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MINĖJO REVOLIUCIJOS SUKAKTIC
Kosyginas įsakė griežtai taupyti

MASKVA; — Sovietų Sąjunga vakar šventė bolševikų re
voliucijos sukaktį. Kremliaus aikštėje įvyko didelis kariuomenės 
paradas, kuriame dalyvavo tankai, artilerija ir raketiniai ginklai. 
Svarbiausią kalbą šventės išvakarėse pasakė vyriausybės vardu 
pirmasis vicepremjeras Kiril Mazurov. Jis apžvelgė vidaus ir už
sienio politikos reikalus. Jam pradėjus kalbėti apie Kiniją ir 
paminėjus, kad Pekino vyriausybė laikosi prieš sovietus nukreip
tos linijos bei stengiasi suskaldyti pasaulio socializmo stovyklos 
jėgas, Kinijos ambasadorius Lių Hsiu Chuan atsikėlė ir išėjo iš 
salės. ,. ■

IŠ VISO PASAULIO

SANFORD. — žinoma vaikys
tėje aktorė Shirley Temple, da
bartinė ponia Black, ligoninėje 
turėjo krūties vėžio operaciją. 
Gydytojai sako, kad visos vė
žio žymės buvo pašalintos. Ji pa
taria visoms moterims nelau
kiant skubėti pas daktarą, jei 
pastebi ką nors keisto krūtyje, 
nes tos rūšies vėžys nesunkiai

Kalboje buvo paliesta ir Ame
rika, pagirti jos susitarimai su 
Maskva. Jie parodę, kad ir la
bai komplikuoti klausimai gali 
būti išspręsti, jei abi pusės yrą 
realistiškos. Dabar laukiąs už
davinys visus Amerikos-Sovietų 
Sąjungos susitarimus įgyven
dinti. Politbiuro narys Mazuro
vas ragino Ameriką pasirašyti 
Vietnamo karo paliaubas kaip 
galima greičiau.

Sovietų žurnalas “Planovoje 
Chaziaistvo” paskelbė premjero
Kosygino kalbą, pasakytą Vals- pagydomas, 
tybinio Planavimo komiteto se
sijoje rugsėjo 30 d. Iš tos kalbos 
galima spręsti, kad sovietų eko
nominiai reikalai nėra geri. Ko
syginas įsakė griežtai taupyti 
statybos medžiagas, mažinti iš
laidas, išnaudoti pramonės įren
gimus ir naujų nestatyti, jei nė
ra būtiniausio reikalo. «

Kosyginas planuotojams nu-1 
rodė, kad negalima statyti nau- j.i 
jo fabriko, jei panašus fabrikas 
nedirba trijomis ’^pSmaiųomis. 
reikia išnaudoti jau stovintį, fa
briką, o ne planuotf kitą. Užsie
nio valiutos vyriausybė neleis 
išleisti tokioms prekėms, kurios 
gali būti pagaminamos Sovietų 
Sąjungoje.

Kosyginas savo kalboje trum
pai priminė ir žemės ūkio padė
tį, kur atsiradę sunkumai dėl ne
palankaus oro. Planavimo ko- 

. mitetas turėjo sumažinti supla
nuotas naujas statybas. Ypatin
gai Kosyginas kritikavo pradė
tas ir nebaigtas statybas, kurio
se yra įšaldyta net 61.4 bilijo
nai rublių.

. OTTAWA. — Kanadoj vėl pa
sikeitė parlamento sąstatas. Per- kad karo paliaubas sutrukdė ne tiek 
skaičiavus balsus vienoje Saskat-jpunktai> kuriuos prezidentas Nixonas 

kad ten laimėjo naujųjų demo- i 
kratų atstovas, o ne konserva
torių. Taigi, liberalų partija da
bar parlamente turi daugiausia 
balsų- — 109, o konservatoriai 
— 108, naujieji demokratai pa
kilo iki 31, socialinio kredito par
tija liko su 14 ir 2 yra neparti
niai atstovai.

ROMA.'-
Graikijos karalius Konstantinas 
pardavė savo šeimos dvarą ne
toli Atėnų už 5.2 mil. dol. Kai 
kas tą pardavimą laiko įrody
mu, kad karalius jau nebesitiki 
sugrįžti karaliauti į Graikiją.

. GREENVILLE. — šiame Mi
ssissippi mieste lankėsi 11 so
vietų jaunų komunistų. Jie čia 
stebėjo Amerikos ’ rinkimus. 
Prieš tai sovietų grupė lankėsi 
Las Vegas ir New Orleans mies-

SAIGONAS.— Patikimi šaltiniai Pietų Vietname tvirtina, 
keli neaiškūs susitarimo 

, - ....... ” • .. įi'u.iLn.uai, jr.uxiuvo picįiucuuič i5iAuii<w pavedėKissingeriui issi-
c ewan apylinkėje, paaiškėjo, ■ aiškinti su Hanojumi, kiek nebaigtas Pietų Vietnamo kariuomenės

ginklavimas: Vakar į Saigoną atskrido 30 didžiųjų transporto 
lėktuvų su 750 tonų karinės medžiagos. Ginklus ir amunicija 
gabena netik karo aviacijos transporto lėktuvaiįC-141 Starlifters 
ir C-5 Galaxy, bet Pentagonas 
komercinių transporto lėktuvų.

