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VĖL SUMAŽINI AMERIk is DOLERIO VERTĖ
LIETUVA DE JURE TEBEEGZISTUOJA
J. Kajecko, Lietuvos atstovo, žodis pasakytas 1973. II. 
11d. surengtame Lietuviy-Amerikiečię Dr-jos Vasario

16 dienos minėjime, Washington© viešbutyje
šiemet, kaip kiekvienais metais panašia proga, susirin kome pa

minėti Vasario 16 dienos šventę. 1918 m. Vasario 16 dieną buvo 
paskelbta Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymas. Iš 
pagrindų pakeistas lietuvių tautos likimas. Lietuvis tapo savo 
namų šeimininku. Lietuvių kalba tapo Lietuvos kalba. Mes su gilia 
pagarba minime lietuvių aukas ir pasišventimą.

Sovietų Sąjungos 1940 metų 
okupacija pakirto Lietuvos su
vereninių teisių vykdymą. Sekė 
deportacijos. Jų aukų skaičius 
nesiliauja didėjęs.

Pereiti metai buvo g'”sūs 
laisvės siekimu, pvz. Romo Ka
lantos susideginimas, Kauno de
monstracijų aukos ir peticijos, 
siekiančios religinės laisvės, pra
siveržė į viešumą. Tokie įvy
kiai atkreipė viso pasaulio dė
mesį. Tai man pabrėžė Valsty
bės Sekretorius savo sveikinime 
1973.H.2 d., sakydamas, kad — 
“...Mes ypačiai žinome lietuvių

a VISO PASAULIO

SEOULAS. — šiaurės Korėja 
buvo pasiūliusi Pietų Korėjai pa
sirašyti taikos sutartį ir oficia
liai užbaigti karo stovį. Pietų 
Korėja atsisakė, nes bijo, kad 
tada bus likviduota Jungtinių 
Tautų komanda ir pasitrauks 
Amerikos kariuomenė.

WASHINGTONAS. — Oro 
biuras skelbia, kad praėjęs sa
vaitgalis buvo labai šaltas Ame
rikos pietinėse valstijose. Ma-

oi*®

paliko Vietname daug metalo laužo, kaip čia matomi helikopterio griaučiai. Vaikai 
sta žaisti su karo mašinos likučiais.

mėg-

PABRANGS JAV TURISTU KELIONĖS
IR IŠ UŽSIENIU ĮVEŽAMOS PREKES

WASHINGTONAS. — Amerika turėjo nusileisti Vakarų Eu
ropos ir Japonijos spaudimui ir gelbėdama susidariusią padėtį, 
nutarė nuvertinti dolerį net 10 nuošimčių. Tai jau antras dolerio 
vertės nukritimas per 14 mėnesių, šį vyriausybės nutarimą pa
skelbė iždo sekretorius George Schultz pirmadienį vėlai vakare. 
Tarptautinis Valiutos fondas tuoj paskelbė pareiškimą, kuriame 
sako, kad Amerikos žygis padės atstatyti balansą pasaulio mokė
jimuose ir sustiprins pasaulio pasitikėjimą doleriu.

Sekr. Rogers laiškas 
ponui J. Rajeckui

\. ------ ”—i
Formaliai dolerio vertės su

mažinimas įvyks vėliau, kai kon
gresas pritars aukso kainos pa
kėlimui iš 88 dol. už unciją iki 
42.22 dol. už unciją. Tačiau pa
saulio biržose dolerio vertė nu
kris, nelaukiant kongreso prita
rimo.

“Dear Mr. Charge d’Affaires:
On behalf of the Government 

and people of the United States 
of America I am pleased to ex
tend to you and the Lithuanian 
people greeting and sincerest 
wishes on the occasion of the 
fifti-fifth anniversary of the 
Lithuanian independence.

The Lithuanians people have 
continued to strive to maintain 
their national identity and to 
achieve self-determination. Their

Japonijos vyriausybė, išgirdu
si apie dolerio-nuvertinimą, pa
skelbė, kad ji trečiadienį atida
rys savo valiutos biržas, kurios 
buvo uždarytos nuo praėjusio 
penktadienio. Vakarų Europos 
šalys ir Amerika spaudžia Ja
poniją, kad ji kiek padidintų sa
vo jenos vertę. Japonija nepa
tenkinta, kad ji nebuvo pakv><s- 
ta į finansų ministerių pasitari
mą Paryžiuje, praėjusį sekma
dienį. Japonija jenos vertę pa
kėlė 1971 m. net 16.88 tačiau, 
paleista laisvai plaukioti rinko
je, jena pakilo dar daugiau. Pa
kėlimas turėjo sumažinti japonų 
prekybos perteklių ir pakelti eks
portuojamų prekių kainas. Ta
čiau jenos pakilimas tarptautinė
je rinkoje japonams padėjo im
portuoti žaliavas pigesnėm kai
nom ir padėtis daug nepasikei
tė.

HANOJUS PALEIS DAR 20 BELAISVIŲ
SAIGONAS. — šalia komunistų jau paleistų 142 amerikie-

- . - • . - . - čių belaisvių, Hanojus vakar pažadėjo paleisti dar 20, be eilės,
ir šiAirinėje Karolinoje. kaip geros valios gestą. Manoma, kad ta gena valia surišta su j

ROMA. — Buvęs Argentinos Kissingerio vizitu Hanojuje. Jis tarėsi apie Amerikos paramą 
diktatorius

■utos norą turėti valstybinės | G“r™oj, iškrato 15 colių I 
... smego. Daug prismigo Pietinėjenepriklausomybės gyvenimą sa

vo tėvynėje”.
Lietuva šiandien yra tarptau- 

4 tinio pobūdžio pavojų išvakarė
se. Viduje — aukų skaičius ne
siliauja didėjęs.

Tarptautinių įvykių raidą 
šiandien lemia ne be dvi, bet 
penketas galybių. Sovietų Są
junga deda pastangų patikrinti 
esamą status quo Europoje. Po
sėdžiai Helsinkyje’yra to procė- 
so padarinys. Lietuvoje rusini
mo tendencijos didėja. Jos pas
tebimos ne tik vietos gyvento
jų, bet ir Lietuvą lankančių as
menų. Lietuvių tauta išstatyta 
nuolatiniams pavojams ir ban
dymams.

Sovietų Sąjunga sulaužė iškil
mingus pasižadėjimus gerbti 
Lietuvos nepriklausomybę ir jos 
teritorijos neliečiamybę. Ji pa
vergė Lietuvą. Pasigailėjimo ji 
jokio neparodė. Pagrindinės 
Žmogaus teisės ir laisvės su
trempiamos.

Bet Lietuva tebėra gyva. Ji 
de jure tebeegzistuoja. Dauge
lis Vakarų valstybių su JAV im
tinai — nepripažįsta Lietuvai už
karto okupacijos jungo. Tai 
įprasmina mūsų Vasario 16 die
nos minėjimą ir mus sustiprina. 
Be atvangos veiktina, kad Lie
tuva nepriklausomybę atgautų.

Kovodami dėl šviesesnės Lie
tuvos ateities, mes su dėkingu
mu branginame ir įvertiname 
JAV Vyriausybės, Gubernato
rių, Kongreso narių bei gyven
tojų palankią Lietuvai laikyse
ną.

Ypač su dėkingumu mes pri
simename JAV Prezidento Ri
chard Nixono žodžius, kuriuos 
jis pasakė 1973.1.20 d. inaugu
racijos proga. Jie skamba se
kančiai :

“Mes stipriai remsime princi
pą, kad joks kraštas neturi tei
sės jėga primesti savo valios, ar 
savo valdžios kitam”.

x Tad, apsišarvavę kantrybe, ti
kėkime, kad vieningai ir ryžtin
gai veikiant išauš išsilgta diena, 
kada Lietuva vėl laisva bus.

Vasario 16 dienos minėjimas 
tebūnie mums to tikėjimo didin
gu sustiprinimu.

Laose baigia 
ruošti sutartį

VIENTIANE. — Laukiama, 
kad šią savaitę karo paliaubos efforts toward this end have

Peronas su žmona Šiaurės Vietnamui atsistatyti po karo. Tų 20-ties tarpe yra 16 prasidės ir Laose. kur derybos. presented an examnle of perse- 
grįžo iš Rumunijos į Romą. Jis aviacijos ir 4 karo laivyno lakūnai. Daugiausia rūpesčių karinei tarp komunistų ir Laoso vyriau-1 verance and spirit to people 
buvo priimtas ir rumunų prezi-. vadovybei teikia Laose dingę amerikiečiai. Amerikos lėktuvai sybės vyksta jau seniai Paliau. Į throughout the world, 
dento Nocolae Ceausescu. j bombardavo Laosą jau nuo 1964 metų ir 311 lakūnų dingo Laose.: LaOse batu panašiai tvar-Į

NEW DELHI. — Indijoje mi-. Komunistai pristatė tik 10 belaisvių sąrašą. Laoso vyriausybės koTnos kajp jr pietu Vietname ' . We United States, a na- 
nios žmonių džiūgavo, nes indų žiniomis, tų belaisvių turėtų būti daugiau. Galimas daiktas, kad nusės liktu savo užimtose' t'°n ^as been enriched by
kriketo komanda laimėjo penkių ( Laoso komunistai. laiko amerikiečius įkaitais, kurie bus panau- 
dienų rungtynes prieš Britani- doti derybose su Amerika, reikalaujant nesikišti Į Laoso reikalus, 
jos rinktinę, šis laimėjimas ma
sėse laikomas nemažesniu, kaip___  Clark aviacijos bazėje gydyto- įsc=

KOPENHAGA. ~
statistika rodo, kad pernai užsie- 1 
nio turistu skaičius pakilo 23%.

WASHINGTONAS. — Ame
rikoje lankosi Jugoslavijos vice
premjeras ir ekonominių reika
lų specialistas dr. Jakov Sirot- 
kovic deryboms dėl prekybos 
santykių išplėtimo. Abipusė 
Amerikos-Jugoslavijos prekyba 
pernai siekė 350 mil. dol.
TOKIJO. — Ištrėmime gyvenąs 

buvęs Vietnamo imperatorius 
Bao Dai pareiškė spaudai, kad 
jis esąs vietnamiečių vienybės 
simbolis ir jų tradicijų saugo
tojas. Jis žadėjo sugrįžti į Viet
namą ir prisidėti, kuo galėdamas, 
prie vietnamiečių vienybės.

VATIKANAS. — Naujų kar
dinolų įšventinimo iškilmės bus 
labai suprastintos. Popiežius 30 lengvai sužeistas, kai jam ant 
kardinolų įšventins kovo 5 d., galvos krito lubų tinkas. Kai ku- 
tačiau raudonų kepurių jiems rie lakūnai buvę kankinami juos 
neuždės, bet jas nusiųs naujiems pagavusių vietnamiečių, 
kardinolams per pasiuntinius.

ČIKĄGA. — Trys iš penkių kos, kiti buvo pakabinti už ran- 
Baer “penketuko” vaikų jau iš-jkų, dar kitam reikėjo gulėti 24 
leisti iš ligoninės į namus. Du j vai. vandenyje, tik galvą iškišus 
dar palikti ligoninėje, nes jų svo
ris vieno yra 4 sv. ir jauniausios 
mergaitės tik 2 sv. 14 uncijų. Iš
leisti trys visi sveria apie 5 sva
rus.

Daniios ^ata £eresnė> negu buvo ti
kėtasi. Kiek blogiau atrodo be
laisviai sugrįžę iš Vi et Congo sto
vyklų, tačiau ir jų moralė yra 
gera. Karinės vadovybės prane
šimu, patys belaisviai ir Penta
gono specialistai galvoja, kad 
belaisviai išliko moraliai nesuža
loti, nes jie stovyklose turėjo 
puikią savo organizaciją ir disci
pliną. Tas padėjo išlaikyti juos 
nepalūžusius. Hanojaus belais
vių stovykloje, kurią belaisviai 
vadino “Hanoi Hilton”, buvo or
ganizuojamos belaisvių paskai
tos, kuriose kiekvienas aiškino 
kitiems dalykus, kuriuos jis ge
riausiai žinojo.

Belaisviai pasakoja, kad di
džiųjų Hanojaus bombardavimų 
metu tik vienas amerikietis buvo

Vie
nam į žaizdas buvę įtrinta drus-

iš vandens.

SAN CLEMENTE. — Vakarų 
Baltuosiuose Rūmuose preziden
tą aplankė PepsiCo prezidentas 
Donald Kendall ir sovietų mais-

Mažiau mirė 
nuo narkotikų

NEW YORKAS. — Pernai 
Amerikoje sumažėjo mirusių 
nuo narkotikų skaičius. Jei 1971 
m. nuo heroino ir kitų nuodų 
mirė 1,859 asmenys, tai pernai 
mirė 1,740.

Daugiausia mirimų buvo New 
Yorke — 961. Toliau eina Illi
nois — 137, Pennsylvania — 
134, Kalifornija —112, Texas — 
89.

