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PIGAUS MAISTO DIENOS PRAĖJO
WASHINGTONAS. — Amerikoje maisto kainos vis kyla, 

tačiau kitose šalyse maistas dar daugiau kainuoja, palyginus su 
žmonių atlyginimais. Amerikiečiai ilgą laiką maistui išleisdavo 
tik 16% savo pragyvenimo išlaidų. Dabar nuošimtis yra pakilęs 
iki 18. Kitose šalyse darbininkai išleidžia didesnį pajamų nuošimtį 
maistui. Kanadoje — 19%, Australijoje — 21% , Danijoje — 22%, 
Britanijoje — 24%, Izraelyje — 26%, Prancūzijoje — 28%, V. 
Vokietijoje — 32%, Japonijoje — 35% , Italijoje — 37%, Lenki
joje — 48%, Sovietų Sąjungoje — 58%, Ganoje net 60%.

Kainų tarybos tyrinėtojų nuo
mone, ateities pasaulyje maisto 
kainos bus didesnės, negu buvo 
praeityje. Pasaulyje vis didėja 
žmonių skaičius. Maisto parei
kalavimas vis auga. Amerikoje 
maisto pigumas buvęs nenatūra
lūs, nes buvo reguliuojamas ne 
paklausos ir pasiūlos dėsniu, bet 
buvo subsidijuojamas valdžios 
nuo pat prezidento Roosevelto 
dienų. Vyriausybė tada pradėjo 
žemės ūkio programas, kuriose 
maisto gamintojai gaudavo pi
nigus už laukų neapsėjimą. Tuo 
Amerikos maisto pigumu pasi
naudojo ne tik patys amerikie
čiai, bet ir šalys, kurios perka 
iš Amerikos maisto produktus, 
kaip Japonija ar Britanija.

Britų vienos maisto produktų 
įmonės direktorius, išgirdęs, kad 
vyriausybė nutarė įsijungti į 

Europos Rinką, pareiškė, kad 
“pigaus maisto gadynė pasibai
gė”. Britanija irgi subsidijuo
ja savo ūkininkus.

Maisto kainoms pasaulyje įta
kos turi ir Sovietų Sąjungos nu-

1$ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Illinois 
senatorius Charles Percy šią va
sarą su žmona važiuos į Kiniją. 
Jis pakvietė važiuoti savo duk
terį ir žentą John Rockfeller 4- 
tą, V. Virginijos Kolegijos pre
zidentą.

WASHINGTONAS. — Prezi
dento Nixono asmeninis tarnas 
Manolo Sanchez yra entuziastin
gas meškeriotojas, ne kartą 
vaišinęs šviežia žuvimi prezi
dento šeimą. Vasario mėn. pre- į ją kreipėsi vienas vengras ir pasiprašė 
zidentas padovanojo jam naują suteikta. Vengrui duotas leidimas 
meškerę, ant kurios užrašyta, ^.ustraliją ir ambasada, duos jam pagalbą 
kad ji “pagaminta specialiai Ri- tralų ambasada daugiau žinių apie vengrą 
chardui Nixonui”.

Kinijos mėsinėje pardavėjai turi supiaustyti ir pasverti 
iiy už perdavėjų.

SAIGONE PABĖGO
SAIGONAS. — Australijos

VENGRAS

PERONISTAI ARGENTINOJE GAVO
48.7 NUOŠIMČIUS VISU BALSU

BUENOS AIRES. — Argentinos karinės valdžios preziden
tas Alejandro Lanusse pirmadienį vakare paskelbė, kad Argenti
nos prezidento rinkimus laimėjo peronistų kandidatas Hector Cam
pora. Jis gavo 48.7'< visų balsų. Jo stipriausias konkurentas Ri
cardo Balbin, nuosaikios radikalų partijos kandidatas, tegavo 
-1.2'< balsų. Nors Argentinos rinkimų taisyklės reikalauja, kad 
prezidento rinkimuose laimėtojas gautų virš pusės visų balsų, 
karinės valdžios paskelbimas leidžia spėlioti, kad antrų rinkimų 
gali nebūti ir gegužės mėn. Campora perims prezidento pareigas.

Jei antri rinkimai būtų, tai, 
iš 9 kandidatų likus tik dviem, 
Campora nesunkiai laimėtų. Ant
rieji rinkimai buvo numatyti ba
landžio 8 d.

Indonezija 
perrinko Subartą 
JAKARTA. — Indonezijos re

zidentas Suharto Liaudies Pata
riamosios Tarybos buvo perrink
tas prezidento pareigoms dar 
penkeriems metams. Savo kal
boje Suharto apžvelgė praeitį, 
Indonezijos kovą prieš komuniz
mo infiltraciją ir įspėjo, kad ko
munistų konspiracija toliau vei
kia. Javoje sudaryta centrinė 
komunistų vadovybė, o Kaliman
tan© provincijoje komunistų gin- 

’’ kluotos gaujos palaiko ryšius su 
panašiomis Malaizijos gaujomis.

Po nepavykusio komunistų 
; bandymo paimti Indonezijos vak. 
džią, 1965 m. gęnerolo Suharto 

I vadovajama valdžia išžudė apie 
į 400,000 komunistų ir jų simpa- 

„-i ‘ U ’T’;”.! tiku. Nuo to laiko komunistų nistų partijos eiles arba viešai, T , ... ... *

parduodamą mėsą, kuri kabo ant kab-

KARYS
paskelbė, kad 

kuri buvo i
Vietnamo į

. Nors aus- 
Saigone patirta, 

ikad tai Vengrijos karys, buvęs Vengrijos delegacijoje Tarptau
tinėje Kontrolės ir priežiūros komisijoje, kurioje be Vengrijos yra 
Kanada, Lenkija ir Indonezija.

Šiandien Hanojus paleidžia 
dar 108 amerikiečius. Jų tarpe

politinės

ą išvažiuoti 
nedavė, Sait

WASHINGTONAS. — Kovo 
gale leitenantas David Eisenho
wer išeina į karo laivyno rezer
vus. Jis pradės ieškoti darbo
vyriausybės įstaigose ar kaip yra majoras Thompson, kuris 
rašytojas leidyklose.

WASHINGTONAS. — Paskel-

Italų katalikai 
kiša galvą j kilpą
ROMA. — Komunistų parti

ja Italijoje pradėjo kampaniją, 
kurios tikslas privilioti į parti-. 
jos eiles tikinčius katalikus. Ko
munistų partija vedė derybos su 
kairiojo sparno katalikais ir re-

tarimas padidinti maisto pdrei- bus, kad Henry Kissinger va- 
j'as savo pilieciafnš. Nors^Krem- - ‘ ‘ ' ' • •
liaus planai niekada neįvykdomi, 
jo užsimojimas iki 1980 metų 
net 25% padidinti galvijų, ir 
vištų sunaudojimą turės didelę 
taką į javų kainas. Vienam viš-' 
tienos svarui pagaminti reikia 
dviejų ir pusės svaro grūdų. 
Vadinamam jautienos vienetui 
pagaminti reikia aštuonių viene
tų pašaro. Kiaulienos 
reikia 4 vienetų pašaro, 
kad norint kiekvienam 
duoti po vieną svarą 
vištienos per metus, reikėtų tu
rėti 900,000 tonų daugiau paša
rinių grūdų. Sovietų Sąjungai 
ir komunistų valdomai Rytų Eu
ropai, norint padidinti mėsos 
kiekį, reikėtų net 75 mil. tonų 
daugiau grūdų per metus.........

Jei sovietams ir pavyktų įvyk
dyti mėsos priauginimo planą, ir 
tai sovietų vartotojai gautų 40% 
mažiau mėsos už amerikiečius. 
Ir geriausiu atveju sovietai te
galėtų priauginti tik pusę gyvu
lių ūkiui reikalingo pašaro.

vienetui 
Sakoma, 
kiniečiui 
daugiau

vėl

Toliau tęsiamos 
SALT derybos

ŽENEVA. — Šveicarijoje
prasidėjo Amerikos-Sovietų Są
jungos derybos dėl strateginių, 
branduolinių ginklų sumažinimo. 
Derybos buvo nutrauktos gruo
džio 21 d. Per tą laiką pasikei
tę ir Amerikos delegacijos va
das. kuriuo buvo ’Gerard Smith, 
o dabar yra Alexis Johnson, bu
vęs valstybės departamento po
litinių reikalų pasekretorius.

Tai jau antroji derybų dalis. 
Pirma buvo baigta pernai gegu
žės mėn. kai buvo susitarta apri
boti gynybos raketų skaičių. De
rybos vyksta sunkiai ir gali už
sitęsti ilgus metus. Sovietai rei
kalauja į strateginių ginklų tar
pą įtraukti ir Europoje laikomus 
Amerikos bombonešius, nes ir jie 
yra “strateginiai”, galį.nunešti 
branduolines bombas į Sovietų 
Sąjungą. Kita kliūtis — Mask-

ilgiausiai išbuvo nelaisvėje nuo 
1964 metų. Viet-Čongas savo 32 

i belaisvius paleidžia penktadienį. 
Tarp Viet Gonge kaliniu yra ma
joras Gosta, 34 metų, iš Cheri- 

į dan, Wyo., kuris nelaisvėje pa
mišo. Jis komunistams pateko 
Tet ofenzyvos metu, 1968 m.

Viet Congas ir Saigono vyriau
sybė pasikeitė savo belaisviais 
Loc Ninh mieste. Saigonas pa
leido 1,200 komunistų ir gavo 
1,200 savo dingusių kareivių. 
Per šešias dienas Saigonas pa- 

j leido 5,800 komunistų kareivių. 
1 Vienas jaunas vietnamietis iš
bėgo iš žygiuojančių belaisvių 
grupės ir bandė pasiekti Keturių 

PARYŽIUS. — Lėktuvo pa- Komisijos narius. Komunistai 
tarnautojas numuštame Libijos jį sučiupo ir primušę nusivarė, 
lėktuve, sugrąžintas iš Izraelio Tas sutrukdė belaisvių paleidi- 
į Prancūziją, ten mirė nuo žaiz- mą kelias valandas.

dų ligoninėje. Tuo pačiu, izrae
litų numuštame lėktuve žuvusių 
skaičius pasiekė 108.

MANILAS. —Filipinų kariuo- ' Keesee.
menės štabo viršininkas gen. Es-, Sangiem Poomketkaew papasa- 
pano paskelbė, kad sukilėlių mu-: kojo korespondentams, kad Kee- 
sulmonų puolimai išvarė iš na- see išsinuomavo lėktuvą, saky
mų apie 100,000 gyventojų Min- damas, kad jis ieško Tailandi- 
danao saloje. Septyniuose mies- joje vietovės filmui gaminti. Jis 
tuose musulmonai žudo civilius, keturias dienas skraidė po Tai- 
degina pastatus ir plėšia gyven- landi ją ir ketvirtą, išsitraukęs 
tojus- revolverį, įsakė lakūnui skristi į

HOUSTONAS. — šeši sovietų šiaurės Vietnamą, kur lakūnas jį 
gimnastai, įskaitant Olga Korbut 
iš Gardino, gastroliuoja po Ame
riką, kur jie aplankys septynis 
miestus.

ČIKAGA. — Du vaikai žuvo 
gaisre 7317 So. Damen avė. Vai
kai žaidė degtukais: 8 m. Mary 
Gene ir brolis Nicholas Chionis 
rasti negyvi miegamam kamba-į 
ryje rūbų spintoje. Jų motina, 
apačioje žiūrėjusi televiziją, 
pastebėjo gaisro, kol buvo 
vėlu.

PARYŽIUS. — Kovo 19 
Pietų Vienamo delegacija ] 
dės derybas su Viet Congu dėl 
politinės Pietų Vietnamo atei
ties.

žiuos į Acapulco atostogų, pa
sklido gandas, kad jis, iš tiesų, 
vyksta į Kubą. Kissingeris į tai 
pasakė, kad jei jis bus pastebė- 
tas su blondine, tai bus — Fide
lis Castro su baltu peruku.

RABATAS. — Maroko valdžia 
nacionalizavo visus užsieniečių 
valdomus ūkius, kurie sudaro 
965 kvadratines mylias žemės. 
Du trečdaliai ūkių priklausė 
prancūzams, kiti — ispanams, 
Dar neaišku, ar savininkai gaus 
kokią kompensaciją.

AP žinių agentūra Tailandi- 
joje sužinojo daugiau apie Ha
nojaus paleidžiamą Bobby Joe 

Tailandietis lakūnas

revolverį, įsakė lakūnui skristi į

ne-
per

i d.
pra-

paleido, o pats grįžo atgal.
Korespondentai išaiškino, kad 

paleidžiamas Keesee yra Ame
rikos kariuomenės dezertyras, 
sėdėjęs Arizonos kalėjime, ban
dęs pabėgti į Kubą, bet jos ne- 
priiiritas. Jis į Tailandiją atvy
kęs 1970 m. rugpiūčio 31 d. Kee- 

į see esąs 36 metų amžiaus, žemo 
i ūgio, storokas, trumpais plau
kais. Hanojus niekad neminėjo 

I savo svečio Keesee, tik dabar ji 
■ grąžina kartu su karo belaisviais 
I amerikiečiams.

ČIKAGA. — Čikagos ir apy
linkių krepšinio rinktinė sudary- 
| ta iš 15 žaidėjų. Juos išrinko 
sporto korespondentai, treneriai, 

va visą laiką priešinasi bešališ-! mokytojai, viso 65 krepšinio spė
kai kontrolei ir inspekcijai, ku- cialistai. Toje rinktinėje yra ir 
ri, Amerikos nuomone, yra bū- lietuvis Steve Puidokas, St. įsiu
tina. jei norima išvengti susitari- Į rence mokyklos mokinys, 6 pė- 
mų laužymo. dų, 10 colių aukščio.

=======, zultatai buvę “pozityvūs”. Keli
VFIIAIICIAC 7IMIAC žinomi kairieji katalikai paskel-j

~'***^. bė, kad jie arba įstos į komu-J 
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traukinys susidūrė su sunkveži- kandidatus.