Minėti Saigono sluoksniai ati
dengė, kad Kissįngerio dery
boms einant prie galo, buvo ap-

šiam tikslui yra (išnuomavęs ir

< VĖLIAUSIOS ŽINIOS
■į* / r sižiūrėtS, kad daui Saigonui -pa-
- Egzilėje gyvenąs. ža(]ėtų ginklų dar yra neprista-

MONTREALIS. — Tarptauti
nio Olimpinio komiteto pirm. lor
das Killanin lankėsi Montrealyje 
ir apžiūrėjo Olimpiados rengimo 
planus. Jis labai patenkintas 
ganizacinio komiteto darbu.

or-

Va-

Abi Vokietijos 
baigė derybas

BERLYNAS'. — Rytų ir
karų Vokietija baigė derybas 
dėl savo ateities santykių Abi 
vyriausybės turės sutarties tek
stą priimti ir penktadienį lau
kiama pirmojo sutarties pasira
šymo. Iki Vakarų Vokietijos 
rinkimų, kurie įvyksta lapkričio 
19 diena, sutartis nebus ratifi
kuota. Kancleris Brandtas pa
reiškė. kad rinkimuose balsuoto
jai galės pasisakyti už ar prieš 
šią sutartį, nes jos sąlygos bus 
rinkėjams paskelbtos. Tas bal
savimas bus lyg tautos plebisci
tas dėl santykių su Rytine Vo
kietija.

Krikščionys demokratai, kri
tikuodami kanclerio Brandto 
nuolaidas komunistams, pąskel- 
bė, kad laimėję rinkimus, jie rei
kalaus naujų derybų su Rytų 
Vokietija ir Brandto sutarties 
nepripažins.

Kokiais žodžiais nedangstoma, 
sutartis iš tiesų pripažįsta, kad 
yra dvi vokiečių valstybės, atsi
radusios ant III-čiojo Reicho 
griuvėsių. Abi valstybės pasi
keis ministeriais, kurie eis am
basadorių pareigas. Tas atida
rys kelią visoms Europos val
stybėms pripažinti Rytinę Vo
kietiją. Sutartis palieka atvi
rą “tautos” klausimą ir abiejų

Svarbi mokyklų

tyti. Paskelbus karo paliaubas 
ginklų pristatymas būtų neįma
nomas, todėl, prezidentui Thieu 
griežtai užsispyrus, kad numa
tyti “vietnamizavimo” planai 
būtų įvykdyti dar prieš paliau
bas, Kissingeris nebegalėjęs su
tarties pasirašyti spalio 31 d., 
kaip buvo tartasi.

Pagreitintas ginklų siuntimas 
ypatingai sustiprins Pietų Viet
namo aviaciją. Sakoma, kad jis 
šiomis dienomis gaus apie 500 
lėktuvų ir helikopterių. Sku
biai gabenami tankai, šarvuo
čiai, artilerijos pabūklai ir amu
nicija. šiaurės Vietnamas irgi 
sustiprinęs savo siuntas į Pie
tų Vietnamą. Ho Chi Minho ke
liais skubiai vežami ginklai į pie
tus. Keliuose juos puola Ame
rikos bombonešiai. Naktį vėl nu
krito vienas F-lll lėktuvas, jau 
trečias per paskutinias 6 savai
tes. Du lakūnai dingo.

WASHINGTONAS. — Aukš
čiausias Teismas sutiko svars
tyti ar New Yorko valstija gali 
paremti privačias savo mokyklas 
atlygindama už vaikų egzami
nus ir už mokyklų raštinių išlai
kymą. Valstijos įstatymas pa
skyrė 1970 metais 28 milijonus rios streiko metu tris savaitęs 
dolerių privačioms, su įvairio- buvo uždarytos. Vidaus reikalų 
mis bažnyčiomis surištoms mo- Į ministeris , generolas Pratts pa- 
kykloms, padengti išlaidas už žadėjo vyriausybės vardu, kad 

“kelyje į socializmą” nebus kon
fiskuota sunkvežimių pramonė. 
Tas pažadas nuramino sunkve
žimių vairuotojus dažnai ir jų 
sunkvežimių savininkus ir jie 
nutarė streiką užbaigti.

Per kelias dienas naujasis vi
daus reikalų ministeris, turėjęs 
kariuomenėje aukštą poziciją, 
tapo vienu įtakingiausiu Čilės po
litiku. Kadangi Čilė neturi vi
ceprezidento, jo pareigas eina 
vidaus reikalų ministeris. Pre
zidentas Allende lapkričio 17 d. 
išvyksta į ilgesnę kelionę: Ku
bą, Meksiką ir Jungtines Tau
tas. Jam išvykus, prezidento 
pareigas eis generolas Pratts.

Čilės parduotuvės 
pilnos žmonių

SANTIAGO. — Čilės gyven- 
! tojai užgulė parduoutuves, ku-

kykloms, 
egzaminavimą ir raštų vedimą, 
kurių reikalauja valstijos įsta
tymai.

New Yorko trijų teisėjų fede
ralinis valstijos įstatymą ir lė
šų paskyrimą pripažino nelega
liu, nesiderinančiu su konstitu
cija, šį sprendimą apeliavo pen
kios katalikų ir dvi žydų mo- 
kjiklos. Aukščiausias Teismas’ 
sutiko šią bylą spręsti.

♦ Vakar teismas įsakė New 
Jersey balsavimo būstines lai
kyti atidarytas iki 11 vai. vak.