Į mirtis nuo narkotikų įskai-

Be amerikiečių, laimingos lais
vės dienos susilaukė ir 1*0 Pie
tų Vietnamo kareivių. Jie grįžo 
laimingi, nors pavargę ir alka
ni. Visai kitas vaizdas buvo ko
munistų tarpe, kurių sugrąžin
ta 250. Jie jau anksčiau Tarp
tautinės Raudonojo Kryžiaus 
delegacijos nariams buvo pasa
kę, kad jie nenorėtų grįžti į ko
munistų rankas. Sutartis ta
čiau reikalauja, kad jie būtų per
duoti komunistams, už kuriuos 
kariaudami, jie buvo patekę į 
nelaisvę. Belaisviai grįžo niū
rūs, išsigandę. Jie sutiko išeiti 
iš belaisvių stovyklos tik pasikal
bėję su Tarptautinės Komisijos 
nariais. Daugelis pirmos grupės 
paleistųjų buvo sužeisti, be ran
kų ar kojų. Kai kuriuos jų te-

to pramonės ministeris Volde
mar Lein. Sovietų vyriausybė 
jau davė leidimą gaminti Pepsi
Cola Sovietų Sąjungoje.

tomos ne tik per didelės dozės 
sukeltos mirtys, bet ir ligos, kaip 
hepatitis, kuri atsiranda nuo 
dažno heroino naudojimo.

ko draugams nešti. Iš viso P. 
Vietnamas turi perduoti komu
nistams 2,000 vyrų ir turi iš ko
munistų atsiimti 1,020.

+ Sen. Percy telefonu prane
šė Dr. Bobeliui, kad Lietuvos ne
priklausomybės sukaktis senate 
bus paminėta vasario 15 dieną, 
2 vai. po pietų. Pareiškimus pa
darys senatoriai Percy ir Steven
son.

♦ Henry Kissinger baigė sa
vo pasitarimus Hanojuj ir išvy
ko į Hong Kongą, šiaurės Viet
name jis išbuvo ilgiau, negu pla
nuota. Jo dereybos su komunis
tų vadais truko virš 16 valandų. 
Ketvirtadienį jis iš Hong Kongo 
skris į Pekiną, kur išbus iki va
sario 19 d.

+ Veteranų administracija 
paskelbė, kad Hanojaus belais
vių sąraše yra aštuoni amerikie
čiai, kurie buvo laikomi žuvu
siais ir kurių giminėms jau bu
vo išmokėti apdraudos mokėji
mai. šios šeimos nebus reikalau
jamos pinigus sugrąžinti.

+ Protestantu veikėjas š. Ai
rijoj britų kalėjime paskelbė ba
do streiką. Jo draugai pagrasi
no keršyti britams ir Belfasto 
katalikams, jei jų vadas kalėji
me mirtų.

+ Plėšikai išnešė brangeny
bes iš Britanijos karališkos šei
mos mokytojo namų. Nuostolių 
padaryta virš milijono dol.

+ Graikijoj iškelta byla ame
rikiečiui lakūnui MacCusker. ku
ris skrido kartu su milijonieriaus 
Onassis sūnumi Alexandru. Ilėk
tuvas sudužo, sūnus žuvo, da
bar dėl jo mirties kaltinamas 
lėktuvą valdęs lakūnas.

♦ Dalias mieste du jauni vy- 
rai aštuonias valandas išlaikė, 
ginklais grasindami, 22 žmones, 
buvusius tavernoje, kurią tie 
vyrai atėjo apiplėšti. Vienas 
įkaitas kažkaip paspruko ir pa
šaukė policiją. Po derybų su po
licininkais plėšikai įkaitus palei-

Abi pusės liktų savo užimtose 
teritorijose ir, ginklams nutilus, 
pradėtų derėtis dėl ateities p$x" 
litinio sprendimo. /

Taiką Laose prižiūrėtu trijų 
valstybių Tarptautinė Kontro
lės komisija, susidedanti iš Indi
jos, Kanados ir Lenkijos atsto
vu. Tarp derybose kilusių pro
blemų yra komunistų reikalavi
mas, kad paliaubų sutartį pasi
rašytų ir Amerika su Tailandija, 
nes jos irgi dalyvauja Laoso 
konflikte. Laoso vyriausybė tvir
tina, kad, jei jau į sutartį įtrau
kti Ameriką, tai reikėtų pana
šiai įtraukti ir Kiniją su šiau
rės Vietnamu, šis neprisipažįs
ta, kad jo kariuomenė padeda vie
tiniams Laoso komunistams.

Komunistai paskutinėm savai-' 
tėm užėmė nemažus Laoso plo- I 
tus. Mūšiai dar tebevyksta ir 
juose Laoso kariuomenei pade
da Amerikos aviacija.

We in the United States, a na- 
' ition which has been enriched by 

the contributions of its many 
.citizens of Lithuanian back
ground, are particularly aware 
of the desire of the Lithuanian 
people to enjoy an independent 
national life in their homeland 
and thus I am pleased to con
vey our greetings”.

Sincerely,
William P. Rogers

Kaltinimai dėl 
sutarties laužymo
PARYŽIUS. — Viet Congo de

legatas Paryžiuie spaudos kon
ferencijoje apkaltino Pietų Viet
namo vyriausybę, kad ji, Ameri
kai pritariant, laužo karo pa
liaubas. Virš 2,000 kartų nuo 
paliaubų pradžios Saigono ka
reiviai pradėję puolimus komu
nistų valdomuose plotuose.

Šalia paliaubų laužymo, Sai-
p • . J* 1 i srono valdžia blogai maitinantiEgipto diplonintll komunistų atstovus įvairiose ko-

# ~ misijose, juos* apgyvendinanti
HQ1119 flfoTITWQ blogose patalpose. Tokio elge- iiaujd uiciizyva si0 komuni^ai ilgai netoleruo.

KAIRAS. — Egiptas pradėjo 
naują diplomatinę ofenzyvą, rei
kalaudamas. kad Izraelis pasi-' neigė Viet Congo kaltinimus ir 
trauktų iš užimtų Egioto žemių, pareiškė, kad patys komunistą' 
Egipto valdžia bijo, kad Ame- jau 2.671 kartą nuo sausio 28 d. 
rika gali pradėti naują taikos sulaužė paliaubas. Vietnamie- 
iniciatyvą, kurioje nebus reika-^čiai priversti ginti savo pozici- 
laujama visiško žydų atsitrauki- jas. jei jos komunistų puolamos, 
mo. Maskvos paskelbtame po Be to, Viet Congas ir šiaurės 
Egipto delegato vizito pareiški- Vietnamas pristatė labai nepil- 
me irgi pabrėžiama, kad Mas- na belaisvių sąrašą ir nežinia, 
kva pritaria Egipto pažiūrom,, kas atsitiko su 30,000 dingusių 
kad dalinis sprendimas nėra pri- pietų vietnamiečių kareivių bei 
imtinas.

Amerikos paskutinis taikos 
planas lietė kaip tik tokį dalinį 
Izraelio pasitraukimą, kad būtų 
galima atidaryti Suezo kanalą. 
Egiptas reikalauja “kiekvienos už partizanų globojimą. Kaimas 
pėdos” savo žemių. į buvo apdėtas specialiais mokes-

Prezidento Sadato patarėjas čiais — apie 100 dol. Policija. 
Hafez Ismail, neseniai grįžęs iš neradusi kaime pinigų, išsivedė 
Maskvos, dabar važiuos į Londo- keliolika karvių.
ną ir kitas Europos sostines iš- į INDEPENDENCE. — Vakar 
dėstyti Egipto pažiūrų, užsienio mirusio prezidento našlė Bess 
reikalų ministeris Zayyat vyks-,Truman šventė 88 metų sukaktį.

šią.
-1 Pietų Vietnamo atstovas pa-

j 50,000 civilių, pagrobtų komu
nistų karo metu.

SAI.BURY. — Rodezijos val
džia nubaudė ištisa negrų kaimą

do ir pasidavė.
♦ Brazilijoj po didelio lietaus 

išsiliejo Ibirapuita upė ir sunai
kino 850 namų, žuvo 6 asmenys.

ta į Indiją. Pakistaną ir kitas Kartu su ja viename name gy- 
Azijos šalis, o Arabų Socialistų vena ir du Slaptosios Tarnybos 
unijos sekretorius Sayed Marei detektyvai, kurie ją nuveža į 
lankys Rytų Europos šalis. ' parduotuves ir prižiūri.

Amerika, kuri turi su Japoni
ja prekybos deficitą, reikalauja, 
kad japonai panaikintų suvaržy
mus importams. Prezidentas Ni- 
xonas greitai pasiųs į kongresą 
įstatymo projektą, kuris duos 
teisę prezidentui kovoti prieš 
užsienio rinkų suvaržymus Ame
rikos prekėms.

Dolerio vertės sumažinimas 
reiškia, kad amerikiečiai turistai 
daugiau mokės už keliones ir 
pragyvenimą užsieniuose, nes tu
rės už svetimą valiutą sumokėti 
daugiau dolerių. Pabrangs ir iš 
kitur įvežamos prekės. Tačiau 
kartu atpigs Amerikos prekės 
užsieniuose. Tas gali sužadinti 
daugiau užsakymų ir daugiau 
darbų Amerikos įmonėms. Dole
rio vertės sumažinimas parodė, 
kad tie spekuliantai, kurie pra
ėjusią savaitę bandė atsikra
tyti dolerių, supirkinėdami vo
kiečių markes ar šveicarų fran
kus, žinojo, kad daro.

Belaisviai dėkoja 
prez. Nixonui

SAN CLEMENTE. — Iš šiau
rės Vietnamo sugrįžę amerikie
čiai belaisviai neabejoja, kad dėl 
jų sugrįžimo didžiausia dėkingu
mą užsipelnė prezidento Nixono 
politika. Belaisvių atstovas pulk. 
Robinson Risner, aviacijos laku- • 
nas. paskambino prezidentui iš 
Clark aviacijos bazės ir pasakė, 
kad visi belaisviai norėtų susi
tikti su prezidentu.

Spaudos sekretorius Ziegleris 
pareiškė spaudai, kad pulkinin
kas sakęs, jog belaisviai norė
tų asmeniškai pareikšti prezi
dentui dėkingumą. Prezidentas 
atsakęs, kad jis visada turįs lai
ko buvusiems belaisviams. Pulki
ninkas Risner pareiškęs, kad pre
zidentas jų visų bus remiamas, 
kol jie bus gyvi.



SveikiiLui-I. k geriausi linkė
jimai apdovanotiesiems ir pakel- 
tjjsięms! •. v i

Jiudžiu
v. a. A. K. Saujaitis,

LSS Tarybos Pirmininkas

Pušelės paukštyčių
draugovės naująja draugininke

SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629
X-. > MET AI NR. 7 (401)

ESAME
LABAI
SUSIRŪPINĘ

JŪRŲ SKAUTAI
BAIGIA —- vyr. sk. v. si. Rasa Milukaitė, 

tos n* v ari i įnirti a ai Ana Matnlai-

AUKSINES
SUKAKTUVES

Kovo 11 atsisveikiname 
su Jubiliejiniais Metais

Lie.. Skaučių Seserijos albumu

P.ALŠKIME SAVO NAMU KNYGYNĖLĮ
Gera proga — vasario mėnuo

"Lietuviu Skaučių Seserijos” knyga jau išleista ir yra pasie
kus’ visas skaučių vietoves. Pavarčius šios knygos lapus, kuriuose 
yra apie 800 nuotraukų, matosi veidai, švenčių iškilmės, užsiėmi
mą , iškylos, stovyklos, vadovės, skautės nuo didžiausių iki ma
žiausių, kurios juokiasi, dirba, žaidžia, draugauja Lietuvių skau
čių sesenjojej per paskutinius 50 metų.

PRIE ARTĖJANČIOS CHICAGOS KAZIUKO MUGĖS
EKSPONATO

- srovi jo kūrėjai skautininkai: Liudas Ramanauskas ir Sigitas 
Miknaitis (dešinėje)

Knyga įrišta ir išleista labai 
gražiai. Tinka dovanoti ir sve
timtaučiams, nes yra išleista 
lietuvių ir anglų Laibomis. Tai 
didelės svarbos knyga Lietuvių 
Skaučių veiklos istorijoje. Ra
ginu visas vadoves prie šios kny
gos platinimo prisidėti. Tegu 
nebūna nė vienos skautininkės, 
skautės ar vieneto knygynėlio, 
kuris nebūtų įsigijęs šios kny
gos. Atlikime gerą reprezenta
cijos darbeli savo mieste ir pa
dovanokime savo lėšomis po vie
ną knygą angliškai miesto bi
bliotekai ar kitoms mokslo įstai-

lima gauti pas v. s. G. Meiliuvie- 
nę, 4525 So. Rockwell Street, 
Chicago, Ill., 60632.

Knygos platintojų ir savo var
du kviečiu visas Į talką!

v. s. Lilė Milukienė,
Vyriausia Skautininke 

r •

PAKELTI
* IR 

APDOVANOT,
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Labai malonu pranešti, kad 
Lietuvių Skautų Sąjungos Ta
rybos Pirmijos Vasario 16 d. 
šventės proga:

goms.
Šią knygą re.šlant, daug dar

bo ir rūpesčio Įuėjo: v. s. M. Jo
nikienė. jos talkininkės: v. s. O. 
Zailskienė, jos talkininkės: v. s. 
O. Zailskienė, v. s. O. Roznikie- 
nė — redaktorė, p. Daužvardie- 
nė. p. Jonikaitė. s. V. Aleknienė 
ir kitos, šios knygos kaina yra 
9 dol. Platintojos norėdamos, kad 
visos galėtų šią knygą įsigyti, 
skelbia vasario mėnesip “Lietu
vių skaučių seserijos” knygos 
platinimo vajų.

Nuo 1973 m. vasario mėn. 1 
d. iki vasario 28 d. knygos 1 egz. 
kaina 7 dol. Kreipiamės į vie
netų vadoves ir prašome per tun
tus. vietininkijas, draugoves 
pravesti šį vajų. Po vasario men. 
kaina vėl bus 9 dol. Knygą ga-

I. LSS garbės ženklais apdo
vanoti: Lelijos ordinu — s. Van
da Aleknienė Chicagcje. s. Leo
poldas Heiningas Detroite, s. 
Vytautas Sendžikas Toronte.