žeista 12 žmonių.
+ Geležinkelių Įmonės susi

tarė su 15 unijų dėl naujos su
tarties. Darbininkų algos bus 
pakeltos 10.7%, padidinamos 
pensijos ir kiti priedai.

♦ Fordo automobilių bend
rovė pranešė vyriausybei, kad ji 
negalės iki 1975 m. išpildyti val
džios reikalavimų “švariam au
tomobiliui” pagaminti, nors ty
rinėjimams išleista daug pini
gų. Įmonė prašo terminą nu
kelti į vėlesnį laiką.

+ Arabų teroristų Juodojo 
Rugsėjo grupė pasigyrė nužudžiu 
si Kipro saloje žydą, kuris 
vęs žvalgybos agentas.

+ Washington© policija 
galiau sugavo tris jaunus
rus, kurie kaltinami peršovę 
sen. John Stennis.

+ Nuo lietaus patvirtino upės 
ir prie St. Louis reikėjo evakuo
ti kelis šimtus namų.

+ Filipinų kariuomenės kovo
se su sukilusiais masulmonais žu
vo 244 žmonės, jų tarpe .30 ka
reivių.

Japonijoje geležinkeliečių 
streikas taip supykino keliauto
jus,, kad 10.000 žmonių puolė 
vieną stotį, primušė darbinin
kus. akmenimis daužė traukinių 
langus.

+ Philadetphijoje 18 metų 
jaunuoles, laikomas “šachmatų 
genijum”, šeimai miegant užmu
šė tėvą, motiną ir du jaunesnius 
brolius.

bu-

pa- 
neg-

- grindyje.
Kinijoje gyvena Indonezijos 

partijos nariai ir prezidentas Su- 
iharto pareiškė, jog Indonezija 
i mielai užmegztų santykius su 

tarpis. Carlo Donat Cattin, kai-!Rln,Ja; Je' s‘ rem“sl k°- 
riuju kataliku vadas, buvęs dar-, mU"1Sty vadus’ kur,e 'adovavo 

„.Jadėjo pradėti ne?a'ykus,am Perversmu1'
“konstruktyvu ! ,n'lri"ezlJa Perversmo die- 

nų sustiprino ekonomiką, tauti
nę vienybę ir pasiekė pastovumą 

; ir prestižą užsieniuose, pareiškė 
Suharto.

Krikščionių demokratų parti
jos kairysis sparnas irgi paskel- 

• bė. kad su komunistų partija 
prasideda naujų santykių laiko-

Mažiau kunigų
ROMA. — Metinė Vatikano 

statistikos knyga, 1972 metų 
leidinysš paskelbė, kad 1971 m. 
katalikų kunigų skaičius pasau
lyje siekė 419.728. Per tuos me
tus iš kunigystės pasitraukė 
4,038 kunigai, o naujų kunigų 
buvo įšventinta 2,794

Per 1971 m. daugiau kunigų 
išėjo iš kunigystės, negu pa
vyko gauti naujų.

bo ministeris, pažadėjo pradėti 
su komunistais ‘
dialogą”. Kairieji sudaro 12', 
krikščionių demokratų partijos 
atstovų parlamente. Cattin pa
sakė, kad komunizmą reikia pa
naudoti kaip jėgą konservaty
viems, reakciniams italų visuo
menės sluoksniams sugriauti. 
Kas įvyks paskui, po to sugrio
vimo, Cattin nespėliojo.

Hanojus paleidžia 
nežinoma belaisvi 

C

WASHINGTONAS. — Hano
jaus paskelbtame amerikiečių 
belaisvių saraše yra vieno civi-

O Gatvėje peršautas negrų 
gaujos vadas Bey pasakė polici- 
... .. v • Y oąiucv ▼ 1 a V ICUU VI vijai, kas ii persove. Jo gauja ir o ,, T Tr.. .. , T 110 Bobby Joe Keesee pavardė,policija ieško Lawrence Came, , , . „ t ,. . . , T . .... kuri sudarė Pentagonui ir valsty-

bes departamentui nemažą gal
vosūki. Niekas nežinojo nei to 

l vyro ir nei ką jis Vietname da
rė. šią savaitę jį Hanojaus val
džia paleis, tada ir amerikiečiai 
sužinos, kas jis toks ir kaip jis 
pateko į š. Vietnamo nelaisvę.

Betikrindami belaisvių bylas 
valst. departamento pareigūnai 
rado žinią iš Tailandi jos, kur vie
nas karinis lakūnas, tailandietis. 
pasakojo, jog jis nuskraidino ci
vilį amerikietį į šiaurės Viet
namą ir paleido jį ant jūros kran
to. Sakoma, kad amerikietis pri
vertęs lakūną skristi į šiaurės 
Vietnamą prieš jo valią.

Tuo metu 1970 metų rug
sėjo mėn. — amerikiečiai šia 
istorija atmetė kaip visai nepa
tikimą. tačiau dabar galvoja, kad 
ji galėjo būti teisinga, nes Ha
nojaus nelaisvėje atsirado vy
ras apie kurį nieko nežinoma.

Tarp paleidžiamų karių yra 
laivyno komanderis John Mc- 

I Cain, 36 metų, sūnus buvusio 
Į vyriausio Amerikos jėgų vado 
I Ramiajame vandenyne admirolo 
McCain.

policija ieško Lawrence Caine, 
irgi, gaujos vado. Jei policija 
jo nesučiups, tai tikriausiai jis 
bus nužudytas peršauto negro 
draugų.

+ Jau penkios dienos Ameri-
Galima pagalvoti, kad čia žmogus .. , .... .. _
tolimų oreivių, ii kitų planetų. Tikru- k OS didieji B-.12 lėktinai daužo 
mojo tai tik oro vėsinimo kompreso- komunistų pozicijas Kambodijo- 
riaus dalis Borg Warner įmonėje.

je-

Karinė valdžia prieš rinkimus 
žadėjo gerbti balsuotojų pasi
rinktą kandidatą ir rinkimų re
zultatus. Prezidentas Lanusse 
kelis kart įspėjo peronistus, kad 
kariuomenė nepakęs anksčiau 
buvusių Perono valdžios laikais 
išsišokimų, irats Lanusse ketve 
ris metus praleido Perono kalė
jime.

Jeronistai visoje Argentino
je džiaugiasi laimėjimu ir tuklu 
triumfališku sugrįžimu į valdžią 
po 17 metų merdėjimo. Jų poli
tinė veikla buvo uždrausta. Da
bar peronistai laimėjo ne tik pre
zidento vietą, bet jų kandidatai 
turės daugumą kongrese ir sa
vivaldybėse. Didelė peronistų 
minia susirinko prie partijos būs
tinės, nors Campora prašė mi
nią išsiskirstyti, bijodamas su- 
sikirtimų'šu kariuomene. Cam
pora miniai pažadėjo ištikimai 
tarnauti Peronui.

Nuosaikesni argentiniečiai pri
simena Perono laikus, teismų si
stemos. susilpninimą, politinių 
priešų persekiojimą, korupciją 
ir nepagrįstus ekonominius pla
nus, kurie Argentiną įvarė į sko
las ir krizę. Per demagogiškus 
pažadus ir kai kurias reformas 
Peronas įsigijo gerą vardą dar
bo žmonių ir vadinamų “bemarš- 
kinių” masėse ir buvo išrinktas 
prezidentu 1946 ir 1952 m. Savo 
valdžios metais Peronas garbino 
fašizmą ir statė pavyzdžiu Mu
ssolini. Vėliausiais metais jis 
pradėjo flirtuoti su kairiųjų gru
pėmis, net pritarė miestų parti
zanams ir teroristams, kurie pa
žadėjo jį remti.

Jei karinė valdžia tikrai laiky
sis žodžio ir leis peronistams val
dyti, ateities Argentinoje gali 
Įvykti įdomių dalykų.

T. Downey jau 
grįžo Amerikon

NEW BRITAIN. — Amerikie
tis Thomas Downey, išbuvęs Ki
nijos kalėjime nuo 1951 metų, 
jau sugrįžo į Ameriką, kur Con- 
neetieute sunkiai serga jo mo
tina. Downey 1921 m. baigė Yale 
universitetą ir stojo dirbti Cen- 
trinėn Žvalgybos Agentūron — 
ČIA. Jis buvo paskirtas dirbti 
su Tautinės Kinijos šnipais Ki
nijoje. kurios priešlėktuvinė gy
nyba 1951 m. lapkričio mėn. nu
mušė .Amerikos lėktuvą, kuria
me skrido Downey ir Richard 
Fecteau iš Lynn. Mass, šis kinų 
buvo paleistas po 19 metų kalė
jimo 1971 m.

Pekino radijas paskelbė, kad 
Downey buvo paleistas, nes jis 
prisipažino ir kalėjime gerai el
gėsi. Jam dar būtų tekę kalėti 
trejis metus. Per kalėjimo me
tus ČIA dėjo Downey algą į 
banką ir dabar jis bus pasiturin
tis žmogus.



SKAUTIJA
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629
Ji METAI NR. 11 (405)

7 i k;ūkai ir bebriukai —

LITUANICOS TUNTO ATEITIS
Siūbavo dvi šimtinės: jauniausieji ir jy tėvai

Didžiausias Brolijos tuntas pagrįstai didžiuojasi savo jaunes-

KAI PETRAS DAUŽVARDIS BUVO MŪSŲ TARPE

Konsulas Dr. P. Daužvardis, lydimas tuometinės Nerijos jury skaužiy tun- 
tininkės ps. A. Jovarauskienės, atidaro 1971 m. Chicagos Kaziuko Mugą.

niaisiais skautais, kurių net 120, susispietę astuoniose draugovėse, 
kas sekmadienį sueigauja Jaunimo Centre, Hetuvių evangelikų- 
liuteronių “Tėviškės” parapijoje, šv. Antano parapijos patalpose 
Cicero bei privačiuose vadovų namuose Marquette Parke ir pietva
kariniuose Čikagos priemiesčiuose. Vienan būrin su kitais tunto 
broliais vilkiukai susirenka tunto sueigose, stovykloje ir kituose 
bendruose Čikagos skautų-čių renginiuose ir šventėse. O kartą 
p r metus, susirinkę savo tradicinėn šventėn, Lituanicos tunto 
vilkiukai pasirodo visa savo gausybe ir stiprybe.

ČIA NE KARIAI, O VILKIUKAI

Lituanicos tunte mokosi drausmės ir klausyti savo bendramečio vado.

šių metų Lituanicos tunto jau
nesniųjų skautų šventė įvyko 
sausio pabaigoje. Po šv. Mišių 
Marquette Parko lietuvių šv. 
Mergelės Marijos Gim. par. baž
nyčioje. vilkiukai ir bebrai sku
bėjo į parapijos mokyklos spor
to salę, o juos vijosi žvarbus šiau
rinis vėjas, snaigės ir sekė gau
sus būrys tėvelių, broliukų ir 
sesučių.

Salėje vilkiukai skubiai rikia-1 
vosi draugovėmis, o tarp jų suki- 
nojosi ir paskutinius šventės 
nurodinėjimus dalino senieji vil
kai jų vadovai: s. R. Fabijonas, 
s. Z. Jaunius, s. V. Plioplys, s. J. 
Liubinskas. ps. V. Balzaras, jų 
išugdyti jaunieji vadovai — Do
natas Ramanauskas, Bronius Bi- 
kulčius, V. Kaveckas, Naujalis. 
I.iškūnas, R. Kunstmanas ir kiti, 
o taip pat vėlesniu laiku tunto 
veiklon įsijungę sk. vyčiai . — 
Jonas Pileckas ir Aleksas Pocius.

'kardus Švilpuko garsas, ir 
gausios vilkiukų gretos sustingo

klaraiščiais pasipuošę, grįžta, į 
savo brolių tarpą jau tikrais vil
kiukais. O penketas bebrų, lies
dami vandenyje suvilgytų savo 
mėlynųjų kaklaraiščių galus, pa
sijunta neabejotiniais jūreiviais.

Tuntininkas ps. S. Miknai- 
tis ir s. J. Liubinskas riša 
Tėvynės ilgesio mazgelį, pri
sega vilkiuko ženklelį, o tė
veliai ir mamytės, įsiparei
godami padėti savo sūnums 
skautiškame kelyje, užriša 

Gerojo Darbelio mazgą.
Įžodį davusius sveikina suei

gos komendantas skautas vytis 
Jonas Tileckas, vilkiukam supran 
tarnais žodžiais išryškindamas 
mazgelių prasmę ir įpareigoji
mus. Naujuosius tunto na
rius sveikindamas, tuntininkas 
ps. Miknaitis pasidžiaugia, kad 
su tokia gausybe vilkiukų tun
tas ilgai gyvuos ir augs, o taip 
pat padaro trumpą pranešimą 
apie dabartinę tunto veiklą. Tė-

TURĖTUME 
SUPRASTI,

kq pasižadame
Išlaikiusi egzaminus, pajutau 

džiaugsmą širdyje, nes aš lau
kiau to laiko, kai galėsiu būti 
skautė, Laukiau kokius dvejus 
metus, bet vis buvau per jauna.

Kai gauname geltoną kakla
raištį, mes jau esame kiek vy
resnės skautės ir turime rodyti 
pavyzdį jaunesnėm skautėm. Aš 
atsimenu, kai buvau paukštytė, 
darydavau tai, ką. kitos skautės 
darė. Jis buvo vyresnės, ir mes 
manėm, kad jos viską moka ir 
žino.
Mes turėtume jau suprasti, ką 

galima daryti ir ko ne. Turėtu
me klausyti tėvų ir vyresniųjų. 
Turėtume mylėti visą gamtą, ne
laužyti medžių ir gėlių, neužgau
ti gyvulėlių ir paukštelių.

Duodamos įžodį, pasižadame 
tarnauti Dievui ir Tėvynei, pa
dėti artimui ir vykdyti skaučių 
Įstatus. Mes turėtume suprasti, 
ką tie pasižadėjimai reiškia. Eiti 
Į bažnyčią, klausyti kunigo ir 
kalbėti su Dievuliu savais žo
džiais. Dievas mus užaugino, tai 
mes turėtume padėkoti.