♦ Trys JAV televizijos sto
tys rinkimų filmavimo progra
moms išleido apie 9 milijonus 
dolerių. CBS programoms per
duoti trukdė apie 1,200 darbinio 
ku streikas.

♦ Argentinoje paskelbta, kad 
buvęs prezidentas Peronas tik
rai sugrįžta namo lapkričio 17 d.

♦ V. Vokietijos vyriausybė va
kar patvirtino su Rytų Vokieti
ja padarytą sutartį. Kabinetas 
buvo sušauktas nepaprasto po
sėdžio. Vyriausybė tikisi su šia 
sutartimi pelnyti balsuotojų pa
lankumą. Rinkimai bus lapkri
čio 19 d.

♦ Iš Izraelio ištremtas Ame
rikos žydas Lansky, kurio lau
kia Amerikoje teismas už ry
šius su gangsteriais, už lažybų 
organizavimą ir kitus nusikalti
mus, negavo leidimo išlipti iš 
lėktuvo Šveicarijoje ir šešiose 
Pietų Amerikos valstvbėse. Jis 
išlipo Miami aerodrome, kur jį 
tuoj suėmė FBI.

♦ Fordo automobiliu bendro
vė prašo leidimo pakelti 1973 
m. automobilių kainas 91 dol. 
Kainų komisija prašymą svars
tys.

♦ Pillsbury miltų ir tešlos 
įmonė gavo leidimą pakelti mil
tų kainas 11%.

♦ Iš Bolivijos pabėgo 73 
litiniai kaliniai, komunistai, 
atvyko laivu j Kubą.

po-
Jie

bu-

valstybių eventualų sujungimą 
į vieną. Į sutartį bus įrašyta ir 
keturių sąjungininkų deklaraci
ja, paliekanti ateičiai Vokieti
jų sujungimo klausimą.

VARŠUVA. — Lenkijoje 
vo atidarytas Amerikos preky
bos informacijos centras.

ČIKAGA. — Amerikos biliar
do turnyre Čikagoje iškilo nau
ja žvaigždė, laimėjusi moterų 
čempionatą. Tai Jean Balukas, 
13 metų amžiaus, iš Brooklyno. 
Vyrų čempiono titulą trečią kar
tą laimėjo mokytojas Steve Mi- 
zerek.

PIRMĄ KARTĄ BALSAVO JAUNIMAS
WASHINGTONAS. — Vakar Amerikojė vyko rinkimai ir, 

šias eilutes rašant, dar nebuvo žinomi jų rezultatai, tačiau buvo 
žinoma, kad balsavo rekordinis amerikiečių skaičius. Net 13 mi
lijonų amerikiečių šiuose rinkimuose buvo daugiau kaip 1968 me
tais. Susidomėjimas rinkimais nebuvo didesnis, tačiau buvo leis
ta pirmą kartą balsuoti jaunimui nuo 18 metų amžiaus. Pirmasis 
rinkimų rajonas, pradėjęs, balsuoti nuo vidurnakčio, buvo Dixville 
No htc,New Hampshire, čia 16 balsų gavo prezidentas Nixonas ir 
3 — sen. McGovernas. Tas pats rajonas 1968 m. 8 balsus atidavė 
už Hubert Humphrey ir 4 — už Nixona.

Lozoraičio raštas 
Jungtinėms tautoms

St. Lozoraitis, Lietuvos Di
plomatijos šefas, pasiuntė raš
tą Juhgtinių Tautų Generali
niam Sekretoriui, Kurt Wald
heim, dėl Sovietų Sąjungos pa
teiktos rezoliucijos, kad tarptau
tiniuose santykiuose nebūtų jė
gos vartojimo. Primindamas so
vietų delegacijos veidmainišką 
pareiškimą, kad sovietai yra vi- 
suomet.už taiką įr kad Jsitų tau
tų užkariavimai ir priespauda 
“yra priešinga jų prigimčiai”, 
min. Lozoraitis pareiškė viltį, 
kad kuri nors JT delegacija pa
sakys tiesą apie Sov. S-gos jė
gos ir agresijos pavartojimą 
prieš kitas tautas. Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Centro-Rytų 
Europos valstybės yra akivaiz
dūs pavyzdžiai, šių tautii ne
priklausomybės atstatymas kaip 
tik turėti] būti JT veiklos tiks
las. Baigdamas, min. Lozoraitis 
pastebi: “Esu padrąsintas Jūsų 
Ekscelencijos pareiškimu, kad 
esat už Nambijos (Afrikos piet
vakariuose) nepriklausomybę” 
ir kad yra pasiryžęs kovoti už 
teisėtumą ir pasaulio sąžinę, ne
žiūrint to, koks stiprus priespau- 
dėjas bebūtų. (E)

NEW YORKAS —Dr. George 
Gallup, plačiai žinomo viešosios 
opinijos tyrinėjimo instituto 
galva, vakar nebalsavb rinki
muose. Jis nebalsuoja jau nuo 
1928 metų, nes nenori, kad vie
no kurio kandidato išskyrimas 
nebūtų palaikytas bandymu pa
veikti kitų nuomonę.

Aliaskoje dingęs, nukritus keleiviniam 
lėktuvui, demokratę vadas Atstovu 
Rūmuose Hale Boggs iš Louisianos. 
Jis su kitu kongreso nariu ir dviem 
palydovais skrido iš Anchorage į Ju
neau miestą. Iki Šiol dar nesurasti.

