
šalčiau, gali lyti (snigti). 
Saulė teka 6:25, leidžiasi 4:44.
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Baigiasi valdybos kadencija '
Vliko pirmininkui dr. J. K. Valiūnui, pakviestam ir spalio 27 

d. dalyvavusiam ponios Nixonienes Baltuosiuose Rūmuose priė
mime, apie Vliko valdybos veiklą Tarybą painformavo vicepirm. 
J. Audėnas. Pranešėjas padėkojo Tarybai, kad jie paskutiniame 
savo posėdyje išrinko į Valdybą du naujus narius — jaunus vyrus, 
V. Radzivaną ir A. Razgaitį, kurie esą labai naudingi.

Vienas iš svarbesnių darbų 
valdybai buvęs pasiruošimas 
projektuojamai Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Kon
ferencijai, nes lapkričio 22 d. tu- 
rįse Helsinky įvykti pirmas kon
ferencijos dalyvių-atstovų pasi-

'■ tarimas. Vilkas rugsėjo 9 d. bu
vo į New Yorką sukvietęs mūsų 
veiksnių atstovų pasitarimą, 
kuris pripažinęs pasiruošimo 
svarbumą,-aptaręs darbų padalą 
ir išrinkęs komisiją memoran- . 
dumui paruošti? Į komisiją įėjo: 
Vaclovas Sidzikauskas, dr. Do
mas Krivickas ir dr. Bronius Ne- 
mickas. Memorandumas jau esąs 
paruoštas, jis tuojau bus para-, 
sytas ir atitinkamoms vyriausy
bėms išsiuntinėtas. Memorandu
mą pasirašysiąs Vliko pirminin
kas, Lietuvos Diplomatijos še
fas p. Lozoraitis savo ruožtu 
įteiks atskirą memorandumą.

Vliko valdyba per paskuti
nius du mėnesius ruošėsi Vliko 
Seimui, kuris lapkričio 25-26 d. 
Įvyks' Clevelande. Jau paruoš
ta darbotvarkė ir jai įvykdyti su
rasti prelegentai. Jį tuojau bu
sianti išsiuntinėta Vliką suda
rančioms'grupėm  s, kviečiantpri- 
siųsti į Seimą po 3 savo atsto
vus. Ji būsianti išsiuntinėta 
kviečiamiems ir spaudai, kad per 
ją lietuvių visuomenė sužinotų, 
kas yra daroma ir kas numato
ma daryti Lietuvos laisvinimo 
veikloje.

Pranešėjas pasidžiaugė, kad 
po ilgo darbo jau greitai, gal dar 
.prieš Naujuosius'Metus, bus iš
leista knyga, kuri pavadinta: 
“USSR - Germany Agression 
Against Lithuania” (Documen
tary History 1939-1944), “SSSR 
—Vokietijos agresija prieš Lie
tuvą” (Dokumentinė istorija' 
1939—1944 m.). Jei ir neįrišta, 
bet jau sulaužyta knyga galės 
būti parodyta ir Vliko Seime. 
Seimo metu, numatytas ir Vli
ko Tarybos posėdis naujai Vli
ko valdybai rinkti, nes dabarti
nės Valdybos trijų metų kaden
cija tuo metu baigiasi.

Toliau pranešėjas trumpai pa
minėjo Bražinskų labai sunkiai 
sprendžiamą bylą, Vliko narių 
tarnybines keliones ir buvusio 
Eltos redaktoriaus Vytauto Al
seikos staigų išvykimą pas oku
pantą. Be to, kas buvo valdy
bos padaryta dėl aštuonių jau
nuolių Vilniuje nuteistų, ir dėl 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos formalaus įtraukimo į 
Vliko narių sudėtį. Po praneši
mo buvo paklausimų ir diskusi
jų.

Jurgis Valaitis, Finansų tvar
kytojas, prašė š. m. sąmatą pa
pildyti $250, kelionėms apmokė
ti. Tarybš. sąmatą papildė.

Posėdžiui pirmininkavo Leo
nas Virbickas, Lietuvos Atgi- 
mo Sąjūdžio atstovas, sekreto
riavo V. Ąžuolas, Lietuvos Dar
bo Federacijos atstovas. (E)

♦ Sen. McGovemas kaltina 
vyriausybę, kad ji nežiūri ūki
ninkų interesų ir jie priversti 
bėgti iš ūkių. Jis žada ūkinin
kams padėti. Vyriausybės at
stovas pareiškė, kad McGover- 
no planas labai padidintų maisto 
produktų kainas.

NEW YORKAS. — Metropo
litam opera antradienį pakarto
jo atnaujintą “Orfeo ed Euri- 
dice”. NYT kritikas Schonberg 
daugiausia rašo apie britų diri
gentą Charles Mackerras ir pa
brėžia, kad sol. Marilyn Horne 
dainuoja orfeo pirmą kartą. Kri
tikas sako, kad “Euridice, — Li
lian Sukis “produced some exep- 
tionnally sweet sounds”, nors 
vienur kitur ji buvo paskandin
ta orkestro.

. OTTAWA. — Kanados prem
jeras Trudeau atidėjo po mi- 
nisterių kabineto ir partijos va
dų posėdžio paskelbimą, ką jis 
mano daryti, negavęs rinkimuo
se daugumos. Jis dar norįs pa
sitarti su liberalų vadais.

TRIPOLIS. — Libija paskelbė, 
kad du palestiniečiai, kurie pa
grobdami vokiečių lėktuvą, iš
gelbėjo iš kalėjimo tris arabus, 
nebus teisiami ir yra laisvi žmo
nės. Trys arabai, dalyvavę Olim
piados izraelitų sportininkų nu
žudyme, pareiškė, kad jie pri
klauso Juodojo Rugsėjo organi
zacijai. Vokiečių kalėjime juos

SAN DIEGO. — Vicepreziden
tas Agnew kalbėjo San Diego, 
kur jį labai trukdė keliolika jau
nų vyru. Jis pavadino juos na
cių įnėdiniaiš ir patarė užsidėti 
svastika ir rudus marškinius. 
Amerikoje jie negalį uždrausti 
laisvai kalbėti.

BOSTONAS. — PoniaiJo
nienei kalbant Bostono respu
blikonų pietuose. gatvėje demon
stravo ilgaplaukiai. Jie sužalojo 
12 automobiliu, vieną jų sude
gino ir kelis kart susirėmė su 
policija. Septyni asmenys buvo 
suimti.

RIO’ DE JANEIRO. — Brazi
lijoje išaiškintas tarptautinis 
narkotikų prekybos lizdas. Su
imti trys prancūzai, du brazilai, 
du italai, vienas argentinietis.

WASHINGTONAS. — Kardi
nolas John Krol sugrįžęs iš Len
kijos aplankė prezidentą Nixona. 
Kardinolas pareiškė, kad “len
kai — geri žmonės”. Preziden
tas pasakė, kad jis norėtų pa
matyti Lenkija kaip turistas.

CAMBRIDGE. — Apie 100 as
menų demonstravo prie Massa
chusetts Technologijos Institu- ti nemaža opozicija. Dažnai ręs
to, kai ten laikėsi sovietų Moks- publikonams kongrese padeda 
lų Akademijos pirmininkas Ms- PietiniU valstijų demokratai, ta- 
tislav Keldysh. Jam buvo įteik- čiau taip atsitinka daugiau ūž
ti peticija, pasirašyta 150 in- sienio politikos, gynybos^ klau- 
stituto lektorių, kurie protestuo
ja prieš sovietų žydų persekio
jimą ir jų neišleidimą emigruo
ti.

TEL AVIVAS. — Buvęs Ame
rikos žydas Meyer Lansky, tu
rėjęs ryšių su gangsteriais iš iš
vykęs iš Amerikos į Izraelį, ieš
ko, kur apsistoti. Izraelis nuta
rė jį ištremti. Jam įsakyta iš
važiuoti per dvi savaites. Kal
bama, kad jis siūlo milijoną do
lerių' vyriausybei, kuri jį pri
imtų. Haiti atmetusi jo pasiūly
mą.

♦ Tautinės Kinijos Keeiung 
uoste taisomam norvegų tank
laivyje įvyko sprogimas, kuria
me žuvo 10 kinų darbininkų ir 41 
buvo sužeistas.

Komunisty puolimas Piety Vietname dar vieną šeimą padarė pabė
gėliais. Toliau dar teberūksta dūmai, o šeima bėga Į nežinią, kad 

į. tik toliau nuo "išvaduoto j y".

RESPUBLIKONAMS SUNKU LAIMĖTI
SENATĄ IR ATSTOVŲ RŪMUS

WASHINGTONAS. — Artėjant rinkimams, išsamią apžvalgą 
apie didžiųjų partijų viltis padarė “Christian Science Monitor”.

prezidenfo' rinkimus, jam greičiausiai teks^ dar ketveris metus 
rungtis su nedraugišku, demokratų valdomu kongresu. Jei tikrai 
daug balsuotojų pasirinktų prezidentą Nixona ir jis laimėtų “land
slide” proporcijomis, tuo atveju senate respublikonai galėtų tu
rėti 51 senatorių, palyginus su dabar turimais 45. Jei tačiau Ni- 
xonas laimėtų ne milžiniška, bet normalia persvara, respublikonų 
senatorių skaičius senate būtų 46, o demokratų — 54.

Dar sunkiau prezidentui būtų 
paimti Atstovų Rūmus. Pačiu 
geriausiu <• atveju, respublikonai 
gali tikėtis Atstovų Rūmuose 211 
atstovų, paliekant demokratams 
224. šiuo metu respublikonai tu
ri 170 atstovu, o demokratai —* I
255.

šiuose rinkimuose respubliko
nas senatoriai turi rungtis dėl 
19 turimų vietų, o demokratai 
dėl 14. Respublikonai turėtų lai
mėti visas turimas vietas ir dar 
laimėti penkias, kad galėtų per
sverti demokratus senate, žmo
nių opinijos apklausinėjimas 
laikraščiui sudarė vaizdą, kad 
respublikonų kandidatai j kon
gresą, nežiūrint prezidento Ni- 
,xono pervaros, negalės nugalėti 
demokratų kandidatų.

Būsimame kongrese Nixono 
naminiams įstatymams gali bū

simus svarstant. Kada kalba ei
na apie vidaus politiką, dažniau
siai demokratai kietai laikosi 
prieš respublikonų vyriausybės 
pasiūlymus.

Šiais metais rinkimuose bal
suoti užsiregistravo 94.5 mili
jonai amerikiečių, net 13 mili
jonų daugiau kaip 1968 metais. 
Neužsiregistravo ir balsuoti ne
galės apie 41 milijonai. Senato
rius McGovern daug tikėjosi iš 
jaunų balsuotojų, tačiau visi 
apklausinėjimai rodo, kad tik 
63% • tarp 18 ir 24 metų užsi
registravo balsuoti. Studentų 
tarpe užsiregistravusių nuošim
tis didesnis — 80%.

Jaunųjų balsuotojų tarpe (jų 
yra 25.7 milijonai) trečdalis yra 
universitetų ar kolegijų studen

tai ar buvę studentai, du treč
daliai — nėra studijavę visai. 
Tarp studijavusių jaunuolių 51 
iki 43" nuošimčių pasisako už 
sen. McGoverną, o kiti už Ni
xona. Tarp nestudijavusių 49- 
44 nuošimčiai žada balsuoti už 
Nixoną. Išvada — jaunimo tar
pe abu kandidatai gali tikėtis 
maždaug tiek pat balsų.

Apollo kelionei
WASHINGTONAS. — Apollo 

17 misijos direktorius Chester 
Lee pareiškė spaudai, kad šios 
kelionės Į mėnulį svarbiausia 
dalis bus nusileidimas labai sun
kioje vietoje. Kapitonas Cer- 
nan ir geologas dr. Schmitt tu
rės nutūpti į šešių mylių pločio 
plukštumą, kurios vienoje pu
sėje bus aukštas šlaitas, o kito
se trijose pusėse — aukšti kal
nai.

Be minėtų Ceman ir Schmitt 
šioje kelionėje dalyvaus koman- 
deris Ronald Evans, kuris mė
nulyje neišlips. Kiti du astro
nautai išbus mėnulyje 75 valan
das ir padarys tris ekskursijas 
po 7 vai.’ kiekvieną. Jie turės 
elektrinį automobiliuką, kuris 
padarys iš viso 23 mylias kelio. 
Kelionė prasidės gruodžio 6 d. 
Tai bus paskutinė amerikiečių 
įgulos kelionė į mėnulį.

HONG KONGAS. — Kinijo
je pradėta rodyti opera — fil
mas apie kariuomenės žygius. 
Filmas buvo pasirodęs prieš me
tus, tačiau vėliau dingo iš sce
nos, po Lin Piao aferos — jo 
sąmokslo ir pabėgimo. Dabar 
filmas, gerokai apvalytas, vėl ro
domas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS SIUNČIAM KOVOS IR TRANSPORTO
šiandien prezidentas Nixo- 

nas su žmona sustos O’Hare ae
rodrome. Jis pasakys rinkiminę 
kalbą dar Tulsa, Okla.; ir Pro
vidence, R. L, aerodromuose. Va
kar prezidentas kalbėjo televi
zijoje ir dar kalbės pirmadienį.

Vakar Milwaukee, Wiscon
sin® mirė didelis lietuviu ir kitu 
pavergtų tautų draugas, buvęs 
kongreso narys Charles Kersten. 
Jis vadovavo garsiam Kersteno 
komitetui, kuris amerikiečiams 
ir visam pasauliui atidengė bol
ševikų nusikalstamus darbus 
okupuotose šalyse.
• Nebraskoje, Sidney miesto 
apylinkėse iškrito 19 colių snie
go. Oro biuras pranašauja šal
tą ir šlapią lapkričio mėnesį. 
Spalis irgi buvo šalčiausias nuo 
1952 metu.

Antradieni Illinois taver
nos ir barai bus atidaryti visą 
dieną, nežiūrint rinkimų. Anks
čiau tavernos per rinkimus bū
davo uždarytos nuo 6 iki 6 vai., 
kad žmonės balsuodami turėtu 
blaivas galvas ir kad niekas už 
taurelę nepapirkinėtų balsuoto
jų. Įstatymas buvo pakeistas ir 
Įsigaliojo spalio 1 d.