Aš labai norėčiua padėkoti vi
som vadovėm, kurios man leido 
išlaikyti egzaminus ir gauti gel
tona kaklaraištį. Labai didelis 
ačiū sesei R. Dantienei, kad vi
sada buvo linksma ir maloni su 
visomis kandidatėmis.

Vida Bendžiūtė,
Philadelphia

VEIDAI 
IR 

DARBAI

“Skautų Aido” auksines sukak
tuves gal teks pasirodyti, sulau
kus sukaktinio žurnalo nume
rio (Nr. 3). Kiek tekofpatirti re
dakcinėje “Skautų Aido” vadi- 

■joje, jubiliejinis numeris jau 
spaustuvėje, nekantriai laukia
mas visos lietuviškos skautiško
sios šė mos, o taip pat ir visų 
spaudos mylėtojų. P. Jonas

★ Labai puošnus “Kernavės 
Ktnras”. šv. Kazimiero dienai 
(drauge ir Chicagos Kaziuko 
Mugei), Chicagos Kernavės 
skaučių tuntas išleido savojo 
laikraštėlio — “Kernavės Kuo
ro” — antrąjį Numerį.

Įdomus numeris: net 26 pusla
piai skaučių kūrybos: rašinių, 
eilėraščių, piešinių, įspūdžių, 
minčių, galvosūkių, informacijos. 
Manytume, kad visi skaitiniai — 
piešiniai yra maloniai įvairūs, 
artimi, savi ir nuoširdūs dėl ge
ro redakcinio nugarkaulio. Jį 
sudaro: korespondentės: Loret
ta Snąrskytė (vyr. skaučių 
d-vės), Rita Likanderytė (<Mir- 
gos d-vės), Rita Kupcikevičiūtė 
(Živilės d-vės) Gintarė Remeiky- 
tė (Žemynos d-vės) ir Guoda Je- 
lionytė (Gražinos d-vės). “Sesė 
Tarka” yra Patarimų Skyriaus

IŠKILMES RAKO STOVYKLAVIETĖS EŽERE: 

įžodis prie Chicagos Lituanicos tunto Algimanto laivo vėliavos.
Br. Juodelio nuotr.

vų vardu nuoširdžiai sveikina 
tėvų komiteto pirmininkė p. Gri- 
golienė. Iškilmingoji sueigos da
lis baigiama vėliavos išnešimu.

Vyksta nuotaikingas lauželis. 
Kiekviena draugovė stengiasi 
kuo prašmatniau pasirodyti. Pa
sirodymus lydi šūkiai ir dainos, 
į kuriuos įjungiami tėveliai ir 
svečiai. Tik dainos kažkodėl šio
je sueigoje neskamba taip sma
giai, kaip stovykloje prie laužo. 
Lauželiui vadovabo jaunas lau- 
žavedys Donatas Ramanauskas, 
kuris savo pareigas atliko pasi
gėrėtinai, sugebėdamas apjungti 
ne tik šimtinę įsisiūbavusių vil
kiukų, bet ir antrą tiek tėvelių 
ir svečių. Sesė Gabija

Skautininkas

JULIUS P. JURGĖLA, GALE, MD,

Lietuvos jūrų skautę įsteigėjas, 
šiuo metu gyvenąs JAV.

★ Vienerios sukaktuvės pra
ėjo; antrosios prasidėjo. Užva
kar, kovo 12, formaliai baigėsi 
paskelbtieji jūrų skautų jubilie
jiniai metai, pašvęsti 50 m. jūri
nės skautinės sukakties istori
niams bruožams išryškinti, da
barties veiklai sustiprinti ir atei
ties užmojų ženklams nustatyti. 
Su šia data visos vietovės (di
desniu ar mažesniu susibūrimu) 
paženklino auksinių sukaktuvių 
pabaigtuves: Chicaga, Torontas, 
Clevelandas, Kalifornija, Bosto
nas, Australija, New Yorkas ir 
kt.

Rytoj — kovo 1,5 — sueina ly
giai 50 metų, kai Šiauliuose, ne
priklausomoje' Lietuvoje, 1923. 
III.15 buvo įsteigtas žurnalas 
“Skautų Aidas”, ėjęs kartą per 
mėnesį, vėliau — du kartus, da
bar — 10 numerių per metus 
(stovyklų laiku — liepos ir rug- 
piūčio mėnesiais — nepasirodąs).

Su įžvalgesniu dėmesiu į

A. EMPAKERFS, 

jūrų skautininkas, dabartinis LSB 
Jūrę Skautę Skyriaus Vedėjas

Vedėja. Redaktorės dešinioji 
ranka — fil. Ramutė Bartuškie- 
nė, redaktorė — fil. Rita Pen- 
čylienė.

Sveikiname mieląsias seses. 
Kernavės Kuoras” labai patrau
klus. Tik... rotatorius susidė
vėjęs, ir “mugė” turėtų būti su 
trumpąja “u”.

Laukiame visų “Nerijos” 
trejų metų šventėje. LSS jūrų 
skaučių Nerijos tunto iškilminga 
trejų metų veiklos minėjimo su
eiga įvyks sekmadienį, kovo 18 

.d., Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje. 9:30 vai. ryto šv. Mišios (D. 
salėje), o 10 vai. ryto sueiga ir 
lauželis. Kviečiame dalyvauti 
visus tėvelius, aktyvius ir iš veik
los pasitraukusius jūrų seses ir 
brolius, j. būdžius, gintares, 
skautininkus-kes. Šv. Mišiose 
kviečiame gausiai dalyvauti visų 
tuntų seses ir brolius ir skau
tams nepriklausantį lietuvišką 
jaunimą.

Visos sesės dėvi tvarkingas 
žiemines uniformas ir Jaunimo

Centran renkasi 9:15 vai. ryto 
(punktualiai). »

★ Kviečiami Lituanicos tun
to tėvai: daug žieminių ir va
sarinių reikalų. Chicagos Litu
anicos tunto skuatų tėvų susi
rinkimas įvyks kovo 18 d., sek
madienį, 10 vai. r. Jaunimo Cen
tro 203 kamb. Programoje — 
tunto skautų veikla 72-73 m. dar
bo sezone. Tėvų klausimai, su
manymai bei pasiūlymai. Visi 
tėveliai kviečiami dalyvauti.

Tunto Vadi ja

^Ramiai”, paklususios sueigos 
komendanto komandai. Rimti ir 
susikaupę draugovių adjutantai 
raportuoja, vieni drąsiai ir sklan 
džiai. kiti klupdami žodžiuose ir 
iš susijaudinimo virpančiais bal
sais.

Ir kaip gi nesijaudinti, kai į 
tave įsmeigtos ne tik savų, 
bet ir kitų draugovių bro
liu akvs. Kai tavo kiekvie
ną judesį ir žodį seka sve
čiai vadovai, mamos ir 
tėveliai, kai šelmiškai šyp
sosi kelios viešnios paukš
tytės ir auksaplaukė ūdrytė.
Komendantas raportuoja tun- 

tininkui, ir griausmingas “Vis 
budžiu!" nuskardi į tuntininko

KOVAS - LIETUVOS SKAUTŲ GLOBĖJO MĖNUO 
Truputis apie šv. Kazimierą

Šv. Kazimieras gimė 1158 m. spalio 3 d., Krokuvoje. Jo tėvu
kai buvo Jogaila ir Sofija Alšioniškė, abu lietuviai. Jo tėvas Kazi
mieras Jogailaitis buvo Lenkijos karalius ir Lietuvos Didysis ku
nigaikštis, o mama - austrė Elzbieta Habsburgaitė.

Sulaukęs 13 m., Kazimieras vainikuotas Didžiuoju Lietuvos 
Kunigaikščiu. Kazimieras labai mylėjo Lietuvą, ir, jam valdant, 
Lietuva pailsėjo nuo karų. Pasižymėjo dideliais gabumais, doru
mais ir buvo labai tikintis. Gyvendamas Vilniuje, daug naktų 
praleisdavo besimelsdamas sniege ir lietuje prie bažnyčios durų. 
I askutinius savo metus praleido Gardine ir. artėjant pavasariui, 
1484 m. kovo 4 d. ten mirė džiova. Jo kūnas buvo pervežtas ir 
palaidotas Vilniuje.

Mirus, garsas apie jo šventumą greitai pasklido žmonėse, ir 
jis buvo paskelbtas šventuoju. 1636 m. karalius Zigmantas Vaza

pasveikinimą. įnešama tunto vė
liava. sugiedamas himnas, per
skaitomi įsakymai ir 21 kandida
tas pasiruošia įžodžiui. Draugi- 
n.nkų lydimi, po vieną ar kelis, 
jie žengia prie vėliavos ir susi
jaudinę taria savo pirmojo įžo
džio žodžius. Vieni priklaupę bu-: 
čiuoja vėliavą kiti iš susijaudi- 
n:mo parmršę ką taip rūpestin- 
- . . ’ uvo išmokę, pirmaisiais kh-

pastatė Vilniaus katedroje labai puošnią koplyčią, į kurią didelė
mis iškilmėmis buvo perkeltas šv. Kazimiero karstas, o jis buvo 
paskelbtas Lietuvos globėju.

Šv. Kazimiero garbei Lietuvoje buvo statomas bažnyčios; 
visur vaizduojamas kaip jaunikaitis su kryžiumi ir lelija rankose, 
'i pač jis buvo gerbiamas Vilniaus krašte.

Garsioji Vilniaus mugė kovo 4 d. buvo pavadinta Kaziuko 
muge. Skautai pasirinko jį savo globėju, ir dabar mes tęsiame 
gražią tradiciją — Kaziuko muges.

Jovita Kerelytė,
Gražinos dr-vė, Kernavės tuntas

Great 
American 

Dream 
Machine.

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

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

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

Before you know it your American 
will be a reality.

bow E Bonds pay SSft interest when held to 
maturity of h years, 10 months (45 tire first J 
ysat-). Bonds see replaced if lost. stolen, or £ 
destroyed. When needed they can be cashed ♦ 
at your bank. Interest is not subject to stale I 
Or krai rocome taxes. and feoeral tax may n

Take stock in America.
vow Bonds mature in less than six years.
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JONAS NAiUCNAS

JURGIO GLIAUDOS NAUJA KNYGA
* “SUNKIAUSIU KELIU” -

Neseniai pasirodė rašytojo J. 
Gliaudos romanas — “Sunkiau
siu keliu” Tai aprašymas, ku
riant Nepriklausomą "Lietuvą, 
plačiai žinomo Lietuvos visuo
menės veikėjo, politiko, minis- 
terio pirmininko Mykolo Sleže
vičiaus veiklos. Aprašymas 
prasideda grįžtant M. Sleževi
čiui su žmona po Pirmojo Pa
saulinio karo iš Rusijos į Lie
tuvą vagone nuo 1918 m. gruo
džio mėn. 19 d. Molodečnos sto
tyje. Seka aprašymas pirmųjų 
jo gyvenimo dienų Vilniuje, 
sudarymas 2-sios Lietuvos Vy
riausybės, kurios jis buvo Mi- 
nisteris Pirmininkas, apleidi
mas Vilniaus 1919 m. sausio 2 
d., priartėjus bolševikų rusų 
kariuomenei, ir pradžios Lie
tuvos Vyriausybės darbų Kau
ne. Beveik visas veikalas ap
ima dviejų savaičių M. Sleže
vičiaus veiklos Vilniuje, sava
norių į Lietuvos kariuomenę 
pašaukimą, Lietuvos kariuo
menės užuomazgos 
ir Nepriklausomos 
atkūrimo pradžią.

Plačiai ir smulkiai
J. Gliaudos knygoje labai trum
pas periodas Lietuvos kariuo
menės organizavimo Vilniuje, 
įspūdingai aprašytas istorinis

sudarymą
Lietuvos

aprašytas

įvykis — Lietuvos trispalvė 
pakėlimas Gedimino kalne. J 
Gliaudą rašo (psl. 176): “... 
Škirpa, Gužas ir Steponavičius 
nešdami vėliavą, įžengė į bau 
gias savo skambančia erdvi 
bokšto patalpas.

... Apačioje, prie pradari 
pilies durų, greta medžių ka
mienų, sustojo saliuto salve 
septyni savanoriai, iš kuru 
sąstato istorijai išliko Stasic 
Butkaus ir kelių kitų vardai”.. 
To labai reikšmingo momente 
— vėliavos iškėlimo dalyvit, 
vardai išliko Lietuvos istorija 
visi, tik J. Gliaudą, paskubo
mis rašydamas šią knygą, ne
pasirūpino susirasti iš tikri 
šaltinių tų vardų. Karo istori
kas, pulk. — įeit. Kazys Ali 
šauskas savo veikale — “Kovos 
dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės” — taip rašo, išvardinda
mas to įvykio visus dalyvius 
(psl. 69): “Vėliavos 
apeigoms vadovavo karn. K. 
Škirpa, dalyvavo vald. P. Gužas 
ir kareiviai savanoriai: Vincas 
Steponavičius, Stasys Butkus, 
Mikas Slivauskas, Albinas Rau- 
ba, Romualdas Marcalis ir Pra
nas Plauska. Atvyko karo vald. 
Jonas Nistelis, kuris buvo pa
skirtas sargybos viršininku...

