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INDIJOS - PAKISTANO KARAS JAU BAIGTAS
Sovietų ministeris 

lankė Illinois
WATSON, Ill. — Sovietų že

mės ūkio ministeris Vladimir 
Mackevič apsilankė keliuose Il
linois ūkiuose, kur irgi kalbėjo 
apie viltis išplėsti prekybos ry
šius tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos. Jį lydėjo Illinois vals
tijos sekretorius John Lewis. 
Mackevič pareiškė, kad prieš 
pradedant daugiau prekiauti, 
reikia sudaryti bendradarbiavi
mo ir susipratimo atmosferą.

Prieš kelias dienas sovietų mi
nisteris lankėsi lowoj, kur vie
noje draugiškoje amerikiečių 
šeimoje jis šventė savo gimtadie
nį — 62 m. šeimininkai iškepė 
Mackevičiui pyragą ir padova
nojo jam medžioklinį šautuvą.

šiame piešinyje nurodyti visi prezidento Nixono asmeninės sitikimai prasidėjo &u Kanados Trudeau gruodžio 6 d. ir 
diplomatijossusitikimai.suužsieniovalstybiųvadovais.Su- baigsis gegužės mėnesį vizitu Maskvoje.

INDIJA LAIMĖJO 14 DIENŲ KARĄ
NEW DELHI. — Pakistano prezidentas Agha Mohammed 

Yahya vakar priėmė Indijos pasiūlytas karo paliaubas ir Įsakė 
sustabdyti karo veiksmus vakarų fronte. Tuo būdu, 14 dienų 
užtrukęs Indijos-Pakistano karas baigėsi visuose frontuose. Ry
tiniame Pakistane dar yra kelios apsuptos pakistaniečių Įgulos, 
kurios nepasiduoda ipdams. Pakistano prezidentas, kuris nese
niai kalbėjo neįeisiąs “bobai”’jį už nosies vedžioti, pareiškė, kad 
jis paliaubas priims subkontinento taikoš ir pastovumo labui.

NERAMUMAI KROATIJOJE YRA SENOS Vokiečių kariai 
aukštos kokybės

VIENA, -r- Iš Jugoslavijos į Austriją ateinančios žinios kal
ba apie platų Kroatijos komunistų partijos valymą. Nors kroatai 
kaltinami “antisocialistmiais” veiksmais, stebėtojai nurodo, kad
ir šį kartą į paviršių iškilo tradicinė neapykanta tarp serbų ir 
kroatų. Zagrebe jauni kroatai tris naktis gatvėse kėlė riaušes, 
tūkstančiai jų suimti. Streikuoja apie 30,000 Zagrebo universite
to studentų. Jie kąįtįgąmi. šovinistinėmis tendencijomis, nes 
jie reikalauja, kad'Kroatijos provincijoje uždirbtos lėšos būtų 

• Kroatijai ir skirtos. Centrinė valdžia kaltinama kroatu dšnaudo- 
' jimu. • - r.:-'?

Dažnai karinamas kroatu po
sakis: “Jau užtenka, kad Sava 
upė plaukia per Belgradą, mes 
nenorime,' kad ir viskas ten su
plauktų”. Nemaža Kroatijos 
pramonė daug pagamina, tačiau 
centrinė Jugoslavijos valdžia 
kroatų pajamas išskirsto po vi
sąšalį. Kroatams tas nepatin
ka ir jų protestai Belgrado val
džios vadinami “nacionalisti
niais nukrypimais”.

Kroatai sudaro 23.5%' Jugos
lavijos gyventojų. Zagrebas po 
Bielgrado yra didžiausias Jugos
lavijos miestas su 430,000 gy
ventojų. Kroatų ir slovėnų tar
pe yra daugiau katalikų, nors 
didžiausią religija Jugoslavijoje 
yra graikų ortodoksai. Serbija 
ir Montenegro praeityje buvo 
atskiros monarchijos, o Kroatija 
ir Slovėnija buvo valdomos Ven
grijos, kur kroatai turėjo au
tonomiją. Kada Serbijos kara
lius Petras tapo visos Jugosla
vijos karaliumi, kroatai, vado
vaujami savo tautos herojaus dr. 
Stefan Radic, siekė nepriklau
somybės ar bent didesnės au
tonomijos. Kroatas karalių Pe
trą ir nušovė 1934 m.

Prezidentas Tito, pats gimęs 
Kroatijoje, įsakė partijai “išnai
kinti paskutines mūsų bendruo
menės šovinizmo lysves”. Pra
ėjusį sekmadienį kroatų komu
nistų partijos centro komitetas 
pakeitė partijos pirmininkę 
Sacka Dabcevic-Kucar, paskirda
mas Milka Planing. Iš viso buvo 
pakeisti penki partijos vadai ir 
iš pareigų atleistas kroatas ar
mijos generolas.

Nauja kroatų kompartijos va- 
ovybė sako, kad visi apgailėję 
savo nukrypimus nuo linijos ir 
klaidas, galės sugrįžti prie ben
dro darbo.

šalia kroatų emigrantų, kurie 
veda propagandą iš laisvųjų va
karų, kroatus kursto ir Maskva, 
norėdama susilpninti Jugoslavi
jos centrinę valdžią.

♦ Kinija įspėjo ir Sov. Sąjun
gą, kad “kas žaidžia su ugnimi, 
gali pats sudegti”.

BONA. — Vakarų Vokietijos 
karinės jėgos padidino savo ap
mokymo ir apginklavimo koky-
bę, nes yra sunkumų didinti ka
riuomenės jėgų kiekybę. Net jei 
parlamentas padidintų gynybai 
skiriamas lėšas, Vokietija nenu
mato didinti kariuomenės skai- 
čiaus...kuris šiuo metu siekia 
460,000. vyrų.

IS VISO PASAULIO
♦

PARYŽIUS— Prancūzija pa
skelbė, kad jos bendrai su bri-. 
tais statytas lėktuvas “Con
corde” kainuos 31.2 milijonus 
dol. Pirmieji šeši lėktuvai galės 
pradėti skraidyti 1974 m. spalio 
mėn. Pirmiausia šiuos lėktuvus 
įsigyti galės Air France ir B0AC 
lėktuvų bendrovės. Toliau juos 

’užsisakė Pan American -ir dar 
-14 bendrovių. x

ALŽIRAS. — Prancūzijos ir 
Alžiro valstybinės žibalo bend
rovės susitarė dėl tolimesnio 
bendradarbiavimo. Ginčas tęsė
si 6 mėnesius nuo to laiko, kai 
Alžiras nacionalizavo prancūzų 
bendrovės turtus. Prancūzija 
buvo pradėjusi boikotuoti Alžiro 
žibalą. Dabar visi nesutarimai 
esą baigti.

KAMPALA. — Sudanas už
puolė Ugandos teritoriją, skel
bia Ugandos kariuomenė. Suda
no partizanai įsibrovė į Ugandą 
tris mylias, jei jie nepasitrauks, 
Uganda pasiųs savo kariuomenę, 
sakoma pranešime iš Kampalos, 
Ugandos sostinės.

SAIGONAS. — JAV karo avi
acijos bombonešis nukrito Kam- 
bodijoje netoli Phnompenho. Du 
lakūnus išgelbėjo Kambodijos 
helikopteris. Lėktuvas dalyvavo 
kovose prieš komunistus.

NEW YORKAS. — Bruklyne 
buvo suimtas jaunas, 22 metų 
policininkas ir nuteistas 10 me
tų kalėjimo už tai, kad jis par
davinėjo heroiną. Kartą jis pa
siūlė heroino policijos slaptam 
agentui. Tik jį suėmus paaiš
kėjo, kad jis tarnauja policijoje.

OAKLAND. — Kalifornijoje 
byla prieš Juodųjų Panterų vei
kėją Huey Newton buvo nutrauk 
ta. Jis tris kart buvo teisiamas 
už Oakland policininko nušovi
mą, tačiau visais atvejais jury 
komisija negalėjo susitarti dėl 
jo kaltės. Jis kalėjime išbuvo 
22 mėnesius.

Vokietijos karinių jėgų gene
ralinis inspektorius gen. Ulrich 
de Maiziere pareiškė, kad yra 
sunkumų patraukti į kariuome
nę jaunus vyrus, trūksta lėšų 
ir trūksta platesnių kariniams 
manevrams laukų ir poligonų. 
Vokiečių tankai jau yra ma
nevravę Anglijoje. Kitos gink
lų rūšys treniravosi Portugali
joj, Sardinijoj, ir Kretoj. Vo
kiečių lėktuvams oro pratybo
se nėra kur įsibėgėti, per mažas 
plotas.

Nežiūrint Įvairių sunkumų, 
Vokietijos kariuomenė yra aukš
to lygio. Armijoje yra 12 divizi
jų po tris korpusus kiekvienoje 
ir 33 atskiros brigados, viso 320,- 
000 gerai ginkluotų vyrų. Avia
cijoje yra trys raketų grupės, 
18 naikintuvų-bombonešių eska
drilių po 18 lėktuvų kiekvieno
je. Be to, vokiečiai turi ketu
rias žvalgybos eskadriles.

Karo laivynas turi 36,000 vy
rų ir tris naikintuvų grupes.

Apkaltino teisėją 
Otto Kemer

ČIKAGA. — Jau skelbta, kad 
buvęs Illinois gubernatorius tarp 
1962 ir 1908 metų Otto Kemer 
buvo oficialiai apkaltintas są
mokslu, kyšių ėmimu, apgavys
te ir pajamų mokesčių suktybė
mis. Byla kilo iš arklių lenkty
nių akcijų skandalo. Yra ir dau
giau kaltinamųjų.

Jei visi Kernerio kaltinimo 
punktai, kurių yra 19, būtų pri
pažinti teisingais, jis galėtų 
gauti 83 metus kalėjimo ir 93,000 
dol. pabaudos.

Otto Kerneris, demokratas, 
prieš tapdamas gubernatorium, 
buvo šiaurinio Illinois prokuro
ru, vėliau tapo Cook apskrities 
teisėju. Prezidentas Johnsonas 
jį buvo paskyręs 1967 m. Civi
linių neramumų komisijos pir
mininku, o vėliau paskyrė Ape
liacijos teismo teisėju.

VEUAUSKK ŽINIOS

+ žvalgybos lėktuvai paste
bėjo, kad Kubos karo laivas tem
pia į savo uostą užpultą atviro
je jūroje Panamos-laivą, kurio 
kapitonas ir vienasjūrei vis yra 
amerikiečiai.* Pats? prezidentas 
Nixonas pasmerkė šį Kubos 
veiksmą ir pareikalavo Kubos 
per Šveicarijos ambasadą pa

leisti. amerikiecius.ii'x3 J

+ Izraelio karo lakūnas, bu
vęs Egipto-nelaisvėje nuo 1970 
m. birželio mėn. buvo paleistas 
— iškeistas už 10 egiptiečių, bu
vusių Izraelio nelaisvėje.

+ Sovietų ambasadorius Egip
te Vinogradovas pareiškė, kad 
Sov. Sąjunga rems Egiptą tai
koje ar kare. “Jei bus nuspręsta 
kariauti, mes remsime Egiptą, 
kad jis kuo mažiausiai nukentė
tų”, pareiškė ambasadorius.

Kuba nuskandino
Panamos laiva? t

MIAMI. — Panamos laivas 
“Johnny Express” Atlanto van
denyne paskelbė radijo žinią, kad 
jį užpuolė Kubos karinis greit- 
laivis, apšaudė ir perskėlė lai
vo šoną. Kada iš Floridos ir. iš 
Guantanamo karo laivyno ba
zės nuskrido į įvykio vietą du 
lėktuvai, laivo jūroje jau nebe
buvo. Nesimatė vandenyje nei 
Įgulos narių.

Laive buvo 15 jūreivių, jų 
tarpe nuo komunizmo pabėgu
sių kubiečių. Manoma, kad Ku
bos karo laivas, nuskandinęs 
“Johnny Express”, paėmė į ne
laisvę jūreivius. Gruodžio 5 d. 
kitas tos pačios bendrovės lai
vas “Lyla Express” buvo Ku
bos pagrobtas, apkaltinus, kad 
laivo Įgulos sudaryta iš kubiečių 
“liaudies priešų”.

KUALA LL’MPŪRs— Malai
zijos pareigūnai, skundžiasi, kad 
elgetos Malaizijoje daug uždir
ba, vidurkį 2:33 dol. per dieną. 
Žemas valdininkas uždirbąs 63 
centais mažiau.

NEW YORKAS. — Bengali
jos atstovas New Yorke pareiš
kė, kad jo vyriausybė daro žy
gius, kad gyventojai garbingai 
elgtųs su nugalėtojais pakista
niečiais ir laikytųsi tarptautinių 
Ženevos nuostatų.

TOKIJO. — Japonų žemieji 
rūmai priėmė keturis įstatymus, 
liečiančius atgaunamą iš ameri
kiečių Okinavos salą*

Pakistano žodžiai 
Saugumo Tarybai 
NEW YORKAS. — Pakista

no užsienio reikalų ministeris 
trečiadienį pasakė Saugumo Ta
ryboje kaltinančią kalbą, apsi
verkė, suplėšė savo užrašus ir 
išėjo iš salės. Saugumo Taryba 
legalizuojanti agresiją, ji gaiš
tanti laiką, kada jo tėvynėje, 
..Pakistane, žūva žmpnės. Taryba 
galinti priimti bet kokius nuta
rimus, sudaryti sutartis, bloges
nes už Versalio, gali legalizuoti 
agresiją ir okupaciją, tačiau jis 
nebūsiąs tokios tarybos dalimi.