■ Pernai New Yorko iš 87 li
goninėse gimusių kūdikių net 
550 buvo “įpratę į narkotikus”, 
nes jų motinos juos vartodavo.

Pašto įstaiga įspėja, kad 
siuntinėliai kareiviams užsie
ninėse turi "būti išsiųsti' nė vė- ‘ 
liau lapkričio 24 d. Jie negali 
būti sunkesni kain 70 svaru.

♦Amnesty International krei
pėsi į 12 Indokinijoje kovojan
čių grupių, kad jos sutiktų pa
skelbus karo paliaubas paleisti 
politinius kalinius, kurių iš viso 
yra apie 200,000.

♦ Amerikos miltų gaminto
jai planuoja pakelti miltų kai
nas 7 centais už 5 svarų maišą. 
Kainos pakeliamos dėl didelio 
kiekio kviečių pardavimo Sovie
tų Sąjungai.

♦ Meksikoje policija konfis
kavo tris tonas marijuanos. Su
sišaudyme žuvo narkotikų pirk
lys.

Vienas galingiausiu Kongreso nariu, 
atstovas Wilbur Mills, demokratas iš 
Arkansas, kongreso "Ways and Means" 
komiteto pirmininkas. Komitetas pri
žiūri vyriausybės piniginius reikalus.

LĖKTUVAI, TANKAI, ŠARVUOČIAI
SAIGONAS. — AP spaudos agentūros žiniomis, Amerika 

skubiai siunčia į Pietų Vietnamą karinę medžiagą, stiprindama 
Saigono kariuomenę prieš numatomas karo paliaubas. Hanojaus 
paskelbtas sutarties tekstas, kuris dar nepasirašytas, numato, 
kad po paliaubų Amerika galės tik pakeisti P. Vietnamo turėtus 
ginklus “vienu už. vieną” principu. Dabartinėse siuntose yra 

: didieji Chinuuk helikopteriai ir keturių moterų C-130 transporto 
lėktuvai, kurių Saigono kariuomenė niekad neturėjo. Saigonas 
turėjo mažesnių C-123 transporto lėktuvų ir tai tik du. Didieji 

I C-130 gali nešti 36,000 svarų krovinius arba 92 pilnai ginkluotus 
j kareivius.

— - 1 j Saigonas paskelbė, kad per

Saigono opozicija 
nepritaria planui 

SAIGONAS. — Ne tik P. Viet
namo vyriausybė priešinasi 
Amerikos ir šiaurės Vietnamo 
sutartiems karo paliaubų punk
tams, bet ir vadinami neutralie
ji, kurie nemėgsta prezidento 
Thieu regimo, o kartu nekenčia 
ir komunistų. Vienas svarbiau
sių neutraliųjų vadų, generolas 
Duong Van Minh pareiškė, kad 
jis nepritaria dabartiniam tai
kos planui'. Paliaubas, jei to
kios Įvyktų, būtų sunku sukon
troliuoti. Jei komunistai liktų 
Įvairiose vietose, kur jie da
bar yra, Vietnamo žemėlapis at
rodytų kaip leopardo kailis, pa
reiškė Minh.

Iš Paryžiaus pranešama, kad 
panašiai, kaip Saįgonas nusivy
lė Amerika, ' VĮet. Congg^politį- 
kai nepatenkinti Hanojaus'pri
imtomis susitarimo sąlygomis. 
Vietinių P. Vietnamo komunis
tų svarbiausias priekaištas, kad 
Hanojus apleido tūkstančius 
Saigono politinių kalinių. Pagal 
sutarties tekstą dėl kalinių dle- 
rybas turės vesti Viet Congas 
su Saigono valdžia. Niekas ne
žino, kada tie kaliniai, daugiau
sia komunistai, bus paleisti. Tuo 
tarpu Viet Congui kaliniai bū
tų labai naudingi ruošiantis po
litinei kovai taikos sąlygose. Ka
lėjimuose sėdi patyrę ir ideolo
giškai ištikimi komunistai. Daug 
jų Viet Congas išstatytų į įvai
rias trijų dalių komisijas ir ta
rybas.

Kitas komunistų priekaištas
Hanojui, kad tas nusileido Ame
rikai ir nebereikaluja tuč tuo
jau pašalinti prezidentą Thieu 
ir jo aparatą su stipriomis po
licijos jėgomis.

Japonija po karo 
padės Vietnamui

TOKIJO. — Pietų Vietnamo 
diplomatas, Paryžiaus taikos de
rybų delegacijos vadas Fham 
Dang Lam, kaip specialus prezi
dento Thieu pasiuntinys atvyko 
į Japoniją, kur kalbėjosi su 
premjeru Tanaka ir užsienio rei
kalų ministeriu Ohira. Japoni
jos vyriausybė pažadėjo stam
biomis sumomis prisidėti prie 
Indokinijos valstybių atstaty
mo po karo.

Saigono atstovas paaiškino ja
ponams, kodėl jo vyriausybė ne
sutinka su kai kuriomis Ameri- 
kos-Hanojaus sutartomis sąly
gomis. Sutartis negarantuoja, 
kad šiaurės Vietnamo kareiviai 
bus atitraukti, sutartis numa
to P. Vietnamo administravimą 
perleisti trijų dalių tarybai, nors 
nėra tikru žinių, kiek komunis
tų yra Pietų Vietname. Jiems 
iš karto, be jokių patikrinimų, 
atiduodama trečia dalis valdan
čiojo organo.

parą komunistai puolė 150 vie
tovių. Pasienyje prie Kambodi- 
jos komunistai staigiu puolimu 
užėmė Due Co karinę stovyklą. 
Didieji amerikiečių B-52 bom
bonešiai puola komunistų tai
kinius šiaurės ir Pietų Vietna
me.

Žinios apie sustiprintą ka
rinį tiekimą Pietų Vietnamui 
jau spalio 26 buvo skelbtos New 
York Times, čia buvo skelbta, 
kad Amerika siunčia ir Cesna 
T137 sprausminius kovos lėk
tuvus. Neturėdama tu lėktuvu 
atsargoje, Amerika surinkusi 
juos iš aviacijos atsarginių da
linių Houstone, Delaware ir Min- 
neapolyje.

Pietų Vietnamo aviacija tu
rinti 10 eskadrilių kovos lėktu
vų po 18-24 lėktuvus eskadri
lėje. Ji turinti 18 eskadrilių he
likopterių, 8 eskadriles lengvų 
žvalgybos-lėktuvų ir įvairių ki- 
tųJėktuuųė iš viso L30(L -Sako
ma, kad gen. Abrams prieš dvi 
savaites lankėsi Saigone, norė
damas patirti, kiek ir kokių lėk
tuvų Pietų Vietnamui skubiai 
reikia. Jis rekomendavęs be mi
nėtų lėktuvų atsiųsti tankų, ar
tilerijos pabūklų ir šarvuotų au
tomobilių.

Kyla klausimas, ar taikos de
rybos dėl to ir buvo pertrauktos, 
kad Amerika prieš karo paliau
bas suspėtų sustiprinti savo są
jungininką Saigone.

Mirė poetas 
Ezra Pound

VENECIJA. — Italijoje mirė 
garsus amerikietis poetas Ezra 
Pound, 87 metų. Jis savo gyve
nimu ir kūryba iškilo aukščiau 
kitų Amerikos poetų, tačiau dėl 
politinių idėjų turėjo nemažai 
nemalonumų.

Ezra Pound buvo įsitikinęs, 
kad' visų Amerikos negerovių 
priežastis yra žydai. Jis buvo 
aršus antisemitas ir todėl anks
ti pradėjo remti Musolinio fašiz
mą ir Hitlerio nacizmą. Poe
tas yra daug rašęs, aiškindamas 
savo antisemitines tezes. Jo di
džiausia klaida buvo bendradar
biavimas su Italija karo metu. 
Jis per radiją kalbėjo į Ameri
kos kariuomenę ir tautą. Po 
karo jį Italijoje partizanai su
ėmė ir perdavė amerikiečiams.

Byla už krašto išdavimą bu
vo iškelta, tačiau poetas buvo 
pripažintas nesveiko proto ir 12 
metų uždarytas i šv. Elžbietos 
ligoninę Washingtone. Ligo
ninės direktorius buvo dr. Win
fred Overholzer.

Paleistas iš ligoninės Pound 
sugrįžo į Italija, kur ir baigė 
savo gyvenimą. Jo kūrybą bu
vo laimėjusi daug prizų, po kiek
vieno prizo paskelbimo spaudo
je kildavo karšto ginčai. Dar 
šiais metais rašytojų ir kriti
kų komisija jam paskyrė Emer
son-Thoreau medalį, tačiau ki
lus triukšmui, jį vėl atšaukė.
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Amerikos vyriausybe duoda lėšas suradimui tokiu medžiagų vaiku 
žaislams, kurios sunkiai degty. Šioje nuotraukoje Gillette laborato
rijoje, Rockville, Md., technikė stebi kaip dega vaiky tarpe popu

liarus "Meškiukas".

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

kreipti lėktuvų? Tikrai? Pra- 
Įdėjo žvalgy tis, j mane labai jau 
nedraugiškai. Pikta ir juokas.

I Aiškinuosi, kad čia tik man 
paprastam naudojimui, nes kai 
kur jis man labai reikalingas 
prie valgio. Ypatingai ten, kur 
ne viskas galima nesavu peiliu 
piauti. Pagaliau patikėjo ir 

;grąžino peilį. Padėkojęs einu
i lėktuvą, kuris mus veš į Ira-

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ 
(Tęsinys)

Gal ir taip, galvoju, bet politi
ka man nemielas, svetimas da
lykas ir aš į jos dirvonus nekiša 
savo snapo. Man įdomu kraš
tai, jų kultūra, civilizacija bei 
papročiai, tradicijos ir gyveni
mo būdas.

Karachi nėra meno turtu bei 
paminklų. Jei pas juos ką no
ri pamatyti, važiuoki keletą 
šimtu kilometru iš miesto. Kas 
gi pagaliau norės tokiame karš
tyje 'dangintis iš miesto, kad 
pamatytumei Bhitshah mečetę 
arba mauzoliejų, kuriame il
sisi karalius Priest. Tai 412 
mvliu kelio!

Karachi, Pakistano sostinė, 
su keletą skirtingų kalbų. Pa
grindinė kalba — anglų. Jie 
neseniai sunkiai sprendė Kaš- 
miro klausimą ir jiems paliko 
dar ir dabar -neužgijusių žaiz
dų. Jų veiduose dar matosi ne
pasitikėjimo ir netikrumo ženk-

dabintus Irano kalnus. - Jie to
kie žavūs, baltomis viršūnė
mis, nors ir prašyk, kad su
stotų, tada galėčiau iš lėktuvo 
iššokti ir kalnų viršūnėse pa- 
braidžioti po sniegų, kuris 
žvilga tokiu dar niekados ne- 

. matvtu grožiu. Toliau melsva- 
uorWa““l.ne dugne švytėjo žalsvos ap

linkos sodybos, baltavo namai 
ir darė puikų derinį. Dar lėk
tuvui besisukinėjant padangė
se, jau buvo galima pasakyti, 
kad čia bus visai kitoks kraš
tas negu iki šiolei matyti.

(Bus daugiau) •

(rolę, matai, kai reikėjo va- 
llandų laukti, pakol jie vartė 
pasus ir negalėjo ęusigaudyti”.

PARDAVĖJAI SĖDI 
ANT GRINDŲ

Apsitvarkęs ir pailsėjęs išei
nu į centrą ir patenku į eilę 
krautuvių. Kaip ir visur, jos 
suskirstytos: medžiagos, namų 
apyvokos reikmenys, galante
rija arba maistas. Einu per 

I medžiagų krautuves ir stebiu, 
kaip vyrai pardavėjai sėdi ant 
grindų, kurios išklotos balta 
medžiaga. Nei vieno pardavė
jo. Jie visi sėdi ir tik jau tada 
nuo grindų pasikelia, kai me
džiagos nebegali pasiekti. Prie
šais juos suoleliai ir atėjusios 

i pirkt jos renkasi sėdėdamos. 
Visi, kaip matau, labai pato
giai. nevarginančiai įsitaisę.

Toliau patenku į maisto ra
joną, kur krautuvėse pardavinė
ja jau apgedusį maistą. Vietoje 

i ir. verda. Suka 
rudps nematytus 

kurie pajuodavusiais 
Teėjai čia pat

statas klasikinės formos, su I 
labai įdomiais “orientalų” pa-! 
gražinimo išradingumais. Pra-1 
važiuodamas sustojau (far prie 
vienos kitos mečetės, kurios^ 
nepasižymi didele architektu-! 
ros maniera ar puošnumu. Tai 
atrodė jau ir viskas, ką šitame, 
mieste trumpai sustojęs turis
tas gali pamatyti. -Labiausiai 
buvau nustebintas, jog elgetij 
čia labai mažai. Jie tokie ne
aktyvūs, norisi jiems papeiki
mą, duoti.

Be viso to 
dėjau, kad 
aukštosios klasės 
Įvairių klubų ir 
skirsčiusių 
operos, nei 
teatro

Tarp eilės naujų programų, jis nepamiršo 
ventoj ų.

Gubernatoriaus Ogilvie pastangomis įvesta pagelba pensininkams nekilnojamo 
įvesta spe- 

patarnavi-

Einu gatve ir pasitinku di
delę demonstrantų eiseną. Jie 
visi su raudonomis vėliavomis 
ir ant rankų raudonais raiš
čiais. Girdžiu riksmą, bet kal
bos nesuprantu ir nežinau ko 
jie reikalauja. Nežinau, kur 
užsukti, kad likčiau nepaste
bėtas. Tokiu atveju taip .bus 
geriausia, nusprendžiau, ir 
smukau į vienos įstaigos kie
mą, kurį saugo pora policinin
kų. Stebiu eiseną pro geleži
nius vartus, o vaikai prilėkę ro
do ištiesę rankas į mane, 
jie sušaudys. Juokiuosi 
juokiasi ir jie. Nesuprantu 
jie man sako ir nekreipiu dė
mesio i demonstrantu eisena. 
Kažką sako man ' tie sargybi
niai, bet niekaip, nei aš jų, 
nei jie manęs nesupranta. Vai
kai padaužos su rankomis bum 
bum bum i inane ir “pašaudę” 
pradingo. Aš smukau į kiemą, 
nebijodamas, kad jie • mane 
šaudys, bet tokiu atveju visais 
atžvilgiais kur kas geriau ir 
saugiau nuo išsišokėlių apsi
saugoti.