II. { skautininkų laipsnius pa
kelti: į vyresniojo skautininko 
— s. Antanas Bobelis New Yor
ke. s. Gilma Zinkienė Anglijoje.

Į skautininko — ps. Gajutė 
Valterytė-O’Brien Anglijoje, ps. 
Antanas Veršelis V. Vokietijoje.

Į jūrų skautininko — j. ps. 
'Petras Butėnas Toronte.

J paskautininko — v. si. Ni
jolė Gverzdytė St. Catharines, 
v. si. Rita Karaziejienė Toron
te. v. si. Danutė Šliogerytė Aus
tralijoje, v. si. Alma Vilkaitė Los 
Angeles, v. si. Rimas Zinas Wor- 
cesteryje, Mass.

. - saka J. Maslauskas,

pasakodamas apie Angliju
Anglijos rajone šiuo metu yra 

apie 100 aktyvių skautų-skau- 
čių. Veikia šie vienetai: Man- 
chesterio “Živilės” skaučių drau
govė, Londono skaučių vienetas, 
Manchesterio Maironio skautų 
draugovė ir Londono DLK Vy
tauto skautų draugovė. Be to, 
veikia Vydūno skautų vyčių bū
relis, kurio nariai priklauso ra
jono vadijai ir vadovauja viene
tams. Didesniais ar mažesniais 
susibūrimais skautai mini savo 
metines sukaktis, dalyvauja lie
tuviškų organizacijų parengi
muose, pamaldose ir kituose mi
nėjimuose.

1971 m. buvo surengta Vokie
tijoje skautų stovykla paminėti 
25 metų LSS atsikūrimo trem
tyje sukakčiai. Stovykloje da
lyvavo daugiau kaip 250 skautų 
ir skaučių iš 9 kraštų. Stovyklą 
aplankė LS Seserijos Vyr. Skau
tininke L. Milukienė, sktn. St. 
Gedgaudienė ir kiti.

1972 m. Lietuvių sodyboje įvy
ko mendra skautų ir skaučių sto
vykla, kurioje dalyvavo ir Vo
kietijos rajono skautai-skautės. 
Be to, pravestos savaitgalių sto
vyklėlės, išvykos ir iškylos.

1972 m. ba.andžio mėn. Man- 
chesteryje buvo surengta skau
tiškų eksponatų paroda. Lapkri
čio mėn. Derbyje rajonas susi
būrė su rėmėjais ir tėvais pa
minėti rajono 25 metų sukaktį.

Rajone leidžiamas leidinėlis 
“Budėkime”, kuris pasirodo 4 
kartus per metus. Vietinėje spau 
doje — “Europos Lietuvyje” — 
rajono vadovybė teikia skautiš
kos informacijos ir veiklos žinių.

Numatoma, jei pavyks sutelk
ti pakankamai piniginės para
moj siųsti mūsų skautų-skau- 
čių vienetą į Jubiliejinę 55 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo sukakties stovyklą 
JAV.

Mūsų problemos: vadovų sto
ka, platus išsimėtymas ir įvai
rūs įsipareigojimai kitose orga
nizacijose: priaugančiojo jauni
mo atšalimas nuo lietuviškų rei
kalų (anglų kalbos vartojimas, 
vengimas lankyti savaitgalines 
mokyklas ir 1.1.) kelia rimtą su
sirūpinimą mūsų organizacijos 
ateitimi.

v. s. J. Maslauskas, 
Anglijos Rajono Vadas

įau išėjo seniai laukta
—

Juoze? Vaičiūnienės knyga

JAUTIMŲ ŠOKIŲ ŠVENČIU TAKAIS
• ou didelio formato p*l.. daug paveiksi?. Kaina $2.00

• i >>'iiibiiiiii paktu reikia pridėti 25 c egzemplioriui 
t-i>ė«mlili.-i> 'hnrgi gr<i|>es, užsakiusios III ar daugiau egzeuiplitu 19
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jos pavaduotoja si. Ona Matulai
tytė. Ramona Ašebergaitė pa
kelta į vyr. skiltininkės laipsnį, 
Ona Matulaitytė į skiltininkės 
laipsnį.

Į Taip pat buvo pasveikintos 
i vyr. skautės, kurios praėjusių 

Beveik prieš metus kovo 12 d. metų stovykloje davė vyr. sk. 
prasidėję LSB jūrų skautų jubi- į odį — R. Milukaitė, O. Matu- 
liejiniai 50-ji metai sėkmingai la tytė, L. Birutytė, R. Ašeber- 
paminėti ir atšvęsti visur, kur gaitė ir D. Saldaitytė. 
tik veikia jūrų skautų vienetai.Minėjimai, p&dėlės. kelionės, Po išk, m.ngos sue.gos v>81 su- 
stovyklos vietovėse buvo apvai- s nn^ «mu‘ ne''. kur 
Pikuotos bendra Jubiliejine Sto- >•“ ^'“^‘ sUiai ap-

įkrauti gausiais Kūčių valgiais.
Žmonių priėjo sausakimšai,

vykia “Romuvoje” Kanadoje.
Auksinio jubiliejaus proga iš

leistas j. v. s. B. Juodelio paruoš
tas “Skautų Aido” Nr. 3, nors 
daug jūrų skautų veiklą lietu-, 
šių straipsnių ir nuotraukų nuo 
jo liko vėlesniam spausdinimui.! 
Jubiliejinių metų proga buvo pa
ruoštas jūrų skautams, jurų V^8®9OS» Jos 
skautėms programų vadovėlio skauas, sk< 
rankraštis “Jūrinis Skautavi- pa^Stytė, gi _. -
mas”. Deja, nebuvo atliktas zvak“: ?kled®ę žvakę pade- 
knygos iliustravimas, ir knygos ><“ “StPS? SW? ^duryje, pa- 
išleidimas buvo sulaikytas. , Moval "u° l“ l««be žvakes ant 

j visų stalų. Brojis T. Osmols-
Jūrų skautų jubiliejinių ipe- Ljg paskaitė Kūčių evangeliją,

piHyM-
Prigesinus šviesas, atėjo tau

tiniais rūbais pasipuošusi sesė, 
nešdama kalėdinę žvakę. Kaip 
visados, jos palydovais buvo

* aųtė, vilkiukas ir 
paukštytė, kurie taip pat nešė-

tų pabaigai jau čia pat. Chica- 
gos jūrų skautai ir jūrų budžiai 
50 metų jubiliejų baigs Š. m. ko
vo 11 d. 10 vai. ryto iškilminga 
sueiga Jaunimo Centro apati
nėje salėje, dalyvaujant bičiu
liams ir svečiams.

Jubiliejaus pabaigtuvių suei
goje kviečiami dalyvauti ir visi 
jūrų skautai — veteranai, jū
rų skautininkai-kės bei mielos 
sesės jūrų skautės. K. Naras

ps. ŽIVILĖ karaliūHaitė, 
nauįoli Chicagos skautininke, po 
įžodžio apdovanota gėlėmis per Klai

pėdos Dieną.
V. čepanavičiaus nuotr.

sugiedota bendrai kalėdinės 
giesmės.

parapijos klebonas kun. P. 
Raugalas sukalbėjo maldą, ir vi
si pradėjo Kūčių vakarienę, lau
žydami plotinėlj.

Kiekvienam teko paragauti 
tų gausių ir |yainų valgių, 
kiekvienas negalėjo atsiste
bėti židiniečių ir skautų-čių 
sumanumu, kurios ir pa
ruošė visus tuos patiekalus.
Kaip žinome, židinietės jau 

daugelis metų ruošia Kūčias. Tai 
vienas iš svarbiausių jų metinių 
uždavinių.

Paragavus visų tradicinių val
gių, užsigardžiavus lietuviškai 
pagamintu kisielium ir šližikais, 
mažieji ir vėl susirinko į viršu
tinę salę, kur jie dar pažaidė ir 
padainavo.

Atėjus laikui skirstytis, visi 
paliko Apreiškimo parapijos 
mokyklos pastatą su pakilia nuo-

taika, nes pabendrauti su New 
Yorko broliais ir sesėmis nėra 
jau tokia eilinė, bet gana reta 
proga. Visi pažadėjo ne tik ki
tais metais dalyvauti skautų Kū- 
čiose, bet atsilankyti ir į kitus 
skautų renginius. B. K.
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Pasveikink savo araugus 
per "Naujienas"

NAUJIENA^ SKAuU ViSŲ 
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BENDROS
KOČIOS
NEW YORKE
- kasmetinė tradicija
Kaip ir kiekvienais metais, 

ir vėl buvo suruoštos bendros 
lietuviškos Kūčios New Yorko 
skautų tarpe, kad pabendrautu
me prie jaukaus Kūčių stalo sa
vo skautiškoje šeimoje.

1972 gruodžio 17 Apreiškimo 
parapijos bažnyčion suplaukė 
gražus būrys skautų ir tėvų. Jie 
organizuotai dalyvavo pamaldo
se.

Po pamaldų, nešini savo vėlia
vomis, skautai rikiuotėje nužy
giavo į parapijos salę, kur

įvyko bendra abiejų tuntų 
sueiga.

Sueigos metu buvo visa eilė pa
sikeitimų tuntų vadovų-ių tarpe. 
Keletas pasižymėjusių skautiš
koje veikloje buvo apdovanoti 
garbės ženklais. Broliai — s. v. 
v. si. R. Krulikas, Arūnas Jan
kauskas, Rytas Vilgalys ir Ta
das Osmllskis buvo apdovanoti 
Pažangumo žymeniu, o New 
Yorko Vyr. Sk. židinio pirminin
kė fil. Irena Alksninienė Vėlia-
vos žymeniu.
Vadovų-ių pasikeitimai: Vilkiu

kų draugovės draugininkas Ge
diminas Mikalauskas pasitraukė 
iš draugininko pareigų ir perė
mė tunto adjutanto pareigas, 
naujuoju vilkiukų draugininku 
tapo s. v. v. si. Jurgis Nemickas. 
Neringos tunto tuntininkės pa- 

I vaduotoja paskirta ps. Rima Gu-
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“Akiračių" akiračiai (4)

KLAIDŽIOJANČIŲ MINČIŲ 
VEDAMASIS
P. STRAVINSKAS

“Akiračių” 1972 m. liepos (“pavidalina”) ir, vieloj skel-
mėn. vedamuoju paskelbtas 
niekeno nepasirašytas, taigi 
redakcinis straipsnis šia ant-

lię spaudoje tikrus faktus, tik
rų tiesą, žiūrėkit, skelbia me
lų, lenkia savon pusėn mūsų

rašte: "Mintys klaidžioja ties 
Kauno teatru".

Už tų niekeno nepasirašytų 
straipsnį atsako to laikraščio 
redakcija, kaip gi yra ir pažy
mėta “Akiračių” metrikoje.

Toks niekieno nepasirašytas 
straipsnis reprezentuoja ne tik 
“Akiračių” vienų redakciją bet 
ir visus akiratininkus, jei jų 
tos“bendruonienės” ar “sek-

"viešąsias nuomones"... Juk 
tai baisu — ar ne?

b) Tie mūsų “veikėjai ir laik
raštininkai”, kaip sako “Aki
račių” vedamasis savo žinių 
klastojimo “mene” yra, ma
tot, labai prityrę, įgudę. Dėl 
to gi jie, va, ir šiuo atveju, ga
vę iš Kauno “atklydusią” žinią, 
labai jau blankią, kad, ana, 
“kažkas tenai susidegino” (“var

tos” yra daugiau nei “Akira- dan pasipriešinimo nelaisvei...) 
čių” redakcijos štrbas. "palyginti greit susigriebė", kas

Visokiu atveju, tas “Akira
čių” redakcinis straipsnis, dar
gi tokios įmantrios intriguojan
čios antraštės (su prisipažini
mu, kad jo mintys yra klai
džiojančios, t. y. nesurandan
čios tiesos) man buvo įdomus, 
ir aš, susipažinęs su tomis jo 
“klaidžiojančiomis mintimis”, 
noriu dabar kitus su jomis su
pažindinti.

I. — Kas ir kaip rašoma 
Akiračių vedamajame?

čia reik jiems kalbėt, atseit, kas 
jiems reikia spaudoje meluot., 
Tai toks mūši) veikėjų ir laik
raštininkų apkaltinimas ir iš
niekinimas, kad didesnio jau 
nei nebereik. O ar jie teisin
gas? Visi matome, kad ne.

