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Teks ieškoti nauju patalpų
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Tarybos posėdis 

įvyko š. m. vasario 4 d. New Yorke. Svarbiausias darbotvarkės 
klausimas buvo 1972 m. sąmata. Vliko Valdyba buvo paruošusi 
sąmatos projektą ir jį perdavusi Tarybos sąmatos komisijai, ku
rią sudaro J. Pažemėnas — pirmininkas, L. Virbickas ir P. Dule- 
vičius — nariai. Projektas prieš kelias dienas drauge su Vliko 
Valdybos atstovais J. Audėnu ir J. Valaičiu buvo aptartas komisijos.

Irako delegacija 
išvyko į Maskvą

BEIRUTAS. — Aukšti Irako 
vyriausybės pareigūnai išvyko 
į. Maskvą derėtis su Kremliaus 
vadais. Iš delegacijos sąstato, 
joje yra ir žibalo ministeris dr. 
Hamadi, sprendžiama, kad bus 
derimasi ne tik apie karines, 
ginklų tiekimo problemas, bet 
bus iškelti ir Irako žibalo išnau
dojimo klausimai. Irakas jau se
niai pykstasi su savo žibalo re- 
zursų išnaudotojais — vakarų 
bendrovėmis. Galimas daiktas, 
kad Irakas prašys sovietų para
mos savo žibalo pramonės išva 
davimui iš vakarų bendrovių ran
kų.

Stebėtojai mano, kad Maskva 
bus prašoma pagerinti santy
kius tarp Irako ir Egipto. Ara
bų nevieningumas yra stipriau
sias Izraelio ginklas. Izraelio gy
nybos ministeris Dayanas Čika
goje apie tą nevieningumą kal
bėjo, nurodydamas, kad jei Egip
tas ryt pradėtų karo veiksmus 
prieš Izraelį, tai greičiausiai jis 
liktų kovos lauke vienas.

Brazilijos sostinėje buvo suruoštas didelis karnavalas. Svarbiausia Rio de Žaneiro gatve buvo 
pervežti šie du "ištinę0 vietos politikai, kuriuos sostinės gyventojai labai gerai pažįsta.

SAIGONAS. — P. Vietnamo karinė vadovybė paskelbė, kad 
komunistai sustiprino puolimus centrinių aukštumų sektoriuje, 
per 24 valandas padarydami 41 puolimą prieš vyriausybės karines 
Įgulas, kaimus ir Įstaigas. Antradienį prasideda budistų Naujų 
Metų šventės. Manoma, kad Hanojus dar sustiprins savo puoli
mus. Baltųjų Rūmų patarėjas Kissingeris patvirtino spaudai, kad 
artimiausioje ateityje laukiama komunistų ofenzyvos Pietų 
Vietnamo fronte. Jų tikslas esąs pastatyti prezidentą Nixoną Į 
nepatogią padėtį, kai jis lankysis Pekine vasario 21 d.

su-

Vliko Taryba priėmė sąmatą 
be sunkumų. Bendroji išlaidų su
ma siekia dol. 54.760 (1971 m. 
išleista dol. 50,870). Sąmata pa
didėjo, svarbiausia, dėl dviejų 
priežasčių; išlaidoms numato
miems Vliko leidiniams nuo dol. 
2,283.14 padidėjo iki dol. 6,600, 
be to, patalpų nuomai skirta dol. 
1,500 bei persikėlimo išlaidoms 
dol. 300.

Vlikui devynerius metus ne
reikėjo samdyti atskiros patal
pos, nes jis buvo įsikūręs Lietu
vos Laisvės Komiteto •— Free 
Europe remiamo, patalpose. L. 
L. Komitetui teiktoji parama nuo 
š. m. sausio mėn. 1 d. nutraukta. 
Todėl Vlikui prieš š. m. gegužės 
1 d. teks persikelti į naujas pa
talpas.

Sąmata, atskirais skyriais, yra 
tokia: bendrajai veiklai (čįa įei
na ir patalpų nuoma) numatyta 
dol. 7,760 (pernai buvo išleista 
— dol. 5,164.74), leidiniams su 
Eltos biuleteniais numatyta dol. 
24,300 (pernai buvo išleista dol. 
19,519.79), radijams, —.translia
cijoms Lietuvai "bei Sibiru lietu- 
iviams numatytadol. 9,700 (per- 
Taai išleista dol. '9,815.90L Bra
žinskų gelbėjimo fondui numaty
ta dol. 10,000 (pernai buvo išleis
ta dol. 13,649.91), Tautos Fondui 
numatyta dol. 3,000 (pernai bu
vo išleista dol. 2,720).

Sovietų meno paroda
Sąmatą priėmus vicepirminin

kas Juozas Audėnas Tarybos at
stovus painformavo apie pastaro
jo pusantro mėnesio Vliko Valdy
bos veiklą.

Praėj. metų gruodžio 18 d. jis 
buvo Tarybą painformavęs apie 
Sovietų rengiamą JAV-se kilno
jamą meno ir amatų parodą. Bu
vo paskelbta, kad eksponatai nu
matyti iš visų 15 respublikų, at
seit, ir iš Baltijos valstybių. Ta
rybai pritarus, Valdyba savo raš
tais atkreipė dėmesį Lietuvos At
stovo Vašingtone J. Kajecko, 
ALT bei JAV Liet. Bendruome
nės Centro Valdybų. JAV vy
riausybei nepripažįstant Baltijos 
valstybių įjungimo į Sovietų Są
jungą, šių tautų eksponatai netu
rėtų būti leidžiami sovietams ro
dyti jų parodose.

Todėl tose vietovėse kur sovie
tų meno paroda bus atidaryta, 
vietos gyventojai (lietuviai, lat
viai ir estai) turėtų rasti bū
dų atitinkamai reaguoti.

Vliko Valdyba padėkojo prof. 
K. Račkauskui už jo prisiųstą 
Bražinskams gelbėti dol. 2,000 
auką.

Vliko pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas, Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Valdybos pakviestas, 
š. m. sausio 23 d. dalyvavo gau
siame (apie 500 asmenų) susirin
kime Toronto mieste. Jis nušvie
tė Vliko veiklą ir jo vykdomus 
konkrečius darbus, derinamus 
prie besikeičiančios tarptautinės 
politikos.

Kalėdų ir Naujųjų Metų šven- 
i čių proga New Yorke ir pas Vli

ko pirmininką lankėsi Antrojo 
P. L. Jaunimo Kongreso Komi
teto pirmininkas Romas Saka- 
dolskis. Kelių valandų pasitari
me išryškintos pasaulio lietuvių 
jaunimo su Vliku bendradarbia-

Mirė sovietu 
raketų vadas

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje mirė maršalas Nikolai Kry
lov, sovietų strateginių raketų 
jėgų viršininkas nuo 1963 me
tų. Jis buvo 69 m. amžiaus. Mar
šalas bus sudegintas, o pelenai 
bus įmūryti į Kremliaus sieną.

•Maršalas Krylovas savo kar
jerą pradėjo 1919 metais Kau
kaze kovodamas prieš “baltųjų” 
jėgas. Prasidėjus H-j am Pa
sauliniam karui Krylovas vado
vavo Odesos įgulai ir vadovavo 
Sevastopolio tvirtovės gynybai. 
Nuo 1947 iki 1955 m. jis vado- 
vavbo Tolimųjų Rytų karinei 
apygardai, vėliau Leningrado ir 
Maskvos įguloms. Krylovas nuo 
1961 m. buvo komunistų par
tijos centro komiteto ir Aukš
čiausio Sovieto narys.

Du kart sovietų “herojaus” 
ordinu apdovanotas Krylovas 
nekartą savo kalbose ir straips
niuose yra grasinęs Amerikai 
savo raketomis, įspėdamas ne
pradėti karo prieš Sovietų Są
jungą.

♦ Federalinis teismas Geor
gijuje nusprendė, kad Georgijus 
Įstatymas, d raudžius vedybas 
tarp skirtingų rasių asmenų, yra 
nekonstitucinis.

vimo gairės ir, eventualiai, jau
nimo dalyvavimas Vliko orga
nizacijoje.

Vlikas padėkojo “The New 
York Times” dienraščiui už sau
sio 27 d. vedamajame jo primin
tas Baltijos valstybes.

Tarybos posėdžiui pirminin
kavo T. Kornelijus /Bučmys, 
OFM, Lietuvių Krikščionių Dar
bininkų Sąjungos atstovas, se
kretorium buvo dr. Bronius Ra- 
dzivanas, Lietuvių Fronto Bi
čiulių atstovas. (E)

Kuwaito žibalas
; BEIRUTAS. — žibalu labai 
turtinga Kuwaito valstybė, po 
paskutinės naftos rezursų ap
žvalgos susirūpino, kad naftos 
atsargos mažėja ir gali, dabar
tiniais tempais ją eksploatuo
jant, užsibaigti už 12 metų. Ky
la klausimas, iš ko tada gyvens 
Kuwaito valstybė, neturėdama 
žibalo pajamų, kurios pernai da
vė kraštui 900 ųiil. dol.

Kuwaito spauda siūlo pradė
ti statyti pramonės įmones ir 
■ruoštis tiems laikams, kada iš
džius žibalo versmės. Siūloma 
sumažinti kasdien išpompuoja- 
mų statinių skaičių. Kiti siūlo 
nutraukti kitoms arabų valsty
bėms mokamas subsidijas, pra
dėti taupyti iki šiol lengvai 
uždirbtus pinigus.

Dar blogesnės žinios ateina iš 
Maroko, kuris, tiesa, didelių ži
balo išteklių neturėjo, žibalo 
versmės Maroke ištuštės jau 
šių metų pabaigoje. Produkcija 
pernai siekė tik 22,618 tonų, tik 
pusę 1969 metų žibalo “derliaus”.

Pakistanas Įspėjo 
darbininkų unijas 
KARACHI. — Pakistano pre

zidentas paskelbė naują darbo 
santykių planą, tačiau įspėjo 
darbininkų unijas, kad vyriau
sybė neleis kelti nepagrįstų strei
kų ir baus agitatorius. Pakis
tane po karo su Indija padidėjo 
neramumai pramonės įmonėse, 
ypač Karachi miesto apylinkė
se, kur sukoncentruota beveik 
pusė viso Pakistano pramonės.

Prezidentas Bhutto pažadėjo 
darbininkams daug reformų: jie 
galės dalyvauti įmonių ir ga
myklų valdyme, įmonių skyriuo
se bus darbininkų skundams su
rinkti žmonės, algos bus riša
mos su produkcija, bus pagerin
tas socialinis draudimas ir darb
daviai kiekvienam darbininkui 
turės apmokėti jo vieno vaiko 
mokslo išlaidas.

Chryslerio pelnas
DETROITAS. — Chryslerio 

automobilių bendrovė paskelbė, 
kad šie metai žada būti geresni 
už pernykščius ir Amerikos au
tomobilių pramonė parduosianti 
11 milijonų automobilių. Pernai 
Chrysleris pardavė mašinų už 
8 bilijonus dolerių ir turėjo gry
no pelno 83.7 miL dol.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Senatorius Muskie, ginda
mas savo teisę kritikuoti vyriau
sybės politiką Vietname, primi
nė, kad prieš 4 metus kandida
tas Nixonas irgi puolė preziden
to Johnsono politiką Vietname.

Sveikatos departamento se
kretorius Richardsonas kongrese 
pareiškė, kad marijuana neveda 
Į kitus narkotikus ir nėra tiek 
pavojinga, kiek galvota. Mari
juana yra rūkę apie 20 inili jonų 
amerikiečių. Vidurinėse moky
klose marijuana vartojo iki 90% 
vaiku.

Britanijoje per dieną iki 
8 valandų nėra elektros, nes vy
riausybė pradėjo taupyti ang
lis, kurių atsargos sumažėjo dėl 
darbininkų streiko.

# Amerikietė Barbara Coch
ran iš Richmond, Vt^ Japonijoj, 
žiemos Olimpiadoje laimėjo auk
so medali už moterų slalom var
žybų laimėjimą. Tai pirmas 
Amerikos laimėjimas 
rungtyse per 20 metų.

Vakar Čikagoje įvyko Bei- naudoti branduolinių ginklų

Lin Piao esąs 
C 

gyvas ir sveikas
PARYŽIUS. — Iš Kinijos

grįžę du Prancūzijos parlamen
to nariai papasakojo apie savo 
pasikalbėjimą su aukštu kinų už
sienio reikalų ministerijos val
dininku, Europos skyriaus vedė
ju, Wu Fan Wu. šis pareiškęs 
į prancūzų klausimą apie buvu
si gynybos ministerį ir Mao Tse 
Tungo pavaduotoją Lin Piao, 
kad Piao yra gyvas, tik ‘miręs 
‘politine prasme”.

Kinų valdininkas pareiškęs, 
kad Lin Piao nebuvęs tame lėk
tuve, kuris sudužo ar buvo ki
nų aviacijos numuštas virš Mon
golijos. Kinija nenaikinanti žmo
nių dėl jų politinių klaidų. Pats 
buvęs Kinijos prezidentas Liu 
Shao Chi esąs gyvas ir gyvenąs 
vienoje liaudies komunoje Kini
jos šiaurėje, kur jis “sugrįžtąs 
į tikrą kelią, besimokydamas iš 
liaudies”. Kaip žinoma, Chi yra 
laikomas svarbiausiu Mao Tse 
Tungo linijos priešu Kinijoje.

Siekia suvaržyti 
prezidento galią

WASHINGTONAS. — Senato 
užsienio reikalų komitetas jau 
ruošiasi pradėti debatus dėl sa
vo pasiūlymo smarkiai apriboti 
JAV prezidento teises pradedant 
karus. Komitetas teigia, kad 
reikia atstatyti galių balansą 
tarp prezidentūros ir kongreso, 
kuriam konstitucija patikėjusi 
karo skelbimo galią. 
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' Paruoštas įstatymo projektas 
numato, kad prezidentas, netu
rėdamas kongreso priimto karo 
paskelbimo, pats tegali karą ves
ti tik 30 dienų ir tai tik tokiais 
atvejais, kada Amerika būtų 
užpulta arba būtų aiški grėsmė, 
kad ji bus užpulta.