, ką mačiau, gir- 
jie čia turi dar ir 

‘society” bei 
kitokių sųsi- 

grupelių. Neturi 
valdžios išlaikomo 

Yra tautinių šokių gru
pės su labai spalvingais kostiu
mais,-- nors,šokąi|t taip ir nete
ko matyti. Bendrai, kraštas dar 
labai atsilikęs visose gyveni
mo srityse. Kas svarbiausia, 
tai švietimas skandalingai pra
šosi reformos. Negeresni ir kiti 
reikalai, kaip socialinis aprū
pinimas arba darbininkų kon
trolė bei unijų buvimo reika
lingumas.

Ncr*' X pay % held to
maturity of 5 years. 10 month® (4% the firmt < 
year). Bonds ara replaced if kai stolen, or 5 
doBtrsyed. Wbee needed they ean ba caahed ★ 
at ynur bank. InUrpst w not Subwd to stata

joca] income taxes, and toderal tax Baay i 
be deferred until redemption.

tingą Pakistano kraštą, jau
čiausi laimingas. Čia buvo to
kia neaprašoma atmosfera, 
kuria ilgiau nebesinorėjo save 
varginti.

Lėktuvas ore ir kalnų virti
nė po mūsų kojomis. Jie tary
tum atsiprašinėja,* 
dar vėl užprašyti kada nors, r 
Skrendame kita kryptimi ir 
kalnų padėtis^keičiasi. čia jau 
daug žalumos ir gyvenimo pri
pildytos tarpukalnės.

Poros valandų skridimas. 
Mes skendame per sniegu pa-

— Sek pasaką, mamyte,
,. Apie senuo laikus,
* Kai aitvarai ir laumės
* Skrajojo po laukus ...
, S. Petersonienė
- Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienoje galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:
t 1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. ou 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato. 24 psl., gra
žus leidinys. S1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman-Į 
Kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1.80.

, 4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 641 
įsi., kaina 5 dol.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., S1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai ’ 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos kaip senovės lietuviai ir žemai ; 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, S1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaitjli ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

REGULAR 
?Q PASSBOOK 

ACCOUNT rer Annum

Praūžė demonstrantai ir aš 
išėjęs §tebiu jau nutolstančius. 
Tai aiškiai komunistų suruoš
tos demonstracijos, bet jų tiks
lai taip ir liko man nežinomi.

Važiuoja žmogus vežime, 
kurį traukia ilgas kupranuga
ris. Sprakteliu ir padarau nuo
trauką. Reikia pasakyti, kad 
čia viskas labai gimininga In
dijai, tik skirtumas, kad gat
vėse nei vienos šventas karvės.

Trumpam užsuku į tautinį 
muziejų, kuris, kiek jiems są
lygos leido, išgražintas. Jo sta
tyba naujoviška ir labai pana
ši į amerikietinę, kur rengia
mos “biznio” raštinės. Iš jo pa
suku į tautos tėvo mauzoliejų 

l, kuriame

Mano -trumpas vizitas Pakis- 
tanui ir tik sostinei Karači ne
pasakysiu, kad buvo labai ma
lonus. Kur tik ėjau ar važia
vau, visur jaučiau tokį vieni
šumą, sutiktųjų nesimpatin- 
guiną arba norėjimą labai. ne- 
gudriai apgauti. Tas jiems at- 

„ Įrodė labiausiai prie širdies. 
Žinoma, tai neoficialiose Įstai
gose. Ten viskas eina norma
lia patarnavimo tvarka.

Rytas tik pradeda švisti, 
viešbučio naktinis sargas neša 
mano lagaminus ir prieš vieš
butį gatvėje pažadina bemie
gantį šoferį. Jų čia miega visa 
eilė ir laukia, kada koks turis
tas pasibels į jų stiklo langą ir 
paprašys vežti į aerodromą. 
Pašoko iš miego jaunas bernio
kas ir, trindamas akis iš karto 
gerai nesupratęs, klausia kur 
vežti. Jis kalba angliškai ir 
mes labai lengvai susirokuo- 
jame.

Švinta ir vis daugiau ir dau
giau, o kai pasiekėm laukų ra
joną, pradėjo šypsotis ir sau
lutės pirmasis spindulys. Ty
lu, ramu ir riedame gražiu ly
giai išvestu keliu aerodromo 
link. Judėjimo veik dar nėra. 
Saulė tokia ryški ir žada būti 
karšta diena. Sumokėjęs šofe
riui, einu pirmiausia pakeisti 
likusių pinigų. Taip, visus at- 
keičia Į dolerius be jokių skru
pulingų aiškininnj ir kalbų. 
Keleivių labai nedaug. Jie la
bai įvairūs. Kontrolė, mano 
nelaimei, suranda rankiniame 
lagamine gal kokių 7 colių pei
lį ir pradeda kamantinėti, ką

turto mokesčiams. Gaunamos pensijos atleisTos nuo valstybės mokesčių.
ciali programa užsienyje gimusiems pensininkams. Pagalbos reikalingi, 
mus gali gauti jų gimtąja kalba. . ; >

Gubernatorius Ogilvie rūpinasi valstijos vyresnio amžiaus gyventojais, 
si'ir mūsų lietuviais pensininkais. • ,

Lapkričio 7 dieną kviečiame Jus atiduoti savo balsą už geriausią gubernatorių 
Illinois istorijoje ir mūsų lietuvių nuoširdų draugą v

GUBERNATORIŲ RICHARD B. OGILVIE!

čia ir k( 
kažkokius 
blynus 
pakraščiais it 
juos valgo.

Pirkėjai ir 'pardavėjai apsi
sukę gaivas baliais' turbanais, 
apsiavę sandalais, kurie labai 
sudilę. Matosi ir europietiškai 
apsirengusių, bet tokių labai 
maža. Jų mieste, gatvėje, vyks
ta visas dienos gyvenimas: čia 
perka ir' parduoda čia nieka
dos nesustoja ėję ir važiavę. 
Turistai visi palydimi nelabai 
draugiškais žvilgsniais. Ypa
tingai amerikiečių nemėgsta, 
girdi,SNiksonas pritarė Kaš- 
mirui ir užtai jiems nusidėjo.

LIETUVIŲ KOMITETAS GUBERNATORIUI OGILVIE PERRINKTI:
Anatolijus Milunas, pirmininkas

Aleksas Jankūnas 
Dr. Ferdinandas Kaunas 
John F. Kimbark ’ 
Dr. Petras Kisielius 
Dana Milunas

EEEBEEEEEZEIZZEIEIEIIIIIKIKIIHIKIIEKSEK 

; KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

L ktuvas jau leidžiasi, bet 
jok'o miestelio, tik plikos kal
nų uolėnos. Sta’ga 
žemumoje miestas. 
I nk nusilesęs pagal 
lyt; iš baimės prie jų prisiglau
di ■ tūnotų. Lėktuvas skrieja 
ir. darydamas zigzagus lei
džiasi. Saulės žaismu gamtoje 
tiek daug, kad išlipus jis pasi
tinka visomis rieškučiomis 
džiaugsmo. Oras, ^iors pri- 
pakavęs vežk į Los Angeles, 
k.<d pakeistų ten tą užterštą. 
Ža eie einame į aerodromą, o 
aš erių orą kaip saldų pieną. 
»'inori skubėti, rodos, kad 
anapus pastato neberasiu to
kai tyro oro, koks yra čia.

i. i nuvykstu i viešbutį Ho- 
!<■' Ja!>e-s. : andu jį ne pirmos 
klasės, bet patogus tuo, kad 
jis pačiame miesto centre. Iš 
ė'.i visi pagrindiniai gatvių ke-j 
liai kryžiuojasi į visas ketu-j 
rias pasaulio šalis. Bendrasj 
i i’esto vaizdas nepatrauklus. 1 
šaligatviai duobėti, gatvės ap
leistos, nešvarios. Vyrai su il
gais. baltais, nuskurusiais dra
bužiais apsisukę ir jų pilnos 
gatvės. Moterų veik nėra. Jie 
visi atrodo, kad nieko nevei- 
k:a. tik “šlifuoja” taip nepa- 
(••aukliai atrodančias gatves.

Visur, kur pasisuksi, matai 
tokią netvarką ir apsileidimą, 
kad pyktis ima ir norisi geriau 
apie tai negalvoti. Vienas vo- 
k’etis. kuris buvo tame pa- 
č ame viešbutyje, pasakė: “Da
bar tai suprantu, kodėl jie ka- 
r i pralaimėjo. Žiūrėk jie be 
i-šJlavinimo. Einant per kont-'

I7?<» Sn. HALSTED ST.. CHICAGO, ILL. fiOfiOR Į (taip jis vadinasi)
r e cee x ę c ee e r e str f ra s ir r cr te rr Pa’ai(^°las Quaid-ė-Azam. Pa- aš manau su juo daryti
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A. GARBENIS

BALTIMORE SUSIDRAUGAVO SU ODESA
Soviety karo laivo viešnagė JAV uoste

Komunistinės Rusijos laivai 
Baltimorės uoste retai apsilan
ko, jie dažniau atplaukia į Ame
rikos vakarinio pakraščio uos
tus. .

Nemažą baltimoriečių susido
mėjimą sukėlė pranešimas, kad 
seniausiojo U. S. r karo laivo 
“Constellation” 175 metų su
kakties paminėjime dalyvaus ir 
rusų laivas “Tovarišč”, pakvies
tas iškilmėms ruošti komiteto 
drauge su Marylando jūros mili
cija, kuri prižiūri Baltimorės 
uoste rodomą publikai “Constel
lation”. Vietiniams ir turistams 
šis laivas yra patrauka pasižiū
rėti.

Rengėjai teisinosi, kad pakvie
čiamieji laiškai buvę išsiuntinė
ti bent astuonių valstybių, jų 
tarpe Kanados, Prancūzijos ir 
Turkijos mokomiesiems laivams, 
bet atsiliepė dalyvausią tik vie
ni rusai, žinoma, jie nežiopli 
— kaip jie prasnaus tokią gerą 
progą savo bolševikinei apgar- 
sai.

Kad suspėtų laiku atplaukti 
prieš sukaktuvių dieną, rugsė- 
po 5-tąją ‘Tavarišč” išplaukė iš 
Juodosios jūros uosto Odesoš, 
savo nuolatinės buveinės, 50 die
nų anksčiau, pakeliui trumpai 
šustodamas.Ispanijoj. ir Bermu- 
doj..

Laivas “Towarišč” po karo 
pagrobtas iš vokiečių

LGražus, baltas,, kaip gulbė 
‘‘Tovarišč” trijų stiebų burinis, 
1932-3 m. vokiečių pasistatytas,

buvo jų laivyno mokomasis lai
vas. Tada jis vadinosi “Gorsch 
Fock”. Karo pabaigoj, 1945 m., 
prie štralzundo, Baltijos jūro
je, paskandintas. Kol Vokieti
ja buvo karo perblokšta ir dar 
bejėgė, rusai 1948 m., laivą iš
sikėlę, pasisavino, kaip jie tuo 
laiku grobė iš Vokietijos vis
ką, ką tik galėjo. Laivą atnau
jinę, jie dabar svetur su tuo 
vogtu daiktu paraduoja, kaip su 
savo.

Čion atplaukti sekėsi geriau, 
negu apsistoti. Tarp rusų am
basados atstovų, State Dep-to pa
reigūnių ir Baltimorės polici
jos vyko ilgoki pasitarimai, 
kur laivą pririšti. Rusų saugu
miečiai įrodinėjo, kad jei mi
nia lengvai galės prie laivo pri
eiti, jiems susidarysiąs rimtas 
saugumo klausimas. Amerikie
čiai norėjo, kad abu laivai būtų 
sustatyti vienas šalia kito ta
me pačiame aptvare, prie kran
tinės Nr. 1. Rusai ilgai rinkos 
vietą, kol pagaliau nusprendė 
savo laivą pririšti šiek tiek ato
kiau, prie gretimos krantinės 
Nr. 2.

Miesto vaidybos vardu pirmu
tinis “Tovarščių” pasveikino 
Walt.wS. Orlinsky, žydas, mies
to tarybos pirmininkas. “Mes 
esame Baltimorėj draugiškumui 
parodyti” —- atsakė rusai. 'Pir
mąją viešnagės dieną jie bus pa
vaišinti dešrelėmis. Rengėjai 
šiek tiek sumišo, kai rusai at
plaukė keliomis dienomis anks
čiau prieš iškilmes, mat, šei-

MIELI LIETUVIAI,
Aš kreipiuosi į Jus, prašydamas Jūsų pagalbos ateinančiuose rinki

muose. Man dažnai, ginant Lietuvos bylą, Washingtone tenka kalbėti 
Jūsų vardu. Labai svarbu, kad galingiausioje pasaulio sostinėje mes tu
rėtume žmonių, kurie Lietuvos ir lietuvių reikalus suprastų, mums pri
tartų ir, progai iškilus, galėtų juos tinkamoje formoje iškelti. Mano pa
tirtis rodo, kad vienas daugiausiai padėjusių ir dabar padedančių kelti 
viešumon lietuvių tautos išgyvenimus ir Lietuvoje besitęsiančios okupa
cijos kančias yra sen. CHARLES H. PERCY.

Jis niekad nėra atsisakęs Lietuvos reikalais kalbėti senate ar kurioje 
kitoje vietoje. Jis yra Vasario 16 dienos minėjimo senate globėjas. Jis 
stoja už laisvę ir laisvą visų tautų ąpsisprendimą.