3) Toliau “klaidžiojančių 
minčių” akiratininkas savo ve
damajame rašo, ką tie "spau
dos nusikaltėliai" darė, ir 
aiškina mums, kas. jo nuomo
ne, reikėjo daryt:

"kalbėjo, rašė, nors daug ge- PRANAS LAPĖ TAPYBA
Iš atidaromos tradicinės dailės parodos vasario 16 d. Čiurlionio galerijoj

(susi- 
demons- 
Rašoma 

nerimtai,

sakyta, 
humo-

riau tiko gūdžiai tylėt”.
Kažin, kaip būtume mes iš

eivijos lietuviai, atrodę, jei, 
visam pasauliui rašant apie 
mūsų tautos laisvės šauksmą, 
apie jos priešinimąsi okupaci
jai, apie mūsų jaunų žmonių 
parodytą tragišką heroizmą 
(kovojant paskutinėmis prie

monėmis su okupantu, auko
jant net savo gyvybes) mes 
būtume "gūdžiai tylėję”, kaip 
tą pataria mums “tokiais atve
jais” daryti “Akiračių” redak
cinio straipsnio autorius? Kas 
dar tokiu mūsų “gūdžiu tylė
jimu” būtų patenkintas ir tuo 
džiaugtųsi, be mūsų akirati
ninkų, ypač gi jų vardu taip 
“gražiai” savo “klaidžiojančio
mis mintimis” atstovaujančio 
“Akiračių vedamųjų rašytojo? romas irgi jo nelabai gražiais 

nerei- motyvais — tai Simo Kudirkos 
ir laisvinimo idėjos suniekini-

priespaudos sąlygose Lietuvoj 
buvo galima. O kad mes tais 
mūsų tragiško heroizmo vyrais 
ir jaunuoliais didžiavomės, 
kaip didelio pasiaukojimo tau
tai vyrais, tai buvo pagrįsta, 
teisinga ir natūralu. Negi mes 
turėjome iš jų šaipytis ir aiš
kinti, kad jie yra buvę “už svei
ko proto ribų”, kaip tą daro 
lietuvio garbės ir sąžinės nete
kęs “Akiračių” vedamojo au
torius savo “klaidžiojančių 
minčių” dėstymais ir mėtytų 
pėdų užuominomis?

b) Įpynimas į savo humoris- 
tiką Simo Kudirkos ir Lietuvos 
laisvinimo temos, man atrodo, 
to nelaimingo akiratininko da-

bai i iksgiečium ’ gerai paJįsta- 
m i.

Mes Rockforde stengiamės 
I sekti čikagietes. Deja, mūsų 
I maža lietuvių kolonija, neskait- 
! lingas narių skaičius, nedideli 
j darbai, mažesnės ir pasekmės.

Mielos sesės lietuvės, tai yra 
vienintelė moterų organizacija, 
kuriai priklausyti, būti jos na
rėmis gali kiekviena gerų norų, 
jautrios širdies asmenybė, ne
žiūrint nei religijos, nei amžiaus, 
nei profesijos. Savo neskaitlin
game skiačiuje turime ir labai 
gerų narių, kurios mielai tal
kininkauja darbe rengiant bet 
kokį parengimą. Negalinčios 
prisidėti darbu prisideda auka, 
arba kukliu nario mokesčiu. Ta
čiau turime ir gerų dr-jos rė
mėjų: Rockfordo Lietuvių klu
bo vadovybė, p. p. Poškų kepyk
la ir pavienių asmenų: p. M. Poš
kienė didžiųjų švenčių proga kas 
metai paremia po $10 auka. Nuo
širdus ačiū. Taip pat randa pro
gų mūsų darbus paremti ir pini
gine auka: p. Anna Tikuišis, Ona 
Širvinskienė, Bronė šiniaitienė. 
Visoms Dr-jos valdyba dėkoja. 
Laukiame ir ieškome daugiau rė
mėjų pinigais, darbais, dovano
mis. (Piniginės aukos valdžios 
pripažintos ir atskaitomos nuo 
pajamų).

Šių metų vasario 25 d. 2 v. p. 
p. Rockfordo Lietuvių klube 
šaukiamas “Lietuvos Dukterų” 
Dr-jos narių ir prijaučiančių me- 
timis susirinkimas. Atvykime 
visos, prisidėsime savo patari
mais.

Po susirinkimo bus rodomi či- 
kagiečio p. J. Poškos filmai 
iš Lietuvos, kuris neseniai ten 
lankėsi. Kviečiame visus — ne
mokamai. M-a

Irupiųjų narių ir Kalėdų proga 
{aukoja šv. mišioms $25.00. Mi
šios bus alnašauj<Ųiio$ lietu
vių bažnyčioje Jčuhiuculate 
Conception, Brighton Parke: 
rugpjūčio 28 d.‘,’B t? r., rugsėjo 

j 19 dk 7 v. r. spalio 2.d. 7:30 
* v. r., Spalio 21 d. 6 v. r., lap
kričio 16 d., 7 v. r. 1973 me
tais.

Buvo pranešta, kad vice
pirmininkė Julė Sadauskas sun 
kiai susirgo ir gulėjo ligoninė
je. Dabar ji jau sugrįžo į na
mus, 7222 So. Richmond St.

Narės vienbalsiai nubalsavo 
surengti “Bunco” vakarą, š. m. 
kovo 18 d., Hollywood Inn sa
lėje. Į parengimų komisiją su
tiko įeiti: Anna Klimas, Jennie 
Chinston ir Della Kirklis. Ši 
komisija tuojau pradėjo darbą, 
kad šis parengimas būtų kuo 
sėkmingiausias.

Kasininkė Helen Vengeliaus- 
kas šį mėnesį švenčia gimtadie
nį, todėl po susirinkimo jai bu
vo sugiedota Ilgiausių Metų. 
Po to, visi buvo skaniai pavai
šinti. E. M. McNamee

Suvalkiečių Draugija

Knygų revizijos komi.ija: 
Mary Radžiukėnas ir Adolfas 
Jiamonis išdavė raportą, kurs 
jiarodė, kad knygos gerai tvar
komos. Suvalkiečių draugija 
turtu ir nariais yru gerame sto
vyje. Vakaro, kuris įvyko sau
sio 13 d. parengimo raportą iš
davė Eug. Strungys. Vakaras 
pavykęs gerai.

Padėkojo darbininkams, do
vanų aukotojams, Jurgio Jo
niko orkestrui ir svečiams už 
atsilankymą

Iš valdybos pasitraukė fin. 
sekretorius Kazys Ulevičius. 
Naują Valdybą sudaro šie as
menys: Pirmininkas Leonas 
Vasilevas, vicepirm. Jonas Jo
nikas, nut. rast. Eugenija Strun 
gys, fin. sekr. Bronys Ženigulis, 
kasininkas Petras Vilkelis, ka 
sos globėja Ona Švirmickas, 
maršalka Antanas Radžiukė- 
nas, koresp. Eug. Strungys.

Sekantis Draugijos susirin
kimas įvyks penktadienį vasa
rio 23 d. 8 v. v. Hollywood salė
je. Visi nariai prašomi daly
vauti. Eugenija Strungys

KEMKI1E I L OS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

-v Ą L- ' * W> N « s E”

Sausio 26 d. Hollywood salė
je įvyko Chicagos Lietuvių Su
valkiečių Draugijos Metinis su
sirinkimas. Pirmininkavo Le
onas Vasilevas. Jis sveikino 
narius Naujų Metų proga ir pa
sidžiaugė, kad tiek daug narių 
susirinko. Valdybos nariai pa
darė pranešimus, o nutarimų 
raštininkė Eug. Strungys per 
skaitė praeito susirinkimo pro
tokolą ir kvietimą į gener. kon- 
sulės Juzės Daužvardienės pa
gerbimo banketą.

D0NT sei UIS 
world on fire

janciomis mintimis” reprezen
tuoti.

Geri vyrai, akiratininkai, 
pasitaisyk savo "Akiratukų” 
dyselį!...

TAMPA, FLA.
Tampos Lietuvių Amerikos 

Piliečių klubas

Vasario 3 d. klubas minėjo 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 55 m. sukaktį. Minėji
mas įvyko klubo nuomojamoje 
salėje priemiestyje.

Tampos klubas gal pirmasis 
šiais metais pravedė šį garbin
gą minėjimą, nes padarė pradžią 

Į dėl kitų organizacijų. Tampos 
Liet, klubas nėra skaitlingas 
nariais, bet pradėjo sutartinai 
veikti, šis klubo surengtas mi
nėjimas nebuvo skaitlingas, bet 
buvo turtingas. Nariai, prieš 
pietaujant, turėjo klubo reika
lais pasiarimą. Po pietų Jonas 
Kalpokas, klubo vicepirmininkas, 
pravedė šį svarbų minėjimą pa
aiškindamas, kad dabartinis bū
tinas tikslas yra gelbėti ir padė
ti Lietuvai išsilaisvinti iš “mas
kolių”, kad vėl Lietuva būtų ne
priklausoma. Jei nesidarbuosim 
dėl Lietuvos išlaisvinimo, tai 
greitai būsim viso pasaulio už
miršta tautybė.

Jono Kalpoko trumpi ir jau
trūs žodžiai greit sujudino susi
rinkusius ir iš mažo būrelio žmo
nių susikrovė krūvutė vaduot- 
pinigių.

Kurie aukavo didesnes sumas, 
kurie mažesnes, bet matėsi visi 
aukavo su meile Lietuvos išlais
vinimui.

čia pateikiu visų aukotojų 
vardus ir kiek kas įmetė į dėžu
tę:

O. ir A. Viliai $5, S. ir J. Ge- 
radai $2, p-nai Kutarskai $1, M. 
Dambrauskienė $1, F. ir E. šeš
tokai $5, S. S. Olenick — $1, S. ir 
J. Maciai $5. p-nai Stepankai $4, 
I. Zdanienė SI, D. ir J. Kalpokai 
$2, P. Biecke 50 c.

Viso aukų surinkta ir iš lai
mėjimų pridėjus, sudaro $38.

Brighton Parkas
BRIGHTON PARKO
MOTERYS VEIKIA

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų klubo metinis susirinki
mas buvo š. m. sausio 4 d. Su
sirinkimą atidarė pirm. Nellie 
Skinulis. Ji pranešė, kad narė 
Barbara Stakis iškeliavo iš gy
vųjų tarpo. Nares ją pagerbė 
atsistojimu ir tylos minute.

Jai buvo skirtas vainikas, 
karstą nešė garbės grabnešiai, 
o jos šeimai buvo pareikšta gi
li užuojauta. Revizijos komi
sija pranešė, kad klubas gra
žiai auga turtu ir narėmis.

Klubas nepamiršta savo mi-

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus, 664 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 kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir paslycH:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL $0608

Rodos, irgi, atsakymo 
kia. Visi tą žinome.

4) Toliau akiratininkų “re- mo tikslu. Apie pagarbos nu- 
Jsipelniusius asmenis ir rimtus 
. dalykus tokioje humoristinėje 
. barškalynėje nekalbama — ne
rašoma.

5) Toliau “Akiračių” veda
mojo autorius šaiposi iš to, kad 
mūsų spauda domėjosi kitų
tautų spaudos rašymais apie 

' įvykius Lietuvoje. Ikvaliai iš 
mūsų spaudos žmonių pasijuo
kęs. išsikvatoies. jis parodo, 
kaip mes. matot, “džiaueėmės”. 
jrave iš Lietuvos žinių, kad be 
Romo Kalantos ir daugiau lie
tuviu, protesto ženklan (prieš 
okupaciją) susidegino.

i Musu tuos anais susidegini
mais “susižavėiimus” jis ap
rašo savo strainsiv taip:

“Netgi — klausykit! — jau 
du, iau trys, net beveik keturi 
susideaino! Rodės, jau kiek 
čia trūksta, kad prapliuntu šū
kiai. kaip sporto aikštei: — 
drąsiau, pirmyn, deginkitės! 
Juk toks neregėtas pasiseki
mas! Visas pasaulis gi mato ir 
kalba!” 

j Tai didžiausias to žmogaus 
nesąžiningumas, tiesiog begė- 
dvstė! Gi jis, įdėjęs mums į 
lūpas tokius mus kone bepro
čiai parodančius žodžius, juo-

prezentantas” apibūdina tuos, 
jo nuomone, labai jau “nege
rus” mūsų spaudos žmonių ra
šymus šiais žodžiais:

“Kalbėjimuos, rašymuos bu
vo pagarba ir pasigėrėjimas 
(?! ), netgi pasididžiavimas 
(? !) tuo augščiausio laipsnio 
patriotiniu (kaikieno nuomo
ne, religiniu) pasiaukojimu. 
Vietomis, kaip ylos (? !) išlin- 
dinėjo ir apsidžiaugimai (? !) 
kad vėl — taip, kaip niekad, 
net skambiau už Kudirkos at
vejį (? !) — tapo pagarsinta 
pasaulyje Lietuvos laisvės by
la (? !)”

a) čia, kaip matome, akira
tininkas, pirmiausia, išjuokia 
mus dėl parodyti) mūsų jaus
mų ir išgyvenimų, gavus žinią 
apie tragiškus įvykius Lietu
voj. Jis mūsų jausmų pareiški
mus iškraipo suprofanuoja, 
parodydamas mus savo me
luojančio “atviro žodžio” laik
raštyje tiktai “džiūgaujan
čius”, tuom tarpu kai mes gi 
visi giliai savo sielose išgyve
nome tų tragiškų įvykių aukų

Ten rašoma apie praeitų me
tų tragiškus įvykius Kaune ir 
kitose Lietuvos vietose 
daginimus, protesto 
traciją Kaune ir kt.) 
apie ’ rimtus dalykus 
humoristiškai.

Straipsnis tiek savo turiniu, 
tiek ir forma (stiliumi) nenu
sisekęs, bet gali būti dėmesio 
vertas pavyzdys kaip nereikia 
rašyt.

Būdingą jo dalį (tai jo pra
džios geroką gabalą) čia paci
tuosiu ir pavertinsiu savo įterp
tinėmis pastabomis.

II. — "Akiračių” vedamojo 
“klaidžiojančios mintys”

Vedamasis pradedamas taip:
“Paskutinį * gegužės sekma

dienį atklydo žinia iš Kauno 
(? 1), kad tenai kažkas suside
gino (? !) Vardan pasiprieši
nimo nelaisvei (?!)”

Straipsnis, kaip 
pradedamas nerimtai,
rištine forma nagrinėjant gilius 
išgyvenimus mums sukėlusius 
įvykius okup. Lietuvoj. Tą ro
do mano pabrauktieji žodžiai. 
Toks rašymas, kaip minėjau, 
nesiderina su spaudos etika, 
su geriausiais spaudos tikslais, 
be to, dar ir su lietuvio garbe.