Prezidento galių varžytojų 
tarpe nėra visiško susitarimo, 
kaip toli eiti su šiuo įstatymu. 
Sen. Fulbrightas mano, kad kon-1 čias kareivis buvo sunkiai su- 
gresas negali palikti preziden
tui galios nutarti, kada grėsmė 
Amerikai yra ir kada jos nėra.

Žvalgybos žiniomis 320-ta, 
324-ta ir 301-ta Hanojaus divi
zija pajudėjo į pozicijas prie 
Vietnamo sienos, netoli demili
tarizuotos zonos. Dar 50,000 
kareivių sutraukta Laose Ho Chi 
Minho kelių labirintuose. Prasi
dėjus puolimui, jie gali užsitęs
ti iki gegužės mėn. šiais metais 
žvalgyba pranešė, kad infiltraci
ja į Pietų Vietnamą yra 10% 
didesnė už praėjusių metų. Pa
stebėta, kad ir šiaurės Vietnamo 
308-toji divizija traukia pietų 
link.

Pentagono analizuotojai ma
no, kad komunistų tikslas yra 
sukelti demonstracijas prieš ka
rą Amerikoje, kad tuo pakenkus 
rinkimų metuose prezidentui Ni- 
xonui. Komunistai siekia paro
dyti, kad “vietnamizavimo” pro
grama nepavyko, kad Amerikai 
teks dar ilgus metus kamuotis 
Vietnamo kare. Tuo atveju ame
rikiečiai būtų linkę balsuoti už 
opozicijos kandidatus, kurie siū- 
lo.pąsiduoti Hanojui ir negarbin
gai išbėgti iš Vietnamo,_,„ ...

slidžiu jjs norj papi]dyti įstatymą ta

gijos Valstybinio orkestro kon
certas, nors žmonės neišpirko į 
jį bilietų. Milijonierius Clement 
Stone užmokėjo už visus bilie* 
tus ir “Chicago Today” paskel
bė, kad visi gali eiti Į koncertą 
nemokamai, jei tik nori. Tuo 
buvo sudaryta proga Čikagoje 
koncertuoti vienam geriausių 
Europos orkestrų.

♦ Irane karinis teismas nu
baudė 20 partizanų sunkiomis ka
lėjimo bausmėmis už veiklą prieš 
valstybę. Manoma, kad tie par
tizanai yra Irako sukurstyti kur
dai.

DETROITAS. — “Detroit 
News” įsidėjo ukrainietės Ann 
Stocack laišką, kuriame ji pri
mena skaitytojams ukrainiečių 
kančias sovietų vergijoje ir ste
bisi, kad Amerikos spauda tiek 
daug rašo apie žydų persekioji
mą, tačiau nieko nerašo apie uk
rainiečių persekiojimą. Ji pri
mena ir Vatikano vyskupų si
nodą, kur kardinolas Slipyj kal
bėjo apie ukrainiečių katalikų 
“kraujo upes ir lavonų kalnus”.

šiai Įmonei blogiau sekėsi 1970 
metais, kada Chrysleris turėjo 
7.6 mil. dol. nuostolių. Po tokių 
blogų metų buvo atleista 6,000 
tarnautojų, sumažinti kapitalo 
investavimai ir padarytos kitos 
reformos, kurios ėmė nešti vai
sių.

prasme, kad prezidentas negalė-
Į

be kongreso sutikimo.
Kai kurie senatoriai, kaip sen. 

Goldwateris, nurodo, kad per 183 
metus Amerikos prezidentas nie
kada nenaudojo savo galios, kaip 
vyriausio ginkluotų jėgų vado 
kitiems užpulti. Prezidento esan
ti ne tik teisė, bet ir pareiga gin
ti Amerikos interesus, ginti sa
vo ginkluotas jėgas nuo puoli
mų.

♦ Lenkija skelbia, kad jos 
seimo rinkimai Įvyks kovo 19 d.

Kovos Š. Airijoje
BELFASTAS. — Du britų ka

reiviai žuvo šiaurinėj Airijoj, 
kai jų džypas užvažiavo ant mi
nos netoli Airijos sienos. Tre-

žeistas. Helikopteris jį nugabe
no į karo ligoninę. Belfaste spor
to reikmenų krautuvėje sprogo 
bomba, sužeisdama tris asme
nis. Kitame sprogime britų ka
rininkas neteko kojos ir karei
vis buvo lengvai sužeistas.

Dubline, laisvojoj Airijoj, slap
tos airių armijos kalbėtojas pa
neigė italų žurnale “L’Europeo” 
paskelbtą žinią, kad airiai per
kels savo teroro veiklą į pačią 
Britaniją.

Airijos vyriausy^’ me
džiagą ir žada ap_
ją žmogaus Teisių Teisme, Stras- 
burge, už 13 civilių nušovimą 
Londonderryje demonstracijose 
sausio 30 d.

Pirma Japonijos 
delegacija Hanojuj 
TOKIJO. — Japonija paskel

bė, kad ji išsiuntė du savo di
plomatus į šiaurės Vietnamą. 
Tai yra pirma oficiali Japonijos 
delegacija Hanojuje. Japonų už
sienio reikalų ministerija, pa
skelbdama apie šią diplomatų 
kelionę, prideda, kad kelionė bu
vo pradėta organizuoti po sau
sio 25 d., kada prezidentas Nixo- 
nas paskelbė savo aštuonių dalių 
taikos planą. Galimas daiktas, 
kad Japonija tarpininkauja tarp 
Amerikos ir šiaurės Vietnamo.

Gerai informuotas japonų 
dienraštis “Asahi” rašo, kad Ja
ponijai svarbu Indokinijoje tu
rėti savo prekėms rinką ir ruoš-

Marina von Neuman Whitman — 
aukite vieta gavusi moteris. Ji pas
kirta j prezidento Ekonominių Pata- 
rėjų Tarybą, ii jos pasitraukus buvu- tis prekybai, kai pasibaigs ka
siam tarybos pirmininkui Paul Mc 

Cracken. ras.
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Raštingi vandalai 
užteršia miestus

NEW YORKAS. — Viena di
džiausių Amerikos miestų rykš
čių yra viešose vietose ant sie
nų, ant traukinių, ant autobu
sų rašinėjami užrašai, visokios 
raidės, vardai, adresai ir, daž
nai, pornografiniai žodžiai. Ypač 
nuo šio įpročio kenčia New Yor- 
ko požeminiai traukinėliai. Tran
sporto valdyba per metus išlei
džia pusę milijono dolerių įvai
riems užrašams, vadinamies 
“graffiti” nuvalyti.

Psichologai tvirtina, kad “gra
ffiti” yra nežinomų, anoniminių 
asmenų troškimo pasireikšti, iš
kelti savo asmenį, identifikuotis 
su kuo nors, išraiška. Pasitai
ko rasistinių šūkių, tačiau daž
niausiai randami vardai, nume
riai, kuriais norima palaikyti ry
šį su pasauliu.

Švedijoje miestų valdybos net 
bandė įtaisyti specialias lentas, 
ant kurių visi galėtų rašinėti, ką 
nori. Tokios lentos — “klotter- 
plank” bandyta įvesti ir New 
Yorke, požeminių traukinėlių 
stotyse, tačiau jos nedavė nau
dos, visokie paaugliai visvien 
rašydavo ant sienų.

Sienų teršimas palengvėjo su 
įvairių “markerių” pramonės 
išsiplėtimu. Dažų dėžutės, su
spausto oro pilnos, palengvina 
vandalams jų darbą. Blogiausia, 
kad pagerėjo ir tų dažų bei ra
šalų kokybė ir juos labai sun
ku nuplauti.

“Graffiti” žodis kilęs išitalų 
“graffiare” — krapštyti. Sako
ma. kad ir Pompėjos miesto griu
vėsių sienoje rastas 2,000 metų 
senumo užrašas: “čia aš naudo
jausi ne vienos merginos palan
kumu”. Taigi, rašinėjimo Įpro
tis nėra naujas.

-0- Čilės karo laivynas išgelbė
jo virš 100 žmonių iš skęstančio 
norvegu laivo.



Klaipėdos krašto sukilimo minėjimas
Tei$. Juozo Krygerio ir agr. Jurgio Baublio paskaitos

CLEVELAND, Ohio. — 1972 
m. sausio mėn. 30 d. Cleveland©, 
Šv. Jurgio parapijos salėje, Cle
veland© šaulių kuopa surengė 
Klaipėdos krašto sukilimo bei jo
atvadavimo minėjimą. Minėji- 
man atsilankė tiek dalyvių, kad 
visos sėdimos vietos buvo už
imtos.

Minėjimas pradėtas Lietuvos 
himnu. Po himno Živilė Kliory-
tė perskaitė Mažosios IJetuvos 
Vyriausiojo Gelbėjimo Komite
to 1923 m. sausio mėn. 9 d. iš
leistą manifestą ryšium su Klai
pėdos krašto atvadavimu ir jo 
prijungimu prie Didžiosios Lie
tuvos. Po to sekė teisininko Juo-
zo Krygerio paskaita, kurią gal
reikėtų pavadinti istorinių fak
tų atpasakojimu chronologinėje 
tvarkoje.

šiandien minėdami sukilimo 
Klaipėdos krašte metinę sukaktį 
ir drauge jo prijungimą prie Di
džiosios Lietuvos, sakė -prelegen-

tas, peržvelkime trumpai Mažo
sios Lietuvos lietuvių atliktus 
darbus ir jų nueitą kelią iki 
Klaipėdos kraštas liko prijung
tas prie Didžiosios Lietuvos.

1918 m. lapkričio mėn. 11 d. 
vokiečiams kapituliavus prieš 
vakarų sąjungininkus, pirmasis 
pasaulinis karas buvo baigtas. 
Mažosios Lietuvos lietuviai Tai
kos konferencijoje savo teisėms
apginti 1918 m. lapkričio mėn. 
16 d. Tilžėj sudarė Mažosios Lie
tuvos Tarybą, kuri raštu įteikė 
Taikos konferencijos pirminin
kui reikalavimą prijungti Klai
pėdos kraštą prie Didžiosios Lie
tuvos. Taikos konferencija Klai-
pėdos kraštą nuo Vokietijos at-
skyrė, bet prie Didžiosios Lietu
vos neprijungė. Tuomet Mažo
sios Lietuvos Taryba (1920 m. 
kovo 20 d.), dalyvaujant Lietu
vos respublikos prezidentui, mi- 
nisterių tarybai, JAV, Britani
jos, Prancūzijos, Italijos ir ki

Kas tik turi gerą skonį,
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skandalingas. Jos ponai eina 
drauge su lenkais melagingai 
skelbdami visuomenei, kad jie 
atstovauja gyventojų reikalus. 
Tuo tarpu jie rūpinasi vien sa
vo kišenėm. Ambasadorių kon
ferencijos pirmininkas klaipėdie
čių atstovams, pareiškė, kad 
Klaipėdos krašto priklausomu
mas lieka atskirtas nuo Vokie
tijos visiems laikams. Todėl 
mums lieka vienintelis pasirin
kimas : Lenkija, ar Lietuva. Mes 
pasirenkame Lietuvą. Glauskir 
me savo eiles, kad nei vienas 
lenkas kolonistas neperžengtų 
mūsų krašto sienos”. Klaipėdos 
Krašto Gelbėjimo Komiteto var
du pasirašė Lebartas.

To pat gruodžio mėn. 19 d. 
MLVGK-tetas pasiskirstė parei
gomis: Martynas Jankus — pir
mininkas, Jurgis Strekys ir Jur
gis Lebartas — vicepirmininkai, 
Jonas Vanagaitis — pirmasis se

kretorius, Vilius Šaulinskas — 
antrasis sekretorius ir Jurgis 
Bruvelaitis •— narys. Ta proga 
priėmė rezoliuciją dėl prijungi
mo Klaipėdos Krašto prie Lie
tuvos.

1922 m. gruodžio mėn. 23 d. 
įvykusiame Kaune, LŠS-gos Cen
tro valdybos ir Prezidiumo po
sėdyje Krėvė pareiškė, kad atė
jo laikas sudaryti sukilėlių vy
riausybę ir paruošti MLVGK 
manifestą, kuris turi būti su
rašytas lietuvių ir vokiečių kal
bomis. Surašytas manifestas bu
vo persiųstas Lietuvos vyriau
sybei Kaune 1922 m. sausio mėn. 
7 d. To pat sausio mėn. 25 d. 
LŠS-gos Centro valdybos LŠS 
rinktinių vadams buvo perduota 
tokia telegrama: “Pinigus su
rinkti vienon vieton”, kas reiš
kė šaulių savanorių telkimą vie
non vieton. (B- d.)

Klaipėdietis
tų kraštų diplomatiniams atsto
vams, viešai pareiškė, kad Klai
pėdos krašto gyventojai reika
lauja Klaipėdos kraštą prijung
ti prie Didžiosios Lietuvos.

Tačiau Taikos konferencija tą

p.-f -vZ-r’ ■ ■ ? ' - \ I

BILIETAI GAUNAMI MARGIRIUOSE —

klausimą patvarkė ne pagal Klai
pėdos gyventojų norą. Taikos 
konferencijos pavedimu, 1920 
m. vasario mėn. Klaipėdos kraš
tą užėmė prancūzų karinis dali
nys, vadovaujamas komisaro 
Petisne.

Juodi debesys apgaubė Klai
pėdos kraštą. Prancūzai su lie
tuviais visai nebendravo, juos 
ignoravo, susidėjo su savo bu
vusiais priešais vokiečiais. Ne
snaudė ir'lenkai. Su prancūzų 
palaiminimu jie įsteigė savo kon
sulatą Klaipėdoje ir medžio ap
dirbimo b-vę ‘LMempol” (atseit,; 
Memeland-Poland. Aut.), ši b-vė 
viliojo gerais bizniais ne tik vo
kiečius, bet daugiausia lenkus. 
Lenkai tiek buvo įsitikinę savo 
pastoviu apsigyvenimu Klaipė
dos krašte, kad pradėjo supir
kinėti lenkams, kolonistams že-

I mės sklypus. Lenkai su vokie
čiais, bendram bizniui, sugalvo
jo iš . Klaipėdos krašto sudary- 

j ti laisvą valstybėle “Freistaa- 
tą”.

Lietuvos Šaulių Sąjunga, kuri 
jautriai pergyveno visus lietu
vių tautos rūpesčius, rimtai su
sirūpino Klaipėdos krašto liki
mu.

š. S-gos steigėjas ir jos pir
masis Centro Valdybos pirmi
ninkas pradėjo ieškoti su klaipė
diečiais artimesnio kontakto. Šia 

; proga Pūtvis susipažino su klai- 
i pėdiečiu Vilium šaulinsku, kil- 
i niu lietuviu, patriotu ir dideliu 
p M. Jankaus gerbėju, šaulins- 
Į kas Klaipėdoje turėjo savo spau- 
Į stuvę, kas įgalino spaudos rei- 
Į kalais užmegzti artimesnius san

tykius su Klaipėdos lietuviais. 
Be to, šaulinskas buvo gerai ži
nomas “Santara” jaunalietuvių
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dr-jos tarpe. Pasinaudojęs pla
čiom pažintim jaunimo tarpe, 
Šaulinskas pradėjo organizuoti 
Klaipėdoje šaulius ir jų vadu 
paskyrė “Santaros” dr-gijos se
kretorių Jurgį Bruvelaitį. šau- 
linsko ir BruvelaiČio suorgani
zuoti šauliai buvo uoliausi su
kilimo dalyviai Klaipėdos .kraš
te 1923 m. sausio mėn.

1923 m. sausio mėn. Amba
sadorių konferencijoje Paryžiu
je buvo numatomas galutinis 
Klaipėdos krašto klausimo iš
sprendimas. Išvengimui Amba
sadorių konferencijoje nepalan
kaus Klaipėdos kraštui sprendi
mo, 1922 m. pabaigoje klaipėdie
čių delegacija išvyko Paryžiun.

1922 m. lapkričio mėn. 16 d. 
grįžę iš Paryžiaus delegatai Si
monaitis ir Stikliorius LŠS Cen
tro valdybai pranešė šiurpią ži
nią. Ambasadorių konferencijo
je jiems buvo duota suprasti, 
kad Klaipėdos kraštas negalė
siąs būti prijungtas prie Lietu
vos, nes Lietuva yra nekultū
ringos Rusijos dalis ir negali
ma prie jos prijungti krašto, ku
ris priklauso aukštos kultūros 
pasisekusiai Vokietijai. Klaipė
dos kraštui gali ’ būti suteiktas 
tik savivaldos statusas (atseit, 
Freistatas. Aut.). Tuomet LŠ 
S-gos Centro valdybos narys, 
prof. Vailionis, susijaudinęs pa
sakė: “Liko tik vienintelė išei
tis — sukilimas”. Simonaitis nuo 
savęs papildė. Sukilimas esąs 
būtinas, nes kitaip Klaipėdos 
krašto neteksime. Klaipėdiečiai 
patys nesukils. Tai turi atlik
ti LŠS-ga. Sukilimo vadus ir 
kovotojus turi duoti broliai iš 
Didžiosios Lietuvos. Be to< tęsė 
Simonaitis, prieš darant sukili
mą reikia atsiklausti Reicho vy
riausybės nuomonės ir gauti jo 
pritarimą. Tada būtų neutrali
zuotos vokiškos organizacijos ir 
keli šimtai vokiečių žandarų, 
kurie tarnauja prancūzams. Vo
kiečiai sukilimui nekliudys. Po 
sukilimo būtinai reikia sudary
ti Klaipėdos kraštui vyriausybę 
iš klaipėdiečių tarpo.

Prof. Krėvė, kuris Pūtviui su
sirgus buvo išrinktas LŠS-gos 
centro valdybos pirmininku, su 
Simonaičio samprotavimais pil
nai sutiko. Taipgi sutiko ir LŠ 
S-gos prezidiumas. Vadinasi, 
sukilimui Klaipėdos krašte bu
vo duota žalia šviesa. Krėvė te
legrama Į Kauną iškvietė Putvį, 
kuriam pavedė tuojau vykti į 
Klaipėdą ir pradėti organizuo
ti sukilimą. LŠS-gos centre už
virė darbas. Tačiau', rengiant 
sukilimą reikėjo dar gauti Lie
tuvos vyriausybės bent principi
nį sutikimą ir nustatyti šaulių 
savanorių kontingentus kiekvie
nai šaulių rinktinei. Pasitarimai 
LŠS-gos Centro valdybos su 
rinktinių vadais buvo laikomi 
griežčiausioje paslaptyje.

Lietuvos vyriausybė dėl su
kilimo nebuvo vieningos nuomo 
nės, nes buvo baiminamasi, kad 
sukilimui nepasisekus, galima su
silaukti politinių nesusipratimų 
su kitų kraštų vyriausybėmis. 
Be to dar, reikėjo išspręsti lėšų 
ir apsiginklavimo klausimus. 
Lietuvos vyriausybė, nei lėšų nei 
ginklų neturėjo. Pagaliau LŠ 
S-ga atsakomybę už sukilimą 
prisiėmė ir pažadėjo, kad sukili
mas bus daromas-be Lietuvos 
vyriausybės oficialaus pritari
mo. Ypatingai sukilimui buvo

priešingas krašto apsaugos mi
nistras maj. Sližys, kuris už
draudė IJ>S-gai leistis į rizikin
gus veiksmus, nes tai gali pa
statyti pavojun valstybės sau
gumą. Vienok vėliau ministe- 
ris šį savo nusistatymą pakeitė 
ir tylomis leido karininkams, 
kariūnams ir kareiviams stoti į 
sukilėlių eiles.

Pirmiausia LŠS-ga i kilo klau
simas, iš kur gauti sukilimui 
parengti lėšų. Krėvė su kapt. 
Klimaičiu, LŠS-gos viršininku, 
kreipėsi į kun. Vailokaitį. Vai
lokaitis, išklausęs Krėvės ir kpt. 
Klimaičio prašymą asignuoti su
kilimui lėšų, užgyrė Lietuvos 
vyriausybės atsargumą ir pa
reiškė, kad netiki i galimumą 
Klaipėdos kraštą atgauti dip
lomatinėmis priemonėmis. “Nors 
sukilimo pasisekimu ir netikiu”, 
pasakė Vailokaitis, “bet Lietu
vą myliu nemažiau kaip kiti ir 
sukilimo reikalams skiriu 22,500. 
Šitų pinigų iš LŠS-gos nereika
lausiu”.

Teigiamai išsprendus lėšų 
klausimą, pradėta ieškoti gali
mybės gauti ginklų iš Vokieti
jos. Pūtvis turėjo užmezgęs drau
giškus santykius su ukrainie
čių karine organizacija, kurios 
centras buvo Berlyne ir turėjo 
glaudžius santykius su to laiko 
vokiečių karo ministerijos įstai
gomis. Ukrainiečių karinės or
ganizacijos atstovas Jurevičius 

j pastoviai gyveno Kaune. Jure
vičius, sužinojęs LŠS-gos rūpes
tį dėl ginklų, pažadėjo per tar
pininkus parūpinti ginklų Vokie
tijoje ir tuojau išvyko Į Berly
ną.

1922 m. gruodžio pirmoje pu
sėje gauta iš ukrainiečių žinia, 
kad per tarpininkus Vokietijo
je pigiai (ir netgi išsimokėti
nai) nupirkta 1,500 šautuvų po 
1,000 šovinių kiekvienam,, ir 
pakankamas skaičius kulkosvai
džių po 5,000 šovinių kiekvie
nam.. Už- ginklus apmokėta iš 
neviešų vyriausybės fondų. Nu
pirkti ginklai tuojau.buvo per
duoti LšS-gai.

Gavus ginklus, beliko dar pa
sirūpinti Klaipėdos kraštui vy
riausybės sudarymu.

1922 m. gruodžio mėn. 17 d. 
Klaipėdoje, “Ryto” viešbučio pa
talpose, LŠS-gos centro valdy
bos sekretoriaus rūpesčiu buvo 
sukviestas patikimų Klaipėdos 
krašto lietuvių susirinkimas, ku
riame dalyvavo apie 30 asme
nų LŠS-gos sekretorius A. Man- 
tautas susirinkimui pasiūlė su
daryti Klaipėdos kraštui Vy
riausi Gelbėjimo Komitetą, ku
ris būtų ne tik Klaipėdos kraš
to gyventojų valios reiškėju, bet 
drauge ir šaukliu prisijungti 
prie Didžiosios Lietuvos.

Išrinkti komitetan ‘asmenys 
pavadinimą “Klaipėdos Krašto 
Vyriausias Gelbėjimo Komite
tas” pakeitė į “Mažosios Lietu
vos Vyriausias Gelbėjimo Ko
mitetas”. Tą pat dieną MLVGK 
išleido į Klaipėdos krašto gyven
tojus atsišaukimą, kuriame sa
koma; “Klaipėdos krašto liki
mas bus išspręstas greitu lai
ku. B-vės “Mempol” poelgis yra

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
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skeveldros
1.

A ilniaus “Literatūroje ir 
Mene’’ Gamtos apsaugos drau
gi j<is pareigūnas rašo:

“Galėčiau priminti ilgoką 
mūsų ginčą su Mėsos ir pieno 
pramonės ministerija dėl seno 
puikaus Joniškėlio parko, šio 
miestelio pieninė neturi valo- 
n,ujų įrengimų, ir visokios ga
mybos atliekos plūsta į’ nedi
delį upeliuką, kuris tuos ne
švarumus neša į parką. Vasa
rą nors bėk nuo upelio. Aplin
kos teršimu teisėtai piktinasi 
visuomenė. Apie tai rašėme 
ministerijai. Ir štai gavome 
ministro pavaduotojo pasira
šytą raštą: “Kadangi mėsos ir 
pieno pramonės valomųjų 
įrengimų statybai išskirta ne
pakankamai lėšų, Joniškėlio 
cecho valomieji įrenginiai šia
me penkmetyje nebus stato 
mi”.

Žurnalistas aplankęs Drus
kininkus, rašo:

“... nieko negali būti tyres
nio už upės vandenį vėlyvo 
rudens metu. Tačiau Nemuno, 
kaip ir daugelio jo intakų, ty
rumas jau tik sąlyginis. Seniai 
praėjo laikai, kai čia panemu
nių gyventojai nekasdavo šu
linių, gėrė iš upės ir gyvulius 
girdė.

Aukščiau ties Gardinu, Ne
munas taip užterštas, kad net 
rytmečio laikas kyla purvinas 
ir atsiduoda biauriu tvaiku. 
Vieną dieną vanduo turi žalią 
atspalvi, kitą žiūrėk, jau kaž
koks violetinis. Kol atvingiuo
ja iki Druskininkų, upė gero
kai apsivalo, bet čia vėl atitin
kamai pavaišinama. Ties Mel- 
nyčėlės lipesniu, kur uruliais 
suvirsta miesto srutos, net žie
mą nosį suka dvokia. Tary
tum vra čia kokie valvmo iren

* W-. ' tU-

Knygas skaityti besipratinanti jauna mergaitė Sandusky, Ohio, skai
tykloje rado gražią istoriją, kuri verčia ją pagalvoti.

girnai, tačiau kitą saulėtą va- čių nuovoka bei gyvenimiš— 
saros dieną Nemunas pašvink kuoju patyrimu, nevengimas
sta net iki Liškiavos, pabrai- asmeninės atsakomybės ir t. t. 
džiojus pakraščiais , kojos ii- Didžiausią nerimą man ke-
gai atsiduoda tuo daiktu, 
gyvas organizmas išmeta 
nereikalingą”.

kurį lia kai kurių jaunųjų rašyto- 
kaip jų komercinis požiūris į savo

talentą bei būsimą profesiją.”

Rašytojas J 
pareiškė:

“... manyčiau,

Mikelinskas Toje 
tome:

pat “Literatūroje” skai
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kad vienas 
opiausių mūsų gy venimo klau
simų bene bus tas, kaip suda
ryti nepakantumo atmosferą 
visokiais veidais cirkuliuojan
čiam abejingumui. Kiek kar
tų mes patys ramia sąžine pra
einame pro visuomeninį blogį. 
Abejingumas savo ruožtu gim
do ir daugelį kitų ydų, kaip 
dviveidiškumą, bailumą, ap- 
sidraudėliškumą, moralinį iš
tižimą ir pan. Juk reikia kaž
kuo pateisinti savo elgesį”.

Kokias jaunųjų kūrybos rai
dos ypatybes jūs galėtumėte iš
skirti? Kokie reiškiniai jau
nųjų kūryboje Jums kelia di
džiausią nerimą? — klausė 
žurnalistas.

“ ... skulptūros kūrinio ke
lias, jo atlikimas medžiagoje 
iki šiol nepalengvėjo. Kam te
ko bėgioti pas. liejikus, taisyti 
jų broką, kas^ derėjosi su ak
mentašiais dėl granito paruo
šimo, tas žino, kokia kaina 
įgyvendinamas paprasčiausias 
kūrybinis sumaių-mas. Paga
liau kiek dar šiandien yra 
skulptorių, kurie neturi kur 
prisiglausti su savo įrankiais, 
su granito luitu!”

“Lankantis 
ningrade, 
pamatyti 
kuriuose 
skirti
įrengiamos patogios ir nebran
gios dirbtuvės. Pasižvalgęs po 
Vilniaus naujuosius rajonus, 
deja, 
mių, 
kuria 
ku...

nėj tamsu ir liūdna, sakyčiau, 
dar tamsiau, negu anuomet. Ir 
tada štai mūsų Tautos himno 
autorius, Dr. V. Kudirka, apie 
padėtį Lietuvoje šitaip rašė :

“Liūdnos žinios. Tiesą sa
kant, linksmų žinių iš Lietuvos 
vargų ar galima laukti. Mūsų 
šiandieninio gyvenimo žinios — 
tai vien tik juodoji knyga. Iš 
vienos pusės rusų valdžia mums 
išplėšė visuomeninį gyvenimą 
ir, laikydama mus dvasinėje ne
laisvėje, spaudžia iš visų pusių 
ir suteikia, žinoma, tik vienus 
skausmus. Iš kitos pusės mes 
patys, neturėdami savo draugi
jinio gyvenimo, negalime savo 
noru jį padaryti ramesniu ir 
linksmesniu”.

Mes gi, gyvendami svetur, ne
jaučiame tiesioginio okupantų 
spaudimo į mus, tad, gyvenki
me ir sugyvenkime tarpusavy, 
tuomet ir mūsų darbas, mūsų 
siekis Tėvynei laisvės — bus 
produktyvesnis.

Apie laisvę gi mūsiškiai poe
tai yra šitaip eiliavę:
“Yra sunkių kaip šaltas švinas žodžių. 
Yra aštrių kaip peilis žvilgsnių. 
Yra stiprių kaip plieno grandys rankų. 
Yra klastingų kaip angis troškimų. 
Tačiau nėra tokių pasauly varžtų. 
Kurie pasmaugtų laisvės troškulį”.

V. Mykolaitis-Putinas

Arba F. Kirša, miręs 1964.1.15. 
Amerikoje apie Laisvę yra ši
taip eiliavęs:

Pistąus dangaus ir marių laisvės
[paukšte — 

žuvėdra alkana žiemos speiguos 
Ant delno nutupė maldauti maisto. 
Vis lygu: bado, ar žiauriuos naguos. 
O laisvė, laisvė! Tu esi gražuolė 
Ant vandenų, ar negyvenamuos 

[laukuos. 
Bet ten, kur narvai, durys, šeimininkai. 
Eisi lėle iš porcelano, vystykluos”...

Pagaliau, dar Vydūno patari
mas:

“Išsklaidyti po visą pasaulį, 
lietuviai dabar susipažįsta su 
visokių tautų žmonėmis ir pra-' 
deda išmanyti, kad nepriderėjo 
lietuviams save laikyti menkes
niais žmonėmis už galingų tau
tų žmones. Prigimtos gerosios 
lietuvių ypatybės žmoniškumo 
atžvilgiu dažnai pralenkia kitų 
savumus. Iš to iškyla labai 
svarbus uždavinys, būtent, pa
vyzdingai apsiveikit visu savo 
elgesiu, savo gyvenimu svetur”.

Gi tiems, kurie pamiršta sa
vo brolį lietuvį svetur, taip ly
giai paniekina savo lietuvišką 
liežuvį pakliuvę į kitas šalis, 
štai, Silv. Gimžauskas kadaise 
šitaip uždrožė savo ketureilyje:

“Nesuprantu tų lietuvių.
Katrie lizdą tik gadina. 
Kitų ieško sau liežuvių. 
O saviškį kojoms mina“....

Ši minčių mozaika, todėl, te
sustiprina mus išeivijoj, tesu
vienija ir tesutaiko mūsų už
gaidas, o tada — mūsų darbai 
ir siekiai — bus daug vaisinges

nį ir pelningesni ne tik mums 
patiems, bet ir mūsų pavergtos 
Tėvynės laisvės bylai.

Ilga nelaisvė
Napoleono armijos kapitonas 

Savain pateko rusų nelaisvėn 
traukiantis nuo Maskvos 1812 
m. ir buvo patalpintas i belais
vių stovyklą Saratove, kur jis 
išbuvo 60 metų. Prancūzijos 
valdovai — Bourbonų dinastija 
visai nesirūpino atgauti nelais
vėn patekusius savo kareivius, 
todėl tolimesniam laikui caro 
biurokratai jam išnuomavo na
melį, kuriame jis išbuvo vis sau
gojamas sargybos iki 1912 m. 
sumušdamas visus belaisvės re
kordus — šimtmetį ir vieną die
na. Mirė turėdamas 111 metus. 
Saratovo miesto gyventojai iš
kilmingai palaidojo savo buvusį 
priešą.

Nesumuštas rekordas
Romėnų istorikas Plinijus 

savo užrašuose mini, kad mi
lanietis Novelinis Torquatos 
galėjo išgerti be atsikvėpimo 
tris vyno saikus, vadinamus 
congii. Tas romėnų saikas pri
lygsta galionui. Dėl to Novel- 
lius buvo visų žinomas Tricon- 
gijaus vardu.

Maskvoje, Le
vis dažniau galima 
gyvenamųjų namų, 

pirmieji aukštai pa 
skulptoriams: juose

Rėgularipa^ht

Atsakymas: “Jaunimui iš 
viso yra būdingas kritinis po
žiūris į daugelį tikrovės reiš
kinių, su kuriais jis susiduria 
savo kusdieninėje veikloje. JĮ 
šokiruoja smulkmeniška glo
ba, biurokratizmas, konvencio
nalumas, sandėriai su sąžine, 
dviveidiškumas, stereotipinis 
mąstymas, visokie psichologi
niai barjerai ir t t. Visa tai 
daugiau ar mačiau atsispindi 
ir jų kūryboje, kurioje ryš
kus analitinis žvilgsnis Į tik
rovę, pasitikėjimas savo pa-
Jiium m.....

nepamatysi jokių požy 
kad mieste gyvena ir 
keletas šimtu dailinin-
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Maskvoje? Leningrade? 1 
Tai juk Rusija, o Lietuva — 
Rusijos kolonija! Kas gi rūpi
nasi kolonijomis? ! Okupan
tui svarbu ne okupuotojo ge
rovė ir talentai, svarbu išsiurb
ti ekonomiškai.

Plačiau kita karta.C
J. Cicėnas

PRANYS ALŠĖNAS

GĖRIO IR BLOGIO SIEKIANTIEMS
Motto — lietuviška patarlė:

Geri žmonių darbai miškuose 
slepiasi, pikti — keliais vaikščioja.

Dargi — labai teisingai yra 
pasakęs Demostenas: “Ne kiek
vienas didelis darbas yra geras, 
bet kiekvienas geras darbas, pa-

didelis.
“Į Lietuva žiemojančią einu... 

Eime, dukrel, eime širdžių sušil
dyt... Kartot kaip maldą vardą
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Lietuvos”... — Taip bylojo mū
sų didysis Balys Sruoga savajam 
“Kazimiero Sapiegos” monologe.

Ach, kad ir mes, gyvendami 
svetur, eitume pas vienas kitą 
— žmogus pas žmogų, lietuvis 
pas lietuvį, kaip Sruoga kūrė, 
“širdžių sušildyt”. Deja, mū
suose, bent dažniausiai, dar per
daug blogos valios, perdaug pyk
čio, pavydo ir pn.

O patarimų — būta daug., 
netgi, kūrybos posmuose, štai, 
amžino atminimo poetas Kazys 
Boruta, miręs 1965.1.6, šitaip ei
liavo geravaliams žmonėms:

“Tiems, kurie ieško aušros 
Tamsūs debesys dangų apniaukė, 
ir neliko žvaigždės nė vienos. 
Bet visi, kurie ilgisi saulės, 
eikit naktį ieškoti aušros. 
Nebijokit patamsy paklysti, 
tiktai nepraraskit širdies. — 
ji beviltiškoj kryžkelėj švystels 

l ir kaip saulė padangę nušvies”.
Bet ar paklausė žmonės tokio 

gražaus a. a. K. Borutos patari
mo? Anaiptol, mūsiškiai daž
niau ieško aušroje tamsos, negu 
priešingai...

Vėlgi kitas didelis mūsų poe
tas, netgi su homeriška doze, 
ilgaliežuviams žodžiu ir raštu ši
taip posmavo:

“Suvaldyk liežuvį rangų — 
Mes išgersime už dangų. 
Bet, kas žemės midų semia, 
Turi gerti ir už žemę. 
Už jos lopšius ir kapus. 
Kur ir mūsų kaulai pus”.

šis mūsiškis poetas mirė 1944 
m. sausio 3 d.

Ir dabar, kaip anuomet, caro 
priespaudos laikais, mūsų Tėvy-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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- 
nėšio pirmos.
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Nelogiškas intelektualų kaltinimas
Akiračiams nepatinka Naujienų įžanginiai. Vienų 

kalba nesanti moderni, kituose gydytojai su daktarais 
sumaišyti ,bet blogiausia, aišku, kad Naujienų įžanginiai 
pasako teisybę. Sako ją dideles pretenzijas, bet mažai 
patirties turintiems politikams; sako ją ir inteligentais 
nepatapusiems keliems mūsų intelektualams. Esame tik
ri, kad jiems , nepatiks ir šios dienos įžanginis.

Šiandien jau aiškėja, kad apie Akiračius koncentruo
jasi Amerikos lietuvių dauguma nepatenkinti mūsų inte
lektualai. Vienas kitas- Akiračių vadovybės narys labai 
gerai žino, kuriais sumetimais juos leidžia, bet kiti vadą 
seka įvairiais, gal jiems patiems neaiškiais išrokavimais, 
0 gal tai daro be jokio išskaičiavimo. ,kad parodytų, kad 
laisvame pasaulyje galima ir kitokias mintis dėstyti 
Svarbu, kad būtų kitaip, negu daugumas; svarbu, kad 
būtų prieš daugumos organizuotas pastangas. 0 dar 
svarbiau, kad būtų prieš Altą, Vliką, Naujienas...

Akiračių redaktorius, paminėjęs Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininko Dr. Kazio Bobelio Alto konferenci
jai skaitytą pranešimą ir papešiojęs iš to pranešimo Alto 
kritikai tinkamesnius paragrafus, pirmame šio žurnalo 
puslapyje parašė straipsnį, kurį pavadino “Savęs apgau
dinėjimo politika!” Kad gražiau atrodytų ir būtų at
kreiptas didesnis dėmesys, straipsnis įrėmuotas.

Akiračių redaktoriui, o gal ir redaktoriams rūpi įro
dyti savo skaitytojams, kad ne tiktai Altas, bet ir visi 
veiksniai tiktai save apgaudinėja ir veik nieko nemoka 
dirbti. “Sukritikavus”-tveiksnius, labiausiai jam rūpi įro
dyti, kad Bendruomene viską ne tiktai moka, bet ir gali 
padaryti. Tai didelis užsimojimas. Reikia pajėgti ne 
vien suniekinti iki šio meto didelės lietuvių daugumos 
vestą darbą, bet reikia'- įrodyti, kad Bendruomenė geriau 
galės viską tvarkyti. Akiračių redaktorius minėtame 
straipsnyje šitaip aiškina:

“Dažnai sakoma, kad išeivija “vaduoja” Lietu
vą ar .“dirba laisvinimo darbą”. Tai frazės, kurios 
pirmoje vietoje priskiria išeivijai tokį vaidmenį tau
tos istorijoje, kurį galime pavadinti tik tam tikros 
išeiviškos savęs pervertinimo psichologinės ydos iš
raiška. Išeivija gali turėti labai ribotą įtaką į istori
nę tautos gyvenimo raidą ir reiktų kartą atsisakyti 
nerealių savo vaidmens apibrėžimų”.

Bet jei išeivija vistik gali bent šiokią tokią įta
ką tautos ateičiai turėti, ar iš tikrųjų mūsų politinis 
darbas to atsiekia? Pažvelgus į praėjusio ALT su
važiavimo darbus ir apyskaitą, norom nenorom ver

Skubių pasikeitimų, revoliu
cijos ir reformacijos eigoje daž
nai nelengva atskirti tikruosius 
revoliucionierius nuo progreso 
pirmūnų ar vaidintojų ir net 
kontrarevoliucionierių. Dažnas

suabejoja, ar Vietnamo karo 
baigmės retorikoje kai kurie 
rinkti atstovai, netgi iš konser
vatyvių agrarinių valstijų, sa
vo kalbomis padeda fabrikan
tams bei kapitalistams ar ko

žiasi keletas išvadų, kurios taip pat tinka ir kitų po
litinių vienetų veiklai”. (Akiračiai, šių metų vasa
rio pradžioje išėjęs praeitų metų lapkričio numeris, 
1 psl.).
Tie kiti “politiniai vienetai”, kaip jau pastebėjome, 

yra frontininkų vadovaujama Bendruomenė ir ją būti
nai Amerikos lietuviams užmesti norinčios kitos nežino
mos jėgos. Bet tuo tarpu šis klausimas nesvarbus.

Šį kartą norime tiktai atkreipti dėmesį į kelių mūsų 
intelektualų vartojamus “įtikinėjimo” metodus. Raši
nio pradžioje jie paminėjo Alto pirmininko Dr. Bobelio 
pranešimą konferencijai ir patarė paskaityti iš to pra
nešimo išpešiotus ir toliau atspausdintus kelis sakinius. 
Antrame rašinio skirsnelyje jau kalba apie visą lietuvių 
išeiviją, kaip ta išeivija “vaduoja Lietuvą” ir kaip ji 
“dirba laisvinimo darbą”. Priešakiu pastatė Dr. Bobelį 
ir Altą, o vėliau jau kerta nieko bendro su Dr. Bobeliu ir 
Altu neturinčius “kaltinimus.”.

Dr. Bobelis yra pasakęs kelias kalbas ir padaręs 
kelis pranešimus, bet nei viename nesame girdėję, kad 
jis būtų “vadavęs” Lietuvą. Ne tiktai Dr. Bobelis tokio 
dalyko nepasakė, bet to nesakė nei vienas prieš Dr. Bo
belį Altui vadovavęs šios galingos organizacijos pirmi
ninkas. Taip niekad netvirtino inž. Eugenijus Bartkus, 
tokio žodžio nevartojo inž. Antanas Rudis, taip niekad 
neprasitarė ilgametis Alto pirmininkas Leonardas Ši
mutis. Šios organizacijos priešakyje buvusieji ir dabar 
esantieji lietuviai pareigūnai tokio dalyko negalėjo sa
kyti, nes Altas niekad neturėjo tokių tikslų. Tokį da
lyką gali tvirtinti tiktai intelektualas, kuris nori politi
kuoti, bet nesirįžta arčiau pažinti politinių jėgų.

Jeigu redaktorius būtų arčiau pažinęs netolimą 
mūsų tautos praeitį ir žinotų dabartį, tai jis turi būti 
girdėjęs apie Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą. 
Akiračių intelektualai turėtų žinoti, kad pavergtos Lie
tuvos laisvinimo darbui vadovauja tiktai Vlikas. Altas 
niekad nevadovavo. Nevadovauja nė dr. Bobelis. Altas 
niekad neturėjo pretenzijų vadovauti laisvinimo kovai. 
Laisvinimo kovai vadovauja Lietuvos politinių organiza
cijų sudarytas komitetas. Kiekviena politinė grupė ten 
siunčia pačius geriausius savo atstovus. Altas padėjo ir 
padeda lietuviams kovoti už savo tautos- laisvę. Altas yra 
daug padėjęs, jis yra pasiruošęs padėti ir ateityje. Visi 
Amerikos lietuviai nori padėti savo broliams ir seserims 
greičiau išsilaisvinti, bet lietuvių vedamai kovai jie ne
vadovauja.

Akiračių redakcija šitaip netiksliai ir neteisingai 
informavus savo skaitytojus, niekus pasakoja apie’ Dr. 
Bobelį ir Altą. Metus netikslų “vadavimo” kaltinimą, 
savo intelektualinį pasigardžiavimą ji dengia šitokia pre
misa: “savęs pervertinimo psichologinės ydos išraiška”. 
Kaip pavadintume matematiką, kuris nemoka logiškos 
lygties sustatyti? Kaip pavadintume profesorių, kuris są
moningai nelogiškas lygtis statytų? Kokios psichologinės 
ydos išraiška būtų netikslių išvadų primetimas Dr. Bobe
liui ir Altui? Ar šitokiom priemonėm galima tikėtis lai
mėti politinę kovą? Ar dėl tokių neteisingų kaltinimų ne
vertėtų apkaltintų atsiprašyti ir pasižadėti “daugiau1 ne- 
begriešyti”?

munistams, o gal kartu abiems, 
nenorintiems to karo baigti?

Lietuviškame gyvenime yra 
sunku atskirti kas yra bendra- 
darbiautojas, vykdąs agitpropo 
planus, ir kas yra tiltų su so
vietais statytojas, persisten
giančiai dirbąs svetimų idėjų 
įtakoje visai nekreipdamas dė
mesio į netolimas pamokas Lie
tuvos okupacijų metais ir į ne
užmirštamą faktą, kad ten akty
vi rezistencija pasibaigė 1956 
metais. Kiek vieniems ir kitiems 
tikrumoje rūpi Lietuvos reika
lai ir pavergto lietuvio padėtis, 
duodu šį pavyzdį. Grupė veikė
jų turėjo galimybę paskelbti 
“Life” žurnale duomenis, foto
grafijas, dokumentus bei kito
kią medžiagą apie partizanų ko
vas ir Lietuvos bei lietuvių pa
dėtį. Su to laikraščio korespon
dentu buvo numatytas laikas su
sitikti galutinam pokalbiui ir 
medžiagos perdavimui. Bet jie 
to nepadarė visai neturėdami 
rimtų priežasčių. Venas tos gru
pės dalyvis dabar yra bendradar- 
biautojų vadeiva, jų spaudos 
pirmūnas ir tos krypties alche
minio būrelio intelektualų ideo
logas. Faktai apie įvykius Ven
grijoje, Albanijoje, Kuboje ir 
Čekoslovakijoje bei tragiškas 
pavergto lietuvio veržimasis į 
laisvę jų visai nejaudina.

Amerikos revoliucijos sėkmė 
bei jos Vadovaujanti pažanga 
bei ateitis priklauso dabar ir vė
liau priklausys ne nuo revoliucio
nierių, bet nuo kontraręvoliucio- 
niėrių. Jėgų balanse pavergtų 
tautų kilmės amerikiečiai yra 
užskaityti skleidžiančiais anti
toksinus, kurie sunaikina ko
munizmo nuodus ir padaro at
spariais nuo jo. Bendradarbiau
to j ai to nedaro. Jie leidžia tok
sinus. Todėl mums reikia domė
tis dabarties politiniu bei socia
liniu gyvenimu ir žinoti, kas čia 
dabar darosi.

Vienas iš naujosios kairės ide
ologų yra prof. Herbert Marcuse, 
kurio pareiškimu dabar teisia
mas Angela Davis yra trečioji 
iš jo pažangiausių mokinių. Kas 
yra pirmieji du — nepasakė. Jau 
po pirmo pasaul. karo Vokieti
joje jis ruošė dirvą komunisti
nei revoliucijai, ragindamas ver
sti demokratinę Weimaro res
publikos valdžią. Ją užgrobė ne 
komunistai, bet naciai. Revo
liucijų eigoje jie dar ir dabar 
to labiausiai bijo. Dabartinę 
Amerikos valdžią Marcuse sa
vo agitaciniuose veikaluose va
dina totalitarine demokratija, o 
visuomenės santvarką patriar
chaline diktatūra, kurios kovoja 
už dabartinę būseną ir varžo 
laisvę, todėl jas reikia panaikin
ti* bet kokiomis priemonėmis. 
Jo utopinė valdžia padidins gy
venimo malonumus ir sumažins 

’darbą. Tu malonumų — žaidi
mų ir pramogų (play & display) 
sąvokose yra amžinos jaunys- 
,tės pažadas. Remdamasis kai 
kuriais Freudo išvedžiojimais,

jis sako, kad kūdikio jausmai 
bei pojūčiai yra visame kūne. 
jKur tik jį švelniai paliesi, jis yra 
patenkintas ir juokiasi. Vėliau 
šie pojūčiai koncentruojasi į ge
netikos organus. Todėl reikia 
atitinkamo lavinimo ir vaikys
tės stadija paliks visam gyveni
mui... Mename, kad revoliucijos 
eigoje kai kuriose mokyklose bu
vo praktikuojamas jautrumo la
vinimas.

Tai yra tik viena iš daugelio 
jo kiršinančių utopinių idėjų, 
kuriomis revoliucijos vadai galį 
minias vedžioti už nosies. Apie 
tai čia kalbame, nes sukeltame 
psichoze jo idėjos susilaukė at
garsių, gi burnojimų prieš įpras
tą mūsų visuomeninio bei po
litinio gyvenimo tvarką ir prieš 
tėvus pasitaikė net mūsų jau
nimo spaudoje. Be to, Marcuse 
vis profesoriauja viename Ca- 
lifornijos universitete ir dar te- 
bekviečiamas su savo agitacinė
mis paskaitomis net į religinių 
organizacijų išlaikomas kolegi
jas, stengdamasis išauginti čiul
piančius savo nykštį ir siekian
čius malonumų revoliucionie
rius.

Naujosios kairės- revoliucio
nieriai Amerikoje pasižymi iš
kalbingumu apie įvairius idea
lus. Betgi jie yra labai ribotos 
apimties proto. Jie nuolat kal
ba apie tai, kas yra blogai Ame
rikoje, visai pamiršdami geras 
ir idealias puses. Atvirkščiai, 
bendradarbiauto j ai ir karjeristi- 
nio tipo jogailiniai keliauninkai, 
apžiūrėję Lietuvoje pastatytus 
Potiomkino kaimus ar kolcho
zus, akiplėšiškai viską giria, už
merkdami savo akis visuoti

niems kolchozinlnkų ir darbinin
kų vargams bei jų nedaliai. Sa
vo kritikose ir įžūliuose reikala
vimuose ir vieni ir kiti nepasa
ko tikrųjų savo tikslų nei duo
da' idėjų ar konkrečių pasiūly
mų. Abeji veda į- vienos parti
jos dominavimą, visai nežiūrė
dami tragiškų istorinių ir da
barties patyrimų.

Paskutiniu laiku yra plačiai 
kalbama ir rašoma apie Filadel
fijos politines studijas. D. Mar
tin ten padarytą pareiškimą dėl 
Lietuvos su pamokslėliu apie' lo
jalumą Amerikai daugelis laiko 
valdžios nusistatymo išreiškimu 
ir pataria su ta mintimi susigy
venti. Ne. Ir dar kartą ne. Jau 
Filadelfijos seminaro studentai 
privalėjo išreikšti griežtą pro
testą. Jie to nepadarė, tuo pa
rodydami savo politinį nesubren
dimą ir užsitrenkdami sau du
ris į politinio dominavimo sieki
mus. Jų ryšininkas su State De
partamentu turėtų būti atšauk
tas. Akvaizdoje šių įvykių Ame
rikos Lietuvių Tarybos paruošta 
peticija ir laukiama intervencija 
dabar turės daug didesnės reikš
mės išeivijai ir pavergtai Lietu
vai.

SKAITYK PATS IS PARAGING

KITjS SKAITYTI
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1972 M. EKSKURSIJOS į LIETUVĄ
Walter Rask - Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones į Lietu* 

vą, ta darbą jau sėkmingai tęsia 11 metu. Jo tvarkingai suorganizuo
tos ekskursijos vyksta sklandžiai. Šia vasarą* jo vadovaujamas Ameri
can Travel Service Bureau nuveš į "-Lietuvą 9 ekskursantu grupes. 
Vienos ekskursijos tęsis 17 dienų, o’kitos po 21. Lietuvoje praleis po 1 
11 dienų. Kas iš anksto užsiregistruos, tai galės pasirinkti patogiau- 

r šią kelionės laiką. Pirmoji šių metų grupė jau pilna, o kitose dar yra' 
po~ kelias vietas. Patariame planuoti iš anksto ir laiku užsiregistruoti.

Susvyravus doleriui pasaulinėje rinkoje, tikslios kainos dar ne
galime nustatyti, bet manome, kad iš Chicagos vienam asmeniui visa 
ekskursija kainuos-apie $1,000.00. Ekskursijos vyks šiomis dienomis:

Gegužės 29 d. Chieaga — MontrealiĄ 17"dienų, grįžtant sustosime'
x Paryžiuje. N f _ _ į .
Birželio 18 d. Chieaga — New Yorkas, 17 dienų, grįžtant susto

sime Leningrade.
Birželio 29 d. Chieaga — New Yorkas, 21 diena, grįžtant sustosi

me Romoje.
Liepos 10 d. Chieaga — New Yorkas, 21 diena, grįžtant sustosi

me Romoje.
Liepos 27 d. Chieaga — New Yorkas,* 21 dieną, grįžtant sustosime 

Romoje.
Rugpjūčio 21 d; Chieaga — New Yorkas, 17 dienų, grįžtant su

stosime Paryžiuje. ,
Rugsėjo 11 d. Chieaga — New Yorkas, 20 dienų, grįžtant susto

sime Leningrade ir Helsinky. . . r. - >
Spalio 2 d. Chieaga — New Yorkas, 15 dienųį be sustojimo Va

karų Europoje; \ „
Gruodžio 21 d. Chicago — New Yorkas, 14 dienų, Kalėdinė ke

lionė. i

Rašykite, užvažiuokite arba informacijų kreipkitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
/

9727 So. WESTERN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60643

Tel: (312)’ 238-9787
Ruošiame kvietimus giminėms atvykti į Ameriką. Teikiame in

formacijas kelionių reikalais į viso pasaulio kraštus. Parūpiname bi
lietus ir reikalingas vizas.

V. KRĖVĖ

Vyriausybės sudarymas
Iš pirmosios bolševikų 
okupacijos Lietuvoje

7
Taip manydamas, neabejojau, kad ne

bus kartojamos klaidos kituose kraštuose, 
kuriuose jiems pasiseks įsitvirtinti nors 
laikinai, išgyventos jau pačioje Rusijoje.

Pasakiau E. Galvanauskui, kokiu rei
kalu esu pas ji atėjęs.

— Aš visai pritariu Šilingo nuomonei, 
kad niekas mūsų neturi teisės atsisakyti nuo 
darbo, kuris gali būti naudingas Lietuvai, 
nors tasai darbas grėstų didžiausiu pavo
jum. — pareiškė Galvanauskas. — Neatsi
sakau Įeiti Į vyriausybės narius, jei tik 
jums pasiseks Įtikinti dabartinės padėties 
viešpačius, kad aš esu reikalingas. Bet aš 
abejoju, kad jums tai pasisektų.

— Pamėginsiu, — pareiškiau.
— Neabejoju, kad bolševikai čia neil

gai išsilaikys, jų karas su vokiečiais neiš
vengiamas, — Įsikišo i mūsų pasikalbėji
mą V. Sidzikauskas. — Jie ir karą pradėjo 
tik todėl, kad užgrobtų derlingus Ukrai
nos plotus, kurių kolonizacijos planai se
niai jau pagaminti. Karas šu anglais ir ki
tais jų sąjungininkais — tai tik priemonė 
užnugariui apsaugoti. Vokiečiai visai ne

slepia savo siekimų ir tikrųjų tikslų. Jie 
mano, ir visai pamatuotai, kad bolševi
kams nugalėti užteks vieno kito mėnesio 
laiko.

— O jų draugiškumo sutartys su bolše
vikais, sutikimas atiduoti jiems didžiau
sius plotus, net tas Rumunijos dalis, ku
rios niekados nebuvo rusų valdomos, ne
kalbant jau apie Pabaltijo valstybes? — pa 
abejojau jo teigimu.

— Ir naciams ir bolševikams sutartys 
neturi jokios reikšmės, tuo Įsitikinti turė
jom ir mes ir visas pasaulis pakankamai 
progų, — pareiškė Sidzikauskas. — Tiek 
vieni, tiek ir kiti jų mano, kad laikytis su
tarčių, kai jos jau nereikalingos jiems, 
yra pasenęs buržuazinis prietaras, dargi 
labai negirtinas, o bolševikų akims — net
gi nusižengimas prieš patijos kodeksą.

— Vokiečių laimėjimas sudarytų mūsų 
tautai tikrą pavojų, — pastebėjo Galva
nauskas. — Jiems čia Įsigalėjus visa mūsų 
tauta būtų pasmerkta išnykti.

— Niekuomet jie nelaimės karo! — karš 
tai paneigė Sidzikauskas. — Anglai — šalti 
realistai. Negi jie ryžtųsi tęsti karą, kai 
beveik riša Europa šiandien vokiečių ran
kose, jeigu neturėtų užtikrinimo, kad i 
karą tikrai Įstos ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės su visa savo technikos ir ištek
lių galybe. Tetik vokiečiai įsivelia i karą 
su rusais įklimpsta į jų begalines erdves, 

pamatysite, kad amerikiečiai paskelbs 
jiems karą. Įstoję, kai visų kilų jėgos jau 
bus išsisėmusios ar bent žymiai susilpnė- 
jusios, jie nulems karo likimą ir su juo vi
so pasaulio.

