trispalvė prie 
East Chicagos miesto valdybos 
rūmų, kurios kėlimo metu 
prabils meras R, Pastrick. At
likus ceremonijas, įvyks ben
dri pusryčiai su visais vėliavos 
kėlinio dalyviais.

Mielas lietuvi, ALT vadovy
bė sudaro tau progą padėti 
auką ant tėvynės aukuro, ku
rią bėgantis laikas pasvers sa
vomis svarstyklėmis ir gyveni
mo žiburiui užgesus, viską pa
liekant, su ašaromis giminės ir 
bičiuliai palydės... bet bočių 
šalis pasiliks, todėl neatsisa
kyk nuo pagarbos savo tautai 
ir nuo prigimtos teisės būti lie
tuviu — dalyvauk viename 
reikšmingiausių Lietuvos isto
rijoje įvykių minėjime!

Petras Indreika

ALT sekretorius

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

SKELBKITĖS NAUJIENOSE
SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA

Raginkite savo apylinke 
augti - taupykite!

<uu» taupomi jūsų pinigai atlieka di 
lietelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
lie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
b-uomenę ir parūpina fondus namams įsigyti 

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

« nirmoa.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 mėtote TeL 421-3070
įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

• — NAUJIENOS, CHICAGO $, ILL.— WEDNESD., FEBRUARY 7, 1973
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(Tęsinys)
Per dešimtmetį, nuo Istorinės 

Komisijos 1923-ų įsteigimo me
tų iki Hitlerio įkėlimo į valdžią 
1933-jų metų, minėta Komisija 
paruošė tiek moksliškos medžia
gos ir išleido tiek žurnalų ir kny
gų, kad ne tik Rytprūsių gryniau
sias vokiškumas buvo kuo pla
čiausiai paskelbtas, bet naciai 
atrado moksliškai pilnai paruoš
tas rodykles ir jau išplanuotus 
kelius į visą Rytų Europą — nuo 
Estijos ikį Ukrainos, šitos Ko
misijos darbai kaip tik ir skati
no nacius į karą su Rusija ir į 
žygį i Rytus.

K u ome t 194& m. jų paruošta
sis eksperimentą#' į Rytus taip 
tragiškai sugriuvo ir jie turėjo 
išsivilkti savo rudąsias Poli tise be 
Leiter uniformas bei pamiršti 
apauksintas profesorių unifor
mines apykakles, jie visgi nepa
miršo savo senojo išsvajotojo 
idealo — Rytų Europos. Vos 
praėjo po karo vieni metai, kaip 
jie pradėjo Vakarų Vokietijoje 
iš naujo burtis apie Goettingeno 
ir Marburgo universitetus, ir įs
teigė taip vadinamąją Goettin
geno Darbo Talką. Šita, pana
šiai kaip Istorinė Komisija Ka
raliaučiuje, pradėjo leisti kny-

Reikalinga aiškumą
Keli mūsų intelektualai mano, kad “kultūrinis ben

dradarbiavimas” su mūsų tautos priešu ne tik galimas, 
bet net reikalingas. Reikalingas todėl, kąd jis gali būti 
naudingas lietuvių tautos laisvės kovai. Rusiškojo “ko
munizmo” nepažįstantieji mūsų daktarai įsivaizduoja, kad 
pačioje Rusijoje ir rusų okupuotuose kraštuose kultūros 
problemos yra atskirtos nuo paprasto dirbtuvės ar kol
chozo juodo ir nuobodaus darbo; kad intelektualai gali 
laisvai diskutuoti kylančias problemas ir išdėstyti savo 
nuomonę; kad tas bendradarbiavimas patiems rusams 
labiau yra reikalingas, negu laisvajam pasauliui, nes oku
pantas tiktai šitokiu būdu gali pasinaudoti vakarų kul
tūros pasiekimais.

Sovietinį “komunizmą” pažįstantieji rusai tvirtina, 
kad iš to bendradarbiavimo nieko neišeis, kaip neišėjo 
pačių rusų tarpe. Rusijoje buvo didokas intelektualų 
skaičius, kurie galvojo, kad su bolševikais verta bendra
darbiauti, nes jiems reikalingas mokslininkų patyrimas. 
Leninas ne vieną kartą yra pasakęs, kad sovietų valdžiai 
reikalingas kiekvienas inteligentas žmogus, bet tuo pačiu 
metu Leninas, Stalinas ir kiti komunistų partijos vadai 
reikalavo, kad kiekvienas intelektualas atsisakytų nuo 
sveiko proto, nuo mokylose pramokto logiško galvoji
mo, bet visos savo sampratos pagrindan padėtų leniniz
mo dėsnius ir paklustų komunistų centro komiteto 
įsakymų.

Kad ne tik pačioje Rusijoje, bet ir kiekviename rusų 
okupuotame krašte kultūros reikalai neatskirti nuo po
licijos reikalų, kad įgimta savo krašto meilė naudojama 
dvigubam išnaudojimui; kad naikinami žmonių įsitiki
nimai, kad galėtų savo pažiūras kitiems primesti. Ru
sams joks “kultūrinis bendradarbiavimas” nereikalingas. 
Rusams geriau, kad pačios Rusijos gyventojai apie aukš
tesnę kultūrą mažiau žinotų ir ja nesidomėtų. Tuo pačiu 
metu sovietų valdžiai rūpi kontroliuoti kiekvieną naują 
mintį ne tik pačioj Sovietijoj, bet ir kiekvieno Sovietų 
Sąjungos gyventojo.

Vakar jau cituotas Vytautas Kazakevičius, “tary
binės” Lietuvos kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto pirmininkas įnešė šiek tiek aiškumos šiuo klau
simu. Bimbai padarytas jo pareiškimas yra trumpas, bet 
jis labai aiškus. Jis turėtų kiekvienam mūsų intelektualui 
ir siauriausius akiračius turinčiam daktarėliui, aiškiai 
pasakyti, kad okupuotoje Lietuvoje viskas matuojama

kitais matais. Krašto kultūros reikalai ten neatskirti nuo 
paprasčiausio policininko reikalų. Ten nėra jokios kul
tūros be komunistų partijos centro komiteto žinios. Cen
tro komitete gali sėdėti visiškai nekultūringi čekistai, 
bet jų žodis daugiau sveria, negu geriausius išskaičiavi
mus padariusio profesoriaus.