“Mes esame supančioti veto. 
Pastatykime veto teisei pamink
lą. Pastatykime paminklą nesu
gebėjimui ir impotencijai. Atsi
minkite Biblijos pasakymą: Ką 
pasėsite, tą ir pjausite. Šian
dieną mes esame jūros kiauly
tės, tačiau bus ir kitų”, pareiš
kė apsiverkęs Pakistano ministe
ris, išeidamas iš Jungtinių Tau
tų salės.'

Atsisukęs Į Sovietų Sąjungos 
ambasadorių Maliką, Bhutto pa
reiškė: “Tu išpūti savo krūtinę 
ir daužai savo stalą. Tu nekalbi 
kaip draugas Malikas, bėt kal
bi kaip caras Malikas. Gali sau 
šaipytis. Aš to negaliu, mano 
širdyje ašaros”.

Pietų Afrikoj gyva 
juodoji magika

JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrikos juodųjų gyventojų tar
pe dar labai gyvi Įvairūs prie
tarai. “Juodosios magikos” pre
kės, kaip ir viskas šiais laikais, 
labai pabrango, tačiau prekybi
ninkai, kurie pardavinėja Įvai
rius magiškus vaistus, vis vien 
daro gerą biznį. Specialios “rau
ti medicinos” krautuvės turi iš
leidusios prekių katalogus su nu
rodymais, kaip jas naudoti. Kai 
kurie “vaistai” yra parduoda
mi pagaminti, o kiti parduodami 
dalimis, kurias gali sumaišyti 
pats pirkėjas.

Muti vaistai naudojami įvai
riais atvejais: apsisaugoti nuo 
užkerėjimo, ar norint kitą už
kerėti. Kiti vaistai “padedą” su
rasti pamestus daiktus ar susi
siekti su mirusių vėlėmis. Vais
tams naudojami įvairių gyvulių 
riebalai, kūno dalys. Ruonio oda 
parduodama už 2.10 dol. Liūto 
nagas kainuoja 6:30 dol. šalia 
gyvulių kaulų ar kailių vaistams 
virti naudojamos įvairios šak
nys, medžių Žievės ar lapai.

Kodėl Pakistanas 
pasidavė?

’ NEW DELHI. — Penktadienį 
Pakistano prezidentas sutiko su 
Indijos pasiūlytomis karo pa
liaubomis, nors tik ketvirtadie
nį jis kalbėjo apie tolimesnį ka
rą. .Spėjama, kad jo nuomonę 
pakeitė Kašmire Įvykęs didelis 
mūšis, kuriame indai sudaužė 45 
Pakistano tankus. Nežiūrint to 
laimėjimo, Indija pasiūlė paliau
bas.

Indijos vyriausybė paskelbė, 
kad jos kareiviai Rytų Pakista
ne pasiliks, kol bus ..išgaudyti 
paskutiniai pakistaniečių karei
vių likučiai, kol sugrįš normalus 
gyvenimas, bus sutvarkytas 
miestų ir sveikatos Įstaigų vei
kimas ir kol visi bengalai su
grįš į savo žemę iš Indijos pabė
gėlių stovyklų. Visi karo be
laisviai, kurių yra apie 69,000, 
bus išvežti -į^-Indiją-. -Manoma^ 
kad Indija tuos belaisvius pa
siūlys iškeisti Į Awami Lygos 
vadą, šeiką Rahmaną, kuris lai
komas Vakarų Pakistano kalė
jime.

Jis Pakistano rinkimuose 
Į parlamentą laimėjo absoliučią 
daugumą ir turėjo tapti prem
jeru, tąčiau Pakistano karinė 
valdžia jį apkaltino tėvynės iš
davimu ir pasodino kalėj iman.

Per 14-kos dienų karą abi pu
sės prarado apie 10,000 kareivių. 
Civilių aukos buvo daug dides- 
ės.
. Kinija ketvirtadienį apkaltino 
Indiją, kad septyni jos kareiviai 
žvalgybos tikslais buvo perėję Į 
Kinijos pusę iš Sikkim provinci
jos. Indija šį kaltinimą atmetė.

Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba vėl pradėjo kalbėti apie 
karo užbaigimą, šį kartą ir So
vietų Sąjunga pasiūlė rezoliuci
ją “pervesti valstybės galias 
Į bengalų rankas, kurie buvo iš
rinkti Pakistano parlamentan 
gruodžio mėn., 1970 m.”

Iranas laukia 
užsienio svečiuC

TEHERANAS. — Irane jau 
pasibaigė Persijos imperijos 
2,500 metų sukakties minėjimas. 
Jam Iranas išleido 16.6 mil. dol. 
tačiau daug minėjimui pastaty
tų įrengimų liko krašte ir bus 
naudojami ilgesnį laiką. Iranas 
šiai sukakčiai pastatė 3,500 mo
kyklų, sveikatos ir švietimo cen
trų, žemės ūkio ir prekybos in
stitutų.

Sukakties proga pradėjo veik
ti šimtai naujų elektros stočių. 
Apmiręs, senas Chiraz miestas, 
430 mylių nuo Teherano, gavo 
visą eilę naujų kelių, didelį ae
rodromą, modernišką telefono 
sistemą ir naują, didelį viešbu
tį. Iranas tikisi, kad senos im
perijos Persepolio griuvėsius pra 
dės dažniau lankyti užsienio tu
ristai, panašiai, kaip jie lanko 
Egipto piramides ar graikų Ak
ropolį.

Indijos rytinio fronto vadas 
generolas Jagjit Singh Aurora, 
priėmęs pakistaniečių generolo 
Niazi kapituliaciją, dar leido Pa
kistano kareiviams nešioti gink
lus, kol belaisviai bus perkelti Į 
Indijos karo belaisvių stovyklas, 
nes pakistaniečiams gresia di
delis pavojus iš vietinių bengalų 
pusės. Generolas Aurora pats 
nuplėšė Pakistano generolui Ni- 
aži antpečius ir kitus ženklus 
nuo jo uniformos. Susirinkę 
bengalai bandė gen. Niazi pulti 
ir būtų ji rankomis sudraskę, jei 
ne Indijos kareiviai.

Gen. Niazi bengalų vadinamas 
skerdiku. Jis su savo karei
viais, norėdamas palaužti 75 mi
lijonų bengalų pasipriešinimą, 
labai žiauriai žudė bengalus ir 
degino ju kaimus. Indi j oš karo 
vadai kapituliacijos pasirašymo 
vietą parinko prie Daccos arklių 
lenktynių stadijono, kur nese
niai pakistaniečiai išgriovė iš
tisus 'kvartalus bengalų namų.

Generolas Aurora,- RytinioRa- 
kistano nugalėtojas, pareiškė 
spaudai, jog pakistaniečiai ka
reiviai labai žiauriai elgėsi su 
civiliais, ypač su moterimis, ku
rių indai daug kur radę net ka
reivių bunkeriuose. Pakistano 
generolas Aurorai pareiškęs, kad 
Rytų Pakistane jis turėjęs su. 
nereguliariais šauliais apie 93,- 
000 vyrų kariuomenę. Indų ge
nerolas nesitikėjęs tokio didelio 
skaičiaus.

Indijos premjerė, labai’ šiltai 
sutinka Indijos parlamente, pa
reiškė, kad Indija neturi jokių 
teritorinių ambicijų ir todėl ka
ro veiksmus sustabdo. Bengalai 
pabėgėliai iš Indijos stovyklų 
jau pradėjo grįžti namo, kur 
valdymo uždavinius perims pa
tys bengalai. Indija nekeršjfe 
pakistaniečiams ir pasitrauks iš 
Bengalijos,, kai jos vyriausybė 
susitvarkys. Premjerė Gandhi 
pareiškė viltį, kad Pakistanas 
paleis suimtą šeiką Rahmaną, 
bengalų politinį vadą, kad jis 
galėtfį užimti jam skirtą vietą 
ir galėtų vesti bengalus i tai
ką, pažangą ir gerovę.

Indija skelbia, kad per 14 die
nų karą ji prarado 42 lėktu- 

,‘vus, 81 tanką ir vieną karo lai
vą. Ji sunaikino 86 Pakistano 
lėktuvus, 226 tankus ir keturis 
karo laivus.

Nežinia, kas laukia karo pra
laimėtojo Pakistano. Manoma, 
kad prezidentas Yahya turės pa
sitraukti. Jo vietą gali užimti 
civilinis politikas, gal ir užsie
nio reikalų ministeris Bhutto, 
kuris sugrįžta iš Jungtinių Tau
tų.

LAGOS. — Nigerijoje mirė 
nuo kepenų vėžio žinomas boksi
ninkas, buvęs pasaulio čempio
nas Dick Tiger. Du kart, 1962 
ir 1966 m. jis laimėjo titulą — 
“Geriausias metų kovotojas”. 
Nors jis savo bokso karjeroje 
uždirbo daug pinigų, jis mirė 
beturtis. Pinigus jis buvo in
vestavęs- į septynis didelius na
mus Nigerijoje, kuri turtą kon
fiskavo, nes civiliniame kare 
Tiger rėmė Biafrą.



ALFONSAS NAKAS

DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Šį sekmadienį 
Kalėdų eglutė

LB Detroito apylinkės litua
nistinė mokykla jau daugelį me
tų ruošia vaikams prieškalėdinį 
pobūvį, šiemetinis toks pobū
vis įvyks sekmadienį, gruodžio 
19 d. Lietuvių namuose ir pra-> 
sides 3 vai. po pietų.

Svarbiausia programos dalis, 
į kurią įtraukta didelis būrys 
lituanistinės mokyklos mokslei
vių, bus vaidinimas scenoje. Ka
lėdini scenos vaizdelį parašė mo
kytojas Pranas Zaranka. Vaiz
delis pavadintas “Dovana Kūdi
kėliui”. Po vaidinimo seks žai
dimai salės vidury, kuriuose ga
lės dalyvauti ir priešmokykli
nio amžiaus vaikučiai. Kaip vi
sada tokio pobūvio metu, mažuo
sius aplankys Kalėdų senelis ir 
išdalins dovanas.

Prieškalėdinis pobūvis ne vien 
vaikučius pradžiugina. Ta pro
ga Į Lietuvių namus susirinkę 
tėvai irgi turi daug džiaugsmo 
tiek vaikučių vaidinimus sek
dami, tiek ir tarpusavy pasišne
kėdami. Suaugusiems veiks bu
fetas su kava ir pyragaičiais.

Mokyklos vadovybė kviečia 
publiką ateiti, dalyvauti,.

Nauji LF nariai
Apie tai turėjau prieš keletą

savaičių paskelbti, bet, prisipa
žinsiu, iš LF Detroito vajaus 
k-to pirm. V, Kutkau^ gautą, pra
nešimą buvau užmetęs. Dabar, 
kai Detroito vajaus reikalai vėl 
ima aktualėti,susieškojau ir tą 
laišką-pranešimą.

■ję- -

Nuo 1971 m. pavasario iki lap
kričio 14 d. į Lietuvių Fondą 
įstojo, arba įnašus padidino se
kantieji asmenys: ponia jr pona,s 
prašę pavardės neskelbti, įsto
jo sų 100 doL įnašu: Juozo Bar
čo atminimui — 100 dol.; Sta
sė Užupytė-Bublienė— 100 dol.; 
Konstantino Kundroto atmini
mui — 100 dol,; Marijos A. Bu
kauskienės atminimui įnešta 40 
dol,, ankstesnę sumą padidinant 
iki 140 dol.* senosiom kartos tau
tietis Jonas (John) Brazauskas 
įnešė 100 dol., ankstesnę sumą 
padidindamas iki 400 dol.

Iš viso iki 1971 m. lapkričio 
14 d. Detroite Lietuvių Fondo 
naudai surinkta 44,112 dolerių, 
taigi virš 42% surinkti numaty
tos sumos.

Sekančiais metais Lietuvių 
Fondas švenčia pirmąjį dešimt
metį. Ta proga yra rengiama
si narių telkimą suaktyvinti ir 
sumą iki milijono pritempti. De
troite irgi ta sukaktis bus iškil
mingai paminėta. Bet apie tai 
— sekantį kartą.

TeL YArds

KALBAME LIETUVIŠKAI

Visos berniuku aprangos gaunamos, Įskaitant stambius (Husky).

Iki Kalėdų krautuvė atdara ir 
vakarais iki vėlumos mūsų kli
entų patogumui. Sekmadieniais 
atidaryta nuo 10 vai. ryto; iki 5 
yak popiet. -i >

KĄ TIK GAUTA IŠ 
ITALUOS KOSTIUMŲ, 

MARŠKINIŲ IR KITOKIOS 
APRANGOS.

Pirkę kostiumą, švarką ar 
kelnes, jūs būsite patenkinti, 
nes mūsų siuvėjai čia pat vie
toje jums primieruos ir pritai
kins ir nieko už pritaikymą ne
reikės mokėti.

HARRY SEIGAN kviečia vi
sus vyrus ir jaunuolius? atvykti 
ir įsitikinti, koks didžiulis yra 
pasirinkimas rūbų rudens ir 
žiemos sezonui, geriausių fir
mų, kaip GRO SHIRE. BOTANY 
“500”, PHOENIX ir kit., nau
jausios mados.

VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ
4640 SOUTH ASHLAND AVENUE 

7-1272

Astrienės ir Baltuonio 
. kūriniu parodos

Detroito Lietuvių namuose 
įvyko beveik kartu. Tiesa, Ur
šulės Astrienės šiaudinukų me- 
.aąs buvo, pademonstruotas tik 
vieną lapkričio 28, dieną, kai Fra, 
no Baltųonip skulptūros buvo iš
statytos lapkričio 25-28 dieno
mis, bet didelė publikos daugu
ma susirinko abiejų menininkų 
kūrybos apžiūrėti tą pačią dieną 
—lapkričio 28. y
' U. Astrienė, gyvenanti Grand 
Rapids mieste ir garsėjanti me
niškais kviečio šiaudų darbais, 
čia viešai pasirodė pirmą kartą. 
Ji atsivežė gerokai per du šim
tus eksponatų, kurių didelė dau
guma puošė Kalėdų eglutę. Ant 
sienų matėme keliolika paveiks
lų formos kūrinių, kaip koplyt
stulpių, visokių ornamentų. Bu
vo ir pritaikomojo meno kūrinių 
(dėžučių brangenybėms laikyti 
ir kt.).

U. Astrienės parodą rengė 
moksleiviai ateitininkai. Atida
rymo metu kalbėjo moksleivis 
Saulius Jankauskas ir mokyto
ja Jadvyga Damušienė. Publi
kos salėje visą laiką buvo labai 
gausu.

P. Baltuonio skulptūrų, išgau
tų iš medžio šakniu šakų, kel
mų, šį kartą regėjome apie 80. 
Matėme tik. kelių colių, skulptū
rėles, bet matėme ir dviejų-tri
jų pėdų. Kai kurios jų buvo 
labai aukštomis kainomis pažy
mėtos,. net. iki 2,000 dol.

P. Baltuonis Detroite su savo 
menu lankėsi tretį kartą, o Lie
tuvių namuose — antrąjį, šią 
parodą surengė Studentų Sąjun
gos Detroito skyriaus valdyba. 
Deja, parodą atidarant kaip ty
čia visi rengėjai turėjo išvažiuo
ti į Torontą, į Studentų s-gos 
suvažiavimą, tad faktinai paro
dos metu jau nebe jie salėje šei
mininkavo, o jų tėvai. Lapkri
čio 28 d. parodą oficialiai vidu
dieni atidarė1, (jau prieš tai 3 
dienas veikusią f) Vladas Sele
nis. Apie- P. Baltuonį ir jo kū
ryba pakalbėjo dr. Jonas Miku- 
lionis. Publikos tą dieną ypač 
gausu buvo, nes ir tie, kurie P. 
Baltuonio kūrinių pirkti neįs
tengia, labai mielai nori jais 
bent trumpai pasidžiaugti.

Nepaisant, kad, kaip atrodo, 
abi parodos turėjo daug lanky
tojų ir visokio kitokio pasiseki
mo, man dviejų parodų rengi
mas vieną dieną ne kaip atrodo. 
Ne tiek jau tų meno parodų čia 
turime, kad negalėtume vieną 
nuo kitos atskirti jas bent viena, 
jei ne dviem ar trim savaitėm.

Nauja žurnaiisty valdyba
Lapkričio 28 d. Lietuvių na

muose LŽS Detroito skyriaus 
nariai buvo susirinkę taip vadi-

Motiejaus Tamulėno 80 mėtų sukaktis
Motiejus Tamuiėnas savo 

mielos žmonos draugystėje ir 
West Palm Beach, Floridoje, įsi
gytų draugų būrelyje šio gruo
džio mėnesio 22 dieną švenčia 

’80 metų sukaktį.
Motiejus Tamuiėnas yra il

gametis Naujienų bendradarbis 
ir žurnalistų Sąjungos narys. 
Jis yra parašęs periodinėj spau
doj. įvairiais klausimais apie 100 
straipsnių ir korespondencijų, 
šių metų liepos 15-19 d. Naujie
nų 165—168 num. buvo išspaus
dintas išsamus aprašymas iš per
gyvenimų per I-jį pasaulinį ka
rą. Jis buvo vakarų fronto gen. 
Samsonovo armijos karys. Ar
mijai mūšį prie Mozūrų ežerų 
pralaimėjus, M. Tamuiėnas su 
daugeliu kitų karių pateko į vo
kiečių nelaisvę. Iš nelaisvės lai
mingai grįžo į savo tėviškę ir tuo
jau įsijungė į Lietuvos nepri-. 
klausomybės atstatymo darbus.

Minint AL Tamulėno 75 metų 
sukaktį, Naujienose (1968.3.21, 
Nn, 69) buvo žiupsnelis žinių 
apie, jo nuveiktus darbus Lietu
vos nepriklausomybės laikotar
pyje. Jo veikla kaipo atsako- 
mingo valstybės pareigūno ir 
nuoširdaus kooperatininko, ati
tinkamų įstaigų buvo įvertinta 
ir jis buvo apdovanotas Gedimi
no IV laipsnio ordinu.

1959 m. spalio pabaigoj ir lap
kričio pradžioj Naujienos davė 
platų aprašymą kaip M. Tamu- 
lėnas 1944 m. liepos mėnesį dėl 
karo grėsmės neteko savo tėvy
nės ir per Baltijos jūrą pasiekė 
Švedijos krantus.

Nedaugeliui lemta sulaukti 80 
metų ir dar su gera sveikata. Gi 
M. Tamuiėnas fiziniai jaučiasi 
pakankamai stiprus. Beveik 
kasdien važinėja dviračiu po ra
mias West Palm Beach gatves. 
Dviračiu važinėja ir Į Atlanto 
paplūdimius. Jis pats pasako
jo, kad nuo šių metų pradžios 
ligi liepos 21 dienos jo dviračio 
skaitliukas1‘rodė 460 mylių iš
važinėta nuotoli.

Svarbiausia, kad po visokių

pergyvenimų, kartais gana ne 
lengvių, M. Tamuiėnas visada 
išlaikė optimistinę dvasią ir sti
prią viltį į šviesesnį rytojų. 

Džiaugiasi, kad buvo lemta su
laukti neišpasakytos technolo
gijos mokslo pažangos ir pama
tyti kaip žmogus ant mėnulio 
ne tiktai vaikštinėjo, bet ir va
žinėjo. Sielos gilumoj ne kartą 
jis pakartoja aštuntos psalmės 
žodžius, kuriuos metalinėj plokš
tėj įrašytus astronautai paliko 
ant mėnulio: “Viešpatie, mūsų 
Dieve, koks nuostabus yra tavo 
vardas visame • kosmose! Kaip 
nuostabiai spindi Tavo didybė 
žvaigždynų erdvėse. Kai žiūriu 
į dangaus skliautą, kurį tu iš- 
skleidei, į mėnulį ir žvaigždes, 
kurias Tu padarei, aš klausiu 
pats sąve: kas gi yra žmogus, 
kad Tu jį atsimeni? Kas žmo
gaus sūnus, kad jam atiduodi vi
sus savo kūrinius? Viešpatie, 
mūsų Dieve, koks- nuostabus. 
Tavo vardas visame kosmose-”

Sukaktuvininkui ilgiausių, lai
mingų ir sveikiausių metui

St. Palšis

ŽMONIŲ SĖKLOS BANKAI

Gruodžio 14 dieną 1971 me
tais New Yorke atidarytas pir
mas “žmonių sėklos bankas”. Tai 
yra pirmas iš nustatytų Ameri
koje ateinančiais metais atida
ryti 20 tokių bankų.

Tų bankų tarptautinės kor
poracijos, vad. Idant Corp., pre
zidentas Morton David planuo
ja tokių bankų sistemą greitu lai
ku išplėsti taip pat Anglijoje ir 
Japonijoje. ~ Sėklos (permos) 
tuose bankuose bus laikomos ni- 
trogenu iki 321 laipsnio žemiau 
nulio Fahrenheito šaldytuvuo
se.

Pirmajame banke pirmųjų 10 
dienų bėgyje jau savo spermas 
pasidėjo 23 asmenys nuo 21 iki 
25 metų amžiaus. Apie kainą 
Morton David pasakė: “Daugu
mas depozitorių sumoka po $180, 
kad išeitų po $18 metams”. Grei-

CLEVELAND. OHIO
šauliai veikia

Gruodžio mėn. 19 d. po pamal
dų šv. Jurgio parapijos salėje, 
Clevelando šaulių kuopos pirmi
ninkas dr. K. Pautienius skaitys 
paskaitą: “Rūkymo, žala žmo
gaus organizmui; vėžys ir kitos 
ligos”

Po paskaitos “Cancer Socie
ty” demonstruos atitinkamą fil
mą.

šaulių kuopos šauliai kviečia 
visuomenę į paskaitą ir filmo 
demonstravimą gausiai atsilan
kyti.

Po filmo demonstravimo da-} 
lyviai galės pasivaišinti kavute 
ir saldumynais.,..

čiausdu laiku, tokie bankai būsią 
atidaryti — ateinantį vasario 
mėnesį Baltimorėje, balandžio 
mėn. Chieagoje ir liepos mė
nesį San Francisco.

Pirmojo banko medikas Dr. Je
rome Silbert pasakė, kad šian
dien gyvena jau 400 vaikų, ku
rie buvo dirbtinai rnseminuoti 
užšaldytomis spermomis; vy
riausias tų vąikų «sąs jau 17 
metų amžiaus.

ZLIKUTe

žmona: Ar tiesa, brangusis, 
kad zuikiai yra kvaihausr gyvu
liukai pasaulyje?

Vyras: Tikra.tiesa, mano zui- 
kute!

$ žodžiai yrą kaip rentgeno 
spinduliai: gerai pataikyti jie 
sminga kiaurai.

(Aldous Huxley).

CRANE SAVINGS and Loan Association

o

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

% on 
investment 

account

mokama dviejų 
metų certifi- 

catams. Maži a u- 
šia $5,000 
ar daugiau

a

1
■

■ 
‘i

I
- ■

)
■ J?

Chicago Savings
ind Loib AsiociatUt

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1.000 OR MORE 

& MONTH MATURITY

YOUR SAYINGS

INSURED
UP TO 

$20.000.

ON CERTIFICATES 
OF $1.000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM

, ON 90. DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

PER ANNUM

ON AIL PASSBOOK
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Mrs. PH FL PAKEt, President

S245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon 12 P M tn 8 P M.. Tne» 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

namam metiniam susirinkimui. 
Stasiui Garliauskui pirminin
kaujant, Marijai Sims protokolą 
rašant, buvo .padiskutuota, kaip 
veiklą sekančiais metais pagy
vinti. Iš tikrųjų, kaip kores
pondentai, kaip publicistai, De
troito laikraštininkai niekada ne
buvo apsileidę — detroitiečių 
raštų pilni JAV ir Kanados lie
tuvių laikraščiai, žurnalai. Tik 
tarpusavy susitikti čia labai sun
ku. •

Senoji valdyba (S. Garliauskas 
— pirmininkas, Marija Sims — 
sekretorė ir Antanas Grinius — 
iždininkas), dvejus metus at- 
valdę, toliau nebenorėjo likti. 
Buvo išrinkti du nauji žmonės, 
tik A. Griniui sutikus pabūti pa
reigose dar vieną kadenciją. Tie 
naujieji yra; valdybos pirmi
ninkas Vladas Selenis ir sekre
torius Alfonsas žiedas.

Centro valdybai išsikėlus į 
Čikagą, detroitiečiai žada likti 
jai lojalūs ir talkinti, kur tik 
galės. Manoma, kad į vasario 
pradžioje rengiamą spaudos ba
lių irgi keletas mūsiškių ten nu
važiuos.

Va, ir pirmasis pobūvis
Naujasis LŽS Detroito skyr. 

v-bos pirmininkas V. Selenis 
veikti pradėjo nieko nelaukęs, 
gruodžio 26 d. (Kalėdų II dieną) 
jo namuose rengiamas pobūvis 
su kultūrine dalimi ir vaišėmis. 
Kultūrinėje dalyje bus paminė
tas Lietuvoje neseniai miręs bu
vęs Lietuvos Aido redaktorius 
Valentinas Gustainis. Paskaitą 
apie velionio gyvenimą ir žurna
listinį darbą skaitys irgi buvęs 
Lietuvos Aido red. Vyt. Alan-

Į pobūvį V. Selenis kviečia vi
sus LŽS Detroito skyriaus na
rius su žmonomis. Asmeniškų 
pakvietimų niekam nesiuntinės. 
Adresas: 31532 Groesbeck (M
97) Hwy., Fraser, Mich. Jeigu 
kas pasiklystų, tašau k ia telefo
nu 293-4611.

Pobūvis pradžia 2 vai.

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami, sausio ir- liepos. 31 d.

Prašome aplankyti naują mūsų namą..

VALANDOS: Pirmai ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00. vakaro; šešta
dieniais 9:00. ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

INSURED

payable a bonus -at maturity, 
sppEes to all Bonds issued sinee 
June 1, 1970 . with X cotnparahfe
imoroveneat for all older Bonds.

Alotot

maturity of 5 years, 10 mouths (4%

aec a Ewe aside from each paycheck

Qi

wy to save a little here, a Etile there 
and end up with a bankroll.

Rm Bads pay abcnus at maturity

'■

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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STANu =.Z
FEDERALC
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 60632 * 847-1140 
OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday'& Friday, 9 a.m. to 8 p.m.

’ Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wednesday, no business-transacted.