Aktorius Jack La mon dau
giau žinomas savo komedi
jomis, tačiau jis turėjo ne- 
rr ižai rimtų rolių. H kai
rės: Lemon vaidina filme 
"The Day Lincoln Was 
Shot", toliau jis Filme 
"Days of Wine and Roses" 
ir paskutinė nuotrauka iš 
filmo "Save the Tiger", 

kuris neseniai baigtas.

dėsnius, i Lklau>c Valstybei Ta į Sleževičiaus monografijoje, J. 
ryl>os ir Laikinosios Vyraiusy-ĮButėno ir M. Mackevičiaus re- 
bčs pranešimus. M. Sleževi-j daguotoje monografijoje (psl. 
čius, kaip ministeris pirminiu- 22 - 27). Dar išsamiau ir pla
kas, ten pasakė puikią kalbą, ciau aprašyta apie tą konferen 
nušviesdamas vyriausybės dar- ciją “Tėvynės Sarge” Nr. 2 - 3 
bų eigą ir uždavinius. Lietuvos 1919 m. psl. 161 - 181).
vidaus ir užsienio būklę, dar
bininkų ir mažumų reikalus. 
Tai buvo M. Sleževičiaus vy
riausybės deklaracija. Ta kon
ferencija tų laikų sąlygomis, 
lyg Lietuvos seimas, kuris reiš
kė Lietuvos žmonių valią. To
je konferencijoje 
įvairių paklausimų 
atsakė vyriausybės 
Sleževičius. Buvo

(Bus daugiau)

Pensijos vaikaičiams
Social Security administraci

ja, 1775 W. Ogden Ave., Chi
cago je, praneša: Socialinės Ap
saugos išmokėjimus dabar yra

kairiams, kai senelis ar senelė 
miršta arba pradeda gauti so
cialinės apsuagos išmokėji
mus. Norint gauti reikia, kad 
vaikaitis būtų gyvenęs su savo 
seneliu ar senele ir kad buvo jo 
ar jos išlaikomas. Išmokėjimai

iškėlimo

II »■ —■■ » ■ I. -1

au Suns laikas atspausdinta ir galima gauti knygų nnkojt

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) meti) 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl Kaini 
$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 Monv’ 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. C060>

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, 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 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų 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 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų 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. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — 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 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.
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1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Vėliavai kylant į viršų buvo Į mijos General — Komandų, ko-Žmonės stovėdami šaligatviuo- 
saliutuojama. Paskui visi drau
ge sušuko: Valio! Lai gyvuo
ja nepriklausoma Lietuva!”

Autorius savo knygoje duo
da platų vaizdą Vilniaus būk
lės pačiame 1918 m. gale, ap
rašo vokiečių okupacinės ka
riuomenės pakrikimą, išvar
dino daug karininkų pavardė
mis, kurie buvo atvykę į Vil
nių savanoriais kurti ir orga
nizuoti Lietuvos kariuomenę, 
kurie savo darbais kariuome
nėje ir kovos lauke vėliau bu
vo pragarsėję Lietuvoje. Apra
šo karininkų susirinkimus Vil
niuje, kaip karininkų susirin
kime M. Sleževičius kalbėjo, 
kaip M. Sleževičius buvo pa
skirtas diktatoriumi ir po vie
nos dienos atsisakė diktato
riaus pareigų, kaip jam atsi
sakius, Valstybės Tarybos Aukš 
tasis prezidiumas pavedė su
daryti 2-jį Ministerių Kabinetą. 
Duoti oficialių Valstybės Tary
bos aktų tekstai, kuriais M. Sle
ževičiui buvo pavesta vadovau
ti Lietuvos vyriausybei. Duotas 
pilnas tekstas M. Sleževičiaus 
ir Rusecko parašyto atsišauki
mo — “į Lietuvos piliečius” —- 
kuriuo buvo pašaukti savano
riai į Lietuvos kariuomenę tė
vynę nuo priešų ginti.

Faktinai Lietuvos kariuome
nės oragnizavimas vyko Kau
ne, pradedant 1919 m. sausio 
mėn. pačiomis pirmomis die
nomis. Ministeris Pirmininkas 
M. Sleževičius laikė vienu iš 
svarbiausių vyriausybės dar
bų — suorganizuoti savo ka
riuomenę, kuri Lietuvą nuo 
priešų gintų. Vokiečiais jis ne
pasitikėjo. M. Sleževičius bu
vo faktinas kariuomenės orga
nizatorius, palaikė nuolatinį 
ryšį su Kauno Komendantūra. 
Karo komendantas karn. J. Mi
kuckis turėjo M. Sleževičiui kas
dien referuoti apie naujus sa
vanorius, apie kariuomenės 
būklę ir apie Kauno įvykius. 
Pradžioje svarbiausias kariuo
menės organizavimo centras 
buvo Kauno Karo Komendan
tūra. Greitai pavyko suorgani
zuoti 2-rą pėst. pulką, atskiras 
Komendantūros kuopas, gusa- 
rų du eskadronus, karo polici
jos kuopą.

Buvo nepaprastas laikotar
pis. Kaune buvo didelė maiša
tis. Buvo daug valdžių; Lietu
vos Vyriausybė su Kauno Ko
mendantūra , Vokietijos Ar-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

munistų — spartakiečių 
datenrat, organizavosi lenkų 
P. O. W., kad prijungti Lietu
vą prie Lenkijos. Pakrikę vo
kiečių kaeriviai plėšdavo iš gy
ventojų turtą. Komendantūros 
karo policija tokius, jeigu spė
davo pagauti, areštuodavo. Po 
valandos, kitos Kauno Komen
dantūrą apsupdavo vokiečių 

i kareiviai, ginkluoti šautuvais 
ir kulkosvaidžiais. Išeidavo iš 
komendantūros karn. J. Mikuc
kis su savo adjutantu karn. A. 
Novickiu, kuris buvo komen
dantui tokiais momentais ver
tėju. Vokiečiai reikalaudavo 
atiduoti jiems jų kareivius. Po 
pasikalbėjimo būdavo atvesti 
vokiečiai iš daboklės, su proto
kolais perduodami vokiečiams, 
nes su vokiečiais buvo susitari
mas patiems bausti savo karei
vius už padarytus nusikalti
mus. Po to vokiečiai grįždavo 
į savo kareivines.

Buvo susiorganizavusi ne
priklausoma Baptų respublika, 

' kuri neklausė Lietuvos val- 
1 džios parėdymų. Jai Baptuose 

vadovavo lenkų organizacija 
P. O. W. Kauno Karo Komen
dantui nuvykus į Baptus' su ka- 

’ ro policijos kareivių būriu, 
Baptų respublika buvo likvi
duota, nekurie tos respublikos 
valdžios nariai buvo areštuoti 
ir buvo pastatyta lietuviška 

’ valsčiaus valdyba.
Lietuvos kariuomenė augo. 

Savanoriai iš visos Lietuvos 
kasdien plaukė būriais. Kau
no Karo Komendantūra trum
pu laiku tapo žymi pajėga su 
vidaus priešais kovoti, tvarkai 
palaikyti ir realus ramstis Lie
tuvos Vyriausybei valdžios pres
tižui palaikyti.

Karininko J. 
va ujama kuopa 
kiavusi Kauno 
giuodavo. šaligatviuose susto
ję žmonės jiems plodavo, žiū
rėdami į praeinančius, gražiai 
gretose žingsniuojančius Lie
tuvos kareivius, lietuviškai 
karišką dainą dainuojančius.

1919 m. gegužės mėn. 11 d. 
kariuomenės priesaika. Rotu
šės aikštėje buvo pastatytas spe
cialus altorius. Vyskupas Pran
ciškus Karevičius atlaikė Šv. 
mišias ir karius prisaikdino. 
Prisaikdintos buvo visos Kau
no įgulos kariuomenės dalys. 
Po šv. mišių ir priesaikos bu
vo paradas, kuriam vadovavo 
gen^r. S. Žukauskas. Paradą 
priėmė respublikos prezidentas 
A.’ Smetona, dalyvaujant vy
riausybės nariams. Vokiečių 
General — Komandos karinin
kų būrys ir alijantų kariški at
stovai stebėjo praeinančius pro 
tribūną Lietuvos kariuomenės 
dalinius. Nauja uniforma ap
rengti ir apmokyti hatalijonai 
ir kuopos tvarkingai ir gražiai 
išsirikiavę, pražygiavo pro tri
būną ir darė labai gerą įspūdį. 
Tai neužmirštamas vaizdas. 
Atrodė, lygi iš užburtų seno
vės Lietuvos kunigaikščių pi
lių griuvėsių, atsikėlę iš amži
no miego kareiviai, iš naujo 
atgimę, žygiuoja kariauti ir 
apginti Lietuvą nuo priešų.

Sol- se ir tai matydami, kai kurie 
iš jų šluostė džiaugsmo ašaras. 
Ir Mykolas 
džiaugtis, 
dėlių pastangų ir 
tatus.

Tai Lietuvos 
kūrimosi vaizdai, 
tiktų J. Gliaudos knygai, 
yra gyvųjų liudininkų 
karininkų ir kareivi:!. 
tarnavo 1919 m. Kauno k; i i ■ - 
menėje ir galėtų atvaizduoti 
savo prisiminimuose to nepap
rasto Lietuvos atgimimo laiko
tarpio įvykius. Buvęs Kaune 
Karo Komendanto adjutantas 
pulk, leitn. A. Novickis duoda 
panašių vaizdų aprašymą savo 
straipsnyje 
žiupsnelis” 
monografijoje — “Mykolas Sle
ževičius” (psl. 318 - 327).

Autorius J. Gliaudą savo kny
goje neišryškino Antrosios Vals 
tybės Konferencijos, kuri įvy
ko Kaune 1919 m. sausio mėn. 
16-22 d., tik keliais žodžiais 
apie tai užsiminė (psl. 242). Gi 
2-ji Valstybės Konferencija į 
kurią susirinko iš visos Lietu
vos 187 rinkti atstovai, turėjo 
didelės reikšmės, atstatant Ne
priklausomą Lietuvą. Ji nusta
tė gaires Lietuvos vidaus gyve
nimo tvarkymui, žemės refor
mos reikalingumą ir pagrindus, 
papildė Valstybės Tarybą nau
jais nariais, aptarė steigiamo
jo seimo sušaukimo sąlygas ir

Sleževičius galėjo' O J 
matydamas savo di-j 

darbo rezu!-

kariuomen • 
kurie labi

Bobelio vado- 
gražiai išsiri- 
gatvėmis žy-

buvo daug
į kuriuos galima mokėti kai kuriems vai 
vardu M.

priimtos ir
rezoliucijos. -Su dideliu entu
ziazmu ir iškalbingumu pasa
kyta ministerio pirmininko kal
ba labai gerai nuteikė konfe
rencijos dalyvius ir M. Sleževi
čiaus vyriausybės darbai susi-j išmokami tiems išlaikomiems 
laukė pritarimo. Rašant apie 
Lietuvos valstybės atkūrimą aj- 
ba apie M. Sleževičiauųs gyve
nimą ir asmenybę šitokio svar
baus ir labai reikšmingo įvy
kio

vaikaičiams, kurių tėvai yra 
mirę arba yra nedarbingi.

negalima užmiršti. Apie
V ii lybė . onferenciją 
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“Atsiminimų 
patalpintame

K' ' . OS ANGLŲ KALBA
, vrS'" TO T OCCUPIED UTIE A TA čikagtetės įspūdžiai oko 

Osun 101 psl Ka;n: SI .00.
•■»«-> rwi, A KISS >N THE DARK Pikantiškų ir intymių nuotykių 

nat paimti iš gyvenimo Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išieisa 
’>0 .psl. Krina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
■ ado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

I)r. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK \y 
auto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
ill psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
ritas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba 
•nirime perlaidą.

NAUJIENOS
•739 ^outh Halsted Street. Chicago fit

J. AUGŪSTAITIS

progomis Jas ir 
atsiuntus čekį ar

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
Kaina $1.50154 pnsl. knyga.

»

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arta Money Orderį, pridedant 20 e. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLNOIS 6060?

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius 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, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF 55,000, OR MORE 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Propagandai jau reikalinga propaganda
Rusų okupuotoje ir kelių komunistų valdomoje “ta

rybinėje” Lietuvoje policijos generolus paskelbė rašyto
jais, grafomanus padarė rašytojų sąjungos pareigūnais, 
o atkakliausius seklius padarė dienraščių koresponden
tais. Tie policininkai ir sekliai privarė tiek įvairiausios 
“literatūros”, kad jau nebėra, kur jos dėti. Knygų san
dėliai pilni, o žmonės jų neskaito. Lietuviai noriau skaito 
gerą vertimą negu rašytoju paskelbto čekisto Guzevi- 
čiaus “sukurtus” romanus.

Lietuviai prispausdintų romanų neskaito, nes jie ži
no, jog tai yra gryniausia komunistinė propaganda. Tose 
knygose, apysakose ir poezijoje vaizduojami įvykiai ir iš
gyvenimai, kaip “jie turėtų būti”, bet ne taip, kaip gy
venime yra. Romanai nevaizduoja paprastų žmonių skaus
mų, vargų, įžeidinėjimų ir naujo pasaulio “statytojų” pa
sityčiojimų. Okupanto primesti “rašytojai” vaizduoja 
naujus ponus, partijos sekretorius, kolchozų prižiūrėto
jus, iš miestų atsiųstus partinius varovus, lenktyniavimų 
organizatorius ir įvairiausių niekų pasakotojus. Toki da
lykai žmonėms nepatinka. Jie panašių kūrinių neskaito 
net ir tuo atveju, kai jie veltui jiems brukami. Lietuviai 
noriai skaito senų rusų rašytojų veikalus. Jiems patinka 
Tolstojus, Dostojevskis, kurie ir didelės nelaimės metu 
verčia skaitytoją pagalvoti apie svarbesnes problemas. 
Bet jiems niekas nepajėgia įkalbėti propagandos. Propa
gandinių knygų jie į rankas neima, nors jiems gražiausių 
dalykų komunistinė spauda, radijas ir televizija apie to
kios rūšies makulatūrą pripasakoja. .j

Kad galėtų išvalyti knygų sandėlius, okupantui tar-' 
naujantieji gizeliai sugalvojo įsteigti Grožinės literatūros 
propagandos biurą. Komunistinė valdžia pritarė tokiai 
idėjai ir paskyrė stambią sumą pinigų biurui suorgani
zuoti ir propagandai vesti. Komunistai neskuba su rei
kalingais pagerinimais ir lengvatomis, bet jie niekad pi-' 
nigų nesigailėjo propagandai. Leninas, naudodamas 
stambias vokiečių 'generalinio štabo sumas, grynų gry 
niausią propaganda įtikino Rusijos darbininkus, kad jo 
vadovaujama vyriausybė padės Rusijos darbininkams, 
bet netrukus jie įsitikino, jog tai buvo didžiausia apgau
lė. Rusijos darbininkas sunkiai 'gyveno caro laikais, dar 
sunkesnė jo padėtis tapo komunistų valdymo laikotarpiu. 
Valdžia paskyrė pinigų “grožinės literatūros” biurui, o 
to biuro vedėju paskyrė Feliksą Jakubauską.