Jis mums jau padėjo, todėl aš tikiu, kad ir lietuviai padės sen. PERCY 
vėl išrinkti į senatą. Aš visų prašau antradienį atlikti savo pareigą:

Visi balsuokime už sen. CHARLES H. PERCY.

DR. KAZYS BOBELIS

Jau išėjo seniai laukta i
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 52.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608
M

! minickn nebuvo pasiruošta su 
maistu.

„ Iškilmės uoste tą pačią rug
sėjo pradžios savaitę sutapo ir' 
su 175 metų sukaktuvėmis Bal
timorės miestui. Kaip tyčia, tuo Į 
metu miesto galvą Schaefer api
plėšė — atsitikimas, kokio, tur
būt, nebuvo visoj šio miesto pra-, 
eity. Rugsėjo 4 d., merui su mo
tina važiuojant į savo darbo
vietę (City Hali), pačiame mies
to vidury, kai stabtelėjus prie 
raudonos šviesos, pro automobi
lio langą jis buvo iškišęs ranką, 
stryktelėjęs nuo šaligatvio apie 
16-17 metų paauglys jam nu
traukė laikrodėlį. Iššokęs iš ma
šinos, miesto galvą mėgino nusi
kaltėlį vytis, bet nepagavo.

Nuo tokių vikrių plėšikų jau 
yra nukentėjęs ir ne vienas Bal
timorės lietuvis. Važiuojančiam 
ir tik prie pasisukimo sulėtinu-) 
šiam mašiną vet. gyd. St. Tal- 
lat-Kelpšai nuo rankos taipgi 
nunėrė laikrodėlį. Einančiam 
šaligatviu, netoli savo namo, me
džio dailiadirbiui Br. Buračui, 
jau peržengusiam 80 metų, pik
tadariai (visais atvejais juo
dieji) numovė vertingą laikro
dėlį-.

“Constllation” laivas 
175 metu veteranas

Apie laivą “Constellation” dar 
priduriama, kad tai esąs ne tik 
šio krašto, bet ir visame pasau
ly seniausias, pastatytas iš me
džio ir dar tebeplūduriuojąs lai
vas. Jau 1799 m. dalyvavęs ka
ruose su prancūzais^ taip pat ir 
kitur, atlikdamas įvairius už
davinius: 1840 m. Kinijoj, vė
liau Havajuos, Vakarų Afrikoj, 
Amerikos pilietiniame kare. II-

£

«. .....

Julie Nixon Eisenhower energingai įsijungė j rinkimu kampaniją, 
važinėdama po visą Ameriką, sakydama kalbas, gindama savo tėvo, 

prezidento Nixono ir jo vyriausybės programą.

gą laiką buvę U- S. laivyno (jū
rų akademijos) mokomuoju lai
vu, net dar buvęs panaudotas II 
pasauliniame kare.

Rusų laivu atplaukė 174 sve
čiai, jų tarpe 150 laivyno mo
kinių (kadetų). Miesto galva 
Schaefer, juos pasveikindamas, 
pasistengė kelis žodžius išmokti 
rusiškai: “Sveikinimai nuo Bal- 
timorės miesto laivui “Tova
rišč”, jo karininkams, Įgulai ir 
kadetams”, žinoma, rusai man
dagiai šypsojosi, girdėdami “pui
kų” jų gimtąja kalba ištarimą. 
Odesa turinti daug bendro su 
Baltimore, sakė meras: dydžiu, 
gyventojų skaičiumi, tautine su
dėtimi ir geografine padėtimi. 
Abu miestai rodą gaivališkumo 
augti ir plėstis.

Beje, Odesos miestas kaip tik 
tuo pačiu laiku taipgi šventė 
savo 175 metų sukaktį. Odesa 
laikoma svarbiausiu Ukrainos 
uostu. Ji yra Dniepro upės (il
giu trečioji Europos upė) žio
tyse. ■

žiūrovams plojant ir‘darant 
foto nuotraukas, merui įteikta 
rusų dovana -— samovaras. Abi 
pusės pasikeitė dar ir kitokio
mis dovanomis: paveikslais, me
taline lentele su atitinkamu įra
šu, sidabriniais indais ir degti
nei ropine (grafinu).

Katalikų organizacijos 
demonstracijose nedalyvavo
Estradoje vykstant šiai man

dagumo ir draugiškumo scenai, 
šiek_tiek atokiau, bet toje pa
čioje aikštėje, virtine suko ra
tą piketininkai, vedami garsio
jo radijo kalbėtojo ir konser
vatyviųjų protestantų (vadina
mų dar ir fundamentalistais) są
jūdžio pirm-ko — dr. Carl Mc
Intire. Netrukus juos apspito 
policija ir, lyg pasityčiodama, 
vertė pareiti į esantį tarp abie
jų laivų negrįstą, dulkėtą ir 
grumslėtą sklypą. Policija ir 
čia nesiliovė persekiojusi de
monstrantus, beveik lipo jiems 
ant kojų, vis siaurindama jų ra
tu einamą plotą. Atrodė lyg tą 
dieną policijos vadovybė būtų 
perėjus į bolševikų tarnybą. 
Greit paaiškėjo, ir tokio perdė
to policijos stropumo priežastis: 
sklido gandų, kad į iškilmes ke
tinąs atvykti kas nors iš vy
riausybės, gal net pats preziden
tes.

“Niekur kitur policija su mu
mis taip blogai nesielgė, kaip 
čia” — buvo pasipiktinęs pike- 
tininkų vadovas dr. McIntire. O 
patirties šioje srityje jis turi 
daug, nes visur važinėdamas po 
kraštą, tai vienur tai kitur su 
savo kovingais šalininkais vis 
prieš ką nors, dažniausiai prieš 
kraštutinių jų liberalų arba pa- 
rausvėjusiųjų kokį nors pasi
reiškimą, demonstruoja.

Bolševikų vėliava visą laiką 
kabojo jų laive. Bet rengėjams 
to dar buvo per maža. Jie su
teikė jai ypatingos pagarbos, iš
keldami dar ją ir sausumoje 
(uoste) ant stiebo šalia U. S. 
ir Marylando valstijos vėliavų. 
Dešiniojo sparno amerikiečius— 

antikomunistus tatai dar labiau 
erzino.

Tačiau stebino, kad nei iškil
mių dieną, nei kurią kitą rusų 
viešėjimo metu (jie čia išbuvo 
9 dienas) ■ neprotestavo jokia 
amerikiečių katalikų grupė ar 
org-ja. Ar jie ir tada nebesi
priešintų, jei kraštą kėsintųsi 
užimti raudonieji? Jų kovos 
dvasios išblėsimą liudija dar ir 
tai, kad čia nežinoma nei viena 
radijo ar televizijos katalikų ve
dama antikomunistinė progra
ma, bet yra net kelios tokios, 
išlaikomos protestantų, pav.: 
“Christian Crusade (dr. Hargio), 
20th Century Reformation” (dr. 
McIntire), “The Bible Institute 
of the Air” (dr. Burpo), “Life
line” ir kt.

D-ro McIntire gyvenamoji vie
ta ir ten pat jo aptarnaujama 
presbiterijonų (kalvinų) bažny
čia yra Collingswood, N. J., mie
stelyje, netoli Filadelfijos. Be 
jo pagalbos vieni baltimoriečiai 
protesto prieš rusų laivą pareiš
kimą vargiai būtų pajėgę su
rengti, nes iškilmės vyko darbo 
dieną, antradienį. McIntire Bal- 
timorėn atsigabeno du autobu
sus savo parapijiečių ir pasekė
jų, daugiausia -senesnio amžiaus 
žmonių. Prisidėjo šiek tiek ir 
baltimoriečių, bet nedaug. Iš vi
so galėjo būti paie 200 piketi- 

ninku. Vietinis angį, dienraš
tis “The Sun” apie demonstraci
ją užsiminė vos viena eilute, pra
nešdamas, kad dalyvavo tik apie 
70 žmonių. Gerai žinomas šio per
dėm liberališko, palankaus kai
riesiems laikraščio šališkumas. 
Dešinieji-jį todėl pavadino “Bal- 
timorės Pravda”. Kitas dien
raštis “The News American” 
apie piketininkus visai nutylėjo.

Dr. McIntire taip aptaria da
bartinę krašte padėtį: “Komu
nistinės pajėgos kyla stiprybe 
ir džiaugsmu, nes dabar abi po
litinės partijos — respubliko
nai ir demokratai — priėmė su 
komunizmu taikų sambūvį. 
(Taip elgdamies), mes naikinam 
savo moralės ir padorumo prin
cipus. Su pragaro jėgomis tai
kingai sugyventi neįmanoma 1”

Antikomunisfų atsišaukimai 
ir pareiškimai

Piketavimo metu žmonėms bu
vo dalinami lapeliai su tokiu dr. 
McIntire pareiškimu: “Rusų lai
vas “Tovarišč”, kuris yra Bal- 
timorės uoste, atstovauja sovie
tų vyriausybei. Haifongo uos
tas (šiaur. Vietname) šiuo metu 
užblokuotas Amerikos žygiu, kad 
sulaikytų rusų laivus. Tuo tar
pu gi Baltimorės uostas, rusų 
laivui atviras ir čia jį mielai 
sutinka. Rusų laivai atgabeno 
didžiumą ginklų, nuo kurių jau 
žuvo 55,000 Amerikos karių. O 
čia Marylando gubernatorius 
(žydų kilmės Mandel) priima tos 
sovietinės vyriausybės laivą, at-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

f

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

1 t

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.
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Chicago, III 60608 
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metate Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

vykusį padėti paminėti Ameri
kos branginamą laisvės simbolį 

“Constellation”. Vienas su 
kitu nesuderinami dalykai. Šios 
prieštarybės yra nemoralios, 
veidmainiškos, idiotiškos, pasi
bjaurėtinos ir žlugdančios Ame
rikos padorumą ir garbę.

“Amerikos siela miršta, jei 
jos išrinktieji vadovai sveikina, 
laikydami tatai taikaus sambū
vio veiksmu, jos laisvės priešą’ 
ir pagerbia laivą vergų valdovų, 
kurie savo karaliją pagrindė 
krikščionių ir žydų lavonais. Šis 
protestas (piketavimas) yra žen
klas, kad krikščionys (nuo šiol) 
sutiks kiekvienv rusų laivą, ku
rie Įplauks j bet kurį mūsų uos
tą, ir pareikalaus pateisinti 
kiekvieną apgaulingą veiksmą, 
vykdant velnišką, priešingą' 
šventraščiui, ir neįmanomą tai
kų sambūvį. Visagalis Dievas' 
taikiai su šėtonu nesambūviau- 

..ja”. Dr. Carl McIntire yra Tarp-, 
tautinės Krikščioniškųjų Baž-., 
nyčių Tarybos prezidentas ir vi-, 
są Ameriką apimančio sąjūdžio 
— “Žygio dėl pergalės” komite
to pirmininkas. ig šiol jau 5 
tokie žygiai (— didžiulės anti
komunistinės demonstraęijos)^ 
surengtos sostinėje Vašingtone 
ir kitur. McIntire vadovaujama 
Tarpt. Krikšč. Bažnyčių Tary
ba yra, tur būt, vienintelė vi
same pasaulyje krikščioniškųjų 
tikybų organizacija, kuri savo 
pareiškimuose įrašo ir paverg
tųjų tautų išdavimo reikalą.

(Bus daugiau)

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

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

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois' 60608

Hgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
. 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

I| r; . Kieti vigeliai $4,i)0; minkšti $3.00. - ~
Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntimus į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

-I I
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I

J

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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 
1D mėnesio dieną, neša nuošimčiu® nuo mė
nesio pirmos.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.
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Naujienos eina Juudietk ifatiriunt 
sekmadienius. Laidai Naujienų Ben- 1 
drove, 1739 So. Halsted SU Chicago, < 
HL 60608. TeleL HAymarkat 1-6100. <

Pinigus reikia siųsti pažu Money 
Orderiu kartu su uisakymu. į

Dažnai mūsų politikos vei- pių, kaip tautos politinės min- 
kėjai ar spaudos žmonės siūlot ties veikėjų ir vykdytojų, 1943 
visaip \'LIKą reformuoti, ne- metų lapkričio znėn. pabaigoje, 
žinodami arba nenorėdami ži-1 Lietuvoje, Kaune, okupantų 
noti, kas VLIKas šiandien yra, 1 vokiečių pogrindyje, 
kokie jo teisiniai pagrindai, 
kokia jo teisinė prigimtis ir

NAUJIENŲ raštinė atdara Vasdien išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 rak vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Strigailovas kerpa lietuvius komunistus
Lietuvos komunistai, rusų policijos ir sovietų karo 

jėgų padedami, valdo Lietuvą nuo Antrojo Pasaulinio 
Karo pabaigos. Jie kontroliuoja valdžią, bankus, spaudą, 
popierių, žemę ir kiekvieną žemėje išaugintą grūdą bei 
šieno stiebą. Be Sniečkaus arba jo paskirto kontrolieriaus 
pelė negali nusinešti lauke iškritusio grūdo, barsukas ne
gali išsiknisti užuoganoje paliktos bulvės. Visiems kol
chozo vergams įsakyta ne tik surinkti paskutinę varpą, 
bet pakelti paskutinį grūdą...