Kiekvienas bendradarbiautojas turėtų j Kazakevi
čiaus pareiškimus atkreipti reikalingą dėmesį. Reikia 
neužmiršti, kad Vytautas Kazakevičius yra rusų pati
kėtinis. Jis nuoširdžiai tarnavo rusams karo metu, jis 
nuoširdžiai dirba su rusais visą pokarinį laikotarpį. Ka
zakevičiaus žinioje yra stambios sumos pinigų, kuriomis 
jis laisvai gali operuoti. Jis tvirtina:

“Mūsų darbo sėkmę lemia tai, kad emigracijos rei
kalus įdomiai stebi ir kultūrinių ryšių ugdymu rūpi
nasi respublikos vadovaujančios partinės ir tarybi
nės institucijos. Mūsų komitetas — tarybinė visuo
meninė organizacija, kaip ir kitos Tarybų Lietuvos 
įstaigos, esame socialistinio pasaulio kūrėjai ir dir
bame patriotinį darbą su emigracija, remdamiesi 
naujojo gyvenimo interesais. Mums rūpi, kad mūsų 
šalis svetur turėtų daugiau bičiulių, kad tautiečiai 
ją geriau pažintų ir teisingai suprastų mūsų darbus 
ir siekius”. (Laisvė, 1973 m. vas. 2 d., 3psl.) 
Siaurus akiračius turintieji mūsų intelektualai pri

valo visiems laikams užmiršti, kad rusų okupuotoje Lie
tuvoje jie gali rasti kokį kultūrinį darbą, kuris nebūtų 
komunistų partijos arba komunistų pastatytos valdžios 
atstovų kontroliuojamas. Jeigu kuris mano, kad jis, dirb
damas kultūrinį darbą, nesusiteps su visiems šlykščia 
komunistų partijos politika ir policija, tai jis labai klys
ta. Kazakevičius aiškiai pasakė, kad jo komitetą, kontro
liuoja partija ir sovietinė valdžia. Visi žinome, kad be šio 
komiteto žinios nei vienas intelektualas “tarybinės” Lie
tuvos nepasieks. Be jo žinios nei vienas pavergtas lietuvis: 
iš Lietuvos neišvažiuos. Šis patvarkymas liečia ne tiktai 
paprastą senutę atvažiuojančią Amerikon sūnaus ap
lankyti. Jis liečia ir dainininkę Giedrę Kaukaitę, kaip 
anksčiau jis lietė ir dainininką Virgilijų Noreiką. Parti
niai įsakymai toki griežti, kad Kaukaitė pasižadėjusi 
dainuoti Bostono “kultūriniems bendradarbiautojams” 
paskubomis išvažiavo į “tarybinę” Lietuvą, palikusi ne 
tiktai komitetą, bet ir bilietus nusipirkusius dainos mė
gėjus.

Kiekvienas “kultūrinis ryšys” komunistų partijos iš 
anksto yra aptartas. Jeigu partijai nebus naudos, tas uetuvių “ėdikas”, į Klaipėdą iš 
ryšys nebus užmegstas.

ši moderniška skulptūra "Gimstanti energija" stovi Dimitrovgrade 
prie įėjimo į soviety Atominiu Reaktorip Tyrinėjimo institutą.

kyklų tarėjas Meyeris, šį pagei
davimą kiek tik įmanydama 
stengėsi įlieti į pasaulio viešąją 
nuomonę per visą vokiečių pa
bėgėlių ir ypatingai Goettinge
no Darba Talkos leidžiamąją 
spaudą. >

Įdomu, kaip į šitas vokiškų! 
teigtas joks Vokietijos ultima- klaipėdiečių pastangas žiūrėjo 1 
tumas Lietuvai, bet Lietuvos vy
riausybė supratusi tuometinę 
tarptautinę padėtį, ir pati buvu 
si tokia išmintinga grąžinti 
Klaipėdą Vokietijai savo gera va
lia. O kuomet Rytų Europoje 
vyks politiniai pertvarkymai, 
Klaipėda privalės grįžti Vokieti
jos apimtim

Šis Goettingeno Darbo Talkos 
skelbiamas pageidavimas atrodė 
priešingas oficialiems Vakarų 
Vokietijos vyriausybės pareiški
mams. Mat, po Antro Pasauli
nio karo Vakarų Vokietiją dau
giau kaip 20 metų valdė evan- 
geliškieji ir katalikiškieji krikš
čionys demokratai. Jie įrašė į 
pokarinės Vokietijos konstitu
ciją, kad jie siekia atstatyti Vo
kietiją 1937 metų apimtyje. Vė
liau Vokietijos vyriausybės na
riai šį nutarimą yra dažnai vie
šai pakartoję. Pagal jį Klaipė
dos kraštas nebeįeina į Vokie
tijos apimtį.

Bet Klaipėdos krašto Vakarų 
Vokietijoje gyvenantiems vokie
čiams ir vokietininkams daug 
geriau patiko ana Goetttingeno 
mokslininkų skelbiama mintis, 
kad Klaipėda vėl turėtų grįžti 
prie Vokietijos. Todėl jie savo 
pabėgėlių suvažiavimuose, kurių 
kasmet įvykdavo po kelis, vis ir 
vėl pabrėždavo, kad Klaipėda 
esanti vokiškųjų Rytprūsių da
lis. Klaipėdos vokiečių ir vokie
tininkų organizacija, kuriai il
gus metus pirmininkavo žymus

gų ir žurnalų, kurie visi bylojo 
apie vokiškumą Rytų Europoje. 
Neapeita ir Klaipėdos. Keturiuo
se moksliškuose darbuose steng
tasi įrodyti, kad 1939 m. kovo 22 
d. Lietuvos vyriausybė grąžinu
si Klaipėdą Vokietijai gera savo 
valia, kad tuomet nebuvęs pa-

Ragainės apylinkės atsikėlęs mo-

M. GUDELIS

: POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)
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Chicagoje buvo keli mažesni knygynė

liai, kurie tiktai skurdo. Išsigarsinusi 
“Aušra” dar daugiau jiems pakenkė. “Auš
ra” užsidirbusi pinigų, atmokėjo Olševs- 
kiui likusius $7,000.00 ir ji galėjo supirki
nėti kitus Chicagos knygynėlius. Knygy
nus užpirkdavo Ambrozeyočius su Micke
vičium, o nupirktas knygas suveždavo Po
vilas Mileris. Jis knygas gerai j dėžes su
dėdavo, tvirtai suraišiodavo, kad vėliau, 
jų nesugadindamas, galėtų nešioti iš vie
tos į vietą.

