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INDIJOS KARIUOMENĖ JAU APSUPO
EGIPTO PREZIDENTAS PAŽADĖJĘS

RUSAMS NUOLATINES LAIVYNO BAZES

1$ VISO PASAULIO

■ KAIRAS. — Egipto prezidentas Sadat priėmė New York 
Times redaktorių Sulzbergerį ir davė jam interview, kuriame da
lyvavo ir Egipto valdžios laikraščio Al Ahram redaktorius Heykal. 
Prezidentas- pareiškė, kad jis pažadėjo Sovietų Sąjungai duoti 
karo laivyno bazes Viduržemio jūroje ir po konflikto su Izraeliu 
išsprendimo. Sovietai atėję į pagalbą Egiptui, kada šiam grėsė 
pavojus , todėl Egiptas liks dėkingas sovietams, pareiškė Sadat.

Jis nurodė, kad sovietų pata
rėjai liks Egipto kariuomenėje 
ir toliau, nes karas esąs mokslas 
ir Egiptui reikia technikų. So
vietai norėję kelis kart išvež
ti savo raketų ekspertus namo, 
tačiau Egiptas juos prikalbėjęs 
pasilikti ir mokąs jiems algas 
“kieta valiuta”. Sovietų rake
tų specialistų nesą prie. Suezo, 
jię atitraukti į Egipto gilumą.

Egipto prezidentas, piktai kal
bėjo apie Amerikos dviveidišku
mą, siūlant tardpininkauti tarp 
Egipto ir Izraelio. Sadat manąs, 
kad taip Izraelio ir Amerikos 
yra kokia tai slapta sutartis, ku
rios Nixonas negalįs laužyti. Tą 
sutartį sudaręs prez. Johnsonas. 
Amerika įrodžiusi, kad ji ne
gali padaryti Izraeliui jokio 
spaudimo.

Sadat kritikavo Ameriką, kad 
ši reikalaujanti paliaubų ir ka
riuomenių atitraukimo Indijos- 
Pakistano konflikte, tačiau ne
reikalaujanti to paties iš Izrae
lio. Egipto 'apsiginklavimas dar 
esąs blogesnis už Izraelio ir 
Amerika tai žinanti per savo 
žvalgybos satelitus. Amerika 
siekianti užtęsti visą Izraelio- 
Arabu konfliktą iki kitu' metu 
rinkimų, kad galėtų teisintis, 
jog rinkimų rūpesčiai neleidžia 
spręsti to konflikto, jog reikia 
palaukti,, kas bus išrinktas pre^ 
zidentū. . ; •’ ; ;•

Sadat pareiškė, kad -jis pra
laimėjo -mūšį, bet nepralaimė
jo karo. .Egiptas pasiruošęs pri
imti taikų sprendimą, tačiau tas 
sprendimas turįs būti garbingas.

Šiaurinėj Airijoj 
tęsiami žudymai 

BELFASTAS. —' šiaurinėje 
Airijoje du vyrai įėjo į protes
tantų politiko, Ulsterio senato- 
riaus, namus ir jį nušovė. Vėliau 
vyrai išvarė jo žmoną lauk ir 
susprogdino namą, palaidodami 
senatoriaus kūną po namo griu
vėsiais.

Slaptos airių armijos vado
vybė paskelbė, kad jos nariai dėl 
šios žmogžudystės nekalti. Ai
rijos katalikų kardinolas Con
way pasmerkė smurtą ir žudy
mus, ypač tuos, kurie įvyksta 
nužudytųjų šeimoms, vaikams 
stebint. • . !

Kinija smerkia 
sovietų politiką

HONG KONGAS. — Kinijos 
spaudos agentūra paskelbė nau
ją sovietų politikos Indijoje pa
smerkimą. Pareiškime sovietų- 
indų draugiškumo sutartis vadi
nama karinės agresijos sutarti
mi. Per savo ekonominę ir ka
rinę paramą Indijai Sovietų Są
junga norinti išplėsti Indijoje- 
je savo įtaką. Indija parsida
vusi sovietų imperializmui ir re
mianti “socialimperializmo” eks
pansiją. Maskvai esąs geras biz
nis Indijos agresija prieš Pakis-

- širdies smū

ČIKAGA. — Amerikos Lietu
vių Tarybos peticiją preziden
tui Nixonui iki sekmadienio jau 
pasirašė 5,000 žmonių.

BOISE. — Idaho kelią valąs 
sniego traktorius rado sėdinčią 
sniege basą moteriškę, beveik 
be sąmonės nuo šalčio. Jos au
tomobilyje rastas 3 metų vai

das dar gyvas, o 8 mėn. kūdikis 
sušalės negyvai.

HAIFA. — Izraelio vyriausy
bė nutarė sumokėti 10,000 dol. 
argentiniečiui, kuris pirmas iš
aiškino Argentinoje gyvenanti 
nacių Vokietijos aukštą pareigū
ną Adolf Eichman, kuris vėliau 
izraelitų buvo pagrobtas iš Ar
gentinos, nuteistas ir nužudytas. 

; Argentinietis Luthėr Herman, 
70 metų, patyrė apie Eichmaną, 
kada jo duktė pradėjo draugau
ti su Eichmano sūnumi dar 1959 
m.
įS NEW DELHI.
gį gavęs mirė Kašmiro vyriau
sias ministeris Ghulam Sadiq, 
valdęs Kašmiro provinciją kaip 
Indijos patikėtinis.

' WASHINGTONAS. — Mais
to, ir vaistų administracija turi 
išspręsti keblų klausimą: kas 
yra ir kas turi būti makaronai. 
Viena Įmonė pradėjo gaminti 
naują makaronų rūšį iš 30% 
kviečių miltų, 30% sopos pupų 
miltų ir 40% kukurūzų miltų. 
Tie makaronai turi 8 kart dau
giau proteinų už paprastus kvie
tinių miltų makaronus. Senųjų 
makaronų gamintojai skundžia
si, kad tie sojos ir kukurūzų ga
miniai gadina biznį visiems ma
karonams ir siūlo juos vadinti 
“makaronų imitacija”. Naujųjų 
makaronų gamintojai teigia, kad 
jiems priklauso makaronų atei
tis, nes jų mitybinė vertė esan
ti didesnė.

Demokratai negali 
laimėti rinkimų

MIAMI. — Sen. Hubert Hum
phrey paskelbė, kad jis daly
vaus kovo 14 d. Floridos pirmi
niuose rinkimuose, kuriuose įra
šytas dalyvauti ir sen. Edmund 
Muskie. čia ir, vėliau, Wiscon
sin© pirminiuose rinkimuose ba
landžio 4 d. paaiškės, kuris tų 
dviejų demokratų kandidatų Į 
prezidentus yra stipresnis.

Gallupo viešosios opinijos ty
rinėjimai parodė, kad jei rinki
mai būtų šiandien, prezidentas 
Nixonas nugalėtų visus demo
kratų kandidatus. Stipriausi de
mokratai būtų sen. Kennedy ir 
sen. Muskie. Jie abu gautų, pa
gal Gallupą, po 41% visų balsų. 
Jei prieš Nixona išeitų sen. Mc
Govern, jis gautų 33%, o sen. 
Humphrey — 37% visų balsų, 
šiame gyventojų apklausinėji
me buvo prileidžiama, kad kan
didatuos ir trečiasis kandidatas 
George Wallace, kuris apklau
sinėjime gavo 12% balsų.

Ryty Pakistano bengalai padeda Indijos kariuomenei sumušti Pakistano kariuomenę.

pasaulio spaudoje
Simo Kudirkos žygio paminė

jimas, įvykęs lapkričio 23 d. 
ties Martha’s Vineyard sala, At
lante, pastebėtas spaudos agen
tūrų. Laivu plaukė, be per 100 
lietuvių, ir Associated Press at
stovas. I - e

“The Washington^ Post” dien
raštis lapkričio 25 jčL Įdėjo di
delę per tris skiltis nuotrauką.. 
Nurodyta, kad joje matyti Vil
ko Pirmininkas dr. J. K. Valiū
nas, laikąs rankoje Kudirko žy
giui prisiminti vainiką. Įtakin
gas Vašingtono dienraštis dar 
priminė ir S. Kudirkos žygio; 
prieš metus toje vietoje įvyku
sio, aplinkybes — rusų elgesį, 
lietuvio sugrąžinimą sovietams 
ir kt.

s.

Kudirka nelanko kursų

UPI spaudos agentūra JAV-se 
m. lapkričio 25 d. visame pa

sauly paskleidė žinią apie el
gesį su Simu Kudirka stovyk
loje, kurioje jis atlieka baus
mę.. Nurodyta, kad žinia apie 
S. Kudirką gauta iš Maskvos, 
kur ji buvusi paskelbta “Pasku
tinių įvykių kronikoje”, pogrin
džio spaudoje (Samizdat).

žinia apie S. Kudirką buvo 
skelbta JAV radijų, televizijos. 
Ją skelbė ir tolimųjų vietų spau
da, pvz. Kalifornijoje. Pomono- 
je leidžiamas “Progress-Bulle
tin” (lapkr. 26).

Pagal iš Maskvos gautą žinią, 
Simas Kudirka laikomas priver
čiamųjų darbų stovykloje, esan
čioje Mordovijos autonominėje 
sovietų respublikoje.

Kudirka atsisakąs lankyti 
stovykloje rengiamus politinius 
kursus ir už tai jam draudžia
ma .Stovyklos krautuvėje nusi
pirkti maistą, rūkalus ir kt.

Kudirka gi nelankąs kursų to
dėl, kad jis neprisipažįsta esąs 
kaltas. Priešingu atveju, jis ma
nąs, jog savo namuose tėvynė
je jis būtų laikomas nenorma
liu žmogum.

Dar nurodyta, kad keli as
menys iš Lietuvos buvo pas Ku
dirką apsilankę ir patarę jam 
lankyti tuos politinius kursus, 
nes jis galėtų įsigyti geresnio 
maisto. Pagal vakariečių šalti
nius, Kudirka, maitindamasis tik 
stovyklos tiekiamu maisto da
viniu negalėtų ilgai išlikti gy-jkie” (spalio 10) ir kiti laikraš- 
vas. ■ ' Ičiai. (E)

IAUSIOS ŽINIOS

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba pratęsė dar vieneriams 
metams taikos kariuomenės lai-' 
kymą Kipro saloje.

+ Valstybės departamentas 
pareiškė nepasitenkinimą sovie
tų elgesiu Jungtinėse Tautose 
ryšium su Indijos-Pakistano 
konfliktu. .Amerikos, diplomatai 
bando atspėti, kokie yra sovietų 
ilgalaikiai tikslai. Prezidentas 
Nixonas parašęs premjerui Ko- 
sygnui laišką, prašydamas pri
laikyti Indiją, tačiau negavęs at
sakymo.

ę Bulgarijos užsienio reikalų 
ministeris žuvo kalnuose besli- 
dinėdamas.

♦ Floridos teismas nuteisė 
vyrą, kuris bandė parduoti du 
savo vaikus 2 ir 3 metų amžiaus 
už 7,000 dol. ir vartotą automo
bili.

+ Izraelio valdžia sumažino 
gynybos ministerijos biudžetą 
14.3 miL dol.

< Karo laivyno lėktuvas, skri
dęs iš Filipinų Į Vietnamą dingo 
jūroje su 10 kareivių.

< Pietų Vietnamo 6,000 ka
reivių pradėjo Kambodijoje nau
ją ofenzyvą.

♦ Jugoslavijoje lankosi Af
ganistano karalius Mohammed 
Zahir Shah.

NEW YORKAS. — Sulaukęs 
80 metų mirė David Sarnoff, te
levizijos ir radijo pionierius, va
dovavęs RCA korporacijai ir 
NBC televizijos stotims. Nors 
jie niekad nėra baigęs vidurinės 
mokyklos, Sarnoff tapo mili
jonieriumi ir buvo armijos at
sargos generolu.

Argentinoje, Australijoje

S. Kudirkos pareiškimai Vil
niaus spaudoje plačiai išgarsin
ti įvairių kontinentų ir įvairių 
tautybių spaudoje. Buenos Ai
res, Argentinoje leidžiamas len
kų savaitraštis Glos Polski” 
spalio 8 d. (nr. 40) atpasakojo 
praėj. metų įvykį su Kudirka 
ir ipakartojo jo žodžius, ypač 
tuos, kur jis pabrėžė, nelaikąs 
savęs sovietų piliečiu. Tokio pa
ties turinio plačius straipsnius 
skelbė Sydney, Australijoje len
kų laikraštis "Wiadomosci Pols-

Kinija paleido 
du amerikiečius

HONG KONGAS. — Komu
nistinė Kinija paleido iš kalėji
mo du amerikiečius; vyrą, kuris 
išbuvo nelaisvėje 19 metų ir mo
terį, pagautą 1968 m. privačioje 
jachtoje, - jūroje. Kartu kinai 
pranešė, kad trecias kalinys, nu
teistas už šnipinėj imą kalėti iki 
•gyvos galvos, bus paleistas už 

penkerių metų. Pranešimas mini 
ir ketvirtą amerikietį, kuris ka
lėjime prieš dvejis metus misi-, 
žudęs. ■ Jis buvo suimtas kartu 
su paleista moterim.

Paleisti amerikiečiai jau at
vyko į Hong Kongą, iš kur jie 
išskrido į JAV. Amerikoje ne
buvo žinoma, kad paleistoji mo- 

iteriškė Mary Ann-Harbert arba 
nusižudęs vyras iš viso buvo 
Kinijoje. Jie buvo laikomi din
gę jūroje.