. Bet komunistams turimos kontrolės nepakanka. A. 
Barauskas, Lietuvos komunistų partijos trečias sekre
torius, Sniečkaus ir Charazovo ištikimiausias bendra
darbis ir Lietuvos liaudies kontrolės komiteto pirminin
kas, rado reikalo sušaukti į Vilnių kontrolierių viršinin
kus ir įsakė dar stipriau patempti vadeles. Iki šio meto 
buvusios kontrolės neužtenka. Barauskas suvažiavusiems 
pranešė, kad pirmais trims mėnesiais krašte pasiektų re
zultatų neužtenka: reikia imtis priemonių trūkumus pa
šalinti. Vilniun suvažiavusiems kontrolieriams Baraus
kas šitaip tarė:

“Liaudies kontrolieriams dabar nėra svarbesnio 
uždavinio, kaip stiprinti valstybinių planų ir užduo
čių vykdymo kontrolę. Komitetams ir grupėms rei
kia savo darbą tvarkyti taip, kad būtų galima už
kirsti kelią užduočių sužlugdymui, o kai planai neį
vykdomi •—nuodugniai ištirti priežastis, sutelkti 
paramą partinėms organizacijoms ir darbo žmonių 
kolektyvams, šalinant tas priežastis, geriau panau
dojant turimus gamybos rezervus. Ypač daug dėme
sio skirta liaudies kontrolierių uždaviniams, stipri
nant rudens laukų darbų baigimo, pasiruošimo nau
jiems žemės ūkio metams, gyvulių laikymo tvartuo
se laikotarpiui kontrolę. Kiekviena kaimo grupė ir 
komitetas turi kontroliuoti, kaip baigiami nuimti 
cukriniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai, daržo
vės, kaip vykdomas rudeninis arimas”. (Tiesa, 1972

Jo įsteigimas dokumentuo
tas, taigi jo tikslas, uždavi
niai ir teisiniai pagrindai išryš
kėjo 1944. II. 16 d. deklaraci
joje (jos faksimilę žiūr. irgi 
L K I U 378 psL).

Čia tenka pastebėti, kad 
VLIKo įsteigime (jo faktina- 
me suorganizavime) dalyva
vo, šalia mūsų politinių gru
pių, dar ir rezistencinės orga
nizacijos arba sąjūdžiai, bet 
jos nereikalavo ir nebuvo pa
žymėtos VLIKo steigėjomis jo 
1944. IL 16 d. deklaracijoje. 
Nebuvo dėl to kad VLIKas bu
vo steigiamas, kaip teisinė tau
tos atstovybė, kurios steigė- 

inimo Komitetas, VLIKas, yra jomis galėjo būti pagal teisinę 
įsteigtas lietuvių politinių gru- logiką, tiktai politinės grupės,

Apie VLIKą ir jo teisinius

2 d. Naujienose. Bet, esant 
ar ir dabar nesusipratimams 
ėl VLIKo tais teisiniais klau- 
mais, savo mintis, kiek jas 
raplėtęs, pakartosiu čia ir vėl, 
iek kita redakcija ir kitu pla

nu. Pirmiausia, prisiminkime 
keliais sakiniais VLIKo istori
ją

I. VLIKO ISTORIJOS 
BRUOŽAI

Vyriausiasis Lietuvos Išlais-
v:

Lietuviškus kolchozus kontroliuoja partijos nariai, 
partijos paskirti įvairūs komitetai, komunistų paskirtos 
“liaudies tarybos”, paskirti policininkai ir įvairūs slapti 
agentai, bet šios kontrolės jiems neužtenka. Partijos va
dovybė paskyrė kontrolierius, kurie privalo prižiūrėti ir, 
jeigu kiltų reikalas, paskirtinius gerokai prikirpti, kad 
kiekvienas grūdas būtų suvežtas į sandėlius, atiduotas

okupanto nurodytiems žmonėms, ir laiku išvežtas į rusų 
kariuomenės saugojamus sandėlius. Visi žinome, . kad 
lietuviai kolchozininkai, komunistų spaudžiami, pasiro
dė geresniais žemdirbiais, negu bet kurios kitos sovieti
nės respublikos. IŠ Lietuvos rusai išsivežė daugiau grūdų 
ir bulvių, negu iš.bet kurio kito “komunistinio” rajono. 
Bet Barauskui to neužtenka. Barauskas gavo įsakymą iš
spausti dar daugiau.

Iš Barausko kalbos paaiškėjo, kad be kontrolierių, 
lietuviškuose kaimuose dar yra paskirti “liaudies patru
liai”, kurie nuolat turi prižiūrėti pašarų “teisingų pa
skirstymų”. Matyt, kad vienos karvės gauna didesnį pa
šaro davinį, o kitos žymiai mažesnį. Kontrolieriai tūri 
prižiūrėti, kad sėkloms palikti javai nedingtų, bet būtų 
“laikomi sėklinių javų fonduose”. ' Svarbiausia, kontro
lieriai privalo prižiūrėti, kad pašarai nebūtų grobstomi 
arba išduodami- ne pagal paskirtį.

Barauskas tikėjosi, kad kontrolieriai bus principin
gi žmonės. Jiems buvo duota didelė galia, bet paaiškėjo, 
kad jie nebuvo toki principingi ir pasyvūs bendrai “kom
binatorių” nuotaikai. Jeigu jau “kombinuoja” komunis
tų partijos galingieji pareigūnai, pačias didžiausias kom
binacijas daro rusai, tai kodėl “kombinuoti” negali ir 
kontrolieriai? Kad reikalas neišeitų iš vėžių ir lietuviai 
kontrolieriai nepasiduotų bendroms “komunistinės” san
tvarkos nuotaikoms, į susirinkimų rusai atsiuntė vyriau
sia kontrolierių E. Strigailovų. Jis išrėžė dar griežtesnę 
kalbų, iš kurios aiškiai matėsi jo galia pakirpti kiekvienų 
lietuvį kontrolierių, kuris nesiims priemonių , kontrolei 
sustiprinti. Strigailovas turi žymiai didesnes žirkles, ne
gu Barauskas, ar bet kuris kitas centro komiteto narys. 
Į Barausko sušauktų kontrolierių “pasitarimų” Strigai
lovas atėjo ne vienas. Jį atlydėjo G. Bulanovas ir A. Vi
šinskis.

Kaip Charazovas seka kiekviena pirmo komunistu par
tijos sekretoriaus Sniečkaus žingsnius, taip'Strigailovas 
seka kiekvienų Barausko sakinį ir žingsnį. Jeigu Barauskas 
drįstų nukrypti nuo generalinės Brežnevo linijos, tai 
Strigailovas tuojau pakirptų jo sparnus.

kaip laidos politinės minties 
reiškė jos ir vykdytojos.

VLIKas, tegul tada įsteigtas 
tik kaip teisinė tautos atstovy
bė, reiškėsi ir savo rezistenci
ne veikla. Ji esant VLIK u i 
okupuotame krašte, sąlytyje 
su okupantu, buvo jam gali
ma.

1944 metų vasarą, Sovietams 
okupuojant antrą kartą Lietu
vą, VLIKO nariai buvo karo 
išblaškyti, ir VLIKo organiza
cija buvo išardyta.

VLIKas po to atsikūrė tik
tai po II-jo Pas. Karo, 1945 
metų pavasarį, užsieniuose 
(Vokietijoje). Jis atsikūrė ta 
pačia teisine prigimtimi ir 
struktūra, kaip buvo įsteigtas 
vokiečių okupuotoje Lietuvo
je. Tiktai užsieniuose jis jau 
nesireiškė ir negalėjo reikštis 
sava rezistencine veikla, nes 
jis, neturėjo čia sąlyčio su 
okupantu, kas rezistencijai 
vykdyti yra būtina.

VLIKas užsieniuose buvo ir 
šiandien yra tiktai tautos atsto
vybė, kovojanti tik teisės bū
dais ir priemonėmis 
tuvos išlaisvinimo 
valstybės teisinės 
statymo, mūsų 
tautos (Saatsvolk, 
prasme) vardu.

II. KAS PADARĖ VLIKĄ 
TAUTOS ATSTOVYBE?

JĮ tautos atstovybe padarė 
mūsų politinės grupės, kurios, 
pagal Lietuvos valstybės teisi
nę — demokratinę santvarką, 
yra ex lege (tiesiog iš įstatymo, 
pačia savo esme) tautos politi
nės minties arba valios reiš
kė jos ir vykdytojos.

Jos, kaip pasakyta VLIKo 
1944. II. 16 d. deklaracijos įva
de, įsteigė VLIKą, “kaip tau
tos politinės minties reiškėjas 
ir vykdytojos”, sudedamos ja
me savo ex lege (iš įstatymo) 
turimą teisinę galią arba, . sa
kykime įgaliojimus reikšti ir 
vykdyti tautos politinę mintį 
arba valią. Kiekvieną jų ats
kirai paėmus, jos, žinoma, 
negali, kaip sako, “kalbėti, ir 
veikti” visos tautos vardu (vi
sai tautai atstovauti), bet jos 
visos apsijungusios VLIKe, ga
li tą per VLIKą, kaip tautos at
stovybę daryti. Tą jos visą lai
ką ir daro.

Taigi VLIKo, kaip tautos 
atstovybės, teisinė prigimtis 
matyti, pirmiausia, iš jo 1944. 
II. 16 d. deklaracijos įvado žo
džių, iš tenykščių konstatavi
mų.

III. KOKS YRA VLIKO 
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI,

IR KĄ JIE NUSAKO?
VLIKo tikslas, kaip matyti 

irgi iš jo 1944. II. 16 d. dekla
racijos įvado, yra: 1) išlais-

dėl Lie- 
ir dėl jos 

tvarkos at- 
vals tykinės 

body politic

cionalinis komitetas, komp*** 
tetįngas atstovauti 
jai ir savo laisvės 
siekiančiai tautai.

V. VLIKO, KAIP

vinti Lietuvą iš okupacijos (tam 
dirbant, to siekiant) ir 2) at
statyti Lietuvos valstybės su
vereninių organą svetimos jė
gos laikinai sutrukdytą veiki- 

. mą. VLIKo uždaviniai nuro
dyti pačiame minėtos deklara
cijos tekste, kaip pvz. išlais
vinus Lietuvą: 1) sudaryti ko
aliciniu pagrindu, politinių 
grupių susitarimu, Respubli
kos Vyriausybę (4 str.); 2) Vals
tybės santvarką suderinti su 
plačiųjų tautos sluoksnių inte
resais (5 str.); 3) Resp. Prezi
dento ir Seimo rinkimų įstaty
mus reformuoti pagal demo
kratinius rinkimų principus 
(6 str.) ir kt

Tai labai svarbūs valstybės 
valdžios darbai, daugiausia le- 
(/isįiuviniai, kuriuos gali atlik
ti tiktai tautos atstovybė (atė
jus laikui pasiėmusi vykdyti 
valstybės valdžios funkciją, 
kol bus valstybės gyvenimas at
vestas į normalią tvarką).

Šie VLIKo 1944. IL 16 d. de- 
vienas kitas tokio prisistatymo 
tautos atstovybe pavyzdys.

PRIPAŽINIMAS
VLIKas šiandien ne tik pagal 

> teisę yra tautos atstovybė, bet 
ir pagal kitų laisvojo pasaulio 
valstybių ir tarptautinių insti
tucijų pripažinimą, tegul ir ne 
expresses verbis, t. y. ne Įsak
miai, ne pabrėžtinai duotą, o 
išreikštą * konkliudentiniais 
veiksmais, kaip pvz., valsty
bės galvos ar kitų valstybe at
stovaujančiųjų priėmimu VEI- 
Ko pirmininko, kaip tautos at
stovybės vadovo; susirašinėji
mu su VLIKu, kaip tautos at
stovybe ; sveikinimais VLIKo, 
kaip tautos atstovybės, įvairio
mis progomis (tokių sveikini
mų daug yra buvę, ypač VLI- 
Kui pirmininkaujant Dr. A. 
Trimakui) ir pan. šiandien, 
kol VLIKas dar nėra jokia mū
sų egzilinė vyriausybė, kol jis 
valstybės valdžios nevykdo, 
jam tokių pripažinimų kon- 
kliudentiniais veiksmais pilnai 
ir pakanka.

klaracijoje nurodyti uždaviniai 
irgi aiškiai rodo, kad VLIKas, 
sava teisine, prigimtimi, yra 
tautos atstovybė, .(kad jis yra 
politinis organas, kompetentin
gas reikšti ir vykdyti tautas 
politinę mintį arba valią). Tai
gi, VLIKo, kaip tautos atsto
vybės, teisinė prigimtis aiškė
ja: 1) iš jo 1944. II. 16 d. de
klaracijos įvado žodžių, ypač 
iš tų, kuriais nustatytas jo tiks
las ir jo sudarymo būdas, taip 
pat ir 2) iš tos deklaracijos 
teksto, ypač iš tų jos nuostatų, 
kur nurodyti. VLIKo, kaip tau
tos atstovybės, uždaviniai,
IV. VLIKAS, KAIP TAUTOS 

ATSTOVYBĖ,
TARPTAUTINĖS TEISĖS 

ŠVIESOJE
Tarptautinė, ypač preceden

tais susidariusi tarptautinė pa
protinė teisė, žino tokias, kaip 
mūsų VLIKas, pavergtųjų ir 
savo laisvės siekiančių tautų 
atstovybes. Jų yra turėjusios 
kaikurios tautos (kaip pvz. 
Lenkijos ir Čekoslovakijos) po 
I-jo Pas. Karo. Tada tokią 
tautos atstovybę turėjome ir 
mes Lietuvos tarybos asme
nyje, paskelbusią tautos var
du Lietuvos valstybės atstaty
mą savo 1918. II. 16 d. nutari
mu, Įprastu vadinti Nepriklau
somybės Aktu. Tokių tautos 
atstovybių buvo ir II-jo Pas. 
karo metu, vokiečiams oku
pavus kitas valstybes. Gal po
puliariausia jų buvo Prancū
zijos, veikusi Prancūzijos na
cionalinio komiteto vardu. Jai 
vadovavo gen. De Gaulle. Ji 
turėjo savo būstinę Londone.

Taigi mūsų VLIKas yra ne 
kas kitas, kaip, va, tas tarp
tautinei teisei sinonimas, na-

pavergta* 
grąžinimo

TAUTU3 
ATSTOVYBĖS, 
PRISTATYMAI

Nuo pat savo atsikūrimo už
sienyje (1945) iki šiol VLIKas 
yra prisistatęs tautos atstovybe- 
daugeliui užsienio' valstybių ir . 
tarptautinių institucijų.