Sovietai išleidžia 
350 vokiečių

MASKVA. — V. Vokietijos 
ambasada paskelbė, kad Sovie
tų Sąjunga davė leidimus išvyk
ti į V. Vokietiją 350 vokiečių kil
mės sovietų piliečių. Vizos pra
dėtos duoti nuo spalio 10 d. po 
Vokietijos valstybės sekreto
riaus Egon Pahr vizito pas Brež
nevą.

Stebėtojai sako, kad Maskvai 
labai rūpi, kad į Bonos valdžią* 
nepatektų krikščionys demokra
tai. Staigus vizų išdavimas sie
kia sustiprinti kanclerio Brand 
to koaliciją ateinančiuose rin
kimuose. Maskva vertinanti 
Brandtą,- kaip' “realistą”.

Maskva atsakė. 
i JAV pasiūlymus 
WASHINGTONAS. — Sovlė- 

tų ambasadorius Dobryninas 
Washingtone įteikė valstybės 
sekretoriui Rogers Maskvos at
sakymą į Amerikos pasiūlymus 
dėl numatytos Europos saugu
mo konferencijos ir dėl derybų 
sumažinti Europoje laikomą ka
riuomenę. Valstybės departa
mentas neskelbia sovietų atsa
kymo teksto, tačiau vadina tą 
atsakymą “padrąsinančiu”.

Amerika dabar turės pasitar
ti dėl konferencijos ir derybų 
datų su savo Nato sąjunginin
kais, tačiau galvojama derybas 
dėl laipsniško kariuomenių su
mažinimo pradėti sausio mėn. 
pabaigoje.

Jungtinėms Tautoms 
trūksta patalpų

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų generalinis sekretorius 

, Kurt Walheim aplankė New 
Yorko miesto merą Lindsay ir 
tarėsi su juo dėl JT patalpų pra
plėtimo. šiuo metu pagrindinia
me JT pastate dirba apie 4,000 
tarnautojų. Dar 1,150 tarnauto
jų dirba penkiuose pastatuose 
Manhattane. Toks įstaigų iš1- 
blaškymas yra nepatogus, daug 
kainuoja ir trukdo darbą. Jung
tinėms Tautoms reikia daugiau 
vietos.

Kada JT pradėjo veikti 1952 
metais, tebuvo 3,246 tarnauto
jai, dabar jų skaičius pakilo ir 
iki 1990 metų gali turėti jau 
7,455. Reikės arba statyti nau
ją pastatą arba nuomoti įstai
goms patalpas vienoje vietoje, 
netoli pagrindinio pastato.

Praėjusi rinkimų kampanija 
buvo įdomi tuo, kad prezidentas 
Nixonas savo konkurento Mc- 
Governo nė karto nepaminėjo pa
varde, nesileido su juo į ginčus 
ir nepriėmė jo iššaukimo i vie
šus debatus. Vakar, jau įpusė
jus balsavimui, niekas neabejo
jo, kad prezidento vietoje pasi
liks Nixonas. Tik neišaiškina
mas stebuklas galėjo duoti lai
mėjimą McGovernui.

Komentatoriai šitaip aiškino 
Nixono populiarumą. Jis grei
čiausia neprarado nė vieno bal
so, kuriuos jis gavo iš respubli
konų rėmėjų 1968 metais. Tada 
už Nixona balsavo 43.” %, už 
Humphrey 42.7% ir už Wallace 
— 13.5% . Pastarasis šių metu 
rinkimuose nekandidatavo. Di
delė jo rėmėjų dalis balsavo už 
Nixona. Didelė dalis Humphrio 
rėmėjų irgi perėjo į Nixono pu
sę. Tiems demokratams patiko 
Nixono kelionės į Pekiną, į- Mas
kvą, ginklų kontrolės susitari
mas, kainų kontrolė.

Pasitraukus Wallace iš rinki
mu NJxonas^ laimėjo.-pietines - 
valstijas.- Nixono paskirti Aukš
čiausiojo Teismo teisėjai, nusi
statymas prieš vaikų vežiojimą, 
pasisakymai prieš amnestiją de
zertyrams, prieš neribotą šalpą 
laimėjo Nixonui daug pietiečių 
balsų.

Susidarė tokia balsuotojų ko
aliciją, kad kai kurių stebėtojų 
nuomone, joks demokratas šiais 
metais neturėjo vilties laimėti 
prezidento vietos, o tuo labiau 
sen. McGovernas. Jam daug pa
kenkė demokratų konvencijos 
pasielgimas su Kalifornijos, su 
Illinois delegacijomis. Jį pra
džioje rėmė jaunimas, tačiau jo 
pasielgimas su sen. Eagletonu 
atstūmė ir jaunimą. Vietnamo 
karas — pagrindinė McGoverno 
kampanijos tema — neteko jė
gos, kai Kissingeris ėmė rimtai 
derėtis su Hanojumi. Dešinie
siems amerikiečiams nepatiko 
McGoverno pareiškimai, palygi
ną Ni.soną su Hitleriu ar prezi
dentą Washingtona su Ho Chi 
Minhu, vidurio amerikiečiams 
negalėjo patikti M c Governo šal
pos pasiūlymai, reikalavimas 
amnestijos dezertyrams, abortų 
įstatymo rėmimas.