TKiirm^A

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

- LIETUVIU PREKYBOS . NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette P k., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedė|«s J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
. 9 iki 8 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai

. . . ......... —■■■i.. . _----- ------------------ = ....= =.-....  -/

i’CIKYBĖ

Šenadorį prikalbėti lietuvius pa

PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

s -■ - —
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Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

CERTIFICATES 
MORE,

kur 
vie- 
Ta-

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

spaudą ir kt. Tai vietinių lietu
vių uždavinys, kuris daug 
labai gražiai sprendžiamas 
tose. Ir Vliko Valdybos bei

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

davimui savo bažnyčios, paša- praneštų apie savo parapijos što
ke savo pamoksle šv. Jurgio baž- j vį ir kiek ji yra turėjusi įeigų

darytų, būtų aštriai baudžia- kais”...
mas... I (Bus daugiau)

ASSETS OVER $160,000,000 
RESERVES $14,500,000

FIDff*

3Mėeeivė an interest check 1
; everv month on 

-•* • ♦ *' .................................................... . ........................................3

t^įttificale accounts. 1

^INTEREST

(Tęsinys)

Kun. Karaliaus nuopelnas Katalikę Bažnyčiai 
pono, italo popiežiaus Romoje 
vasalas administratorius. • / Į

Dr. Kučas šį kun. Karaliaus j 
Bažnyčiai laimėtą triumfą šitaip 
išdėsto: , .

“Bažnyčios įstatymų kanonas 
1499, paragrafas 2, sako: “Baž-1 
nytinė nuosavybė, esanti Apašta
lų Sosto žinioje, priklauso tam 
moraliam asmeniui, kuris ją tei
sėtai įsigijo”, o toliau aiškiau 
paaiškina:

“Nei pagal bažnyčias, nei pa
gal valstybės įstatymus, pasau
liečiai parapijos nariai neturi 
jokios teisės savintis, kontro
liuoti arba administruoti para
pijos nuosavybę. Todėl taip va
dinami trustai, arba komitetai, 
kurie tokiais save paskyrė, arba 
klebono paskirti kontroliuoti bei 
administruoti bet kokią para
pijos nuosavybę, yra neteisėti _ 
ir turi būti pašalinti. Reikalui 
esant, vyskupas gali skirti vie
ną ar kelis asmenis klebonui pa
gelbėti tvarkant parapijos tur
tą, bet tokie asmenys nebus 
trustistai”!... j

šenadoryj e (Shenandoah,),
kaip ir visose kitose senųjų lie
tuvių ateivių kolonijose bend
ruomeninio gyvenimo užuomaz
ga prasidėjo nuo kurio nors šven
tojo vardu pavadintos draugi
jos, vėliau parapijos steigimo 
ir pagaliau bažnyčios statymo, 
lietuviško kunigo ieškojimo, bet 
beveik visuomet kokio lenkoma- 
no gavimo, paskui vaidų, gin
čų, muštynių, bylų teismuose... 
ir... pralaimėjimo vyskupui pra
losiant bylą ir netenkant savo 
lėšomis bei gausiomis aukomis 
pasistatytų bažnyčių, kleboni
jų, kapinių ir kitokio katalikiš- j 
ko nejudomojo turto, šenadorio 
atvejąs tuo atžvilgiu yra isto
rinis, kadangi čia lietuviškas ku
nigas (šv. Jurgio bažnyčios kle
bonas kun. J. A. Karalius) pa
sitarnavo, kad Pensilvanijos sei
mas (legislatūra) 1855 metų 
bal. 26 dienos korporacijų ir re
liginių organizacijų nuosavybes 
tvarkantį įstatymą pataisė taip, 
kad “Nuo šiol visoks judomas 
ir nejudomas turtas, kurį baž
nyčia, parapija ar religine drau
gija yra įsigijusi arba ateityje 
įsigis turi būti valdomas ir tvar
komas pagal kiekvienos atskiros 
religinės konfesijos bažnytinius 
įstatymus” (Dr. A; Kučas: Liet. 
Šv. Jurgio parapija, pusi. 104), o 
tie “bažnytiniai įstatymai” su
siveda į vieną, kad turtą krau
na tikintieji ir užrašo savo diece
zijos vyskupui, kurs yra savo

Kardinolo pasiuntinys aiškina 
Bažnyčios įstatymus ....

Dar aiškiau apie tai, kaip ir 
kodėl katalikų Bažnyčios dva
sininkai žūtbūt reikalauja baž
nyčias ir jų materialinį turtą 
užrašyti vyskupui, paaiškino 
Pensilvanijos arkivyskupo kard. 
Dougherty atstovas prelatas 
Peter Masson, kurs atvykęs į

Bendras senosios Amerikos lietuviu "sostapilės" šenado'io (Shenandoah) vaizdas nuo kalno žiūrint piety link. 
Pačiame miesto viduryje šiek tiek galima įžiūrėti garsiąją lietuviu statytą ir arkivyskupui atiduotą šv. Jurgio baž- 
nyčią. Toliau kalnai - kalneliai, daugumoje angliakasiu supilti iš viršutinio akmens klodo besilaužiant gilumon 

prie anglies.

ą apie savo valdymą; taip pat | Išdėsčiau jums keletą Bažny- 
rapijonis, kad nesipriešintų ati- ji liepia, kad klebonai kasmet Į čios įstatymų, kuriems turite pa

klusti, jei norite būti katalikais. 
Gi atsisakydami jiems paklusnu-

nyčioje 1910 metu gegužės 8 d.: į ir išlaidu. Jei klebonas to nepa- mo, jūs paliausite buvę katali-
“Mūsų Viešpats Jėzus Kris

tus atėjo į šį pasaulį ir įsteigė 
Katalikų Bažnyčią. Viešpats 
Jėzus pats visą gyvenimą buvo 
paklusnus ligi mirties ant kry
žiaus. Jis reikalauja, kad mes 
darytume taip, kaip Jis pats da
rė. Jis iš mūsų reikalauja pa
klusnumo tai Bažnyčiai, kurią 
jis pats įsteigė. Ir Jo Malonybė 
Arkivyskupas turi būti paklus
nus Bažnyčios įstatymams ly
giai taip kaip jūs...

Dabar pakalbėkime apie Ka
talikų Bažnyčios įstatymus mū
sų arkivyskupijoje, apie tai, kad 
klebonas visuose bažnytiniuose 
dalykuose privalo būti galva ir j 
valdytojas... šv. Bažnyčia įsa
ko vyskupams, kad jie paskirtu 
laiku duotų šv. Tėvui apyskai-

Enjoy Brandy like Whiskey ?

VXOP 
8OIM

Send 10 c for recipe to istilleries Ltd., Empire State Bldg.,New York 10001

Yes, on?die-rocks! Yes, with soda!Yes, in a sour!

Yes! You can enjoy brandy in every one of your favorite ĮŠ 
drinks because brandy is better. And Asbach, the great 
brandy from the Rhine will add the special flavor of 
one of the most prized 
brandies in the world. Nf
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Juozo Audėno, Vliko vicepirmininko, pranešimas 
Seimui 1971 m. gruodžio 4 d., Detroite, Mich.

(Tęsinys)

Nors daug būtų galima kal
bėti apie Vliko informacijas, bet 
tenkinsimės šį bei tą iš šios dar
bų srities paminėję. Malonu pa
brėžti, kad mūsų transliuojamos 
programos okupuotoje Lietuvoje 
ir Sibire gerai girdimos, žmonių 
klausomos ir laukiamos. Trans
liacijose duodama įvairių žinių 
ir užsienio lietuvių gyvenimo, 
iš jų veiklos, kultūrinio gyve
nimo, duodama pasaulinės 
spaudos bei politikų, atsiliepimų 
apie Lietuvą ir lietuvius. Lietu
vių kalba leidžiamos Eltos ži
nios naudojamos mūsų spaudoje, 
Pvz., vien tik gegužės mėn. lie
tuvių laikraščiai iš Eltos įsidė
jo apie pusketvirto šimto žinių 
ir straipsnių. Maždaug apie tiek 
pat straipsnių ir žinių iš itališ
kos Eltos per metus įsideda ita
lų kalba leidžiami laikraščiai.

Turime ir nepasisekimų. Nuo 
.šių metų sustojo ėjusi arabų kal
ba leistoji Elta, nes jos redak
torius persikėlė gyventi į Lon
doną. Yra vilčių biuleteni at-~ 
naujinti, tik jo leidimas gerokai 
pabrangtų. Redaktoriui atsisa
kius, nustojo ėjusi ir ispanų kal
ba leidžiamoji Elta. Bet jau 
baigiama susitarti su kitu redak
toriumi, ir nuo ateinančių metų 
pradžios tikimės tęsti biuletenio 
leidimą. Tariamasi su Brazili
joj esančia Vliko atstovybe ir 
ten gyvenančiais lietuviais, kad 
būtų galima atgaivinti Eltos 
biuletenį ir portugalų kalba.

Simo Kudirkos tragedijos me
tinės sukakties proga Elta išlei
do ir per du šimtų kopijų išsiun
tinėjo specialų spaudos praneši
mą. Tikimės, kad vienur bei ki
tur bus tuo pranešimu pasinau
dota. Trumpa vieno puslapio in
formacija apie Kudirką pasiųs
ta Amerikos, Kanados, Angli
jos, Australijos ir Naujosios Ze
landijos laikraščiams. Vieniems 
laikraščiams informacija pa
siųsta betarpiškai, kitiems per 
Vliko atstovybes bei Bendruo
menės vadovybes.

Kartais Vlikui prikišama, kad 
jis esąs pasenęs ir nebesąs toks 
judrus, kaip kitos organizacijos, 
kurios beveik kasdieną pasiro
dančios su savo darbais spau-

IĮ do j e. Tai visai nepagrįstas prie- 
I kaištas. Vlikas yra kolektyvinė 

i organizacija ir ji nesensta. Sens
ta tik žmonės. Bet jie natūraliu 

* keliu (rinkimai, pasitraukimai, 
mirtis) pakeičiami kitais jau
nais ir naujais žmonėmis. Taip 
yra ir Vlike. Per 28 metus per 
Vliką perėjo daug žmonių. Kas
met į jį ateina vis naujų veikė
jų. Jie atsineša ir naujų jėgų 
bei gerų sumanymų pagal laiko 
tėkmę ir reikalavimus.

Antra, Vlikas — ne vietinė 
organizacija, kuri kasdieną tu
ri rūpesčių vietos lietuvių rei
kalais — mokyklomis, parengi- 

, mais, šalpa, demonstracijomis 
ir 1.1. Ne Vliko uždavinys vaikš- 

1 čioti • pas vietos senatorius, 
kongresininkus, gubernatorius,

į ryhos nariai į svarbesnius Ame-į lietuviai. Tai vis kiekvienos 
j rikos laikraščius yra parašę sa- i dienos Vyriausio Lietuvos Išlais- 

nimo Komiteto darbas. Vlikas 
ne tik veikia, bet jo veikla ir 
jaučiama Australijos, Azijos, 
Afrikos, Europos ir Šiaurės bei' 
Pietų Amerikos kontinentuose. 
Vlikas turi būti ir veikti visur.

(Pabaiga)

Vlikas palaiko santykius su 
j tais parlamentarais, kurie daly- 
I vauja tarptautinėse organizaci- 
| jose ir susiduria su sovietais. 
Tokiu pavyzdžiu gali būti tarp- 
parlamentarinės konferencijos. 
Jei į jas Vlikas negali lygio
mis pasiųsti savo atstovo, ten
kinamasi stebėtojais, ar JAV de- 
degacija aprūpinama reikalin
ga literatūra. !

Vlikas tegali retai atlikti to
limas keliones. Bet ir apie jas 
nedaug tepatenka žinių į mūsų 
spaudą. Bet Vliko darbai nei 
prasideda, nei pasibaigia kelio
nėmis. Kas domisi Vliko veik
la, mato Eltos pranešimuose, ku
rių kasdien randame mūsų 
spaudoje. Eltos žinios įvairio
mis kalbomis pateikiamos ir 
plačiajam pasauliui. Eltos ži
nias girdi ir Lietuva ir Sibiro

VAIKAS I: Mano tėvas galė
tų pakelti didelį akmenį.

VAIKAS 11: O mano tėvas 
galėtų pakelti tris tokius akme
nis!

I: Mano tėvas pats nekeltų: 
jis turi pavaduotoji!!

• Chirurgas plastikas šian
dien su žmogaus nosimi gali vis
ką padaryti, išskiriant viena: 
chirurgija negali sulaikyti, kad 
nosies nekaišiotų kur nereikia.

(B. Bardot)

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. .
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Komunistine statyba tik popieriuje
Kai komunistams pasiseka vienur kitur pastatyti 

dviaukšti ar triaukštį namelį, tai tuojau važiuoja cent
ro komiteto sekretorius, sako kalbas ir prižada dar dau
giau namų pastatyti. Prieš 20 metų pradėjo varyti bu
vusius Šeimenos ūkininkus į ^kolchozą, o tiktai dabar 
pajėgė juos atplėšti nuo savo žemės. Šeimenos mokyklos 
kertiniam akmeniui dėti buvo suvažiavę ne vien partijos 
pareigūnai, bet ir pats /‘tarybinės” respublikos prezi
dentas Motiejus šumauskas.

Penkiolika metų komunistinė Lietuvos valdžia krapš
tėsi prie Trakų pilies. Jiems pavyko atstatyti vieną pilies 
pastatą, o dabar ne tiktai ta sena pilis, bet ir patys Tra
kai tapo didžiausia .susovietintos Lietuvos atrakcija. Ko
munistai vežioja Į Trakus atvažiavusius užsieniečius, o 
dabar, kai vakacijos pasibaigė ir turistai nesirodo, tai 
pradeda vežioti į Trakus nerimauti. pradedančius kol- 
chozininkus. Vyresnieji nevažiuoja, bet jaunimas nori 
pamatyti kraštą. Jie susimeta Į kolchozinius sunkveži
mius, pasiima kelionei maisto ir važiuoja į Trakus.