Vos tik susiorganizavęs Vo
kietijoje, 1945 m. pavasarį, jis, 
kaip pavergtąją aautą atsto
vaująs politinis organas, teikė 
savo memorandumą Vyr. Są
junginių karinių pajėgų vadui 
generolui Dwight D. Eisenho- 
weriui. 1945. VII. 10 d. jis įtei- 
kė tokius memorandumus, tau
tos vardu, JAV prėzidentui ir 
Didž. Britanijos ministeriui 
pirmininkui, o 1949. IX. 17 d, 
jis irgi savo memorandumu 
prisistatė tautos atstovybe 
Jungtinėms Tautoms. Tai tik

Lf .. IŠVADOS:
į ‘ r' :-.' i ‘

i1) Mūsų paVergtajai .tautai 
šiandien reikia skųstis laisva
jam pasauliui (tarptautiniame 
forume), reikalauti padėti jai. 
atgauti laisvę ir pan. Bet to 
ji, būdama atimta laisve, da
ryti negali. Todėl jai būtina 
atstovybė, kompetentinga reikš
ti ir vykdyti josios valią, “kal
bėti ir veikti” jos vardu.

2) Tokią tautos atstovybę 
mes turime VLIKo asmenyje. 
Ją turime ir saugoti, nepažei
džiant jos teisinių pagrindų, 
pvz., kokiomis neapgalvoto
mis, jį teisiškai panaikinan
čiomis “reformomis” ir pan.

DARBAS IR MOKSLAS 
AMERIKOJE

DR. ANTANAS J. GUSENAS
61.

Dr. Cherry buvo nepaprastai įdomus žmogus. Su 
juo galėdavai padiskutuoti įvairiais klausimais. Jis 
bandė spręsti pagrindinius gyvybės ir mirties klausi
mus, dorovės klausimais, jaunatvės, meilės vedybų ir 
net laimės klausimus. Visa tai, kas šiandien skaitoma 
labai jau moderniškomis mintimis. Dr. Cherry jau kė
lė prieš 40 metų. Dr. Cherry nenustūmė Į šalį savo sva
jonės patekti i Lietuvą, kur gyveno jo proseneliai, bet 
likimas viską kitaip nulėmė.

Dr. Cherry mėgo gamtą. Vasaros metu jis nuvažiuo
davo kartu su kitais savo draugais ir bendraminčiais j 
Indianos Sand Dunes. Ten jis važiuodavo sekmadie
niais kai nebūdavo užimtas. Išvažiavimą Į gamtą skai
tė svarbiu dalyku. Jis buvo geras plaukikas ir išplauk
davo toli į ežerą. Vieną dieną jis išplaukė ir nebesu
grįžo. Dr. Cherry prigėrė. Bandė jį atgaivinti, bet ne
pajėgė. Kiekvienas Chicagos lietuvis liūdėjo dėl tiek 
daug žadėjusio inteligento netikėtos mirties.

Staiga ir nelaukta mirtis man atėmė gerą draugą ir 
patarėją. Kiekvienu svarbesniu reikalu užsukdavau 
pas Dr. Cherry ir laukdavau jo patarimo. Pildžiau 
svarbiausią jo patarimą — baigus Lewis Institutą, įsto
ti į Loyolos universiteto odontologijos skyrių. Kaip in
stitute, taip ir universitete man mokytis sekėsi. Vasa
ros metu dirbdavau įvairiausius darbus, o mokslo me
tams prasidėjus — važiuodavau į Chicagą ir ėmiau nau
ją kursą. Vasarą nieko nežiūrėdavau. Eidavau prie 
sunkiausių darbų, kad tiktai galėčiau daugiau pinigo 
uždirbti.

Trejus metus pajėgiau išsilaikyti, bet ketvirtiems 
metams neturėjau nei cento. Baigiau visas savo santau
pas, o skolintis jau nežinojau kur. Labai būčiau norė
jęs baigti universitetą, bet nieko negalėjau padaryti. 
Buvau priverstas nutraukti mokslą ir ieškoti pinigų. 
Tuo metu patyriau labai skaudų dalyką: kol dar pas 
mane buvo šiek tiek pinigų, tai ir draugai žadėdavo 
paskolinti, jeigu man kartais pritrūktų. Bet kai pa
silikau be cento, tai tada ir kai kurie draugai nugaras 
nusuko. O kai kurie net džiaugėsi, kad aš negalėčiau 
baigti aukštosios mokyklos. “Dabar jis turės eiti juodo 
darbo dirbti... ” — tarpusavyje jie kuždėdavo ir šaipy
davosi. Juodo darbo aš niekad nebijojau. .Aš galėjau 
dirbti patį juodžiausią darbą, bet aš galėjau ir univer
siteto kursus išklausyti, tuo tarpu keli man žinomi pa
vyduoliai mokyklos neįveikdavo.

Apie tą laikotarpį prasidėjo susirašinėjimas ir su 
Lietuvoje likusiais giminėmis. Anksčiau man parašy
davo tėvas, bet jau iš nepriklausomos Lietuvos pradė
jo rašinėti sesuo. Aš ją buvau palikęs mažytę vos pra
dėjusią vaikščioti. Per tuos metus ji ne tik paaugo, bet 
ir gimnaziją pradėjo lankyti. Lietuvių kalbos nerei
kėjo jai mokytis, nes ji nuo mažens kalbėjo Rygiškių 
Jono kalba. Ta kalba kalbėjau ir aš, bet man neteko 
nei vienos dienos praleisti lietuviškoje mokykloje. Tė
vas. motina ir kaimynai buvo geriausi mano kalbos 
mokytojai, bet mokyklos nelankiau. Šitą pastabą da
rau. kad galėčiau paaiškinti patį skaudžiausią įžeidi
mą, kurį bet kas galėjo man padaryti.

Aš mokiausi ir dirbau. Svarbiausias mano dėmesys 
buvo nukreiptas į matematiką, biologiją, fiziologiją ir 
kitus mokslus. Iš kalbų mokiausi tiktai angių kalbos. 
Aš žinojau, kad be anglų kalbos nieko negalėsiu pada
ryti, dantų negydysiu, gydytoju nebūsiu. Anglų kalba
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buvo pats svarbiausias mano įrankis siekti aukštesnio 
mokslo.

j Turiu pasakyti, jog tai buvo ne lengvas darbas. 
Kalbą studijavau dienomis ir vakarais. Pramokau ra
šyti, bet ištarimas man kliudė. Visiems europiečiams 
sunku anglišką tarseną pramokti, bet dar sunkiau su
valkiečiams, kurie negali savo liežuvio tinkamai pa
lenkti. Jis taip prisiploja prie gomurio, kad raidės 1 
negali angliškai ištarti. Bet anglų kalbą aš vis dėlto 
įveikiau.

Lietuvoje man teko eiti į Griškabūdžio mokyklą. 
Bet toje mokykloje viskas buvo dėstoma rusų kalba. 
Man teko skaityti didoką skaičių knygų ir žurnalų, bet 
ir jie buvo parašyti rusiškai. Lietuviškai taip pat skai
čiau, bet ne tiek daug, nes nebuvo kas skaityti. Mano 
laikais lietuviškų knygų nebuvo, o kai į mano rankas 
kažkas įdėjo “Michaldos pranašystes”, tai jos man jau 
atrodė tuštutėlės.. Iš “Michaldos” aš jau buvau išau
gęs, o geresnio nieko nematydavau. Vėliau, kai į ma
no rankas pateko kažkokio rašytojo “Kelionės į šiau
rę”, tai šią knygelę kelis kartus perskaičiau. Man bu
vo Įdomu skaityti apie šiaurės gamtą, šalčio sudarytus 
pavojus ir žmogaus pasiryžimą įveikti šiaurę. Daugiau 
lietuviškų knygų nebuvo. Amerikoje pradėjau skaityti 
“Lietuvą” ir kitus lietuviškus laikraščius. Bet kokia jų 
buvo kalba?

Beskaitydamas Chicagos laikraščius ir besiklausy
damas žemaičių, aukštaičių ir zanavykų pasakojimų, 
pramokau lietuviškai. Bet koks tas mano pramokimas 
buvo, šiandien nesiimčiau spręsti. Aš žinau, kad var
tojau daug nelietuviškų žodžių. Iš vienos pusės, varto
jau pusiau sulietuvintus rusiškus ir lenkiškus žodžius, 
o vėliau pradėjau velti į lietuvių kalbą ir angliškus žo
džius. Tai dariau nejučiomis, net nepastebėdamas,
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jog tai yra nelietuviški žodžiai... Matyt, kad ta žargo- 
niška kalba parašiau laišką Lietuvon. Pradžioje rašiau 
tėvams, o vėliau tuo pačiu tonu rašiau ir sesei. Ji ma
no laišką gavo, bet mažai ką jame suprato. Ji jau buvo 
gimnazijoje, skaitė lietuviškas knygas ir turėjo gerą 
lietuvių kalbos mokytoją. Gavus mano laišką, ji trum
pai ir drūtai man parašė:

— Tu turi pramokti lietuviškai rašyti... Čia mums 
sarmata skaityti nemokyto brolio laiškus... Pirma 
pramok lietuviškai, o tiktai tada rašyk.,.

Galėjo būti truputį kitoki josios žodžiai, bet man 
jie buvo peilis po kaklu... Aš> negalėjau kelias dienas 
aprimti... Aš jau buvau bebaigiąs kolegiją, o ji galėjo 
būti tiktai pirmose gimnazijos klasėse, o vis dėlto ji 
drįso man rašyti tokį įžūlų laišką. Lietuvių kalbos, 
teisybe, aš nestudijavau, bet tokio įžūlumo aš dar ne
girdėjau ir nesitikėjau. Kaip ten bebūtų, aš vis buvau 
už ją gerokai vyresnis. Palikau mažytę, vos pajėgian
čią paeiti, o čia ji mane dabar moko, kaip aš lietuviš
kai turėčiau rašyti. Ji pati lankė gimnaziją, tai įsivaiz
davo, kad tų gimnazijų visame pasaulyje buvo pilna?

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBE



DR. Ai: n A BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS ‘ 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso t»M.j PROSPECT M2» 
Rezid. *»Mu WABrook 54076

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

R«n. tol. 23*4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulasid Rd. (Crawford 

Modical Buildins). ToL LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepiąs skambinti 3744012

Tobfj PRospoct 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rot 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tolof. 6954533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

. DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 44849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN ■ EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

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

DR. NINA KRAIKEI, ■ 
KRIAUČELIŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225.
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.
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
OPTOMETRIST AS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71$f STREET 
Ofiso telefHEmlock 4-2123 
Rerid. telef.: Gibson M195 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.SOS ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

.•i dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arėk- Supports) ir L t -

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

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERlAL KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE. ,

VAKARUOSE
SAN JOSE, Cal. — Miesto 

centre, prie Trečiosios gatvės, 
buvusią presbrterijonų bažnyčią, 
kaip senai statytą pastatą, prieš 
porą metų nugriovė. Jos vietoje 
šiais metais pastatė ilgai ir dau
gelio lauktus pensininkams na
mus. (Iš lentos prie pastato: 
Citizens Housing. Dept, of 
Housing and Urban Develop
ment. Sponsor: First Presby
terian Church, Owner: Town 
Park Towers Inc.). Pastatas de
šimties aukštų, gelžbetoninis 
(surišimams naudota apystorė 
viela, o už geležies rėmai, kaip 
ankstyvesnėse statybose), 216 
būtų, kurių dalis su 1 miega
muoju, o visi likusieji — vieno 
kambario t. y. “studio”. Pirma
jame aukšte rastinė, skalbykla, 
pašto dėžučių kamb., įrengiama 
virtuvė ir valgykla. Antru aukš
tu pradedant — pensininkams 
gyventi buteliai. Išilgai namo 
siauras koridorius, namo galuo-

GRADINSKAS
KELIOS DEŠIMTYS
TELEVIZIJŲ : 

IŠSIRINKITE
2512 W. 47 ST. — FR 6-1991

LIETUVI, EIK PAS LIETUVAI
b J

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GEL1NYČ1A 

2443 WEST 63ra STREET 
rslafonai; PR *4833 Ir PR 84834

PERKRAUSTYMA1

MOV 1 N G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

2EMA KAINA * 
R. Š E R Ė N A S 

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

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS ' 

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

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. — šeštadieni ir sek- 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629 Į

POR»T FIRES HURT 
OUR FOREST EKIENSS

Oar wiMIife h±i no
the e*rek« me of ire.

So please faUow Scaokey’i ABCc 
Always hoU marchet all old- 
Be soae to all oamp&reu 

adr the tabes, and drem 
thart Kffaiflu Crush all 

amnkea dead on-

Pteue! >nly TOK c*a

se laiptai žemyn, o vidury pa
stato keltuvas, kuris dabar ren
giamas ; gyvenamos patalpos 
rytų ir vakarų pusėse.

“Studio” kambariai nemaži, 
iškloti kilimais, šviesūs, su ma
žute veranda, aprūpinti elektros 
plyta, šaldytuvu, vonios kamba
riu, rubine, indams ir balti
niams atskirais sandėliukais ir 
kt. Prie plytos, jei neklystu, bu
vo ir garvelkis. Verdama, apšil
doma ir vėsinama elektra. Bal
dais, pataline ir kt. apsirūpina 
nuomininkai-pf-nsininkai

Bendrai “studio” butelis atro
do. puikiai ir vienam žmogui gy
venti mano išmanymu, patalpos 
užtektinai. Bėda tik tai, kad 
aukšta nuoma: 92 dol. mėnesiui, 
plius privalomus 38 dol. už 20 
pietų, kai virtuvė ir valgykla 
bus įrengta, tada viso bus 130 
dol. mėnesiui. Privačiuose na
muose “studio” butelį ar mie
gamą kambarį su teise į virtu
vę, be įsipareigojimo mokėti už 
pietus, galima gauti už 70-85 
dol.). Jei valdžia, suprantama, 
mokesčių mokėtojų pinigais yra 
finansiniai parėmusi šią staty
bą, tai vietoje kainų ir nuomų 
mažinimo, gaunasi atvirkščias 
rezultatas — nuomos keliamos, 
O pasipelno tarpininkai -

Butą su atskiru miegamuoju 
gali gauti tik šeimos (vyras su 
žmona). Vienam iš jų mirus, 
antrasis nukeliamas į vieno 
kamb. butą. Nuoma už butą su 
atskiru miegamu — 125 plius du 
kart po $38 iu 20 pietų. Ir šių 
butų vaizdas mielas. Jei nevar
žytų “pietų” sąlygos, tai, ma
no nuomone, šeimoms nuoma pri
imtinesnė.