Demokratų partija dominuo
davo Amerikos prezidentų rin
kimus 28 metus iš paskutiniųjų 
40 metų Demokratų balsuotojų 
yra daugiau negu respublikonų 
3-2 santykiu. Tačiau šiais me
tais respublikonai sugebėjo su
daryti naują balsuotojų koalici
ją. kurioj vyravo pietiečiai, ūki
ninkai. darbo unijų vadai, juoda- 
rankiai darbininkai, didieji biz
nieriai. šitokia koalicija sulaužė 
ilgų metų amerikiečių balsavimo

Japonija tęsia 
ryšius su Taivanu
TOKIJO. — Japonija ir Tau

tinė Kinija susitarė įsteigti ry
šių įstaigą prekybos ir kitiems 
santykiams ugdyti. Nutraukus 
diplomatinius santykius šios įs-
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"AUŠROS VARTŲ" TUNTININKIŲ PASIKEITIMAS CHICAGOJE

Skautininke Albina Ramanauskienė (kairėje) po trejv metu vadovavimo perdavė tuntą 
naujajai tuntininkei v. s. Alei Namikienei (kuri taria žodį).

VEIDAI

IŠ ŠIEMETINĖS KANADOS LIETUVIŲ SKAUTU STOVYKLOS 

"Romuvos" stovyklavietėje parade pražygiuoja sesės.
Vlado Bacevičiaus nuotr.

| rlorrdq išleidome

ALFONSĄ ALČIAUSKA,
ve'žiiai dirbusį su jūry ir sausumos skautais

Lituanicos tunto ilgametis jūrų skautų vadovas j. ps. Alfonsas 
AlčiaU'kas, darbovietei pasiūlius geras darbo sąlygas, su šeima 
išsikelia gyventi į Floridą.

Jūrų ps. ALFONSAS ALČŽAUSKAS, 

veiklus jChicagos skautininkas, bet ne
nuorama: rodos ,tik 1 ‘ ’
motus at~ikė!ę$ iš Australijos, Chica
go j e sukūręs lietuvišką seimą, pa

aukštintas tarnyboje išsikelia į 
Floridą.

Brolis Alfonsas nuo pat at
vykimo iš Australijos

nenuilstamai dirbo su jūrų 
skautais, talkino jūrų se
sėms ir neatsisakinėdamas 
mielai jungėsi į visus skau
tiškus ir visuomeninius dar

bus.

Mokytojavo Dariaus-Girėno 
lituanistinėje mokykloje, daina
vo “Dainavos” ansamblyje^ ir 
-dirbo jo valdyboje. Visuomet 
draugiškas, nuoširdus ir paslau
gus; Chicagoje įsigijo visų pa
garbą ir įvertinimą.

! Jo veiklai Chicagoje atsimin
ti jūrų budžiai broliui Alfai įtei- 

;kė didelį jachtos “Baltija” pa
veikslą, o poniai — gražią gin
tarinę sagtį. Visi linkėjo iš
vykstančiai šeimai laimingo įsi- 

,tik pneš kelerius: kūrimo ir gyvenimo Floridoje,

I'rezidento A. Smetonos jurų 
budžių įgula spalio 20 d. ps. V.

o jaunajai atžalai, sulaukus
ūdrytės amžiaus, sugrįžti

Chicagon.
Ne tik jūrų budžiai, bet ir vi-

Rupinsko namuose surengė jam' sa Lituanicos tunto vadija ir 
kuklias išleistuves, kuriose da- jūrų sesės linki broliui Alfai 
lyvavo įgulos nariai su žmonomis j sėkmės ir laukia grįžtant į sa- 
ir Lituanicos tunto tuntininkas j vo idėjos brolių ir sesių tarpą, 
ps. Sigitas Miknaitis su ponia. Gero vėjo! Visi ir visos

PASAKAS,
o dabar mes bandysim 

scenoje parodyti

tunto

bend- 
pasi-

Du spektakliai jauniems 
ir seniems: lapkričio 12 ir 19

Jau kuris laikas, kai trečiadie- 
ir’o vakarais Į Jaunimo Centrą Į 
renkasi skautiškas jaunimas — j 
v‘sų tuntu ir įvairiaus amžiaus.; 
Nuo načių jaunųjų iki didelį i 
skauVška paturima turinčių 
s^aut'ninkiiskų. Visi linksmai 
nusitekę skubiai dingsta gausio- , 
se Jaun ino Centro klasėse, iš ku- į 
r'u netrukus sklinda dainos, mu-1 
z ka ir vadovių instrukcijos.

— Kt»s tai? Sueigos? - 
klausmėja J. Centran atsi

lankę tautiečiai.

jteliais apsiavusi, šviesiakasė se- 
: sė. x
j — Brolyčiai, čia daugiau nei 
sueigos, — prakaitą marškinių 
rankove nuo kaktos braukda
mas. atsiliepia “Malūną” baigęs

’ šokti vikrus Lituanicos 
i ‘ Miško brolis”.

— Ruošiamės dideliam 
I ram visų Qiicagos tuntų
' rodymui. — paaiškina vyresnio 
i am'.iaus vadovė. Jau nuo pava- 
: sario planuojama ir ruošiamės 
Chicagos lietuviškai visuome- 
ment: parodyti didingą “Kara
lių Pasak; ” ir vaizdžių būdu 
rasekti visų mėgiamąją “Pupą”, 
o tuo pačiu ir leisti pasireikšti 
iva riems mūsų jaunųjų talen
tams. Pasirodymą organizuo-. 
a Vidurio rajono vadovybė. Da

lyvauja Aušros Vartų, Kerna
vės. Nerijos ir Lituanicos tun- 
’u broliai
da’vvauja baletininko Jaunučio! 
Puod-iūno paruoštos baleto šo-! 
kėjos, du skautų-čių chorai, or- 
'< stras. skautų tautiniu šokių 
'rupė ‘•Jaunimo Viltis” ir visas 
.f:rys jaunų artistų.