“Aušros” biznis padidėjo, kai buvo už
megzti ryšiai su nepriklausoma Lietuva ir 
pradėta gauti knygų siuntos iš Lietuvos. 
Didžiausią prekybą “Aušra” vedė su Kaune 
veikusiu “Švyturiu”. “Švyturys” prisi- 
spausdino žymiai daugiau kąygų, negu 
pajėgė parduoti. Amerikos knygų rinka 
jam buvo geriausioji priemonė knygų san
dėliams išvalyti. Čia “švyturys” siuntė 
kiekvieną Kaune spausdintą knygą. Ame
rikon ėjo ir “švyturio” leisti vadovėliai, 
gramatikos, sintaksės ir kitokios knygos. 
“Aušra” siuntė švyturiui stambias pinigų 
sumas.

Knygų pardavinėjimas sustojo, kai 
kraštą užgulė ekonominė depresija, žmo
nės neturėjo pinigų knygoms pirkti. Kiek

vienas žiūrėjo, kad galėtų duonos nusi
pirkti sau ir šeimai. Depresija privertė 
“Aušrą” likviduotis. Porą metų Povilas 
“Aušroje” dirbo, gaudamas atlyginimą už 
darbą. Bet kai knygy nas buvo likviduotas, 
tai savo šėrus atsiėmė vertingesnėmis kny
gomis, kurias vėliau dalino draugams, nes 
parduoti jas buvo gano sunku.

Likviduojant “Aušrą”, didelė josios 
knygų dalis atiteko Naujienoms. Bendro
vė atpirko iš “Aušros” neparduotas kny
gas. Didelė dalis dar neparduotų Olševs- 
kio leistų lietuviškų knygų perėjo į Naujie
nų sandėlius. Povilui ir vėl tas knygas te
ko vežti, šį kartą į Naujienas. Jis buvo 
Naujienų direktorius, bet jis buvo ir “Auš
ros šėrininkas. Naujienos sumokėjo “Auš
rai” sutartą sumą. Naujienos greičiausiai 
pardavė iš “Aušros” atpirktą “Vilniaus” 
albumą, o kitos knygos ėjo labai lėtai. De
presijos metu nuo knygų atpratę žmonės 
jų jau nebepirko. “Aušra” galutinai buvo 
likviduota 1929 metais.

UNIVERSAL SAVINGS STEIGĖJAS
Be “Aušros”, 1923 metais Povilas įsi

traukė dar į vieną gyvą biznį. Tais laikais 
naujieniečiai adv. Kazys Gugis, moky tojas 
Vincas Mišeika ir Antanas Bypkcvičius 
įsteigė Lithuanian News Ixian & Building 
Association. Jie surado reikalingą narių 
skaičių ir sukėlė $3,000.00 kapitalo darini 
pradžiai. Povilas Mileris buvo pirmųjų 
iniciatorių tarpe. Jis buvo išrinktas šios 
bendrovės direktorius. Jis įdėjo į šią ben

drovę savo santaupas ir padėjo viską ad
ministruoti. Bendrovės patalpos buvo 
Naujienų ofise. Pirmais metais šios bend
rovės reikalus tvarkė tuometinis Naujienų 
iždininkas Vincas Mišeika, o vėliau, pa
starajam pasitraukus, šios taupymo ben
drovės biznį vedė Antanas Rypkevičius.

Povilas Mileris buvo šios bendrovės di
rektorius nuo jos įsisteigimo dienos iki mir
ties. Bendrovėlė pradėjo darbą trim tūks
tančiai dolerių, o kai Povilas mirė, eida
mas direktoriaus pareigas, tai bendrovė 
buvo išauginta iki aštuonių milijonų dole
rių bendrovės. Bendrovėlė savo veiklą pra
dėjo Naujienų ofise, o Povilo mirties die
ną ji turėjo puikų savo pastatą prieš Nau
jienas, kitoje gatvės pusėje, ir greta turėjo 
tris S. Halsted gatvės sklypus, kur šian
dien yra didelis kiemas mašinoms pastaty
ti.

1934 metais, kai federalinė valdžia su
darė taupymo bendrovių apdraudos kor
poraciją, tai Lithuanian News paskolų 
bendrovė negalėjo gauti apdraudos, nes 
turėjo tiktai $12,000 kapitalo. Tais laikais 
tame pačiame Naujienų name veikė Chi
cagos Lietuvių draugija, kurios valdybos 
narys buvo Povilas Mileris. Chicagos Lietu
viu Draugijai perkėjus savo antaupas į Lit
huanian News taupymo bendrovę, atsirado 
reikalinga suma pinigų indėlininkų ap- 
draudai gauti. Kai buvo gauta federalinė 
apdrauda, tai taupymo bendrovės turtas 
pradėjo greitai augti. Lietuviai ir nelietu
viai pradėjo dėti į šią taupymo bendrovę

vo Meyeriw dėl to asmens bio
grafijos. Daugelis žmonių turė
jo dėl Meyerio koštuvo daug ne
malonumų ir ilgai reikėjo, truk
ti, kol jie gavo kokią tarnybą. 
Taip teisino teisėjas Arnašius 
vargo ilgus metus, kol jis galė
jo į teisiną grįžti.

šitokį asmenį Saksonijos kraš
to vyriausybė pakėlė į Oberre- 
gierungsratus, t. y. vyriausybės 
patarėjus; reiškia, į pareigas ir 

{titulą, kokio tik retas akademi
kas tepasiekia. Negana to; Fe
deralinė vyriausybė jį dar apdo
vanojo aukščiausiu Vakarų Vo
kietijos ordinu — Das Grosse 
Verdienstkreuz — su palydraš- 
čiu, kurio turinys sukėlė daug 
abejonių. Kadangi Meyeris jo
kių profesinių nuopelnų neturė
jo, visi jo pakėlimai ėjo tik jo 
kovos už Klaipėdą sąskaita.