Skaitykime toliau tą redak
cinį: 2) “žinia , kokios šiuo 
metu iš Lietuvos nesitikėjom. 
Ir išgirst nebuvom pasiruošę. 
Žinia, kuri čia dažnam su
drumstė mintis ir atėmė žadą. 
Tik veikėjai ir laikraštininkai, 
iš pašaukimo (? !) pavidali- 
nantieji (? !) mūsų viešąsias 
nuomones, palyginti greit susi
griebė, kas tokiu atveju kalbėt 
(? D.”

Tik žiūrėkime, kas čia pasa
kyta:

a) Mes turime, matot, tokių 
“veikėjų ir laikraštininkų”, ku
rių vieni, lyg kokie maniakai, 
dėdamiesi turį “pašaukimą” 
klastoti viešąsias nuomones, 
o kiti turėdami “pareigą” tą 
daryti (gal kieno pasamdyti),
ana, perdirbinėja jų gautas ži- pasiaukojimus tautai tais bu
mas, jas klastoja, iškraipo dais, kokiais tą daryti anuose

kiasi iš mūs tame savo mora-

CT

Raginkite savo apylinkę 
' augti - taupykite!

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės Įspūdžiai okv 

puotoje Lietuvoje apsilankius 101 psl -Kaina $1.00.
J. Jasmirwc, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymiu nuotyki! 

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

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

Dr. Juosas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK t y 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimyną istorija 
211 psL Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma žiu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį at 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 Sooth Rotated Street, Chleaeo. IR. 99808

liškai nusmukusiame “klaidžio
jančių minčių” laikraštyje.

Man asmeniškai žinomas ši
tas begėdiškos humoristikos 
autorius. Aš tj gerai pažįstu iš 
jo stiliaus. Man gaila to sep
tintą dešimtį metų einančio aki- 
ratinio “jaunuolio”, taip žemai 
nudardėjusio su savo “klaidžio
jančių minčių” “Akiratukais” 
iš didelių aukštumų į pakal
nę. .. Gaila man ir visų mūsų 
akiratininkų, ypač tų man ge
rai pažįstamų dorų vyrų ir ge
rų lietuvių, kurie leidžiasi pas 
juos atklydusiam kokiam po
litiniam vagabundui šitaip 
“gražiai” juos savo“klaidžio-

Pinigai pasiųsti Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Visiems au
kotojams širdingą ačiū. Aukų 
rinkėjai buvo Jonas Kalpokas ir 
Ona Vilienė.

Klubo koresp. Onutė

ROCKFORD, ILL
Lietuvos Dukterų Dr-jos veikla

Prieš 3 metus Rockforde buvo 
įsteigtas “Lietuvos Dukterų” 
Dr-jos skyrius. Jos centras yra 
Čikagoje. Tikslas ir siekiai yra 
padėti kiekvienam lietuviui, bet 
kokiu būdu į gyvenimo sunku
mus patekus. Draugijos narių 
pasišventimas, jų gerieji dar

i.
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Ha» mus taupomi jūsų pinigai atlieka d> 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
Jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti

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

nirmoa.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indilla!
Apdrausti iki $20,000.

-

-

■I

<!

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60600
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įrteifta 1923 metale Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Kaip verčia lietuvius vytis amerikiečius
Amerikos, Šveicarijos, Vokietijos ir kitų kraštų pra

monininkai priėjo įsitikinimo, kad tam tikro takto muzi
ka raminančiai veikia vienodą nuobodų darbą dirbančius 
darbininkus. Amerikoje susidarė specialios bendrovės, 
kurios moka atrinkti muziką, labiausiai tinkančią vieno
kiam ar kitokiam darbui. Šiandien švelnią muziką turi 
ligoninės, dirbtuvės, laukiamieji, restoranai ir net ne
didelės įstaigos. Vienokią muziką paruošia dirbtuvėms, 
kitokią — įstaigoms. Naujai statomos modernios dirb
tuvės ir įstaigos jau iš anksto turi pravestus garsiakal
bius, į kuriuos bus labai lengva įjungti pageidaujami 
garsai. Dažniausiai parenkami klasikinės muzikos gra
žiausios melodijos.

Sovietų inžinieriai taip pat žengia su gyvenimu. Į 
naujai pastatytas dirbtuvėles įžengusiam amerikiečiui jie 
pirmiausia parodo muziką nešančių vielų kanalus. Jie 
tvirtina, kad pas juos dirbtuvėse dabar daug švariau ir 
įvesta muzika, kaip Amerikoje. Okupuotoje Lietuvoje 
statomose naujose dirbtuvėlėse taip pat įvesti garsiakal
biai muzikai, bet nelaimė, kad iki šio meto rusai dar ne
turi paruoštų muzikos juostelių. Jie turi daug plokštelių 
įvairiausiems raudonosios armijos maršams, bet jie ne
turi darbininkus raminančios ir darbo našumą keliančios 
muzikos.

Vietoj muzikos, įvestais garsiakalbiais plaukia ži
nios apie lenktyniavimą, einantį ne tik toje pačioje dirb
tuvėje tarp darbščiausių darbininkų, bet ir tarp vienos 
dirbtuvės su kita. Parvežtas šio mėnesio Tiesos numeris 
pirmame puslapyje apie lenktyniavimą ir tekalba. Laik
raštis didelėmis raidėmis praneša: “Penkmečio tretieji — 
lemiami”, o per penkias skiltis eina toks šūkis: “Kai ši 
diena lenkia vakarykščią”. Redaktoriai stengiasi įtikinti 
skaitytoją, kad tretieji penkmečio metai yra patys svar
biausieji ir kad šiandien kiekvienas darbininkas darbu 
privalo pralenkti vakar padarytą darbą. Valdovai priėjo 
įsitikinimo, kad vien kalbėti apie lenktyniavimą neužten
ka. Jie yra įsitikinę, kad lenktyniavimo reikalą reikia 
kelti viešumon ir reikalauti iš kiekvieno, kad jis lenkty
niautų.

Praeitą antradienį per vienos Vilniaus dirbtuvėlės 
garsiakalbį buvo paleista tokia muzika:

procentų... ” Šie žodžiai per radijo mazgą nuakam- 
bėjo po visus Vilniaus elektros skaitiklių gamybos ce
chus. Tokius pranešimus atėję į darbą darbininkai 
išgirsta kiekvieną rytą. Visi pripažįsta, tapęs tikrai 
viešu, socialistinis lenktyniavimas dabar labiau ska
tina žmones kovoti, kad lemiamų penkmečio metų 
užduotys būtų įvykdytos anksčiau laiko”. (Tiesa, 
1973 m. vas. 6 d., 1 psl.
Vietoj Bethoveno ar Šopeno garsų, Vilniuje rusams 
dirbantis lietuvis darbininkas ištisą dieną turi klau

sytis lenktyniavimo muzikos. Pirmiausia praneša, kad 
vienos dirbtuvėlės darbininkai visu šimtu procentų atliko 
savo darbą. Bet kai paleidžia žinią, kad kitoje dirbtuvė
lėj darbininkai pasistūmė pirmyn ir padarė du kartu dau
giau, negu jie turėjo padaryti. Darbininkai, užgirdę to
kią žinią, jau turi pasitempti. Jeigu vienoj dirbtuvėlėje 
padaryta du karu daugiau, negu nustatyta, tai ir kita 
dirbtuvėlė gali pasitempti ir padaryti tiek arba dar dau- 
padaryta du kartu daugiau, negu nustatyta, tai ir kita 
giau.

Maskvos leidžiama ir Maskvos parinktų žmonių re
daguojama Tiesa ne tiktai pati kiekvieną dieną spausdi
na įvairiausius straipsnius apie lenktyniavimą, bet ji rei
kalauja, kad tas lenktyniavimas būtų viešai pranešamas 
ir viešai varomas. Jiems neužtenka, kad kiekvienas dar
bininkas dirba pagal savo pajėgumą, sveikatą ir energiją. 
Jie nori, kad darbininkas lenktyniautų ir kiekvieną dar
bo dieną jis atiduotų visą savo energiją. Jeigu kuris dar
bininkas nepajėgia dirbti kartu su kitais, jeigu kurį pra
nešimai apie lenktyniavimą pradeda erzinti, tai prie to
kio darbininko prieina vyresnysis ir paraginą jį pasi
tempti.

Kiekvienoje didesnėje dirbtuvėlėj yra “lenktyniavi
mo pirmūnai”. Tų “pirmūnų” nuotraukos pirmiausia at
siduria ant lentos pačioje dirbtuvėlėj. Tai “sieninis laik
raštis”, kuris šiandien yra įvestas ne vien Rusijoje, bet 
ir komunistų pavergtoje Lietuvoje. Prie nuotraukos pri
dedami specialistų paruošti aprašymai. Kiekvienas ap
dairesnis darbininkas siunčiamas prie lentos pasiskai
tyti apie “pirmūną“-. Tuo pačiu metu jis paraginamas 
pasitempti, kad prilygtų “pirmūnui”. Jeigu “pirmūnas” 
dar labiau pasitempia, tai jo fotografija patenka į vietos 
laikraštėlį. Labai retais atvejais pasižymėjusių “pirmū
nų” fotografijos patenka į Vilniuje leidžiamą Pravdą.

Amerikoje gyvenantieji komunistai ar komunistuo
jantieji mano, kad rusai Lietuvos darbininkams paleng
vino darbo sąlygas, bet tikrumoje jie jas gerokai pasun
kino. Niekad Lietuvos darbininkas nebuvo verčiamas taip 
skubiai dirbti, kaip jis dirba šiandien. Nuo pat ryto, voš 
įžengus jam į dirbtuvėlę, tuojau jis privalo klausyti pra
nešimų apie lenktyniavimą. Juos kartoja įrekorduotas : 
pranešimas. O jeigu to pranešimo neužtenka,, tai prie jo 
kimba po dirbtuvėlę slankiojantieji kontrolieriai, paga- 
liau irjpats dirbtuvės vedėjas. . .
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Spaudos pabiros
(Tęsinys)

Naujausiame, 1972 m. gruo
džio mėnesio Kario nr. (10— 
1487), tarpe smulkesnių, ran
dame šiuos rašinius: “Kauty- 

,„T . . , . . , , , , , nės prie Valkininkų ir Rudiškių
Vakar gamyklos pagrindimų cechų kolektyvų geležinkelio ruožo. i923 m. vasa- 

socialistiniame lenktyniavime nugalėjo dvidešimta- rį0 15.23 d.” (Autorius__Ka-
. sis galvaninis cechas, dienos užduotį įvykdęs 212zys Ališauskas), “Lietuvos se-

nosios artilerijos istorijai me
džiagos beieškant” (Ąutr. Al. 
Gustaitis),

“Antroji kuopa’’. (Paskutinės 
Karo Mokyklos Dienos) (Autr. 
Al. Vitvintas),

“Dėl lenkiškosios “Audros 
virš Vilniaus” (Autr. B. B.),

“Tūkstantis vyrų ir nei vie

Balto centrinė įstaiga yra perkalta į Chicago, kurios adresas yra 2606 West 63rd Street, čia matome murh 
Baito Centro valdybų, kuri buvo išrinkta seimo metu Detroite. Pirmoje eilėje iš kairės: kun. Ansas Trakis, vice
pirmininkas, Dalia Bobelienė, vicepirmininkė. Maria Rudienė, centro valdybos pirmininkė, Albinas Dzinranas, 
seneralinis sekretorius; stovi: Jonas Jasaitis, vicepirmininkas, Aldona Daukienė, vicepirmininkė. Valerijonas 
Šimkus, Chicagos Balto apskrities pirmininkas, Vita Baleišytė, protokly sekretorė, Vytautas Kasniūnas, spaudos 
komisijos pirmininkas. * Nuotrauka Vaclovo Noreikos

partizanų gyvenimo, kurį numa
to išleisti atskira knyga Los An
geles LVS “Ramovė” skyrius...” 
Džiuginančios žinios knygų my
lėtojams. Tačiau tame pat bend- 
raraštyje randame vieną keiste
nybę:

“Malonu painformuoti, kad, 
taip seniai laukiamas, Lietuvos 
Laisvės Kovų Istorijos I-sis to
mas jau atspausdintas ir arti
miausiu laiku pasieks skaityto
jus. Atsižvelgiant į labai vertin
gą šios knygos paskirtį, CV-ba 
ragina visus sąjungos narius 
LLK Istorijos I-jį tomą įsigyti. 
“Toliau sakoma, kad “Šią vasarą 
(1972 m.) CV-bos—phanininkui 
lankantis Europoje, buvo susi
tikta su LLK Istorijos II-jo to
mo autoriumi prof. Rukša, 
ris pasižadėjo iki 1973 m. 
dens šios knygos medžiagą 
ruošti spaudai...”

Tą knygą, kaip CV-bcs bendra- 
raštyje vadinama “Lietuvos Lais 
vės Kovų Istorijos I-sis tomas” 
turiu savo rankose, ją skaičiau 
ir parašiau šiokią tokią recenzi
ją Naujienose.