— Daug darbo ir pasiauko
jančiu pastangų Į šį pasiro-

ir sesės. Pasirodyme

__ Taip ir ne, — paslaptingai 
?—ant n:rUu galiuku grakŠ- 
č g:________________ b'leto ba-

LIETUVIAI MOKSLO Į
nų stereosčlektyvines sintezes.

Saulius šunoliūnas
PASAULYJE

G. J. Mošinskis kartu su T. 
Cebeci ir A. M. O. Smith yra 
bendraautorius dviejų straips
nių, paskelbtų Journal of Air
craft, tomas 9, nr. 9 1972 m. 
rugsėjo mėn. ir tomas 9, nr. 10 
1972 m. spalio mėn. Tai yra ap
skaičiavimai eksperimentinių 
studijų nustatant išsiskyrimo 
taškus nesuspaudžiamuose aud
ringuose bėgimuose. .G. J. Mo
šinskis yra Douglaą, Aircraft 
Company, Long Beach,'Califor-} 
nia inžinierius mokslininkas. «

The Journal of Organic Che
mistry, tomas 37, .-r. 18 1972 m. 
rugsėjo mėn. 8 d. atspausdinta 
V. a. Sniečkaus daktaratinė di- spintelę reikia 

tvarkingai už
Savo naminę vaistu 

nepaprastai švariai ir 
taikyti, kaip šiame vaizdelyje parody-

SIOS vadovės ir sesės baigė suei- fa: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
, . . ,. , lentynas; patikrint' visus uzrasus.

jgiškai aprūpino Tėvas R. šaka- rinktas tėvų komitetas, kurį su- 
I lys, OFM. Vyriausia virtuvės 
šeimininkė B. Pažemienė.

tunto skautai darė
žygius ir iškylas. Patys jau-

; niausieji vilkiukai nužygiavo 7
i mylias. Tik jau grįžtant stovyk
loje prie vartų du suklupo...

V. Ba. Wasa£a, Ont.
Nerijos tunto tėvų dėme

siui. Visi Nerijos tunto Mini
jos laivo jūrų skaučių tėvai yra

daro Birutė Navickienė, Ber
nardas Vindašius, Klikna. Dalia 
Bobelienė sutiko talkininkauti 
jūrų skaučių-tų uniformų pa
sikeitimo reikale, o s. Birutė 

iVindašienė — organizuoti ma
mytes Kaziuko mugės darbelių 
talkai. Apgailėtina, kad susi
rinkimam atsilankė tik nedide
lė tėvų dalis.

-jį- Malonią staigmeną savo 
vadovėms surengė Nerijos tun
to Minijos laivo sesės, pakvies- 
damos jas į savo sueigą spalio 
22 d. Žinodamos sesių drausmin
gumą ir laivo vadės Kristinos 
Baumilaitės gabumus, nei bu
vusi tuntininkė ps. Aldona Jo- 
varauskienė nei naujoji tuntinin- 
kė ps. Irena Regienė, nesistebė
jo, bet įvertino ir džiaugėsi 

( sklandžia sueigos eiga. Abi va- 
• , • , , . 1 dovės buvo maloniai nustebiu-spc.rtu.ti vietos pa- prašomi atnešti . sueigas Iwkn-j^ kai sesė buvusiai vadovei 

dėkodamos už jos įdėtą tuntan 
darbą ir parodytą nuoširdumą 
ir sveikindamos naująją vado
vę, abiem įteikė po puokštę chri
zantemų ir pakvietė pasivaišin
ti pačių keptais pyragais ir ka
va. (O tų pyragų skanumas-ir 
įvairumas 1... Tikrai kiekviena 
verta šeimininkės specialybės).,; 
Pasivaišinusios ir pabendravu-

, , . , . j lentynas; patikrint’ visus uzrasus,gą ratu sustojusios damuoda- kad neįvvktv klaidu, nes vaistg su
mos “Sudiev, sudiev” buvusiai! maišymas gali būti fatališkas. Patik- 
tuntininkei ir į Nidos laiv, iš- i 
einančioms šešioms Minijos lai-,dėtumui pasiruošus, 
vo sesėms. '

Pilėno”

Truputis apie Cleveland© 
skautų ir skaučių stovyklą, įvy- ’ 
kusia šių metu vasara Kana- į 
doje. tėvų pranciškonų stovyk
lavietėje Wasagoje.

Atrodo, kad nieko nėra blo
giausio stovykloje kaip lietus ir 
šaltesnis oras. Bet taip tikrai! bTthmaT dalyvauti’'tė'-
nėra. ^kautai ^daug nekreipia Vų susirinkime lapkričio mėn; 12 

d., 10 vai. ryto, Jaunimo Centro 
216 kamb. Tuntininkė

x Dalia obelienė sutiko tal-

dėmesio į orą. Jie nesiskundžia. 
Jie visad su gera nuotaika.