Be Trakų pilies pastato' atnaujinimo, “tarybinė” 
valdžia pačiuose Trakuose pastatė dar modernų resto
raną. Jis dar ir šiandien nebaigtas, bet jame jau kelinti 
metai maitinami atvykę užsieniečiai. Po Galvės ežerus 
paplaukioję ir puikiausiais pušynais pasigėrėję žmonės 
išalksta. Jie nori užkąsti ir atsigerti Bet naujai pasta
tytas Trakų restoranas jau baigia nusigyventi. Jis dar 
nebaigtas, bet jau nepajėgia išsilaikyti veikiančių užsie
nio restoranų aukštumoje. Kaip jis nusmuko, kalba pa
tys komunistai. Turime galvoje komunistų partijos cent
ro komiteto Į Trakus pasiųstą Tomą šarkų ir jo atmuš
tą reportažą komunistų partijos centro komiteto organe. 
Šarkus Tiesoje rašo: /

_ “Viskas prasideda nuo smulkmenų: vieną dieną 
oficiantas beskubėdamas neužsivilko uniformos, 
kažkas vietoj įmantraus kepsnio pasiūlė kepti šaš
lyką — patiekalas, atseit, paprastesnis ir pelnin
gesnis. Po kiek laiko šašlyką pakeičia tradicinis 
guliašas, o pirminį gėrimą — mineralinis vanduo, 
kompotas. Žinia, ir guliašas ir plovas, ir piausnys — 
geri valgiai, bet ar tuomet jiems būtini toki repre
zentaciniai pastatai, interjerai, baldai? Tai vardan 
ko buvo eikvota tiek daug pagirtinų pastangų, jei 
suklupta ant kažkokios smulkmenos?” (Tiesa, 1971

JONAS PUZINAS

Lietuvos vadavimo pastangų 
derinimas ir plėtimas

PRANEŠIMAS VLIKO SEIMUI DETROITE

4
Prasidėjus emigracijai, kilo būtinas 

reikalas sutelkti laisvajame pasaulyje pa
sklidusius lietuvius — tiek senuosius išei
vius, tiek ir naujuosius emigrantus — i 
lietuvių tautinę bendruomenę. Tikslas — 
lietuvvbės išlaikvmas, tautiniu vertybių 
saugojimas ir jėgų sutelkimas Lietuvos 
politinei laisvės kovai. Ir 1949 m. birželio 
14 d, VLIKas paskelbė Lietuvių Chartą ir 
priėmė laikinuosius Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės santvarkos nuostatus.

VLIKas įpareigojo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę rūpintis ir Lietuvos nepri- 
klausomvbės atstatvmu. Tuo reikalu Lie
tuvių Chartoje duoti nurodymai: “valsty
binė nepriklausomybė yra tautinės kultū
ros ugdymo ir išlikimo sąlyga”, ’dėl to, 
darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lie
tuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų ne
priklausomą Lietuvos valstybę”. Bend
ruomenės Įsipareigojimas Lietuvos laisvės 
kovai pabrėžtas’ ir JAV LB Įkūrimo akte 
1951 m. lapkričio 18 d.:‘ “d./ pareigingai 
remti Lietuvos laisvinimo kovą ir Lietuvių 
Tautos gelbėjimo pastangas”. Taigi, PLB 
Įkūrimu, ir VLIKas susidarė vieną iš pa
grindiniu atramos bazių savo ateities veik-

gyvena Gango ir Bramaputros 
-upių slėnyje, yra baltosios rasės 
su negrų kraujo priemaiša, lėto, 
taikaus būdo, gabūs menui ir 
rankdarbiams; iš jų yra kilęs 
garsusis rašytojas Rabindranath 
Tagore. Jų didmiestis yra Kal
kuta, su 7 milijonais gy ventojų, 
nors sostinė Dacca žymiai ma
žesnė. Tai tirščiausiai apgyven
tas kraštas, neturintis savo že
mės turtų ir dažnai nusiaučia- 
mas baisių uraganų ir iš okeano 
sukeliamų potvynių. Bengalijos 
gyventojai yra prisiėmę indų 
kultūrą, turi savo kalbą, vadina
si Bangia Daš ir siekia atsipalai
duoti nuo vakarinio^ Pakistano 
kaip nepriklausoma valstybė. 
Juos kaip tikrą koloniją valdo 
ir išnaudoja arabų kultūros va
karinis 50 milijonų gyventojų 
Pakistanas, kurs visus valdinin
kus, kareivius ir policiją per 
1000 mylių siunčia tik vakarie
čius, nors tie net susikalbėti su 
bengalais negali. Negana to, 
Pakistano vadinamas preziden
tu, tikrumoje absoliutus dikta
torius generolas Yahya Khanas, 
norėdamas Bengaliją arba Ban
gia Daš formaliai ir galutinai 
pasijungti, sumanė sunaikinti 
bengalų autonomistų partiją ir 
likviduoti besireiškiantį separa
tizmą, gudriai suplanuotais rin
kimais, kurie rezultate išėjo vi
siškai priešingai. Rinkimus lai
mėjo autonomistai- su savo va
du Mujibur Rahman priešaky
je, kuriam tūrėjo būti pavesta 
sudaryti naują Pakistano val
džią, bet dikta<,crius Yahya 
Khan suareštavo Mujibur Rah- 
inaną ir pradėjo masines benga
lų žudynes.

Tolimesnę dramos eigą skai
tome kasdieniniuose praneši
muose. ' ib - J. Pr.

sistemas: bramanizmą ir budiz
mą. Arijų kultūros paveldėto
jai šiandien yra hindusai.

Sekantis didelis ir daugiau
siai pasekmių palikęs įvykis bu
vo fanatikų Mahometo išpažin
toji) įsiveržimai, trukę per ke
letą šimtmečių. Tų įsiveržėlių 
tarpe buvo žinomiausi skitai ir

mo metus siekęs dar labiau iš
plėsti savo imperiją, bet pasida
ręs jos graborium ir pats 1707 
metais miręs “visų apleistas ir 
paniekintas”.

Didiesiems mogulams išny
kus pasiliko galinga ir skaitlin
ga maharadžų kasta, bet ir ta, 
panašiai kaip Lietuvos bajorai, 
nusigyveno, nuskurdo, bet vi
sais dantimis ir nagais dar lai
kosi savo titulų įsikandę. Kaip 
tie maharadžos turtais švaistė, 
pavyzdžiu galima priminti 
Pundžabo maharadžą praeito 
19 šimtmečio pradžioje, kuris 
savo svečius ir Kašmiro šokė
jas apipildavo aukso smėliu, 
arba Barodos gaekvarą, kuriam 
didžiausią smagumą sudaryda
vo žiūrėti kaip opiumu ir kana
pėmis (marihuana) apsvaiginti 
ristikai iš aštrių ragų padary
tais nagais vienas kitą scenoje 
mirtinai sudraskydavo, arba 
Patialos maharadžą, 
3500 tarnų, 350 konkuhinių 
(sugulovių) ir suvalgiusį kas
dien po 50 svarų maisto, arba 
Hyderabado nyzamą, kurs bu
vo tiek šykštus, kad savo as
menines išlaidas apribojo 7 do
leriais savaitei, kai tuo tarpu pagal religijas sukurtos dvi val- 
žiurkės naikino jo rūsiuose su- stybės — bramanų Indija ir 
krautas 8 milijonų dolerių stir- muslimų Pakistanas. Bet Indija 
tas. Tai buvo paskutinis mogu- vėliau iš Pakistano atėmė Kas
ių palikuonių ekscentrikas, mi- miro provinciją ir rytinis liko 
ręs 1967 metais. Mahatmai Gan- padarytas vakarine provincija, 
dhi kastas panaikinus, mahara- tikriau kolonija tik dėl to, kad 
džai irgi išėjo iš apyvartos ir 
dabar Mahatmos duktė Indira 
Gandhi stengiasi užbaigti savo 
tėvo pradėtą šio Azijos subkon
tinento sudemokratinimo dar
bą. V

Indijos istorija visu jos 
tragedijų šaltinis

Vargu yra Žemėje kita tokia 
šalis, kuri būtų nuo kaimynų at
skirta tokiomis gamtinėmis už
tvaromis kaip Indija, šiaurėje 
aukščiausi pasaulyje Himalajų

Ciceronų, mogulų ir maharadžų laikai
Baisiausios “Dievo rykštės” 

— Azijos mongolų imperato
riai Džingis Chanas ir Tamerla- 
nas, nudeginę ir žmonių krauju 
nulaistę senąjį pasaulį nuo Vol
gos iki Persijos įlankos ir nuo 
Hellesponto iki Gango upės, 
Europoje paliko tik šiurpius at
minimus, tačiau Indijoje paliko 
palikimą, kurs ir šiandien tebe
jaučiamas visoje Indijos struk
tūroje. Jie čia paliko savo įpė
dinius ir pasekėjus, buvusius 
turtingiausius valdovus visame 
pasaulyje. Tie valdovai buvo 
vadinami mogulais (mongo
lais). Pirmas vadinamas Di
dysis inogulas buvo vardu Ba
bur, palikęs ilgą baburų genea
logiją, išsišakojusią į nebesu- 
skaitomą daugybę “bajorų”, 
vadinamų maharadžomis.

Pats Baburas, gimęs 1483 m., 
paveldėjo iš savo pirmatakų 
mogulų mažą dalelytę jų valdo
mų šio Azijos subkontinento 
teritorijų, bet pradėjo pats savo 
valdas plėsti pirmiausiai nuka
riaudamas Samarkandą ir iš 
ten nužygiuodamas per Hindu 
Kušo kalnynus iki Kabulo pie
tuose, iš Kabulo vėl iki Delbi, 
kur įkūrė savo imperijos cent
rą. Baburo įpėdiniai valdė jo 
palikimą per 5 gentkartes.

Visa Baburų dinastija’ buvo

Guliašus ir plovus būtų galima duoti ir senoje val
gyklėlėje, bet naujai įrengtoje ir taip išgarsintoje Tra
kų restorano valgykloje reikėtų vis dėlto palaikyti reika
lingas aukštumas. Be maisto, Trakuose ir aptarnavi
mas labai jau “sukomunistėjo”. Tas pats Tomas Šarkus 
ir toje ^pačioje partinėje Tiesoje savo įspūdžius šitaip 
aprašo?

Trakų šeimininkai savo svečiams turi pastatę 
nepriekaištingai atrodantį pastatą, kuriame įsikū
ręs viešbutis, restoranas, valgykla ir kokteilių baras, kalnai skiria Indiją nuo Tibeto 
Tariau nAnunkt.iialnmaR kartais nnblnkina isnūdžins. Kinijos, pietryčiuose nuo Bur

iuos, o vakaruose nuo Aviganis- 
tano (Afganistano).

Nepaisant gamtos sukurtos 
apsaugos,? Indijos pusiasalis 
karts nuo karto buvo kaimynų 
iš kitapus kalnų užpuolamas. 
Kokios tautos ar rasės gyveno 
tame kalnų aptvare priešistori
niais laikais, nėra aiškiai nusta
tyta, tik tiek, kad pietiniame 
gale gyveno negrams giminingi 
tamsiaodžiai dravidai ir tamiliai. 
Neseniai acheologai žemutinio 
Induso slėnyje atrado aukštos 
kultūros pėdsakus iš trejeto 
tūkstančių metų prieš mūsų erą 
(prieš Kristų). Tą kultūrą apie 
1,500 m. prieš Kristų sunaikinę *■ 
iš dabartinių Irano ir Aviganis-1 
tano atkeliavę arijai, priklausė!

originalai. Paties Baburo sūnus 
atrodė visiškai netikęs būti val
dovu tokios didelės imperijos: 
buvo nepakantus, bailys, prie
taringas, kurs ko skubiausiai 
apleisdovo kambarį ar namą,, 
į kurį įeidamas užsimiršęs slen
kstį peržengė kaire koja. Vis 
dėlto išsilaikęs soste jį paliko 
savo sūnui, garsiajam Akbarui, 
kuris labai mėgdavo iš savo ka
ro žygiuose nužudytųjų priešų 
galvų kaukolių piramides sta
tyti. Bet jis buvo tolerantiškas 
kaip indusams, taip krikščio
nims ir buvo didelis meno ir 
mokslo mėgėjas bei skatintojas. 
Jo sūnus Jahangir pastatė gar
siąją mogulų meno mokyklą. 
Mogulu viešpatavimo laikais 
klestėjo tapyba ir architektūra. 
Vienas jų šachas Jahan, Jahan- 
giro sūnus pastatė* gražiuosius 
marmuro rūmus Lahore, Delhi 
ir Agros miestuose ir visų gra
žiausiąjį savo mirusiai žmonai 
Mumtaz Mahal paminklą —Tai 
Mahal.

Jahan amžiaus gale buvo sa
vo sūnaus Aurangzebo įkalin
tas Agros tvirtovėje. Aurangze- 
bas buvo paskutinis didžiųjų 
mogulų, buvo labai nesimpatiš
kas, netolerantiškas, pavydus, 
fanatiškas muslimas ir žiaurūs 
kariautojas per 26 savo valdy-

čiau minėtą mongulų Baburų di
nastiją su kraštui pragaištinga 
maharadžų kasta. Mongulų val
džia truko iki britų invazijos.

Daugumas Indijos gyventojų 
išpažįsta bramanizmą, o musul
monai ,persiėmę arabų, kultūra. 
Likusioji gyventojų dalis yra 
didelis rasių, tautų ir kalbų mi
šinys. Budizmas nors Indijoje 
prasidėjo, bet čia šaknų neįlei
do, pasklisdamas Kinijoj ir Ja
ponijoje.

Musulmonei (Mahometo išpa
žintojai) susikoncentravo šu-

turėjusį glausta mase Indijos vakarinė
je dalyje ir kita didžiule mase 
už tūkstančio mylių toliau, In
dijos rytuose, vadinamoje Ben
galijoje. , Britams 1947 metais 
pasitraukus, po labai kruvinų 
naminių religinių karų buvo

buvo tos pačios tikybos, šian
dien dėl to prasidėjo Indijos - 
Pakistano karas. Bramanų ir 
muslimų nesantaika ir vieni ki
tiems neapykanta galima paly
ginti tik žydų ir arabų tarpusa- 
vei neapykantai.

Nelaimingiausi bengalai

Bengalai yra visiškai skirtin
ga apie 75 milijonų tauta, kurie

(

Tačiau nepunktualumas kartais nublukina įspūdžius, 
patirtus pilies saloje.

“Valgykloje nusidriekia ilgokos nekantraujan
čių eilutės. Restoranas savaitgalio dienomis kažko
dėl atveria duris tik gerokai po pusiaudienio. Įlei
dus svečius vidun ir užuot priėmus' užsakymus, dar 
skirstomi oficiantams staliukai, išnešiojama duona, 
peleninės. Lankytojai, kurių dauguma iš svetur, 
jau priversti dirsčioti Į laikraščius, nervintis. Jūs

■ norite čia išgerti puodeli kavos ? Kada veikė bufete 
pastatytas kavos aparatas, to jau nebeatsimena ir 
pati bufetininkė”. (Ten pat.).
Statyba komunistams eina vėžio žingsniu. Jeigu ir 

pastato koki namą, tai jis tuojau apleidžiamas. Trakuo
se išleido milijonus rublių, bet jau niekais eina pats ge
riausias jų restoranas. Komunistams nesiseka, 
visur vartoja prievartą. Prievarta galima priversti inži
nierius popieriuje padaryti daug gražiausių planų, bet baltajai rasei> kurf sekančių! 
prievarta negalima statyti namų ir jų užlaikyti reika- šimtmečių bėgyje pati čia suku-L 
lingoje aukštumoje. rė aukštą kultūrą ir dri tikybų

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000

FriRk ZofM,

MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS CM32

PHONE: 254-4470

nes jie

Passbook Savings 
Al! accounts com- j 
pounded daily — ' 

paid quarterly

* 2 Years Saving, 
Certificate 

(Minimum $5.000) j

VLIKas, 1955 m. atsikėlęs į JAV, čia 
rado beveikiančią Amerikos Lietuvių Ta
rybą (ALTą), Lietuvos Laisvės Komitetą 
ir besikuriančią Bendruomenę.

ALTA yra bendrinė JAV lietuvių orga
nizacija, 1941 m. Įsisteigusi rūpintis Lie
tuvos laisvės byla amerikiečių tarpe. Pas
kutiniuoju metu ALTą sudaro 10 organi
zacijų: Amerikos Lietuvių Katalikių Mo
terų Sąjunga, Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacija, Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjunga, Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sąjunga, Amerikos Lietu
viu Tautinė Sandara, Lietuviu Kataliku 
Susi vieni j imąs Amerikoje, Lietuvos Vy
čiai. Santaros - šviesos Federacija, Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje ir šiaurės 
Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga. 
ALTa turi 83 skyrius ir visą eilę su ja ben
draujančių organizacijų. ALTa visą laiką 
palaikė artimą ryšį su JAV valdžios Įstai
gomis, Senato ir Kongreso nariais bei ki
tais Įtakingais amerikiečiais, keldama 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių oku
pacijos, neteisėtos aneksijos prie Sovietų 
Sąjungas, pabaltiečių trėmimų ir kitus 
klausimus. ALTos veikla plačiai išdėstyta 
šįmet išėjusioje Leonardo šimučio knygo
je “Amerikos Lietuvių Taryba”. ALTa re 
mia VLIKą finansiškai. VLIKas derina sa
vo darbą su ALTa. Tuo reikalu turėta 
daug pasitarimų, o 1971 m. sausio 9 d. 
New Yorke įvykusioje VLIKo ir ALTos 
atstovų konferencijoje dar labiau išryš
kinta Įtakos sferos: “VLIKas seka tarptau
tinių įvykių raidą, palaiko ryšius su kraš

tų vyriausybėmis, planuoja Lietuvos lais
vinimo darbą bei jam vadovauja, traukia 
i Lietuvos laisvinimo darbą laisvojo pa
saulio lietuvius, o ALTa vadovauja lietu
vių politinei veiklai Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Ypačiai svarbiais atvejais 
veikia drauge’’.

Antra politinė organizacija, su kuria 
VLIKas nuoširdžiai bendradarbiauja, yra 
Lietuvos Laisvės Komitetas, sudarytas 
1951 m. Lietuvos atstovo Wasingtone Povi
lo žadeikio. Komiteto nariai yra Lietuvos 
piliečiai, pakviesti iš Įvairių lietuvių poli
tinių grupių ir rezistencinių sąjūdžių. Ko
mitetą remia Laisvosios Europos Komite
tas. Kadangi daugumas Lietuvos Lais 
vės Komiteto narių buvo gyvai Įsijungę Į 
VLIKo darbus, tbdčl, kol VLIKas dar 
nebuvo atsikėlęs į JAV, komitetas atliko 
daugeli VLIKo uždavinių. Lietuvos Lais
vės Komitetas savo veiklą buvo išplėtęs ne 
tik Jungtinėse Amerikos Valstybėse, bet 
tiesioginiai ar per savo atstovus taip pat 
Europoje, Pietų Amerikoje, Kanadoje, 
Australijoje, Naujoje Zelandijoje ir Rytų 
Azijoje.

Lietuvos Laisvės Komitetas Įeina Į Eu
ropos Pavergtųjų Tautų Seimą, kurį su
daro 9 tautos: Albanija, Bulgarija, Če
koslovakija, Estija, Latvija. Lenkija, Lie
tuva, Rumunija Jr Vengrija. Viena iš 
svarbiausių Lietuvos Laisvės Komiteto 
pastangų — Lietuvos ir Pabaltijo proble
mos Įjungimas Į Vidurio Europos proble
mas. Kartu su estais ir latviais sudaryta 
Pabaltijo Valstybių Eaisvės Taryba. Lie

tuvos Laisvės Komitetas daugiausia veikia 
tarptautinėje plotmėje, savo darbus de
rindamas su VLIKu ir kitais veiksniais. 
Komitetas atlieka didelį darbą, stebėda
mas okupuotos Lietuvos gyvenimą ir ana
lizuodamas surinktą- medžiagą, skelbiamą 
atskirais leidiniais — ’A Survey of Deve
lopments in Captive Lithuania”.' Leido 
politikos žurnalą “Lietuva”, o kartu su es- - 
tais ir latviais — “La Revue Baltique”, 
“Tlje Baltic Review” ir “Revista Baltica”. 
VLIKo santykiai su Lietuvos Laisvės Ko
mitetu nuoširdūs, visi Komiteto nariai yra 
VLIKo nariai ir pats X'LIKas naudojasi 
Komiteto patalpomis, sekretore.

VLIKas. kaip ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė, yra visą laisvąjį pasaulį ap
imančios organizacijos. Jos principiniuo
se reikaluose gražiai sutaria ir nuoširdžiai 
bendradarbiauja, jų santykius lydi tarpu
savio susipratimo dvasia. Apie tai aiškiai 
liudija faktas, kad PLB turi savo ryšinin
kus VLIKo Valdyboje ir Taryboje, o VLI
Kas — PLB Valdyboje. Ne gana to. VLI
Kas daugiausia naudojasi PLB žmonėmis 
už Amerikos ribų, pasirinkdamassau Įga
liotinius Argentinoje, Australijoje, Bra
zilijoje. D. Britanijoje (čia, tiesa, VLIKas 
daugiausia palaiko ryšį su D. Britanijos 
Lietuvių Sąjunga), Kanadoje. Prancūzi
joje, Venecueloje, Vokietijoje. VLIKas 
didžiai vertina PLB reikšmę bei vaidmenį 
ne tik kultūrinio darbo baruose, bet ir Lie
tuvos laisvės kovoje.

Tą nusistatymą vaizdžiai apibūdino 
VLIKo pirmininkas V. Sidzikauskas 1901

m. lapkričio 29 d. New-Y°rke įvykusiame 
Vliko Seime: “Lietuvos laisvės sutemoms 
užtrukus, PLB reikšmė ir vaidmuo ypač 
dideli, juo labiau, kad kiti, kitu pagrin
du susiorganizavę, lietuviškieji junginiai 
bus labiau ir labiau laiko rūdžių graužia
mi” (Pasaulio Lietuvis, 1965, nr. 13, p. 188). 
Iš antros pusės, ir PLB Seimuose nuolat 
pabrėžiamas VLIKo vaidmuo, vadovau
jant nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstatymui. Tarpusavio santykių reikalu 
reikšmingas 1969 m. kovo 15 d. VLIKo pir
mininko tir. J. K. Valiūno ir PLB Valdy
bos susitarimas: “VLIKas, sudarytas po
litinių lietuvių srovių ir laisvės kovos są
jūdžių pagrindu, iš paskirties vadovaus 
politinei lietuvių laisvės kovos veiklai, ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė su juo 
sieks darbų suderinimo ir abipusės pagal
bos. Organizacinį VLIKo tvarkymąsi PLB 
laiko jį sudarančių grupių ir jo organų 
(seimo, tarybos, valdybos) vidaus reikalu 
ir jokiu atveju į tai nesikiš” (Pasaulio Lie
tuvis, 1969, nr. 5, p. 90).

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį 
NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W. 6Jrd STREET 
Ofiso telef.: P Respect 8-3229 
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
cuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta

DIt JQNAS GENYS

Organizuojama Antroji š. Amerikos
Baltų Informacijos konferencija

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
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. SE1T0N
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 71 st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-584$

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 

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

Pirmoji Baltų. Informacijos 
konferencija įvyko šiais metais 
kovo mėnesio 27-28 dienomis 
New Yorke. Dabar jau pradėta 
rūpintis ruošimu antros konfe
rencijos 1972 metais.

Šių metų gruodžio 5 dieną, 
Baltimorėje, Estu salėje, buvo 
sušauktas pirmasis organizaci
nio komiteto susirinkimas. Jame 
dalyvavo šeši atstovai, po du 
iš lietuvių, latvių ir estų. Lietu
viams atstovavo Dr. Jonas Ge
nys (Amerikos Lietuvių Tary
bos’ įgaliotinis), ir Julius šil- 
galis (JAV Lietuvių Bendruome
nės įgaliotinis); latviams atsto
vavo Amerikos Latvių Draugijos 
įgaliotiniai Dr. Ugvars Spilners 
ir Dr. Talivaldis Šmits; estams 
— Amerikos Estų Tautinės Ta
rybos įgaliotiniai, Juhan Simon
son ir Kai j o Popp.

šiam susirmKimui vadovauti 
buvo išrinktas Dr. Genys, o se
kretoriauti — p. Simonson. Vi
sos popietės pasitarimai praėjo 
labai draugiškoje nuotaikoje ir 
buvo susitarta visais svarbiau
siais klausimais. Konferencijos 
vardas bus “Antroji šiaurės 
Amerikos Baltų Informacijos 
Konferencija”. Ji Įvyks Ameri
kos sostinėje, Washingtone, D. 
C., balandžio 15-tą dieną 1972 
metais (dvi kitos datos buvo pa
rinktos, jei ši data turėtu būti 
pakeista). Konferencijai paruoš-

ti buvo išrinktas vietinis pa
ruošimų komitetas iš sekančių 
žmonių : p. šilgalis, Dr. Šmits, 
p. Popp, Madis Valgė (estas) ir 
Dr. Genys, kuris į šį komitetą 
dar pakvies vieną Washington© 
lietuvį. Reikalui esant, visas ko
mitetas bus žymiai padidintas.

Galutinė programa nebuvo 
nustatyta, bet buvo sutarti pa
tys principai, šalia iškilmingos 
pradinės sesijos iškilmingos va
karienės programų, konferenci
ja bus suskirsyta į tris sesijas. 
Pirma sesija vadinsis “Baltų in
formacijos ir dokumentacijos 
šaltiniai ir veiksniai”. Jai var 
dovaus Juhan Simonson (16 
Central Ave., Lakewood, N. J. 
08701). Antra sesija vadinsis 
“Baltų informacijos paskleidi
mo metodų pagerinimo galimy
bės”. Jai vadovaus Dr. I. Spil
ners (940 Garden City Drive, 
Monręeville, Pa. 15146). Trečia 
sesija vadinsis “Naujausios in
formacijos apie Baltijos Tautų 
reikalus”, šiai sesijai vadovaus 
šių eilučių autorius. Šios sesijos 
reikalais ir visais kitais reika
lais rašykit man šiuo adresu: 
Dr. J. Genys, 8908 Orbit Lane,

visuomet mok^ maloniai Šypso
tis. Mano Dieve, jei mano žmo
na tokią algą gautų, ji nesiliautų 
juoktis!”

Apie Margaritos naudą jis pa
sakė: “Ji padaro dar mažiau ne
gu jos senoji mama. Praeitais 
metais ji buvo tris ar keturis 
kartus per savaitę parengimuo
se, pietuose ir Londono parodo
se. Ir už tai mes šiai moteriai 
mokame po §1320 per savaitę!”