Tiesa, už elektrą ir vandenį 
atskirai mokėti nereikėsią.

Pensininkams gyventi pasta
tas vos per bloką nuo geografi
nio miesto centro. Apsirūpini
mo atžvilgiu patogu, bet triukš
mo gyventojai patirs nemažai,- 
nes a) priešais (per gatvę) 
miestas stato didžiulį (veik blo
ko ilgio) 6 aukštų automobi
liams garažą, ir b> iš antros pu
sės presbiteri jonai baigia staty
ti vieno aukšto bažnyčią, ku
rios lankytojai atrodo naudosis 
bendru automobiliams pastaty
ti kiemu. S. šurkusTito šoko su karaliene

PULA, — Jugoslavija. — Dpa 
pranešimu, išlydėjęs 55 dienas 
viešėjusią Anglijos karalienę 
Elzbietą II ir jos vyrą Pilypą 
bei dukrą Aime, Jugoslavijos 
Tito pareiškė, kad “Niekuomet 
valstybinis vizitas nesibaigė 
taip linksmai”.

Paskutinę dieną Jugoslavijos 
kompartijos šefas savo svečius 
pasikvietė į savo vasarinę rezi
denciją “Brionka” Audrijoje, 
kur po ištaigingos vakarienės 80 
metų amžiaus Tito gyvai šoko 
Vienos valsus su anglų karalie
ne, karalienės vyras Pilypas šo
ko su Tito žmona Jovarika ir 
princesė Anne šoko — nebepa
rašyta su kuo.

Moterų Pil. Lyga
Amerikos Lietuvių Moterų'Pi

liečių Lygos pirmasis po atosto
gų susirinkimas įvyko spalio 1 
d. Buvo pranešta, kad narė Ku
nevičienė sunkiai serga ir da
bar randasi Bridgeview slaugy
mo namuose. Narės apgailesta
vo ir žadėjo ją aplankyti.'

Ljjga buvo pakviesta dalyvau
ti Naujienų bankete. Po labai 
trumpų kalbų, narės vienbalsiai 
nutarė prisidėti su $15 dol. au
ka dėl programos knygos ir pa
imti keletą bilietų.

Buvo keltas klausimas dėl sa- / 
lės parengimui ir susirinki
mams. Narės nutarė parengi
mo reikalus palikti iki pavasa
rio, o susirinkimas įvyks gruo
džio mėn. ir apie tai bus pra
nešta.

Po susirinkimo buvo skanių 
užkandžių. E. M. McNamee

Piliečių Klubas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Pašalpinio Klubo metinis paren
gimas įvyko spalio 29 d. Holly
wood salėje. Komisija iš Ber
nice Žemgulis, Josephine Masi- 
lonis ir Estella McNamee buvo 
nutarusios dėti pastangas, kad 
parengimas būtų smagus. Jis 
toks ir buvo. Tik gaila, kad dag
tis narių, kurie pritarė rengti 
balių, patys nepasirodė, nors bu
vo atvirutės jiems nusiųstos. To
dėl parengime buvo ne perdau- 
giausia svečių, bet visi smagiai 
laiką praleido ir dauguma ėjo į 
savo namus su gražiomis dova
nėlėmis. Buvo smagu pastebėti, 
kad klubo narė Ona Muliolis, sa
vininkė smagios užeigos Bright
on Parke, su keletą sava pažįsta
mų atsilankė į balių.

Komisija dėkojo darbinin
kams, rūpestingai dirbusiems tą 
vakarą: Mary Marozas, p. Mon
kus, p. Kisielienė, Martha Ma- 
sulis, Rožė Didžgalvis, Bernice 
Wilkas, Della Ketvirtis, Jennie 
Povilaitis, Paul Masilonis ir Matt 
Povilaitis.

Klubo susirinkimas įvyks lap
kričio 19 d. Jame bus pranešta 
kaip pasisekė šis balius.

Koresp.

OI JŪS GRYBAI, GRYBAI!
HARRISVILLE, Wisconsin. 

— š. m. spalio mėnesį Chicagos 
gyventojos p. p. Marytė Abra- 
mavičienė ir Stepanija Kerulie- 
nė beatostogaudamos Harris
ville, Wisconsin, su pagalba vie
tos gyventojo p. Klemenso Ja
saičio, miškeliuose tiek prisigry
bavusios, kad išvažiuojant rei
kėjo prityrusio krovėjo juos su
krauti. Gaila buvo, kad anksty
vas šaltis sutrukdė jų planus, 
grybais apsirūpinti iki pensijos 
galo. •

Wisconsin laukia ateinančiais 
metais. planą įgyvendinimo.

Grybautojas

Pritrūksim kuro
Amerikoje daugiau negu ki

tur pasaulyje, sunaudojama 
nepaprastai daug alyvos ir ga
zolino.' Nafta naudojama ap
šildymui ir kitiems dalykams. 
Kai valdžia pradėjo rūpintis 
oro švarumu, kurį daugiausia 
užteršia anglinųis kūrenami 
namai, tai padidėjo pareika
lavimas alyvos,

Pirmiau niekas nei nepagal
vojo, kad ateis toks laikas, 
kada gazolino “ stotys neturės

* Caretaker, left, an< Caretaker with Waterwell, right, make 
carinę for houseplants easier.

Suddenly houseplants are all the rage. Homemakers are using 
them more than ever for decorating. College students are learn
ing that plants add life to sterile dorm rooms. And the ecology- 
minded, knowing that green, plants emit small 'amounts of oxy
gen, are buying them because 
they feel every iota counts.

But few houseplant owners 
care for them properly. Over
watering is common, causing 
root rot. In fact, over-watering 
Is the No. 1 houseplant killer.
On the other hand, the soil 
shouldn’t be allowed to dry 
out. This causes concentration 
of' salts, leading to leafbum 
and,wilting. .

In addition, many people 
fertilize houseplant^ .inęorreet- 
ly,’ A very4 small axndunt of 
nutrients applied frequently is 
better than occasional large ap
plications. ...

Owning beautiful houseplants 
becomes easy with the newly 
Introduced Automatic Flan į 
Caretaker^.

i gazolino. Ir taip atsitikti gali 
po metų ar kiek vėliau. Gal 
būt šildymo vietą turės užimti 
elektra, kurios pareikalavimas 
kasmet didėja. Jau dabar 
galvojama gaminti elektra va
romus automobilius. M. 5*

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Kursai •«• nelaikė tai už plėsimu Dievui lygus būti; bet priėmė

Mūsų žemėj nesaugu
Ant Mėnulio yra saugu, kol 

ten žmonės negyvena. Mūsų 
planetoje, gatvėse ir namuose 
nesaugu gyventi. Vieną rytą 
prieš saulės patekėjimą nuėjau 
į garažą mašinos pasiimti į 
darbą važiuoti. Iš patamsio 
prisistatė du portorikieČiai. 
Vienas iš jų atstatė revolverį, o 
antrasis. stūmė' mane į garažo 
kertę. Man pasipriešinus, nu
traukė švarko rankovę. Spė
jau įšokti į mašiną ir paleisti 
sireną.

Vis dėlto jie pabūgę, kad kas 
iš kaimynų nepašauktų poli
cijos nuėjo. Vienas iš jų buvo 
apygirtis ar narkotikų paveik
tas, eidamas svirduliavo.

Naktį ir į-garažą eiti pavo
jinga. “N”. Skaitytojas

Kaip nė vienas žmogus negali tarnauti dviem viešpačiam, kurių užsiėmi-_ 
mai yra priešingi vienas kitam, ir patenkinti bei teisingai tarnauti vienam-- 
ir kitam; taip ir mes negalime tarnauti Dievui ir teisingumui ir tuo pačiir 
laiku pamėgti Priešininkui ir tiems, kure sutinka su anuo “šios nelabos 
gadynės” valdonu, kuris yra ^kunigaikštis šio svietx>’\ Visi Dievui pasi*** 
šventę žmonės, kurie nori sukrauti turtus danguje ir būti bagotais Die**: 
vuje, privalo nejieškoti sau garbės iš nepasišventusių ir tų, kurie visais 
savo darbais tarnauja mamonai, saumylumui ir šitam gyvenimui, kurie- 
neaukauja ir nesistengia įeiti į dangaus Karalystę.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne-* 
kiekvienam' aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Krisr. 
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
i------- j:urį vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jeP

tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chk*go, 
G0629.

iV. RASTO TYRINĖTOJAI

11■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!>>Bl111SWW■■■■■MIS’
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TĖVAS R SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
L? 2533 W. 71st Street 

Telef.: GRovehill 6-2345-6

i N AUJIENAS
1410 So. 50th Avė., Cicero 

Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KSTF. AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ir jrops asžno tiktai ps*

NAUIICMAS Laidotuvių Direktoriai

Susirinkimų ir parengimų

4 ♦ .
— S. L. A. Motery 134 kuopos narių, 

susirinkimas įvyks lapkričio 3 dienąt 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Nesi vėluokite. Susirinkimo pradžia 
6:30 vai. vak. Kurie dar nesumokėjo
te savo nario mokesčio, prašomi su
mokėti. Po susirinkimo bus vaišės.

A. Ha Ii k, nut rast.

— Brighton Parko Lietuvi y Motery 
Klubo metinis balius įvyks sekmadie
nį, lapkričio 5 dieną Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Bus skanių 
valgių ir gėrimų, gražių dovanų ir 
Antano Valiūno orkestras. Pradžia 
4 vai. popiet. Kviečia visus —

Komisija ir Valdyba

— Upytės Draugiško klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, lap
kričio 3 d. 7:30 vai. vak. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Nariai ir na
rės prašomi gausiai dalyvauti, nes tu
rėsime daug svarbių reikalų aptarti. 
Svečiai, norintieji įsirašyti į klubą, 
kviečiami atsilankyti. Po 
mo bus vaišės.

— Chicagos Lietuviy 
pašalpos klubo mėnesinis 
rinkimas įvyks sekmadienį; lapkričio 
mėn. 5 d 1:00 vai popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 'W. 43rd Street

- Valdyba

susirinki-

"Kęstučio'' 
narių susi

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

1V1ODEKM1ŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: >
Chicagos <*
Lietuvių į >
Laidotuvių >
Direktorių < Į
Associaeijoe

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 

IRT NAKTĮ 
ir 

TURLME 
KOPLYeHf 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, 111. Phone: OLympic 2-100a

PETR.4S BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

This is a thick round pad of 
water-conducting foam which 
contains a year’s supply of 
time-r e le a s e nutrients. The 
Caretaker is placed in any con
tainer, water is added and the 
potted plant is set directly on 
the Caretaker. As the plant's 
root system draws up water 
through the nutrient-laden pad. 
it gets the proper amount of 
food.

The Caretaker is sold sepatw J 
ately or with a Watcrwell, *' 
circular reservoir holding 
enough water to satisfy the 
average plant’s requirements 
for up to five weeks. Ideal Jey 
keeping plants healthy while 
ena is away from heraa,/*“'

. ; GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. UTUANICA AVE. Tel.: YAras 7-11X3-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69lh STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667Z

11V28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

P. J. RIDIKAS
! 3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911
--- --------------------------------------- IX..----------------------------------------------------------- ! -------- --------- ---- ------------- ----------- ---------- --------------------------- --------------- ■
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WARNER - SWASEY

VERTIMAINOTARIATAS

MALE

FOR NOV

JOURNEYMAN MACHINIST

GR 5-1003

JOS TEIKTA GERIAUSIAS
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Edward Mantus 
Harry Petraitis 
Kazys Šidlauskas

PERSONAL
Asmeny Ieško

Central heat and 
2 car garage, 

basement. 
OWNER.
735-7755

Call: Frank Zapolis 
320S% W. 95th St 

GA 4-3654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

FURNITURE ANO FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

SKAITYK ’NAUJIENAS

— Gub. Ogilvie paskelbė visą 
lapkritį kovai ir propagavimui 
prieš alkoholio naudojimą. Ak
cijai vadovauja Illinois bažny
čių komitetas.

HELP WANTED
Darbininky Reikia

RENKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

dabartiniai mokesčiai turi būti 
užšaldyti, kad daugiau nebekiltų 
ir jis to sieksiąs, darysiąs žygių, 
kad žemo uždarbio piliečiams pi
gieji namai nebūtų statomi ten, 
kur apylinkės gyventojai jų ne
nori. Greitkelio statyba sulai
kyta ir sudaromi planai, kad kuo- 
mažiausiai nukentėtų gyvento-

Missouri universiteto Sinclair 
vardo tyrinėjimų farmos zoolo
gas Russel V. Brown praneša, 
kad kiaulės mėgsta gerti ir pa
sigerti, geria dideliais kiekiais 
ir geria viską, pradedant “bloo
dy Mary”, baigiant premium 
alumi.

Brown ištisus metus duoda 
šešiolikai kiaulyčių gėralo, ku
riame būtų tiek alkoholio kaip 
kvortoje vodkos. Kiaulės, kaip 
Browwn tvirtina, yra viena iš 
labai nedaugelio gyvulių rūšių, 
kurios savo laisvu noru geria 
alkoholį, ir kadangi kiaulės tu
rinčios daug fiziologinių pana
šumą su žmonėmis, tai kiaulės 
ir panaudotos kaip Gvinėjos 
kiaulytės, siekiant daugiau in
formacijų apie alkoholio efektą 
žmonėms.

Kol kas Brown nustatęs tiek, 
kad girta kiaulė elgiasi visai pa
našiai kaip girtas žmogus, ki
tais žodžiais, kad girtas žmogus 
yra kaip kiaulė.

♦ Chicagos Lietuvių Medžio
tojų - Meškeriotoju klubo meti
nis balius įvyks lapkričio 18 d. 
7 vai. vak. Marquette salėje, 
6908 So. Westera Ave. Progra
mą išpildys Waukigano-Racine 
moterų sekstetas'“Viltis”. Gros 
Ramonio orkestras. Įėjimas ir 
vakarienė 5 dol. Rezervacijoms 
tel. 776-8688 arba 247-1131.