Milijoninės žydų 
aukos Izraeliui

NEW YORKAS. — Izraelio 
premjerė Goldą Meir, prieš jai 
išvykstant namo, buvo pagerbta 
Izraelio bonų organizacijos ba
liuje, kuriame buvo pranešta, 
kad Amerikos žydai šiais metais 
jau nupirko bomi už 204,639,000 
dolerių. Organizacijos vadai pa
skelbė, kad iki metų galo bus 
surinkta iš viso 250 milijonų dol.

Goldą Meir kartu su buvusiu 
premjeru Ben Gurionu Izraelio 
bonų agentūrą įsteigė 1951 me
tais. Amerikos žydai tada paža
dėjo kasmet surinkti Izraelio 

naudai kiek galima daugiau lė
šų.

Kroatai pasitraukė 
iš partijos vadų 

ZAGREBAS. — Jugoslavijos 
prezidentui Tito praėjusią sa
vaitę piktai pakritikavus Kroa
tijos partijos pareigūnus, trys 
jų pasitraukė iš komunistų par
tijos vadovybės-Kroatijoj e. Pa
sitraukusių tarpe yra komunis
tų partijos pirmininkas, vykdo
mojo komiteto sekretorius ir 
vienas jo narys.

Tito kaltino kroatus naciona
lizmu ir ryšiais su užsienio kro
atų organizacijomis.

NEW YORKAS. — Amerikos iniciatyva vėl buvo sušaukta 
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba bandyti priversti Indiją ir 
Pakistaną skelbti karo paliaubas. Indija ir Sovietų Sąjunga rei
kalauja, kad taryba pirma išklausytų bengalų atstovų ir tik tada 
skelbtų rezoliucijas. Amerikietis George Bush apkaltino sovietų 
ambasadorių, kad tas bando trukdyti laiką, kad Indija galėtų 
užimti visą Rytų Pakistaną. Sovietų Malikas atkirto amerikiečiui, 
kad tas sušaukė tarybą norėdamas pažiūrėti ar sovietai dar kartą 
vetuos tarybos nutarimą.

kinų koloniją
NEW YORKAS. — Atvykus 

į New Yorką komunistinės Kini
jos delegacijai, įvyko skilimas 
New Yorko kinų kolonijoje. Se
nosios kinų organizacijos ir ke
turi laikraščiai toliau laikosi 
Taivano vyriausybės ir. su ko
munistais nebendrauja, tačiau iš 
jaukesnių kinų tarpo atsiran
da nemažai Kinijos delegacijos 
draugų.

šeštadienį Kinijos delegacija 
į viešbutį Roosevelt, kur ji yra 
apsistojusi, sukvietė 100 kinų Į 
priėmimą, o sekmadieni apie 700 
kinų iš New Yorko ir kitų mies
tų buvo pakviesti Į filmo paro
dymą. Priėmime svečiai kartu 
su delegatais buvo vaišinami ki- 
nietiškomis degtinėmis ir ciga
retėmis. k U ---i

kuri yra ant 
Divnogorsko 
nuo Krasno- 
jėgainės jau

Sovietai baigė ' 
Sibiro jėgainę

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga paskelbė, kad buvo baigta sta
tyti didžiausią pasaulyje hidro
elektrinė jėgainė, 
Jenisėjaus upės, 
mieste, 20 mylių 
jarsko. "Dalis tos 
veikė. Ji turi 12 generatorių, 
kurių paskutiniai du jau pradė
jo gaminti elektros energiją.

Generatoriai buvo pagaminti 
Leningrade. Juos specialūs bai
dokai atgabeno šiaurės jūra ir 
Jenisėjaus upe. Be šios jėgai
nės Sibire veikia dar dvi, o dvi 
bus dar statomos ant Jenisėjaus 
ir Angaros upių.

Britai susitarė

BRIUSELIS. — Britanija pa
galiau baigė derybas su Euro
pos Rinkos vadovybe dėl žūklės 
teisių Britanijos teritoriniuose 
vandenyse. Sutartis leidžia Bri
tanijai, Airijai ir Danijai 10 me
tų nedalyvauti rinkos bendros 
žūklės susitarime. Visos rinkos 
valstybės laisvai žuvauja viena 
kitos vandenyse. Trims minė
toms valstybėms bus padaryta 
išimtis. Po 10 .metų rinkos mi
nister] ų taryba vėl svarstys to
limesnę žūklės padėtį.

Norvegija yra vienintelė iš 
keturių rinkos kandidačių, ku
ri nesutinka net svarstyti įsilei
dimo į savo vandenis svetimų 
valstybių žvejų net ir po 10 me
tų.

Britanijoje šis susitarimas 
irgi sukėlė kritikos bangą, žve
jų miestuose politikai kaltina vy
riausybę, kad ši juos “pardavu
si”. Britų atstovai derybose iš
siderėjo iš rinkos, kad tuo at
veju, jei Norvegija gaus geres
nes sąlygas už Britaniją, ši pa
silieka teisę vėl žūklės klausi
mą kelti ir derėtis iš naujo.

: Amerikos naujausias laivyno 
lėktuvnešis, atomine energija 
varomas, 99,000 t. “Enterprise” 
išplaukė iš Vietnamo vandenų 
į Indijos vandenyną. Jam skir
tas uždavinys išgelbėti ameri
kiečius iš Rytų Pakistano.- Lėk
tuvnešį lydi keli kiti karo laivai. 
Skelbiama, kad sovietai irgi su
stiprino savo karo laivyną Indi- m 
jos vandenyne. Kiti laivai dar 
atplaukia iš Vladivostoko. Indi
jos vandenyne sovietai turi 12-15 
laivų ir 10 povandeninių laivų.

Pranešama, kad Pakistanas 
skubiai prašo ginklų iš Irano, 
Turkijos, Jordano, Saudi Ara
bijos ir Libijos. Kašmiro fronte 
vakar nebuvo didesnių mūšių, • 
tačiau Rytų Pakistane Indijos 
kariuomenė jau apsupo Dacca 
miestą ir yra 15 mylių nuo miesto 
centro. Indai paleido vieną į 
nelaisvę paimtą Pakistano kari
ninką ir“ pasiuntė jį į miestą pas 
vyliausią Pakistano kariuomenės 
vadą gen. Niazi, kuriam siūloma 
-pasiduoti, kitu ątYeju4?tdabgra-‘ - 
si na atiduoti visUS pakistanie- ’ “ 
čius bengalų partizanams, kurie 
pakistaniečius išskers. Pakista
nas protestuoja, kad šitoks gra
sinimas prasilenkia su Ženevos 
karo -veiksmų konvencija.

Spėliojama, kad indai užims 
Dacca, 750,000 gyventojų mies
tą, dar šiomis dienomis, nors pa
kistaniečiai žada gintis iki pa
skutinio vyro. Mieste esą ben
galai laukia ženklo ir rengiasi 
masiniai sukilti. Daccoje pilna 
pabėgėlių iš viso Rytų Pakis
tano, daugiausiai ne bengalų. Jų 
tarpe bengalų labai nekenčiami 
biharai, kurie padėjo pakista
niečiams persekioti bengalus. 
Biharai yra musulmonai, pabėgę 
iš Indijos Bihar provincijos 1947 
metais. Jie ir savo išvaizda ski
riasi nuo bengalų. Daccoje esą 
apie 3,000 ginkluotų bengalų. 
Pakistano kareiviu esą apie 37.- 
000.

Indija paskelbė, kad jūroje nu. 
skendo viena iš jos turėtų as
tuonių fregatų.

Sovietų delegacija 
atvyko Indijon

NEW DELHI. — Indijon at
vyko sovietų delegacija, vado
vaujama užsienio reikalų vice- 
ministerio Vasily Kuznecovo. Jis 
tuoj susitiko su premjere Indi
ra Gandhi. Tuo pačiu metu i 
Maskvą nuvyko Indijos delegaci
ja, vadovaujama diplomato 
Dhar. Manoma, kad jo tikslas 
prikalbinti sovietų vyriausybę, 
kad ji pripažintų Bengalijos val
stybę buvusiame Rytu Pakista
ne.

Stebėtojai galvoja, kad Kuz
necovas bandys įtikinti Indijos 
valdžią, kad ji pasitenkintų lai
mėjusi Rytų Pakistano karą ir 
ne!>etestų mūšių Vakarų Pakis
tane. l>et priimtu Jungtinių Tau
tų rezoliuciją ir paskelbtų karo 
paliaubas.



ALVUDO NARIŲ SUSIRINKIMAS IR 
PASKAITOS GRUODŽIO 4 DIENA

Valandų anksčiau prieš nu- 
slaty vakaronės programą Ak 
vudo valdybos ir kiti nariai, 
susirinkę Jaunimo Centre, ap
tarė savo bėgamuosius reika
lus.

Pirmuoju dienotvarkės punk 
tu buvo pagerbti žuvusieji sa- 
vaooriai-kūrėjai minutės atsis
tojimu. Alfas Brinką i/ask/itė 
(iš juostos) savanoruj“"lesta- 
mentą. Nutarta sunkiai sergan
čiam savanoriui Kaziui Dobi
lui, Ciceroje. parašyti paguo
dos laišką ir kiek kas išgali, 
medžiaginiai paremti. Buvo 
prisimintas Simas Kudirka ir 
pagerbtas aklos 71 metų Onos 
šaltmanienės sukurtais dviem 
eilėraščiais.

Po to Alvudo pirmininkė 
Zuzana Girdvainytė papasa- 
ko, kaip iki šiol buvo renka
mos aukos senelių namams Įsi
gyti. Dr. J. Aadomavičius pa
tikslino. jog praeitais metais 
nariai rinko savo darbovietėse 
ir pas pažįstamus. Prašė ir šiais 
metais taip pasidarbuoti.

Knygų platinimo reikale pir 
mininkė pranešė apie Alvudo 
išleistas knygas bei brošiūras 
ir prašė jų čia pat Įsigyti, tuo 
paremiant į senelių namus.

Dr. Adomavičius kreipėsi Į 
nares-ius ir nenarius, prašy
damas, kai bus atsišaukta tai- 
kos prie maisto pagaminimo ir 
jo aptarnavimo parengimuose, 
neatsisakyti kas gali pagelbėti. 
Mat, yra?organizacijų, kurios 
savo parengimuose prašo Al- 
vudą aprūpinti lankytojus lie
tuvišku maistu. Pavyzdžiui,

dos festivalyje, prašant Lietu
viu Bendruomenei. Tačiau su 
turimu Alvudo šeimininkių 
sąstatu sunku didesniu mastu 
■pasiruošti.
r Kaip vaikų teatro kurato
rius, d r. J. Adomavičius krei
pėsi dar i narius, lygiai ir į jau 
geroką skaičių atsilankiusių Į 
paskaitas, ragindamas tėvus 
pašyti vaikus Į teatro artistų 
eiles.

Pirmininkė Z. Girdvainytė 
išdėstė reikalą ateinančiais
metais suruošti Užgavėnių
'pobūvį su blynais, vieton šiais 
metais neruošiamų Kūčių.
Preštaravimų neatsirado. Ne
buvo nei. klausimų nei suma
nymų. Paskelbus pasitarimų 
pabaigą , nuplota delnais.

Lygiai šeštą valandą vakaro 
gausiai susirinkusiai publikai 
dr. J. Adomavičius pradėjo pas 
kaitą apie žmogaus vidaus or
ganų sudėti bei jų atliekamą 
darba. Daugiausia viskas su
kosi apie širdį, — jos paskirti 
bei funkcijas; kraujo indų 
veikimą ir gyslų užakimą — 
sklerozę. Visi aptariami orga- 
■nat buvo parodyti skaidrėse, 
kaip daktaras paaiškino — tai 
ne piešiniai, bet tikros nuo- 

. traukos, padarytos atidengus 
kūno paviršių. Rodė ir galvos 
smegenis. Kalbėjo apie jų 
gyslų užakimą ir to pasekmę — 
paralyžių.

Tema “Kaip atitolinti senat
vę” dr. Ad. kalbėjo visą va
landą, gyvai, suprantamai ir 
garsiai. Išaiškino priežastis, 
dėl kuriu atsiranda vidaus or- 

C

Londono varžytynėse buvo parduoti karalienės Viktorijos marškiniai, už kuriuos vienas istorini y 
drabužiu mėsė jas sumokėjo 70 dol. Marškiniai siūti apie 1860 metus.

vengti. Tinkama mityba ir tvar 
kingu gyvenimu. Kūno ligų 
profilaktikoje palietė ir dvasi
nio nusiteikimo didelę reikš
mę sveikatai. Pyktis, pagieža, 
neapykanta, nesiliaujantis irz
lumas ir gilus neatlaidus rūpės 
tis, — tai didžiausi priešai na
tūralaus kūno veikimo, kenkia 
sveikatai.

Nesame angelai — teigė jis 
— žmogui būdinga nusikalsti. 
Bet turime to vengti, atsiprašy
ti ir skriaudą greis užmiršti. 
Esu kaltas ir aš. Aš kaltesnis 
už visus. Prašau man atleisti. 
Aš atsiprašau visų...