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Linksmumo arba liūdesio valandoj* 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės,

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/1*
5525 So. Harlem Ave. — 586-I2M

GRADINSKAS
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 WEST 63rd STREET

OFISO VALANDOS:^

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 5—8 vai.
< Treč. ir šestad; uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Ofiso tel.: HE 4-1813 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

SUMAŽINTOS 
KAINOS 

DABAR 
PRIEŠ KALĖDAS

2512 W, 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

9 .... - ■■ i.--7Ta- _ — ?

PERKRAUSTYMAI '

MOVING 
Leidime! — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063 b_______________________________ J

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact leu sės’'
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

f MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairig atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

- PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: 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.
. . Tek: 925-8296

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

uždaryta.
Rez, tek: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
> RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j
i Visos programos is WOPA,
i 1490 kikA.
į Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 

dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-

> madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai
I ryto.
I t

Tel.: HEmlock 4-2413
| 7’.i9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. U-L. «()629

Ekskursijos į Lietuvą 
1972 metais

'Walter Rask - Rasčiauskas, 
pirmas pradėjęs vežti žmones į 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę
sia jau 11 metų. Jo tvarkingai 
suorganizuotos ekskursijos vyk
sta sklandžiai. Šių vasarą jo va
da vau jamas American Travel’ 
Service Bureau nuvežė 6 ame
rikiečių grupes į Lietuvą. No
rėjo daugiau žmonių nuvažiuo
ti, bet dėl vėlybos registracijos 
negalėjo to padaryti, nebuvo 
vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus- 
ko įstaiga planuoja nuvežti Lie
tuvon net 10 grupių. Vienos 
ekskursijos buvo 17 dienų, kitos 
po 21 dieną.-Prie jų bus gali
ma prisijungti Čikagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš 
anksto užsiregistruos, tai galės 
pasirinkti jam patogiausią ke
lionės laiką. Su vėliau besire
gistruojančiais gali tas pats atsi
tikti, kas atsitiko šiais metais. 
Todėl patariame planuoti iš an
ksto ir laiku užsiregistruoti. 
Rašyįdte arba informacijų kreip
kitės tokiu adresu:
American Travel Service Bureau

9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643 
TeL: (312) 238-9787

Taip pat paruošiame kvieti
mus giminėms atvykti į Ameri 
ką. Teikiame informacijas ke
lionių reikalais Į visus pasaulio 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas. (Pr).

Seabrook, Md. Organizacijos 
norinčios atsiųsti savo oficialius 
atstovus ir paskaitininkus pra
šom registruotis iš anksto. Taip 
pat prašomi patarimai, kaip šį 
svarbų darbą atlikti kuo geriau
siai.

Trys organizacijos sudaran
čios Jungtinį Baltų Komitetą 
rems šią konferenciją finansiš
kai. Lietuvių Bendruomenė, ir 
kitos baltų organizacijos, bus ly
giagretūs konferencijos ruošė
jai, jei įneš pradinį 200 dol. įna
šų ir įsipareigos finansiniai ben
dradarbiauti. Kas žinoma, bus 
padaryta. Organizacijos, užsire
gistravę atsiųsti savo atstovus, 
bus laikomos talkininkais.

Laike konferencijos numato
ma pravesti mažiausiai tris ofi
cialias rezoliucijas, sušaukti 
Amerikos spaudos konferenciją, 
ir turėti plačiai žinomus kalbė
tojus. Bus bandoma pakviesti 
vieną žymų Amerikos žurnalis
tą, ir bent vieną žinomą Ameri
kos politiką (gal iš Valstybės 
Departamento). Antrą kon
ferencijos dieną bus padėti vai
nikai prie žymių Amerikos vadų 
kapų, kurie rėmė Baltijos tautų 
pripažinimą Suvereninėmis Vals
tybėmis prieš 50 metų. Tikimės, 
kad visam šiam darbui bus jung
tinis ir visuotinas lietuvių pri
tarimas. šis pirmas susirinki
mas buvo darnus mūsų vadovau
jančių organizacijų pirmininkų 
susitarimo- dėka.

KIEK KAŠTUOJA- 
KARALIENĖ? .

Britų žemieji rūmai (parla
mentas), nepaisydamas griežto 
darbiečių pasipriešinimo, 300 
gaisais prieš 27 priėmė savo ka
ralienei Elzbietai algos pakėli
mą iš §1,140,000 iki §2,292,000 
metams.

Negana to, parlamentas pakė
lė algas ir visai jos giminei: ka
ralienės motinai iš §60,000 iki 
§132,000; princesei Margarinai 
iš $36,000 iki §84,000, ir t. t.

Darbi etis atstovas William 
Hamilton dėl karalienės motinos 
“nuopelnų” pasakė: “O taip, ji

APLANKYS KASDIENA ...

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sendra praktika, spec. MOTERŲ liooj 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: P R 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 

nagai susitarimą.

DR. V. P. TUMAS0N1S
CHIRURGAS 

, 2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tolKee Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS. 0. P.
WJ ORTHOP60AS-FROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap
Ą dažai. Speciali pagalba kojom*
* (Arch Supports) ir L t

VaL: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L
U50 West 63 rd St., Chicago, III. 60629 

Telef*: PRospect 6-5084

♦
 Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...
Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų’ 

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės Jums^išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir bis ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $22.00. Prašau siuntinėli “Naujienas” kaip Kalė

dinę dovaną metams (pusei metų S12.00).

VARDAS, PAVARDĖ ....... ...... ..................... ................. . ..............

NR. IR GATVĖ _____________ __ ___________ __ __________

MIESTAS __ __ ________________ VALST.................-..........—

ZIP CODE _____________

Siuntėjo Pavardė, Vardas ........ ....... . ...... .......................................

Adresas: ----------------------- ---------------------------------- -------------

Kiek Anglijai kaštuoja 
išlaikyti karalienę

Anglijos karalienė Elzbieta 
pirmą kartą per 20 metų savo 
tarnybos paprašė pakelti algą 
net 106 nuošimčiais!. Ir papra
šė blogiausiu laiku, kuomet An
glijoje didžiausias nedarbas, 
valdžia sustabdė vaikams ne
mokamai pieno davimą mo
kyklose ir kovodama su inflia
cija draudžia unijoms kelti už
darbius daugiau kaip 7 nuošim
čiais.

Karalienė paprašė jai algą 
pakelti iš §1,140,000 iki §2,- 
352,000, be to princui Filypuiiš 
§96,000 iki §156,000; karalienės 
motinai iš §168,000 iki §228,- 
000; princesei Annai iš §14,400 
iki §36,000, princesei Margari
tai iš §36,000 iki §84,000, kara
lienės dėdei Gloucesterio kuni
gaikščiui iš §84,000 iki §108,- 
000. Princui Charles nieko ne
prašoma, kadangi jis kaip Wa
les kunigaikštis iš Kornvalio 
kunigaikštystės kasmet gauna 
po §240,000.

SKAITYK “NAUJIENAS" - 
JOS. TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS’ŽINIAS

Į GUŽAUSKŲ)
GĖLĖS VISOMS PROGOMS ■ 

I BEVERLY HILLS GĖLINYČIA | 

į 2443 WEST 63rd STREET i 
^Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 J

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

★
— Krakiškiu Draugiško klubo prieš- 

metinis susirinkimas įvyks sekmadie
nį, gruodžio 19 dieną 2 vai. po piet 
p. Bartkų namuose, 6919 So. Artesian 
Ave. Nariai prašomi atsilankyti, nes 
bus naujos valdybos rinkimai ir yra 
šiaip visokių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut rast.

— 9-to Wardo Lietuviu Demokratų 
klubo priešmetinis susirinkimas Įvyks 
gruodžio mėn. 19 d. 1 vai. po pietų 
(tuoj po mišių) parapijos svetainėje^ 
108 ir So. State St. Bus renkama nau
ja valdyba ir svarstomi kiti reikalai

Juozas Skeivys, klubo pirm.

— Panevėžiečių klubo narių susirin
kimas Įvyks gruodžio 19 dieną, sek
madieni, 2 vai. po pietų. Jaunimo 
Centro patalpose. Visi panevėžiečiai, 
nariai ir svečiai, prašomi atsilankyti. 
Po susirinkimo pavaisinsime kavute.

A. St

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos klubo priešmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, gruodžio 19 d. 
1:00 vai. popiet, Hollywood svetainėje^ 
2417 W. 43rd St. Nariai malonėkite 
atsilankyti, nes bus valdybos rinkimai 
1972 metams ir turite išsirinkti nau-‘ 
ją kasininką. Yra svarbu nauji na-, 
riai. Dalyvaukite visi.

Rožė Didžgalvienė, rast.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA 
nnniiiniiiiiiHnnninpii.’niiiHU!:iiiitHwntiiuiuiiiiH>»DnuniiiHMUimHUUUJininniagMwimu«

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArda 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

STASIUI DAVENIUI
Lietuvoje mirus,

Velionies seseriai Sofijai Adomonienei 
reiškiame gilią užuojautą ir 

drauge liūdime

Kazys, Marija ir Aldona 
ALIŠAUSKAI

ADELLA MASSEY 
(Pagal tėvus Skoutis) 

Gyv. Brighton Parko apylinkėje
JKirė 1971 m. gruodžio mėn. 16 dieną, 4:26 vai. ryto, sulaukusi 73 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 60 metu/
Paliko nuliūdę: sūnus Edward, jo žmona Victoria, anūkė Geraldine 

Littlewood ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Velionė buvo Matthew Massey našlė.
Priklausė Amerikos Legiono Dariaus-Girėno Posto No. 271

Auxiliary ir Stewart Warner Corp. 25 year Chib.
Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4330 So. California Ave.
Šeštadieni, gruodžio 18 dieną 9:45 vai. ryto bus lydima iš koply- 

I čios i Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a* . Adalias Massay-giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūriui nearti, anūkė.

Laidotuvių Direktoriai D. Gaidas ir G. Dimidas. Tel. 523-0440.
i ,JI ...................................

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS r ieną 

IR NAKTĮ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

i aBW. Ml.

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1 l.w-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, IHinoii
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Piliečių kluoas
Amerikos Lietuvi u Piliečiu 

Klubo susirinkimas ivvko lap-j 
krivio 21 diena. Xarvs Walter 
Zelavic, kuris priklausė prie 
klubo virš 20 metu prasišalino 
iš gx vuju tarpo. Jam buvo nu
pirktas vainikas, <>arbnešiai ii* 
limuzinas juos nuvežti. Klubas 
pareiškė šeimai užuojauta to
je skausmo dienoje.

nomisija, kuri surengė ta 
smagu medini balių, prausė, 
kad parengimas atnešė pelno 
ii* tie nariai, kurie nedalyvavo 
turės užsimokėti už bilietą, 
kaip jau seniai yra nutarta ir i 
protokolu knygų įrašyta. Taip 
pat turės ir mažą bausme už
simoki ti. nes toks yra daugu
mos nutarimas ir visi nariai 
tai žino.

i
Buvo iškeltas klausimas dėl 

•kasininko rinkimo, nes dar 
Tol kas jis nėra išrinktas. Na
riai nutarė, kad reikia palauk
ti iki priešinetinio susirinki
mo, kai bus renkama 1972 
metams visa valdyba.
: Visi nariai prašomi nepa
miršti, kad priešmetinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį,

Geriausia dovana Šventėms ir 
Naujiems Metams 

Tai eilėraščiu knyga 
"A. KRISTALPON1S" 4.— 

"VISAS TURTELIS — ŠIMTINĖ" 
Gaunama pas visus Liet, knygų 

platintojus.

: LIETUVIO
BATŲ TAISYMO

4612 So. Paulina St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje nuo 9 ryto 
iki-7 vai. vak. Atvežus iš toliau, gaus 

nuolaidą. Darbas garantuotas.
STASYS ŠAKINIS

TEL.: YArds 7-9107

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS
yra Rakštis ju akyse

■ “■ ' ■

gruodžio 
saiėj’e.

CTA

19 d., Hollywood Inn

E. AlC Name e

ŠOFERIŲ ALGOS
Chicagos tranzito administra

cija (CTA) ir dvi unijos paskel
bė naują sutartį, kuria miesto 
autobusų šoferiams pakeliamos 
algos iki $5.27 valandai. CTA 
turi 11,200 tarnautojų, kuriems 
pakėlus algas 5.$ nuošimčiais 
teks išleisti kasmet po $10 mili
jonų daugiau.

Kaip buvo keliamos CTA tar
nautojų šoferių algos parodo se
kanti lentelė;

' Kiekvienai darbo valandai bu
vo šoferiams mokama: 1947 m. 
$1.42; 1952 m. $1.84; 1957 m. 
$2.36; 1964 m. $3.06; 1969 m. 
$4.04; 1971 m. $4.97; nuo 1971 
m. gruodžio 1 dienos $5.27.

Kunigų senatas
Chicagos Rymo katalikų ar- 

kidiocezijos kunigai šiomis die 
noinis išsirinko navo naujai 
sudaryto senato prezidentą 
kun. Thomas Murphy, 39 me
tu amžiaus; viceprez. kun. 
Walter Embiorski, sekretorių, 
kun. Richard Van de Veide, iž
dininku kun. JohnWall. Pats 
senatas iš 108 nariu buvo iš
rinktas praeitą rudeni. Rin
kimuose dalyvavo 2,500 tos ar
ki diecezijos kunigų.