Tokie reiškiniai sukėlė abe
jonių dėl vokiškųjų krikščionių 
demokratų laikysenos Vokieti
jos sienų atžvilgiu; ir į klausi
mą, kaip jie būtų pasielgę, jei 
Vokietija vėl būtų galėjusi pasi
reikšti dėl sienų — tenka atsa
kyti, kad jie be abejo būtų mėgi
nę ir Klaipėdą užimti.

j Todėl, kuomet Vokietijoje bai- 
, gėsi vokiškųjų krikščionių demo- 
l kratų valdžia, mes neliūdėjom, 
o kuomet naujasis vokiečių 
kancleris Brandtas atsisakė visų 
vokiškųjų aspiracijų į Rytus ir 
apsistojo prie dabartinės vokie
čių-lenkų sienos prie Oderio 
upės, mes teprivalome imti dė
mesin malonų faktą, — kai vo
kiečiai nebėra varžovai dėl Klai
pėdos.

Šiandien, minint 50-ą metinę 
nuo 1923 m. Klaipėdos atvadavi
mo, mes jaučiame pareigą iš vi
sos širdies padėkoti aniems ■vy
rams, kurie tame žygyje daly- 
vovo.

Galime džiaugtis, kad jų da
lis tebėra mūsų gyvųjų tarpe. 
Tarp kitų, čia turiu omenyje anų 
laikų vieną sukilimo organizato
rių ir Gelbėjimo Komiteto narį, 
dabartinį Naujienų redaktorių 
Juozą Pronskų. Netoli mūsų, 
Kanadoje, gyvena Gelbėjimo Ko
miteto reikalų vedėjas ir viso su
kilimo motoras Jurgis Brūvelai- 
tis, vėliau ilgus metus buvęs 
Klaipėdos krašto 20-os Šaulių 
Rinktinės vadas. Abiem pasa
kykim nuoširdų lietuvišką ačiū.

Tad šiandien, 50 metų po su
kilimo ir Klaipėdos krašto pri-

Vakarų Vokietijos krikščioniš
kai — demokratiškoji vyriausy
bė, kuri buvo paskelbusi Vokie
tijos sienas 1937 m. apimtyje, 
į kurią Klaipėdą juk nebeįeina?

Ir čia mums pradėjo kilti abe
jonių dėl anos vokiečių vyriau
sybės atvirumo.

1. Klaipėdos vokiečių suvažia
vimuose dalyvavo vyriausybės 
atstovai ir sakė kalbas, kurios 
berods sienų neminėjo, bet ku
rių turinys visgi skatino, drąsi
no ir net ragino Klaipėdos vo
kiečių tautinę veiklą.

2. Tam tikros vyriausybių mi
nisterijos pinigais rėmė Goettin
geno darbo Talkos veiklą ir mi
nisterijų aukšti valdininkai kas
met lankėsi Goett Darb. Talkos 
Tarybos posėdžiuose, klausė na
rių pranešimų ir sekė Talkos 
veiklą.

3. Klaipėdos vokiečių jau mi
nėtas Meyeris tebuvo eilinis pra
džios mokyklų mokytojo išsila
vinimo, kuris nepasižymėjo jo
kia ypatinga pedagogine veikla. 
Bet už tai jis parašė 3 politinio 
turinio brošiūras Klaipėdos, la
bai prieš Lietuvą nukreiptais, si jungimo prie Lietuvos galime 
klausimais. Meyeris nebuvo na- Klaipėdos aktualumo lapą už- 
cių partijos narys, bet Lietuvos skleisti.
atžvilgiu jis buvo naciškesnis už | Bet tuo nėra baigtas visos 
tūlus nacius. Be to, pokarinėje Maž. Lietuvos klausimas; dides- 
Vokietijoje Meyeris pasireiškė j nioji jos Nemuno pietų pusėje 
dar vienoje funkcijoje: Jei koks esanti dalis, kaip ir visa Lietuva, 
nors asmuo iš Klaipėdos krašto tebelaukia atvadavimo, nes ji te
su Įtariamai lietuviška pavarde bėra kito, maskoliško imperia- 
kreipėsi į kokią vokišką įstaigą listo ir tikro kolonialisto ran- 
tarnybos, tai be išimties visos koše.
valdiškos įstaigos atsiklausda- (Bus daugiau)

savo santaupas. 1940 metais Lithuanian 
News taupymo bendrovė pasivadino Uni
versal Savings & Loan Association.

Kai Universal Savings bendrovė nusipir
ko savo namus ir juos tinkamai pertvarkė, 
tai Povilas ir Petronėlė Mileriai persikėlė 
gyventi į vieną šios bendrovės name butą, 
Povilas Mileris buvo Universal Savings di
rektorius ir namo prižiūrėtojas.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA

Ilgus metus Povilas Mileris buvę Chi
cagos Lietuvių Draugijos sekretorius. Jis 
daug prisidėjo prie šios draugijos išaugi
mo ir sustiprėjimo, bet jis sekretoriavo, 
kai draugijos nariai pradėjo mirti ir teko 
mokėti pomirtines. Sveikata neleido Povi
lui dalyvauti paskutiniuose šios draugijos 
posėdžiuose, bet jis matė mažėjantį drau
gijos iždą ir retėjantį narių skaičių.

Chicagos Lietuvių Draugija buvo įsteig
ta 1900 metais, kai Povilo dar nebuvę Chf- 
cagoje. Draugijos iniciatoriais buvo Pet* 
ras M. Kaitis, Julius Mickevičius ir Kastan
tas Kairis. Steigiamajame susirinkime Kai
tis buvo išrinktas pirmininku. Mickevičius 
sekretorium, o Petras Remeikis iždininku. 
Draugija buvo pašalpinė. Nariams ji teik
davo pašalpą ligoje. Draugijos nariai mo
kėdavo 50 centų į sąvąitę. o kai susirgdavo, 
tąi gaudavo ‘ $5.00 ar $10.00 į savaitę. Tai 
buvo nedidelis mokestis, bet nedaug terei
kėjo mokėti į savaitę. Draugijos nariai da
lyvaudavo svarbesniuose to meto rengi
niuose, ruošė paskaitas ir turėjo savo kny
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gyną. ši draugija mažai tesiskyrė nuo kitų 
lietuvių pašalpinių draugijų.