Dabar graužia sąžinė: suklai
dinau Naujienų skaitytojus, ne
žinodamas, kad tos knygos pa
vadinimas “Ramovės” CV-bos 
yra pakeistas kitokiu. Knygos 
pavadinimas viršelyje ir po jo 
sekančiuose pirmuose puslapiuo
se įrašytas labai aiškiomis, di
delėmis raidėmis:

Kazys Ališauskas, “Kovos dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės 1918 
—1919”, angliškame tekste taip 
pat įrašyta: “Kazys Ališauskas, 
The Lithuanian Wars for Inde
pendence 1918—1919”, o “Ra
movės” CV-bos bendraraštyje

nos moters (Kalėdinis prisimi
nimas”) (Autr. A. Grinius),

“Vyties Keliais” — Romualdo 
Kisieliaus -5-ki eilėraščiai,

“Kovotojo sąvoka” (diskusinis 
Andriaus Mirono straipsnis), 
kuriame randame šį įdomu siū
lymą:

“...Reikia LVS Ramovės Sta
tutą keisti ta prasme, kad na
riais būtų priimami ir nebuvę 
kariai, pasižymėję jauni žmo
nės, kovoją dėl Lietuvos laisvi
nimo ašmenys. Taigi, nariais 
būtų priimami ir ne veteranai, 
o mūsų tautos fronto kovotojai, 
žaliasis jaunimas, siekiantieji Lie 
tuvos laisvės ne ginklu, o plunks
na, žodžiu, veiksmu. Nesantieji 
plakatus su šūkiais, reikalaujan
tieji laisvės Simui Kudirkai, Ro
mui Kalantai pagarbos, religijos 
laisvės Lietuvoje, sovietų ka
riuomenės atitraukimo iš tėvy
nės... Ta prasme mūsiškėje spau
doje ir visuomenėje turi būti 
siekiama tautinės sąmonės vei
kėjo prilyginimo laisvės kovo
tojui, partizanui ar buvusiam 
kareiviui bei karininkui... “Rem-

-įo tinos mintys. Kario skiltyse yra 
skyriai: “Tremties Trimitas” ir 
“šaulė Tremtyje”. Jie abu sie- 

' - lojasi tremtyje esančiais šau- 
liais-lėmis.

LVS “Ramovė” Centro Valdyr 
bos bendraraštyje nr. 106 įdo
mus pranešimas- apie ruošiamas 
išleisti naujas knygas: “Mjr. M. 
Gudelis yra paruošęs medžiagą 
knygai “Bolševikų valdžios at
siradimas Lietuvoje 1918—1919 
metais jų pačių dokumentų švie
soje”. CV yra susitarusi su šios 
knygos autorium kalbamą kny
gą išleisti. ■ _ . ...

“...Los Angeles skyriaus na-j tas veikalas vadinamas:“Lietu- 
rys, ramovėnas Andrius Miro- Į vos Laisvės Kovų Istorija”. Net 
nas, parašė romaną iš Lietuvos autoriaus pavardė nepaminėta,

ku- 
ru- 
pa-

pasiguodžiant; “...taip senai lauk 
tas veikalas”. Kokia čia misteri
ja kaitaliojant veikalo pavadi
nimą ir sąmoningai praleidžiant 
autoriaus pavardę?

Kaip šioks toks spaudos ben
dradarbis, sekiau lietuviškoje 
spaudoje tos knygos išleidimo is
toriją ir iš jos žinau, kodėl kny
ga pasidarė “ilgai lauktu veika
lu” Būtent: “Ramovės” CV-ba 
bųyo paskelbusi knygos autoriui 
“veto!” nespausdinti tos kny
gos, kol “Ramovės” garbės teis
mas nepadarys savo sprendimo 
dėl autorystės teisių Tos sąjun
gos garbės teismas savo žodį ta
rė ir knygos autorium pripažino 
tą asmenį, kuris ją parašė. Ki
taip ir negalėjo būti. Bet kol tas 
tąsimasis su autoriumi išaiškė
jo, prabėgo daug laiko. Ir dėl to
kio knygos suvėlinto išleidimo 
negalima kaltinti autorių. Iš 
spaudos taip pat žinoma, kad 
CV-ba finansiniai neprisidėjo 
prie toš knygos išleidimo, vienok 
autorius sutiko leisti CV-bai sa
vo knygoje įrašyti: “Lietuvių 
Veteranų Sąjunga “Ramovė”, 
taip pat leido tos valdybos pir
mininkui įdėti tos knygos pra
džioje “Pratarmę”, kurioje vei
kalas pristatomas ir pareiškia
ma padėka tiems, kas yra prisi
dėjęs prie to veikalo paruošimo. 
Nežiūrint to, CV-bos bendraraš
tyje 106, atspausdintame Kario 
praeitų metų nr. 10, atrajojama 
sena košė ir klaidinami skaity
tojai bei tos knygos vertintojai.

(Bus daugiau)

SKAITYK PATS IR PARAGINA
KIIT3 SKAITYTI
NAUJIENAS

M. GUDELIS

■ POVILAS MILERIS
(Biografijos bruožai)
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- Laucevičius buvo socialistas, bet pir

moj eilėj jis buvo artistas. Jis rašinėjo la
bai jautrius tuometinio žiauraus gyvenimo 
vaizdelius lietuvių spaudoje. Dažniausiai 
jo rašinėliai pasirodydavo to meto Lietu
voje, kurią ilgus metus redagavo Dėdė šer
ias, o vėliau parėmė kiti redaktoriai, 
šernas, o vėliau parėmė kiti redaktoriai. 
Jis rašinėjo socialistų leidžiamuose savait
raščiuose. Rašė apie nevykusias rusų ko
vas prieš japonus, apie caro policijos per
sekiojimus, areštus ir valdžios atstovų su
keliamas bereikalingas kančias. Tuose li
teratūriniuose vaizdeliuose jis, ieškoda
mas efekto, kartais labai griežtai pasisa
kydavo , bet tai nereiškia, kad jis jau bū
tų rusiškojo “komunizmo” šalininkas. Pet
ronėlė ir Povilas Mileriai buvo artimi Bro
niaus Laucevičiaus draugai. Jie turėjo pro- 
gps jį pažinti ne tik repeticijų ir mokymosi 
metu, bet ir laisvomis valandomis.

Laucevičius socialistu tapo dar Lietu
voje. Bet jis žinojo, kad socialistinę sant
varką galima įvesti tiktai auklėjimo keliu. 
Jis bandė prikalbėti daugiau socialistų, 
kurie jo svajojamą tą geresnę santvarką 
suprastų ir josios siektų. Jis buvo įsitiki
nęs, kad vaidyba yra gera priemonė idė
joms skleisti. Jis rūpinosi ne tik Dramati

niu rateliu, bet jis siekė sudaryti vaidin
tojų, režisierių ir teatralų draugiją, kurios 
vaidmuo bus labai didelis visuomenės per
tvarkyme. Jis leido žurnaliukų, skirtą vien 
tiktai besimokantiems vaidintojams. Vai
dintojams skirtas žurnalas vadinosi “Veid
rodis”. Jame Laucevičius dėstė savo pažiū
ras į vaidybą ir jos reikšmę. Ten buvo ra
šinių, duodančių konkrečius nurodymus 
artistams, kas daryti ir ko nedaryti.

Laucevičius turėjo didelius planus atei
čiai. bet planams vykdyti neturėjo pinigų. 
Jis pats duoną užsidirbo vaistinėje. Povi
las ne vieną kartą yra Laucevičiui padėjęs 
ne tik “Veidrodžiui” leisti, bet ir kitiems 
reikalams. Didžiausioji jo nelaimė buvo 
alkoholis. Jis žinojo, kad alkoholis jam 
buvo kenksmingas, bet jis nepajėgė susi
valdyti. Yra pagrindo manyti, kad alko
holis priartino Laucevičiaus mirtį.

Mileriai dirbo kartu, bet dalimi jų dar
bas ir skyrėsi. Petronėlė buvo vaidintoja. 
Ji daugiausia laiko ir energijos pašventė 
vaidinimams. Tuo tarpu Povilas žinojo, 
kad vien vaidinimo neužtenka. Reikia or
ganizacijos, kuri tuos vaidinimus paruoš
tų, suderintų pajamas ir išlaidas, sudary
tų galimybes vaidintojams pasirodyti. Rei
kia rasti salę, reika orkestro, išgarsinti 
veikalą, sutraukti publiką ir viską tvarkin
gai pabaigti. Jeigu šios oragnizacijos ne
bus, jeigu nebus tvarkingai vedama pini
ginė atskaitomybė, tai Jokio didesnio va
karo niekas nesuruoš. Be to, Povilui buvo 
lengviau dainuoti, negu vaidinti. Jis iš

moktas roles gerai vaidina, bet jam būda
vo sunkiau jas išmokti. Tuo tarpu Petro
nėlė ne tik savo rolę išmokdavo, bet jai 
labai gerai atmintyje stovėjo visas veika
las. Povilas įėjo į komitetus, kurie vaidi
nimus ruošė, o Milerienė vaidino, kad į 
vakarus surauktų daugiau žmonių.

NAUJIENOS PADfiJO IŠGARSINTI 
TEATRĄ

Jau minėjome, kad Naujienos atmušė 
Broniaus Vargšo “Spąstus”. Kai Vargšo 
veikalai buvo vaidinami, tai Naujienos 
juos garsino ir aprašinėjo. Senuose Nau
jienų numeriuose galima rasti straipsnių, 
vertinančių Vargšo scenos veikalus ir patį 
pastatymą. Naujienose rašė ir pats Bro
nius Vargšas. Jis rašinėjo teatro klausi
mais. bet jis rašė ir vaizdelius iš kovojan
čios Lietuvos gyvenimo.
^^Dar glaudesnis bendradarbiavimas tarp 
Wiujienu ir Chicagos teatralų išsivystė, kai 
Mikas Peratuskas antrą kartą atvažiavo į 
Chicagą. Jis čia rado Naujienų priešakyje 
buvusį Dr. Pijų Grigaitį, kurį pažino iš Pet
rapilio laikų. Petrapilyje jiedu kartu mo
kėsi, d iri m visuomeninį ir kultūrinį darbą. 
Petrauskas jau pradėjo garsėti muzikos 
pasaulyje, o Dr. Grigaitis mokėjo aiškiai- 
n u šviesti to meto lietuvių kovas prieš caro 
priespaudą.

Naujienose pasirodė keti pasikalbėji
mai su Miku Petrausku, kurie buvo nau
dingi Chicagos Lietuvių muzikai ir dainai. 
Tuo metu Povilas jau buvo veiklus Birutės

choro narys, padėjo tvarkyti finansinius 
choro reikalus ir dar arčiau susipažino su 
Miku Petrausku. Netenka stebėtis jo spaus
dintomis pastabomis apie Petrausko veiklą.

TEATRUI PASIŠVENTUSI DUNDULIENE « r » * . į . _ , * i V ' r

Be Broniaus Laucevičiaus, teatrui daug 
dirbo Marė Aukštakalniutė Dundulienė, 
studento Tado Dundulio žmona. Ji pati ne
turėjo progos lankyti mokyklos^ bet teatrą 
nepaprastai mėgo ir turėjo gabumų vaidin
ti. Jai pačiai patiko vaidinti, ji mokėjo ir 
kitus žmones pritraukti prie vaidybos. Dun
dulienė turėjo įtakos ir į Milerių vaidybinę 
veiklą.

Petronėlė Milerienė vaidino kelis pačios 
Dundulienės rašytus veikalus, bet dar dau
giau jų teko vaidinti Dundulienės priežiū
roje. Dundulienė pastatė “Živilę”. Petro
nėlei teko vaidinti Živilės vaidmenį. Dun
dulienė pastatė “Eglę — žalčių karalienę”. 
Tai buvo Fromo Gužučio paruoštas ir lie
tuvių Plymouthe 1906 metais išleistas 56 
puslapių veikalėlis. Petronėlei teko vaidin
ti Eglę, pačią svarbiausią rolę. Žmonėms 
šis veikalas patiko. Jis buvo statomas ke
liais sezonais, o praėjus dešimtmečiui ir 
vėl kartojamas kitų artistų ir kitų režisie
rių.

Rašytoja žemaitė buvo parašiusi veika
lėlį “Apsiriko”. Jis šimtmečio pradžioje 
Vilniuje buvo išleistas Tas rašytojos vei
kalėlis Dundulienės buvo statomas veik 
kiekvienoje didesnėje Chicagos lietuvių ko
lonijoje. Milerienei teko svarbiausią rolę
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vaidinti ir šiame veikale. Vėliau, kai karo 
metais pati Žemaitė atvažiavo į Ameriką 
pinigų nuo karo nukentėjusiems lietuviams
rinkti, tai ji susipažino su Petronėle ir Po
vilu. Žemaitei labai patiko Petronėlės vai
dyba ir Povilo žemaitiška kalba, žemaitė 
ne vieną vakarą svečiavosi pas Milerius, 
kai jie gyveno Northsidėje, N. Bell gatvėje.

Dundulienė tiek buvo susižavėjusi lie
tuvišku teatru, kad ji apleido savo asme
niškus reikalus. Jai teko dirbti dienos me- ’ ■ • . . . . .
tu, pačiai mokyti kitus artistus vakarai ir 
naktimis. Kartais teatro reikalai taip ilgai 
užsitęsdavo, kad ji iš teatro salės vykdavo 
tiesiai į darbą, nes nebuvo laiko namo už
sukti. Pradžioje ji buvo įtraukusi įr Tadą 
Dundulį į vaidybą, bet vėliau, kai jis turė
jo daugiau laiko pašvęsti medicinos moks
lui, ta ji ir savo vyro neteko.

Ilgus metus Dundulienė gyveno įvairio
se Chicagos kolonijose, bet gyvenimo saulė- 
laidyje ji išsikėlė į Michigan valstiją Hart 
miestelį, įsigijo ten nedideį ūkelį ir name
lį, kuriame savo dienas baigė. Paulina ir 

LMikas šileikiai kiekvieną vasarą po kelis 
kartus aplankydavo Dundulienę josios 
ūkelyje, su ja pasikalbėdavo ir jai papa
sakodavo Chicagos Naujienas. Mileriai, 
važiuodami atostogauti į Wisconsiną, taip 
pat aplankydavo Michigane dienas baigian
čią artistę. Abi prisimindavo kai jom teko 
vaidinti pačios Dundulienės parašytose 
“Dviejose seseryse”, “Pavogtą kūdikį” arba 
“Gražiąją Magelioną”. į

(Bus daugiau) /?



AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

28M W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PROSPECT 8-3229 
Rėžto. telef.: WAIbreek 5-5076

sutvarkyti

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawfeed

Medical Building). TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012 

ręlefe PRospect 8-1717

GYDYTUJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ustai antradieniais ir penkredleninis 
Trečiad. ir arkmad. ofisas uždarytas.

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA - 

Telef. 695-0533 
Pox Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Keliolikti metai kai esd at
vykęs iš tremties ir apsigyve
nęs Chicagoje. Esu L. B-nės na
rys, remiu visomis išgalėmis 
Altą, be to esu ir katalikas. 
Chjcaga, ši lietuvių “sostinė”, 
man patinka, čia tiek daug lie
tuviškų, kultūrinių parengi
mų, iškilmių daininkų, muzikų, 
tautinių šokių ansamblių, ope
ra. Du dienraščiai: “Draugas” 
ir “Naujienos”, šias ypač, 
mėgstu skaityti. Jų turiningi 
.vedamieji, atviri ir pamatuoti 
pasisakymai prieš Lietuvos 
okupantą, demaskuoja jo klas
tą ir gaivina daugelio lietuvių 
patriotinius jausmus.

Man patinka ir lietuviškų 
parapijų bažnyčios. Sako, kad 
jų seniau būta Chicagoje dau
giau. Bet lietuviams išsikėlus 
į Chicagos priemiesčius, jų 
skaičius sumažėjo.

DR. P£TER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS: 

irmafiiernau ir ketvirtad, 1—7 vaL, 
«ntra<L penktadieni nuo 1—5. tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 84)873

OR. W. OSIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

C— - LAJA COflfi

alandoa pagal susi tarimą. Jei neat
siliepia, skambinti' Ml 3-0001.

ūR. NINA KRAUCEL - 
KRIAUCEUUNAJTE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIfi AVE. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. JĮ. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Tirmad., antrad., ket
virtad. įr penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.

Vasario 16-sios proga, norė
čiau iškelti vieną kitą klausi
mą Chicagos Altai. Man keis
ta ir sunku suprasti, kodėl kiek
vienais metaiss Chicagos Altos 
skyrius, šios šventės proga or
ganizuoja oficialias pamaldas 
tik Šv. Kryžiaus bažnyčioje?

Argi nebūt tiksliau, jei Altos 
Valdyba tokias pamaldas orga
nizuotų ir kitose Chicagos lie
tuviškose bažnyčiose. Būtų 
gal geriausiai prisilaikant, taip 
vadinamo, rotacinio būdo. 
Tada į tokias iškilmingas - pa
maldas būtų galima sukviesti 
gausesnes iš visos Chicagos me
nines jėgas, chorus, daininin
kus, organizacijas. Tai tikrai, 
būtų tokiai lietuviškai apylin
kei dvasiniai tautinė atgaiva. 
Ar gi ne keista, kad šitokios

(MINSKAS
GRUNDIG

NEŠIOJAMAS STEREO
5 BANGOS • f Garsiakalbiai 
2512 W. 47 ST. — PR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS 

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Nariam Ava. — 586-1220

DR-Igužauskų
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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

• - ..i. i i •■■■!

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Perkrausimai

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

' ŽEMA KAINA * '
R j E R t N A S

2047 W. 67fh PI. WAIbrook 5-8063

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligo« 
Ofisas: 2652 WEST $9th STREET 
* ' Tai.: PR 8-1223

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

pagal susitarimą.

moving 
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairi g aHtuMv. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Piece 
Tel: Frontier 6-1 M2

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

/ ' 2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rozid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambint, telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 88195

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kit A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL' 
ryto.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
\paratai - Protezai. Med. Ban-

Speciali pogelba kojoms

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Tolof.: PRospoct 63084

PASISKKIMA BENYA

pamaldos iki Šiam laikui yra Madrido mieste, Ispanijoje, 
organizuojamos tokioje para- 18 mėnesių amžiaus kūdikis iš- 
pijoje, kurioje nėra nei L. B- buvo daugiau kaip 15 minučių 
nės apylinkės, nei lituanistinės vandenyje po ledu, ir išliko 
mokyklos, kurioje tebėra tik gyvas. Tas kūdikis Santiago 
saujelė lietuvių, o dominuo- de Rotaeche Ozores vardu, 
ja portorikiečiai ar~kiti. Ma- įkrito į užšalusį baseiną ir pa- 
nau kad ir pačiai Chicagos Al- galiau po ledu rastas buvo at- 
tai, būtų naudingiau, nes ne- gaivintas pavartojant elektri- 
atrodytų, kad ji esanti tik Šv. nę širdies stimuliaciją. Dakta- 
Kryžiaus parapijos organizaci- rai aiškina, kad įkritęs į ledinį 
ja, neapjungianti visos Chi- vandenį kūdikis staiga atsidū- 
cagos. - rė kraštutinio šalčio sąlygose,

Taip pat dar ir kitas keistas vad. “hibernacija”. Tokiose 
dalykas. Nežinau kas kviečia sąlygose kūnas labai mažai be- 
Amerikos kongresan kalbėti reikalauja deguonio. 
Vasario 16-sios proga invoka- 
cijai. Skaitau “Drauge”, kad ] 
jau antru kart Washingtonan ( 
maldos sukalbėt vyksta kun. A. j 
Stašys Aš nieko neturiu prieš , 
kun. A. Stašį. Bet ar nebūt tiks- j 
liau, kad šiam reikalui būtų 
pakviestas kuris nors Chicagos 
lietuvių klebonas. Tokių čia 1 
gimusių klebonų turime ne vie
ną, kurie klebonauja didelėse 
lietuvių parapijose.

Tai parodytų, kad Altą to
kiu pakvietimu rodo jiems sa
vo dėmesį. Gal tada ir Altos 
pirmininko prašymas nukreip
tas į tuos klebonus, prašant 
rinkliava paremti laisvinimo 
reikalus, būtų jų sutiktas šil
čiau. Manau, kad naujam atei
viui kunigui nereikėtų veržtis 
vykti Washingtonan, aplen
kiant vietinius klebonus. O be 
to, naujojo ateivio kunigo ir 
angliškoji kalba nėra tokia 
angliška ir sklandi, kaip čia gi
musio. Manau, kad Altai šias 
iškeltas mintis dar ne vėlu ap
svarstyti. Antanas Pravėnas

Kai kūdikio Santiago širdis 
buvo prikelta ir pradėjo veikti, 
dar truko 9 valandos, kol jo 
mažas kūnas palaipsniui buvo 
atšildytas tiek, kad grįžo są
monė.

SKAITYK FATS IRPAEJGINf 
KITUS SKAITYTI 
SAU J 1 U AS

ŠAUNUS MEDŽIOTOJŲ 
MEŠKERIOTOJŲ BALIUS

Aną šeštadienio vakarą, va
sario 3 d. Chicagos lietuvių me
džiotojų ir meškeriotojų klu
bas Hollywood svetainėje bu
vo surengęs savo balių, į kurį 
klubo narių ir svečių prisirin
ko pilnutėlė salė, kurią gražios 
ir gabios šeimininkės buvo la
bai gražiai išpuošusios. Žino
ma, ir jos pačios Šiam klubui 
priklauso.

Kai pradėjo nešti į stalus įvai 
rius skanius šaltus užkandžius, 
stalai lūžo; gausūs svečiai ne
valiojo visų patiekmenų sudo
roti ir visi buvo labai paten
kinti, juo labiau, kad ant sta
lų atsirado ir peikiančią gė
rimų. Žinoma vsŠkė ir turtin
gas bufetas.

Svečiams jau įkaitus ir pa- 
linksmėjus pradėjo nešti ir dė
ti ant stajų šiltą vakarienę, pa
gamintą su atitinkamais prie
skoniais ir priedais..

Stebėtis reikia, iš kur tos 
mūsų šeimininkės prisirinko 
tų gabumų tokioms skanioms 
vaišėms pagaminti! Baliui gro^ 
jo puikus Ramonio orkestras, 
o imuzikos pertraukų metu 
skambėjo lietuviškos dainos.

Čia dar turiu paaiškinti, iš 
kur atsirado tie fazanai su zui
kiais. Jie atsirado dėka Al Bra
zio. Jie buvo Brazio sumedžio
ti ir klubui paaukoti, viso 13 
fazanų ir 18 zuikių. Mūsų Įdu
bę turime tik vienintelį tokį žy
mų medžiotoją, kurs ir iš teo
rijos ir iš praktikos žino kaip 
žvėris ir paukščius atrasti ir 
taikliai nušauti. Jis yra Ame
rikoje ir Kanadoje kartkartė
mis aplankęs žymiausias me
džioklių vietas ir klubui par
vežęs žvėrienos ir paukštienos, 
ypač stirnų.

r<įas ĮĮrazis yra ne |ik žy
mus dainininkas ii medžiotojas. 
be| ir aįs|ringas metįžiokjės 
įrankių kolektorius. Turi ne
be šimtais, o tūkstantiais pri
sipirkęs įvairių laikų ir epochų 
medžiojimo Šautuvų didelę ko
lekciją — vietinių ir iš kitų ša
lių nuo seniausių iki naujau
sių laikų modelių ir kalibrų.

Kostas Karoblis

SKAITYK •iaUjIFF .S* - 
'OŠ TEIKI< 1EH1-’. -fAS, 
TISIMUIAU5."AS

SUSI&INK1MV

PRANEŠIMA!

— Lithuanian National Democra
tic Klubo susirinkimas Įvyks trečia
dienį. vasario 14 d . Hollywood salė
je. 2417 W. 43rd St. 8:00 vaL vak. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti Po 
susirinkimo bus vaišės.

Barnice Žemgulį*, rašt.

TBs iron Curtain

Veth through.

—

JOHN
Gyveno Oak

Mirė 1973 m. vasario 12 d., 8:00 vai. ryto, sulaukęs 72 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Raguvos mieste, Panevėžio apskr.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Mary, pagal tėvus Gintaut, 2 sūnūs — 

John, marti Marsha ir Kenneth, marti Carol, 2 dukterys — milam 
Mallstrom. žentas Roe ir Diana Whelan, žentas Fred, anūkė Mau
reen Whelan, sesers vaikai — Ed Biska, Lusille= Bruton ir Julia 
Riska, 2 švogerkos — Bernice Gintaut ir Stella Mazilauskas.
Švogeris Peter Gintaut ir kiti giminės, draugai bei pažįstami

Lietuvoje liko sesuo ir brolis.
Prikiaušė Lithuanian Chamber of Commerce.

Kūnas bus pašarvotas ketvirtadienį. 6:00 vai. vak. Petkaus- 
Marquette koplyčioje, 2533 West 71st St

šeštadienį, vasario 17 d. 11:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. John Zalgos giminės, 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
vimą ir atsisveikinimą.

9 t - '-f P - • * f ' * r: ‘ ~ f

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs.

Laidotuvių Direktorius Donald

draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
suteikti jam paskutinį patarna-

dukterys, giminės.

Petkus. Tel. GR 6-2345.

JOSEPH SATKOS,
Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje

Mirė 1973 m. vasario 12 d., 12:01 vai. ryto, sulaukęs 88 metus 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Kaune.

Paliko nuliūdę: duktė Estelle Racine, žentas William; anūkė Dar
lene Peglau, su vyru Glen, ir seserėčia Elena Stankevičienė ir dau
gelis kitų giminių bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Ketvirtadienį vasario 15 d. 10:00 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios į Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas Queen of Haven kapinėse.

Visi a. a. Joseph Satkos giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyVSuti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Duktė, anūkė ir giminės.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

MM. 1347.

į tą burna kalba”. Būdami netobuto- 
pilnai tobulais žodžiuose ir darbuose.

Nežiūrint į mūsų geriausias pastangas, mes kartais klystame kaip žodfiue- 
ae, taip ir darbuose, vienok turime labai ištikimai pasistengti tobulai vaL 
dyti mūsų žodžius ir darbus. '*

ius bažnyčia. Į vistu šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus 
[lygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia**. Ja nemokamai s

8V. RAITO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
L/ 2533 W. 71st Street 
fik Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

—

Laidotuvių Direktoriai

ZEIKA&EVANS
MODERNBKOS
HONED KOPLTaOS

TUVIŲ DIREKTORIAI

GERALDAS F. DAIMID

4330-34

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TURIME 
KOPLYČ’Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS fclENA 
IR NAKTĮ

EUDEIKIS
-o’’- ■ „jt... ■ ■ t -

SENIAUSIA IR DIDŽIĄUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYDAS P- GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TęL: Y Ards 7-1741 - Į742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

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

FRANK A. BUKAUSKAS
Gyveno 10821 South .Michigan Avenue

Po trumpos ligos mirė 1973 m. vasario 12 d. 9:00 vaL ryto, su
laukęs 93 metus amžiaus. Gimęs Lietuvoje. Laukuvos parap., Kudačių 
kaime. Amerikoje išgyveno 72 metus.

Paliko nuliūdę: duktė Birutė Smith, sūnus Leonard, marti Elea
nor, 4 anūkai — Allen Smith. Frank J. Leonard su žmona Sue, Mary 
Aim Durta su vyru Joseph ir Arlene Baskys su vyru Joseph. 8 pro- 
anfikai — Brayfen ir Rodney Durta, Douglas. Jeanne ir Jason Leonard. 
Renee. Suzette ir Razhelle Baskys. pusseserė Barbara Yuknis. duk
terėčios ir sūnėnai — Edward ir Walter Sharka, Alfonsas Butkus. Ju
lia Micknick. Aurelia McNamara. Charles Bukauskas, Ann Ryann. 
Viola WHson ir Helen Sabourin. taip pat visų jų šeimos ir kiti gimi
nės. draugai bei pažįstami.