PENSININKUI AR PORAI su maši
na, veltui butas Lemonto apylinkėje 
už namo prižiūrėjimą iki balandžio 
15 dienos. Apsimokėti tik už šilima. 

Tel. 257-7390.

miscellaneous for sale 
įvairūs Pardavimai

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

■* Robert Hanrahan, Respu
blikonų kandidatas Į U. S. A. 
Kongresą 3-me distrikte (Mar
quette Parkas, Oak Lawn, Ever
green Parkas ir t. t.) susitiks su 
lietuviais atsakyti į klausimus 
ir pasikalbėti politiniais klausi
mais šį penktadienį 8-—10:00 v. 
vakare Margučio radijo patal
pose, 2422 W. Marquette Rd. 
Įėjimas nemokamas. (Pr).

4 BUTŲ PO 5 KAMBARIUS mūras, 
su antriniais langais, gazo šilima, 4 
mašinų mūro garažas. Gera transpor- 
tacija, puikus, investavimas. ATDA
RAS APŽIŪRĖJIMUI sekmadienį, lap

kričio 5 d. 1—5 vai. 
6328 So. ALBANY AVE. 

Tel. 259-6463 arba GR 6-4989.

SKAITYK TR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS*

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustym* 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

Varnas Montessori Vaiku 
židinėlis, 3038 W. 59 St., sekma
dienį, lapkričio 5 d. nuo 1 iki 4 
vai. popiet bus atviras visuome
nės apžiūrėjimui. Suinteresuoti 
priešmokykliniu vaiko auklėji
mu lietuviškoje dvasioje tėvai 
ir lietuviška visuomenė kviečia
mi atsilankyti. Veiks registraci
ja į lietuvišką klasę, kurią veda 
montesorininkė p. Julija Smil- 
gienė. (Pr).

RENTING IN GENERAL 
Nuomoj

CALIFORNIA SUPER SERVICI 
Tiiioml auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TIL. VI 7-9W

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 40« Archar. 
Chicana, III. W63L Te L YA 7-59M

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

DOMAS ŽUKAUSKAS (
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. 60609. TeL: VI 7-3447

Ma A.ŠIMKUS
Real firtate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. IM4-745G 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

PARDUODAMI
DU LIETUVIŠKI TAUTINLAI 

KOSTIUMAI
su galvos puošmenomis moterims. 

Abu už 300 dol.
Rankų darbo medžiaga ir 

apsiuvinėjimai. 
TEL. DR 3-1930

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

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

HELP WANTED — MALf-FEMAk^ 
Reikia Darbininku Ir Darbininkių

CICERO APYLINKĖJE 
Išnuomojamas 6 kambarių butas, 
3 miegami, pirmame aukšte iš kiemo 

pusės. Suaugusiems. 
1410 So. 49th AVENUE.

Galima apžiūrėti nuo 8:00 vai. ryto 
iki 4:00 vai. popiet.

Po 4:00 vai. skambinti tel. TO 3-0609.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdų sklypas. Tuoj ga 
Įima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne 
brangus^ 64 ir Artesian. *

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

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

TEL. 436-7878

STANLEY BALZEKAS, Jr., General Chairman
CHAIRMEN

Casimir Baltramaitis
Mrs. Renetta Beacham
Felix Kraujalis

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774'

FOR GENERAL CLEANING
Laundry, in organized, uptown home, 
one or 2 "days per week or will con
sider live in, must work without 

supervision.
Profesional couple with teen age son 

271-4054

VICINITY 55th & KILDARE
4 bedroom brick expandable.
1% baths.

air cond.
Full

HILP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimų ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugja. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šių knygų įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir patlyttl:

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

A. 4 L. INSURANCE i REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
S«. ASHLAND AVĖ.

LA 34773
(Currency Titchange įtaigoj)
PIgOj automoblliy draudimai.

Marquette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyko spalio 
mėn. 20 dieną Marquette Parko 
parapijos salėje, 6820 So. Wash
tenaw Ave.
- Susirinkimą pradėjo pirm. 
Juozas Bacevičius pasveikinda
mas narius ir svečius. Susirin
kime dalyvavo Illinois guber
natorius Richard Ogilvie. Pirm. 
Bacevičius pristatė jį susirin
kusiems , pabrėždamas, kad šis 
susirinkimas yra istorinis, nes 
pirmą kartą lietuvių namų ša- 
■vininku organizacijos istorijoj 
Baly vau ja toks aukštas svečias.
2 Parapijos klebonas kun. An
tanas Zakarauskas pasidžiaugė 
namų savininkų organizacijos 
veikla ir pasakė, kad šioje salė
je pirmą kartą atsilankė toks 
aukštas politinis pareigūnas — 
gubernatorius Ogilvie.
* Gubernatorius pasakė, kad jis 
turėjęs įvesti valstijos mokes
čius, nes perimdamas šias parei
gas radęs tuščią kasą kitos iš
eities nebuvę. Jis pabrėžė, kad

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

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chiceęo, IIL 

TEL. — 77MB81
Anketas Gerbečlauekas, m v.

HELP WANTED — MA L E-F EMAI E 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

V. VALANTINAS

— Juozas Masilionis yra ilga
metis Chicagos aukšt. lituanis
tikos mokyklos direktorius, Ri
mas Černius — vicediriektorius, 
Danutė Eidukienė — mokytojų 
tarybos sekretorė. Šiemet mo
ko: Danutė Bruškytė, Giedrė 
čepaitytė, kun. Algimantas Ke- 
zys, S. J., Palmyra Lamsatienė, 
Bernardas Prapuolenis, Nijolė 
Pupienė, Alicija Rūgytė, Augus
ta šaulytė ir Zita Visockienė. 
Tėvu komitetą sudaro Liudas 
Kirkus, pirm., V. Jasinevičius, 
A. Likanderienė, A. Vaičaitis, 
I. Pemkienė, A. Tatoraitienė ir 
L. Kairys. Mokyklą baigė 698 
mokiniai, 5 iš jų moko šioje mo
kykloje.

— Grandies globos komitetą 
šiais metais sudaro šie asme
nys: Irena Kriaučeliūnienė — 
pirmininkė, p. Baukienė, Ele
na Razmienė, Stasė Peterso
nienė, p. Rutikienė, p. Vaitkie
nė, p. Paužuolis ir Vladas Ru- 
pinskas.

kas Verutė, Skučas Juzė, Stasiu- 
lis Juozas, Stasiulienė Aldona, 
Zaksas Jonas, Žakienė Ona, Ju
rašienė Bronė, Jūraitis Juozas, 
Jučas Konstantinas, Juzėnienė 
Paulina, Mataitis Vytautas, Ma- 
taitienė Marija, Marcinkus Ka
zys ir Augustauskas Petras.

Pirm. Bacevičius padėkojo 
naujiems nariams už’ įstojimą, 
kurie tuo būdu stiprina mūsų 
organizacines jėgas.

Balys Brazdžionis kalbėjo Blo
kų klubų organizavimo reikalu. 
Jis siūlė kuo skubiausiai veikti, 
veikiančius blokus stiprinti, už
sidariusius perorganizuoti, nau
jus steigti ir tuo būdu bus mums 
lengviau išlaikyti, mūsų koloni
ją stabilizuotą.

Antanas Gulbinskas pranešė 
apie Gage (Parko vidurinės mo
kyklos demonstracijas ir kad 
mokykla yra perpildyta moki
niais, kurių yra apie 800 per
daug. Gage Parko Civic organi
zacijos valdybos narys Kamar 
prašė pagalbos demonstrantais 
ir piniginės paramos, nes jau 
8 savaitės kaip vyksta kova prieš 
mokyklos vadovybę. Jis padė
kojo Marquette Parko namų sa
vininkų org. nariams už parė
mimą demonstrantais. Pinigi
ne parama 100 dolerių susirin
kusiųjų vienbalsiai buvo nutarta 
paskirti iš organizacijos kasos.

Šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nių pasauliečių teisėms ginti ko
miteto pirm. Algis Regis visus 
kvietė aplankyti kapines šį sek
madienį lapkričio mėn. 5-tą 12 
vai. d. Vicepirm. Juozas Bag- 
džius ragino organizuotis į Blo
kų klubus jei norime išlaikyti 
mūsų koloniją lietuviška.

LŽS Chicagos skyriaus sekr. 
J. Kapačinskas tą dieną šven
tė savo gimimo dieną. Pirm. 
Bacevičius pristatė jį susirinki
mui, apibūdindamas jo veiklą. 
Susirinkusieji pasveikino gau
siais plojimais.

Susirinkime dalyvavo svečiai: 
Kazimieras Oksas, V. Adamkus, 
J. Breivė, J. Vasaitis, J. Jasai
tis, Dr. Briedis, A. Regis, Miliū
nas ir Balys Sebastijonas. Su
sirinkimas buvo nepaprastai gau
sus. Valdyba apgailestauja, kad 
visų negalėjo sutalpinti salėje 
ir dėkoja nariams bei svečiams 
už tokį skaitlingą dalyvavimą 
ir už tvarkingą užsilaikymą.

Stasys Patlaba

TERRA
Branętnybės, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SIUVIMO MAŠINOS OPERATORĖS 
Patyrusios dirbti prie vienos adatos 
automatinės mašinos moteriškiems 
sportiniams drabužiams. Aukščiau

sios akordinės kainos. 
Nuolatinis darbas.
D AN HOWARD 

710 W. JACKSON BLVD. 
Tel. 263-6700

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

ToL: REpublIc 7494]

5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi
dencija prie 71 ir Sacramento. — 
$28,200.

PRIE 59 IR KILBOURN 2 butų po 
5 ir 4 kambarius mūro namas, 2 ma
šinų mūro garažas. Tik $33,500.

2 BUTŲ kampinis mūras 5 ir 5 kam
barių. pilnas rūsys, nauja gazo šilima. 
Prie 52 ir Kedzie. $33,900.

46 IR CAMPBELL 2 po 4 kamaba- 
rius, pilnas rūsys, gazo šilima, gara
žas. S26,000.

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 kambariu mūro bungalow, 2 mie
gami. $18,500.

66 IR ROCKWELL 2 butų geram 
stovy mūras. $32,000.

67 IR TRIPP 4 miegamų 19 metų 
senumo muro namas. Įrengtas rūsys. 
2 mašinų garažas. $31,500.

DVIEJŲ ŠEIMŲ aukšto 15 me
tu senumo baltų plytų mūras prie pat 
Marquette Parko. $35.900.

PRIE 65 IR RICHMOND labai gerai 
prižiūrėtas 2 butų po 6 kambarius, 
mūrinis. $36,500.
Butų nuomavimas, Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TĖL. — 254-5551

NAMAI PRAŠO
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 mię- 
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 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už $29,500.

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

5% KAMBARIŲ 15 metu 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. S37,000.

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

13 BUTU MŪRO NAMAS Puikūs 
butai duoda S20,000 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. 
Tuoj galima matvti. $36.300.

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

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

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

NAUJIENOS. CHICAGO ILL. — FRIDAY, NOVEMBER 3, 1972

Priverstinis vaikų važioj imas 
į mokyklas rasinio maišymo tik
slu turi būti kuo skubiausiai su
laikytas, jei piliečiai to nenori. 
Gubernatorius atsakinėjo į klau
simus, kurie lietė jo pareigas. 
Prieš išvykdamas kalbėjosi su 
Romu Sakadolskiu, o toliau Siu
tas nufilmavo. Gubernatoriui iš
vykstant susirinkusieji išlydė
jo jį gausiais plojimais.

Mėnesio bėgyje į organizaciją 
Įstojo šie nauji nariai: Jasiū- 
nas Juozas, Ivanauskas Frances, 
Erizgys Petras, Brizgys Emili
ja, Balčaitis Joseph, Balčaitis 
Mary, Kripas Domaras, Kripas 
Emilija, Leščinskas Bronius, 
Lesčinskas Veronika, Alminaus-

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu. 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara- 
rac Til- <59 DOO

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 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu apie $23.000. Apylinkė 59-tos' 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

— Chicagos skautės ir skautai 
turės savo dirbinių ir rankdar
bių bazarą Chicagos miesto tau
tybių festivalyje ir parodoje. 
Tai bus mažoji, bet tarptautinė 
Kaziuko mugė. Paroda įvyks 
lapkričio 4—5 d. Navy Pier 
halėse.

— Jonas Mildažis, Beverly 
Shores, Ind., iki šiol žinomas 
vasarviečių savininkas, paėmė 
varžytynių būdu vietos ugnia
gesių namo statybos darbus. 
Darbai bus vykdomi pagal archi
tekto E. Masiulio, planus.

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP 
GISHOLT

1st AND 2nd SHIFT

TURRET LATHE — SETUP OPERATORS 
AND OPERATORS

■ 1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP
BROWN & SHARPE

1st AND 2nd SHIFT

ELECTRICIANS
ELECTRONIC BACKGROUND AND SOME INDUSTRIAL EXPERIENCE.

TOOL GRINDER
1st SHIFT

Powers offers an outstanding benefit program which includes company paid 
medical and life insurance, pension plan, disability benefits. Liberal vaca
tion and holiday plan, low cost company cafeteria and clean, modem air 

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

POWERS REGULATOR
3100 WEST OAKTON SKOKIE, ILL.

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

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELECKUS TEL. 23B865fl

Experienced only. — Must be 
able to work sample or an 

engine lathe.

PRESS MAN 
MILLER SIMPLEX 

Good transportation. 
HOSPITAL INSURANCE 
SMALL SHOP. 
SALARY OPEN.
Call 11:00 A. M. 2:00 P. M.

FI 6-5133

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

t0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

MACHINISTS
FOR MACHINE REPAIR WORK.

ELECTRICIANS
FOR CONSTRUCTION AND 

MAINTENANCE WORK.

DIE MAKERS 
MUST HAVE DIE REPAIR 

EXPERIENCE.

. STEAM FITTERS
FACTORY EXPERIENCE PREFERED

Permanent positions. Company 
benefits includes 

PAID GROUP INSURANCE 
HOSPITALIZATION 

PENSION - VACATION - HOLIDAYS 
COMPANY CAFETERLA

AMERICAN CAN CO.
6017 So. WESTERN AVE.

NAMŲ VALDYMAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |




