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IŠ VISO PASAULIO

Provincijos karinės Įgulos va-

50,000 ūkininkų
MANILA. — Filipinų kariuo

menė išvaro iš namų tūkstančius

JA
a DIA” SUPRANTA EUROPOS PADĖTI

Urugvajaus, Montevideo 1972.9.11 dienos “EI Dia” rašo: Te
legrama iš Helsinkio pranešama, kad ateinančiais metais šauksi
mos Europos Saugumo Konferencijos paruošiamieji darbai jau 
vykdomi. Sovietų Sąjunga ir jos rytų blokas aiškiai siekia, kad 
Konferencija įteisintų jų totalitarinės imperijos dabartines sie
nas. Kremliaus viešpačiai, pasinaudodami Jungtinių Tautų silp
numu, deda nenuilstamas pastangas Sovietų Sąjungos pavergtą
sias tautas paversti paklusniais nužemintais sovietų režimo vergais.

Vietoj tiesęs pagalbą toms 
tautoms, laisvasis pasaulis pa
miršta tikrovę, būtent, kad tos 
tautos yra didžia’usia kliūtis so
vietų platesnei agresijai ir eks
pansijai Europoje bei kitur. So
vietai gi, atvirkščiai, gerai su
pranta šį neginčijamą faktą, ku
ris pats už save kalba. \

Kremlius puikiai žino, kad pa
vergtosios tautos, kovodamos už 
savo išsivadavimą, yra labai 
svarbus faktorius. Todėl mažai 
ką stebina, kad sovietus labai 
erzinanti ši kova, nuolat pri
menanti pavergtųjų žmonių tei
ses ir jų pažeidimą.

Tų teisių nebojimas rodo so
vietų veidmainiškumą ir jų tarp
tautinę korupciją. Bergždžios 
yra Maskvos pastangos sudaryti 
įspūdį, kad komunistų režimai 
“visuomet gerbia savo įsiparei
gojimus ir pažadus”. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atvejis pa
kankamai kaltina... Paskutiniai 
tragiškai įvykiai Lietuvoje per
daug iškalbingi. * j. ’

Savo nusikaltimams pateisin
ti ir paversti pavergtąsias tau
tas integraline -sovietų" impeip-

^. ^IJėgė LiSrijor tanklaivis .'^-

WASHINGTONAS. — Ame
rikos Legiono vadas Joe Mat
thews gruodžio m. planuoja va
žiuoti į Sovietų Sąjungą, pasi
žiūrėti, kaip ten- valdžia rūpina
si savo kariais* veteranais ir ka
ro invalidais.

MASKVA. — Sovietų valdžia 
leido 60-čiai žydų šeimų su 139 
asmenimis išvažiuoti į Izraelį, 
netaikant jiems “švietimo.-mo
kesčių”.. Spėliojama, kad šios 
išimtys daromos norint nura
minti amerikiečius senatorius, 
kurie žada kovoti prieš Ameri- 
kos-Sov. Sąjungos prekybos su-1 
sitarimą, jei nebus atšaukti 
“švietimo mokesčiai”.

SANTIAGO. — Čilėje plečia
si streikai. Prasidėję su sunk
vežimių vairuotojų streiku, ne
ramumai plečiasi. Sustojo visi 
autobusai ir nutrūko oro kelio-’ 
nės. Kariuomenė ir policija pa
truliuoja miestų gatvės.

Lapkričio 20 d. sueina 25 metai nuo Ęritanijos karalienės Elzbietos 
ir Graikijos princo Pilypo vedybų, šioje nuotraukoje karališkoji po

ra vaikščioja po savo rūmų Balmoral, Škotijoje, parką.

Kaina 15c

Bandė pasalinti

LONDONAS. — BBC šešta
dienį paskelbė, kad grupė kari
ninkų Egipte bandė nuversti pre
zidento Sadato vyriausybę. Nors 
pati Egipto vyriausybė bando šią 
žinią paneigti ar sumažinti jos 
reikšmę, apie Įvykius Kaire kal
ba ir arabų sostinių sluoksniai.

Turimomis žiniomis, trys gru
pės karininkų fkai kurios ži
nios kalba apie šarvuotus auto
mobilius), pabandė apsupti pre
zidento rezidenciją prie Nilo, 
upės, Arabų Respublikų Fede^Luzono šiaurės rytų provinci- 
racijos štabą ir Al Hussein me-’i°s gyventojų. Nutarta ištuštin- 
četę. Iš tų trijų grupių tik vie-'w aPie 120 kaimų ir išvalyti to
na pasiekė savo tikslą ir įsiver- se apylinkėse siaučiančius poli- 
žė Į mečetę, kur vienas kapito- kinius banditus. Manoma, kad 
nas pasakė kalbą, reikalaudamas teks iškelti apie 50,000 žmonių, 
tuoj pradėti švento karo žygį F' _ .
prieš Izraelį.

šis karininkas vėliau buvo pa
skelbtas esąs nepilno proto. Prie' das gen. Paranis spėlioja, kad 
mečetės įvykęs ir susišaudymas'apylinkėje yra apie 500 ginkluo- 
su karine policija. Kitos grupės tų Naujosios Liaudies Armijos 

čir?0 5731 cine Ko ’_____• _ -r* _ • ± • • v

KARO PALIAUBOS LAPKRIČIO 1-MĄ?
WASHINGTONAS. — Iš kelių šaltinių ateina žinios, kad 

Amerika ir šiaurės Vietnamas jau susitarė dėl Vietnamo taikos 
plano. Sunkumų dar sudaro Pietų Vietnamo vyriausybės laikyse
na. Kissingeris sekmadienį vėl tarėsi su prezidentu Thieu. Po 
to jis nuskrido į Kambodiją ir painformavo prezidentą Lon Nol. 
Prezidento patarėjas ilgai kalbėjosi ir su -P. Vietnamo užsienio 
reikalų ministeriu Tran Van Lam.

pasidavusios be kovos. Egipte 
suimta apie 300 karininkų. In
cidentai Įvykę praėjusi ketvir
tadienį.

stiprino savo pastangas rusifi
kuoti baltiečius. O genocido pa
vojus visuomet sudaro pavojų.

Ateinančioje Europos Saugu
mo Konferencijoje JAV ir jų 
Vakarų sąjungininkai Įkalbinės, 
reikalaus, kad Sovietų Sąjunga 
susilaikytų nuo jėgos vartojimo, 
taip pat Rytų bloke. O gal pa
prastai ims ir legalizuos bru
talius sovietų laimėjimus, per 
ir po antrojo pasaulinio karo? 
Tai pagrindinė problema, svarbi 
tiek Europa, tiek viso pasaulio 
saugumui. (E)

so Wilhelmshaven”, 249,864 to
nų. Vienuolika japonų darbinin
kų apdegė.

ČIKAGA. — “Chicago Tri
bune” bendradarbis Bob Wied- 
rich rašo, kad Mafijos vadai ti
kisi, kad prezidentu bus išrink
tas sen. McGovernas. Jis tada 
FBI direktorium paskirtų libe
ralą, kaip Ramsey Clark, kuris 
daug dėmesio skirtų civilinėms 
teisėms ir anti-trusto byloms, 
mažiau kreipdamas dėmėsio Į 
Mafijos darbus.

MASKVA. — Zoologijos sode 
nugaišo Maskvoje milžiniška ki
nų panda An-An. Liepos 20 Lon
done nugaišo kita panda či-či. 
Dabar, be Kinijos, pandų turi 
tik Washingtono ir šiaurės Ko
rėjos zoologijos sodai.

TOKIJO. — Ilgametis Japo
nijos imperatoriaus virėjas To- 
kuzo Akiyama pasitraukia iš pa
reigų po 55 metų tarnybos? Jis 
atsiprašė imperatorių, tačiau jo 
akys ir kojos silpstančios. Vi
rėjui jau 84 metai.

ap- 
žy-

Pasaulyje liko 
tik viena imperija
Ryšium su New Yorke Įvyku

siu Amerikos ukrainiečių kon
gresu spalio 7 d. Commodore 
viešbutyje, įvyko netoli tūks
tančio asmenų sutraukęs banke
tas, kurį šalia kitų įžymybių 
asmeniškai atsilankęs, pasveiki
no New Yorko Gubernatorius 
Rockefeller. Pagrindiniu banke
to kalbėtoju buvo * Amerikos 
Balso direktorius’ Frank Sha
kespeare, kuris taipgi buvo 
dovanotas ševčenko Laisvės 
meniu (Freedom. Award).

Savo kalboje Shakespeare pa
stebėjo, kad didžiųjų koloniali- 
nių imperijų disintegracija pra
sidėjo po Pirmojo Pasaulinio Ka
ro, kai jos viena po kitos pripa
žino savivaldos teisę jų valdo
moms tautoms, šiuo metu pa
saulyje yra likusi tik viena im
perija, kuri jėga savo sudėty
je laiko visą eilę tautų, tai So
vietų Sąjunga. Klausimas yra 
kiek ilgai Sovietų Sąjunga pa
jėgs tas laisvės trokštančias tau
tas išlaikyti vergijoje, akivaiz
doje vis didėjančio pasiprieši
nimo. Tarp kitko užsiminė, kad 
prieš banketą kalbėjęsis su Lie
tuvos generaliniu konsulu, ku
ris papasakojęs apie jaunuolio 
susideginimą ir po to sekusias 
prieš okupantus nukreiptas mil
žiniškas 'demonstracijas.

— 1965 m. Lietuvoje buvę 851 
bibliotekos, kuriose buvę 15 mi
lijonų knygų ir žurnalų. 1971 m. 
buvę 1032 bibliotekos, kuriose bu 
vę 29 mil. knygų ir žurnalų. 1964 
m. bibliotekas aplankę 368 tūks
tančiai skaitytoju, o 1970 m. 403 
tūkst.. * (E)

— Rugsėjo 30 d. Zagrebo mies
te, Jugoslavijoje, prasidėjo penk
tasis lėlių teatro festivalis, į ku
rį išvyko ir Panevėžio lėlių te
atro kolektyvas. Ten bus vadina
ma B. Lukošiaus įscenizuota pa
saka “Trys paršiukai”. (E)

Bankete garbės svečiais da
lyvavo Lietuvos ’Generalinis 
Konsulas Anicetas Simutis ir 
prelatas Jonas Balkūnas, kuris 
buvo apdovanotas ševčenko Lais
vės žymeniu ir ta proga tarė 
jautrų lietuvių-ukrainiečių lais
vei ir draugiškumui pašvęstą 
Žodį. ' (E)

ŽEMĖS ŪKIŲ REFORMA FILIPINUOSE
- MANILA. — Filipinų prezidentas Ferdinand Marcos šešta

dienį pasirašė Į^bai griežtą žemės reformos įstatymą, kuris įsi
galioja tuoj po pasirašymo. Prezidentas kiekvienam žemę nuo
mojančiam žemdirbiui duoda po 12 akrų žemės, o kiekvienam 
žemvaldžiui palieka po' 17 akrų 
žemės savininkas pats ją dirbs, 
akrų žemės.

Kalbėdamas per radiją ir te
leviziją prezidentas Marcos pa
reiškė, kad vyriausybė nori iš
vaduoti žemdirbius iš baudžia
vos ir padaryti juos savininkais. 
Jei didieji dvarininkai patys ne
įvykdys valdžios dekreto, jis 
įsakys juos visus pasodinti į ka
lėjimus. Niekas neturi teisės iš
naudoti mažų ūkininkų, žemė tu
ri priklausyti tiems, kurie ją dir
ba, pareiškė prezidentas.

Prezidentas gynė savo kalbo
je įvairius dekretus, kuriuos jis 
paskelbė pasinaudodamas Įvestu 
kariniu stoviu. Jo dekretai sie
kia sumažinti žmonių nepasiten
kinimo priežastis. Filipinai turį 
pravesti socialinę revoliuciją ir 
nugalėti komunizmo pastangas 
įvesti diktatūrą.

žemės reformos Įstatymas pa
liečia 700,444 ūkių.

Lubango saloje, džiuglėse po
licija, kareiviai ir grupė savano
rių japonų ieško vieno japonų 
kareivio, kuris, pasibaigus ka
rui, atsisakė pasiduoti. Iki pra
ėjusio ketvirtadienio buvo du 
japonų kareiviai, kurie liko Fi
lipinuose ir nepadėjo ginklo, bet 
toliau tęsė “karo veiksmus”. 
Ketvirtadienį vienas japonas žu
vo susišaudyme su policija. šios 
apskrities karinės įgulos vadas 
pareiškė, kad tie du japonai po 
H-jo Pasaulinio karo nušovė 
apie 30 filipiniečių ir padarė ap
linkiniams ūkiams daug žalos. 
Jie gyveno džiunglėse ir laikas 
nuo laiko surengdavo puolimo 
žygius. Grupė japonų kartu su 
filipinų policija bando apsupti 
gyvą likusį japonų kareivį, no
rėdama prikalbinti jį pabaigti 
“karo veiksmus”, neš karas se
niai baigėsi

žemės’ it' tai' tik-su sąlyga, -kad 
Įstatymas paliečia 3.7 milijonus

li

Lėktuvo nelaimė
ATĖNAI. — Graikijoje, neto- 
Atėnų į jūrą nukrito keleivi

nis Olympic Airways lėktuvas. 
Penkiolika keleivių ir keturi įgu
los nariai išsigelbėjo, kai ku
rie išplaukdami į krantą, 800 jar
dų nuo nelaimės vietos. Tačiau 
34 keleiviai, jų tarpe trys užsie
niečiai, žuvo vandenyje.

Nuskendęs lėktuvas buvo ja
ponų gamybos YU-1.

metaisMEKSIKA. — šiais 
Meksikos iždas vien' iš turistu 
gaus 1.6 bilijonus dolerių. Ap
skaičiuota, kad Meksiką aplan
kys 4 milijonai turistų.

Povandeniniu

NEW YORKAS. — Binkos ty
rinėjimų firma Frost ir-Sullivan

MILWAUKEE. — Automobi
lis užšoko ant šaligatvio ir tren
kė į žmonių grupę, laukusią au
tobuso. Dvi moterys žuvo, dvi 
buvo sužeistos.

“Newsweek” žurnalas paskel
bė pasikalbėjimą su š. Vietnamo 
premjeru Pham Van Dong, šis 
pripažino, kad su Amerika buvo 
kalbama apie šitokį taikos pla
ną. Pirmiausia būtų paskelbtos 
karo paliaubos ir išvežta Ameri
kos kariuomenė, po to prasidėtų 
derybos tarp komunistų ir Pietų 
Vietnamo vyriausybės. Būtų su
daryta trijų dalių laikina vy
riausybė ir ją sektų P. Vietna
mo rinkiniai, šiaurės Vietnamas 

tr.v .. , ., v. Jpaleistu amerikiečius belaisvius.Vėliau jie bus vėl sugražinti 11 . . • .. . , . . .
. , . , . ‘ fi pasiekus susitarimo, nelaukiantsavo buvusius kaimus. I“ . ... . .jo įgyvendinimo. Belaisvius tu

rėtų paleisti abi pusės. Ameri
ka turėtų atlyginti š. Vietna
mu! padarytus nuostolius ir tu
rėtų padėti atstatyti š. Vietna
mo ekonomika.

“Time” žurnalas praneša iš 
Paryžiaus, kad principe susitarta 
skelbti paliaubas, pastatyti Sai
gone naują valdžią ir pravesti 
rinkimus.. Baltieji Rūmai tikisi 
paskelbti apie tą principinį su
sitarimą dar prieš rinkimus, 
nors pats karas dar ir nebūtų 
baigtas.

Gera? informuotas prancūzų

narių. Jie negavę vietinių žmo
nių paramos, turės pasitraukti Į 
kitas provincijas arba bus su
naikinti.

Masinis žmonių iškėlimas su
kėlė daug vargo. Gyvulių kainos 
labai nukrito, nes gyventojai jų 
negali pasiimti su savim Į pa
bėgėlių stovyklas, o jų nėra 
kam parduoti., Kaimų' gyven
tojai iškeliami prieš ryžių der
lių, kuris lieka laukuose. Genę-

New> Yorkė-iiaskelbe,~kad JAV įrolas tikisi per 60 .dieftujšvalyti
provinciją nuo banditų', tada gy- 

išleis ginklams kovai ventojai vėl galės grįžti Į 
mus.

jūrų laivynas per ateinančius 
metus
prieš povandeninius laivus 4.5 
bilijonų dol. vietoj dabar išlei
džiamų 2.5 bil. dol. Laivyno an- 
tisubmarinų skyriaus viršinin
kas admirolas Harold Schaer at
sisakė. komentuoti šią žinią.

Kovai prieš povandeninius lai
vus ' Amerika skiria dideli dė- 

17;--,..' *■

mesį, nes kasdien auga sovietų pirmame puslapyje puolė vieno 
povandeninių laivų skaičius, j kolchozo partinę organizaciją. 
Londone speciali studija apie po- už bloką derlių, aukštas gamy- 
vandeninių laivų grėsmę patvir- bos išlaidas, blogą organizaciją 
tina, kad laisvajam pasauliui di-. ir darbo disciplinos nebuvimą, 
delį pavojų sukelia sovietų bran- ši kritika paprastam kolchozui 
duoline energija varomi povan-[rodo, kad partija ir vyriausybė 
deniai laivai. Jie,po vandeniu ga- Įspėja žemės ūkio darbuotojus 
Ii išbūti ilgą laiką, yra grei- neapsileisti ir viską daryti, kad 
ti ir gerai ginkluoti. Natūralu,. Sovietų Sąjunga išeitų iš dabar- 
kad Europos valstybės ir Ame- tinės žemės ūkio krizės.
rika vis didesnes sumas skiria 
ginklams prieš povandeninius 
laivus.

I

Piety Vietnamo- prezidentas Nguyen Van Thieu atsisako ‘sudaryti 
Saigone su komunistais koalicinę valdžią. Komunistai reikalauja, 
kad Amerikos vyriausybė priverstą Thieu pasitraukti. Komunistų rei

kalavimą remia ir kai kurie Amerikos politikai.

.55
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Pravda išbarė
viena kolchozą

V

MASKVA. — Sovietų Pravda

Skaudžiai išbarti pareigūnai 
yra iš Lenino vardo kolektyvinio 
ūkio Zernogrado rajone, netoli 
Rostovo. Neabejojama, kad šis 
Pravdos rašinys yra tik pir

mas visoje serijoje puolimų ant 
atskirų ūkių.

New York Times

ka ir šiaurės Vietnamas jau su
sitarė karo paliaubas skelbti nuo 
lapkričio 1 dienos, vos šešios die
nos prieš lapkričio 7 rinkimus 
Amerikoje. Amerika sustabdy
tų laivų blokadą ir bombardavi
mus, o šiaurės Vietnamas pa
leistų belaisvius. Kariuomenių 
išvežimą, paliaubas ir rinkimus- 
prižiūrėtų tarptautinė komisija, 
kurioje būtų Prancūzija ir Japo
nija. Saigono naujos valdžios 
neutralumą garantuotų Ameri
ka, Kinija ir Sovietų Sąjunga.

Saigono valdžia reikalauja, 
kad karo paliaubos ir taikos su
tartis apimtų ne vien Vietnamo 
kovas, bet ir Kambodiją bei Lao
są. Kambodijos siena yra tik 
30 mylių nuo Saigono, pareiškė 
P. Vietnamo aukštas pareigū
nas.

Visi pranešimai sutinka, kad 
prezidentas Thieu turės pasi
traukti. • š. Vietnamo premjeras 
Dong pareiškė “Newsweek” re
daktoriui, kad “Įvykiai praėjo 
pro Thieu ir eina savo nuosavu 
keliu”. Iš Pekino pranešama, 
kad ten Hanojaus diplomatai sa
ko, jog Thieu negalės likti pre
zidentu, tačiau Hanojus sutin
kąs palikti jį vyriausybės na
riu. Jis galėtų vadovauti vienai 
iš trijų vyriausybės grupių: ko
munistų, Saigono dabartinės val
džios ir neutraliųjų.

apie 8-nių teismą
Lietuva — “nerami” respu

blika. Tokia antrašte įdėjo 
straipsnį “The New York Ti
mes” savo spalio 8 d. laidoje. 
Vilniuje nuteistuosius 8 jaunuo
lius, sako laikraštis, sovietų 
spauda vadina girtuokliais, gat
vės valkatomis, arba asmenimis 
su kriminaline praeitimi. Tuo 
tarpu, jie yra buvę gegužės 18 
-19 d. demonstracijos Kaune ak
tyvūs dalyviai, šaukę “Laisvės 
Lietuvai”. Vengdami rašyti apie [ 
įvykio patriotiniai politinį pobū-; 
dį, sovietai demonstrantus ap- Į į u mergaites. 
kaltino tariamu gatvės judėji- ________________ _________
mo trukdymu. I “

Bet, sako, laikraštis, tiek su- neseniai įvykęs lietuviu ir uk- 
sideginimai. tiek ir demonstra-1 rainiečių jurininkų sovietų laivo 
cijos įrodančios 
tautos nusistatymą prieš okn-■ ki jos uostą Pireaus. kur jiems 
pantą ir priespaudą. I . .

Tai dar kartą patvirtinąs1 azilio teisė.

> CHARLESTON. — Pietinėje 
Karolinoje užsidegė namas, kur 
tuo metu buvo senelė su šešiais 
anūkais. Ji išsigelbėjo su ketu
riais didesniais vaikais, o du li
kusius iš liepsnų ištraukė šei
mos šuo — San Bernardas. 165 
svarų, vardu "Budweiser". šuo 

[kelis kart šoko Į liepsnojantį na- 
; ma. iš kurio ištraukė už rankos

neabejotiną “Višera” nuplukdymas Į Grai-

| (7 jūrininkams) buvo suteikta
(E)
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JANIAN ALLIANCE OF AMERICA
WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

niekados nematytą, kiaulę, 
miesto šaligatviu bešniukštinė- 
lančią, ir nežinau kaip reaguo-

Automobiliu veik nėra. Ei 
na nesti arba mina dviračius

6395 GULF BOULEVARD, ST. PETERSBURG, BEACH, FLORIDA 33706 
TELEF (813) 362-1171 . ' . . .

Norintieji pirkti namus ar kitą nekilnojamą turtą Floridoje, St. Petersburg© apylinkė
je, pasinaudokite rimto ir sąžiningo Berger-Samuels Real Estate-patarnavimu.

Dram-UšKai oesiKeicianciuoae gamtos scęnovąizaziucse svajoja, 
pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių

Pagaliau prieinu ir namu 
perskyrą. Tarpe jų neva tvar
tai. Prie jų stovi karvės, lėliu
kai ir avys. Višfį pulkai kuda
kina. Mėšlo, kaip ūkininko 
tvarte, kur reikėtų kelių dienu 
ji i laukus išgabenti. Ir lai pa
čiame miesto centre. Kitur vėl 
kiaulių pulkas pagal šaligat
vius maisto ieško. Jo randa 
ir dar kokio! Dvokia. Apsidai
rau ir matau 
lėliškai 
nakties 
jos čia 
žmonės

o kai kurių i 
Motery’5 čia

LIETUVIAI MOKSLO 
PASAULYJE

Gunnar , Fjeldbo, Arvydas 
Kliorė, Boris Šeidel iš Jet Pro
pulsion Laboratory, California 
Institute of Technology, Pasede- 
na, Calif, paskelbė straipsnį apie 
bistatinius radaro matavimus 
Marso paviršiaus tarptautinia
me saulės sistemos studijų žur
nale ICARUS, tomas 16, nu
meris 3, 1972 m. birželio mė
nuo. - .

k

Ši grupė jau nuo 1967 metų 
radaro pagalba studijuoja Mar
so ir Veneros atmosferos ir 
traukos laukus,

Neseniai kita grupė radaru iš
samiai išstūdi j a v u mėnulio pa
viršių, o ši grupė pradėjo to 
paties.pabūdžio studijas apie ki- 
tas planetas. ' -

Saulius šimoliūnas

kad nelabai cs- 
atrodo. Matyti, kai 

metu nėra elektros, (o 
dega mylios atstumu) 
atlieka gamtos reika- 
jicms atrodo patogiau

sia. Nusispjaunu ir skubinu iš j 
to rajono. Tai neįtikėtina, kad’

DR. KAZYS GRINIUS 
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už So,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street —.Chicago, 60608

(y REGULAR
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ĮGALIOTINĖ IRENĄ RACINSKIĮJNĖ — BROKERĖ ALICE FISHER
Reikiamas informacijas ir patarimus suteiks I. Ručinskienė — Sabai Paims motelio sa

vininkė — 1301 Gulf Way, St. Petersburg Beach, Florida 33706. Telef, (813) 362-4321.
Atvykusieji susipažinti su vietos padėtimi, iš aerodromo ar stoties' bus- atvežti ir gaus 

nemokamai nakvynę Sabai Paims motelyje. Gi perkantieji, galutinam sutvarkymui pirki
mo reikalų, gaus nemokamai vieną savaitę gyventi minėtame motelyje, kuris yra prie pačio 
paplūdimio. v"*

Tad nepraleiskite retos progos, pasinaudokite šiuo pasiūlymu įr įsjgykįte nuosavybę 
lietuvių pamėgtoje vietovėje. •

yu.r~MT

užmauta po grandinėlę. Ausy
se ilgi, kaip pas mus čigonės 
nešindavo — auskarai. Taip vena, 
pat ir į nosį įvertas gelžgalis. į į landynę 
Žinoma, apie auksą čia jos nei 
svajoti nesvajoja. Jos ant gal
vos neša molinį puodą arba ry
šuli kokių skalbinių. Jei kuri 
turi mažą vaiką, jį neša ant nu- 
■garos. Jei nešamas vaikas mie 
ga jo galvytė, nukarusi į šoną 
tabaluoja, arba sukritęs į su
rištą maršką. Kaip ten jis ne- 
uždūsta?

Priešais iš lengvo prieš mane 
ateina mažas lėliukas. Jis toks 
ramus. Pasigaunu ir nufoto- 
grafuoju. čia šaligatviu eina 
karvės, kiaulės ir ju paaugliai. 
Žmonės, jei kelio klausdamas 
užkalbini, nenoriai arba visai 
nieko neatsako. Iš padilbų per
žvelgia ir eina sau, palikdami 
stovėti.

Pamoju vežiką ir prašau 
vežti į Statler Hotel, kur ram- 
du visai kitokią atmosferą. Ne
sikeliu į kambarį, bet 'smunka 

Pietūs, 
restoranas pilnas turistų. Ja
me švediškas stalas ir valgių 
net akys raibsta. Groja geras 
orkestras, o už bufeto patarnau
ja švariai atrodantys tarnai. 
Už tris dolerius valgyk ko tik 
širdis gęidžią. Orkestras pilą 
visokias melodijas. Jos euro- 
pietiškos ir seniai man girdė? 
tos. Aš eidamas nuo bufeto su 
lėkšte rankoje, pamoju jiems 
ir paprašau užgroti Strauso val- 

Vos baigus grojamą melįo- 
diją, jie išpildo mano prašy
mą. Visi ploja ir aš jiems Įme
tu keletą pinigų.

Pietūs karališki. Visi paten
kinti. Tingiai keliuosi ir einu 
iš restorano poilsiui. Nuo man 
pasiūlytų bet kokių “turui” — 
atsisakau. Jokio noro nebėra 
matyti dar ką nors daugiau.

(Bus daugiau)

Į Einu per tiltą. Upelis veik-iš-j 
kiek vielos ten džiūvęs. Matau jame moterys 

jplauna skalbinius ir čia pat 
ant purvinos žemės džiausto.

; Prie upelio 
gylis gal trejetas pėdų, daugy
bė juodų, į -šernus panašių, 
kiaulių. Jos visos su visais prie
augliais subridusios savo nu- 

šdribusius pilvus vėsinasi. Ne
toli jų būrys vaikų. Jie visi su
telpa ir santaikoje maudosi.

Suku Į viešbučio pusę pavar
gęs nuo tų netikėtų nematytų 

mui raktą ir ir nedžiuginančių vaizdų. No
riu ten, kur švaru, gražu, nors

\ NAŠLIŲ KLUBO BANKETAS 
Praėjusį sekmadienį Polo

nia svetainėje įvyko našlių ir 
našlikių ir pavienių metinis 
banketas, kuris gražiai pasise
kė. Svečių jr pačių narių at
silankė arti trijų šimtų žmo
nių Banketo puota prasidėjo 
po ketvirtos valandos popiet 
Klubo sekretorė Anna Condux 
atidarė vakaro programą, gra
žiai visus pasveikino ir Jurgio 
Joniko orkestrui pritariant so
listė Estelle Rogers publikai 
padedant sugodojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus. • '

Našlių klube pirmininkė 
Mary Naberieza syeikino visus 
banketo dalyvius taip gausiai 
susirinkusius ir nepatipgęju
slus atvykti į banketą. Paskui 
programą tęsė Anna Copdux. 

IJi pristatinėjo . politikos žmor 
nes, kurie gražiai pakalbėda
mi sveikino našlių klubą, bū
tent Jony Y’uknis, Adam An
derson, Frank Savickas ir John 

iBlatty. Svečius sveikinp Suvai- 
kurio dabartinis'1“^ draugijos pirmininkas 

\ asilievas ir Naujienų admi
nistratorė p. Kristine Ąustin, 
kuri visus esąpčiųs svetainėje 
svečius užkvietė /sekmadienį 
atiląnkytį į Naujienų Kaukėtą. 
Gražias kalbas pasakė valdy
bos . nariai vicepirmininkė 
Julija Sačiauskienė, raštinin
kė Viktorija Šepką, Jonas Jo
nikas ir kiti.

Po programos prasidėjo ya-

£ąip pavasaris, klcIs pradžioje pro tirpsunti sniegą Liepia 
uazaynm'^kleisu. mazuų, aeįiuž-ntu spindinu žiedą, apkaišo medžių sakas 
iugiiuais, kaip Konietemis ir pamažu jveda i gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Drambliškai oesikeiciaaciuose gamtos scenovaizdžiuose svajoją, 
juokauja ir verki? poetai, _ 
įėlmes'. j .^1/' ’V/-.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos Leidimų., ‘
Į. J. Aygusfaityre - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for- 

nąto, JL2t> psL Kaina $1.— .
Z. Jurgis Baltruiaiti$y ŽĘM£S PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos. 

Kišezunio'iormato, 157 psL ‘
5. ąotkp Juzė, etLERASetAl 1R RAITAU 155 psl. §1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU "VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktine, ItiS 

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

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
tisvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.U0.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko
-Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00. - '

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 85 psl. $L0Q.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI Rinktinė fytika, 167 psL, $8.00.
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. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

j5 psL $1.00. / į
24. Adomas Jasas, Būk PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. S3.Ė0.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

.ištinę arba užsakyti paštiį pridedant čekį ar piniginį orderį.
' ; \ N A D J Į E N O S,
1739 So. Halsted St^ Chicago, HL 60608

jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip ŠĘPTYN1US MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.
didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bes apdraudę ir ligoje pašaipa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS' neieško pelno/ o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.
jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.
jaunimui duoda gerą Taupomąja Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdrauda: 
už SI.000.00 apdraudos tik $3.QQ mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis S2 00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Lapienė. Nuo sUrbgus maisto 
net stalai lūžo. Specialios ap- 
tar nautojos mandagiai ir grei
tai aptarnavo. Nuotaiki buvo 
labai puiki. Svečiai linksmi ir 
prje Jopiko orkestro visą va
karą smagiai šoko. Buvo sve
čių puikiais balsais, kurie gra
žiai dainavo. Į

Rengėjai ir klubo valdyba 
džiaugėsi, kad banketas, visais 
atžvilgiais pasisekė. Šia proga 
primenu, kad našlių susirin
kimas įvyks lapkričio 10 dieną 
^Hollywood svetainėje, 1739 W- 
43rd St Koresp.

CHICAGO, ILLINOIS 60603 
aza-auslas. Presriert Pnone 847-7747

Miestelis maž?- akmenimis 
grįstas, o Šaligatviai — vargiai 
sutiktą gali prasilenkti. Mieste 
namai ir namukai be jokio sti
liaus ar architektūros. Be vie
no kito, vis sukrėsti kaip kam 
ir kada pasitaikė. Labai daug 
iš jų suskilę, ištrupėję, nieka
dos nedažyti ir neremontuoja
mi. Prieinu viena toki suirusi 
namuką ir matau ant jo laiptų 

Į įsikūrę kirpėjai. Kas pasistatęs 
kaladę/ kas surrnsją kedę, - kai 
kuris visai ant suirusių laiptų 
sėdi, kerpa, skuta ir veidus 

I prausia, žiūriu nustebęs, tiek 
daug prikirptų plaukų maty- 

! damas, kuriuos vėjas neša 
miesto gatvėmis. Vienas iš kir
pėjų prašo palaukti, atseit, jis 
jau tuoj galias ir mane apkirpti, 

į Jų kirpimo įrankiai sukrauti ant 
plikų, purvinų plytų, prie ku- 

Į rių dideli muilo pufų puodai, 
kuriuose Įmerkti skutimui rei
kalingi šepečiai.

Pasisuku kiek į kairę ir ma
tau mažą šventyklą. Ją puošia 
vien aukso spalvos ir i vidų nė
ra vietos įeiti. Visi maldinki- 

I *■

kai eina ap’ink, suduoda į ten 
esantį nemažą varpą, kuris vis 
kitaip suskamba ir lenkiasi, 
tūpčioja, apie nosį makaruo- 
dami. Jų liek daug, kad be jo- 

[ kio perstojimo eina ir eina. 
| Apeinu ir aš iš visų pusių apžiū

rėdamas. lik į varpą nedaužiu.
Siaurutės be jokio išplanąvi- 

mo galvelės neretai pilnos ma- 
ižu krautuvėlių. Visur laksto 
j labai daug vištų ir tarpe jų gai- 
Įdžiai. pasipūtę traukia užsi
merkdami visokiais, balsais, 

j Tokiais skardžiais balsais gai
džių niekad neteko man girdė- 
i ti. Kada ne kada pravažiuoja 
j kokia išklerusi mašina. Labai' 
; daug važiuojančių arkliais «ir 
■ asiliukais. Mažoj galvelėj pri- 
jeinu tokį nematytą darbą dir
bančius: didelis akmuo visai 
jkaip Lietuvoje pas ūkininką 
Į viena girnų pusė

Ta girnapusė pritaisyta prie 
j lokių šikšnų, kurias judina 
| jauna moteris. Slinkiai, bet lą- 
jbai vikriai suka tą girnapusę 
ir kartu maitina krūtimi mažy
lį. Du darbai atliekami vienu 

'melu. Netoli manęs stovi pora 
amerikiečių turistų ir tą neį
prastą reginį fotografuoja. Mo
teris. lai pamačiusi, plačiai iš
sišiepia ir dar suspartiną tą sa
vo darbą. Vyras gi. prie suka
mo rato peilius bei kitokius na
mu apy\okos reikmenis aštri-

JU0ZAS KARIBUTAS

kelionę aplink pasaulį
(Tęsinys)

”. ir gi pagaliau esu? Ar aš 
ne-iaklydauGalvoju važiuo
damas purvinomis ir plūktinių 
n >. ių gatvėmis. Viešbutis gra
ži:'. Turistams viskas geriau
sia. Aplink viešbuti gausybė 
rdįų krūmų ir. įvairiausių g^- 
lių. Teniso aikštė golfu žaidy- 
iv i rajonas ir viskas, kas tu
ristą patenkinti galėtų. Laiki
nai nuotaika pasitaiso.

VIDTHDIENI į KATMANDU

' psitsarkęs išvykau į miestą, 
i Nepalu sostinę Katmandu. 
Kad daugiau pamatyčiau, nu
sprendžiau eiti pėsčiomis. Su
sitinku dviračiais ir-pėsčiomis 
labai daug amerikoniškų hi
pi • . VėVau paaiškėjo, kodėl 
čia jų tiek daug yrą. Narkoti
kai laisvąi ųaudojanų. Čia 
narkotikus siūlo ant kiekvienos 
gatvelės kampo. Narkotikai su
trinti į smulkius miltelius ir įvy
nioti į mažus“ cigarus bei ciga
retes. Taigi, čia hipių rojus.

piane matau ateina 
d’dslą kiaulė. Indijoj karvės, 
c‘ą kįaųlčs. Nustebęs nenoriu 
tikėti ir prądedu abejoti, ar tik 
pe iš zoologijos sodo pabėgęs 
koks šernas. Juoda, plaukai 
ilgi, pasistoję ir atrodo lyg pa- 
§iutusL Praeina žmonės, kiau
lė jjems nieko nedaro. Prąsėii- 
no jį ir pro manę lyg niekur nie
ką. Atidžiai apžiūrėjau dar

na. Jam lengviausias darbas, šiais laikais ir dar tokioje gra- 
Matoinai, jie abu iš to pragy- žioje kalnų- papėdėje, kur tiek 

Jų darbo patalpa panaši.saulės ir gražios gamtos, tai 
grindys sudėliotos'pamatyti galėtumei.

iš pagalių, be jokių langų 
užverstą tiek 
yra.

Trokštu ir nežinau kur rasti 
tokią vietąx kurioje galima bū
tų patikėti, kad išdrįstumei at
sigerti. Nežinomais gėrimais 
nepasitikiu. Pagaliau užeinu į 
mažą, bet švarią krautuvę, ku
rią laiko žydų kilmės žmonės, 
ir paprašau apelsinų sunkos. 
Jie paima bonkas ir iš karto 
abu nori mane aptarnauti. Vie 
nas duoda kenuotą dėžutę, ki
tas suranda atidary 
angliškai kalbėdami siūlo 
šokių kitokių prekių, žinoma,1 tik turistams, 
jų neperdaugiausia ten ir ma
tau. Minutėliai atsisėdu ir at
gavęs jėgas vėl einu.

Užeinu ištisą virtinę senų, su
lipusių, be jokip-ątskynmo pluk tiesiai restorano link 
Itinių namų. Langų jie neturi, 
tik mažas dureles. Kiekvieno
se durelėse matau krautuvėles. 
Pamažu einu lyg norėdamas 
;ką pirktis, kad galėčiau geriau 
įsižiūrėti, kas ten pgeduoda^ 
ma. Vienoje iš jų matau: su
mesta šviežia mėsa ant cemen
tinių grindų, o-jos purvinos. 
.Pardavėjąs, .pą^įstątęs, kaladę 
ir pašid'Čjęs dhf*’'jos kirvį lau
kia pirkėjų. Musės sukasi ratu, 
vaikšto ant mėsos ir laimingos^są 
gaudamos kuo nfaitintis. Kai 
pirkėja įeina, stebiu.ir matau, 
kaip ji pavarto vieną mėsos ga
balą, nepatinka;. meta vėl ant 
grindų. Tada paijna kitą ir taip 
ilgai mėto, varto, kolei paga- 

išsirenka. Tada pardavė- 
kuris ir “nepasijųdinda- 
iki šiolei sėdėjo ant grin- 
pasikelia ir kerta jai jos 

nurodytą gabalą.' Niekuo ne
susupa ir nevynįoja, bet meta 
tiesiai į pirkėjos abejotinos šva
rumo turimą maišą. Tokį mais
to produktų pardavinėjimą 
pamačius praeina noras kur 
nors ir ką nors rįar valgyti. Ar 
ba vėl, kitoje parduotuvėje 
(jei jau taip galima pavadinti) 
pridėta įvairių maisto produk
tų. Jie visi sumesti kur ir kaip 
pakliuvo. Indai niekuo neuž
dengti. Musės baliavoja, džiau
giasi, kad gudrūs žmonės čia 
dar neišrado visokių plastiki
nių apdangalų bei kitokių prie
monių nuo jų apsisaugoti. Kai 
ant sviesto musės sutūpė, ma
tau pardavėja ima skudurą ir 
drožia be pasigailėjimo, kol 
jos visos, į sviestą sunnirlcdy- 
tos, raitosi, kolei jas išrankio-

vežįmą, kurį traukia asiliukas 
jįr dąįrosi arba tarp savęs juo
kauja. Kopiu į kalniuką, už 
kurio jau ir miesto centrinė 
gatvė. Dešinėje didelis parkas. 
Kairėje į miesto centrą platūs 
vartai. Suku kairėn, kur ma
tau vaikšto daug žmonių. Čia 
vyrai dėvi kelnes, bet jos tokio 
keisto fasono, pasižiūrėjus iš 
karto juokas ima. Nuo juos
mens iki kelių tiek plačios, lyg 
būtų sijonas. Nuo kelių tiek 
siauros ir aptemptos lyg būtų 

J kojinės. Veik visų jos baltos 
I spalvos arba kreinavos. Ka- 
Idangi tokią šviesią spalvą la
ibai sunku švariai išlaikyti, o 
čia bendrai jokios šyąros žmo
nės nežino," tai visi' vaikšto 
murzini. Ant kąjvoą kąžkąs pa
našaus i turbaną, 
mažą kepuraitę.
dirba sunkesnius darbus jr jos 
labai suvargusios. Jų apsirėą- 
gimas gal būt nuo šimtmečių 
toks pat išlikęs ir iki,šįų mo
dernių dienų. Jos apsisukusios 
kokiais tai medžiagos aptriu
šusiais gabalais ir dar būtinai 
tamsiais. Basos, nors ant ko
jos, dažniausiai ir ant abiejų,

----- r-—— ir-l - .



VokieČių okupacijos laikais 
Lietuvoje pogrindyje buvo lei
džiami įvairūs laikraštėliai. Jie 
paprastai informuodavo gyven
tojus įvairiais klausimais, kurių 
vokiečiai neleisdavo viešai na
grinėti. Paskaičius vieną kitą 
tais laikais slaptai leistą laikraš
tėlį; susidaro įspūdis, kad buvo 
ruoštąsi nepriklausomos Lietu
vos atsikūrimui ir net buvo svar
stoma, kokiais pagrindais atsi
kūrusi Lietuva tvarkytis.

Ypač Amerikoje visą laiką 
gyvenusiems žmonėms bus įdo
mu žinoti, kaip lietuviai galvoje 
religijos ir bažnyčios klausimą 
išspręsti. Tai štai kokie buvo 
samprotavimai religijos ir baž
nyčios klausimu.