Draugija būtų galėjusi gyvuoti ir augti, 
jeigu komunistai nebūtų bandę užgrobti 
jos vadovybės. 1919 metais komunistams 
pavyko gerokai suskaldyti Lietuvių Socia
listų Sąjungą ir pagrobti savo kontrolėn 
Lietuvių Literatūros Draugiją; Jie galan
do peilį ir Chicagos Lietuvių Draugijai. 
Kiekviename didesniame susirinkime jie 
kėlė ginčus dėl vadovybės ir pašalpinėn 
draugijon bruko savo politiką. Draugijos 
vadovybė, norėdama apsisaugoti nuo ko
munistų, pakeitė savo įstatus, bet tatai 
ramybės draugijos nariams neatnešė.

Draugijom vadovybė, nepajėgusi visiš
kai atsikratyti komunistų, ėmėsi kitų prie
monių. Ji nutarė padidinu draugijos narių 
skaičių. Visiems buvo aišku, kad komunis
tai sudaro mažą lietuvių nuošimtį. Kol 
draugijos narių skaičius nedidelis, tai joje 
esantieji komunistai kiekviename susirin
kime gali kelti triukšmą. Gerai susiorgani
zavę, jie gali gerokai pakenkti pačiai drau
gijai. Bet jeigu draugijoje būtų didelis na
rių skaičius, tai komunistai neturėtų gali
mybės jokio triukšmo sukelti. Ypatingai 
jie kabinasi prie tokių draugijų, kurios pa
vyzdingai yra administruojamos ir turi pi- 

1935 metais ši draugija turėjo 1,700 
narių ir $35.000.00 banke. Komunistai 
stengėsi įsibrauti į vadovybe ir prieiti prie 
pinigų.

(Bus daugiau)



M. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 
IR •MKLRS LIGOS 
PB1TAIK0 AKINIUS 

2858 W. 63rd STRIKT 
Ofise tetef.; PROSPKCT 8-3229 
Rwid. teief.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 
«o 1 iki 9 vai vak. Tree, uždaryta'

Rm. tai 2394683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

«Wdica| Building. Tol. LU 5-044* 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

aei neauuiiepiaa aaaauunu S74-M12

r«lef.: PRospoct 8-1717

DR. S. BfEZiS 
GYDYIUJAS IR UniKUKGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
dal: kas dieną po piety 14. vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais, 
frečiad. u sekmad. ousas uždarytas. 

Rea. 324) WEST 66th PLACE 
Phono; REpublic 7-7868

Rusų komunistų ir vokiečių nacionalsocialistų kraujo brolystės

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Pax Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

■ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PHBR BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

O.aid . 2wu Onod wvv-*Xvu

OFISO VALANDOS:
■'irmauietuaia ir aelvirtad. 1—7 vaL, 
<otra<L. penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir seštad. tiktai susitarus.

Rax.: GI 84873

OR. W. EfilN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Ava, WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Mi 34001.

DR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUCEUUNA1TĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Tolof. WA 5-2670.
Neatsilieptu — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

Ši foto nuotrauka buvo pa
daryta 1939 m. Maskvoje pasi
rašant “draugiškumo ir ne
puolimo” paktą tarp Hitlerio 
Trečiojo Reicho ir Stalino So
vietų Sąjungos. Kaip gyvieji 
liudininkai tebeatsimena, ne
spėjo tos sutarties parašų raša
las išdžiūti, kaip rudieji ir rau-

GRADINSKAS
8 TAKŲ 
GRUNDIG 

MAGNETOFONAS
2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
..... ........ — .....

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

RQY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220*

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tel.: 9254296

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

uždaryta.
Raz. tol.; WA 5-3099

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 84833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 54063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882 

*•- *

donieji draugai susipešė, su
keldami Antrąjį Pasaulinį Ka
rą ir beveik pusės Europos pa
jungimą.

Nuotraukoje: Nacių užsie
nių reikalų ministeris Joachim 
von Ribbentrop pasirašo su
tarties su bolševikais protoko-1 
lą; jo užpakalyje stovi Sovietų 
užsienių reikalų ministeris Via- 
česlovas Molotovas ir Stalinas.

Kaip moters paakiuose 
įgauna "varnos pėdas"? j

Amerikos širdies Draugijos 
posėdyje patologas David M. 
Spain savo paskaitoje parodė 
kaip rūkymas vis labiau mote
ris “sulygina” su vyrais amžiaus 
ilgumu ir staigiais mirimais šir
dies ilgomis. Tą sulyginimą ska
tina cigarečių rūkymas.

Rūkančios moterys dabar 
miršta 10 metų anksčiau negu 
nerūkančios. Dar metuose tarp 
1949 ir 1959 staigiomis mirti
mis mirdavo tokia proporcija: 
12 vyrų ir 1 moteris, o jau nuo 
1967 m. iki 1971 metų — dvy
lika vyrų ir penkios moterys, j.

Deja, perspėjimais dėl širdies 
smūgio, apoplekcijos, infarkto 
ir “stabo” moterų rūkorių nuo 
rūkymo atbaidyti nesiseka. Ge
riausiai veikia pabauginimas se
nėjimu. Kad ta priemonė geriau
siai veikia, įrodė vienas Kali
fornijos internas Harry Daniel 
iš Redding. Ištyręs daugiau 
kaip 1,100 moterų jis nustatė, 
kad stiprias rūkores greit gali
ma atpažinti iš paakiuose gausė
jančių raukšlių, vokiškai vadina
mų “Kraehenfuesse” (Varnų ko
jos). “Šiuo ženklu nugalėsi” op
timistiškai sako kovotojai su rū
kymu, nes moterys ne tide bijo- ' 
si staigios mirties, kiek staigaus 
senėjimo.