Sveikindamas kunigų sena
to valdvba kardinolas Codv 
pareiškęs vilti, kad senatas 
“Įgalins mus drauge efektin
giau veikti arkidiocezijos žino 
nių gerovei ir pagreitinimui 
Dievo karalystės žemėje”.

Kalėdos pavasari

kiek nepakenkė: gaudami drėg 
mės po spyglių dyglių patalais 
grybai ir toliau dygstą ir ka
dangi vabalų nebėra tai visi 
sveiki.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

A fabulous opportunity to 
earn more than you

Call Phone 748-0(595
Mon. thru Fri. 9 A.M. to 5 P. M.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimu)

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina SI.00,
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimtftiš 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 progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

Nuo antradienio vakaro šilti 
vėjai, pradėję pūsti nuo Mek
sikos Įlankos, atnešė tiek ši
lumos ir šilto lietaus, kad tre
čiadienio rytas išauašo lietin
gas ir su temperatūra vietomis 
Chicagos mieste iki 63 laipsnių 

Per naktį palijo arti colio 
ir praėjo vietomis 

audra su perkūnija.

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

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

Didelle pasirinkimas Įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAl, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2757
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 

Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

(domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 

tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių
site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

tas

1789 So. Halsted Street, Chicago, Dlinoif 60608
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F. 
vandens 
smarki 
Dienos metu temperatūra štai
ga pradėjo kristi ir iki vakaro 
nukrito per pusę.

Viena marketparkiečių šei
ma praeitą sekmadieni buvu
si Michigano miškuose grybau 
ti ir parsivežusi du bušelius ge 
rų grybų. Sakė, kad buvusios 
šaltos naktys skujuočių spyg
liuočių miškuose grybams nė

DĖMESIO!

Porčiai — Garažai su durim — 
Priestatai.

Beismantų įrengimai ir kiti įvairūs 
karpenterio darbai. Taip pat naujų 

namų statyba, su lotu ar be loto.
Apskaičiavimai nemokamai.

TEL. — 582-7595

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NED^NSKAS, 4065 Archer
ChicagoMTl. 60632. Tel. YA 7-5980

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

.     ————  L ,    ........................

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERI/LYTAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

— Amerikos Lietuvių Tary
ba yra išsiuntinėjus! organiza- 

1 rijoms ir pavieniams asme
nims lapus peticijos liečian
čios Lietuvos okupaciją, reli
gijos persekiojimą ir‘ Simo 
Kudirkos nuteisimą. Ji bus 
pristatyta prez. Nixonui prieš 
jam vykstant Į Sov. Sąjungą. 
Parašų rinkimas vvkdomas vi- 
soje Amerikoje. Tikimasi su
rinkti virš 100,(MX) parašų. Al
tas prašo visus šiame darbe pa 
gelbėti — surinkti kaip galima 
didesni skaičių parašų, krei
piantis ne tik į savuosius, bet 
ii- i savo draugus bei pažįsta
mus svetimtaučius. Peticijose 
prašoma nurodyti vardą ir gv'v. 
vietą. Užpildytus lapus prašo
ma skubiai grąžinti Amerikos 
Lietuvių “Tarybos Įstaigai, 2606 
AV. 63rd St., Chicago, Ill. 
60629.

— 7)r. Leonardas Plechavi
čius, Yonkers, N. Y. , lankyda
masis Chicagoje Padėkos die
nos savaitgalyje, paaukojo 
Amerikos Lietuviu Tarvbai 50 
dol. Lietuvos laisvinimo rei
kalams.

— Povilas Dargis, SLA prez. 
ir Algirdas Budreckis — sekr. 
dalyvavo Pennsylvanijos vals 
tijos fraternalių organizacijų 
atstovų konferencijoje.

— Rochester, N. Y., lietuviai 
ruošiasi statyti namus — Lie
tuvių centrą. Tuo tikslu yra 
inkorporuota “Gintarinio kraš
to” bendrovė.

— Louis Balsys, Douglaston, 
N. Y. išrinktas SLA-38 kuopos 
Finansų sekretorium. Kuo
pos susirinkimai vyksta kiek
vieną mėnesį adv. S. Briedžio 
namuose, Brooklyn, N. Y.

— Pranas Būdvytis, Naujie
nų skaitytojas Brighton Parko 
apylinkėje.. atsiliepė i Ameri
kos Lietuvių Tarybos ragini
mą rinkti parašus peticijai, 
kuri bus Įteikta prez. Nixonui 
prieš jam vykstant ‘ i Sov. Są
jungą. Iki šiol jau jis surinko 
virš tūkstančio parašų. Petici
jų blankai yra gaunami ALTo 
raštinėje, 2606 W. 63 St., Chi
cago, Ill. 60629 ir kai kuriose 
lietuvių Įstaigose bei prekyvie
tėse.

— ALVUDo Vaikų Teatras 
vadovaujamas akt. Alfo Brin- 
kos, gruodžio 19 d., 8:30 vai. 
atliks kalėdine programą Lie
tuviai Televizijoje.

Vytautas Vaitonis, kuri

atidarė savo namuose, 
Avė. užeigą 

Biznyje jam

CLERK - TYPIST 
High School Graduate.

Some Experience Necessary 
PERMANENT POSITION 
(Near South Side Location} 

CALL 226-2010

PATYRUSI BUTO VALYTOJA
Patikima ir turinti rekomendacijas. 
2 dienas savaitėje. Gera transporta- 
cija, netolimoje Chicagos šiaurinėje 
apylinkėje. Skambinti tik šeštadie
niais, sekmadieniais ir pirmadieniais.

Tel. 751-1211.

MISCELLANEOUS-FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

MACHINE
Sewing machine with cabinet. ’ Auto
matic, zig-zag. button holes etc. Only 

months old. Original cost S349.00 
Sacrifice $135.00.
Call JU 3-6040 ♦

3

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su vi
sais patogumais vieno vyro bute. Pa
geidaujamas vyresnio amžiaus vyras. 

Tel. 737-7794.

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ nau
jai dekoruotas butas antrame aukšte, 

Bridgeporto apylinkėje.
Tel. 523-4109.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

»0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
:alums ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNT1URE CO.

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

4 — 5 d. Choro Valdybą suda
ro: sol. Algis Brazis — pirm., 
Dr. Jonas Gliaudelis i— Vice- 
pirm.. Vytautas Aukštinaifls — 
vicepirin. 
iždin.. , .
— sek r.,
— sekr., 
korespd.,
— koresp 
rengia kalėdini pobūvi gruo
džio mėn. 19 dieną Vyčių sa
lėje tuoj po repeticijos. Visi 
solistai ir choristai su svečiais 
prašomi dalyvauti. . Valdyba

Emily Petraitis — 
Aldona Jankauskienė 
Dalė Aukštinaitienė 
Ignas Serapinas — 
Eleanora Zapolienė 

angį. kalb. Choras

♦ Dar nevėlu nupirkti gražią 
kalėdinę dovaną savo vaiku
čiams — “Sek Pasaką”, šioje 
plokštelėje L. Rastenytė dai
nuoja ir pasakoja apie “Meškiu
ką Rudnosiuka”, “Laume Dail
inę”, Devynbrolius”, “Karalaitę 
ir Oželį”. Gaunama pas platin
tojus arba užsisakant telefonu 
776-2311. D. Lapinskas, 2419 W. 
67th St., Chicago. Ill. 60629.

(Pr).

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1M0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOAIE TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. — PRospect 8-2233

SUMAŽINTA KAINA SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

Pardavėjai sumažino kainą. Dabar tik 
$18,900 už gerame stovyje 2 aukštų 
namą su dvięm dideliais 4 kambarių 
butais ir 3 kambarių butu, Įrengtu 
pastogėje. Gali būti idealus 7 kamba
rių butas su 2 voniom ir 4 kambarių 
butas pajamoms. Gera Brighton par
ko apylinkė prie lietuviškos parapijos 
bažnyčio. Paimkite ta bargeną tuojau. 

Skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.

254-8500

PARDUODAMA 2 AUKŠTŲ MŪRINIS 
NAMAS ant plataus sklypo. 

4216 So. CAMPBELL.
Tel. 927-7043

į Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai
I BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo 
mos i metus iš atskiru 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
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. S38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga- 
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetų 
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.

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

ROCKFORDE labai pigiai parduoda
mi namai — du mūriniai ir vienas me
dinis. Mūras labai gerame stovyje. 
Galima pirkti ir po vieną. 'Kreiptis i 
savininką J. Truksnį, tel. 968-8489 

arba 509 ISLAND AVENUE, 
ROCKFORD, HUNOIS 61102

PIRKITE dvi ar 3 šeimos naują 8 bu
tų namą po 3 ir 4% kamb. $15,000 
pajamų. Marquette Parke. Priims 

mažesni mainais. Tel. HE 4-2323.

BROADVIEW APYLINKĖJE
parduodama- labai pigiai mūrinis na
mas. Savininkas yra perkeliamas. 
Turi parduoti tą patrauklų 3 miega
mųjų namą. 2 vonios, Įrengtas žaidi
mų, svečių ir poilsio kambarys, pilnas 
beismontas, 50 x 135 pėdu sklypas — 
puikia tvora aptvertas, 1M» mašinų ga
ražas su šoniniu įvažiavimu. Arti baž

nyčių. mokyklų, prekyviečių.
Tikras pirkinys — tik apie 

30,000 dol.

345-2386

2 PO 4 MŪRINIS, sxiepas ir pašto 
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh 
ton Parke. V

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

PUIKUS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj* galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton! Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mat- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Ireu 
gimais.. Judri vieta.

ŠIMAITIS -REALTY 
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

PRIE MORTON 
AUKŠT. MOKYKLOS

2 butu po 5 kambarius namas. Pilnas 
rūsys, modernios vonios. 2 mašinų 

garažas. $23.000.
SVOBODA, 2134 So. 61st Ct.. Cicero 
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr.. 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
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 VA aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-jų autom, garažas. Marquette Par
ke. S36.500.

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

VIRŠ 50 PŪDŲ pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės. " .

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobilių mūro garažas, Maręįuettė 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

SPECIALIAI PUIKUS
— §24,900

Ištaigingas gyvenimas labai elegantiš
kame 5 kambarių mūriniame name su 
formaliu valgomuoju prie koklinių ply
telių virtuvės. 2 puikios vonios. 2 Hol- 
lyw’ood stiliaus miegamieji. Visame 
name yra centrinis oro vėsinimas, 
įrengtas iškaltas beismantas, patogus 
garažas, ipatingai žema kaina, puiki 
vieta į pietus nuo gražaus Marquette 
parko. Vardan savo gyvenimo laimės 

skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai.

254-8500

Tel.: 471-0321

Liet. Tauragės Klubas ruo
šia Nauju Metų sutikimą Mar
quette salėje, 6908 So. Western 
Avenue. Šalta ir šilta vakarienė, 
šampanas ir kiti priedai. Asme
niui 7 dol. Vietas galima rezer
vuoti iš anksto, paskambinant 
šiais telef.: dieną — B. Sebasti
jonui HE 6-4540; vakare — J. 
Zimkui — GR 6-8417. (Pr).

laiką dirbęs Naujienų spaustu
vėje,
6530 So. Damen 
“Damen Club’’.
padeda jo žmona Lydia.

— Ona Martinkus, gv’v. 
ge Parko apylinkėje, gavo 
ledinę dovaną — Naujienų pre 
nuineratą nuo savo giminaičio.

— Povilas Malžinskas, Los 
Angeles., Calif., pratęsdamas 
prenumeratą gražiu laišku pa
gyrė Naujienas už neatlaidžią 
kovą dėl Lietuvos laisvės ne- 
klaidžiojant su hendradarbiau 
tojais.

— LAS ir “'Laisvosios Lietu
vos" laikraštis paskelbė kon 
kursą parašyti poemai apie Si
mą Kudirką. Paskirta 1,000 
dol. premija.

— Teis. Juozas Dėdinas šio
mis dienomis grįžo į namus, 
apkeliavęs aplink pasaul. Jis 
yra vokiečių kalba leidžiamo 
žurnalo administratorius ir su 
šeima gyvena Chicagoje.

— Pirmyn choras intensyviai 
repetuoja Fr. Leharo “Links
mąją Našlę”, kuri bus statoma 
Marijos aukšt. mokyklos audi
torijoje 1972 metų kovo mėn.KqS su migdolais.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

Ga-

♦ Leokodijos Braždienės 
maisto produktų krautuvė, 
2617 W. 71 st St., tel. PR 8-2030 
kasdien gamina šviežią maistą 
ir skanumynus. Veikia kavinė 
ir seklyčia - restoranas. 
Kūčių ir Kalėdų stalui paruošta 
penkių rūšių silkių, dar daugiau 
žuvų patiekalų ir lobsterių bei 
šrimpsų; penkių rūšių vinigre- 
tai, aguonų pienas, sližikai, bar
ščiai, grybų ausiukės; raguolis, 
medauninkai ir kt. Be jau žino
mų mūsų Įvairių tortų, dar tu
rime 4 rūšių naujų tortų, įvai
rių mėsos ruliadų ir visa, kas 
tik reikalinga Kūčių bei Kalėdų 
stalui. Užsisakykite iš anksto, 
kad spėtume jums paruošti. 
Kūčioms įvairūs moldai ir žu-

(Sk.)

A. G. AUTO REBU1LDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir < 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

•UTt UU

SVMe Form F<e 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

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE’’. — TTTRT GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

A, & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs autornobiliv draudimai.

—-----«ATTT1 UM0-------

NAUJIENAS
------- s Tom sars—-—

Uehnrai būpd peria ir pudacdk 
ir pro<x» aerao tildai per