Į reformuotą demokratiją
5. Religija valstybės gyvenime

Pas mus anksčiau buvo įpras
ta arba religiją mėginti visiškai 
išstumti iš visuomenės gyveni
mo, padarant ją grynai kiekvie
no asmens privatiniu dalyku, ku
riuo valstybė nesidomi, arba kaž
kurias gyvenimo sritis palenk
ti aiškiems religijos reikalavi
mams ir visus piliečius versti 
šitiems reikalavimams nusilenk
ti, nepaisant,' ar jie tiki ar ne. 
Manydami, kad politinio visuo
menės susigrupavimo statymas 
ant religijos arba ant antireligi- 
jos yra iš esmės klaidingas, mes 
ir į religijos vaidmenį žiūrime 
■kitaip, negu žiūrėta anksčiau. 
Ateities Lietuvoje religija nega
lės būti nei iš visuomenės išmes
ta, nei visuomenė jai palenkta.'

Religija, ypatingai krikščio
niškoji, turėdama aukštą mora
lę,'aiškias sankcijas, įpareigo
dama žmogų jo sąžinėje, išvys- 
tydama didelį kultūrinį ir socia
linį veikimą, yra pozityvus veiks
nys valstybės gyvenime, dauge
liu atžvilgiu pozityvesnis, negu 
mokslas, menas, sportas. Jeigu 
tad valstybės remia šitas sritis 
ir jų nelaiko tiktai grynai pri
vatinėmis, kadangi jos tarnau
ja visos tautos kultūros.pažan
gai, tai tuo labiau valstybė, pri
valo remti religijos darbus kul- 
tūros,' labdaros ' ar“''socialinėje 
srity. Pozityvus valstybės nu
sistatymas religijos atžvilgiu 
yra pirmasis principas, pagal ku
rį turės būti išspręsti ateityje 
valstybės ir Bažnyčios santy
kiai. ’' ' / '

Pripažindama religiją pozity
viu veiksmu, valstybė tuo pa

čiu įsipareigoja duoti laisvę vi- 
šoms konfesijoms savo tikėjimą 
skelbti ir praktikuoti. Tačiau iš 
kitos pusės, skelbdama asmens 
ir sąžinės laisvę, valstybė negali 
versti savo piliečių priklausyti 
tai ar kitai religijai arba atlikti 
tos ar kitos religijos reikalauja
mas praktikas. Tikėjimo prak
tikavimas ar nepraktikavimas 
yra kiekvieno asmens dalykas. 
Dėl savo religijos įsitikinimų pi
lietis neprivalo turėti nemalo
numų ar naudos įstatymų ir vals
tybinės praktikos srityse.

Religinės bendruomenės, pri
klausydamas ideologinei sričiai, 
valstybės akyse stovi toje pačio- 
ej eilėje, kaip ir kultūrinės or
ganizacijos, vadinasi, privalo tu
rėti juridinio asmeps teises. Sa
vo viduje joms reikia palikti 
tvarkytis pagal savo nuostatus. 
Valstybė neprivalo kištis į iš
vidinę religinių bendruomenių 
santvarką. Zakristijonaųti val
stybei niekados nedera.

Mokėti dvasininkams atlygi
nimą už religinius patarnavimus 
yra tikinčiųjų, ne valstybės, da
lykas. Dvasininkai negali būti 
valstybės išlaikomi, nes ne vals
tybės reikalas rūpintis religiniu 
kiekvieno asmens gyvenimu. 
Dvasininkų ir apskritai religi
nės bendruomenės išlaikymas 
privalo gulti ant pačių šios ben
druomenės narių. Tačiau jeigu 
religinė bendruomenė dirba kul
tūrinį, karitatyvinį ar socialinį 
darbą, laikydama mokyklas, 
prieglaudas, šelpdamas vargšus, 
leisdama spausdinus ir t. t., ta
da valstybė privalo šiuos darbus 
paremti, kaip kad ji remia visa 
tai, kas kelia krašto gerovę ir 
tautos kultūrą.

Du dalykai pas mus būdavo 
nesutarimų šaltinis: santuoka’ 
ir tikybos dėstymas mokyklose. 
Tačiau iš vienos pusės pripažįs
tant sąžinės laisvę, iš kitos re
ligiją laikant pozityviu veiksniu, 
šiuos nesutarimus lengva paša
linti. Santuoka turi būti ir re
liginė, kad būtų pagerbti tikin
čiųjų įsitikinimai, ir civilinė, 
kad būtų pagerbti, tie, kurie re
ligijos nepraktikuoja.’. Piliečiai 
turi turėti galimybės pasirinkti 
savo jungtuvių formą tokią ko
kią jie nori. Abi santuokos for
mos — ir religinė ir civilinė tu
ri turėti vienodos juridinės ga
lios. Be abejo,, moterysčių re
gistraciją. turi vesti valstybės 
įstaigos, todėl religinės santuo- 

ikos turi būti ufcregistttotos-. ati
tinkamose valstybėse įstaigose. 
Tai padarys tie, kurie piliečius^ 
tuokia religiškai. Moterystės by
los turėtų būti keliamos tose in
stitucijose, kuriose moterystė 
sudaryta Kaš susituokė religiš
kai, savo moterystę tvarko pa
gal religijos nuostatus; kas su
situokė civiliškai — pagal vals
tybės įstatymą. Tuo būdu bus 
išvengta painiavos, kuri atsi
randa, kai įvairių institucijų 
sutuokti asmens pradeda byli
nėtis.

Tikybos dėstymas mokykloje 
taip pat neturi būti nei visiškai 
pašalintas nei prievarta bruka
mas visiems. Tikinčiųjų tėvų 
vaikams jų tikyba mokyklose 
privaloma. Tačiau tėvai visa
dos turi teisę pareikšti kitokį 
savo nusistatymą ir prašyti at
leisti jų vaikus nuo tikybos mo
kymosi. Kadangi tėvai yra pir
maeiliai vaiko auklėtojai, todėl 
jie ir turi teisę duoti vaikui to
kią pasaulėžiūrą kokią jie laiko 
tinkamiausia. Taip ateityje ir 
turės būti tvarkomas religijos 
mokymas mokyklose. Jau Lai
kinoji Vyriausybė tokius nuo
status išleido. i

Priesaika ir iškilmingas pa
sižadėjimas teismuose, kariuo
menėje ir visur kitur turės vie
nodos saistamosios galios ir ga
lės būti pasirenkamas laisvai pa
gal kiekvieno norą.

Kadangi Katalikų Bažnyčia 
yra tarptautinė organizaciją ir 
jėgą, todėl su ja jau įprasta tu
rėti speciali sutartis, vad. kon
kordatu, ir palaikyti diploma
tinius santykius. Atrodo, kad 
Vatikano vaidmuo po karo bus 
labai reikšmingas. Todėl diplo
matinių santykių palaikymas 
mums bus ne tik naudingas, bet 
ir reikalingas, Ignoravimas to
kios galybės, kaip Vatikanas, ar
ba net kova su juo tarptautinėj 
politikoj mums būtų tiktai pra
žūtingas.

Vadinasi: tikėjimo laisvė ir 
įsitikinimų pagarba privatinėje 
srityje, parama kultūrinėje sri
tyje, korektiški santykiai diplo
matinėj srityje, — štai tie prin
cipai, pagal kuriuos turės būti 
tvarkoma religiji Lietuvos atei
ties gyvenime.

Stasys Juškėnas
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SKAITYK FATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS
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Prezidentas galvoja, kad pragyvenimo pašalpa yra duotina tik tiems, kuriems tikrai jos 
reikia, bet ne tiems, kurie yra pajėgūs dirbti, bet nedirba. Todėl, jo rekomenduojama pašalpų 
reforma įjungia “darbingumo” principą, kuriuo pareiškiama, kad parama bus teikiama tik 
legaliai įrodžiusiems tos pašalpos reikalingumą, o darbingieji turės dirbti.

Prezidentas galvoja, kad geriausiai kovoti prieš nusikaltimus ne atlaidžiomis teorijomis, 
bet logiška politika. Todėl jis užėmė griežtą liniją prieš kriminalą, už stabilizuotą visuomenę. 
To rezultate, augantis nusikaltimų skaičius buvo sumažintas iki žemiausio laipsnio*koks-bet ? 
kada buvo per dešimt metų, o mūsų miestai bei universitetų rajonai yra daug ramesni negu kad 
buvo 1968 metais. ''

Prezidentas galvoja, kad masinis vaikų vežiojimas busais yra neteisinga priemonė. Jis \ 
sako, kad jei.duotumėm užtenkamai pinigų visoms apylinkių mokykloms, mes galėtumėm 
pagerinti švietimo kokybę visiems — ir šio projekto vardas yra švietimo kokybė. Geru 
išsilavinimu žmonės gali išvystyti savo pilną pajėgumą mūsų bendruomenėje. Taip pat 
Prezidentas pasirašė ir įteisino Etninio Paveldėjimo Aktą, kad mūsų vaikai studijuotų įnašą 
visų etninių grupių, kurios padarė mūsų Valstybę stiprią.

Prezidentas galvoja, kad griežtos priemonės prieš narkotikus yra geriausios. Todėl jis 
išsikovojo susitarimus iš 20-ties valstybių, kad būtų sustabdytas narkotikų transportavimas, 
ir stipriai aplaužė platintojų tinklą.

Prezidentas galvoja, kad kova prieš Infliaciją gali būti laimėta, bet vyriausybė turės 
vengti išleisti daugiau pinigų negu turi, o “infliacijos psichologija” turės būti palaužta. Todėl 
jis įvedė devyniasdešimčiai dienų algų — kainų užšaldymą, papildytą kitomis lanksčiomis 
kontrolėmis, ir vetavo keletą kongreso priimtų, brangių projektų. '

Prezidentas galvoja, kad idėja pagerinti santykius su Rusija ir Kinija yra gera — jei mes 
tuo pačiu laiku paliekam kariškai stiprūs. Tad kai mes siekiame taikos užsienyje, jis užsitikrino, 
kad savo namuose būtų išlaikyta stipri karinė sargyba.

Kai turite Prezidentą, kuris galvoja labai panašiai kaip ir Jūs, savaime suprantama, kad jį 
reikia išlaikyti tame poste. Jau vien dėl to daug amerikiečių sako, kad mums reikia Preizdento 
Nixono — dabar labiau negu bet kada. .

Taupymo Indėli*!
Apdrausti iki $20,000,

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 6060
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos.

NSURED

RSAL
Prezidentas Nixonas 
dabar labiau negu bet kada

Miurice H T - j. t. for by tbe Hniace Cotnmitttt to Re-Elect the ftWdentJ
Maunce H. Staru, ChetaMa,C.UalįWM Wuibwn. Depnty Chairman, PanlBarrick.Trewurer, 1701 Penwlvaaia Avaaoe, Washinstoo, D.<£
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Kitose JAV vietose: 
meta m g _____

pusei metu ___

EMPIRE STATE 
NEPASIDUODA

Kanadoje:
metama _______
pusei metų ___
vienam mėnesini

Naujienos eina kudiec, riant 
sekmadienius. Laidiu Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
UI 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigui raikia siųad paėte Manėj 
Orderiu kartu «u užaakyme.

bės negarbėj” labai nuotaikingai 
rašo apie jo “vertumą” ir “ne
vertumą” būti garbės nariu, nu
rodydamas, kad ir su Vaižganto 
kanauninkyste buvę panašiai,

Apie 40 metu aukščiausio pa
stato pasaulye titulą turėęs Em
pire State Building New Yorke 
pasijuto pavojuje savo pirmeny
bę prarasti, tad jo šerininkai 
nutarė pastatą iškelti dar IĮ 
aukštu — iki 113 aukštu ir 1494 
pėdu aukščio. Tuo būdu šis pa
statas vėl aukštesnis 144 pėdo
mis už du kitus New Yorke po 
110 aukštų pastatus ir 44 pėdo
mis aukštesnis už Chicagojė sta
tomąjį Sears 110 aukštų pasta-

Atrodytų, jog ą. a. prel. M. 
Krupavičiaus asmens visapusiš
kam apžvelgimui — dar tikrai 
trūko straipsnio apie velionies 
rašytinius darbus: parašytas ir 
išleistas knygas, redaguotus lai
kraščius bei šimtus, o gal ir 
tūkstančius parašytų straipsnių.

kiek kritiškai užsimena pgie 
“Laik. vyriausybės “atveiksmi- 
nimo “pastangas”, Ąudaltis 
(taip pat slpv.) klausia: “Kada 
Vaitiekūnas teisybę rašė?” Apie 
a. a. M. Krupavičių, nes vienamdail. Pauliaus Jurkaus pieštu 

viršeliu, geram popieriuje, su 
daugeliu iliustracijų. Numeris 
skirtas a. a. prel. Mykolo Kru
pavičiaus atminimui, todėl ir 
iliustracijos — daugiausia lie
čia garbingąjį velionį, jo gy
venimą ir paskutiniąsias dienas.

šis leidinys, galima sakyti, 
nebevadintinas nei žurnalu, nei

“Lietuvis Žurnalistas” — Lie
tuvių žurnalistų Sąjungos nepe
riodinis leidinys. Leidžia LŽS 
Centro Valdyba. Redaktorius 
Vytautas Kasniūnas. Redakci
nis kolektyvas: Juozas Vaišnys, 
SJ, Vladas Būtėnas, Jurgis Ja- 
nušaitis, Algirdas Pužauskas. 
Administruoja Jurgis Janušai- 
tis. Antraščių Vinjetes piešė 
dąil. Pov. Kaupas. Redaktoriaus 
V. Kasniūno adresas: 3754 W. 
70th Place, Chicago, Hl. 60629, 
USA. Adm. J. Janušąičio adre
sas; 2534 West 69th St., Chica
go, Ill. 601529,'USA.-

Dar toliau šiame numeryje 
Alf. šešplaukis rašo apie Hilaire 
Belloc — kaip Krikščioniškosios 
kultūros gynėją (jo 100 m. gi
mimo sukakti minit), literatūros 
Pr. Naujokaitis rašo apie “Tra
giškosios epochos veidą” Ber
nardo Brazdžionio poezijoje, J. 
Venckus, S. J. apžvelgia Jurgį 
Pabrėžą — kaip botaniką (jo 
200-tojo gimtadienio proga), is
torikas dr. Algirdas Budreckis 
žvilgteri į 1941 m. Sukilimą, Ka
zys Škirpa rašo apie “Vyriausy
bės Golgotą”, Druidas (slapv.)