Iš pirmų Jakubausko pareiškimų paaiškėjo, kad ta

pačia liga serga ne tik “tarybinės” Lietuvos “grožinė 
literatūra”. Latvijos ir Baltgudijos knygų sandėliai ren
gėsi plyšti, jeigu nebus imtasi priemonių toms knygoms 
platinti. Jakubauskas tvirtina, kad “grožinės literatū
ros” liga buvo aptarta ir pačioje Maskvoje, kuri taip pat 
nenori laikyti atmuštų knygų sandėliuose. Ten prieita 

> įsitikinimo, kad tai ‘literatūrai” reikalinga daugiau 
propagandos. Latvijoje komunistinės literatūros priva
ryta žymiai daugiau, negy “tarybinėje” Lietuvoje. Mi
nėtų kraštų valdovai nežino, kur tas knygas dėti, todėl ir 
nutarė įsteigti propagandos biurą grožinei literatūrai

Jakubauskaes iškėlė ir antrą “tarybinės” Lietuvos 
gyvenimo plyšį. Iki šio meto visi manė, kad “liaudies ra
šytojo” titulais apkabinėti rašytojai visą laiką gyveno, 
dirbo ir rašė apie tą lietuvišką liaudį, bet paaiškėjo, jog 
tai yra didelė netiesa. Dabartinėje Lietuvoje tie “liaudies 
rašytojai” yra visiškai atskirti nuo liaudies. Jie rašo apie 
lietuviškų kolchozų gyvenimą, visiškai su juo nesusipa
žinę. Jakubausko vadovaujamas propagandos biuras 
bandys tą plyšį sumažinti, Vilniuje sėdinčius ir rašančius 
rašytojus jis įsipareigos išvežti į kaimus, ten juos palai
kyti ir duoti jiems progos pamatyti lietuviško kolchozo 
gyvenimą.

Jakubauskas norėtų, kad kaiman išvežti rašytojai 
arčiau susipažintų ir išsikalbėtų su kolchozininkais, tik
rais sovietų imperijos vergais. Išvežti rašytojai bandys 
tai padaryti, bet kaži ar jiems pavyks. Pradžioje Vilniuje 
suorganizuoti “liaudies šokėjai” bandė vykti į kaimus ir 
linksminti žemės netekusius ūkininkus, bet jie nesilinks- 
mino. Jie ne tik nesigrožėjo atvykusiais pakeltkojais, bet 
kartais jiems kelnes pakirpdavo, kai jie grįždavo į Vilnių.

Naujas savo pareigas Jakubauskas šitaip aptaria:

“Neseniai Maskvoje įvykusiame sąjunginės Gro
žinės literatūros propagandos biuro tarybos plenume 
dauguma kalbėtojų pageidavo, kad rašytojai, nu
vykę į kolūkius ir didžiąsias statybas, pabuvotų ten 
ilgesnį laiką, susipažintų su darbininkų ’gyvenimu ir 
savo įspūdžius paskelbtų spaudoje... Vienur rašyto
jus “užverčia” susitikimais, pokalbiais, autografų ' 
prašytojais, kitur dėl laiko stokos ar nepakankamo . 
pasiruošimo tokie renginiai praeina blankiau. Man at
rodo, kad, nuvykęs į rajoną nė vienas rašytojas ne- ■ 
vengia susitikti su įvairia auditorija, aplankyti ko- • 
lūkį, žymesnes ar gražesnes apylinkės vietas, pasi- . 
kalbėti su žmonėmis... Bendravimas su rašytojais ■ 
turi tapti neatskiriama mūsų kultūros dalimi. Toks ■ 
bendravimas naudingas abiem pusėm — tiek skaity- i 
tojams, tiek rašytojams. Biuras koordinuos rašy
tojų išvykas taip, kad susitikimai su visuomene vyk
tų įvairiose, o ne vis tose pačiose respublikos vietose”. ' 
(Literatūra ir menas, 1973 m. vas. 17 d., 2 psl.)

Jakubauskas mano, kad rašytojų pavežiojimas po 
kolchozus padės sandėliuose gulinčią propagandą parduo
ti. Jeigu rašytojai galėtų laisvai po kraštą, pavažinėti,; 
jeigu jie galėtų policijos nesaugomi su vergijon pateku-: i 
siaiskaimiečiais išsikalbėti; jeigu vėliau tuos pasikalbėji
mus, įvilkę į literatūros formą, galėtų laisvai savo repor- 
tažuose išdėstyti; jeigu tie reportažai be cenzoriaus būtų ( 
atspausdinti, tai tada gal vieną kitą knygą galėtų ir par
duoti. Bet kol rašytojas bus tiktai okupanto įrankis, kol 
jis bus verčiamas rašyti tiktai pagal partinę liniją, tai jo
ki propagandos biurai nepadės. Lietuvis kaimietis litera
tūrą nuo propagandos atskiria. Jakubauskas bereikalin
gai leis naują pinigų sumą, komunistinės propagandos li
teratūra jis nepavers. Lietuvis neskaitė jos iki šio meto, 
neskaitys ir ateityje.

P. INDREIKA

ATGYJA KU-KLUX- KLANAS
Apie Ku-Klux-Klano organiza

ciją beveik kiekvienas Amerikos 
gyventojas yra girdėjęs nema
žai įvairių pasakojimų ir legen
dų, o Ku-Klux-Klano vardas kai 
kuriems gyventojų sluoksniams 
yra įvaręs ir mirtinos baimės ir 
net praliejęs kraujo, šis keis
tai skambąs vardas yra išveda
mas iš keltų kalbos žodžio clan, 
kuris reiškia šeimą arba vienos 
kilmės gimines ir visus paifktio- 
nis. Keli klanai, susijungę vals
tybėje, turėjo vadovaujamą vąid-, 
menį, nelyginant senovės Lietu
voje bajorijos luomas.

Klanų valdymo sistema pla
čiai laivo išplitusi Airijoje ir 
Škotijoje ir buvo panaikinta tik 
18 amž. viduryje; pat Šiuos 
kraštus valdant anglams buvo 
lengva per klanus valdyti pa
vergtus žmones, nes klanai, gau
dami .vairias privilegijas, patai
kaudavo savo duondaviams. Pa
našiai elgėsi ir Lietuvos okupan
tai, surasdami nemažai sau pa
taikūnų.

Užsitęsusi nuo 12 amžiaus iki 
1922 m. Airijos okupacija dau
gelį airių vertė emigruoti į sveti
mus kraštus, o ypač į Ameriką, 
kurie jie kartu atsinešė ir sa
vo papročius — klanų santvar
ką.

Po Amerikos pilietinio karo, 
paleidus negrus iš vergijos, dau
gelis buvusių pietiečių armijos 
karininkų, nebeturėdami ką veik
ti, pramogos reikalui 1865 m. 
Tennesse valstijoje įsteigė Ku 
Klux-Klano organizaciją. Ji la
bai greitai įgijo politinį antspal- 
vį — stengdamosi sūdemorati- 
zuoti į laisvę paleistuosius neg
rus, kurie įgiję laisvę, pradėjo 
kerštauti buvusiems savo po
nams.

Norėdami sudaryti didesnę 
Įtaką ar įspūdį gyventojų tarpe, 
Ku-Klux-Klano nariai prie šio 
vardo dar prikergė graikišką žo
dį — “kuklos” ratas, į kurį pa
tekęs vargiai gyvas beištrūksi, . 
ir kartu sugalvodami keistas 
apeigas: kryžiaus deginimą, 
siaubingas kaukes ir apsiaustus, 
kad tik daugiau baimės įvarius, 
verčiant juodukus atsisakyti ly
gių teisių siekimo su baltaisiais.

K. K. K. nariams pridarius vi
sokių neleistinų ir nusikalsta
mų darbų bei kraujo praliejimo, 
ta organizacija buvo 1871 m. 
uždaryta. Bet I pasaulinio karo 
metu, t. y. 1915 m. ši organiza
cija vėl atgijo, prisidengusi kitu 
tikslu — kaip protestantų fra
ternal in ė organizacija — kovai 
su katalikais, žydais ir Rytų 
Europos imigrantais.

Sako veiklą K.KJK. dabar nu
kreipė Į pramoningus rajonus, 
kur kūrėsi naujieji, ateiviai ieš
kodami darbo. Čia savo veiklai 
jie rado labai palankią dirvą.

grūsdami naujuosius ateivius į 
sunkiausius darbus, o šiems ne
mokant angly kalbos dažnai 
prikergdami pajuokos žodžius 
“Honkey”, “Polak”, “Lugan” ir 
pn. Nuo jų yra nukentėjęs ir 
nevienas senosios kartos ateivis 
lietuvis, ypač nuo K.K.K. bosų. 
Dar ir naujiesiems ateiviams- 
tremtiniams čia atvykus, šis gru
bus elgesys buvo kartais jaučia
mas, bet susidūrus su aukštesnio 
išsilavinimo imigrantais pradėjo 
nykti ir paskutiniu metu jau .ne
bejaučiamas.

Kukluxkano įtaka buvo jun
tama ne tik įmon ėse, bet ir kas
dieniniame gyvenime, ypač ko
kių nors pareigūnų rinkimuose, 
nes jie sugebėdavo pastatyti ul- 
timatyvinį reikalavimą — bal
suoti tik už jų siūlomą kandida
tą — jei nebalsuosi, neteksi dar-

Jų negatyvi veikla stipriai bu
vo jaučiama ir Čikagos pašonėje 
esančiame pramoningame Calu
met rajone, Indianoje, kur tu
rėjo pasistatę puikius rūmus, 
vadinamus “Labor Temple”, iš 
kurių plaukdavo visi nurodymai 
kaip reikia elgtis su tautinių 
mažumų darbininkai ar nepa
lankiais politikais. Tik iškilus 
narių tarpe nesuvaldomai korup
cijai ir kitiems kriminaliniams 
nusikaltimams jie buvo 1920 m. 
uždaryti.

Šiandien vėl pasirodo šios or
ganizacijos atgijimo ženklai. Tik 
pastebėkite — važiuodami pui
kiais Indianos vieškeliais ant ku
kurūzų laukuose paskendusių 
daržinių, paslaptingus trijų rai
džių ženklus, o mažesniuose 
miesteliuose sustoję poilsiui — 
išvysite lange įrašą — TWAK 
(Trade with a Klansmftn), o ką 
nors perkant dar gausite priedo 
ir plunksnakotį su K.K.K. insig
nijomis. Paklausus, ką tai reiš
kia, gausite atsakymą, kad tai 
dovana nue K.K.K. organizaci
jos, o jei norėsite pridės dar ir li
teratūros, raginančios baltąjį 
žmogų pabusti prieš Juodųjų 
Panterų ar komunistų gresiantį 
pavojų. Čia jų vyriausias vadas
— Didysis Dragūnas (Aitvaras)
— William Chaney nedvipras
miškai sako, kad bet kokia pro
paganda, Įtaigojantį žmogų iš
tarti žodį “klan”, yra gera. O 
Kū-KTux-Klano dabrtinėse sąly
gose esąs ledų kalnas pasinėręs 
po vandeniu ir reikalui ištikus, 
jis esą išnirtų “pražydėdamas 
vaivorykštės spalvomis”...

K.K.K. pasėtos neapykantos 
sėklos kitos rasės žmonėms, tau
tinių grupių imigrantams, kata
likams ir žydams yra giliai įlei- 
dusios šaknis mūsiškėje visuo
menėje. Pavyzdžių toli nereikė
tų ieškoti. Tik atsiminkime 
John F. Kennedy prezidentinius

rinkimui. Tada spaudoje netrū
ko karikatūrų, vaizduojančių 
kaip popiežiška tiara bandoma 
uždėti ant Amerikos Laisvės sta
tulos galvos ir pn. Netrūksta pa
vyzdžių ir šiandieninėje R. Nixo- 
no administracijoje — kiek yra 
katalikų Aukščiausiame Teisme, 
Pentagone, universitetų admi
nistracijoje ar stambiųjų pra
monės įmonių, bei unijų direk
torių kėdėse? Kiek triukšmo ir 
ašarų išlieta, kai federalinė val
džia pasiūlė paramą katalikiš
koms mokykloms. Apollo astro
nautams net iškelta teisme by
la, kodėl mėnulyje nusileidę per
skaitė ištrauką iš biblijos apie 
pasaulio tvėrimą ir t. t.

Atsakymo gal reikėtų ieško
ti pirmųjų Amerikos kolonistų 
tarpe, kurie buvo anglo-saksai ir 
Visi protestantai, nekenčiu kitų 
įsitikinimų žmonių. Jie čia at
vykę tuojau pasistengė sudary
ti savąjį — klaną — WASP 
(White Anglo-Saxon Protes
tant), pasiglemždami šiame kon
tinente primato teisę. Istorinės 
knygos labai gražiai ir griau
džiai aprašo pirmųjų kolonistų 
atvykimą laivu “Mayflower”, įsi
kūrimo vargus, kentėtą neprite
klių ir broliškumą su indėnais... 
Vėlesni jų klano palikuonys, kad 
ir būdami gryno kraujo protes
tantais, vis dėlto įrašė į konstitu
ciją, kad “America as a nation 
that guaranties religious' free
dom and equality to every citi
zen regardless of race, color or 
creed”. Konstitucijų įrašai vi
sada gražiai skamba, bet besi- 
knaisiojant po istoriją, užtinka
me, kad 1840 m. riaušėse prieš 
katalikus buvo sugriauta 12 baž
nyčių, išžudyta seselių, sudegin
ta vyskupo rezidencija ir 120 ka
talikų airių namų, tai byloja G. 
Myers “History of Bigotry in the 
United States” arba Ray A. Bil
lington “The Protestant Cru
sade”. Juodasis žmogus susior
ganizavo į — National Associa 
tion for the Advancement of co
lored People — (NAACP), žydai 
į “The American Jewish Con
gress — (AJC), na, o lietuviai 
į Lietuvių Bendruomenė... ir ki
tas organizacijas, tik katalikai 
tebesi vado vau j a universalinės 
nuolaidumo idėjos atgyvenomis.
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Sekančių dienų 12 vai. ministeris pirmi

ninkas mus priėmė ministerių tarybos rū
muose. Daukanto gatvėje. Pasitarime da
lyvavo ir ministerių tarybos generalinis 
sekretorius Mašalaitis.