ALEKSANDRAS MARČIULIONIS BARAUEFASe

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI
— Chitages Lietuviu Našliu, Naš- 

liukių ir Pavienių draugiškas klubas 
turės eilinį susirinkimą vasario 9 
d. 8 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Visi nariai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti aptarimui klu
bo reikalų. Po susirinkimo vaišės ir

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKMMAl, 
VIENA DIENA BŪTIM KRKSOONM

O te mažatiki, kodėl abeįoiai? Mat. 14:31. 
< •

Ką turime daryti norėdami pergalėti šitokią tikėjimo stoką, ir pedau- 
“““ —- • I Jy^j apa4talai dart seno-ginti savo tikėjimą? Mes atsakome, kad 
vėje, taip ir mes: turime melstis, “Viešp___ _ ____________ . _
tada, pasielgdami sutikmėje su ta malda, kiekvienas turi auklėti tikėjimą 
savo širdyje: (a) Per neatiaidų pasistiprinimą dieviškais prižadais, per la
bai gerą susipažinimą su tais pažadais, kurie randas žodžiuose Tėw>. (b) 
Kiekvienas turi stengtis daugiau ir daugiau atsiminti, kad per tai, kad jis 
padarė derėjimą su Dievu, tie žadėjimai yra jo, o savo širdyje ir per savo 
lūpas jis turi laikyti juos kaip savo, ateidamas pas Tėvą dangišką maldoje 
ir su dėkavojimu. Jis tur pasisavinti juos mintyse savo, ir save pasikalbė
jime apie šventus daiktus su broliais.

kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščionim reikalinga ti 
taus bažnyčia. į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66Hi St., Chicago, IHineis 60629

SV. RAŠTO TYRiNBTOJAI

Kris- 
lelėje

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

šokiai J. Joniko orkestrui grojant 
Kviečiami visi norintieji Įstoti Į da
rius ir visi mėgstantieji linksmai 
praleisti laiką. Nut. rast. V. ?.

— Eržvilko Draugiško Klubo eili
nis susirinkimas1 Įvyks vasario j 
d. Hollywood Inn salėje 2417 West 
43rd St. 8 vai. vakaro. Nariai prašo
mo atsilankyti gausiai, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susiri
kimo bus vaišės. E. M. M.----------- --------------■

. —Į

3 Metų Mirties Sukaktis

A. t A.
CHARLES YURECH

GYVENO 7227 SO. CALIFORNIA AVE., CHKAGQJE

Mirė. 1970 metų vasario mėn. 7 dieną, sulaukęs 75 metų amžiaua. 
Gimęs Latvijoje.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona Mary ir dvi podukros — May Southerland 
su šeima ir Mary Crawford, brolis Vladas Gužauskaę su šeimą gyve
nantis Kanadoje ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Mūsų brangiajam Charles Yurech pagerbti bus laikomos Šv Mi
šios Jėzuitų koplyčioje, esančioje 5620 So. Claremont Ave., Čhica- 
goje, 1973 m. vasario mėn. 7 dieną, 8:30 vai. ryte, ir vasario mėn 11 
dieną 8:30 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas.

Skiriu savo brangiam vyrui šiuos jautrius žodžius:

Prabėgo liūdni metai, kai mus palikai, 
Kai’Tave priglaudė tie šalti kapai. 
Daug' vilties turėjai su manim dar gyventi, 
Bet ankstyvos mirties negalėjai išvengti. 
Viskas, kas man liko — tik Tavęs gailėti 
Ir ant Tavo kapo gėleles padėti.

Nuliūdusi ŽMONA MARY

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bindra praktika, spec. MOTERŲ Hgot 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 64 vai. vak. šeštadie
niai* 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tu mason is, M. D., S. C
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tolof.: Hlmlock 4-2123 
Redd, telef.: Glbson 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 84195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
BK ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
V Aparatai • Protezai. Med Ban- 

W dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

VaL: 9—4 Ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd $♦-, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospoct 64084

£=• ' ■ 1 1 =x

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. M.

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

Telef.; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AYE.
CHICAGO, ILL. 60628

D0NT set his 
world on Are

i mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai mininti 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieną 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintų 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, DL 60608 ’

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

BIZNIERIAI. KURIE GARSINAS 
•NAUJIENOSE“. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ KENYA

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juose Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amenkee Lietuvių Isteri
jos Draugija, Chicago, 1962 sl 206 psl.. kaina 3 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMlNISTRAUUDJk
.........— ■■■ .......... a——m—

Naujienose galima gauti o—k. knygų, runos papuoš bet kokią 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai |rtšu, 592 pusi. $6.00 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi.$6.00 
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi---- - ----- ------------------------------------------$750
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA. 1 dalis. 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — 82.00; U dalis, 225 pusi., įrišta — $3.00. 
minkštais viršeliais —r- - $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tomas. 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 p__ $530
Juozas Liūdžiu*. RAŠTAI, 350 pusi.____________________$3.00
P. Liūdžiuvione, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pust, $1.80
S. Micholsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta -a 8500 minkštais viršeliais — ________ $4.88
Or. V. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 988 

pu»l dabar tik— $10.00

NAUJIENOS,

1739 So. Halsted Su, Chicago 3, III. — Telef. HA 1-6100

TRYS MODERNBKOS

2533 W. 71st
Telef.: GRovehiU

Street
6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNKKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

———i^— —a

Laidotuvių DirektoriaiMAŽEIKA ^EVANSI
EUDEIKIS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds T-1741 - 1742

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

MODERN ĮSKŲS A1K-CONDIT1ONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
I/aidotavių
Direktorių
AMMMiadjM

AMBULANCS 
PATARNAVI 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ'A? 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArue 7-3401

BUTKUS -VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicgro, Ill. Phone: OLympic 2-10Vė

PETRAS BIELIŪNAS
4349 Sd. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDM1NAS
3318 Se. LITU A NICA AV& TtL: YArae 7-1114-11»

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 8Mh STRKET REpnMte M U 8
2314 WEST 23rd PLACE Virginia T-66H
11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4419

P. J. RIDIKAS
3354 Sn. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-ttll



Ponia Thomas Handy su vaikais mėto duona į vandenį laukinėms antims. Jaunoji duktė, 
mesdama duonos riekę, vos pati nepakliuvo į vandenį.

Poetė Ada Karvelytė

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MEN — Good jobs with future in 
our photo department. Learn A trade 
we will teach you. Must be depend
able. You will like working for us.