Toliau plaukiant į viršų Nemunu stovi Kaunas, 
sujungtas nedideliais tiltais ir puikių konusų sto
gais ir baltais, žalumynuose palukiojančiais, namais. 
Ko gero Kaunas visų laika buvo toks nuo XII am
žiuje įsteigimo laikų: Kelis šimtmečius paeiliui Kau
nas buvo priešakinėje gynybos linijos pusėje, pasto
damas kelių nuolat puolantiems kryžiuočiams. Aukš
čiau stovi Druskininkai su savo gydančiais vandeni
mis. O štai ir Gardinas ir ant stataus Nemuno kran
to stovintis amžinybės simbolis — Koložos cerkvė, 
Gardino vienmetė, statyta XII šimtmečio 80 metais.

$22.00
$12.00
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kas skaičius lietuvių. Beveik visi dirbo ir buvo gana 
gražiai Įsikūrę. Vieni jau turėjo savo namus, keli tu
rėjo drąsos atidaryti krautuves su įvairaūsiais lietuviš
kais valgiais. '

Miestelio lietuviai jau buvo tiek išprusę, kad jie Įsi
gijo savo svetainę, kurioje ruošdavo įvairius vakarus. 
Kartais parsikviesdavo žmones iš kitų kolonijų, su
ruošdavo kalbas ir svarstydavo politinius ir visuomeni
nius klausimus. Bet didžiausią pasisekimą turėjo va
karai su programomis. Būdavo vaidinimų, skaityda
vo monologus, eilėraščius. Viename tokiame vakare ir 
mudu su žmona dalyvavome.

Tai buvo graži ir smagi sueiga. Man ji paliko malo
nų įspūdi, kurį dar ir .šiandien prisimenu. New Bri
tain lietuviai buvo svetingi , mandagūs ir draugiški. 
Chicagoj lietuvių tais laikais buvo žymiai daugiau, bet 
Chicagos lietuviai nebuvo toki draugiški, kaip New 
Britain lietuviai. Chicagojė lietuvių skaičius buvo di
desnis, bet čia ir kova už būvį buvo daug sunkesnė. 
Tuo tarpu New Britain valstijoje lietuvių buvo žymiai 
mažiau ir kiekvienas, kuris tiktąi dirbti norėjo, turėjo 
darbo. Kodėl vienoje kolonijoj gyvenantieji buvo sve
tingi, o kitoje atsargūs ir šaltesni, šiandien man būtų 
sunku pasakyti. Aš tiktai konstatuoju tuometinę tik
rovę. r.

“Tėvynės Sargą” labai gra
žiai ir sumaniai redaguoja ve
teranas veikėjas dr. Domas Ja
saitis, adresas: 220 N. Seventh 
Ave., Mount Vernon, N. Y, 10550, 
USA, administruoja — Jonas Ja
kučionis, 503 Euclid Ave.,-Broo
klyn, N. Y. 11208, USA. Nume
ris viršelyje pažymėtas 1972 m. 
1 (32) datos pridedant jog tai 
politikos ir socialinių mokslų 
žurnalas, įsteigtas 1896 m.

Žurnalo pirmasis puslapis pa
puoštas a. a. Prel. M. Krupavi
čiaus viena iš vėliausiųjų nuo
traukų, o toliau — šv. Tėvo svei
kinimo jo 85-kerių metų sukak
ties proga lietuvišku ir anglišku 
vertimais bei originaliu sveiki
nimo tekstu lotynų kalba.

Dar toliau — vedamojo vietoj 
— prof. dr. A. Ramūnas pabe
ria sparnuotų lakaus stiliaus 
minčių apie a. a. prel. M. Kru
pavičių. Seka Vyt. Bagdanavi- 
čiaus, MIC rašinys — “Krupa
vičiaus kunigystė”. Tai dau
giausiai velionies minčių kom
piliacija iš jo paties didžiulio 
veikalo “Kunigas Dievo ir žmo
nių tarnyboje” su trumpučiais 
kompiliatoriaus komentarais.

Prisimenant M. Krupavičių, 
kaip Steigiamojo Seimo narį, at
spausta jo kalba, pasakyta Sei
mo posėdyje.

Istorikas Pr. Pauliukoriis, 
straipsnyje “Mykolas Krupavi
čius ir Žemės reforma” duoda 
statistikos lentelėmis paremtą 
skersinį piūvį apie M. Krupavi
čiaus didį darbą ir jo pastangas 
Lietuvoje žemės reformą pra
vedant. Toliau apie garbingąjį 
velionį rašo ir. dar du autoriai: 
P. Maldeikis straipsnyje “Dide
lio gyvenimo paskutinieji me
tai” ir Antanas Repšys — 
straipsnyje “Paskutinės prel. M. 
Krupavičiaus dienos”. Galiau
siai atspaustas a. a. prel. M. 
Krupavičiaus testamento teks
tas bei eilė laidotuvių nuotrąu-

“Rybinas praplaukė pro šiuos ramius lietuviškus 
miestelius: Smalininkus, Jurbarku, Raudonę, kur 
dar ir šiandien tebestovi Gedimino ųžuolas, vienas 
seniausių visoje Lietuvoje; Veliuona, kur savo laiku 
buvo pati stipriausioji Nemuno tvirtovė. Čia kry
žiuočiai pirmų karta paleido į lietuvius parako šū
vius. Ir viena pirmųjų kulkų čia 1341 metais buvo už
muštas karalius Gediminas

$23.00
$13.00
$3 JO

dens keliai, lietuvių statytos ir gintos pilys, lietuvių kas
ti kanalai ir tiesti tiltai. Savo ekspedicijų praeitais me
tais Rybinas pradėjo Klaipėdoje, prie Dangės, kur susi
rinkdavo senovės pirklių laivai. Paruošta ekspedicija 
įplaukė į Nemunų, o jo vandenimis pasiekė Gūdi jų, o vė- 
laiu jau ir Ukraina. Rusų laikraštis kelionę šitaip ap
rašinėja:

— peikė — Pr. Alš.).
V. Aleiska rašo apie “Ernesto 

Galvanausko paskutiniuosius 
metus"; perduodama Vlado Jur- 
gučio laiškų, rašytų M. Krupa
vičiui, eilė tekstų; J. Slavėnas 
pateikia rašinį “Mažos pastabos 
apie didelį žmogų” (Prof. V. 
Jurgučio šviesiam atminimui); 
perduodamas prel. J. Balkūno 
tekstas pamokslo “Vlikas turi 
tautos mandatą”, pasakyto Su
važiavimo proga šv. Antano baž
nyčioje, Detroite. Apie Vliko 
seimą rašo S. Garliauskas. Pami
nimos sukaktys: Pov. Gaučio, 
dr. E. Ząlubo, dr. V. žemaičio, 
Pr, Ąlšėno, M. Galdikienės, dr. 
P. Jucaičio ir dr. O. Labanaus
kaitės. Nekrologiniai rašiniai— 
apie a a. Leoną Bistrą (rašo J. 
Matulionis), apie dr. Z. Ivinskį, 
Praną-Viktorą Raulinaitį, Pra
ną Pauliukonį, Petrą Jocį ir Ka
zį Mockų bei Antaną Repšį. 
Baigmėj — šiek-tiek smulkes
nės kronikos.

“Lietuvis žurnalistas” — tai 
jau 2-ras šiemet ir 8-tasis nuo 
pat pradžios jo pasirodymo lie
tuvių žurnalistų svetur organo 
numeris, atžymėtas 1972 m. 
rugsėjumi.

Beveik vienu ir tuo pačiu lai
ku mano pastogę aplankė re
ti, et mieli svečiai — Krikš
čionių Demokratų organas “Tė
vynės Sargas” ir Lietuvių Žur
nalistų S-gos neperiodiniai lei
dinys — “Lietuvis Žurnalistas”.

Pirmiausia metame žvilgsnį 
į “Tėvynės Sargą”. Tai itin im
pozantiškai atrodąs leidinys,

Pabuvę, pasisvečiavę ir išsikalbėję su teta ir tetėnu 
Scranton, Pa., išvažiavome dar toliau.

Mudu su žmona patraukėme į Connecticut valstiją, 
kur New Britain mieste'gyveno mano žmonos brolis. Jis 
dirbo geležies dirbtuvėje. Jis mudu labai gražiai sutiko 
ir priėmė. Daugelį metų nesimatėm. Vieni žmonės ta
ve mandagiai sutinka, širdį atveria; kiti nuo pirmo su
sitikimo užsikerta ir daugiau kalbėti nebenori. Su vie
nais kalboms galo negali rasti, o kiti neturi noro žo
džiui tarti arba kokiam klausimui paklausti. Su švoge- 
riu kalboms galo nesimatė. Besikalbant jis manęs pa
klausė:

— Ar judu nenorėtumėte ilgesniam laikui New Bri-

Rybinas, Nemunu priplaukęs prie Naujakiemio, sto
vinčio prie Ščaros žiočių, o toliau šia upe priplaukė prie 
Slonimo, kuris savo laiku buvo pilimi. Iš ten jis įplaukė 
į didžiąsias balas, kuriomis jis pasiekė lietuvių kastų 
Oginskio kanalų. Nemuno baseino vandenimis Rybinas 
pasiekė Pripetę. Iš ten jis jau įplaukė į Dnieprą, kurio 
vandenimis pasiekė pietus.

Sovietų Sąjungos mokslininkai, ■ turėdami savo ran
kose didelės vertės istorinius dokumentus, stengiasi nu
teikti “plačiosios tėvynės” skaitytojus, kad senovės -lai
kais prekyba.su graikais buvo vedama variagų. Variagų 
praeitis tuo tarpu mažai težinoma, nes jie nępųĮiko žy
mesnių savo praeities šaltinių. Rybinas pripažįsta, kad 
variagai plaukė į pietus Lietuvos vandenimis, jis gražiai 
yra užrašęs lietuviškus vardus, bet knygos ir viso darbo 
pavadinimas liečia mažai ištirtus variagus, nutyli lie
tuviškais vardais iki šios dienos užsilikusius upių, mies
tų ir tvirtovių vardus. ■■

Kaip Juozas Žiugžda klastojo rusų naudai lietuvių 
tautos praeitį, taip sovietų imperializmo šalininkai sten
giasi įrodyti, kad senose lietuvių žemėse gyveno ne lie
tuviai, bet rusų imperijos steigėjai. Reikia lųukti, kad 
netolimoje ateityje sovietų istorikai pagamins dar dau
giau “istorinių studijų”, naikinančių lietuvių tautos 
praeitį. . . :

purklių kelius, juos pastudijuoti ir aprašyti. Jis kelis me
tus klausima studijavo, nagrinėjo praeities šaltinius ir 
nustatė, kad keliai iš šiaurės į Viduržemį buvo du. Vienas 
iš Skandinavijos Neva ėjo per Volchovų ir Dnieprą, o an-, 
trasis. Nemunu ėjo per Pripetį ir taip pat į Dnieprą. Iš 
aprašymų matyti, kad keliai ėjo per senovės lietuvių 
apgyventas sritis, bet Rybinas kalba apie variagus, pa
dėjusius pagrindų rusų imperijai ir davusius rusams pir
muosius carus. Apie variagus rašė caro Rusijos istorikai, 
apie tos pačios imperijos pradžių rašo ir Rusijos istori
kai komunistai.

; Sovietų valdžios išleista knyga apie senovės pirklių 
kelius mūsų dar nepasiekė, bet manome, kad lietuviams 
bus įdomu paskaityti kelis sakinius iš užsieniuose gyve
nančių rusų spaudos, labai atidžiai sekančios gyvenimą 
Sovietijoje ir atkreipiančios savo skaitytojų'dėmesį į 
kiekvienų svarbesnį komunistinį leidinį.. Knyga kalba 
apie variagus, bet knygoje aprašinėjami lietuvių van-

- Gale pranešama, , jog sekantis 
“Lietuvio žurnalisto” numeris 
išeis 1873 m. vasario mėn.

Užsieniuoge:
metama _______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Keli Amerikos intelektualai, vietoj rimtų dabarties 
ir praeities mūsų tautos studijų, švietimo ir auklėjimo 
reikalams sudėtus pinigus švaisto bereikalingai, tuo tar
pu okupantas ruošia viena studija po kitos lietuvių tau
tos nenaudai. Savo laiku rusams visiškai parsidavęs Juo
zas Žiugžda įsteigė net specialų institutą Lietuvos praei
čiai falsifikuoti, o dabar sovietų valdžia išleido Lietuvą ir 
lietuvių tautų liečiančia knygą, kurioje aprašinėjama Lie
tuva, bet kalbama apie variagus.
; Politikuojantis sovietų žurnalistas Vladimiras Rybi- 

iias parašė knyga, kurių pavadino “Iš variagų į Graiki-

Viršelis — papuoštas didoka 
žurnalisto ir rašytojo, Vytauto 
Alanto, nuotrauką, neseniai at
šventusio 70 m. amžiaus su
kaktį ir Čikagos žurnalistikos 
kursų lankytojų bendra fotogra
fija. Turinyje — dabartinio Lie
tuvių žurnalistų sąjungos pirm., 
Juozo Vaišnio, S. J,, trumpas, 
bet kondensuotomis svariomis 
mintimis pasisakymas: “Ką gi 
man duos ta žurnalistų Sąjun
ga?" Antruoju rašiniu “Ar mes 
žurnalistai?” beveik, tą palų 
klausimą gvildena priešpaskuti
nis Liet. žurn. S-gos pirm. V. 
Alantas. Tai vis lyg atsakymai 
į kai kieno užmetimus, jog rašan
tieji spaudai ir negaudami už 
tai atlyginimo — negalį vadin
tis žurnalistais. J. Vaišnys, S.' 
J. į tai atsakydamas teigia:^ 
“Neatrodo, kad būtų esminė žur
nalisto ypatybė iš savo žurnalis
tinio darbo pragyventi. Argi 
gydytojas neturėtų teisės va
dintis gydytoju, jeigu jis iš pa
cientų neimtų honoraro, bet juos 
gydytų iš idealizmo?”... .

Toliau Vytautas Bagdonavi
čius, MIC atspaudžia rašinį, per
duodamas “Truputi žurnalizmo 
filosofijos”, neseniai paskelbtas

Dienraščio kainos:
Chicagojė ir priemiesčiuose 

metams ___________ .... , |ž2,00
pusei metų ______________   $1X00
trims mėnesiams ________ $7.00
vienam mėnesiui i $3.00

Subscription Ra tec
m Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
dx months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20,00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
ether countries $23.00 per year.

Vyt. Alantas paberia atsimini
mų žiuspnelį iš tų laikų, kada 
jis redagavo “Lietuvos Aidą” ir 
kaip jį Argentinos konsulas bu- 
iškviestęs į dvikovą.

Jurgis Janušaitis rašo apie 
“Ateities spaudos bendradar
bius ir Daužvardžio Fondo tai
syklių projektas, atsišaukiama 
“Lž S-gos iždininko rūpesčiais", 
dar S-gos reikalais rašo A., Pu
žauskas ir Vytautas Kasniūnas, 
platus “Laikraštinė kalba” sky
rius, kurį tvarko Stasys Kalvai
tis, o patarėjo pareigose — prof. 
Petras Jonikas, dar žodis s-gos 
pirm.. J. Vaišnio, S. J. “žurna
listikos jaunimo stovyklose” rei
kalu, “Lietuviai žurnalistai po 
Pietų kryžiumi Australijoj”, 
Avos Saudargienės kelionės įs
pūdžių žiupsnelis “Pakeliui iš 
Australijos”, VI. Būtėno tvar
komas skyrius “Mūsų mirusie
ji ir recenziniai pasisakymai 
apie Antano Skirkos (gyv. Aus
tralijoj) knygą “Ilgiuosi Tavęs”. 
Pagaliau, Kronika ir Laiškai bei 
nuomonės.

a., miestelį, kur gyveno mano žmo- 
Tuojau paaiškėjo, kad darbų ir leu 

Anksčiau mano tetėnas dirbdavo 
viršvalandžiams, 
tai mano tetėnas
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Senovėj pirklių keliai ėjo per Lietuvą
Amerikos tremtinių grupelė, priėjusi prie švietimo 

reikalams sudėtų pinigų, važinėja į Washingtonu, berei
kalingai leidžia kelionpinigius ir pavergtai lietuvių tau
tai veda kenksmingų politikų. Kiekvienam aišku, kad 
JAV vyriausybės pažiūra į pavergtų Lietuvą ir kitas Bal
tijos valstybes, turi didelės svarbos lietuvių tautos lais
vės kovai. Lietuviams bus lengviau išsikovoti savo teises 
į nepriklausomą gyvenimų, jeigu lietuvių pusėje bus pati 
galingiausioji pasaulio valstybė. Bet Amerikos politikai 
pritars ir rems Lietuvos laisvės reikalų, jeigu lietuviai 
bus vieningi ir atkakliai gins savo tautos reikalus. Ame
rikiečiai nusisuks,, jeigu tiktai pasirodyti norinti mažu
ma nesilaikys susitarimų ir kenks vieningam lietuvių 
darbui.

kada pastara j ana žęoąaičii} vysk. 
Karevičius suteikė jam šitokią 
garbę. Jis gi pats, (Vaižgan
tas), sakydavęs: “Jestem kano- 
nikiem, ale podlejszego gatun- 
ku” esmi kanauninkas, bet pras- 
telesnės rūšies)”. f

Vladas Jakubėnas šiame nu>» 
meryje atspaudžia 'Porą min
čių apie muzikos kritiką”, Alf. 
Nakas rašo apie buv. LŽS £V

taine pasilikti? čia galima rasti darbo ir įsikurti.
X 4— Būtų gerai kurį laiką čia pasilikti, užsidirbti kiek 

pinigų kelionei, kad galėtume į Chicagą grįžti, — aš 
jam atsakiau.

— Labai gerai, tuo tarpu pasilikite pas mus, — at
sakė švogeris. Pas mus yra daugiau įvairių darbų, ne
gu mes galime atlikti.
. Sekančios dienos rytą nuėjo į darbą, jis pasikalbėjo 
su savo viršininku ir man gavo darbo. Vakare kai grįžo 
is darbo, jis man ir sako: į

—Rytoj pradėsi dirbti. Dirbsi kartu su manim, prie 
to paties darbo. J

Taip ir padariau. Darbas buvo nelengvas. Sėdint 
prie stalo reikėjo atrinkti geras geležėles nuo blogų. 
Man parodė, kurios geros, ir kurių prie gerų priskirti 
negalima. Dauguma buvo geros, bet ne yisos. Tais lai
kais mašinų dar neturėjo geroms išrinkti, todėl kiek
vieną turėjo patikrinti žmogaus akis. Tikrina ir šian
dien akimis, bet jau išrastos mašinos, kurios yra tiks
lesnės, negu žmogaus akis. Mašinos geriau ir greičiau 
pastebi plyšį, nepriteklių arba viduryje pasilikusius 
įvairius oro burbulus, žmogaus akis tų užsilikusių bur
bulų nemato, tuo tarpu elektroninė akis pastebi ma
žiausią defektą.

Connecticut valstijoje pradėjau dirbti ne tik aš, bet 
ir mano žmona. Ji buvo siuvėja, bet gavo darbo Cor- 
bine Lock bendrovėje. Jai teko dirbti visai kitoks dar
bas. Jai teko polišuoti ir taisyti įvairaus dydžio ir for
mos jutrinas bei spynas. Ji neblogai uždirbo, bet tas 
darbas , atsimenu, jai nepatiko. Padirbėjusi porą sa
vaičių ir susiradusi darbo vienoje siuvykloje, ji metė 
geležies poliravimo ir polišavimo darbus ir nuėjo siūti. 
Jai pasitaikė susirasti marškinių siuvyklą, kurioje dir
bo, kol gyvenome Connecticut valstijoje.

Tais laikais New Britain miestelyje jau buvo (tido-

Clintono anglies užsakymai, tai kasyklose dirbome išsi
juosę. Bet kai pietų Illinois anglių paklausa sumažėjo, 
tai ir mūsų kasyklų savininkai pradėjo lėtėti. Vienose 
kasyklose darbai sumažėjo, o kitas savininkai visai už
darė. Gyvas ir judrus Clintonas pamažu pradėjo retėti. 
Vieni išvažinėjo į miestus, o kiti patraukė į kietosios 
anglies kasyklas.

Kai aš netekau darbo, tai mudu su žmpna išvažia
vome i Scranton, 
nos teta ir tetėnas.
buvo žymiai mažiau
ištisą savaitę, kartais palikdavo net 
bet kai mes atvažiavome į Scrantoną.
dirbo tiktai dvi ar tris dienas savaitėje. Didžiosios dirb
tuvės prisiveždavo pakankamai anglies,. tai nebuvo 
prasmės daugiau kasti, nes nebuvo kur jos dėti. Prie 
kasyklų visuomet stovėdavo didžiausios anglies krūvos. 
Tai buvo atsarga savininkams, bet naudos iš to nebuvo 
jokios. Jie turėdavo mokėti angliakasiams, bet anglių 
neparduodavo.

VAŽIUOJAM DARBO IEŠKOTI

Kartais knygų ryšulį jis anksčiau pasiųsdavo, kad jam 
pačiam nereikėtų nešti. Labiausiai, atsimenu, buvo 
perkama “Barbora Ubrika”. Pirmąją knygos laidą iš
leido Olševskis. To meto lietuviai taip mėgdavo šią 
knygą, kad leidėjas kas antri ar treti metai turėdavo 
leisti naują laidą. Jam tai nebuvo toks sunkus darbas, 
nes knyga lietuvių buvo mėgiamą. Kiekvieną laidą 
spausdindamas Olševskis. leisdavo vis didesnį knygos 
kiekį. Patyriau, kad jis keliaujantiems knygų parda
vėjams duodavo net 50% nuolaidą. Tai labai didelė ko
misija. bet ji, matyt, apsimokėdavo.

Kun. Mockus atvažiuodavo į Clintoną su pilnoms va
lizoms ir knygų ryšuliais, o išvažiuodavo su pilnomis 
kišenėmis pinigų. Jo kalbomis klausytojai būdavo pa
tenkinti. Buvo malonu klausyti ne tiek paskaitos turi
nys kiek žinių perdavimo būdas. Mockus buvo geras 
kalbėtojas, žmonėms patiko. Jie nekreipdavo jokio dė
mesio į kunigų uždraudimus. Juo labiau drausdavo, 
tuo didesnis tikinčiųjų skaičius sueidavo Mockaus pasi
klausyti. Lietuvoje kunigas tikinčiuosius galėdavo su
valdyti. bet Amerikoje tai jau daug sunkesnis dalykas. 
Amerikoje lietuviai Įsikala i galvą, kad reikia išklausy
ti ir kitą pusę, (rali tikėti, ar netikėti, ką kitas sako, bet 
reikia jo išklausyti, šją taisyklę lietuviai taikė ir lietu
viams kunigams. Jie buvo įsitikinę, kad kunigu reikia 
klausyti, bet jie nebijojo ir “kitos pusės“ išklausyti.

Clintone buvo smagu gyventi, bet ir šiame miestelyje 
pragyvenome tiktai vienerius metus. Kol buvo dideli

DIENRAŠTI “NAUJIENAS
JOS VISAD RAŠO

prekyba.su
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2859 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PROSPECT 8-3229 
Rezid. telef-: WAlbrook 5-5076

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

Ron. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). Tel LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Telof^ PRospect 8-1717

. DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais, 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

Ciceriškiai ir raudonas redaktorius

DR. G K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Neapsirikome y pasakydami, 
kad Cicero lietuvių kolonija vi
sais atžvilgiais yra veiksminga 
ir veržli bendradarbiavimo bei 
kultūrinių tiltų tiesimo su 
okuputoos -Lietuvos kvjslin- 
gais.

Štai “Sandaros” 41 Nr. tilpo 
žinutė apie Edv. šulaičio šau
niai paminėtą gimtadienį, ku
riame dalyvavo virš 20 rinkti
nių svečių. Tikrumoje gal ir 
nebūtų reikalo atkreipti į tai 
dėmesio, nes daug kas gimta
dienius mini. Bet kai jame da
lyvavo ir “deklamavo” savo 
kūrybą “Gimtojo Krašto” vyr. 
redaktorius V. Reimeris, o jam 
“turavojo” J. Kreivėnas, V. 
Zalatorius, Saulius ir priedui 
dar Tulauskaitė - Babrauskie- 
nė bei kiti “draugai”, tai ne
noromis tenka atkreipti dėme
sys, ■ nes daug ką pasako toks 
“kultūriniai” gražus bendra- 
darbiautoj ų subuvimas.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON - 

2434 WEST 71st STREET 
Qfiso: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EIS1NAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ąve., WA 5-2670

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

DR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUČEUŪNA1TĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Tglef. WA 5-2670.
Neatsiliepus -r skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS- 

VIDAUS LIGŲ SPEC. V ?
2454 WEST 71st STREET

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

DR FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’*.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

1 PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

GRADINSKAS
MODERNUS STEREO

TIK 59.95
2512 W, 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

GĖLININKAS 
(PUTRANENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antkar 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GL2AUSKV 
ūELES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63ra STREET 

telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-083*

’PERKRAUSTYMAI

MOVING
- Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA -
R. Š E R Ė N A S 1

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063
■■i

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

4 823 West 34 Place
TeL: FRontier 6-1882

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
" -1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE. I

CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gfbson 8-6195

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

FOREST FIRES HURT
CUR FORLST frdlnus

p. Šileikis, o. p.
Mi ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

į Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Our ’•iMlife h«s oo defence 
4g*in»t the cereleM use of Are. 

So pleese feHov Smokey’s ABCs: 
Alwsys hoU mardbe* till c»l<L 
Be sure » dro*n *11 aunpAres, 

'stir the ashes, *nd Jro’va 
them *E*in. Crush ill 

- smokes dead out.

BIZNIKB1AL KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Pleaaet Only caa 
prereat facest fires

Čia visi tikslai aiškūs, nes 
V. Keimerio dalyvaviams viską 
pasako. Jis labai aktyviai lan
ko lietuvių kolonijas, o jam 
dar ųoliąu talkininkauja “pro- 
gresyyięjį” lietuviai.

Rugsėjo 24 d. V. Reimeris 
dalyvavo SL Petersburg©. Ame
rikos Lietuvių Klubo susirin
kime — pobūvyje, kuriame no
rėjęs net žodį pasakyti, bet dė
ka vadovybės įžvalgumo —tas 
išvengta, žodžiu, laiku apsi
žiūrėta ir gerai padaryta.

Reimeris susirinkimui buvo 
pristatytas, kaip svečias iš 
Vilniaus, žinoma, neminint jo 
pareigų. Susidomėjimas buvo 
didelis ir paplojimu gražiai 
pasveikintas. Nors viešai ir ne
buvo sakyta kokias pareigas 
turi, bet susirinkusieji tuojau 
vienas per kitą sužinojo, koks 
“paukštis” iš Vilniaus atskri
do. Tuoj nuotaika pasikeitė į 
blogąją pusę.

Užsibaigus viešajai daliai ir 
pietums, bematant V. Reime
ris buvo apsuptas būrelio žmo
nių, kurie taktiškai rimtus 
klausimus jam pateikė. Atsa
kymai buvo neįtikinanti ir la
bai naivūs, kuriais, atrodo, ir 
pats netikėjo

pasakyti. Jo kraųhivė yra 1446 
So. 4SHh QL Jis mielai suteiks 
reikalingus kelionei patari
mui

Jonas Cinikas taip pat paten
kintas savo kelione: jo svar
biausioji svajonė aplankyti sa
vo gimtinę Ramygalą išsipildė.

Taip pat p. Dvilaitienė buvusi 
net Žagarėje įr buvusi senoje 
bažnyčioje, kuri ’ tebestovinti 
kaip buvusi, net mišios tebelai
komos lotyniškai- Senuosius 
papročius lietuviai išlaiko ir 
juos gina. Gal tas ir gerai.

Cicero D.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAlSKlNi/O
J Cl. * DŪTiKH VDiWCMAkliiH

KANADOS NAUJIENOS

Vienas norėjo apmokėti pre
numeratos mokestį už “Gim
tąjį Kraštą”, nes nenorįs vel
tui gauti ir tuo pačiu daryti 
redakcijai skriaudą, žinoma, 
padėkojo už siuntinėjimą kre
ditan ir pasitikėjimą. Atsakė, 
kad tikriausiai giminaičiai ar 
geri pažįstami apmokėjo pre
numeratą. Paminėjo, kad jie 
labai gerą darbą daro užpre
numeruodami, nes “G. K.” ra
šo tikrą teisybę apie esamą pa
dėti Lietuvoje ir kitur, o taip; 
pat palaiko lietuviuose tauti
nius jausmus ir tėvynės meilę.

Po ilgesnio pasikalbėjimo 
paaiškėjo, kad jis savo pasa
kymus laiko 100% teisingus ir 
nediskutuotinus, todėl teko 
pasikalbėjimą nutraukti. Pa
gal žinomą lietuvišką nuolai
dumą,'buvo broliškai atsižvelg
ta j jo sunkią “tarnybinę’’ pa
dėtį ir apeliuotą, jei jau reikia 
būti viešai raudonam, tai nors 
širdyje turėtų būti tikru lietu
viu ir paklusti lietuviškam są
žinės balsui. Į tai atsakė, kad 
jis esąs ne tik i§ viršaus raudo
nas, bet ir jo širdis perdėm 
raudona, atseit kūnu ir dvasia 
atsidavęs okupantui."

Po tokio pąsakymo, pašne
kesio dalyvini pradėjo dairy
tis, bet “progresyvioji” paly
dovė tuojau suprato, kuo tas 
kvepia ir, nieko, nelaukusi, 
tempte išsitempė “raudonąjį 
redaktorių” iš klubo laukan. 
Kuo būtų pasibaigę neaišku, 
bet likusieji apgailestavo, kad 
nespėjo “gražiai išlydėti” pa
rodant, kad išprovokuotas lie
tuvis moka pamiršti svetingu
mą. ..

To viso akivaizdoje nėra 
abejonių, kad ir ciceriškių 
subuvime pristatė “Gimtąjį 
Kraštą”, kaip vieną iš geriau
siu ir “teisingiausiai” rašantį 
laikraštį, žinoma, plius dar 
pamokymai ir reikalingi nuro
dymai sekmingesniam veiki
mui į “kultūrinį” bendradar
biavimą.

Miami lietuviai apdairesni.
J. Tijonas

Pagerbė visuomenės veikėją 
Joną Skeivelą

ST. CATHARINES, Ontario.— 
Š. m. spalio 14 d. J. Skeivelo 
artimi draugai, 60 metų sukak
ties proga, ukrainiečių; galėję 
jam suruošė pagerbimą.

J. Skeivelas kaip ir kiti, po 
antrojo pasaulinio karo pasili
ko laisvame pasaulyje ir per An
gliją prieš 20 metų atvyko į Ka
nadą ir įsidarbino St. Cathari- 
nėje, General Motors įmonėje. 
J. Skeivelas atvykęs į St. Catha
rines tuojau įsitraukė į tautinę 
veiklą ir per tuos metus dir
bo ir tebedirba Ramovėnų, Ben
druomenės ir skautų rėmėjų val
dybose. šiais metais yra LVS 
“Ramovė” pirmininkas. Už pa
sidarbavimą skautams yra apdo
vanotas medaliu.

J. Skeivelas yra prityręs vi
suomenės veikloje ir atėjęs į 
organizaciją dirba sąžiningai. 
Ųž tai yra plačios visuomenės 
gerbiamas ir į. pagerbimą susi
rinko gausiai svečių ne tik iš 
St. Catharines, bet ir iš Hamil
tono, Londono bei Toronto. Pa- 
gerbimo balių atidarė J. Tarvy? 
das iš Hamiltono ir pakvietė sa- 
vanorį-kūrėją dviejų Vyčių ka
valierių, Antaną Šukį pristatyti 
J. Skeivelą svečiams. A. Šu
kys Įžanginėje kalboje pažymė
jo, kad j. Skeivelas iš jaunys
tės buvo pavyzdingas. Tarnau
damas 4 pulke baigė mokomą 
kuopą ir grįžęs iš kariuomenės 
tarnavo vidaus reikalu minis
terijoj e. Antrame pasauliniame 
kare karo pabaigos sulaukė ko
vodamas alijantų kariuomenėje. 
Už drąsumą ir sumanumą, anglai 
Įteikė tris aukštos vertės me
dalius. J. Skeivelas yra labai 
kuklus ir savo medalius dėvi tik 
svarbiuose Kanados paraduose, 
kuriuose dalyvauja lietuvių gru
pės. J. Skeivelas- yrą didelis 
spaudęs, yėmėjąs. Prenumeruoja 
dienraštį “Nąujienas”, kelis sa
vaitraščius ir- žurnalus. Jei btu 
tų daug tokių kaip. J, Skeivelas, 
tautinė veiklą ir spąuda neturė
tų- veikląi .sunkumų.

Negalima praleisti nepaminėk 
us ir ppn ips P. $keivelienės, ku
riai tuorri pačiu metu ąųėjo 5Q 
metų. Ir ji buvo atitinkamai 
pagerbta, nes ir ji yrą gana veik
li lietuvių kolonijoje.

Pagerbimo baliuje p. p. Skei- 
velus sveikino B-nės pirm. K. 
Šukienė, parapijos — klebonas 
J. Liauba, OFM, skautų M. 
Gverzdienė, SLA A. Ališaus
kienė,’ šaulių A. šetikas ir visą 
eilė svečių. Visi’ kalbėtojai pri
siminė' p. Skeivelų veiklą ir sti
prią medžiaginę organizacijoms

paramą. Visi linkėjo nepavarg
ti visuomenės veikloje ir ilgo 
amžiaus.

baliuje svečius 
Žilinsko iš Hamil- 

jrekorduota mu« 
solistai V. ir A,

tos dovanos.
Pagerbimo 

linksmino A. 
tono garsinė 
zika. Be to,
Paulioniai padainavo keletą dai
nų solo. Juos pasekė ir p, Gai
deliai iš Toronto.

J. Skeivalas išreiškė padėką 
pagerbimo organizatoriams p. 
Tarvydams iš Hamiltono ir p, 
Galdikams, Ą, Visockiui ir ki
tiems iš St. Catharines. Dėko
jo visiems dalyviams, prisidė- 
jusiems prie dovanų, organizaci
jų atstovams ir svečiams už tar
tus žodžius. Skeivelų pagerbi
mo balius buvo nuotaikingas ir 
gausus dalyviais. Džiugu, kad 
p. Skeivelai daug dirba lietu
viškoje veikloje ir buvo tinka
mai visuomenės įvertinti ir pa
gerbti. Linkiu gerbiamiems su
kaktuvininkams ilgo amžiaus.

J. šarapnickas

Atsiųsta paminėti
AIDAI, 1972 metai. Rugsėjis. 

Nr. 6 (252—266). Mėnesinis kul
tūros žurnalas. Redaguoja dr; 
Juozas Girnius. Leidžia Tėvai 
Pranciškonai, šiame numeryje 
rašo: S. A. Bačkis, Alf. Gricius, 
R. Šilbajoris, J. Jankus, VI. Ja- 
kubėnas, V. Pavalkis, Al. Pakal
niškis. Toliau seka skyriai: Iš 
minties ir gyvenimo ir Knygos 
(A. Musteikis: Knyga apie mark
sizmą —■ V. S. Vardžio). Nume
ris pailiustruotas kai kurių dai- 
lįninkų darbų reprodukcijomis 
ir foto nuotraukomis,

LIETUVOS UNIVERSITETO 
atkūrimo 1922—1972 AUKSI
NĖS SUKAKTIES MINĖJIMAS. 
Tai yra JAV LB-nės ir Detroi
to Lietuvių Kultūros Klubo 
spausdinta programa šio spa
lio 15 dieną Detroito Lietuvių 
Namuose Įvykusio Lietuvos Uni
versiteto atkūrimo 50 metų su
kaktuvėms paminėti. Programa 
skoningai išleista; rengimo ko
mitetuose ir sveikinimuose daug 
mūsų intelektualinės grietinėlės 
pavardžių.

• Lietuva nežuvo ir negali žū
ti. Jos senos galybės pelenuose 
niekad ųęužgeso tautinės min
ties ugnis. J. A, Hęrbąčiauskas

SKAITYK IR KITAM PATAPK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

*•1 ko tarp |O*v nority būti vyriausiu, bus |ūsy tarnu. Mat. 26:27,

Pagoaų valdonai yra viešpačiais, kurie netarnauja, bet kuriems tarnau
jama, bet Jėzaus pasekėjų tarpe turi būti visai kitokia tvarka; kuris už vis 
daugiau tarnavo, tas turi gauti už vis daugiau garbės. Kaip puiki yra Dievo 
nustatytoji tvarka! Kaip gražiai kiekvienas teisingai manantis žmogus gaM 
sutikti su Dievo nustatytais principais! Kaip tinkami jie yra ir kaip prie
šingi svietiškai dvasiaL Tiesa, kad Viešpaties pasekėjai, šitokioje žodžio 
prasmėje, bus ypatingi žmonės, atsižymėję geruose darbuose, tarnaudami 
vienas kitam ir darydami gerą visiems žmonėms kaip progos turi.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam gisku, kuri yra -tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris- 
taus bažnyčia, Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 

vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai garrite, jei 
adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago,

Sv. Rašto Tyrinėjimų paskaitos vyksta sekmadieniais, 10—12 vai ryto, 
y. M. C. Ą. svetainėje, esančioje 6235 So. Homan Ąve. Įėjimas nemokamas, 
kolektų nėra.

S V. RASTO TYRINĖTOJAI

te tokiu 
60629.

IEVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL
!</ 2533 W. 71st

Telef.: GRovehill

HOME
Street

6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tel,: YArds 7-1741 ■ 1742

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

MODEKNISKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

I 11E K 0
šv. Antano taupymo ir sko

linimo bendrovė savo 50 metų 
jubiliejinį nrfinėjimą /sėkmin
gai praveda ir užbaigia kartu 
su šio mėnesio pabaiga. Dar 
liko diena kita, tad kas norėtų 
brangių dovanų gauti, turi ge
rą progą: išskiriant trečiadie
nius, bendrovės raštinė yra ati
daryta kasdien. Bendrovės 
patarnautojų ' dauguma kal
ba lietuviškai kaip ir pats ve
dėjas p. Grybauskas.

Bendrovės pirmininkas p. 
Putrimas grįžo iš gimtosios IS 
vynės Lietuvos ir turi daug ką

Wk
-c-

čia matoma Romos senojo amfiteatro — koliziejaus siena, apjuosta 
plieno tinklu. Darbininkai bando sustiprinti sienas, pe^ krintantieji 

ąkfneny^ pasidarė praeiviams pavojingi.

NARIAI:
Chicagos
ĮJetuvįų
Laidotuvių 
Direktorių 
AMociacijoe

AMBULANCE 
PĄTARNAVi 
MAS DIENA 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČ’Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 .^o. IJTUANICA ĄVENUE. Y Yrus 7^401

BUTKUS - VASAITIS
Lh Ave^, Ciceru, 111. Phone: OLympic Z-lOOi-

PETRAS BIELIŪNAS
MAS So. CALIFORNIA AVE. Phone: l-AlaseUe 3-3372

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. L1TUAN1CA Ave. Tel.: YAros 7-ll.‘U-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rrf PLACE Virginia 7-667J

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-44)0

3354 So. KALSTEI) STREET Phone; Y Arda 3-191)
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ŽMOGŽUDŽIŲ CIVILINES 
TEISĖS APSAUGOTOS
Jau devyni “Mau - Mau” 

'žmogžudžiu gaujos nariai yra 
už rakto, šeši buvo suimti iš 
karto. Kiti du patys pasidavė, 
o devintas sugautas ryšium su 
kareivio nušovimu Edens greit 
kelvje praeito birželio 20 d. 
Visi kaltinamieji turi savo pri
vačius advokatus, kurie pir
miausia pasirūpino, kad ne
būtu pažeistos jų klientų civi
linės teisės.

Amerikos Civilinių Teisių 
Vnijos (ACLU) pirmininkas 
David (ioldbergei" pareiškė, 
kad jo organizacija tuo tarpu 
nesiima žygių tik seka ar nėra 
pažeidžiamos suimtųjų civili
nės teisės. Jis pasakė, kad 
pirmieji šeši suimtieji bu
vo policijos išlaikyti 48 valan
das be advokatų, ir ACLU da
bar tirianti, kas per tą laiką 
buvo su jais daroma. “Ar jiems 
buvo primintos jų teisės ii- jų 
teisė turėti savo-patarėją (ad
vokatą)? Jei policija per tą 
laiką juos apklausinėje ir ga
vo jų prisipažinimus, tai tokie 
prisipažinimai nėra daugiau 
verti, kaip tas popierius, i 
kurį jie yra surašyti’, mano 
Goldbergeris.

Kitas civilinių teisių gynėjas 
adv. McNally pridėjo: “Tai 
yra nepaprastai pavojinga prak 
tika, kuri rodo, kad artėjame 
i policinės valstybės padėti, 
nes jei jie (policija) tuos vy
rus išlaikė per 48 valandas,

Ellen Poulin jau penkeri metai dirba Barre, Vt., smėlio ir žvyro ka
sykloje. Ji vairuoja didelį, 18 tony svorio traktorių - žemkasį. Vai
ruotojai, kurie išvežioja Ellen prikrautą smėlį, būna su ja labai man

dagūs ir paslaugūs.

HELP WANTED — mal!
Darbininky Reiki*

HELP WANTED — MALĖ 
Oarbininky Reiki*

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP 
WARNER — SWASEY & GISHOLT

Up to $5.00 per hour — First or 2nd Shift 
TURĖT LATHE — SETUP OPERATORS .

AND OPERATORS
AUTOMATIC SCREW MACHINE — SETUP 

BROWN & SHARPE i
Up to $5.20 per hour — 1st or 2nd shift 

■ELECTRICIANS
Up to $5.82 per hour — 1st shift

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUT U A L.F E D E R A L SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

: A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublIc 7-1941
A-—------ "'ii m... .  "4

sekantį kartą jie gali tave ar 
mane išlaikyti 72 valandas ir 
dar ilgiau“. Dar kitas krimina
listų teisių žinovas pareiškė, 
kad negalima teismui panau
doti jokio kaltinamojo prisipa
žinimo, jei jis buvo išgautas 
kol kaltinamasis nebuvo pasi
taręs su savo advokatu.
,Suimtieji juodųjų teroristų 

“Mau - Mau“ gaujos nariai, ku
rių spėjama vien Chicagoje 
esant apie pusantro šimto, nuo 
praeito gegužės mėnesio nužu
dė 9 baltuosius žmones. Bene 
visi suimtieji buvę JAV karei
viai ir dalyvavę Vietnamo ka
re, bet iš kariuomenės atleisti 
“be garbės”. (dishonorable 
discharge), fa juodiijų rasis

tų gauja sau vardą “Mau-Mau” 
pasirinko iš tokio pat vardo 
teroristų organizacijos, kuri 
tarp 1950 ir 1960 metų terovė 
zavo baltuosius (anglus) Keni
joje, Afrikoje.