Iškėlėme didelį kiaulių perteklių kraš
te, jųžemųsias kainas ir dabartiniu metu 
už kiekvienų parduodamą kiaulę nutrau
kiamus 5, — litus “Maisto Akc. B-vės” ak
cijoms apmokėti. Konkrečiai pasiūlėme: 
L padidinti Klaipėdos krašte užperkamų 
kiaulių kontingentų.
2. tuojau paimti virš kontingento apie 5.000 
kiaulių, kad sumažinus didelį kiaulių per
teklių krašte.
3. kiek padidinti kiaulių kainas.
1. Jeigu tai absoliučiai neįmanoma, tai da
bartiniame krizės laikotarpyje l>ent neimti 
kalbamus 5 litus akcijoms apmokėti.

TŪBELIS ATSISAKO PADIDINTI 
KIAULIŲ KONTINGENTĄ IR DUOTI 
DIREKTORIJAI LEIDIMĄ KIAULES 

EKSlVlBTU'OTI

Vėl pradėjo Tūbelis kalbėti ir taikė jau 
dažnai išmėgintą metodą “laiką užmušti”, 
delegacijas nualsinti ir galiausiai dėl laiko

stokos pabaigti pasikalbėjimą. Smulkiai 
paaiškino mums žinomus eksporto sunku
mus, Vokietijos rinkos uždarymą ir Ang
lijoje įvestus kontingentus, kurie išėję net 
mažesni už ankstyvesnius, nes juos nusta
tant paimtas vidurkis iš ankstyvesnių me
lų. kai Lietuva Anglijon mažiau eksporta
vusi negu dabar.

Ar šitas Tūbelio aiškinimas buvo pama
tuotas, negalėjome nustatyti, nes pasitari
mai bei dery bos ėjo per Maisto atstovą Lon
done arba per Lietuvos Pasiuntinybę ten 
pat. o patys kontingentai nebuvo skelbia
mi. buvo laikomi paslaptyje. Taip pat ne
buvo skelbiamos kainos, kurios Anglijoje 
gaunamos, nes buvo aiškinama, jog jas ne
galima skelbti viešumai. Dėlko tai negali
ma daryti, nebuvo paaiškinama.

Panaudojęs momentą, kai Tūbelis pa
ilsęs kiek sustojo, prasitariau:

“Pone pirmininke, jeigu Tamstai ir 
Maistui negalima išgauti didesnio kontin
gento Anglijoje ir padidinti eksportą, pra
šau duoti direktorijai įgaliojimą pačiai ieš
koti rinkų ir eksportuoti”.

“ O kurgi ir kaip? ” — kaip iš miego pa
budęs ir nustebęs klausė Tūbelis.

“Paaiškėjus, kad Anglijon daugiau iš
vežti negalima. prhšan direktorijai duoti 
leidimą užsiimti eksportu į Vokietijų. 
Mums yra padarytas konkretus pasiūly
mas pirkti kiaulių tfesiog iš ūkininkų, ap
lenkiant centro vyriausybę ir “Maistų”.

“Tai gal neumanininkai nori pradėti

prekiauti”, pikta šypsena pertraukė mi
nisteris pirmininkas.

“šita eksporto galimybė neturi nieko 
bendro su neumanininkais ir jų veikimu. 
Areštuotieji neumanininkai dar sėdi Kau
ne už grotų. Tai yra vokiečiu ifhporteriai, 
kurie tam tikrais atsitikimais, esant gyvam 
militariniain pareikalavimtri Vokietijoje, 
perka žemės ūkio produktus užsienyje, ap
lenkiant pačių vyriausybę ir jeigu reikalas 
ir svetimą vyriausybę, visai bežiūrint i 
kontingentus".

“Negalimas daiktas”, sūriko Tūbelis, 
“dabartiniu metu viskas eina per vyriausy
bes”.

“Visgi Vra atsitikimiį, kadvdabartiniu 
laikotarpiu tam tikros vokiečių įstaigos 
perka gyvtitių ir kiaulių 1§ įvairių kraštų, 
nebojant viešų kontingentifrių suvaržomų”, 
atsakiau.

“pThi heperka. trff’tutbflt jiems dova
noja”, "Urmininkas pf&dėjd karščFuėtis.

“Drįstame pasakyti, kAd jiems niekas 
nedovanoja, b'ef pirkėjai moka grynais pi
nigais”. atsakiau.

įsimaišė* į disknsijaš ir kiti direktorijos 
nariai. Matydami, kad Tūbelis reikalo ne
žino arba nenori žinoti, jam taip paaiš
kino:

“Dabartiniu metu Vokietijoje eini dide
lio masto ‘apsiginklavifrfas, didihitfnta ka
riuomenė. darbo tarnyba, jaunimo orga
nizacijos. Nepaslaptis, kad maisto atžvil
giu Vokietijoje tani tikrais momentais ga
na sunku. Tuomet kariuomenės reika

lams vokiečių agentai užperka kiaulių ir 
gyvulių, apmoka grynais pinigais ir jas 
laivais veža į Vokietiją. Neseniai yra pa
statytos net didelės skerdyklos nekurtose 
Baltijos jūiros uostuose. Apie tai savo lai
ku buvo painformuota ir užsienių reikalų 
ministerija. Direktorijai patikimi kiaulių 
eksporferiai , neturį nieko bendro su da
bartiniu SCeumano judėjimu, yra užmezgę 
ryšių su vokiečių užpirkėjais ir ten išaiš
kinę, kad toks pripuolamas užpirkimas 
yra įbiahomas, bet jis tūri eiti oficialiai per 
derėk tčri ją. Esant dabartiniams santy
kiams, tarimasis su pačiu centro vyriau
sybe 'neįmanomas. Supirkimas turi vykti 
laisvai, be “Maisto” ir “Lietuvos Eksporto” 
dalyvavimo tame biznyje. Kaina būtų iš
mokama ūkininkams grynais piinigais par
duodant gyvulius”.

Tai būtų efektyvi pagalba Klaipėdos 
krašto kiaulių ūkiui,. neapsunkinant cen
tro vyriausybės koAtingeritų, karie. kaip ii 
pasitarimų suprantame. yra Tatai maži ir 
nėra vilties juos padidinti”', užakcentavo 
visi direktorijos nariai.

Ministeris pirmininkas tiesiog išsigan
dęs sėdėjo savo kėdėje. Iš jo veido matėsi, 
jog jis direktorijos bandymą įsiveržti į ši
tą, per ilgus inetds Iškovotą Maisto mono
polį žiūrėjo tiesiog kaip į blasfemiją. Vi
sas jėgas įtempęs jis pradėjo aiškinti, kokį 
nepaprastą pliusą Lietuvos tikis pasiekęs, 
kai į vienas rankas buvo sujungtas visas 
eksportas ir kad tokiu būdu negalima jį Vėl 
dalinti. Nors jis nepaprastai įvertinąs di
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rektorijos pastangas pagyvinti eksportą, bet 
jis ir Maistas jokiu būdu negalįs sutikti šu 
direktorijos pasiūlymu įsijungti į ekspor
tą, tuo labiau, kad ateityje vėl gali būti 
direktorijų, su kuriomis vėl gali būti ne
susipratimų.

Ministeriui pirmininkui taip aiškinant, 
pamažu nusmuko visų direktorijos narių 
ūpas. Ypatingai jai įsmigo paskutinis saki
nys apie ev. priešingą direktoriją, nors gu
bernatorius Navakas pakartotinai aiškino, 
kad niekuofnet nebus centro vyriausybei 
priešingos direktorijos

DIREKTORIJA GRASINO 
ATSISTATYDINU

Iš karto įkaitęs pašoko Grigaitis ir suki
ko: “Pone pirmininke, manau, kad direk
torija jau nebereikalinga. Visur tik girdi
me: negalima, neįmanoma. Visi mūsų pa
siūlymai atmetami, net šaukiama į pagan- 
bą buvusią Boettchferio direktoriją, kai gu
bernatorius pakartotinai pareiškė, kad to
kios direktorijos niekuomet nebebus. Su
grįžęs Klaipėdon apgalvosiu, ar dar yra 
tikslo likti direktorijoje. Ir Butkeraitis 
pradėjo murmėti: “Tokiomis sąlygomis ir 
aš nenoriu tikti autonominėje valdžioje”.

Visai nustebęs pirmininkas žiūri į Brfi- 
velaitį. ką jis pasakys. “Sugrįžęs Klaipė
don aš irgi rinitai pagalvosiu, ar ne įteikti 
gubernatoriui atsistatydinimų. — pareiškė 
Brūvelaittis. Man irgi atrodo, kad tokio
mis apysfovomis nebėra tikslo ilgiau likti 
direktorijoje”. (Bus daugiau)
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OR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSIŲ 
I* GBRKLM LIGOS

VLADAS MINGĖLA

ST. BUTKAUS ŠAULIŲ SUSIRINKIMAS
Dideli darbai laukia mūsų

reiSkiasi LKK veikloje S. Stefa 
Kaunelienė ir Vincas Tamošiū
nas.

Tarptautinio Instituto didžio
joj salėj yra įrengta apie 40

ROCKFORD. RL
Ir vėl mirtis

Dgai sirgęs mirė Viliamas La- 
bunskas, sulaukęs 81 metus. Gi-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI » PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

R.rx t«l. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINA CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Buildinfl). ToL LU 5-6446 
Priimu ligoniu* pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Volef.: PRospoct 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1148 WEST 63rd STREET 
vaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Ros. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

Kiekvienas tauta nori būti 
pirmutinė — pirma. Tai yra 
kilnios lenktynės. Stenkis, kad 
tavo tauta butų pirmoji pa
saulyje. Vladas Pūtvys

Praeito vasario 25 d. Detroi
to Lietuvių namuose įvyko gau
sus St. Butkaus šaulių kuopos 
metinis susirinkimas. Tačiau jis 
turėjo būti dar gausesnis.

Salė gražiai papuošta, vėliavo-
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mis ir orumu išdabinta. Susirin
kimą atidarė kuopos ir visos šau
lių Sąjungos pirm. Vincas Tamo
šiūnas. Prie prezid. stalo bu
vo pakviesti valdybos nariai ir 
sekcijų pirmininkai.

Įžanginiais žodžiais pirminin
kas V. Tamošiūnas priminė, kad 
mes šauliai turime daugiau dirb
ti, daugiau aukotis, nes: Kiek 
darbų dar neužbaigtų, kiek iš
tiestų rankų į mus? Ir kokios 
tragingai skaudžios aukos: — 
abiejų Bražinskų kančios, Ku
dirkos ir Kąlanto skaudi trage
dija. šie ugnimi degą gyvieji 
istoriniai įvykiai juk daug ką 
pasako... Taip pat reikalauja dar
bų ir aukos iš mūsų.

Paminėjo kuopos atliktus dar
bus. Jų buvo 1971 ir 1972 m. ne
mažai atlikta... 1972 m. pavasa
rį (IV.9) buvo pakviesta Grandi
nėlė iš Klivelando. Tai buvo di
dinga mūsų judraus, nuostabiai 
gražaus tautinio meno — šokių 
demonstracija. Daug darbo, ne
maža ryžto, nemažiau savo malo
numų atsisakymo, bet didingas 
šokių koncertas sutraukė apie 
800 svečių.

Mūsų kuopon susitelkė net 18 
jaunuolių. Juos sutraukė ir su
viliojo šaudymo sporto sekcijos 
laimėjimai ne tik mūsų lietuvių 
plačiajame rate, bet ir amerikie
čių tarpe. Mičigano valstybėj 
St. Butkaus kuopos taiklieji šau
liai, sekcijos pirmininko Vlado 
Simučio vadovaujami, iškopė į 
pirmąsias vietas. Štai mūsų kuo
pos šaulių Leonavičių šeima. Pvz. 
Viktorija Leonavičiūtė (15-kos

metų) 22 kalibro šautuvų šau
dyme iš 100 galimų gulom laimi 
98 taškus, šaulės Viktorijos tė
vai irgi pirmaujantieji šauliai. 
Iš vyrų aukščiausio laipsnio 
(šaudymo sporte), ir didelių lai
mėjimų, daug medalių yra lai
mėję Šeputa ir Jonas Šostakas. 
Jie visame Michigane laimi šau
dymo varžybose II ir III vietas. 
Yra laimėję ir I vietą, šauliai 
šostakas ir šeputa yra maždaug 
vienodo lygio: kartais vienas jų 
pakopia aukščiau, o kitą, kartą 
kitas.