The reproduction people — 
largest in the midwest.

i ALFRED MOSSNER COMPANY 
108 West Lake St.

Phone: 372-8608 Room 200
MR. THOMAS.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

CLERK
Steamship company needs young 

lady for clerical duties.
Near C A NW and Union Stations.

Salary Open.
Mr. Corvillion 236-5800

Krikščionių Demokratų nutarimas 
VIENINGAI LIETUVOS KELIU

bė” skaitys aktorius Vitalis 
Žukauskas.

Vasario 16-ji yra netiktai pa
ti didžioji ir garbingoji lietu
vių tautinė ir valstybinė šven
tė, bet ir kiekvieno lietuvio 
konkrečios aukos diena. Vasa
rio 16-sios proga kiekvienas gy
vas lietuvis netiktai atnaujina 
asmeninį ryžtą kovoti ir dirbti 
už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, bet pinigine auka jun 
giasi su visais broliais į vie
ningas gretas finansuoti tuos 
darbus, kurie laisvę ir nepri
klausomybę artintų.

Tradiciniai laisvinimo dar
bams ir žygiams finansuoti Va
sario 16-sios laikotarpyje au
kas kaupia JAV tik Amerikos 
Lietuvių Taryba bei jos padali
niai. ALTa ir dabar efektingai 
ir energingai dirba laisvinimo 
darbą JAV ir savo surinktomis 
lėšomis dalinasi su Vyriausiuo
ju Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetu, kuris yra aukščiausias, 
lietuvių tautos politinės valios 
reiškėjas ir vykdytojas, jai pa
čiai to negalint.

Tačiau jau kuris laikas ke
lios organizacijos Vasario 16- 
sios laikotarpį išnaudoja aukų 
rinkimui savo organizacijų rei
kalams. Tokia nevienybės de
monstracija trukdo aukų kau
pimą Lietuvos laisvinimo rei
kalams ir netarnauja geriau
siems lietuviškiems intere
sams. Apgailestaudama tokią 
padėtį LKDS ragina visus lie-

tuvius laikytis tradicinio nusis
tatymo ir tvarkos, būti dos
niems ir savo vieningumu tar
nauti geriausiems lietuvių tau
tos ir laisvinimo darbo intere
sams.

Lietuvių Krikščionių 
Demokartų Sąjungos 

Centro Komitetas

TRUMPAI

— Vakar Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegacija buvo priim
ta Springfielde naujojo Illinois 
gubernatoriaus Daniel Wal
ker. kuris pasirašė specialią 
proklamaciją Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties proga.

— Simas Velbasis trečiadie
nį vakare 7:30 v. Gintaro sve
tainėj kalbės apie baletą , L. 
Ž. S. c. v. ruošiamoj kultūrinėj 
popietėj. Besidomį kviečiami 
atsilankyti.

— Jaunųjų žurnalistų kursai 
bus šį ketvirtadienį 7:30 v. 
Jaunimo centre. Kun. J. Pruns- 
kis kalbės apie interview.

— Šį ketvirtadieni, vasario 
8 d. “Pelkių Žiburėlio” litera
tūrinėje valandėlėje, girdimo
je per Margučio radiją tarp 8 
— 9 vai. vak., Viliaus Bražvi- 
liaus feljetoną “Spaudos galy-

— Chicagos skaučių organi
zacija telkia lėšas veiklai ir tuo 
tikslu vasario mėn. viduryje 
pardavinės pyragaičius po 
vieną dolerį dėžutė, skautėms 
atsilankant į namus.

— Chicago Lung Association 
savo pranešime spaudai rašo, 
kad kasdieniniai pasivaikščio
jimai taip pat teigiamai veikia 
į plaučius ir didina atsparumą 
plaučių ligoms. Tie pasivaikš
čiojimai turėtų tapti kasdieni
niu įpročiu.

— Mykolas ir Ema Jakušovai, 
St. Petersburg Beach, Fla., už
siprenumeravo Naujienas. Anks 
čiau jie gyveno Chicagoje, Mar
quette Parko apylinkėje. Nau
joje vietoje jie baigė Nekilno
jamo turto tarpininkavimo 
kursus, gavo to verslo teises ir 
patarnauja daugeliui ten at
vykstančių tautiečių.

— Sol. Gina Čapkauskienė, 
sol. Verikaitis ir Aido choras 
ir Delhi taut, šokių grupė da
lyvaus Hamiltono lietuvių Ne
priklausomybės šventės pro
gramoje vasario 11 d. 4 vai. 
Scot gimnazijos salėje.

Ada Karvelytė
NE TA ŠAUS

O ne, — ne ta galis čia, 
Ne tėviškėlė miela — 
čia žvaigždės tokios blyškios, 
Naktis čia taip juoda ...
Nekvepia šičia mėtos 
Darželiuos vakarais — 
čia vasaros iš lėto 
Vis žydi nebyliai...
Čia negirdėt gegulės, 
Nei šienpiovio dainos — 
čia nėr senos motulės, 
Nėr sesės mylimos ...
Vai ne, — ne ta šalis čia, 
Ne Lietuva miela — 
čia žvaigždės tokios blyškios, 
Čia vasara ne ta.
(Iš naujai “Darbininko” iš

leistos poezijos knygos: Ada 
Karvelytė , Ne tie Varpai. Brook
lyn, N. Y., 1972 m.).

city prekybos centre. Ją atida
rys Howard Miller, mėgiamas 
radijo ir TV pranešėjas, da
bar dirbantis WAMQ radijo 
stotyje.

MOVING — Apdraustas perkraustymaa 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metą patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

{vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Certifikatal.

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

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tom* yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4-00, o kietuose 

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

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

i

i

i

JEIGU NEBŪTU SENŲJŲ LIETUVIŠKU I 
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, minkšt $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8. Illinois 
__________ _* 
_ MAUJWO«T<H'CA<M ’, ILL— WEDNESD~FEBRUARY 7, 1873

SECRETARY
Director of store operations Nat’l. 
Restaurant Chain, -who travels 2-3 
days a wk. needs experienced secre
tary with good shorthand and typing 
skills, capable of handling a variety 
of work. Company benefits, public 
transportation to door, salary open.