— Jūsų: samprotavimai, pone minister], 
visai realūs ir Įtikinami, lyg nusidžiaugęs 
pritariau jam. — Dieve duok, kad taip at
sitiktu.

— Jūsų uždavinys — išlaikyti bent vy
riausybės pavidalą, kol ateis vokiečiai. 
Tada'jau jūs nebetiksit ir turėsite savtf vie
tas užleisti kitiem, kurie stengsis eiti tuo 
pat keliu, kol paguliau ir vokiečiai pra
laimės. Tada tik Lietuva galės vėl atsisto
ti ant savo kojų ir sudaryti tikrą nepriklau
somą vyriausybę.

— Gal tada Smetona sugrįš, Įterpiau 
sava pastabą.

— Ne, Smetonos dainele, kaip ir visų’ 
kitų diktatorių ir. diktatoriukų, jau bus 
sudainUota. Jo vaidmuo mūsų krašto gy- 
veninie jau baigtas, — su Įsitikinimu pa
brėžė Sidzikauskas.

— Jis ir pabėgo staiga ne tiek bolševikų 
bijodamas, kiek savųjų, bent aš toki Įspū
dį gavau, pasimątęs su juo Eitkūnuose, — 
pastebėjo Galvanauskas.

— Rodos, rjū< ji rijotės? — klausiū.
— Vijomės su generolu- Vitkaūskū, bet 

nepavijome. Kai' atvykome Į Kybartus, 
ten jau nesuradbm Smetonos, — pasako

ja Galvanauskas. — Prie sienos'jį buvo su
laikę šauliai ir gana' nemandagiai su juo 
pasielgę, bet jis juos apgavo ir aplinki
niais keliais per balas, basi perėjo su paly
dovais per sieną. Vitkauskas buvo unifor
muotas, todėl negalėjo pereiti sienos, bet 
aš nuvykau Į Eitkūnus ir suradau ji vieš
butyje “Rus’’. Mėginau ji prikalbinti grįž
ti, bet šeimyna beveik išstūmė mane iš 
kambario. Taip nieko nepešęs turėjau 
grįžti į Kauną...

Kai apie antrą valandą grįžau namo, 
man pranešė, kad jau kelis kartus buvo' 
skambinę iš rusų atstovybės, vis klausda
mi, ar dar nesu grįžęs. Prašė paskambinti, 
kai tik sugrišiui ■

Maniau pirma phpietauti ir tik tuomet 
paskambinti. Bet nespėjau dar atsisėsti 
prie stalo, kai telefonas ėmė veikti. Man 
priėjus ir paklausus kas skambina, atsilie
pė atstovas Pozdniakovas. Jis tuojau per
davė rageli J. Paleckiui, kuris paklausė 
manęs, ar jau esu apsisprendęs priimti 
pasiūlytąsias pareigas ir ar jis galis pa
teikti ein. Prezidento pareigas Merkiui 
naujos vyriausybės narių sąrašą ir prašyti 
patvirtinti ji?

Atsakiau, kad mano sutikimas pareri 
nuo sąlygų priėmimo, kurias turėsiu pa
teikti , ir prašiau paskirti rietą, kur galė
čiau su juo susitikti ir pasikalbėti.

Paleckis ilgai tylėjo. Matyti, pridengęs

ragelį tarėsi su savo patarėjais. Paskui pa
sakė, kad patsai pas mane atvažiuosiąs.

Už' pusės valhadoš atvyko, tik ne vie- 
pas, bet su Pozdniakovu.

Aš jau buvau pasiruošęs, kaip turiu 
kalbėti ir kokiu būdu pareikalauti, kad Į 
ministerių tarybą būtų pakviestas Galva
nauskas. Todėl iš karto pradėjau pasikal
bėjimą pareiškimu', kad mano nuomonė 
svarbiausia ministerių' taryboje vieta ir at
sakom ingi ausi as vaidmuo — tai fiiiansų 
ministerio. Kitose srityse padarytos klai
dos lengvai išlyginamos, o finansų srityje 
jų beveik negalima atitaisyti, bent' greiti! 
laiku. Dažniausiai šioje srityje padaryti 
klaidingi žingsniai' skaudžiai atsiliepia 
krašto gyventojuose ir kuriam laikui net 
gali sužlugdyti viso krašto gerovę. Būsi*- 
mosioš ministerių tarybos sąraše numaty
tas finansų ministerių asnibo' ihW visai 
nėra žinomas, kaip finansininkas; ir to
dėl negalėsiu juo pasitikėti ir tuo pačiu pa1 
siimti atsakomybę prieš kraštą.

, (Bus daugiauT

Skaitykite ir platinkite
D i e n r a š t i
“N A U J I R N A S4’ 

Jos-visad rašo
TEISYBĘ
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anna balionas 
KK*V, AUSŲ, MOSIU 

IR GERKLES LIGOS 
PRJTAIKO AKINIUS 

28« W. 63rd STREET 
Ofi*o talef.; PRo*pec+ 8-3225 
R«i<L tetofu '.VAlbrook 5^5078 

Kaadien nuo 10 iki 12 vai. -700, 
■*0 7 iki » vai, y&k. Tree, uždaryta

Rez. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologine CHIRURGIJA 
6M9 So. Pulawcj Rd. (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-64.16. 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-BU12

Apie pensininkus ir senelių prieglaudas
laiškas iš San Jose, Calif.

Pasidžiaugiau J. Pr. straips
nių serija “Kur seniau lietuvių 
gyventa’’ ir nugailėjau, kad to
ji puiki medžiaga galėjo tilpti 
kaipo papildymas — užsklanda 
prie gerb. kun. M. Valadkos 
knygos “Už laisvą lietuvį“. Taip

Tolof.; PRospoct 8-1717

DR. S. B1EŽ1S 
gydytojas ir chirurgas 
•3148 WEST 63rd STREET

Vai: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-b 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
Ireciad. ir sekmad. oiisas užnanytas

Roz.: 3241 WEST 68th PLACE 
Phono; REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR 

DR. B. B. SETON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolof. 695-0533 

Pox Volley Medical Center 
860 Summit St.' ' 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir ŠeŠtad. tiktu siuatartiĮĮ,

Roz.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N ■ EiSINAS 
akušerija ir moterų LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670
Valandos, pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-OUOl.

CENTRAL PARCEL SERVICE 
ŠVENČIA 25-TAS METINES

Tiems, kurie turi giminių Lie
tuvoje, Central Parcel Service, 
220 South State Street, Chicago- 
je, yra gerai pažįstama firma 
ir žinomas jos adresas. Prade
dant 1947 metais, per tą ben
drovę Amerikos lietuviai išsiun
tė šimtus tūkstančių paketų šar
vo giminėms Lietuvoje. 1972-ji 
yra 25-ti Sukaktuviniai Metai.

Jeigu planuojate Velykoms 
siųsti paketą, geriau yra siųsti 
dabar. Eikite į centrą, 220 
South State Street arba į skyrių, 
2618 West 63rd Street.

Central Parcel Service pri
ima užsakymus automobiliams 
(Moskwitch, Zhiguli, Zaporo
zhets), motociklams ir įvai
riems elektrikiniams reikme- 
nims pristatyti Lietuvoje. Jie 
taip pat sudaro įvairius doku
mentus dėl giminių atvykimo 
atostogoms.

Atsimintini telefonų: nume
riai: centrinės įstaigos yra 
WA 2-9354 ir skyriaus — 
WA 5-2466. (Sk).

GRAD1NSKAS
Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rožidenci|os: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDt TOJAS IR CHIKUKOAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS; Pmnad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais ndo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta- 
o*eniais nuo 9 iki 11 vai, ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PiiCKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’
VaL 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.: 776-2380
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Telu 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tolu WA 5-3099

pat nugailėjau, kad nėjo “Nau
jienų“ atkarpoje, kurias lengva 
išsikirpti ir “pataupyti”. (Pri
sipažinsiu, kad atkarpose einan
tį rašinį išsikerpu, atidedu ir 
skaitau tą rašinį užbaigus (ir 
kai randu tam laiko).

Iš spaudoje tūpusios kurios 
žinutės, ar šiaip prisiminęs Put- 
namo lietuvių seselių išlaikomus 
senelių namus, nugalėdavau, 
kad dėl atstumo ir užsimiršimo 
nesu prisidėjęs auka prie jų įren
gimo. Dabar tą gailestį “išro
viau“ ir štai dėl ko: man pažįs
tamas mielas ir doras žmogus 
apie 75 m. amžiaus, pensinin
kas, žmogus su aukštuoju moks
lu, nepriklausomoje Lietuvoje 
dirbęs aukštose pareigose, nuo
širdus katalikas ir žymus jų na
rys savo straipsniais spaudoje 
ir knygomis, nerado pastogės 
Putnamo senelių namuose, nes 
neišgali mokėti virš 500 dol. kas 
mėn. už maistą ir patalpą, dargi 
dviejų asmenų kambary. (Išeina 
taip, kad vienas kambarys ir 
dviejų asmenų mityba Putnamo 
senelių namų vadovybei duoda 
per tūkstantį dol. pajamų. Auk
so kasykla ar ne?) Neabejoju, 
kad tasai pensininkas yra savo 
aukomis parėmęs Vašingtono ir 
Romos koplyčių statybą, net gal 
ir tuos pačius senelių namus Put
liame.

Stebiuosi katalikiškos ir dar 
lietuviškos Putnamo senelių na
mų vadovybės žygiais. Kokion 
padėtin pastatomi aukų rinkė
jai, kai dabar į tuos senelių na
mus galės patekti tik pusiau mi
lijonieriai, o tokių lietuvių tar
pe kaip ir nėra.

Berašant apie žiaurias finan
sines sąlygas į Putnamo senelių 
namus patekti, kilo klausimas: 
o kokios bus finansinės-sąlygos 
Alvudo steigiamuose senelių na
muose? Kiek prisimenu, svars-

tyti keli projektai, net su gy-'menių sąrašą, palinkėjo gero,' 
dytojų, seselių ir kt. personalo skanaus apetito ir pakvietė kun. Į 
paslauga. Tokiu atveju, ar pa- J. Prunskį sukalbėti invokaciją. Į 
jėgs eilinis lietuvis darbininkas1 Po vakarienės Ą. Stelmoko 
savo saulėlydį tuose namuose orkestrui grojant pasišokta, 
praleisti? Abejoju. Gali susi- žinoma, neapsieita be tradicinio 
daryti tokios žiaurios namų iš- Lietuvoj šokto spaudos valso, 
laikymo išlaidas, kad ir į Al-j Moterų gražūs ir žavingi rū- 
vudo senelių namus tegalės pa- bai dar labiau nuteikė 
tekti tik išimtys — turį dide
les sąskaitas banke.

Pasidžiaugiau veikiančia Čika
goje geraširdžių moterų orga
nizacija (deja, neprisimenu jos 
pavadinimo), kuri, sutaupiusi

baliaus nuotaikas.

EAST CHICAGO,

IŠPARDAVIMAS 
BAIGIASI 2. 15. 72 

KAINOS SUMAŽINTOS NET 

§200.00
2512 W. 47 ST. — FR 8-1998 

j LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠE RENAS

2047 W. 67th PJ. W Al brook 5-8063

MOVING
A pd ra ustas pe rlcra ustymas 

iš jvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

<............................................ ............................................ ......................■■■--------------------------------------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

I . . -r
< Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma i 

dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek- Į 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai: 
ryto.

Tai.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. '

CHICAGO. ILL. fi0629

LABAI SVARBU!

AUTOMOBILIAI
I L I ET U V A

YRA PUIKIAUSIA DOVANA 
JŪSŲ GIMINĖMS

Tik trumpam laikotarpiui grei
tas pristatymas yra garantuoja

mas dabar.
Ilgai laukias visai naujas 

ZHIGULI VAZ 210V 
Pilna kaina $3275.00 
MOSKVICH 412 IE?

Liuksus modelis. 
Pilna kaina $3275.00 
MOSKVITCH 408 !E. 
Pilna kaina $3009.50

ZAPOROZHETS ZAZ 966 
Pilna kaina $201250.

Tik ribotas kiekis yra pasiūlo
mas. Todėl nelaukite.

Užsisakykite dabar. 
Užsisakykite tik per

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Fifth Floor.

New York, N. Y. 10010 
Tel.: 982-1530.

Mes turime 23 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

spaudos 
abu

IND

UaKnuuno arba lifidesio valaictr- 
gnžtausios gėlės ir ys- . - u. tmx*- 

pap-osur— ir »exoauie« 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENT/ t)
5525 So. Madom Avo. —- 586-122C

GŽLES VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GtLMYčtA 

2443 WEST 63rd STREET

.. , . . „ . , . dianapolio laiku) Lietuvos tri-
kiek pinigo, užpirko ar nupw-;spalvė akeUMna Indianos

.5 ^?a^a’ ne gubernatūros rūmų, Indianapo-
delį būdinga ) ir į jį įleido Gubernatorius Edgar With- 
yreną ar keletą senukų gyven- OTmb pMirašė proklamacija ir 
ti. Čia U, nuoširdi, paprasta, davė sutiki iškelti lietuTiską 
greita ir naudinga seneliams pa- vMl.v„ Tndlan„s
galba. Tokį pavyzdį turint, gal 
ne vienas namuko ar kt. turto 
savininkas — pensininkas, per
leis savo turtelį tai organizaci
jai, kad jos globoje galėtų sa
vo amželį baigti. Pagarba tos 
organizacijos nariams ir sėkmės 
ateity!

šiaip pas mane nieko naujo. 
Tebegyvenu toje pačioje vietoje 
kol senasis ar naujasis namo sa
vininkas pasakys išsikraustyti.

Išroviau du užsilikusius- per
nykščius, baigiančius džiūti, po
midorus, o keletą jų vaisių no
kinu ant palangės.