Moterų sekcija

Dvejus metus labai uoliai ir, 
sakyčiau, su pasišventimu St. 
Butkaus kuopoj veikė Moterų 
sekcijos vadovė Bronė Selenie- 
nė. Jos rūpesčių seniau buvo pa
ruošta įvairių renginių ir išvy
kų. Viena tokių išvykų jos bu
vo suruošta prie mūsų Dainavos, 
pas šaulius Vasiulius, jų gražia
me žaliuojančiame ūkyje. Ten 
buvo suruoštos vaišės, pietūs. 
Kvapiame ore, saulės atokaitoje 
St. Butkaus šaulių kuopos šau
liai ir šaulės ir jų svečiai visą 
dieną poilsiavo, čia jau nuopel-: 
nas Moterų sekcijos, vadovės Br. ■ 
Selenienės. Kiek buvo parengi
mų! Visur prireikė šeimininkų, 
moteriškų rankų, šauliškos švel
nios sielos ir sumanaus proto. 
Prisimintinas Klaipėdos prisi
jungimo prie Lietuvos 50 metų 
minėjimas. Gražu kai Detroi
te ramovėnai, birutietės, — dau
gelį švenčių ir minėjimų organi
zuoja, jas švenčia ir praleidžia 
kartu. Savanorių-kūrėjų turime 
nedaug, šauliai kiek galėdami 
jiem padeda. Visur vienybė, 
bendravimas, tėvynės meilė ir 
nepriklausomybės kovų neuž-

įvairių tautų parodinių vitrinų 
— langų. Ten įrengiamos tau
tų arba tautas charakterizuojan
čios mažytės bet ryškios meno, 
mokslo, istorijos, spaudos, mu
zikos, tautodailės parodėlės. Jos 
keičiamos 2-3 sykius metuose. 
l*irmame darbų dešimtmetyje 
daugiausia tą meno lietuvišką 
langą puošė, daug laiko aukojo, 
ieškojo iš ko skolinti tautodai
lės deimančiukų LKK buvusį pir
mininkė ir garbės narė Rožė Bi- 
laitis. Prisidėdavo Marie Bu
kauskienė (mirusi), Catherine 
Stokus (irgi mirusi). Antrame 
LKK veiklos dešimtmetyje įsi
jungė prie parodų ruošimo, prie 
mugėje lietuviškos klėtelės me
niško išdabinimo agron. š. Jurgis 
Baublys. Jau kiek metų dėjo sa
vo kūrybines — menines pastan
gas lietuvišką meno vitriną puoš
ti, sakyčiau, nepakeičiamas tos 
srities mokovas ir specialistas, 
St. Butkaus kuopos šaulys, Jur
gis Baublys. Padėka ir garbė 
jam priklauso! Jis neužmiršti
nas.
Lietuviški meno lobiai centrinėje 

Detroito bibliotekoje
1972 m. lapkričio 29 d. iki 1973 

m. sausio 14 d. centrinėje biblio
tekoje St. Butkaus kuopos šau
liai, kartu su LKK, didžiojoje 
miesto bibliotekoje turėjo 9 di
džiulius langus. Visi šie 9 lan
gai buvo prikrauti Lietuvą iš
keliančiais meno — tautodailės 
lobiais. Amerikos didžioji spau
da dažnai minėj o šią parodą. Dau
gybė lietuvių, o ypač šaulių prie 
šios parodos įrengimo yra prisi
dėję. Tačiau daugiausia orga
nizacinių darbų atliko š. Stefa 
Kaunelienė ir LšST c. v. pirm, 
(ir St. Butkaus š. kp. pirminin- 

mirštini laikai mus lydi kartu, kas) Vincas Tamošiūnas, šią pa
rodą ruošė 3 draugijos: St.But- 
kaus šaulių k., LKK ir LB De
troito apylinkė savo globa šį 
triumviratą, labiau sustiprino. 
Amerikiečiai savo spaudoj daž- 

. nai minėjo “Lithuania” vardą.GRADINSK4S
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Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
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SČPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS*]

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

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

Talei.: HEmloek 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629
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mė ir augo Lietuvoje, atvyko į 
šią pagarsėjusią šalį Ameriką 
)ūdamas jaunas, sveikas, rau
donveidis, dorai išauklėtas lie
tuvės motinos sūnus. Gavo dar
bą National Lock Co., įsigijo ge- 
ru \ urdą. ousipuzino su lietu- tokiu pdmoksly, kuriuos pripažįstame už dvasiškus ir todėl už teisingus; 
vaite Katriute, tik ką atvykusia jis turėtų supanašdinti mus su tuo mes pripažinome už tiesą: taip kad 
iš Lietuvos dora mergaite suku- jos priDCipai mūsų prmcipais’ * jos pnžadai butų musų ^pejata.

Teisingasis gyvens per tikėjimą. Ebr. 10:38.
Negana to, kad tikėjimas pradėjo mūsų gyvenimą, bet kuomet nau

dodamiesi ta pačia jėga jau perėjom nuo mirties į gyvenimą, tunme pn- 
imti ir panaudoti visokį gerą ir naudingą dvasinį maistą, kad tuo galėtume 

I užaugti- privalome elgtis pagal tikėjimą, pasekdami šventos Dvasios vado- 
! vyste per Tiesos Žalį. ...... -■

Tikėjimo gyvenimas yra asmeniškas dalykas, atsmesantis pne širdies 
tiek pat kaip prie galvos, ir reiškiantis daug daugiau negu tik priėmimą i • 1 _ s 1   2 — — XI — A . ..X iMf tniCmCTIig’

rė šeimyninį gyvenimą. Gražiai 
gyveno, užaugino tris sūnus — 
vyriausias sūnus žuvo antrame 
pasauliniame kare — už Ame
rikos “Stars and Stripes” galvą 
padėjo.

Velionis Viliamas buvo nuo
širdus žmogus, prisidėdavo au
komis Lietuvos reikalams ir rem
davo visus lietuvių sumanymus. 
Priklausė SLA 77 kuopai, dirb
davo kuopos parengimuose, išė
jo į pensiją, galvojo lengvai pa
gyventi, turėjo savo gražius na
mus, bet liga prisikabino sulau
kus senesnio amžiaus, sunku su 
liga kovoti. Su daktarų pagelba 
dar pailgino kelis mėnesius.

Koplytėlėje puikus karstas, 
daugybė gėlių ir lankytojų, dau
giausia svetimtaučių draugų. 
Turėjo plačią pažintį. Daug au
tomobilių palydėjo į Willow par
ką, kur šalia savo sūnaus pa
guldytas amžinam poilsiui.

Reiškiu gilią užuojautą liku
siai jo žmonai Katrei, sūnams 
Albertui, Edvardui ir broliui Vik
torui-, o tau mielas Viliamai — 
ilsėkis ramiai Amerikos žemelėj.

žvalgas

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus hafnyčia Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai ga^tejjei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th St., Chicago, Illinois 60629 
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL 

2533 W. 71st 
Telef.: GRovehill

HOME

Anksčiau St. Butkaus kuopoje 
reiškėsi š. Kunigunda Kodatienė, 
vėliau virš 2-jų metų Moterų šau
lių vadove buvo Lidija Mrngėlie- 
nė; virš dviejų metų tose parei- 
gbse aolM. reiškėsi Bronė Sole- ■ Tūkstailč^ studentų jį Wayne 

;u-to ją aplankė; stebėjosi Lietu- 
Į vos kultūros lobingumu. Ga
na daug joje lajikėsi ir lietuvių, 

į ypač atidarymo dieną: 1972.XI. 
29 d. vakare.

(Bus daugiau)

nienė; ir šiame metiniame susi
rinkime, jai atsisakius, buvo iš
rinkta Moterų vadove Emilija 
Katkienė.
Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 

būreliai;

Šiuo metu turime 3. Pirmam 
vadovauja ir surenka bei išsiun
čia pinigus Feliksas Blauzdys ir 
antram bei trečiam Juozas Mu
rinas. Tai labai kruopštūs ir uo
lūs šauliško darbo ąžuolai. I^a- 
bai drausmingi, štai F. Blauz
dys St. Butkaus kuopos raštinę 
aprūpina visa raštinės medžia
ga: knygomis, popierių, vokais 
ir t. t. Minėti šauliai labai sąži
ningi: laiku surenka pinigus ir 
laiku išsiunčia Vokietijon, žodžiu 
laikrodiniu tikslumu skuba atsi
skaityti. Visa kuopa jiem dėkoja. 
Juos matome dažnai įvairiuose 
šauliškuose parengimuose ap
krautas darbais.
St. Butkaus šauliai ir Lietuvių 

Kultūros Klubas

308

BOSTON, MASS.
Svarbus pranešimas

Pranešama visiems SLA
kuopos nariams, kad 1973 metų 
kovo mėnesio 25 dieną 3 valandą 
po pietų Liet Pil. Klube, So Bos
tone, šaukiamas SLA 308 kuo
pos visuotinis narių susirinki
mas.

Šitame susirinkime visiems 
SLA 308 kp. nariams bus išda
linti dividentų čekiai, kuriuos pri 
siurttė SLA Centras. Todėl visų 
narių dalyvavimas būtinas, nes 
atskirų pranešimų ir čekių siun
timo į namus nebus. Turi atsi
imti asmeniškai iš fin. sek. P. 
Jančausko. Kartu galėsite užsi
mokėti ir savo apdraudos mokes
čius, kad nebūtumėt suspenduo
ti.

Našiiy klubo veikla
Našlių, Našliukrų ir pavie

nių susirinkimas įvyko kovo 9 
dieną Hollywood Inn svetainė
je. Pirmininkė Marv Nebere-K • ■ f 'za atidarė ir vedė tvarką. Raš
tininkų perskaitė protokolą, 
valdyba išdavė raportą. Abu 
priimti. Vienos minutės atsis
tojimu tyloje buvo pagerbti mi
rę nariai Frank Bukauskas ir 
Cinski Zubras. Apie geru pelnu 
įvykusį parengimą raportavo 
komisija: Sofija Petrošius, Ber
nice Žemgulis ir Agnes Deikie- 
nė. Nariai padėkojo ir komi
sijai ir darbininkams už pasi
darbavimą.

Išrinkta komisija būsimam 
St. Patriko vakarui: Monika 
Cicėnas, Kasparas, Kriščiūnas 
ir Deikienė.

šokiai su įvairiais paįvairini
mais ir Joniko orkestru įvyks 
šį šeštadienį kovo 17 d. Holly
wood In svetainėje, 2417 W. 43 
rd St. Nutarta tradicinį banke
tą. kaip visados turėti Polonia 
Grove salėje. Klubo piknikai 
vienas bus liepos 8 dieną, kitas 
rugsėjo 16 d. Abu piknikai 
įvyks Bruzgulienės kieme. Pa
sibaigus susirinkimui buvo vai
šės ir šokiai. Koresp.

Detroito L. K. K. sausio mėn. 
sulaukė 20 metų kultūrinių dar
bų sukakties, šiemet kovo 18 d. 
šioji didelė šventė bus minima 
Tarptautinio Instituto salėje, kuopos valdyba 1973 metams. 
Šios institucijos dirbamas didžiai Bus pranešta apie įvykusį SLA 
vertingas kultūrinis darbas. Prie Seimą Floridoje, taipgi bus visi 
I1KK darbų prisideda šaulės Ste- nariai informuoti apie būsimą 
fa Kaunelienė, Vincas Tamošių-. SLA Seimą Bostone, kuris įvyks 
nas. Juozas Augaitis, Jurgis 1974 m. liepos 1 dieną. Taip pat 
Baublys, ir nuo 1958 m. pradžios bus informacija visiems SLA na- 
LKK veikia Lidija ir Vladas riams žinotina apie dabartin 
•Mingėlai — jie visi St. Butkaus ‘ 
kuopos šauliai.

LKK kasmet kartu su ameri
kiečiais, ruošia plataus masto 
muges. Kasmet Tarptautinia
me Institute matome ir lietuviš
ką klėtelę. — joje lietuviai įren
gia savo meno — tautodailės pa
rodą. Tarptautinėje mugėje 
kasmet dalyvauja apie 30 įvairių 
tautų. Amerikiečiai tokias jo- 
markines, judrias, įvairiais gar
sais skambančias, spalvingas 
muges mėgsta. Per savaitę pe
reina virš 16,000 žmonių žiūro
vų. Gerai, kad ir čia šauliai pri- 

| sideda. šiuo metu tikrai daug

Taip pat bus renkama nauja

naujų narių prirašimą labai ge
romis nupigintomis sąlygomis.

Visa tai sužinosite dalyvauda
mi kovo 25 d. SLA 308 kuopos 
narių susirinkime. Atvykdami at 
siveskite ir savo šeimos narius 
bei bičiulius tapti SLA nariais, 
nes tai mūsų garbinga organiza
cija.

SLA išlaikykime visi lietuviai 
taip, kaip mums paliko pirmie
ji jo įkūrėjai. Tęskime ir toliau, 
kad SLA išaugtų jaunas ir stip
rus lietuviško jaunimo rankose.

Street 
6-2345-6

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

TOYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

MAZEIKA&EVANS
6845 SO. WESTERN AVĖ.

ATR-CONDTHONED KOPLXaOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

U

Apkrėsti grybai
FDA (Maisto ir Vaistų Admi 

nistracija) vėl sukėlė nerimą Į, 
Chicagos grybautojų tarpe, at
siųsdama savo inspektorius su
rasti krautuvėse ir atrinkti iš 
Fred Mushroom Prodcuts Co., 
Onio, atgabentas konservuotų 
grybų skardinėles, kur įtaria
ma esant nuodingų botulino 
sporų. Tie konservai buvę prieš 
keletu mėnesių atgabenti UBC 
Distributors. Inc. paskirsty
tojams Chicagoje 2 — 4 — 8 ir. 
12 uncijų dėžutėse, kurios tu
rinčios antrašte Deerwood. Tie 
konservai buvo atšaukti jau va
sario 22 dieną, kai FDA inspek
toriai pastebėjo krautuvėse 
lentynoj kaikurias dėžutes iš
pūstas, kas rodo, kad jose yra 
įsiveisę bakterijų.

čia kalba eina, be abejo, 
apie pramonės rūsiuose augin
tus grybus bendrai vadinamus 
šampinjonais.

NARDI:

Chicagos
Lietnvtų
Izaidotnvrų 
Direktorių
Amociacijoa

TURIME 
<OFLYČ'Af 

VISOSE MIESTO
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVk 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LJTUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. 50th Ave.. Cic'ero, Hl. Phone: OLympic 2-100.

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

GEORGE F. RLDMLNAS
3319 So. LITUANtCA AV£. TeL: YAros 7-1133-1138

STEPONAS €. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREE1 HEpublK 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-««7:

11028 SOUTH WEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

SUSIRINKIMU

PRANEŠIMAI

An taftas Andriulionis, 'Įvak.
308 kp. pirm. So. Bostone St Po

— Lithuanian Nat. Democratic klu
bo susirinkimas ivyfcs kovo 14 d. 8 v.

‘ “ “ 1 galėję. 2417 W 43rd
__ __ ,,, dūmo bu* vaišės.