Contact Mr. Elmer Watson.
227-8900 — PM

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
bendriems namų ruošos darbams 
malonioje aplinkoje Chicagos šiauri
nėje daly. Labai geras susisiekimas. 
5 dienos savaitėje. Reikalingos re
komendacijos. susitarsime dėl atly
ginimo. Tel. CO 7-4115 arba 549-4769 
vakarais ir savaitgaliais.

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkių

COUPLE WANTED
as custodians near Northside for 

Synagogue. Free living 
quarters.

CALL 787-0450

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.

— Melrose Parko organizaci
jų komitetas ruošia Nepriklau
somybės minėjimą vasario 10 
d. 7 vai. vak. Burger salėje. 
Programoje dalyvaus lituanis
tinės mokyklos mokiniai, vad. 
mokyt. A. Repšienės ir O. Ra
kauskienės. Kalbės dr. Zeno
nas Danilevičius.

— Waukegano Lietuviai mi
nės Nepriklausomybės šventę 
vasario 11 d. 3 vai. Lietuvių 
auditorijoje, 9-ta ir Lincoln 
Avė. Programoje Moterų seks
tetas ir “Bijūno” šokėjai Kal
bės Romas Sakadolskis.

— Azalijų ir Kamelijų paro
dos prasidės vasario 10 d. ir 
tęsis iki kovo 4 d. Garfield ir 
Lincoln parku gėlynuose. Lan
kymo valandos nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro.

GENERAL MOTORS ATŠAUKĖ 
3.7 MIL. AUldMOBILIŲ

General Motors korporacija 
Detroite paskelbė, kad ji atšau
kia 3.7 milijonus 1971-72 metų 
Chevrolets, Buicks, Oldsmobiles 
ir Pontiacs modelių automobi
lių, kuriems reikėsią virš vaira
vimo mechanizmo (steering 
coupling) uždėti dangtį, kad 
greitai važiuojant žvyras ar ak
menėliai nepatektų tarp to me- 

ichanizmo ir automobilio keva- 
i lo, kadangi patekę gali apsun
kinti vairavimo kontrolę kairėn 
pusėn.

Pataisymo išlaidos — 85 cen
tai už dangtį (shield), $3 už in
staliacijos darbą ir apie 55 cen
tai už išsiuntinėjimą pranešimų 
kaštuos G. M. korporacijai apie 

Į$16.6 milijonų.

G. M. gavusi 96 pranešimu 
apie akmenukų įspringimus 
tarp vairavimo mechanizmo ir 
automobilio kevalo ir dėl to įvy-

— Hoos Bakery, 2645 West 
63rd St., sav. Antanas Kazilio
nis pavadino A-K Bakery var
du. Prie jos yra kepyklos ga
minių ir delikatesų krautuvė. 
Ketvirtadienį, vasario 1 d. A-K 
kepyklos tokia krautuvė atida
roma 2458 W. 69 St. (Pr.)

— Vasario 14d. prasidės 3-ji 
tradicinė Laisvės savai! Ford kusių 12 sužeidimų.

ČESLOVAS GEDGAUDAS, 
MŪSŲ PRAEITIES 

BEIEŠKANT

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Te!.: REpublic 7-1941
.. ■/

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate 
J. B. KONČIAUS knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresus

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knvgą galima 
nusipirkti “Naujienose- už $5,00, užsakant paštu 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

Ši nekantriai laukta knyga, 
atskleidžianti daug mūsų seno
vės paslapčių, pagaliau išvydo 
šviesą. (Kietais viršeliais, 15 
dol.)

Perlaidas galima siųsti tie
siog autoriui P. O. Box 5544, 
Santa Monica, Cal. 90405.

ŠKAITYK t ATS IR PARAGINI

KIFJ3 SKAITYTI

NAUJIENAS

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, fone — Pardavimui Į Namai, Žema — Pardavimui

“^PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
I~R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1M0KEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

rVI§Ų“RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

A. 6. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351 $-24 W. 63 rd Street, Chicago, III.

TEL. — 776-5888______j
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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

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

kitokį blankai

bute fati t ne anc Casualty Company

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. L A U R A I T I S_ 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

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

Every year wefidF 
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.

I Write: Th* Pr*»id«nf« Conin'itt»« j
I on Mental Retardation,
I Washington, O.C. MXH.

AO MAT NO. MR-41<7 
fl MhMNI I SB lRM>

PAŽVELK
PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar

quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

MODERNI o kamb. mūro reziden
cija. puošnūs nauįi karpetai, “built- 
in” virtuvė. 1% vonios. Du greta po 
30 pėdų lotai. Mūro garažas. $33,500.

ORIGINALUS APARTAMENTINIS 
NAMAS. Alumin, langai, naujas ga- 
zu šildymas ir garažas, aptvertas pla
tus sklypas, pajamų $6,600 metams. 
Prašo $45,000. Priims rimtas derybas.

PUIKUS 2 BUTŲ 19 metu mūras. 
2 atskiri šildymai, keramikos vonios, 
kabinetų 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% KAMBARIU didelis Georgian. 
VONIOS. įrengtas sausas beismon- 

tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaio naujas. $23,000.

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismonfas. Arti ofiso. $48.800.

9 KAMBARIU 9 metų mūro reziden
cija. 2 modernios vonios. 2 atskiri šil
dymai. Cent, oro vėsinimas. Garažas. 
Arti Kedzie ir parko. $40,000

2 BUTU gražus mūras arti vienuo
lyno, Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro garažas. $28 500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radiio. $15.800. *• >

MODERNUS 6 KAMBARIU 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismoptas. baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24 000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengta® bei®man
tas Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

2 AUKŠTU 2 BUTĮi NAMAS, pla- 
us lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
t22.000.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7280

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 80809. TeL: VI 7-3447

D£L AUKŠTOS KOKYBtS. KAINOS 
H SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymai Mūrininko, 
daliaus, cemento ir dažytojo darbai 
Veltui ikainavimas. Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

J” 1 ■ — ■ 1 1 —
Federelinip l« velsti|os pa lamp 

mokėsi i p apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nokilnolamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL E $ T A T I 
Pately palludi|lmas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo lnformecl|os 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

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

iel. 436-7878

NAUJIENAS
ff tktx nr-

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS ( PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