Priklausė 9-to Wardo Liet. Demokratų klubui, Žagarės, Kęstučio 
ir West Pullmano Lietuvių civic klubams. LDS 139 kuopai. Našlių ir 
Našliukių klubui, taip pat Roselande žemaičių klubui.

Trečiadienį 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Leonard koply
čioje. 10821 So. Michigan Ave.

Ketvirtadienį, vasario 15 d. 9:30 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios i Visu Šventųjų parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 10 
vaL Imis laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapmėse.

Visi a. a Prank A. Bukausko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę:
duktė, sūnus, giminės.

Informacijai telefonas CO 4-2228.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-101K'

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-1572

GEORGE F. RUDM1NAS
3318 So. LiTUAMCA AVĖ. Tek: Y Aru 7-113o-113!f 

............... ................... -■ 

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS 
(LACKAW|CZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
4314 WEST 23rd PLACt Virginia 7-6672

11U28 SUUTBWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
1354 Sg. HAL8TED STREET Phone: YArda 7-19))
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gyvenantis prie Plymouth, In
dianoje, buvo sunkiai apsir
gęs plaučių uždegimu ir buvo 
nugabentas į Plymouth ligoni
nę, 
jęs
jam linkėjimai 
Chicagoje.

kur pasveikęs ir susliprė- 
grįžo į namus. Geriausi 

nuo bičiulių 
.4. V.

— Lietuvos Prekybos Ritmų 
susirinkimas įvyks vasario 1 I 
<1. 8:15 vai. vak. Tautiniuose 
Namuose. Bus paminėta Lie
tuvos Nepriklausomybės atga
vimo 55 metų sukaktis. Daly
vaus Lietuvos Gen; Kons. Chi
cagoje J. Daužvardienė. Kalbės 
Altos vicepirm. T. Blinstrubas. 
Meninę programą išpildys E. 
Zapolienė. Po programos bus 
vaišės. Svečiai kviečiami. LPR 
valdybą sudaro: Petras Vilkelis
— pirm., Juozas Bacevičius, Te
odora Kuzienė ir Stasys Molis
— vicepirmininkai, Bruno 
Gramontas — sekr., Adolfas 
Baliūnas — ižd.

ALEKSANDRA NAVICKAITĖ-BODNER VERANDA (Aliejus)
Iš atidaromos tradicinės dailės parodos vasario 16 d. Čiurlionio galerijoje

TRUMPAI

— “Pelkių Žiburėlio“ litera
tūrinėje valandėlėje girdimoje 
per Margučio radiją, rytoj, 
vasario 15 d. tarp 8 — 9 v. v. 
aktorius Leonas Barauskas skai
tys Vinco Kudirkos “Lietuvos 
tilto atsiminimus’’.

tam reprezentaciniam reikalui, 
prašo užvežti į Balfo įstaigą ar
ba paskambinti pirmininkės 
telefonu 928 - 1100 bus nuva-išymai 
žinota, paimta ta dovana ir 
pervežta į Balfo centro įstaigą.

— Kun. Stasys Santaros. Mel
rose Parko Lietuviu parapijos 
vikaras išvyko j pasaulinį Eu- 
haristijos kongresą Melbourne) 
mieste, Australijoje.

— A t st, Robert P. Hanrahan 
(R. — Ill.) praneša, kad yra 
paskirta vienam kolegijos stu
dentui iš 3-cio distrikto 750 xlol. 
dirbti Kongreso įstaigoje tarp 
birželio 1 d. ir rugpjūčio 31 d., 
pačiam apsimokant pragyve
nimo ir kelionės išlaidas. Pra

šu 3 rekomendacijos
laiškais pristatomi iki kovo 31 
dienos į jo įstaigą, 1229 Long- 
worth Bldg., Washington, DC 
20515.

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

is- 
ir

SERVICE STATION ATTENDANT 
Experienced. With tow truck

NORM’S STANDARD 
7550 N. Sheridan.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

je Jaunimo centro kavinėje va
sario 21 <1. 8 v. v. (’iros Neo 
Liluantl orkestras. €

Tradicinė sportavimo 
kylavimo bei atoslogavinio
priemonių paroda atidaroma 
vasario 23 <1. Chicagos amfi
teatre. Uždaroma kovo 4 d.

— Stud. Linas Rimkus dai-
. .-.L., VIDUTINIO AMŽIAUS MOTERISnuos apie stiuientiskas aktuali-]į^o nuomoti 3 arba 4 kambarių 

jas Pedagoginio Lituanistikos butą. Pageidaujama Marquette arba 
Instituto ' ruošiamam viešam GageLParkų »**nkė* tel- 776-°121 
linksmavakaryje, kuris įvyks 
šį šeštadienį Jaunimo centre.
Visiems įdomią pn.S, am, atliks
to instituto shidęntai.

— Tradicinė Vasario 16-tos 
Dienos Paroda įvyks naujose 
Čiurlionio galerijos patalpose, 
5620 So. Claremont Ave., Chi
cagoje, 1973 m. ’-----
16 — 25 dienomis. Iškilmingas 
parodos ir naujos Čiurlionio 
galerijos atidarymas įvyks va
sario 16 d. (penktadienį) 8 v. 
vakaro. Parodos lankymas: sa
vaitės
savaitgaliais 10 vai. ryto — 9 
vai. vakaro. (Pr.)

REIKALINGA NAMŲ SEIMININKĖ 
DUODAMAS ATSKIRAS kambarys.

Tel. 769-2230. Prašyti ir kalbėti tik 
su Mr. Lifschultz.

AUTO BOOKKEEPER-ASSISTANT 
Experience in AP and AR needed. 
Good working conditions. Fulltime 
Good pay.

ROGERS PONTIAC
2254300

Ask for MARSHA
vasario men. 2720 S. Michigan Ave. 

Ask for MAP

MOTHER’S HELPER-wo r -■
Pleasant home in Chicago’s Suburbs. 
Your own room. TV. Same child 
care and some house work. Some 

dipnoniic 7 __  9 v v 1 English necessary. $35.00 per week
' . * ’ ;; to start. Call Mrs. Shuman 6734659.

— Ped. Lit. Instituto vakaras 
bus vasario 17 d., 7:30 vai. vak. 
Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje. Auka $4. Studentams $2. 
Stalus užsisakyti tel.* 925-9430.

(Pr.)

GENERAL OFFICE 
TYPISTS FILE CLERKS 
Call MISS LANE 263-1920 

AETNA CASUALTY & SURETY 
An Equal Opportunity Employer

kurie lankysis

— Balfo centro valdyba, ku
ri nuo praeito seimo suvažiavi
mo Detroite yra Chicagoje, sa
vo įstaigą atidarė 2606 W. 63rd 
St. kartu su Altos centru. Val
dyba norį šią įstaigą papuošti 
tautiniu menu, kad būtų malo
niau visiems,
Balfo įstaigoje, o taip pat ir ki
tataučiams, kurie turės reika
lų mūsų įstaigoje ir į tai at
kreips dėmesį.’ Todėl centro 
valdyba kreipiasi į visus, ku
rie turi įvairių tautinio meno 
išdirbinių — medžio drožinių, 
audinių, rankdarbių ir kitokių 
meniškų papuošalų ir kurie 
galėtų tai paaukoti čia minė-

— Šių metų sausio mėn. 26 d. 
Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Chicagos skyriaus 
narių susirinkime naujai išrink
ta 1973 metams valdyba pasis
kirstė pareigomis: Albertas 
Kerelis — pirm., Juozas Rim
kevičius ir Vytautas Peseckas 
— vicepirm., Antanas Kazake
vičius — ižd. Petras Kiršinąs — 
sekr. ir Jonas Martinkus narys, 
šių metų valdyba yra numa
čiusi suruošti susirinkimuose 
įdomių paskaitų ir diskusijų, 
taip pat gamtos išvykų ir golfo 
rungtynių. Chicagos skyriaus 
narių sąrašuose yra virš 160 
inžinierių ir architektų, gyve
nančių Chicagoje ir apylinkė
se.

— Jonas Kaulinas, senas Nau- 
jiemj skaitytojas ir draugas,

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus Ir sąžiningu patarnavimas. Naujausi kraustym* 

įrankiai. Ogų metą patyrimas.

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

SIUNTINIAI i LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Certifikatal.

STINTINIAI I LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, BL 60629. • Tel WA 5-2787 
Didelis pasirinkime* (vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, 8ALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirma|ame tome yra 208 puslapiai, o antraĮame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui $4.00, o kietuose 

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

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 606<

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuvišku 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. lUtaoto
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— Šiandien, vasario 14 d. vi
soje Amerikoje yra švenčiama 
Valentino diena. Yra paprotys 
ir mada tą dieną išreikšti mei
lės ir pagarbos jausmus savo 
artimiesiems asmeninis, įtei
kiant dovanas. Vasario 16 mi
nėjimų laikotarpyje Amerikos 
lietuviai prisimena savo pa
vergtą tėvynę Lietuvą ir įteikia 
Amerikos Lietuvių Tarybai sa
vo aukas jos laisvinimo rei
kalams.

— Adv. Algirdas Budreckas 
kalbės per S. Barčus šeimos ra- 
diją penktadienį, vasario 16 
d., 11 v. r. Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo šventės 
minėjime. >

— Vytauto Didžiojo 
kuopos valdybos nariai 
si posėdžiui Jaunimo 
sekmadienį, vasario 18 
11:30 valandą ryto.

— Lietuvių Forumo radijas 
vasario 17 d. minės Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
šventę. Minėjimą praves Vy
tauto Didžiojo šauliu kuopa.

HSLP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku <r Darbininkių

CREW MANAGER-SUPERVISER 
Boys to sell Jewelry made by the 
handicapped. $250—8350 a week.

Call or anoly
4321 ST. CHARLES RD. BELLWOOD 

547-6443

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

šaulių
renka- 
Centre 
dieną,

PARDUODAM
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.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

BUY ILS. 
SAVINGS 
BONDS— Dariaus — Girėno litua

nistinė mokykla ruošia viešą 
Užgavėnių blynų balių naujo- WHERE YOU BANK OR WORK

136 AKRŲ FARMA
400 dol. už akra. Gana ivgus pavir
šius ir gera žemė. Apie 20 akru miš
ko. Geras gabalas prie gero kelio. 3 
miegamu modernus namas, daržinė 
ir kiti trobesiai. Labai gera farma 

tą kainą.uz

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą 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

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaka, mamyte, 
Apie senus laikus.
Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai _ 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 nasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS. 24 apysakaitės vaikams Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1.80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl . $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokvtojų s-gos premi

juota knvga Joje originalūs aosakymai. padavimai, legendos, novelės. Dail 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.
\ 7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip nasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žvgių. Iliustruota dail. Z Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologijos Posmai 
Eiliuoti nadavimai. legendos ir nasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
(pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

ar

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

18 AKRŲ FARMA
Prie gero kelio, netoli vaistuos greit
kelio. 3 miegamų vieno aukšto mo
dernus namas Ru naujais kilimais 
gera virtuvė, dideliu salionu. Darži
nė garažas. Patrauklus namas, so
dyba ir gera žemė.

22 AKRŲ FARMA
Prie gero kelio. Anie 
Puikus atremontuotas 
kia virtuve 
daržinė.

Prašome

ir vonia.

4 akrai miško, 
namas su nu>- 

Yra nedidelė

skambinti 
angliškai.

arba rašyti

JEFFERIES AGENCY 
1007 Main St. 

Rochester. Ind. 46975
Tel. (219) 223-6111

ČESLOVAS GEDGAUDAS.
MŪSŲ PRAEITIES

BEIEŠKANT

fllasa prinnrs JBctcitant

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.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SAL« REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

""PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
m ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

rn§V“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

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

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

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

kitoki blankai

HOME ItfSHftANCE

Call: Frank Zapoiis f 
320814 W. 95th St. I

GA 4-8654

itei*- raim > ire anc Casualty Corner .

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

__ INCOME IAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

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

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublie 7-1941

— Minint Lietuvos Nepri
klausomybės Sukaktį yra tin
kamiausias laikas ir geriausia 
proga lengvu būdu tinkamai 
supažindinti savo draugus ir 
kaimynus su Lietuva, jos isto
rija ir problemomis. Prel. dr. 
Juozo B. Končiaus angliškai 
parašyta 142 psl. knyga “His
tory of Lithuania” yra tinka
mas tam tisklui leidinys. Kaina 
2 dol. Gaunama Naujienose, 
1739 So. Halsted St, Chicago, 
Di. 60608. (Pr.)

Pasveikink savo draugus 
per e/autienas"

WEATHER FORECAST 
and Fire Danger Rating

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PAŽVELK
114 AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

5% ir 414 kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

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 6 kamD. mūro reziden
cija, puošnūs nauji 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 sklvpas. paiamų $6.600 metams. 
Prašo $45.000. Priims rimtas derybas.

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

614 KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kain naujas. $23,000.

2 BUTU 6 metu luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui įrengtas 
beismontas. 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. 
Nauias gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras. 114 vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar- 
guette Parke. Kaina $9.900

8 KAMBARIŲ 114 aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 80009. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
-R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

— <
Federalinio I’ veistuos paiamų 

mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekllnolamo turto pirkimas - 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašų palludi|imas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo InformaclĮos
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

Simaitis realty
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878
N-------