Praėjusią savaitę pora naktų 
palijo, tad apačia (miestas) ga
vo vandens, o kalnai pasipuošė 
sniegu. Dienelės saulėtos su 
lengvais debesėliais. Tempera
tūra apie 50° vidudieny. Kitą 
dienelę ir nedatraukia iki 50° — 
yra čia žiemos metas (naktimis 
kiek per 30°).

Su geriausiais linkėjimais
S. šurkus

vėliavą ant Indianos Kapitoliaus 
rūmų.

Iš East Chicagos vyksta 20 
asmenų delegacija, vadovaujama 
Altos vietos skyriaus sekreto
riaus Petro Indreikos. Iš Chi- 

. cagos prisijungia buv. Altos 
, pirm. A. Rudis, LB Apyg. pirm, 
j J. Jasaitis ir kiti. Vėliavos iš
kėlimą išrūpino Aleksas Degutis 
per respublikonų partiją. Lietu
vių delegacija bus priimta paties 
gubernatoriaus.

Tą pačią dieną 9 vai. ryto lie
tuvių tautinė vėliava bus iškel
ta ir prie East Chicagos rotu
šės, dalyvaujant burmistrui Ro
bert Pastrick ir Altos skyr. pirm. 
A. Vinikui.

Po vėliavų pakėlimo bus ben
dri dalyvių užkandžiai.

Visi lietuviai dalyvaukime 
prie vėliavų pakėlimo. A. J.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

k—— n .. •SPETKUS
TtVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
. J,- 2533 W. 71st Street
y y. Telef.: GRovehill 6-2345-S
’ M * 1410 So. 50th Ave., Cicero

■ Telef.: TOwnhaU 3-2108-9
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NUOTRUPOS IŠ 
ŽURNALISTU

Lietuviai žurnalistai surengė

Atmintina diena
Pirmadienį bus minima va

dinamoji “St. Valentine’s’’ die
na, Ji bus paminėta gėlėmis, 
saldainiais, meilę išreiškian
čiais sveikinimais.

Chicagai ta diena yra labai 
atmintina. 1929 metais tą die-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ta!.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad^ trečiad. Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šestadie- 
aiaia 2-4 vai. po pietų ir kitu Laiku 

pagal susitarimą.

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, suris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
o aklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

V. Tu masonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS

MM WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Keri d. teles.. Gibson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
M ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Bw Aparatai - Protezai. Med. Bap 

dažai. Speciali pagalba kolom' 
* (Arch Supports) ir L L 

y.); 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—i
ISO Watt 63rd St., Chicago, III. 6°*29 

r.lafu PRo»p*ct 6-5G84

help your <*B 
HEART FUND"
help your HEARTL_. ...  .—

1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato, 126 psl. Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL $2.00.

5. Butkų Juzė, eilėraščiai ir raštai. 155 psL $150.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ iVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
: išretintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5D0.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psL $2.00.

14. Balys R ūkia, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psl., $3,00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

J5 psL $1.00. K
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, IIL 60608

spaudos balių š. m. vasario 5 d. ^122 N. Clark St garaže bu- 
Chicagoje. Salė buvo pilna sve-vo įstatyti prie sienos septyni 
x:„ gengsteriai ir sušaudvti.

Spaudos balių atidarė LŽS dienos metu-_ _ 
pirm. kun. J.Jvaisnys. Jis pas- 
veikino į puota atsilankiusius kada 
svečius ir priminė, kokią galią P^garsėjĮ'iC^PO“/'<.1^ j°, 
turi žurnalistas ... Po to prista
tė centro valdybos narius, .
kviesdamas iš jų kiekvieną Į dėl _tam tiki-ų Chicagos,, dalių 
sceną. Vėliau paprašė Dalią Ku- aprūpinimo 
čėnienę pravesti spaudos ba
liaus programą.

Prieš pradedant programą D. 
Kučėnienė pristatė šiuos sve
čius: Žurnalistų S-gos garb, na
rį kun. J. Prunskį, L. B-nės 
pirm. V. Kamantą, L. F. atst. dr. 
K. Ambrozaifį, visuom. ir poli-, kai nebuvo išaiškinti, 
tiką inž. A. Rhdį, inž. V. Adam-^imt du gengsteriai buvo tar
kų, dr. L, Kriaučeliūną, “Drau- domi, bet nepavyko išaiškinti, 
go” — P. .Garšvą, “Naujienų — - į kurie jų dalyvavo egzekucijo- 
A. Budrecką, “Dirvos” — V.’je. Tačiau būdinga tai, kad vi- 
Meškauską, “Laisvosios Lietu-, si dvidešimt du gengsteriai, ku 
vos” — V. Šimkų, “Lituanus”
— J. Kučėną, “Sandaros” — J. 
Vaidelį, “Laiškai Lietuviams“
— kun. J. Vaišnį, radijo atsto
vus — P. Petrutį ir A. Rudį ir 
vėliau atvykusius Vliko pirm, 
dr. K. Valiūną ir Altos pirm. dr.
K. Bobelį.

Meninę programą atliko hu
moristas Antanas Gustaitis ir 
solistė Vanda Stankienė. Jie 
vertai susilaukė iš publikos 
daug katučių.

Programos vadovė prieš pra
dedant valgyti vakarienę per
skaitė iš virtuvės vyriausio 
“chefo” sekantį valgių ir gėri
mų sąrašą:

1. Alvudo degtinė su dr. Ado
mavičiaus “gingerelu”,

2. Jaunimo Kongreso salotai 
su dr. Kriaučeliūno druska,

3. Tautinės vienybės vištiena 
su veiksnių prieskoniais,

L Tautinių šokių mišrainė su 
jaunimo kongr. žirniukais,

5. L. B-nės lietuviškos dešros 
su Alto pipirais,

6. Naujienų rūgštūs kopūs
tai,

7. Lietuvių operos jautiena su 
Radžiaus garais,

8. Akiračių bulvių košė su 
Draugo bulvėmis,

9. Radijo Forumo ledai su 
Kasniūno pienu,

10. Lietuviškosios spaudos ka
va su žurnalistų cukrum.

D. Kučėnienė, perskaičiusi

Tai

Tai buvo prohihicijos laikai, 
Chicago j e viešpatavo

kito gengsterio Moran ėjo ko- 
į§_;va dėl “teritorijos”, atseit,

> niunšamu” (sa- 
magonu). Kadangi Morano 
gaujos vyrai buvo įsibrovę į 
Caponės teritoriją, tai jie ir 
buvo sušaudyti.

Nors ir buvo gerai žinoma, 
kad egzekuciją Įvykdė Capo
ne’s gengsteriai, bet kaltinin-

Dvide-

rie buvo tardomi, vėliau buyo 
nužudyti kitų gengsterių.

Atšaukė koncertą
Keturis mėnesius koncerta

vęs įvairiuose Amerikos mies
tuose Briuselio (Belgijos) sim
foninis orkestras buvo užap- 
gažuotas vienam koncertui 
Chicagoje. Koncertas turėjo 
įvykti Arie Crown teatre, Mc 
Corniick Place. Koncertas hu- 
#o garsinamas ir bilietai iš 
anksto pardavinėjami. Tačiau 
pasirodė didelis publikos apa- 
tingumas: iš anksto bilietų 
nedaug tebuvo išparduota. Ren 
gėjanis tai buvo ženklas, jog 
mažai publikos tedalyvaus ir 
koncerte, todėl jie ir nutarė 
koncertą atšaukti ir pirkusiems 
bilietus grąžinti pinigus.

“Tai labai nemalonus daly
kas”, pareiškė Vuylsteke, or
kestro būnio vedėjas, “nes iki 
šiol orkestro maršrutas Ame
rikoje buvo sėkmingas.”

Susirinkimų ir pajen^imų

PRANEŠIMAI

— Lietuviu Moterų Draugijos "Ap- 
ivieta" eilinis narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 13 d. 2:00 
vai. popiet Lietuvių auditorijoj. 3133 
So. Halstcd SL Narės kviečiamos at
silankyti, išgirsti raportus, aptarti rei
kalus. taipgi užsifnokėti nario mokes- 
Čins. Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: Y Ards 74741 - IJ42

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE i 

Telefonas: LAfayette 3-0440 I
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ Į

L - J

I _ NAUJIENOS, CHICAGO t, R.L.— lATCfcDAY, rESKCAT? ft, 1«51



NEMOKAMAS 
PATARNAVIMAS

Midland Savings and Loan 
bendrovėje maži, bet naudingi 
taupytojams patarnavimai, pa
sirodo, vis dar tebeatliekami 
nemokamai. Taupytojas A. P. 
Bagdonas pareiškė dėlei to dide
lį pasitenkinimą. Esą, kai jau 

- visos didžiosios krautuvės ir 
' daugelis taupymo skolinimo 

bendrovių, anksčiau atlikinėju- 
;sios nemokamai mažus pasitar- 

navimus, kaip tai čekiu išmai-

nynuį. elektroj, dujų, telefono jams. Jame buvo tik klaustu* 
sąskaitas bei money orderių iš- kas (?) ir šauktukas (!). Lei- 
rašymus, dabar jau imančios už dėjai suprato ką rašytojas no
tas operacijas nedidelį mokestį 
gaišties ir susirašinėjimo išlai
doms apmokėti, tai Midland Sa
vings and Loan bendrovė ir šiuo 
laiku tuos naudingus savo tau- 
pytojams pasitarnavimus 
dar atlieka nemokamai. Jo

rojo žinoti ir davė atsakymų.

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

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, lei. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kiloki blankai
•--------  j

— Dr. Kazys Bobelis, Teodo- 
Kazys Kleiva 

šeštadienį 
ir iš tų mažų mokėjimų, žiūrėk J dalyvaus Lietuvių forumo radi
jau ir susidaro net doleris kitas J0 programoje, 
išlaidų. Jis prenumeruojąs dau
gelį laikraščių bei žurnalų. Kai 
šiemet išrašė tuos money 
rius per Midland Savings 
Loan bendrovę, jam, esą, 
taupė išlaidos net apie tris 
rius. Nemažai sutaupome 
mėnesį, išmokant ir kitas sąs
kaitas. V.

ma-
nymu, tai esąs labai geras tųu-iras KHnstrubas, 
pytojams palankumas. Kartais j *r Julius Pakalba šį

orde- 
and 

susi- 
dole-

— Vytautas Kąsniunas skai
tys paskaitą korp! Neo-Lithua- 
nia rengiamame Vasario 16 d. 

j minėjime šį sekmadienį Lietu
vių tautiniuose namuose.

LIETUVIŲ VISUOMENEI CHICAGOJE
Lietuvos okupantai rusai ir saujelė lietuviškųjų komunistų 

: naikina Lietuvos kultūrą, religiją ir mūsų tautos geriausius 
1 sūnus ir dukras. Nežiūrint sužvėrėjusio okupanto siautėjimo 
■ lietuviška siela gyva, ką liudija Lietuvos patriotų veržimasis 
į laisvę. Dvasios milžinas —Simas Kudirka savo geležine valia 
ir drąsa išjudino pasaulio apdulkėjusią sąžinę. Jo šviesus 
vardas garsina Lietuvos kančias laisvajame pasaulyje.

šventai tikėdami Lietuvos valstybės laisvės atkūrimu ir 
i kovos dėl Nepriklausomybės prasmingumu Chicagos Lietuvių 

Taryba maloniai kviečia Jus dalyvauti iškilmingame Vasario 
16-tos minėjime 1972 metų vasario mėnesio 20 dieną 2 valandą 
AUDITORIUM THEATRE 70 East Congress.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemi Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITC Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*
2212 W. Cermak Road Chicago, HL 1

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Trumpiausias laiškas
Trumpiausią laišką parašė 

prancūzu rašytojas Victor Hu
go savo vieno iš ilgiausių ro
manų “Vargdieniai” leidė-

— Lietuviai Televizijoje Vy
tauto Didžiojo šaulių kuopa, 
talkininkaujant Alvudo Vaikų 
teatrui, vasario 
Vasario 16-tą. 
Juozo Petrausko
“Tėviškės legenda”, 
rius Alfas Brinką.

Savo dalyvavimu tautos šventėje ir gausia auka remkime 
ALTą, dirbanti Lietuvos laisvinimo darbą.

Visos organizacijos ir pavieniai asmenys prašomi aukas 
siųsti Chicagos Lietuvių Tarybos iždininkui Vladui šoliūnui, 
3549 West 57th Street, Chicago, Ill., 60629.

Remkite mus didžiajame Tėvynės Laisvinimo darbe!

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA [

INCOME TAX. SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

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

Chicagos Lietuvių Taryba šiais metais

ruošia vasario 20 dieną, sekmadieni,
2 vai. po pietų

AUDITORIUM THEATRE
70 East Congress Street

Lietuvių tautos laisvės kovų sukakti paminės Akademija ir kon
certu.

Akademijos pranešėjus šiomis dienomis paskelbsime, o koncerte 
giedos Chicagos Lietuvių Operos Choras, Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava, gros pianistas Andrius Kuprevičius, dainuos solistės Gina 
čapkauskienė ir Aldona Stempužienė. Diriguos ir akompanuos ma
estro Aleksandras Kučiūnas.

Bilietų kainos tokios: nuo $1.00, $2.00, $3.00, $3.50 iki $4.00.
Chicago  j e iš anksto juos galima gauti Marginiuose.

Kviečia visus šiame minėjime dalyvauti
. CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

3 d. minės 
Programoje 

montažas 
Režiso-

Dalyvauja: 
Lietuva — Rita Lekanderytė; 
Knygnešys — Klemas Juškevi
čius; Savanoris — Pranas Tam 
kus; Tremtinys — Alfas Brin 
ka; Mergaitė — Rūta česnaus- 
kaitė; Berniukas — Andrius 
Viktorą. Pranešėjas J. Pet
rauskas. Dekoracijos Klemo 
Juškevičiaus. Apšvietimas V. 
Žygo.

— Jonas Jasaitis (pirm.) ir 
Jonas Vaičiūnas (vicepirm.), 
LB Vidurio Vakarų apyg. val
dybos atstovai, sekmadieni da
lyvavo LB East Chicagos apy
linkės valdybos posėdyje pirm 
K. čiurinsko sodyboje. Buvo 
paliesti Gary, Ind. lietuvių rei
kalai kur LB apylinkė nebe
veikia. Bus ieškota kelių apy-

Aldona Indreika
Vykdomoji sekretorė

Julius Pakai k a
Pirmininkas

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL S0S29. • TeL WA 5-2787 

Didelis peši rinkimas Įvalrty prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

st: 11 ' -  ■~ i _■ m. ii i —————

J SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
I COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
1501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tol. WA 5-2737
3333 So. Halstod St., Chicago, III. 60608. — Tel. 2544320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Hgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9205

CRANE SAVINGS and Loan Association

lOMUI SWWGS

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

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

on 
investment 

account

mokama dviejų 
metų certifi- 

catams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio Ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mOsų namą.

VALANDOS: Pirmad. 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.

-...... ... . .....   ...... ......——_————----------- ----- -------
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Lietuviu spaustuvė 
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS

LEETUVIO t
BATŲ TAISYMO į c

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

SPECIALŪS PAKETAI

Viskas apmokėta.
Gavėjui nieko nereikia 

primokėti.

Jie yra geriausi ir vertingiausi 
jūsų giminėms ilgai atminčiai.

IMITUOTI KAILINIAI
Užsakykite tuos puikius ir šil

tus kailinius. Fantastiška ver
tybė. Parinkite Minkos (lygius 
ar dryžuotus), tikrų Persijos 
ar Mouton ėriukų.

Pilna kaina tik $108.00.
10 SKEPETŲ .............. $54.90
5 vilnonės skepetos su mažomis 
ar didelėmis gėlėmis arba tur
kiškais ornamentais ir 5 šilkinės 
skepetos, visokių spalvų.

ORO PAŠTU — $63.40
KOMBINACIJOS SIUNTINYS
DIDELĖS VERTĖS .... $169.00 
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam oaltui. 100% vilna. 3 
yrd. 100% vilnonės medžiagos 
moteriškam žieminiui paltui. 
3% yrd. 100% vilnonės medžia
gos vyr. kostiumui. 3 yrd. 100% 
viln. medžiagos žieminei sukne
lei. 2 dvigubo dvdžio paklodės. 
2 pagalvė® užvalkalai, 6 turkiški 
.rankšluosčiai.
SPECIALUS 1 ............. $62.00
10 svaru grvnu kiaulienos tau
ku. 10 sv. kvietiniu miltų. 10 sv. 
ryžių. 10 sv. cukraus
Yra ir daugiau specialių paketų.

Reikalaukite mūsų naujo 
iliustruoto nemokamo katalogo

UŽSAKYKITE DABAR. 
UŽSAKYKITE TIK PER

EXPRESS CORP.
125 Ea# 23-rd Street

Fifth Floor.
New York, N. Y. 10010 

TEL. 982-1530
Reikalaukite mūsų naujo 

nemokamo iliustruoto katalogo
Mes turime 23 metu patyrimą 
ir daug tukstančty patenkintų 

kliienty.

linkę atgaivinti ar sudaryti vie 
ną bendrą apylinkę iš East 
Chicagoje ir Gary gyvenančių 
Jietuvių. Į posėdi apyg. v-bos 
atstovus pakvietė energingas 
apyl. vald. pirmininkas Kazys 
Čiurinskas. Jie taip pat yra 
pakviesti Į lietuvių delegaci
ją pas Indianos valstijos gu
bernatorių Vasario 16 proga.

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdybos skelbiamas lė 
šų telkimas randa daug prita
rimo. “Marginiai’’ ir Tvero 
prekyba maloniai sutiko pri
imti aukas Jaunimo kongresui. 
Lietuvių vadovaujamos verslo 
Įstaigos kviečiamos prie
darbo prisidėti, užsirašant 
WA 5 — 6979.

šio 
tel.

— Kazys Rožanskas, LB Vi 
dūrio Vakarų apyg. valdybos 
narys, stengiasi rasti daugiau 
talkininkų Jaunimo kongresui 
lėšoms telkti. Oficialiai rink
liava bus pradėta po Vasario 
‘ 6 minėjimų.

— Vasario 12 — 20 dienomis 
Čiurlionio galerijoje bus Či
kagos ir jos apylinkių lietuvių 
meno darbų paroda.

— Juozas Juodakis praneša, 
<ad East St. Louis Amerikos 
Lietuvių Taryba ruošia Vasa 
rio 16-tos dienos sukakties mi
nėjimą.

— Bankininkas Tilden Cum 
mings paskirtas Chicagos ir jos 
apylinkių 1972 metų paramos 
reikalingiems rinkliavos pir
mininkas. Praeitais metais 
Cummings buvo šios rinklia
vos viceprezidentas.

— Pulk. Kazys Škirpa, 
Washington. D. C., nuo
eitų metų gruodžio 5 dienos 
pasitraukė iš Lietuvos Vals
tiečių Liaudininkų Sąjungos.

pra-

— Jonas Vasaitis Lietuviu 
Teisininkų Draugijos vadovy
bės pavestas, redaguoja Lie
tuvių teisininku metrašti. Jau 
seniai šiam leidiniui straips
nius parašė Saliamonas Baltū
sis, Aleksandras Flateris, Ra
polas Skipitis ir kiti.

— Titas Briškaitis, gyv. 1214 
No. 16th Ave., Melrose Park, 
III., 60160 “Varpo” administra 
torius, po operacijos 
gydytis Čikagoje, šv. 
ligoninėje.

— Valdą Adamkų 
lietuvių respublikonų
zacija, suteikdama jam meti
nio žymiausio veikėjo titulą už 
kėlimą lietuvių Įtakos politi
koje. Ta proga V. Adamkus 
pasakė programinę kalbą or
ganizacijos suruoštame ban
kete, kuriame dalyvavo tos 
partijos veteranas Jonas Kim- 
barkas iš Cicero ir Raimundas 
Kudukis iš Clevelando. Ban
ketui vadovavo Kazimieras 
Oksas.

baigia 
Kryžiaus

pagerbė 
organi-

— Southtoum Economist 
Laikraštis plačiai apraše Lietu
vių šv. Kazimiero kapinių Skly

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

198 AKRŲ FARMA 
su moderniu namu. Geri ūkio trobe
siai ir tvoros. 80 akrų dirbama. 115 
akrų ganyklos ir pievos su daržine. 

Turime daugiau mažesniu farmų. 
JEFFERIES AGENCY,

1007 MAIN, ROCHESTER, IND. 46975 
Tel. 219 — 223-6111.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS Mar
quette Parko apylinkėje nerūkan
čiam pensininkui arba dirbančiam. 

Galima pasigaminti maista. 
Tel. WA 5-6742

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių butas.
2732 West Pershing Road. Telefonas 

727-2961.

pų savininkų d-jos susirinki
mą, Įvairias problemas bei 
lietuviams daromas nuoskau
das, cituoja Algio Regio ir ki
tų kalbėtojų pareiškimus, r

—-1 A. Stankus pakviestas 
Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų ,organizacijos 
auditorium. Jis artimai ben
dradarbiauja su vietos demo
kratų partijos Įstaigomis ir 
veikėjais. Atst. M. J. Madigan 
specialiu laišku jam išreiškė 
padėką ir sveikina su sėkmin
ga veikla politikoje bei lietu
viškuose darbuose.

★ Solistas Algirdas ir Aldona 
Braziai operetės LINKSMOJI 
NAŠLĖ pastatymui aukojo $100 
ir tapo jos mecenatais. Algir
das Brazis yra PIRMYN choro 
pirmininkas ir “Linksmoje Naš
lėje” atliks Donilos partiją. Pa
statymai kovo 4 ir 5 dienomis 
Marijos Aukšt. Mokyklos audi
torijoje. Bilietai gaunami Mar
giniuose. (Pr).

♦ Lietuviu Tautiniu Namu 
(6422 So. Kedzie Avė., Chicago- 
je, telef. 778-9878) pastogės 
patalpos atdaros vakarais: dar
bo dienomis nuo 5:30 vai. p. p., 
šeštadieniais nuo 2 vai. p. p. ir 
sekmadieniais nuo 12. vai. die
nos. Organizacijos ir pavieniai 
asmenys gali patalpas apžiūrėti 
ir susitarti dėl jų naudojimo. No
rintieji tarsis kitu laiku prašomi 
kreiptis j Bronių Kasakaitį, tel. 
778-7707. (Pr).

★ Vasario 16-tos tradicinė Chi
cagos ir apylinkės lietuvių daili
ninkų meno paroda įvyks 1972 
m. vasario 12-20 dienomis Čiur
lionio galerijoje. Iškilmingas 
parodos atidarymas šeštadienį, 
vasario 12 d. 7:30 vai. vak. Pa
rodos lankymas — savaitės die
nomis 7—9 v. v., savaitgaliais 
10 vai. ryto — 9 vai. vak. (Pr).

★ A. Čepulis duoda patarimus 
dėl 'kompensacijų ir pensijų iš 
Vokietijos, patarnauja vertėju 
Įvairiose Įstaigose ir konsula
tuose. Jis notarizuoja doku
mentus ir užpildo Income Tax 
lakštus. JĮ galima rasti 3548 So. 
Emerald Ave., Chicago, Illinois 
60608. (TeL: LA 3-1387).

(Pr).

TONY POWELL
(Povilonis)

REAL ESTATE BROKER 
2749 West 63rd Street 

CHICAGO, ILL. 60629 
434-3400 or 735-1968

LAIMINGI NAMAI

TIKRAI iVi AUKŠTO 2 butų mūras 
20 metų. 2 auto garažas. Gazo base
board šildymas. Gražus, sausas Įreng
tas beismantas. Marquette Parke. — 
$35,000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $14,500 
nuomos, Marquette Parke. Kaina 
$74,700. Investuokite pelningai ir 
saugiai.___

12 METŲ 2 butų geriausias mūro 
namas. 2 atskiri šildymai, 2 auto ga
ražas, pačiame Marquette Parke. — 
$37,700.

ŠVIESUS 2 BUTŲ 11 metų mūras, 
naujas garažas su elektr. durim, ąžuo
lo medis, alum, langai, nauji karpetai, 
2 radiant šildymai, sveiki oro vėsintu
vai, sausas — aukštas beismantas, 
prie pat Marquette Parko. S44.900.

•DIDELIS 6 kambarių mūras. Mo
dernus 2 auto garažas, kabinetų vir
tuvė, gazu šildymas. Puikus namas 
gyventi Marquette Parke. $22.500.

2 BUTŲ MŪRAS arti bažnyčios ir 
mokyklų. 3 kamb. sausam beismante, 
2 auto garažas. $29,000.

ŽEMĖS — 30 nėdų su garažu prie 
pat parko: $10,400.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr„ 
no 3 mieg.. alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

_______ _________ v 6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
tuve su valgomuoju joje. 2 mašinų vonia, alum, langai, karstu vandeniu 
mūro garažas. Labai gera vieta siusti ^^. gazu Marquette Parke $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mur., alum, 
geros kokybės ir labai gerame stovy-; LaP®ahJšiluma gazu. Įrengtas rūsys, 
je, bet įkainuota labai žema kaina —,2-i^ garažas. Marquette Par-
-------- — . ke, '$38.500.-. ■■ <

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

VIRŠ 50 PĖDŲ 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
: S009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

VIENAS Iš GERIAUSIŲ

Labai patrauklus 5% kambarių mū
rinis su 3 labai puikiais ir dideliais 
miegamaisiais, didžiule ir patogia vir
tuve su valgomuoju joje, f 
i ___ '____ j __________
vaikus į Bogan mokyklą. Viskas labai

$33,500. Dėl to svajonių namo skam
binkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

GYVENTI ŠEIMAI 
PRIE MARQUETTE PARKO 

3 miegamų mūrinis su- 1% vonios 
kambariais, erdviu salionu. Centri
nis oro vėsinimas.' Poilsio ir svečių 

kambarys su bani. 
McKEY & POAGUE, INC. 

3145-W. 63 ST. Tel. 4344300

.. RIVERSIDE — ■
10 metų senumo 2 butų, po 4% kam
barių namas su 1% voniom, oro vė
sinimu, 2 mašinų mūro garažu ant 

50’ sklypo. $54,900.
SVOBODA, 2134.So. "61st Ct.. Cicero 

Tel. BI 2-2162 arba LA 1-7038 .

SAVININKAS PARDUODA' /;
Vakarų priemiestyje 5 didelių kamba-

BUILDERS AND CONTRACTORS
' Namų Statyba Jr Remontas

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

riu mūro narna su Įrengtu beismantu, stogų rinas (gutters). Darbas atue 
2% malšinu garažu ir daug priedu ant karnas greit, sąžiningai ir garantuotai
dvigubo kampinio sklypo gražioje vie

toje. "Virš $30.000. * "
2035 So. 23 AVE.. BROADVIEW?

Telef.: 345-4657

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

Apskaičiavimai nemokamai. 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

4307 So. KEDZIE. CHICAGO
TEL. — 254-5551 ..

ARTI 66-TOS IR HAMLIN
Ištaigingas 5% kambarių mūrinis na
mas su retu išplanavimu visokerio
pam patogumui 3 miegamaisiais, la
bai šviesia ir patogia virtuve kartu su į 
valgomuoju joje. Visas namas yra su| 
centriniu oro vėsinimu. Nuo sienos 
iki sienos karpe tai. užuolaidos ir daug 
kitų vertingų priedų. Viena iš geriau
sių apylinkių, patogus garažas. Im
kite ta pirkini geromis sąlvgomis ir 
žema kaina savo laimei. Skambinki

te stebukladariui.
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

A. & L. INSURANCE A REALTY 

A. LAUR AI T IS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolls 
3208% W. 95th St.

GA 4-8654

V'" Corner,

Federallnlu Ir vrisfiĮot pa|amę 
mrice«čiŲ apskaičiavimai 
INCOME TAX 

FUkilnejamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Pirity paHudi|imas

Draudime Informaelloa 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS

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

Tel. 436-7878

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ

K. ERINGIS
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Tritomi auto motorri, stabdžiai, 

tvne-ups Ir t. f.
4S24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

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

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

TEI--------77M888
Anicetai Garbačiausku.