Tais rimtai ištartais žodžiais 
dr. Adomavičius baigė savo pa 
skaitą. Įsiviešpatavo dar di
desnė tyla negu klausantis 
paskaitos, ir tik po minutės 
prapliupo gausūs aplodismen-

GIRNAKALIO PAMOKSLAS DIRKIUI
LAISVOJI TRIBŪNA

Viename iš paskutiniųjų 
Vienybės numerių jos tavorš- 
čių popas, autorius pamokslų 
apie kairę ir, dešinę, parašė 
senam laikraštininkui ir visuo 
menininkui p. Dirkiui pamo
kinanti priklodą apie tris uba
gus: aklą, šlubą ir kurčią. Raš 
tą pradėjo p‘. Dirkio pavarde, 
parašyta didelėm stambiom 
raidėm. Toliau pacitavo vieną 
jo straipsnelį ir pradėjo kibti 
žmogui į pakinklius. Sako, 
jau senas, pensininkas, tai vi
siškai netinka kalbėti apie ko
vą, vadavimą. Girdi, jeigu per 
tiek metų neišvadavom, tai ir 
neišvaduosim. Ieškokit, sako, 
kito kelio. 0 kad būtų viskas

teiravo, ar negalėtų sugrįžti 
į universitetą ir vėl dėstyti 
marksizmą bei leninizmą, kiek 
ąlgos gautų ir t. t. 0 to senio 
nebuvo. Jis, matykit, visą tą 
akademinį šviesųjį elitą igno
ruoja. Tai kaip? Aišku, tvoti 
jam...

Na, ir tvojo. Prilygino prie 
aklo, kurčio ir bekojo. Atseit, 
nieko nežino, nesupranta ir 
nemato. Ir, sako, !dar rašyti 
nemoka. Girdi, tik pažiūrėkit, 
kiek klaidu... 

V

Siūlo kitiems ieškoti naujų 
kelių, o pats, lyg koks kaimo 
mokytojėlis, skaičiuoja pra
leistus taškelius ant “i”. Vai
kiška.

taip buvo šį rudenį tautų pa r o-'ganų susirgimai ir kaip jų iš- tai.
Sekė dermatologo dr. Kasty

čio paskaita apie odos ligų rū
šį “tsoriasis”, kuriai priklau
so ir mūsų vadinamos pleiska
nos. Aiškino apie odos viršuti
nio ir apatinio sluoksnių vaid 
inenįi tsariasis ligoje. Nurodė, 
kaip anksčiau buvo gydoma ir 
kaip dabar. Esą, prieš 20 metų 
daug kas odos ligose medicinai 
nebuvo žinoma. Dabar gydy
mas lengvesnis. Jo visi teigi
niai buvo atvaizduoti skaidrė
se.

Nuostaba ir baimė kyla pa
mačius kokia deformuota pa
sidaro oda vienokiai ar kito
kiai ligai ją ištikus.

Jaunas gydytojas dr. K. Ju
čas, čia užaugęs ir mokslus bai
gęs, kruopščiai dirbdamas sa
vo profesijoje ir nevengiąs są
lyčio su platesne visuomene ją 
apšviesti, turi visus duomenis 
mokslininko karjerai Jis susi
laukė ir daug klausimų į ku
riuos davė atsakymus.

aiškiau, tai paduodu trijų uba
gų konferencijos apie karą pri- 
kloda.

Perskaičius tą Vienybės ma- 
liodiją. greit pasidaro aišku, 
kad viso “pamokslo” tikslas 
— ‘įgnybti savo kaimynui, ku
ris nenori tūpti po Vienybės 
sijonu, nedalyvavo draug su 
juo ir Kubilium' garsiojoj ‘Cice
ro “bendradarbių” taikos kon
ferencijoj ir t-1. '

Kurgi ne? {Ten atėjo banki
ninkas, buvęs NKVD viršinin
kas. istorikai,: inžinieriai, me
nininkai, mokytojai, profeso
riai (marksizmo bei kitų galų) 
ir žurnalistai. Visi gražiai ir 
kultūringai pasikalbėjo, pasi-

Į Rask-Rasčiausko 
vaišės Buenos Aires
Apie JAV lietuvių ekskursiją 

Argentinon
American Travel Service di

rektorius Vladas Rasciauskas iš 
Chicagos per Australiją atskri
dęs į Buenos Aires, apsistojęs 
Plaza viešbutyje, lapkr. 24 d., 
pagalbėjo telefonu su savo įstai
gos vedėja, SLA iždo globėja, 
Juze Mileryte, kuri pasakė, kad 
Vyt. Sadžius ir dar pora ekskur
santų užsiregistravo kelionei 
Argentinon gruodžio 19 d. da
lyvauti Naujų Metų sutikime A. 
L. Centre. .

Vladas Rasciauskas per 10 me
tų 25 kartus buvo Lietuvoje. Jo 
keleivių tarpe Lietuvon buvo 12 
kunigų. Bet Argentinon kelionė 
kainuoja brangiau negu Lietu
von, nors pragyvenimas čia pi
gesnis.
Pobūvis Čekanausko namuose

Fabriko “Neris” S. A. įkūrė

jas inž. Jonas Čekanauskas su 
žmona Kat Povilauskaite-čeka- 
nauskiene, dukromis Olga, Blan
ca ir sūnum Ruben, lapkr. 28 d. 
savo rezidencijoje Avellanedoje 
surengė asado pietus. Dalyvavo 
garbės svečias JAV ambasados 
pareigūnas dr. Vytautas Dam- 

Tbrava su žmona Aldona Dulsky- 
te-Daubraviene''ir sūnumis Gin
taru ir Mario ir Čekanauskų šei
mos draugas Vladas Rasčiaus- 
kas-Rask iš Chicagos ir kiti.

— Ignas Andrijauskas, muzi
kas ir kompozitorius, ilgametis 
chorvedis, kurio vadovaujamas 
choras lapkr. 28 d. minėjo savo 
sukaktį ratelio “Lietuva” pa
talpose. Skaitlingi dalyvia tapo 
pavaišinti skaniais pietumis.
Buvo dainų ir žaidimų. Ignas 
Andrijauskas yra sukūręs visą 
eilę lietuviškų kompozicijų kurių 
dalis yra įamžinta plokštelėse. 
Minėjimo pabaigoje apsilankė 
svečias iš Chicagos Vladas Ras
ciauskas — Walter Rask, kuris 
raštinėje draugiškai pasikalbėja 
•su minėjimo rengėjais.

------ T-Įį- „j ------------------------- ---------------------------------------------------- .-n.-l. fili Tr ■ |-ri.»....llTni ' " ~

j Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponįt

i LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėtas J. LIEPOMS

Į Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo- 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo- 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
ii tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Taškeliais ir dulkelėm' ne
nužymėsi naujų kelių. Ir ne
atrasi jų po senu ir neišvėdin
tu Vienybės andaroku.

Tai tikras dalykas,
A. But eikis

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už S5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms' apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir. pirmąjį- “Atsiminimi; ir minčių” tomą 

A (neįrištą) už $2^00.
NAUJIENOS

1739 So.. Halsted Street — Chicago 8, m.

t
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Mrs. PHIL PAKEL, President

S245 So. WESTERN AVE.

Chicago Savings
ind Loir Aitoclttiei-'

INSURED
_______________ :_____________ i

UP TO
S20.000.

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $T000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM o PER ANNUM peraNnl.m

ON CERTIFICATES 
OF $ 1000 OR MORE 

(r MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED 0AU,Y^ PA4D QUARTERLY.

TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon 1Z P M. to 8 p Tue» »to 4, Tburs. & FrL 0 to 8. Sat. 9 to 12:30

A

Publika padėkojo gausiu 
plojimu. Ji neatrodė pavargu
si klausytis ir trečio prelegen
to, prof. Albino Liaugmino 
Ph. Dr. paskaitos. Jis iškėlė as
menybės tris pakopas r “Aš”, 
“super aš” ir “tas”. Kiekvieną 
pakopą išgvildeno atskirai, — 
iš kur išplaukia, kaip pasireiš
kia, bei plačia prasme veiks
mų motyvaciją^

— Asmenybė, — sakė jis, 
kontroliuoja sąmoningus ir ne 
sąmoningus veiksmus. Palietė 
ir dvasios nenormalumą — hi- 
pochondriją bei psichozę, ka
da jau visas žmogaus galvoji
mas yra sujauktas. Apibūdino 
ir to apraiškas. Profesorius 
Liaugminas atsakinėjo į klau
simus. Už paskaitą buvo padė
kota plojimu.

Su šia paskaita užsibaigė va
karonės programa.

Išsiskirstant Pulcherija Rek- 
Jaitienė pradžiugino valdybą, 
Įteikdamas dr.' J. Adomavičiui 
200 dol. seneliu namams. To
kią pat sumą, 200 dol. įteikė 
Vanda ir Petras Žolvnai. Kiti 
du po mažiau. Jiems buvo šil
tai padėkota.

Prie patalpos pritaikymo 
publikai ir paskaitoms dirbo 
Vladas Daras, Kėvėža su žmo
na, Anelė Kirvaitytė, Juozas 
Kalėda ir k t. Lankytojus prie 
durų ir jų parašus priiminėjo 
Jonė Bružienė. Prie užkan
džių patarnavo M. Bosienė, 
Elzbieta Kleizienė. M. Lukoše
vičienė ir Ant Kleiza.

Tikimasi tiek pat gražios 
publikos susilaukti ir kitą mė
nesį. jau Naujųjų Metų pra
džioje. O. Alyminienė

And nor tbee*f » Ikjols Interatf:

fe E Bonds, ’»hen SeH ta 
jaatsmty of S years, K) motiths (4% 
the &st year). Tkat txox 
payable as i boons -at maturity, 
appbes to all Bonds issued sacs 
June L 1970... -with, a ctanparable 

' juipKitenaeot for all older Bonds.
The Payroll Savings Plan. A great 

way to save a Gttle here, a Ettfe there 
and end up vith a Laukroū.

Take stock in America
Naw Bends pay abcais at maturity

r.w. .1, f■—MO.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ill 60608
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Spalvingais Colorado (3)

COLORADO LIETUVIAI
P. STRAVINSKAS

Colorado lietuvius išjungiau 
iŠ šios sen j os antrojo straips
nio (kur rašiau apie Colorado 
valstybės žmones), norėdamas 
ties savo kraujo broliais kiek 
ilgiau sustoti ir juos bei jų gy
venimą kiek plačiau- čia apra
šyti, jei jie priims, tai dar ir 
vienai kitai sugestijai jiems 
duoti . ■

I. — Skaičius
Kiek viso yra tų Colorado lie

tuvių, mūsų kraujo brolių, bū
tų sunku man čia tiksliai pasa
kyti. Žinau tik, kad Denveryje, 
kur aš ilgesnį laiko tarpą bu
vau, jų yra apie šimtas. Tai vis, 
daugiausia, vidurinės kartos šei
mos su mokyklinio-amžiaus vai
kais, gi senosios kartos ten ne
daug. Jaunučiai ir kiek jau vy
resnieji gimę Amerikoje, kiti 
Lietuvoje, su savo tėvais pasi
traukę iš Lietuvos su visa 1944 
metų pabėgėlių (nuo bolševikų 
persekiojimo) banga. Yra vie
na šeima (gal ir daugiau, bet 
to aš nežinau) atsikėlusi į Den- 
berį ir iš Pietų Amerikos, iš 
Brazilijos. ■

Būdamas Colorado Springs ir 
laukdamas jo aerodrome atskren- 
dančios iš Chicagos ten pavasa
roti savo dukters ir žento šei
mos, susitikau irgi vieną gal 
apie 50- mėtų lietuvį, jau Ame- 

1 rikojė (iš. lietuvių tėvų) gimusį, 
bet lietuviškai, deja, nemokan
tį, nors lietuviu prisipažįstantį, 
netgi savo lietuviška kilme be-

sididžiuojantĮ ir lietuvių labai 
pasiilgusį. Jis pažino mus (ma
ne su žmona) iš nugirstos mūsų 
kalbos, nors pats lietuviškai kal
bėti nemoka, tik, mątyt, kiek lie
tuviškai supranta. Sakė dirbąs 
tame aerodrome, jau senokai at
sikėlęs iš Chicagos, labai norįs 
užmegzti ryšius su lietuviais.

Toliau, atostogaudamas Ma
nitou Springs (prie Colorado 

Springs), vėl turėjau progą su
sipažinti su jauna, labai simpa
tiška ir aukštos dvasinės kul
tūros p. p. Grėblūnų šeima, gy
venančia Colorado Springs, ge
rai įsikūrusia Colorado (Rocky) 
kalnų papėdyje, tiesiog žavio
je gamtos aplinkoje.

Pagaliau, sužinojau, kad Gol- 
dene, netoli Deneverio (apie 20 
minučių kelio automobiliu nuo 
jo), gyvena vėl vienas lietuvis, 
pavardė “Chapitis” (matyt, 
koks “Čepaitis”), vidurinės kar
tos, bet jau gimęs Amerikoje, 
iš senosios Amerikos lietuvių 
kartos tėvų, vedęs nelietuvę, bet 
gerai kalbąs lietuviškai ir ge
rai susipažinęs su Lietuvos isto
rija bei mūsų tautos problemo
mis, profesoriaująs 'Colorado 
Universitetui priklausančioje ka
syklų mokykloje (Goldene), dės
tąs tenai ispanų ir prancūzų kal
bas, lietuviams, esant reikalui, 
padedąs, turįs svorį amerikie
čių visuomenėje, dėl ko galįs 
lietuviams ir visai mūsų tautai 
daug kuo pądėti, ypač mūsų tau
tos tragedijos garsinime.

Brazilijos gražuolės, susirinkusios garsiame Rio de Janeiro ipanema paplūdimyje, apžiūrinėja ne
gyvomis žuvimis nuklotą smėlį.

Taigi, va, be to šimto (ar “apie 
šimto”) denveriečių lietuvių, 
yra dar ir kitose Colorado vieto
vėse vienas kitas lietuvis, tik 
sunku juos dabar toje “ameri
kiečių jūroje” išaiškinti, nors 
reikėtų tą padaryti, nes juk kiek
viena “lietuviška siela” mums 
labai miela ir brangi, jei tik ji 
dar nėra iš lietuvių visai išsis
kyrusi ir netarnauja ‘pragarui”, 
kaip mūsų raudonieji komunis
tai, okupanto ^tarnai ir bernai.

II. — Įsikūrimas
Kaip matėme, už Denverio 

ribų mano “išaiškintas” dvi lie
tuviškos šeimos (gal gi net ir 
trys, nes apie tą aerodrome su
tiktą lietuvi žinių nedaug be
turiu) labai gražiai Įsikūrusios 
ir gyvena puikiai.

Tą pati galima pasakyti ir 
apie Denverio lietuvius, bent apie 
tuos, jkuriuos man, ten gyve
nant, teko pažinti. Štai, kiek ir 
jų vardų.

K ■■■■■I

Now at GLASER’S
Big-screen 
portable, priced 
to fit your budget

The PRODIGY 
Model AQ-191 
19r diagonal ptcturs

Big-screen viewing 
pleasure for the whole < 
family. Plus portability. ’ 
And at a surprisingly low 
price. Traditional RCA 
quality in performance 
and dependability. Mode! GQ-S38 

23*di3zos2lpctert

AccuColor* 
performance 
with brilliant 
color pictures

TbeASHtfEASI
Model GQ-GSS'

Big, bright picture, AccuCofor* 
performance and smart 
Contemporary styling—all yours 
in one compact veneer console. 
RCA's finest picture tube 
features brilliant phosphors ' 
surrounded by a black matrix 
for bright, sparkling cokx. AJ.T, 
and AccaTint tool

v

PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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1) Inž. Albertas Vaitaitis su 
šeima atsikėlęs į Denverį prieš 
daugiau kaip dešimtį metų iš 
Clevelando, buvęs irgi chicagie- 
tis, čia baigęs aukštąjį elektro
nikos mokslą, dabar dirbąs ge
roje pozicijoje valdiškoje įstai
goje. Denverio priemiestyje 
Littleton (labai švariame, arčiau 
Rocky kalnų, kur ir gamtovaiz
dis labai gražus) turi nusipirkęs 
gražius namus, kuriuose ir gy
vena, kaip sako, “karališkai”, 
augindamas 
lietuviukus.

2) Povilas 
inž. Alberto 
tėvas, atsikėlė į Denverį dar tik 
pernai, irgi iš Chicagos, kur dir
bo geležinkely, o dabar “pensi- 
ninkauja”. Irgi įsikūrė labai 
gražiai, ne Denverio centre, kur 
dabar jau ir oras gerokai už
terštas gazolinu (nes ten nežmo
niškai didelis judėjimas maši
nomis), o Denverio pakraštyje, 
labai švariame ir jaukiame 
miesto rajone, nusipirkęs ten 
naujus ir labai patogius gyventi 
namus. Gyvena puikiai. Ne
nuobodžiauja, nes turi geras ran
kas, vis dar tobulina, gražina 
savo sodybą, nors ir dabar ji la
bai graži. Skaito lietuvišką 
spaudą, prenumeruoja lietuviš
kus laikraščius, seka lietuvišką 
gyvenimą, domisi visomis lietu
viškomis problemomis, žodžiu 
sakant, gyvena ne tik kūnu, bet 
ir dvasia. Tai pavyzdys visiems 
mūsų pensininkams.

3) Inž. Lotaitis irgi atsikė
lęs iš Chicagos, turįs gerą dar
bą valdiškoje įstaigoje, įsigijęs 
savo namus, nors aš juose nebu
vau ir negaliu ką daugiau apie 
to simpatiško ir gabaus lietuvio, 
visuomenės žmogaus sodybą pa
rašyti. Jis gražiai reiškiasi 
Amerikos skautuose, ir norėtų
si jį paskatinti Denveryje lie
tuvišką jaunimą atskirai suor
ganizuoti, tegul ir į lietuviškų 
skautų kokį padalinį.

4) Inž. St. Steikūnas su šeima 
atsikėlęs į Denverį iš Brazili
jos, vėl, gerai įsitaisęs, dirba 
Amerikos įstaigoje. Sako, gra
žiai gyvena, augindamas ketu
rias lietuvaites. Žmona lietuvė, 
Brazilijoj gimus ir ten augusi, 
bet pakankamai gerai kalbanti 
lietuviškai, tegul ir kiek laužy
tu liežuvėliu, bet norinti ir nie
kur nevengianti lietuviškai kal
bėti, labai norinti, kad ir jos 
dukrelės išaugtų lietuviškoje 
dvasioje, dėl to net Kanados To
rontą su dukterimis kartais pa
siekianti, kad tenai jos mergai
tės atsigaivintų lietuviškoje ap
linkoje ir dvasioje.

5) Prekybos tarpininkas Algis 
Steikūnas, inž. Stasio St. brolis, 
dar jaunas, bet gabus ir padaręs 
didelę karjerą savo tarnyboje, 
gerokai praturtėjęs, greičiausia, 
busimasis milijonierius (jis toks 
ir bus, jei ir toliau dabartine 
sparta turtės), vedęs, tiesa, ne
lietuvę, bet labai simpatišką, 
gero būdo ir išsilavinusią mer
gaitę, kuri mielai dedasi ir prie 
lietuviškos veiklos, nori būti (ir, 
rodos, yra) LB pavyzdinga narė, 
kokių mes gi jau ir nevieną tu
rime iš svetimų tautų į lietu
vių tautą per šeimą atėjusių ir 
gražiaTmūsų tarpe besireiškian
čių. Jų nereika mums atstum
ti, o su meile ir pagarba į savo 
tarpą, į LB primti.

6) Inž. Barauskas, jau seno
sios lietuvių kartos atstovas, 
Amerikoje gimęs, augęs ir Lie- j 
tu vos savo akimis visai nematęs, 
bet Lietuvą iš tolo labai mylįs,

du sūnus,

Norkus su 
Vaitaičio

kaip jos tautos vaikas, ir visuo
met dalyvaująs su savo tegul ir 
nelietuve, bet lietuviams labai 
prijaučiančia žmona. Jam ir kal
bėti (gal net ir suprasti) lie
tuviškai sunku, bet jis viskuo, 
kas lietuviška, labai domisi ir 
prisideda prie lietuviškos veik
los. Gerai įsikūręs, kaip soli
dus amerikietis • inžinierius. La
bai simpatiško būdo, malonus. 
Jr jo žmona tokia pat.

, . i 7) Bruno Zavedskis, prieš ke- 
s įliasdešimt metų atsikėlęs į Den

verį iš Chicagos, kur jam dak
tarai buvo jau padarę tiesiog mir
ties sprendimą — leido tik 6 mė
nesius gyventi... Sakė, kad jo 
sergantieji plaučiai ilgiau jam 
Chicagoje nebetarnausią. Tada 
jis, palikęs Chicagą, persikėlė į 
Colorado klimatą, apsigyveno j koje veikloje ir, kai reikia, ne- 
netoli Denverio nusipirktame di- sigaili jai dolerių. Pasikalbėji-

žmona, 
žmonos
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dokame žemės ūkyje, kur dir-ime labai nuoširdus, atviras, lie- 
lx>, anot jo, “kaip jautis”, vers-1 tuviškos dvasios ir lietuviško 
damasis gyvulių ir paukščių 
ūkiu, pienininkyste, be to, dar 
ir prekyba — ir taip jis “pra
leido terminą” numirti... žmo
gus bedirbdamas, beprakaituo
damas Colorado kalnų papėdė
je pasveiko ir dabar, jau priar
tėjęs prie 80 metų ribos, dar nei 
negalvoja apie Chicagos dakta
rų ištarto jam “mirties spren
dimo” vykdymą, ypač, kad da
bar jis pasidarė jau tikras mi
lijonierius ir sakyčiau, mirštant 
būtų gaila palikti ne tik gražių 
Colorado kalnų, gerų draugų, 
kurių jis daug turi, bet ir tie
kos užprakaituotų, dorais bū
dais uždirbtų pinigų... Buvau jį 
aplankęs net du kartu jo rezi
dencijoje, kur radau jį įsikūrusį, 
puikiai “savo paties mieste”. 
Mat, jis, pabrangus labai jo ūkio 
žemei,, savo ūkį likvidavo, že
mę sklypais išparceliavo, skly
pus išpardavinėjo (rodos, dar 
nevisus) gal už dešimteriopą 
(jei ne už šimteriopą) kainą 
nei buvo pirkęs, na, ir taip pra
lobo, pasidarė milionierius tik
ra to žodžio prasme. Pirmoji jo 
žmona mirė. Su ja turėjo (ir lie
tuviškoje dvasioje išauklėjo) 
labai gražią dukterį, kuri pasie
kė aukštąjį mokslą ir dabar 
profesoriauja aukštojoje mo
kykloje. Vedė jis antrą kartą, 
chicagietę, lietuvę, su kuria da
bar gražiai ir gyvena. Dalyvau
ja jis su savo žmona ir lietuviš-

būdo.
8) Petras Puplesis, jau irgi 

vyresnio amžiaus lietuvis (iš 
“DP” eilių), atsikėlęs iš Cle- 
velando, turi didelius namus, 
nuomoja juose butus, na, ir ge
rai tuo verčiasi, uždirba pinigo. 
Paremia lietuvišką veiklą, nes 
yra geras lietuvis ir geros šir
dies žmogus.

9) Lietuviams gerai pažįsta
mas tautinių šokių mokytojas 
p. Belajus irgi Denveryje gy
vena ir garsėja savo menu ame
rikiečių tarpe. Jis, pamėgęs mū
sų tautinius šokių, moko juos 
ir amerikiečių mokyklose, o 
tiems mūsų tautiniai šokiai la
bai patinka. Neturėdamas jau
nų lietuvių, jis kartais paima, 
ana, į “lietuvių šokėjų grupe” 
amerikiečius, pridėjęs prie jų 
kokį vieną ar du lietuviukus, iš
moko lietuviškų šokių ir rengia 
lietuviškų* šokių meniškus pasi
rodymus amerikiečiams. Tie gi 
ploja ir entuziastingai sveikina 
“lietuvius artistus” (nors ten 
kone visi amerikonai) taip gra
žiai pasirodančių su sava tauti
ne šokių kūryba ir meninių lie
tuviškų kūrinių pademonstravi
mu scenoje. Taip p. Belajus gar
sina Lietuvos ir lietuvių vardą 
Colorado krašte, jo sostinėje. 
Pagarba ir mūsų visų padėka 
jam! Jis irgi tvirtai įsikūręs 
Denveryje, Colorado sostinėje.

9. Negaliu palikti nepaminė
jęs ir a. a. Mykolo Sauliaus, ne- 
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Europa europiečiams be Sovietų Sąjungos
Europa europiečiams be Sovietų Sąjungos yra dar 

visiškai naujas šūkis, bet jau pasidaręs populiarus, ypač 
Rytų Europoje, o rusams jis labai nepatinka. Šis šūkis 
Įgavo naujos dinamikos, kai jį pradėjo skelbti ir propa
guoti komunistinė Kinija.

Mano priešo priešas yra mano draugas, sako rusų 
komunistų pavergtieji ir pajungtieji ir dėlto tų sirenų iš 
Tolimųjų Rytų susidomėję klausosi. Dabar paaiškėjo, 
kodėl Kremlius nebekantraudamas pradėjo skatinti Va
karus šaukti Europos saugumo konferenciją.

Taikos konferencijos nenori, bet staiga Kremliui pa- 
pasidarė skubi saugumo konferencija, kad galėtų išsi
derėtomis sutartimis užsitvirtinti esamąją Europoje pa
dėtį ir turėti laisvas abidvi rankas eventualumams 
Azijoje.

NATO valstybių ministeriams vos. baigus savo kon
ferenciją Briuselyje ir dar nespėjus rusams aiškiai ofi
cialiai pranešti, kad Vakarai į konferenciją su Rytų blo
ku (t. y. su Sovietų Sąjunga ir jos satelitais) sutiks eiti 
tik kai bus pasiektas patenkinamas susitarimas dėl Ber
lyno, įvyko “stebuklas”—Maskvai paliepus, Rytų Vo
kietijos komunistai iš karto suminkštėjo ir pasisakė su
tinką susitarti.

Dabar kelias į Europos saugumo konferenciją pasi
darė atviras, bet ne ta kryptimi, kuria rusų kamunistai 
norėjo.

NATO valstybių ministerial Briuselyje sutarė, kad 
ta konferencija neturi patarnauti Europos pokarinio 
padalinimo įamžinimui, o turi prisidėti prie konferenci
joje dalyvaujančių valstybių rekonciliacijos ir koopera
cijos ir priversti prie laisvo tautų sugyvenimo pradedant 
iki šiol tebeegzistuojančių barjerų pašalinimu. Dar aiš
kiau po Briuselio konferencijos pasakė Jungtinių Ame
rikos Valstybių valst. sekretorius William Rogers pa
reikšdamas, kad JAV yra pasiruošusios dalyvauti Eu
ropos saugumo konferencijoje, kurios Sovietų Sąjunga 
staiga taip pasigenda, tačiau Amerika nesutiks, kad ta 
konferencija būtų sovietų išnaudota egoistiniams savo 
tikslams.

Suprantama, Kremlius išgirdęs tokias sąlygas mie
liau ir toliau apsietų be konferencijos, jei ne tie “idė
jos draugų” kinų komunistų į jo ratus kaišiojamieji ky
liai, kurie pradeda pasiekti opiausius sovietų ir jų sateli
tų ryšių mazgus.
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KAS JIE BUVO?
1918 m. vasario mėn. 16 d. 

paskelbus Lietuvos nepriklauso
mybę, dėl pasikeitusios padė
ties Vokietijoje, jos kariniai da
liniai pradėjo trauktis iš užim
tų sričių vakarų Rusijoje, o taip 
pat ir iš Lietuvos. Vokiečių ap
leistas vietoves tuojau užimda
vo raudonoji armija. Leninas, 
dar būdamas tremtyje, savo vei
kale “socializmas ir karas” rašė, 
kad kiekviena tauta turi lais
vo apsisprendimo teisę. Tauta, 
kuri yra pavergusi kitas tautas, 
pati nėra laisva.

Tačiau Rusijos vyriausybė 
1918 m. laisvą tautų apsispren
dimo teisę pamynė po kojom ir 
nuėjo senuoju rusiškojo impe
rializmo keliu. Raudonoji ar
mija pradėjo okupuoti Lietuvos 
sritis, iš kurių'pasitraukdavo vo
kiečiai. Lietuva atsidūrė pavo
jingoje padėtyje. Pavojingai pa
dėčiai pašalinti, Lietuvos vyriau
sybė nutarė apsigynimui nuo 
besibraunančios Į Lietuvą rau

Dabar rusams labiausiai rūpi, kaip išlaikyti komu
nistinio bloko vienybę, tą vienintelę viltį išlaikyti ir to
liau nutęsti dabartini status quo Rytų Europoje, s jį sau
gumo sutartimis sucementuojant, kas ne tik iš Briuselio 
susitarimo matyti, bet ir dėl kinų pagundų darosi nebe
įmanoma. Kinai rusams pradeda griauti patį satelitų 
išnaudojimo pagrindą — Komekoną (komunistų ekono
minę sutartį).

Turėję progos pabūti satelitinėse valstybėse žurna
listai pastebi aiškius ženklus, kad kinai savo kylius ru
sams pradeda kaišioti plačiu mastu. Jų ambasadose ro
doma daug “geros valios” ir “gerų norų”, -skatinami 
santykiai ne tik su-tolimais Rytais, bet ir su artimais 
Vakarais tiek, kad sovietų žurnalas “Meždunarodnaja 
Žizn” (Tarptautinis gyvenimas) apkaltino Kiniją “patei
sinant ir net paskatinant kapitalistinę ekonominę in
tegraciją.”

Kinų skatinamas šūkis “Europa europiečiams” sie
kia gundyti pavergtuosius ir pajungtuosius satelitus su
nerimti ir siekti europiečių unijos tarp Rytų ir Vakarų, 
be Sovietų. Sąjungos. Tas šūkis kiekviena proga pakurs- 
tomas aštriomis kinų atakomis prieš sovietų imperializ
mą ir kolonializmą, prieš buvusių laisvų nepriklausomų 
valstybių, ypač kaip naujausią, žiauriausią pavyzdi nu
rodant Čekoslovakijos okupaciją. “Komėkonui” silpnin
ti, satelitai raginami plėsti prekybą ir su kitais kraštais, 
žinoma, ir su Kinija. Tuo tikslu Rytų Europos valstybių 
laivai užprašyti lankytis Kinijos uostuose. Be to, nese
niai Kinijos ir Lenkijos laivininkystės ministerial net 
vizitais apsikeitė.

Į išnaudojamus ir laisvės išsiilgusius satelitus to
kios kinų sirenos veikia kaip tepalas ant pūliuojančios 
žaizdos. “Komunistinio bloko” nariai viešai negali, 
bet savo tarpe nebeslepia nusibodėjimo rusiškais .pan
čiais. Dėlto su ypatingu susidomėjimu laukiamas vaid
muo Kinijos vienintelio “satelito” Rytų Europoje — Al
banijos, kurios atstovas būsimoje Europos saugumo kon
ferencijoje, be abejo, turės didelę burną ir galės sovietų 
pavergtiesiems pasakyti, kaip galima būti “geru komu
nistu” ir be rusų globos. J. Pr.

jos. Gyventojų tarpe pasklido 
netikrumo jausmas dėl rytojaus. 
Įvairūs gandai trukdė norma
li! gyventojų darbą. Kaune vy
riausybės įsteigtas spaudos biu
ras informavo gyventojus apie 
padėtį krašto viduje. 1919 m. 
birželio mėn. 23 d. susirinkęs 
būrelis spaudos darbuotojų, ap
svarstęs esamą sunkią padėtį, 
priėjo išvadą, kad visokiems 
tamsiems gaivalams sutramdy
ti reikalinga sudaryti pačių gy
ventojų ginkluotą organizaciją, 
kuri galėtų kariuomenei ir vi
daus tvarkos dabotojams stoti 
į pagalbą. Tai vertė daryti pil
nas pavojų Lietuvos vidaus gy
venimas. Dėl tokios padėties 
susidarė lyg ir du frontai: vienas 
kovai su krašto vidaus priešais, 
ir antras kovai su išorės prie
šais. Nuo išorės priešų Lietuvą 
gynė kariuomenė, sudaryta iš 
karių savanorių-kūrėjų. Savai
me tada kilo klausimas, kaipgi 
reikia pavadinti tuos, kurie, ne
būdami kariais ir nepriklausy
dami kariuomenei, su ginklu 
rankose stojo ginti kraštą nuo 
vidaus priešų, ir ne vienas jų 

[toje kovoje neteko gyvybės.
Jiems, atrodo, turėtų priklausy- i 
ti savanorių, vidaus tvarkos kū- j 
rėjų vardas, nes jie su ginklu' 
rankose savanoriškai sudarė gy
nybą krašto viduje.

1919 m. birželio mėn. 27 d. su
sirinkę Kauno miesto įstaigų 
tarnautojai nutarė prie Lietu
vos Sporto Sąjungos įsteigti 
šaulių skyrių. Jau liepos 8 d. šau
lių skyriui priklausė kelios de
šimtys vyrų šaulių skyriui pri
klausė ir V. Pūtvis, kuris iškėlė 
minti sudaryti iš viso atskirą 
šaulių dalinį. Pūtvio idėj a pri
gijo ir iš tarnautojų buvo su
darytas atskiras šaulių dalinys 
šalia Lietuvos Sporto Sąjungos 
ir nuo jos nepriklausomas. Tas 
šaulių dalinys buvo pavadintas 
Lietuvos šaulių .Sąjunga. At-1 
rodo, kad Lietuvos šaulių Sąjun
gos įkūrimo data bei jos Įkū
rimo aplinkybės yra savaime 
aiškios.

Nors Lietuvos Šaulių Sąjunga 
jau buvo Įkurta, tačiau jos vei-. 
kla pradžioje negalėjo būti pa
kankamai.efektinga, nes organi
zacinis darbas buvo, tik prasidė
jęs, kai Lietuvos priešai rytuo
se raudonieji ir pietuose lenkai 
— nesnaudė. Lietuvos jauna
jai kariuomenei skubiai buvo 
reikalingi talkininkai. Talkinin
kus kariuomenė rado pačios vi
suomenės tarpe. Tai buvo Lie
tuvos civiliai gyventojai, apsi
rengę seiTnėgėlėmis bei kailinu
kais, bet su ginklu rankose.

Tie keistos išvaizdos kariai 
dažnai drįsdavo pastoti kelią; 
daug galingesniam priešui, besi-1 

, veržiančiam ę Lietuvą. Gyvento- ’ 
jai tuos drąsuolius pavadino par- ' 
tizanais. Tuo pat laiku, drauge

donosios armijos sukurti savo 
kariuomenę. Tuo tikslu 1918 m. 
lapkričio mėn. 23 d. buvo priim
tas įstatymas, pavadintas Lie
tuvos kariuomenei įsakymas No. 
1.

šį įsakymą paskelbus, iš visų 
Lietuvos kraštų pradėjo žygiuo
ti į kariuomenės telkimo punk
tus savanoriai. Vėlesniuoju vy
riausybės įstatymu, tie kariai 
buvo pavaduoti savanoriais-kū- 
rėjais, nes tik dėl jų pasiryži
mo ginti Lietuvos nepriklauso
mybę buvo sukurta Lietuvos ka
riuomenė.

Tie kariai-savanoriai drąsiai 
stojo į kovą su besiveržiančiais 
į Lietuvą bolševikais ir jų to
limesnį veržimąsi ne tik sustab
dė, bet ir juos pačius išstūmė už 
Lietuvos sienų.

Deja, dėl kovų fronte su rau
donąja armija ir su bermonti
ninkais krašto viduje pradėjo 
siausti plėšikaujančios besitrau
kiančių iš Lietuvos vokiečių gau

su partizanais, kovojo su priešu 
ir reguliarės Lietuvos kariuome
nės daliniai, sudaryti iš savano
rių. Tačiau jie skyrėsi nuo par
tizanų savo apranga ir geresniu 
apginklavimu. Tai buvo kariai 
savanoriai kūrėjai, lietuvių pa
sididžiavimas išeivijoje.

Kuo gi reikia pavadinti pir
muosius partizanus, kurie įsi
vėlė į kautynes su priešu anks
čiau negu kariuomenė?

Spaudos darbuotojas Povilas 
Dirkis juos pavadino partizanais 
pirmūnais. Kiek tas vardas tik
slus — skaitytojų ir visuomenės 
reikalas. Pono Dirkio priekaiš
tas visuomenei, kad šiandien di
džiuojamės kariais savanoriais- 
kūrėjais, o partizanus visiškai 
net nebeprisimename, yra visiš
kai pagrįstas ir teiesingas. Parti
zanams Lietuvos kariuomenės 
atkūrimas nemažiau rūpėjo ne
gu savanoriams, nes partizanai 
kovojo ne tik dėl Lietuvos ne
priklausomybės, bet ir už savo 
sodybas.

Pirmieji partizanų būriai, nors 
ir nesudarė didelio skaičiaus, 
bet buvo galingi savo drąsa 
ir ryžtu aukotis dėl Lietuvos ne
priklausomybės.

Pirmieji veiksmai turi savo 
pradžią 1918 m. vasario pa
baigoje 'Suvalkijoje, kur len
kai turėjo patogesnes sąlygas 
įsiveržti į Lietuvą. Tačiau 1919 
m. pradžioje partizanų kovos_ iš
siplėtė ir rytuose su raudonąja 
armija. Kur tik kariuomenei bu
vo reikalinga pagalba, tuojau tą 
pagalbą gaudavo iš partizanų. 
Partizanai rėmė kariuomenę ne 
tik ginklu, bet ir maistu.

1919 m. antrojo pusėje Lie
tuvos šaulių Sąjungai sustiprė
jus ir pradėjus efektingiau veik
ti, jau sunku buvo surasti ribą, 
kur baigiasi partizanų veikimas, 
o prasideda šaulių Sąjungos. 
Pats gyvenimas sujungė parti
zanus ir šaulius. Tai buvo ben
dro darbo natūrali išdava. Žo
dis partizanai išnyko ir visiems 
liko vienas bendras vardas “šau
liai”. šis apsijungimas jau su
darė įspūdingą ginkluotą jėgą, 
kuri buvo rimta parama kariuo
menei.

Lengvai atsikvėpę Lietuvos 
kariai, kai 1920 m. liepos mėn.

12 d. Lietuvos vyriausybė su 
Sov. Rusija pasirašė taikęs su
tartį. Buvo manyta, kad užgriu
vusios Lietuvą nelaimės atsito
lino. Tačiau lenkai praeity su
rišti su Lietuva Liublino Unija, 
negalėjo apsiprasti su mintimi, 
kad Lietuva yra nepriklausoma 
valstybė. Atpalaidavę dalį sa
vo kariuomenės nuo bolševikų 
rytuose, lenkai prieš Lietuvą vėl 
pradėjo karo veiksmus, kurie 
baigėsi 1920 m. Suvalkų taikos 
sutartimi, pagal kurią Vilnius 
atiteko Lietuvai.

Lenkai, negalėdami nurimti 
dėl prarasto Vilniaus, 1920 m. 
spalio mėn. 9 d., sulaužydami Su 
valkų sutartį, nelauktai puolė 
Vilnių ir jį užėmė. Sunkios ko
vos prasidėjo tarp Lietuvos įr 
lenkų, užėmusių Vilnių. Ypač 
sunkios kautynės buvo prie Šir
vintų ir Giedraičių. Į šias kau
tynes buvo įjungti ir IAS da
liniai. Į kautynes įsimaišius Va
karų sąjungininkų karinei mi
sijai, kautynės buvo sustabdy
tos ir kariaujančios šalys turė
jo atsitraukti ir apsistoti prie 
misijos nustatytos demarkaci
jos linijos. Tuo karo veiksmai 
tarp Lietuvos ir Lenkų kariuome
nės buvo baigti.

Nuo 1918 m. vasaros, iki .1920 
m. spalio mėn., šauliai ir parti
zanai neteko 87 nukautais ir 32 
sužeistais.

Palyginus šiuos nuostolius su 
Lietuvos partizanų 1945-1951 m. 
laikotarpio nuostoliais, šiurpas 
apima kiekvieną lietuvį. Skaus
mo jausmas įsiskverbia Į kiečiau
sias širdis. Kiek partizanų kri
to tame laikotarpy, tik Lietuvos 
miškai tegali pasakyti. Visi tie 
partizanai žuvo nelygioje kovoje 
dėl Lietuvos laisvės.

Lietuvi 1 Niekuomet nepamiršk 
ir su giliausiu liūdesiu visuomet 
prisimink kritusius dėl Lietu
vos laisvės partizanus ir sava
norius karius. Requiem aeter- 
nam Lietuvos didvyriams.

J. Krygeris

įggfes BUY U.S.
Įgggg SAVINGS 

BONDS
\ ** *

WHERE YOU BANK OR WORK

; GEROS DOVANOS > j

ties knygos parduodamos dabar ^Naujienose" -su . 
didelėmis nuolaidomis: ,

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

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik------------ ------- ;------------------------------------------------------ $1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 
money orderį.
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JONAS PUZINAS 

Lietuvos vadavimo pastangų 
derinimas ir plėtimas

PRANEŠIMAS VLIKO SEIMUI DETROITE

Lietuvos vadavimo pastangų derinimo 
ir plėtimo problema yra tokio pat senu
mo, kaip ir mūsų pati didžioji nelaimė — 
krašto okupacija. Veiklos derinimo ir 
darbų metodų gerinimo klausimai dažnai 
iškildavo anksčiau, su ta pačia problema 
susiduriame ir dabar. Iškils ji ir ateityje, 
nes gyvenimo ratas nuolat sukasi, keičia
si tarptautinė politinė padėtis, keičiasi ii’ 
mūsų visuomenės sandara. Ir vėl teks per
žiūrėti ankstyvesnius nutarimus ir susita
rimus. nes darban stos naujų žmonių su 
šviežiais politikos principais, gyvenama
jam momentui pritaikytais darbo meto
dais. Kad turimų jėgų santalka būtų veiks
mingesnė, vėl bus iš naujo sveriami lietu
vių visuomenės glaudos, ^veiklos suderini
mo ir s praplatos klausimai. Ir šiandien 
visai netektų kalbėti ta gerokai Įgrisusią 
tema, jei mūsų tarpe vyrautų pakankama 
tautinio solidarumo jungtis, jei mes ne
siektume geresnės, veiksmingesnės politi
nės veiklos programos. Ir šiame VLIKo 
Seime turime grįžti prie tų klausimų, nes 
gyvendami visokių galimų grėsmių Lietu
vai laikotarpį, turime dar labiau glaudinti 
savo gretas, kad ne tik išliktume tautiniai 
gyvi, bet laisvėje būdami prisidėtume prie 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo.

VLIKo Valdyba man pavestai temai na
grinėti nustatė šias tezes: 1. VLIKas — vy
riausia Lietuvos laisvės kovos vadovybė, 
2. VLIKo vaidmuo Lietuvos laisvinimo 
darbų padaloje ir 3. Organizacinių VLIKo 
pagrindų praplata. Kad man pavestų te
zių nagrinėjimas būtų pilnesnis, teks su
stoti ir ties pagrindiniais VLIKo esmės 
bruožais, ties jo prigimtimi, sandaros kai 
ta laiko būvyje ir ties santykiais su kitais 
veiksniais. Žvilgis ' praeitin bus skiria
mas ne tam, kad pasigirtume atliktų dar
bų gausa ar nusiskųstume nesėkmėmis, 
bet kad geriau įsisąmonintume aktualią
sias dabarties problemas ir pagalvotume 
apie ateities rūpesčius.

I. VLIKAS — VYRIAUSIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVOS VADOVYBĖ

II-jo pasaulinio karo eigoje Sovietų Są
junga, bevykdydama su nacine Vokietija 
sudarytą sąmokslą prieš Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo valstybes, 1910 m. birželio 15 d. 
karine jėga okupavo mūsų kraštą. Lietu
vos suverenumas buvo nutrauktas ir jai 
primesta svetima santvarka. Krašte tuojau 
kilo pasipriešinimas ir pogrindyje išaugo 
stipri rezistencinė organizacija — Lietuvių 
Aktyvistų Frontas, kuris, tik ką prasidė
jus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, 
1911 m. birželio 22 d., dar prieš vokiečiams 
užimant Kaimą, atstatė Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę ir sudarė laikinąją vy
riausybę. Deja, laikinoji vyriausybė te
galėjo veikb* iki rugpjūčio 5 d., kada jos 
veikimas vokiečių valdžios buvo sustab

dytas. Lietuvių veikla vėl nuėjo į pogrindį. 
Pačioje pradžioje pogrindyje veikusios po
litinės grupės buvo susitelkusios į du vie
netus: Vyriausią jį Lietuvių Komitetą, ku
rį sudarė laisvės kovotojų,' nacionalistų, 
socialdemokratu, tautininku ir valstiečių 
liaudininkų atstovai, ir Lietuvos Tarybą, 
kurioje spietėsi krikščionys demokratai ir 
jiems artimi žmonės. Kad pogrindžio dar
bas būtų sėkmingesnis, abudu politiniai 
telkiniai apsijungė ir sudarė vieną politi
nį centrą — Vy riaušių jį Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą, VLIKą. 1943 m. lapkri
čio 25 d. įsikūrusi VLIKą sudarė 9 orga
nizacijos: Lietuvių Frontas (A. Darnusis). 
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjunga 
(adv. A. Tumėnas), Lietuvių Nacionalistų 
Partija ( K. Brunius), Lietuvių Tautinin
kų Sąjunga (B. Gaidžiūnas), Lietuvių Vie
nybės Sąjūdis (B. .Kazlauskas), Lietuvos 
Darbo Federacija (J. Katilius), Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjunga (J. Deksnys), 
Lietuvos Socialdemokratų Partija (St. Kai
rys) ir Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjunga (J. Audėnas). Pirmuoju VLIKo 
pirmininku išrinktas inžinierius St. Kairys. 
VLIKas ėmėsi vadovauti Lietuvos laisvės 
kovai, įsipareigojo išlaikyti Lietuvos vals
tybės tęstinumą ir, laikui atėjus, atstatyti 
Lietuvos valstybės suverenumą. Tuos sa
vo įsipareigojimus ' lietuvių tautos vardu 
paskelbė istorinės reikšmės dokumente — 
7.944 m. vasario 16 d. deklaracijoje **Į Lie
tuvių Tautą’’. Čia VLIKas deklaravo, ką<l 
dėl okupacijų suvereninė Lietuvos valsty
bė nėra. įsnykusi, tik suvereninių valsty

bės organų veikimas yra laikinai sutrukdy
tas, kad Lietuvą iš okupacijos išlaisvinus 
ir toliau veiks 1938 m. Lietuvos Konstitu
cija, kad, laikui atėjus, Respublikos Vy
riausybė bus sudaryta VLIKe, kad VLIKas, 
vadovaudamas Tautos kovoms ir darbams 
Lietuvai išlaisvinti, Lietuvos valstybės su
vereninių organų veikimui atstatyti, de
mokratinei Lietuvos santvarkai atkurti 
vykdys kuo plačiausią visuomenės konso
lidaciją, kad VLIKas palaikys glaudžius 
ryšius su Lietuvos pasiuntinybėmis bei 
konsulatais, bendradarbiaus su užsienio 
lietuviais ir su visomis tautų apsisprendi
mo laisvę ir Lietuvos nepriklausomybę 
pripažįstančiomis tautomis.

Taigi, VLIKas Lietuvoje buvo vienin
telis ir vyriausias organas vadovauti lietu
vių tautos kovai, siekiant atstatyti suvere
ninę Lietuvos valstybę.

1914 m. vasarą, artėjant rusų grėsmei, 
VLIKas paskyrė savo delegaturą Vokieti
joje. Ji veikė iki 19t5 m. kovo 14 d., kada, 
atsiradus Wtirzburge VLIKo pirmininkui 
St. Kairiui, pradėjo darbą pilno sąstato 
VLIKas. 1945 m. balandžio 8 d. priėmus 
Lietuvos Ūkininkų Partiją, VLIKą sudarė 
11 politinių grupių bei rezistencinių orga
nizacijų atstovai. 1944 m. vasario 16 d. de
klaracijai paryškinti, VLIKą sudarančios 
grupės 11M5 m. liepos 3 d. pasirašė Wūrz- 
buryo protokolą, pagal kurį VLIKas pa
siėmė. Seimo funkcijas: jis priima laiki
nuosius valstybės konstitucijos nuostatus 
pagal 1922 m. Lietuvos konstitucijos prin
cipus; VLIKas kontroliuos laikinosios vy

riausybės darbus ir nustatyts jos politikai 
liniją; VLIKas paruoš Seimo rinkimų Įsta
tymo projektą. Taigi, VLIKas, atsiradęs 
Vokietijoje ir toliau laikė save lietuvių 
tautos įgaliotu vykdyti 1944 m. vasario 16 
d. deklaracija jam pavestus uždavinius, 
atstovauti kovojančiai tautai, veikti tau
tos vardu ir reikšti tautos politinę valią.

VLIKui perkėlus savo veiklą į Vakarus, 
sovietų okupuotoje Lietuvoje veikė visa 
eilė rezistencinių junginių, aktyviai su 
ginklu kovojusių dėl tautos laisvės. Kad 
darbas būtų suderintas, 1946 m. birželio 
10 d. Lietuvoje įsteigtas Bendrasis Demo
kratinio Pasipriešinimo Sąjūdis (BDPS), 
kuris apėmė visą aktyviąją rezistenciją: 
Partizanus, Lietuvos Laisvės Kovotojus, 
Lietuvių Frontą, Lietuvos Laisvės Armi
ją, Nepriklausomos Lietuvos Sąjūdį, L. J. 
V. S. Atžalyną. Tai buvo okupuotoje Lie
tuvoje susidariusios rezistencijos vyriau
sioji vadovybė. Tuo pačiu metu įsikūrė ir 
Vyriausiasis Lietuvos Atstatymo Komitetas 
— VLAKas, kurį sudarė gingluotų jėgų, re
zistencinių organizacijų sambūrių ir senų
jų nepriklausomos Lietuvos partijų atsto
vai, iš viso 7 nariai. Visai išjungti buvo 
tautininkai. VLAKas, panašiai kaip VLI
Kas, ėjo seimo pareigas. Abudu rezisten
ciniai junginiai buvo įsisteigę sayo delcga- 
tūras Vakaruose. BDPS delegatūroje 
pradėjus reikštis antivlikinėms nuotai
koms, 1018 m. liepos 7 — 9 d. Baden _
Badene įvyko pasitarimai santykiams iš
lyginti.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telefu PRospect 8-32k9 
Reiid. telėtu WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford 

* Medical Building). Tel. LU 5-6446* 
Priima ligonius pagal susitari

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-6 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ali 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArdem3-7278

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
. 2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st. STREET 
Ofise telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tele^ Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bap 
cJmaI- Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t t

Vai.: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
U50 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telete PRospect 6-5084

COLORADO
LIETUVIAI

(Atkelta iš 3-čio pst)
senai Denveryje mirusio mūsų 
žymaus violenčelisto, nuo 1951 
metų grojusio Denverio Simfo
niniame orkestree (Denver Sym
phony Orchestra), Jis, a. a. 

Saulius, buvo savo muzikos me
nu žymus amerikiečiuose, kaip 
sako, nepakeičiamas, nors ne
gailestingoji mirtis j j, dar taip 
jaunai ir gražiai atrodžiusį, iš
plėšė iš to orkestro, taip pat ir 
iš mūsų tarpo. Jis buvo Den
veryje ir ekonomiškai gerai, sti
priai įsitvirtinęs. Turėjo įsigi
jęs labai gražioje Denverio vie
toje, Washington© Parke, prie 
irgi gražaus rezervuaro mūri
nius namus, kuriuose dabar nu
liūdusi gyvena jo likusi žmona 
p. Šaulienė. Dalyvavau ir aš to 
gražiai lietuvius reprezentavusio 
mūsų muzikos menininko laido
tuvėse, kurioms vadovavo ir la
bai gražų pamokslą apie miru
sįjį gerą lietuvį kataliką, dargi 
ir apie visus lietuvius bei ken
čiančią mūsų tautą pasakė, pa
maldas atlaikęs, pats Denverio 
Katedros Rektorius. Jo laido
tuvėse, lietuvių, deja, buvo ne
daug, nes tos laidotuvės buvo 
darbo dieną, nepatogiu dirban
tiesiems metu, bet užtat jose 
dalyvavo .daug amerikiečių, ka
talikų ir kitų religijų žmonių, 
a. a. Mykolo Sauliaus gerbėjų

GRADINSKAS
SUMAŽINTOS
KAINOS 

DABAR 
PRIEŠ KALĖDAS

2512 W. 47 SY. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ 

v   - - -  .............  —'j

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

' ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

' MOVING '
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

.......... ..............    A

SOPHIE BARČUS
į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is WOPA,
1490 kiL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio II—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

Tel.: HEmlock 4-2413 
7Tj9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO,. ILL. A0629

____  l
A FOREST’S FUTUR1
IS IN YOUR HANDS

pot to Mg prmoc 
fcrtsc ireL So pkeae ioSow* 

Smofcef t ABCc Alvm 
hold toAtcbs tin oakL Be tare 

to all ctmp6rea.
■dr the tobet, and

them a<am. Cmah afi 
amoicto dead a*

Fleato! Only ypn cm

ir draugų, kurie visi jam pa
garbiai nusilenkė.

Tai tik maža dalis denverie- 
čių lietuvių, gražiai Denveryje 
įsigyvenusių ir dorai, pavyzdin
gai ten gyvenančių, o tuo pat 
ir Lietuvos bei lietuvių tautos 
vardą garsinančių amerikiečių 
tarpe. Apie kitus čia nerašau, 
nes jų visų gerai ir nepažinau, 
tik iš amerikonų girdėjau gerus 
apie juos, apie visus lietuvius at
siliepimus.

III. — Tautinė-visuomeninė 
veikla

Colorado, tiksliau sakant, Den
verio lietuvių lietuviškoji visuo
meninė veikla, deja, yra ribo
ta... Mat, tų lietuvių ten vistiek 
nėra daug, o ir tie patys gyvena 
— ne kompaktiškai,, t. y. ne vie
noje vietoje, o išsimėtę, išsi
sklaidę po visą miestą ir už mies
to ribų, kad ir susirinkti neleng
va. Todėl, jei metuose būna ko
kie 2-3 jų susiėjimai su kokio
mis tautinėmis pramogėlėmis— 
tai ir viskas. Kokių lietuviškų 
politinių grupių ar šiaip kultū- 
rinių-idėjinrų organizacijų, drau
gijų ten nėra. Yra tiktai LB 
skyrius. Bet, jei kartais atsi
randa koks skubus reikalas lie
tuviams susirinkti, tai tuojau 
susirenka lietuviai veikėjai, 
taip sakant, Denverio “rinktinė 
visuomenė” ir taria savo žodį 
ar imasi reikiamų veiksmų. Pvz., 
kai pernai žiemą rinkosi New 
Yorke veiksniai pasitarti Ku
dirkos gelbėjimo ir kitais aktu
aliais reikalais, tai Denveryje, 
kuris amerikiečių vadinamas 
dargi ir “antruoju Washingto- 
nu” (dėl gausumo jame federa- 
linių įstaigų), susirinko ir Co- 
lorado-Denverio ' lietuvių elitas 
bei davė veiksniams savo suges
tijų, kurios buvo perduotos ge
rokai ilga telegrama.

Todėl vyresniųjų lietuviška 
verkia, esamomis sąlygomis, sa
kyčiau, patenkinama. Blogiau 
su jaunaisiais.. Tie, neturėdami 
jokios lietuviškos -mokyklėlės, 
irgi jokios lietuviškos draugijos, 
organizacijos, negalės išaugti 
gerais', sąmoningais lietuviais, o 
ir reikiamai nemokės lietuviš
kai kalbėti. Jie savo tautai žus. 
Tai alermuojanti mūsų jaunu
čių padėtis Denveryje, dėl ku
rios lietuviai tėvai turėtų rim
tai susirūpinti. Tą jie, tikiu, ir 
padarys, nes jie visi geri lietu
viai ir nenorės, kad jų vaikai 
būtų kitokie.

LIETUVIAI ARGENTINOJE
Suimtas lietuvės nužudytojas

Buenos Aires gatvėje Garro 
3046 savo departamente gyve
no Marija Perminaitė-Benegas 
našlė, 61 m. amžiaus. Jos gimi
naitis — Julio Alfonso Lamas 
gruodžio 1 d. prisipažino, kad 
savo tetą jis nužudė, žudikas ir 
jo žmona Francisca Arguello su
imti Temper! ey stotyje.

Velionė Marija Perminaitė 
buvo gimusi Argentinoje, čia 
liko trys jos seeserys: Kava
liauskienė, Kalkienė ir viena iš
tekėjusi už vietinio vyro. Taipgi 
liko velionės gyvenimo draugas 
Stasys Vencius.

, SAN FRANCISCO. CALIF.
| San Francisco mieste įkurtas 

lietuviu respublikonų klubas
Gruodžio mėn. 4 d. San Fran- 

cisko mieste įvyko visuotinis 
Į steigiamasis California Republi- 
I can Nationalities Tarybos su- 
j važiavimas. Jame dalyvavo at- 
I stovai iš 21 tautinių grupių. Su- 
I važiavimo tikslas buvo apjungti 
j visų tautybių Amerikos pilie
čius, kad tos grupės būtų tinka
mai reprezentuotos Centriniame 

i Respublikonų Partijos Komite
te. Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Laszlo C. Pastor, Director of 
Heritage Grups, Republican Na
tional Commitee, Washington, 
D. C.

Suvažiavime ir Miyako vieš
butyje vykusiame baliuje; lietu
vius reprezentavo Mrs. (Bronė 
Kellogg, inž. Vytautas Šliūpas, 

|Dr. Viktoras Kaupas ir Frede- 
'rick Korkusas.

Karui praslinkus per jo miestą, jaunas bengalas berniukas sėdi ant 
savo namo griuvėsiu.

Prieš suvažiavimą S. F. lietu
viai įsteigė Lithuanian-Ameri
can Republican Club of S. F. 
Bay Area. Klubo steigėjais, be 
aukščiau išvardintų keturių at
stovų,. dar yra Dr. Algirdas ir 
Dr. Barbara Monstavičiai ir inž. 
M. šabanas.

• Inž. Vytautas Šliūpas gruo
džio 4 d. buvo išrinktas vicepre
zidentu California Republican 
Nationalities tarybos.

• Dr. Edvardas Kaminskas iš 
Boston, Mass., dalyvavo Ameri
kos daktarų hematologų suva
žiavime, vykusiame gruodžio 
mėn. Sir Francis Drake Kotely
je.

• Dr. R. Peteris ir žmona ne
seniai persikėlė gyventi į San 
Francisco iš Čikagos.

• Įnž. Izidorius špokas iš Lie
tuvos lankė savo klasės draugą, 
inž. E. Bartkų, gyvenantį San
Francisco mieste.

• S. F. Liet. Bendruomenės 
žiemos’balius Įvyks Sokoi salėje, 
Ban Mateo mieste, sausio mėn. 
22 d. V. š.

Afrikos negrai ateis 
kunigauti baltiesiem

“Darbininkas” Nr. 76 antraš
te “Misionieriai ateis iš Afri
kos?” be kt. rašo, kad neseniai 
Romoje įvykusį vyskupų sino
dą vertinant “Įdomiausios pas
tabos, kurias teko aptikti spau
doje, yra kun. Kenneth Baker, 
S. J., National Catholic Regis
ter (lapkričio 21). Po sinodo 
jis prabilo dviem teigimais: a) 
Bažnyčia Vakaruose blėsta; b) 
Bažnyčia suklesti juodojoje Af
rikoje. Jis rašo:

“Katalikybės centras nusike
lia į Afriką. Tuo metu,, kai Baž
nyčia vakarų Europoje ir lotynų 
Amerikoje merdi; tuo metu, kai 
kunigai ir vienuolės gausiai 
traukiasi nuo apžadų; tuo metu, 
kai daugelis suaugusių katalikų 
prarado tikėjimą ar tapo indife
rentais, — katalikų Bažnyčia 
juodojoj Afrikoj suklesti”.

“Afrikoje yra beveik penkios- 
dešimt milijonų katalikų — ir 
skaičius ten auga. Daugely vie
tų kunigų seminarijos taip per
pildytos, kad negali visų kandi
datų priimti”.

Arkivyskupas Francis Arinze 
(iš Ohitsha, Nigerijoje) (mai
nais, jei Europos ir Amerikos se
minarijos priimtu Afrikos klie
rikų toliau mokytis ir auklėtis, 
už pagalbą: jei Vakarų vysku
pai padėtų jam išmokyti jo klie
rikus, tai jis mielai atsiųstų jų 
kunigauti į tas Europos vietas, 
kur kunitfę trūksta”, -1

Catholic Register korespon
dentas sako, kad jam atėjusi 
mintis, jog katalikybės cent
ras aiškiai nukyla į Afriką; ka
talikų Bažnyčia diena iš dienos 

vis labiau darosi juodoji Bažny
čia.

Kur eina “baltoji Bažnyčia” 
Darbininkas priduria sekančią 
pastraipą:

Daniel Lyons, S. J., rašo, kad 
Detroito arkivyskupijoje šiais 
mokslo metais uždaryta 25 pre. 
katalikų, mokyklų. • Vienos vidu
rinės mokyklos pastatus Det
roite pardavė už $1,800,000.

Pueblo, Colorado, vyskupija 
uždarė visas savo 10 pradinių 
mokyklų ir abidvi vidurines. O 
pusė Pueblo gyventojų yra ka
talikai. Abidvi vidurinės mo
kyklos davė 1967 nuostolio 72,- 
000, jau 1970 nuostolis pakilo 
iki 122,000. Abiejų uždarytų 
mokyklų pastatus išnuomojo 
miestui už 170,000 metam.

“Atrodo, katalikybė Pueblo 
žengia į kapą”.

NAUJOVĖ KOLCHOZE
Raseinių rajono Ždanovo kol

choze iškabintame veršiavimosi 
grafike surašyti ne karvių var
dai, o melžėjų pavardės ir numa
tomo veršavmos datos.

• 7 (šluota)
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Linksmumo arba liūdesio valandoj* 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

(PŪTRAMENTAS)

EUDEIKIS j
Į SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA |
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! LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: f

į DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
j 4605-07 So. HERMITAGE AVENUE |

TeL: YArds 7-1741 -1742

1 4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

I į I
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

heip your
HEART F'JNdV
help your HEART

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

aAMBULANCE ?
PATARNAVI
MAS DIENĄ
IR NAKTĮ

' TURIME |

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

— Chicagos Lietuviy Suvalkiečiu 
Draugijos priešmetinis susirinkimas j 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 16 dieną 
8:00 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Prašome visus narius ir 
norinčius įsirašyti į draugiją gausiai 
susirinkti. Bus renkama valdyba 19721 
metams, o taip pat yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo vaišės.

Eugenija Strungys, nut. rašt.

— Humboldt Parko Lietuvių klubo 
priešmetinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gruodžio 15 dieną 12:30 
vai. po pietų Almera Simons parkelio Į 
(1640 N. Drake Ave.) pirmame aukšte, 
103 kambaryje. Nariai ir narės pra
šomi laiku atvykti. Turėsime išsirink-į 
ti klubo valdybą 1972 metams. Po su
sirinkimo bus vaišės.

W1 Mankvs, sekr.

— Marquette Parko Lietuvių Namų 
savininkų organizacijos narių susirin
kimas Įvyks š. m. gruodžio mėn. 17 
dieną 7:30 vai. vak. parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Ave. Bus renka
ma 1972 m. valdyba. Narių dalyvavi
mas būtinas.

Stasys Pa t laba. sekr. pavad.

— SLA 226 kuopos priešmetinis su
trinkimas įvyks ketvirtadienį, gruo
džio 16 d., 8:00 vai. vak.. William 
Schall salėje, 3600 W. North Ave., 
2-ram aukšte. Bus Pildomosios tary
bos nominacijos ir renkama kuoposl 
valdyba 1972 metams.

A. čepukas, pirm.

— Žemaičių Kultūros. Klubo prieš
metinis susirinkimas Įvyks trečiadie
nį, gruodžio 15 d.. 7:30 vai. vakare 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd j 
St Nariai kviečiami atsilankyti, nes į 
bus valdybos rinkimai 1972 metams ir į 
yra daug kitų reikalų aptarti.

Rožė Didžgalvicnč, rast.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave.r Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfavelte 3-3572 _ ___ ’ j

GEORGE F. RUDMLNAS i!
3319 So, LITUANICA AVE. TeL: YAros 7->l3o-U39 Į

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS į 
(LACKAVVICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 *
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19H

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
Smith Holland. Illinois
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ALEKSAS ŠEMETA (190.3-1968)
Dėstant prancūzu literatūrą! 

tenka gana dažnai susidurti sir 
poezija, dramatine, lyrine ir plieną, 
kitokio žanro poezija. Ir ko 
kios temos gali daugiau d< 
minti jioeto vaizduotę 
jautrius polėkius, kaij 
gaus gyvenimas, jo da 
linksmi bei liūdni 
Danį/ ooetu vra uvildenc žino
gaus paskutini atsisxeikinimą 
su šiuo pasauliu ir iškeliavime 
laiko beribėm Bet maža poetų 
vra taip jautriai, liūdnai bei il
gesingai išsireiškė apie žmo
gaus didžiąją kelionę kaip mū- 

dainius Mai- 
likti bejaus- 

šias kelias 
kuriose jisai

kiekvieno žmogaus

su tanios (iKiysi: 
ronis. Retas ga 
mis skaitydama; 
Maironio eilutes, 
išreiškia 
likimą :

Kaip man gaila to balto senelio, 
Kurs užstojęs ant amžino kelio, 
Nesikeis jau ant varpo balsų,
Ir ant kelių ainius pasodinęs 
Nebepasakos bočius atminės

Mano uošvis, , Aleksas šerne-j 
i, jau trys metai, gruotižio 1 lj 

kaip yra “užstojęs ant 
Įamžino kelio”. Paliko šeimą, 
■draugus, pažįstamus ir iš lėni 

ir jo'jau jis niekad nebegrįš. Bėgs j 
žino-Į laikais, iškeliausime ir mes, ir 

kas jį tada paminės? Garsus 
prancūzų poetas Victor Hugo 
yra parašęs labai- gražų eilė
raštį apie jūreivius, kurie ra
do sau kapus tamsiose marių 
gelmėse: draugai, jis sako, .su 
sirinkę retkarčiais juos pami
ni, žmonos puoselėja jų atmi
nimą savo širdyse, jų buvusios 
sužadėtinės suranda sau kilus 
gyvenimo bendrakeleivius, ir
tai p laiko bėgyje jų atminimas 
išnvksta iš žmonių atminties.