Piktadarių advokatai ir už
tarėjai aiškina, kad tie vete
ranai pasidarę žmogžudžiais, 
kadangi buvo “negarbingai” 
atleisti iš kariuomenės, ir kaip 
tokie negalėję gauti pelninges
nio darbo. Bet gi milijonai 
jaunų vyrų tarnavo ir tarnaus 
kariuomenėje, jų tarpe šim
tai tūkstančių juodųjų, kuriems 
taip pat nelengva buvo grįžus 
iš kariuomenės, tačiau jie sa
vo “karo mokslo’’ nepanaudo
jo, žmonėms žudyti.

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

Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairią prekių pastrinkiTnas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai,

V. VALANTINAS

~ =Z=. ............. F, ■' - - ...J............ .. ...... - ■■■— ,, ~

I MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme I

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

2022 1V. 69 ST. CHICAGO, HL. 60636. TeL WA 5-9209
............... ...... —

---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Pasiūlymas Ulinojuje 
grąžinti mirties bausmę

Illinojaus seimo (legislatū- 
ros) Chicagos 17-jo distrikio 
atstovas Jacob John Wolf pa
skelbė savo planą, kurį žada 
Įteikti legislatūrai tuojau po 
Naujų 1973 m. Tuo planu atst. 
Wolf siūlo kai kurioms pikta
darystėms grąžinti mirties baus 
mę.

Mirties bausmė turi būti pri
valoma nusikaltėliui, kurs nu
teistas visam amžiui kalėti, 
bando pabėgti ir nužudo kalė
jimo sargą. Tokia priemonė 
sumažinsianti kalėjimų riaušes 
ir smurtingus bandymus pa
bėgti. Toliau jis siūlo privalo
mą mirties bausmę piktada
riui, kuris išprievartauja ir 
nužudo moteri. C

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokia 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusk $6.00 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai irišta, 464 pusi_________  $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

įrištas, 431 pusi. ________________________________ $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi, irišta — $3.00. minkštais 
rirseliais — $2.00; II dalis, 225 >usL, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — __$2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ $530
Juozas Liūdžiu s, RAŠTAI, 250 pusi_____ ________________  $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi.,  $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —------------------ S4.M
Dr. V. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

pusi., dabar tik$10.00

N A U JI E N O S, . .
1739 So. Halsted St, Chicago 8, Hl. — Telef. HA 1-6100

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
T.1 KlITVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

- NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Slaptai planuojamas 
Chicagos skerskelis?

Anti - Crosstown koalicija 
paskelbė, kad esąs paruoštas 
skersai Chicagos miestą statyti 
greitkelio planas, kuriame nu
matyta, kad tam keliui gauti 
vietos , miesto vakarinėje da
lyje turės būti nugriauti 377 
namai. Kelių valdyba ginčija, 
kad tokio plano nesama, o jei 
ir yra, tai nesąs patvirtintas.

To plano kopijoje parodyta, 
kad Crosstown greitkelis bū
siąs dviejų linijų — viena iš 
vakarų į rytus, antroji iš rytų 
į vakarus. Platus tarpas tarp 
tų linijų būsiąs paliktas komer
cijos reikalams’ Tame tarpe 
esą 614 namų, kurie turėsią 
būti pašalinti. Prieš to kelio 
statybą susiorganzavusi koali
cija sakosi planą gavusi iš 
Crosstown Assosiates, tai yra 
tos kompanijos, kuri tą kelio 
statymą agituoja ir planuoja. 
Namų nugriovimas būsiąs pra
dėtas po lapkričio rinkimų.

Plentų departamento valdi
ninkas Diek Adorjan tvirtina, 
kad kalbamasis “planas’’ yra 
netikras.

Jau suimta 10 
Mau-mau žmogžudžių

Ketvirtadieni suimtas Ken
neth Stevens, 21, kaltinamas

i — NAUJIENOS, CHICAGO », ILL,— MONDAY, OCTOBER 23, 1972

( Powers offers an outstanding ’benefits program which includes company 
fKxid medical 4 life insurance, pension plan, disability benefits. Liberal 
vacation and holiday plan, low cost company cafeteria and clean, modern, 

air conditioned work facilities.
FOR MORE INFORMATION CALL OR COME IN:

POWERS REGULATOR
3400 WEST OAKTON SKOKIE, 1J.L.

OR 3-6700 or CO -7-6300
An Equal Opportunity Employer

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos

TAVERN & BUILDING
Near 2 funeral homes. 1st floor ta
vern & 4 Room Flat. 2nd floor 5*6 

jrooms & 3 room flat in rear.
By owner.

4358 So. CALIFORNIA AVE.
VI 7-8289

MOTEL — 23 UNITS
PLUS 5 RM. — 2 BDRM. HOME

N. W. Suburb of Chicago. 1% Acres 
beautifully landscaped. $75,000 down 
or will trade for Farm or large apt. 

building.
SAVOY REAL ESTATE 

455-5750 ■ „ . , .

nužudymu studento Michael 
Gerschensono, 19, iš Highland 
Parko.

Gerschenson buvo pagrob
tas Carbondale ir jo kūnas ge
gužės 3 dieną rastas Franklin 
apskrityje. Jo automobilį žu
dikai kurį laiką naudoję, pa
galiau padegę paliko Chicagos 
pietinėje dalyje, Stevens yra 
jau dešimtas suimtas “mau- 
mau” gaujos narys.

Kain buvo nužudyta 
f armėnių šeima

Rugsėjo 3 d. aįiie 2 valandą 
naktį į vieno ūkininko kiemą 
Will apskrityje Įvažiavo šeši 
jauni juodžiai ir pabeldė Į du
ris. Ūkininko žmona, kuri -dar 
nemiegojo, paklausė per stip
riai uždarytas duris, koks rei
kalas. Vienas tų šešių aukštas 
negras pasakė, kad jie pakly
dę ir paklausė kelio į Chicagą. 
Gavęs paaiškinimą,’ juodis 
mandagiai padėkojo ir visi še
ši nuvažiavo.

Pavažiavę apie mylią toliau, 
jie panašiai pasibeldė Į kito 
ūkininko Stephen Hawtree na
mo duris. Ūkininkui duris pra
vėrus, visi šeši supuolė vidun 
ir visa šeimą suvarė i rūsį — 
tėvą 56 metų, motiną 53 ir sū
nų 17 metų, šūviais Į pakaušį 
nužudę, pasiėmę ’namuose 
rastus pinigus —! $30. televizi
jos aparatą ir dar ši tą išvažia
vo, nors ne apiplėšimas buvęs 
tikslas, o vien tik baltųjų žmo
nių žudymas. Vogtieji daiktai 
buvo rasti žudiku namuose. 
Policija nustatė, kad kiekvie
nas Hawtree šeimos narys nu- 
šautaes kitokiu ginklu.

t Moteris kaip pinigas eina 
iš rankų į rankas.

• Moteris kaip pinigas daž
nai būna apgaulinga, ar netikra.

s Be moters kaip ir be pini
go nekoks gyvenimas.

J TRUMPAI |
ht—- r’

— Juozas Gaila, JAV C. V- 
bos vicepirmininkas, sutiko Į 
koordinuoti Jaunimo peticijos! 
parašų telkimą LB Rytų apy-; 
gardo j e.

— Siuvimo pamokos bus N. 
Hale parko namuose, 6242 W. 
62nd St. antradieniais ir ketvir-| 
tadieniais: mergaitėms iki 15 
metų 4 — 5:30 vai. ir moterims 
virš 15 metų 7:30 — 9 vai. vak.

HOUSEMAN
NEEDED AT ONCE

Experienced in institutional 
cleaning. Must be able to 
operate scrubbers, sham- 
pooers, and similar house
keeping machinery. Good sa
lary and fringe benefits. Plea
sant working conditions in 
modern North Side hospital. 
Steady work. 40 hours per 

week.
CHICAGO 

LAKESHORE HOSPITAL 

878-9700
WOODEN BOX MAKER

For permanent position.
Full company benefits.

Only the experienced need apply. 
CENTURY BOX CO.

2412 W. CERMAK RD.
847-7070

REIKALINGI PATYRĖ 
SIUVAMU MAŠINŲ’ 

OPERATORI A-I 
ŽOMČINIU

IR ODINIU DRABUŽIU 
SIUVIMUI 

Tel. CE 6-8074 
MIESTO CENTRE

GENERAL MACHINIST

must read blueprints and 
have own tools.

Paid holidays and insurance.
737-6123

HELP WANTFD — FEMALE 
Darbininkė Reikia

MAIDS
MUST HAVE INSTITUTIONAL 
HOUSEKEEPING EXPERIENCE

• EXCELLENT SALARY
• PERIODIC REVIEWS
• LIBERAL FRINGE BE

NEFITS.
Pleasant working conditions in mo

dern private North Side Hospital.
CHICAGO 

LAKESHORE HOSPITAL 

878-9700

RELIABLE WOMAN
Full time live in position. OwmRm., 
lovely air cond. N. S. home. E*p. in 
caring for invalid woman. Other help 
employed. Sal. open: Ref. 236-9895 
Mon. to Fri. 9 A. M. to 5 P. M. Mr. Falk 

or BR 4-2904 Evenings.
Some English necessary.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
neršta tau senus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogu rinas (gutters) 
Dirbu greit, sažirtingai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60609. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su 
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko 
staliaus, cemento ir dažvtoio darbai 
Veltui ikainavimas. Skambinkite dabar

AT. ■RUT.FARTK TKT, 23R-ARM

— Mirga Kižienė iš Clevelan- 
do mums praneša, kad Win- 
dsoro lietuvaičiu “Aušros” 
kvartetas dalyvaus Akademi
kų skaučių ir skautų metinės 
šventės programoje lapkričio 
11 d. Clevelando lietuviu vi
suomenei bus proga pirmą kar
tą pamatyti ir išgirsti dainuo
jant tą šaunų lietuvaičii] ket
vertuką.

VIENAI ŠEIMAI NAMAI NAMAI PRAŠO
3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell. 

$10,000.
2 MIEG., 68 ir Claremont. $16,000.
2 MIEG., 56 ir Troy. $19,900.
4 MIEG., 56 ir Mozart. $22,000.
3 MIEG., 64 ir Campbell. $20,500.
4 MIEG., 69 ir Lawndale. $27,500.
4 MIEG., 67 ir Pulaski. $30,000.
3 MIEG., liuksus, 72 ir California. 

$35,000.
2 BUTŲ MŪRINIAI

43 ir KEDZIE, 2 po 5 kamb. $26,000.
43 ir TALMAN, 2x5 plius 2 kamb.

S23,500. U
46 ir MAPLEWOOD, 2 po 4. — 

$26,500.
54 ir RICHMOND, 2 po 6. S28,000.
66 ir KILPATRICK, 4 ir 3. $33.500.
64 ir CENTRAL, 5 ir 3. $27,500.
64 ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. — 

$51.500. -
65 ir FAIRFIELD, 2 po 6. $47,500.
71 ir KEDZIE, 2 po 5%, plius 3. 

$51,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs raudiniai.

* BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551 »

| T I R R A
Bnn^enybės. Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms,
3237 WIST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
it . ............... t-Z

IL ERIN GIS 
CALIFORNIA SUPfiR SERVICI 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. L 
024 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL, TEL, VI 7-MŽ?

AL. IR IGNAS
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbąs, 

kaina nebrangi.
Telefonuos 778-9533 — TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

| A. &< L. INSURANCE & REALTY j 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 S*. ASHLAND AVt. 

LA M773
(Currency Exchange Utaigsj) 
Plgūi automobnię draudimai.

M. A. š IM K U S
Real fistat*, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 344-7454 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.
v_ /

H'jMc INSt.v \CE
Call: Frank Zapolis 1 
3208’A W. 95th St.

GA 4-8654

1 • w

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

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

* TEL. — 77W888
Anicetai tav.

■ I > . JI M ■WIIWWJI UliIJ ■ ■

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraitus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer 
Chicago, I||. 6O63Ų Tel. YA 7-59W

V...............  ■ ■ ■ . f

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD, 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

5 KAMBARIŲ apie 25 metų didelis 
mūras. Aukšta pastogė, garažas. Arti 
parko ir mokyklų. Vertas 24,000.

2 BUTŲ MŪRAS/ 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atidups už $29,500.

3 BUTŲ mūras ir 2 auto mūro ga
ražas. Gazo šildymas. Prie Paramos. 
$36,000.

5% KAMBARIŲ 15 metų mūras. 
Centralinis oro vėsinimas. Karpetai, 
užuolaidos. Marquette Parke. Tuoj 
galima užimti*. $25.000.

NAUJAS 2 AUKŠTŲ MŪRAS.
1- mam aukšte liuksus beauty shop, 
vonia ir 2 kambarių puošnus butas
2- me aukšte prie parko. $37,000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5% kamb. i-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Dir įėji
mai. gazu šildymas, garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21.000.

13 BUTU MŪRO NAMAS Puikūs 
butai duoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6’ metu pajamos.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 2 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoi galima matyti. S36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui. . ,

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų
mūras. Žinios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32.000. a

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus" lotas. Garažas. Arti musu. — 
$22.000. -

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu. 1% auto garažas. Marquet
te Parke. S21.900. - . ' - 4

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. S67.500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36.500.- _

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
olytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu -anie $23.000. Apylinkė 59-tos 
'r Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321'

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
riu — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skle- 
oas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25.500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BROOKFIELD, ILL
Only VA years old 4 unit fully leased 

all face brick building.
• Spacious balcony each apt.
• 2 bedrooms, bath, kitchen with 

separate dining area.
• Full basement with extra storage 

space for each tenant. /
• Excellent parking. Good neigh

borhood.
$96,900.

Call PAT BURRUSS 
312 — 354-9250 312 — 246-2403

RICH PORT REALTOR 
547 So. LA GRANGE RD. 

LA GRANGE. ILL.