BetrMce temgulsi, ratšt. *■

» W»wn» tMtrd. ’-191»
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Mutual Federal sulaukė 68 metų

taupymo ir

augo

skolinimo bendrovė, esanti 
2212 W. Cerinak Rd., mini sa
vo 68 metų sukaktį.

Per tuos 68 melus bendrovė 
lietuviams.

Pūkštančiai mūsų tautiečių, 
taupydami mažas ar didesnes 
sumas, gavo palūkanas arba 
gavo paskolas perkamoms nuo- 

bėms. Nei vienas mūsų 
etis neišėjo iš šios įstaigos, 
vęs reikiamos pagalbos ar 

sko-

Petras Kazanauskas džiau
giasi, kad bendrovė nuolat stip
rėja. Bendrovės rezervai ir 
Įvairūs fondai auga, tuo pa
čiu didindami taupytojų ap-

Kiekvieno taupytojo santau
pos yra apdraustos iki $29.000. 
99 Fcderalinėje Apdraudos Kor
poracijoje. Dideli rezervai ir 
vadovybės ilgų metų patyrimas 
kiekvienam Mutual Federal 
bendrovės taupytojai užtikri
na saugų ir rūpestingą laupy-
mą.

lie to, už santaupas bendro
vė dumia patį didžiausią nuo
šimtį, kokį valdžia leidžia mo
kėti.

Santaupos laikomos papras
tose indėlių knygutėse, neša 5'< 
metinį dividendą. Už 10,000.00 
pažymėjimus (certificate), pa
dėtus dviem metams ar ilges
niam-ląikui, moka 6'< metinį 
dividendą. Dividendai visoms 
sąskaitoms apskaičiuojami ir 
išmokami kas trys mėnesiai.

Mutual Federal buvo pirmo
ji taupymo bendrovė Chicago- 
je. prisijungusi prie Federal 
Home Loan Banko kompiute
rių centro, kad greičiau ir ge- 
iau patarnautų savo taupyto- 

janis bei skolintojams naujo
mis patobulintomis skaičiavi-

turto rekordą, jis mo mašinomis.
Bendrovės prezidentas Pet

ras Kazanauskas, direktoriai ir 
tarnautojai kviečia visus lietu-j pasivaišinti kavute bei pyra 
vius ir jų draugus atsilankyti irgaičiais. S. 5. Taupytojas

Eleonora Zapolienė "Arsenos" ir Juozas Aleksiūnas "Ottokaro" 
rolėse, statomoje J. Strausso operetėje "Čigonų Baronas".

Nuotrauka Jeff Mankus

nes. 
gero patarimo taupymo ir 
lininio reikalais.

Bendrovės prezidentas 
zanauskas praneša, kad 
šukei.‘ies metu bendrove pasie
kė naują
viršija 30 milijonų dolerių su-j 
mą. Per paskutinį metą mūsų 
taupytojai padidino savo* sąs
kaitas ar perkėlė iš kitų ben
drovių ir bankų rekordinę su
mą, viršijančią du milijonus 
dolerių. Mūsų taupytojų skai
čius taip pat padidėjo. Mes tu
rime daug taupytojii ne tik iš 
Chicagos, bet iš visos plačios 
Amerikos ir iš užsienio.

apžiūrėti gražias šios įstaigos 
patalpas ir pasinaudoti patyru
sių žmonių prielankiu patarna
vimu finansiniuose reikaluose.

Šį šeštadienį, kovo 17 d., 68 
— metų sukakties proga visi 
kviečiami atsilankyti, prisimin-

MOVING Apdraustas perkraustymas 
^igu8 tr sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ogų metų patyrimas.
i

2022 W 69 ST. CHICAGO, IL< 60636. TeL WA 5-9209

SIUNTINIAI Į 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 

[vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINA5

SIUNTINIAI | LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
West 69th SU Chicago, m. 60629. • TeL WA 5-2787

Dideli* pasirinkimas įvairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, JALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

JEIGU NEBŪTU SENŲJŲ LIETIWISKU 
KNYGŲ, NEBŪTŲ TR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuvišku Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3 00, minkšt $2.50

Knyga Turns bus pasiusta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS. 1739 Sn. Halsted Street. Chicago 8. niinnia

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už S4.0C, o kietuos* 

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 6060S

■_____________ . . ___.

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 Žmogau* Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
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Ii bendrovės svarbią šventę ir

ge- 
bet

huso prie Western ir 26 gatvės 
buvo užpultas dviejų, vieno pei
liu. antro pistoletu ginkluotų 
tamsiaodžių (mano kad meksi
kiečių) jaunuolių. Iš jo atėmė 
piniginę, kurioje buvę apie $50, 
beto, gerokai apspardę nuėjo 
savais keliais. Tuo tarpu prava
žiavo trys mašinos, bet nuo plė
šikų nepadėjo apsiginti.

KAVA NEKENKIA
Širdies ligos su 
kava nesiejamos

Medikai tyrinėtojai turi 
rų žinių kavos mėgėjams,
turi blogų žinių tiems, kurie 
nori maitintis pagal naujausios 
mitvbos vadovėlį vadinamą 
“Dr. Atkins Diet Revolution".!Vasario 20 kuriame jis įtrau-

Senatorius Percy prisiuntė 
kopiją pareiškimo, padaryto

Kalbant apie kavą, Duke 
universiteto profesorius Dr. 
Hegfried Heyden pasakė, kad 
daug kavos gėrimas nepadidi
na rizikos gauti širdies ligą. 
Jis paneigė skleidžiamus gan
dus, kad nerūkantis, bet ge
riantis po daugiau kaip penkis 
puodukus kavos per dieną ke
turis kartus daugiau rizikuoja 
apsirgti širdimi, negu nerūkan
tis ir kavos negeriantis. Dr. 
Heyden pareiškė, kad jo teigi
mams pritaria ir JAV Viešosios 
Sveikatos Įstaiga.

Kas dėl minėto mitybos va
dovėlio. tai pati AMA (Ameri
kos Medikų Asociacija) per
spėjo. kad daktaro Atkinso re
komenduojama dieta. reika
laujanti griežtai sumažinti kar 
bohidratus (angliavandenius) 
nėra pakankamai įrodyta ir ga
li būti pavojinga sveikatai. Ka
va gali nekenkti širdžiai, bet 
daktaro Atkinso dieta gali 
kenkti, praneša AMA. Anglia
vandeniai yra reikalingi ener
gijai ir jie teikia mūsų kūnui 15 
nuošimčius normalaus kalori
jų tiekimo.

kė i Congresional Record New 
York Times, vasario 16>-tos die
nos atspausdintą vedamąjį “The 
Baltic States”.

— Kongresmanas William S. 
Broomfield atsiuntė kopiją jo 
pasiūlytos rezoliucijos, kurioje 
reikalaujama kad Radijo Free 
Europe pradėtų kultūrinio po
būdžio transliacijas į Pabaltijo 
Valstybes.

— A. Zubrys išrinktas LK 
Kūrėjų - Savanorių S-gos To
ronto skyriaus pirmininku, S. 
Pociūnas — iždin., V. Kazlaus
kas sekr. Mję. V. Krikščiū
nas rūpinasi Lietuvos nepriklau
somybės kovų invalidų reika
lais. Skyrius turi 17 narių. Iki 
šiol mirė 1 1 to skyriaus narių.

— Vytautas Meilus tarnauja 
Kanados Imigracijos įstaigoje 
Ottawoje. Dabar yra perkelia
mas j ambasadą Švedijoje. 
Anksčiau dirbo imigracijos val
dininku Ispanijoje ir Japonijoje.

— Amerikos Legiono Don 
Varnas posto Moterų vieneto 
pareigūnė Anelė Pocienė pra
neša. kad tradicinė žaidimų po
pietė Bunco party bus kovo

TRUMPAI

— “Pelkių žiburėlio” literatū
rinėje valandėlėje, girdimoje 
per Margučio radiją tarp 8—9 
vai. vak., šį ketvirtadienį, kovo 
15 d. Montrealio Lietuvių Dra
mos Teatre aktoriai atliks iš
trauką iš Birutės Pūkelevičiūtės 
pasakiškos komedijos “Aukso 
žąsis”.

— Amerikos Lietuvių Tary
bai Kongrcsmanai Peter W. Ro
dino. Jr.. Glenn M. Anderson. 
Charles W. Whalen. Jr., ir Ja
mes Delaney prisiuntė kopijas 
savo padarytų pareiškimų Va
sario 16-tos proga. Taip pat se
natoriai Birch Bayh ir Paul 
Fannin atsiuntė pareiškimų ko
pijas. Visi Ial>ai gražiai ir sti
priai pasisakė Lietuvos reikalu.

■11 , -.ju, ... 1

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
ACME GRIDLEY OPERATE 

AND SET.
Day shift. Steady work with regular 

overtime.
Full Company benefits. 
Experience necessary.

Call BILL 384-6505

HELP WANTED
FULL TIME. — Body and fender 
repair. Man with at least 5 years 
experience. — Good salary and 

benefits.
456-2310

POLISHER AND BUFFER 
Experienced on Brasse Castings. 

Steady work. 40 hour week. 
MELVIN WOLF & ASSOC. 

223 W. HI BBARD ST. 
611-4997

SETUP-SCREW MACHINE
Multi million dollar company is look
ing for experienced setup personnel 
for New Britain screw machines to 
work on night shift. 11 hours per 
night. No Saturdays. Average earn
ings of $6 per hr. including night pre
mium. Time and one-half for all 
hours over 8 per day. Call 967-6300.

Ask for Personnel.
An equal opportunity employer.

DIE SETTER
PUNCH PRESSMAN 
TOOL & DIEM A m 

MECHANIC - MACHINIST 
Compound Blank and Form 

Benefits.
2030 WEST RASCHER 

UP 8-3900

MACHINE OPERATORS AND 
SET UP MEN

Must be (qualified to operate New 
Britain and Davenports. Good star
ting pay and good Company benefits.

ALLOY SOCKET SCREW 
PRODUCTS CO.

4882 N. CLARK ST.
Tel. 271-8300

PRESS 'BRAKE SET UP 
AND OPERATE

Steady Work. Good wages. Hospita
lization and medical insurance. Paid 
holidays. Our plant vicinity Western 

& Ogden.
Call Mr. WARREN HAUK 

277-2124

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SWITCHBOARD 
OPERATOR — TYPIST 

Loop law office, 5 day week, 
group insurance, good salary.

CALL 
CE 6-2768

SECRETARY TO 
OFFICE MANAGER 

Interesting position. Loop office. 
Typing, good figure aptitude and 
shorthand helpful. Liberal fringe 
Benefits. Call Mr. Schreider at 
Chicago Association for Retarded 

Children.
Tel. 922-2202

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

MACHINE OPERATORS 
MALE OR FEMALE

For light machining. Good pay and 
working conditions. Insurance paid. 

H & S SWANSON TOOL CO.
2700 TOUHY AVE.

439-3242. Ext. 44
ELK GROVE VILLAGE. IL.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

BEAUTY SHOP
“2 Stations”

6600 So. CLAREMONT 
Low rent and good business.

423-8509 or PR 6-6318

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

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.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKEJ1MAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VIŠŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVICIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave.
PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ 

Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach, Fl 33706 
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS, brokeris

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

raii’i r «re anu Casualty Comoan«

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME IAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB6S
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Te!.: REpublie 7-1941

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

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

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

Arti

PAŽVELK
1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 

514 ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

Į 10 BUTU 2 aukštų mūras.
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 o Kamn. 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 sklypas, pajamų $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, 
kaip naujas. $23,000.

2 BUTŲ 6 metų luksus mūras. 2 auto 
mūro garažas. Viengungiui Įrengtas 
beismoritas. Arti nfiso. $48,800.

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

2 BUTŲ gražus mūras arti vienuo
lyno. Naujas gazo šildymas. 2 auto mū
ro garažas. $28.500.

6 KAMBARIU modemus medinis. 
Naujas 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- 
auette Parke. Kaina $9,900

8 KAMBARIŲ 1% aukštu 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas 83 ir Kedzie. $32,000.

Valdis Real Estate
’051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7290

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Silvestras Kanapinskas. gy
venantis Brighton Parko apylin
kėje, praeitą penktadienį apie Greit pritūpdama*, žmogų* viršuj* 
10 vai. vakare laukdama, auto- SWBl*“

18 d. 3 vai. popiet posto patalpo
se. 6816 So. Western Ave. Ren
gėjų komisiją sudaro ponios: 
Bernice Ambrose, Violeta Jo
cius. Rita Radcliff. Jean Par- 
gauskas, Anelė Pocius. Joana 
Sobeckis. Valerija Stanaitis ir 
Ann Shulmistras. Organizaci
jos pirm, yra Stella Wabol.

— Martynas Sinkevičius iš 
Rockfordo artėja prie 89 metų 
amžiaus. Nors sveikata ir gera 
savijauta negali pasigirti, tačiau 
planuoja švęsti 55 m. laimingo 
vedybinio gyvenimo sukaktį su 
miela žmona Ona, kuri juo rfl-

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, saw.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60909. TeL: VI 7-3447

pinosi ir rūpinasi, ypatingai ligų 
bei nelaimiu metu.

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
•R SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro sa- 
virtinimae ir valymai. Mūrininko, 
-taliaus, cemento ir dažytojo darbai 
teltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TeL 238-8656

— Rita Brazytė. Vanda Karai
te, Debia Šumskytė ir Mark Du- 
chota laimėjo pirmas vietas ir 
miesto mero skirtas premijas 
Marquette Parko Lietuvių para
pijos mokyklos mokinių kon
kurse už rašinius apie švaros 
palaikymą mieste ir apylinkėje.

— Rimas Viktorą iš Hubbard 
aukšt. mokyklos laimėjo 15-to 
dislrikto premiją už mokslo po
puliarinimo darbą. Paroda ir 
varžybos įvyko Ford City pre
kybos centre.

— Joseph Markūnas ir Geor
ge Benas iš Marist aukšt. mo
kyklos už pažangą moksle, gerą 
elgesį ir veiklą jaunimo organi
zacijose yra priimti j National 
Honor draugiją.

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo Informacijos 
INSURANCE
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PIRKIT! JAV TAUPYMO BONUS