Geriausia dovana Šventėms ir 
Naujiems Metams 

Tai eilėraščiu knyga 
Z/A. KRISTALPONIS" 4.— 

ZVISAS TURTELIS — ŠIMTINĖ" 
Gaunama pas visus Liet knygų 

platintojus.

sis trumpas rašinėlis yra 
skirtas, kad Alekso šeinetos 
atminimas neišnyktų, pasak 
Maironio, “kaip dūmas neblaš 
komas vėjo”. Jo draugai ir pa
žįstami prisimins jį skaitydami 
šį memuarų, prisimins jį kaip 
žmogų, kuris ieškojo tiesos, 
meilės, draugystės, prisimins 
jį kaip taurų lietuvį, kuris iš
keliavo su didžia viltimi, kad 
Lietuvai dar užtekės saulė, ku 
ri prašalins visus tamsumus.

Dr. Vytautas V. Gaigalas

jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 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 čekj arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00,
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
piniginę perlaidą.

progomis. _ Jas ir 
atsiuntus čekį ar

1 p. j

g!ž| ,n« 
hn «?

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJIMAIS

DEL VIGŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE* Į

1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

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

Didelis pasirinkimas Įvairių praklų.
AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. V A L A N T I N A S

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ELL. 60636. TeL WA 5-9209
b_________ , ______

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Blinobi 60608
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Tunise prie Viduržemio jūros pastatytas modernus turistų viešbutis atrodo lyg apverstas kojom 
aukštyn.

PERMOKĖJUSIEMS PAJAi
MOKESČIUS ŽINOTINA

Asmenys, kurie dar nėra 
gavę jiems priklausančio če
kio už 1970 metų permokėtus 
pajamų mokesčius dėl Įvyku
siu adresuose kalidų, prašomi 
tuojau pranešti savo tikslų ad
resu: 4.

Department of Revenue, 
I'axpayers assistance Division

Springfield. Illinois 62708 arba 
skambinti Income Tax Center,

Lew Zalalis/ 311 West 10-lth 
S t rec t,

William and Brenda B-luis, 
7950 So. Hermitage Avenue,

William Butkus, 11016 So. 
Green Street,

Richard Dokus, 2928 W. 82nd 
Street.

Dean Lakis, 10926 So. Arte
sian Avenue. - '

Raymond and Bertha Bagus, 
3323 West 59lh Street,

Kazimieras Kavaliauskas, 
3825 West 71 st Street,

Marcia Minauskas, 6551 So. 
California Avenue, 

Alex Mikalauskas.
Maplewood Avenue.

Giedra Paulionis,
Fairfield Avenue,

Carmela Sipaitis, 2742 West 
61st Street,

John and Marilyn Rockaitis, 
3920 West 63rd Street,

Donna Stanis, 4159 W. 59th 
Street,

Martha Arlauskas, 2431 West 
46th Street,

Gediminas Bluzas, 5236 So. 
Richmond Street,

Adelė Duoblys, 4242 So. Ar
tesian Avenue,

Jurgis Preiksaitis, 4628 
Rockwell Street,

Nikodemas and Irene Lau- 
rinaucius, 7202 So. Claremont 
Avenue,

John and Stella Rumbakies. 
6221 West 65th Street.

6614

6049 So.

So.

pareiškė
Sveikatos Resursų 

direktorius
lllinojaus Institutas Ap- 

greit 
kad
pa
iki

Dr. Car-

Sumažinus oro teršalus 
sumažėtų plaučių vėžys
Jei miestuose būtu 50 nuo- 4

šiničių sumažintas oro terši- 
,mas. 20 nuošimčių sumažėtų 
plaučių vėžio ligos, 
lllinojaus 
Centro 
now.
linkos Kokybei studijuoti 
išleis studiją, kuri rodo, 
kiekviena karta, kai ore 
daugėja benzo(a)pireno
vieno migrogramo tūkstanty
je kubinių metrų oro. plaučių 
vėžio ligų ra tos padaugėja 5 
nuošimčiais.

Benzo (a (pirene yra automo
biliu ir industrijos išmetamų 
dūmu sudėtinė dalis...

SVEČIAMS LOVOS

Viena baldu parduotuvė 
reklamoje paskelbė:

Jeigu norite, kad giminės, 
pas jus nesisvečiuotu ilgiau kaip 
tris dienas, lovas pirkite pas mus.

savo

VAIKO SVAJONĖ

— Petriuk, kuo tu nori būti 
užaugęs?

— Santechniku iš.namų val
dybos.

— O kodėl?
— Mūsų kraną sutaisyčiau.

(Šluota)

Joniškiečių klubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūrob klubo svarbus prieš- 
nietinis susirinkimas ir valdy
bos linkimas Įvyko praeitą an
tradienį gruodžio 7 d. Holly
wood salėje. Visai valdybai 
dalyvaujant, narių atsistoji
mu pagerbtas miręs narys Wal 
ler Žilevičius, o jo šeimai iš
reikšta klubo užuojauta. Pro
tokolą paskaitė raštininkė An 
toinette Ralys. Kartu su kitais 
valdybos narių pranešimais 
protokolas buvo priimtas. Klu
bo metinio parengimo, Įvyku
sio lapkričio 14 d. Hollywood 
salėje, raportą pateikė komi
sijos narė A. Kalvs. Raportas 
priimta, klubui liko gražaus 
pelno. Padėkota komisijai ir 
dovanėlių aukotojams, kurių 
buvo daug. Paskirstytos ka
lėdinės dovanėlės spaudai, ra 
dijo. valandėlėms ir kitiems. 
Gauįta pora padėkos laiškų nuo 
mirusio W. Žilevičiaus šeimos

1 . • .

už .įėles ir nuo seno nario Ro
ko šniuko. kuris tarp kitų ke
lių praeitam parengime - (lap
kričio 14 d.) buvo pagerbtas ir 
jam įteikta dovanėlė kaip iš
buvusiam klube virš 40 metų.

Išrinkta revizijos komisija . 
valdybos knygoms patikrinti 
už šiuos metus. Komisijon Įei
na Estella McNamee, Eugenija 
Strungys ir Emilija Survilas. 
Po to sekė valdybos rinkimas. 
Pasikeitimo neįvyko, nes visa 
valdyba sutiko pasilikti ir 1972 
metams. Valdybos buvo pra
šoma pakelti atlyginimą. Su 
sirinkimas prašymą patenki- : 
no ir vienbalsiai nutarė pakel
ti atlyginimą. Padidintas atly
ginimas ir šeimininkėms, ku
rios po susirinkimų paruošia ' 
užkandžius.

Valdyba ir visi susirinkusieji 
buvo geram ūpe.

Sačauskas gerai susirin
pravedus.
ir draugiški pasikalbė

Pirmininkei
ju Ii jai 
kimą 
vaišės 
jimai.

Dėkoju mūsų geriems vei
kėjams. Frank ir Marytei Strak 
šams kurie parvežė nTane na
mo. Tai jie jau nebepirmą kar 
tą padarė. A. Jusas

vyko gausios

—Liet. Kariuom, Kūrėjų-Sa 
vanorių S-gos Vytauto Didžio
jo Čikagos skyriaus valdybą 
sudaro: J. Tamulis — pirm.. 
Ad. Juodka — kasin., J. Kani
šauskas — sekretorius.

— Inž. L. A’. Maskoliūnas su 
šeima iš Thailando atvyksta 
Kalėdų ir Naujųjų Melų šven
tėms Į Čikagą aplankyti tėvų

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

FOR SALE 
TAVERN AND CAFE 

$35,000.
AMBERG, WISCONSIN 
2 families now leasing. 

Write: WILLIAM LADWIG, 
5950 N. 69th STREET, 

MILWAUKEE, WI 53218

ir pasimatyti su savo senais 
draugais. Inž. Mįaskaliūnas va
dovauja vienai Amerikos sta
tybos kompanijai, kurios būs
tinė yra Thailande. Ji vykdo 
Įvairius statybos darbus kelio
se Azijos valstybėse.

— Jūrų šaulė Alfreda Maks-\ 
vgtienė, Vincas Kulbokas, Chi 
cagos Jūrų šaulių kuopos pir
mininkas ir Kazys Klinauskas, 
Cicero kuopos pirm., Jūrų sau ■ 
lių vardu padėjo vainiką prie 
paminklo žuvusiems už laisvę 
minint Lietuvos Kariuomenės 
šventę ir Simo Kudirkos ver
žimosi į laisvę metines.

— Muz. Alvydas Vasaitis 
akompanavo Čikagos Lietu
vių Operos vyrų chorui Lietu
vos kariuomenės minėjimo 
programoje. Į

— Dr. J. Genys išrinktas Lie
tuvių respublikonų federacijos a 
pirmininku. Į federacijos val
dybą išrinkti: inž. E. Bartkus, 
dr. A. Labokienė, inž. B. Nai
nys, dr. A. Novasaitis, inž. K. 
O-ksas, R. Premeckienė, B. Ta- 
lutis ir A. Zerr.

— Bridgeportietis P. Burnei- 
kis iš ligoninės po sunkios vi
daus operacijos grižo Į namus, 
kur savo žmonos globoje ir dr. 
Kavaliūno priežiūroje po tru
puti atgauna sveikatą.

— Naujienų 1972 metų ka
lendorius jau atspausdintas ir 
prenumeratoriams bus siunti
nėjamas. Neprenumeratoriai, 
nori Įsigyti kalendorių, prašo
mi kreiptis Į Naujienas. Kaina 
$1.00, su persiuntimu $1.25.

— Č .Gedgaudas, gyvenan
tis Santa Monica, Californijo- 
je yra parašęs knygą — “Lie
tuvių istorinė raidai nuo Kris
taus ligi Mindaugo laikų”. Šis 
istorinis veikalas neužilgo pa- 
sirodis rinkoje.

— Birutė ir Jonas Baufeldai 
gruodžio pabaigoje pradeda 
ilgesnes atostogas Floridoje ar 
kitoje saulėtoje Amerikos kon
tinento vietoje, šiemet Euro
pon (nevažiuos, nes reikalai 
verčia būti arčiau savo imonės: 
Baufeld Truck Refrigeration 
Service Co. Inc. Kad, esant rei
kalui, būtų lengviau susisiekti. 
Dukrelė Rūta pasiliks pas mo
čiutę Jankauskienę, nes neno
rima. kad susitrukdytų jos 
mokslas ir lituanistinių pamo
kų lankymas.

— Plieno Sparnų 1971 metų 
2-3 numeris jau pasirodė. 152 
puslapiai, didelis formatas, 
daug fotografijų. $1.00. Tai 
Amerikos Lietuvių Aero Klu
bo metraštis, gaunamas klubo 
valdyboje ir pas narius, šį met 
rašti redagavo V. Peseckas ir 
inž. Edm. Jasiūnas.

PETRAS KAZANAUSKAS, FrezidenUa

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T141

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

PARDUODAMA 2 AUKŠTŲ MŪRINIS 
NAMAS ant plataus sklypo. 

4216 So. CAMPBELL.
Tel. 927-7043

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

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

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

TEL.p 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo 
mos i metus iš atskirų butų su bal
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng-

i tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražus 
butai Garažas. Arti ofiso. S34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetu 
virtuvė. Moderni vonia., Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modemus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. . Židinys. 
Šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 
Aluminum langai. Prie Maria High 
— $42.700.

Valdis Real Estate .
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

run mm

INSVIAMCt

State Farm Frre and Casualty Company

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

— Marquette parko piliečių 
organizacija Įsteigė suintere
suotų apylinkės mokyklomis 
klubą. Klubas ir jo steigėjai 
Įtaigoja, kad Marquette Parko 
Lietuvių namų savininkų orga
nizacijos atstovas būtų priim
tas i apylinkės švietimo tary
bą. Organizacijos valdybos 
narė švietimo ir mokyklų rei
kalams yra ponia Mary Cha- 
raška.

— Illinois Komercijos Komi
sija leido Commonwealth Edi
son bendrovei pakelti 6.2% už 
teikimą elektros energijos gy
ventojams. Didžiausia dalis 
pajamų bus naudojama mažin
ti oro ir aplinkos teršimą.

♦ Dar nevėlu užsisakyti tele
fonu ar laišku kalėdinę dovaną 
WAZNELIU PARDUOTUVĖJE, 
2501 W. 71 st St., tel. 471-1424. 
Kaip galima greičiau ją supa
kuosime ir išsiųsime nurodytu 
adresu. Paskubėkim. (Pr).

■* Prasmingiausias šventėse 
sveikinimas — apleisčiausių sti
prinimas: Alvudas dėkoja Zcfi- 
rui Slivinskui už Lietuvių Sene
lių Namų Fondo pagausinimą 
penkiolika dolerių. Seneliai lau
kia nuo bagočių stalo trupinių 
— negi ir jiems toliau mes jų 
nesusimylėsime. (Sk).

2 PO 4 MŪRINIs, sxiepas ir pašto 
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh 
ton Parke. ___

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvpas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW. . įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ Ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
auete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais jreu 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY-
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

užim-

bvtal

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
no 3 mieg.-. alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, garą; 
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40 500
" 6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu . vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500. 
. APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke.' $36.500.

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr.. alum, lan
gai. karštu vandeniu šild. gazu. mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. $52.000. " \ -

VERS 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

" " 1 ■ ' ' '
A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigus automobiliu draudimai.

jumwan---------
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