Stovyklavome Tėvų Pranciš-
konų vasarvietėje Wasagoje, Ca- 'kinti jūrų skautėms ir skautams 
nadoje. Iš Cleveland© apie 80. Į Uniformų reikalu. Visos Neri- 
Namukuose erdvu ir sausa, sa-’jos tunto jūrų skautės ir ūdry- 
lė didelė ir talpi tad ir blogiau- į tės ir Lituanicos tunto jūrų 
šiam orui esant — vis yra neblo- ; skautai ir bebrai yra prašomi pa
gos patalpos. Visur smėlynai ir1 aukoti savo išaugtas ir nebenau- 
pušys. Greit viskas pradžiūsta. įdojamas uniformas, kurias yra 
Aikštelėse : 
kanka visiems.

Stovykloje vadovybę sudarė 
viršininkai s. N. Kersnauskaitė 
ir ps. A. Simantis. Komendantai | 
sk. si. J. Ignatavičiūtė ir sk. vyt. 
G. Taoras. Svečiai — vadovai 
su patyrimais. Skn. v. s. Šen- 
bergai ir s. V. Bacevičius su fo
to laboratorija, kur jaunimas 
susipažino su. foto darbais. Vi
sa stovyklos dvasia — “Pįlėn.o” 
tunto^unfe^js. V, JŠfeskuą, feli-

ilĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
N. , VRa GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Seimą as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai, surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar Vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija? Chicago, 196'2 m; 206 psL, kaina 2 dol

•tAUNAMA -naujienų ADMINISTRACIJOJE

Prof. Vaclovo Biržiškos

pokalbę tęsia rimtai nusitei
kęs skautininkas.

i
— Tikimės, kad visuomenė 

parodys tinkamą susidomėjimą 
jaunimo darbu ir jį įvertins at
silankydama į abu pastatymus, 
kurie įvyks sekmadieniais, lap
kričio 12 ir 19. Abu spektak
liai vyks Jaunimo Centro didžio
joje saleje. Pradžia 3 vai. p. p.

— Visus maloniai kviečiame 
atsilankyti ir paraginti kaimy
nus ir draugus atsivesti savo vai
kus-į vertingą jaunimui bei vai
kams skirtą ir jaunimo atlie
kamą pasirodymą, — pakvietė 
veikalų autorė ir režiserė ps. Ire
na šerelienė, kurios režisuotu 
“Meškiuku R-udnosiuku” praei
tais metais džiaugėsi Chicagos 
lietuviukai ir jų tėveliai.

Neapvilkime jaunimo, jo dar
bo ir lūkesčių ir suteikime pa
skatinimą nenuilstantiems idea
listiniame darbe jaunimo 
vams. Visi lapkričio 12 
atsilankykime į Chicagos 
tų-Čių didįjį pasirodymą.

vado- 
ir 19 
skau-

Irena

jčio mėn. 12 d. Uniformos bus 
' priimamos Jaunimo Centro II 
aukšte (naujoje dalyje). Bro
liai ir sesės, kuriems reikalin
gos didesnės uniformos, galės 
ateinančią savaite kreiptis į p. 
Bobelienę, tel. 426-6081.

-į- Lituanicos tuntas dar ne
kviečia Į Kaziuko mugę, bet la
bai laukia tėvu talkos. Kaziuko 
mugės darbai j au vyksta kiek
vieną penktadienį 7:30 vaL vak. 
pas v. s..Vladą Vijeikį, 4346 So. 
Western Avenue. Tėvų pagalba 
labai reikalinga. Visi tėveliai 

: kviečiami ateiti ir padirbėti. Rei
kia tik kantrybės ir gero no
ro, o darbelių mes išmokysim.

X Lituanicos tunto sueiga 
Įvyks sekmadienį lapkričio 12 d. 
Jaunimo Centre. Programoje —
10 vai. ryto šv. Mišios didžio
joje salėje skautams ir tėvams.
11 vai. tunto sbeiga ten pat. 
Skautams (pilnos uniformos) 
dalyvavimas būtinas. Kkviečia- 
mi tėveliai ir tunto bičiuliai.

-įč Nauji tėvų komitetai. Ne
rijos tunto Ventės laivo tėvų 
susirinkime, įvykusiame spalio 
29 d. tėvų komitetan išrinkti: 
Skirbškėnas, Juzėnienė ir La
pinskienė. Susirinkime tuntinin- 
kė padarė platoką pranešimą 
įvairiais tunto reikalais ir kvie
tė tėvus aktingai prisidėti prie 
visų tunto darbų. Taip pat tė
vai buvo supažindinti su naują
ja laivo vade Rasa Jovarauskai- 
te. Džiugu, kad susirinkimas 
buvo gausus.

Nerijos tunto Juodkrantės lai
vo susirinkime lapkričio 5 d. iš-

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

Good intentions never saved a perinu

It takes a commitment to save money, To

yoGt country. Good intentioDS jūst aren’t

That’s why the Payroll Savings Plan 
works so wdL It’s a way of saying “I’m 
committed.*’

And it’s almost effortless. AH you do is

aside fiotn your cheat each payday and

automatic saving power.

Oh, you’ll touch it someday. For that 
xise, or dream vacation, or for your

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 516% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 16%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think it over. The Payroll Savings

commitment. For-you and your country.
•* • .* •.-yy vz*-

ą|W ■ ■ J v

eashed st wwr bank. Tax may be deferred

Take stock in America

45 MYLIŲ ŽYGIS KANADOS MIŠKUOSE, 5
kurį stovyklaudami atliko Cleveland© skautu vyčiu Mindaugo 
draugovės kandidatai: R. Belsinskas, S. Laurinaitis, J. Ežerskis, 

D. Pažemis ir J. Navickas. . .. . .
VHado Bacevičiaus nuotr.

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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. Mano pasikalbėjimas su žur
nalistu p. Vaičiūnu šiek tiek 
pajudino musų Vasario 16 
gimnazijos reikalus. Tik gaila, 
kad šie atsiliepimai nesiteikia 
spręsti iškeltų silpnybių, bet 
su klaidingomis informacijo 
mis bando kaltinti mane, pri- 
kišdami kažkokius mano as
meniškus interesus. Būtų įdo
mu Išgirsti, kokie jie yra?

Gyvendamas Chicagoje pri- 
kausiau a. a. Suginto būreliui 
šiai mokyklai remti. Du metus 
išgyvenus Vasario 16 gimnazi
jos pašonėje Huttenfelde ir 
patyrus tos mokyklos tikrą 
veidą, sugrįžus Amerikon no
rėjosi savo patirtį paskleisti 
tarp kitų lietuvių, kurie taip 
pat yra suinteresuoti šios mo
kyklos išlaikymu.

Beatostogaujant Union Pier 
visai netikėtai susitikau žurna
listą p. J. Vaičiūną, kuris ma
žą dali mūsų pasikalbėjimo pa
talpino Naujienų puslapiuose 
liepos mėn. 31 d. numeryje. Už 
tai esu dėkingas žurnalistui p. 
Vaičiūnui, šiame trumpame 
pasikalbėjime apie Vasario 16 
gimnaziją pasakiau atvirai 
kaip mokyklos reikalai stovi ir 
kad jos padėtis ir ateitis nėra 
tokia skaidri kaip jos vadovy
bė skelbia per spaudą. Trum
pai bandysiu atsakyti p. Biels- 
kui„ p. Skyriui ir p. Pėterai- 
čiui.

Kalbėdamas apie Vasario 16 
gimnaziją - neturėjau galvoje j kydavo, kad jo darbo valandos

vien tik pastatus, bet bendrą 
jos stovį ir vaizdą. Aš nejau
čiau reikalo išvardinti visus 
esamus pastatus kaip p. Pėte
raičio minėtąjį “vasarnamį”, 
kuriame gyvena mokyklos va
dovybė, o naujasis bendrabu
tis man išvykstant dar nebuvo 
baigtas. Taip pat nedariau prie 
kaistų dėl klasių stovio. Mano 
iškeltos mintys lietė tuos reika
lus, kurie reikalingi dėmesio. 
Kalbėjau apie “Rotchildo pili”, 
kurioje gyveno visi mokiniai, 
šis namas daugiau panašus į 
pataisos namus, kaip kad vie
nas vokietis bendradarbis pa
matęs jos vaizdą,.išsireiškė, o 
ne į “pilies 'rūmus”, kaip kad 
dažnai skelbiama per spaudą. 
Pav. langinės kabo ant vieno 
“zovieso”, languose kabo kel
nės ir kitokį dalykai. Mokiniai 
vietoje durų dažnai vartoja 
langus. Namas reikalipgas 
skubios pataisos bent iš lauko 
pusės. P. Pėteraitis pravažiuo
damas pro Vasario 16 gimna
ziją, atrodo, matė daugiau 
kas joje darosi, negu aš ten 
išgyvenęs dvejus metus. P. Pė
teraitis iškelia ten gyvenančių 
mokytojų idealizmą. Vienas 
iš pav. Prieš tai buvęs bendra
bučio vedėjas pasakojo man, 
kad norėdamas išvežti grupę 
vaiki] i rungtynes, negalėjo, 
surasti sau pakaitalo kas ji pa-[idealizmas? 
vaduotų bent porai valandų. < 
Kiekvienas paprašytasis atsa-
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
kokiąNaujienose galima gauti nuikiu knygų, kurios papuoš bet 

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

įrištas, 431 pusk :_____________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis. 208 pusk įrišta — S3.00. minkštais 
viršeliais —S2.00: H dalis, 225 pusk, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — _

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p—
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusk___________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusk _________________________________
S. Michalsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00’ minkštais viršeliais —
Dr. Vf SrūogienėrCIETOVOS ISTORIJA? "gražiai įrišta‘968 

pusk, dabar tik$10.00

$6.00
$6.00

$730

$2.00
$2.00
$530

$L0C

1739 So. Halsted St, Chicago 8, HL — Telef. HA 1-6100

Poezija - kaip pavasaris, kuris pradžioje Pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose * gamtos scenovaizdžiuose svajota. 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų .ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augusfaityfė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina SI.—.
_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 psl. S2.00.

5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psk $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. ‘Slių rinktinė, 169 

psk Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lvrikos eilės. 105 psl. S2.00
8. Anatolilus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
< išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00. 
~ 13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 osl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $8.00
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-fi Ivrikos knyga. 152 psk $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai. 92 psl.. $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenilus Gruodis. AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 Dsl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50
21. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psk $1.00.
24. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. S3.»0.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankvti { Naujlenr 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

Išžudė per 55 metus milijonus 
žmonių besteigdami raudonąjį 
rojų žemėje, komunistai visą So
vietų imperiją atvedė prie ba
do slenksčio.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Maisto padėtis Sovietų Sąjun
goje pasirodė daug blogesnė ne
gu buvo manoma Vakaruose. Net 
pačioje komunizmo sostinėj Mas
kvoj, kuri visuomet būdavo ge
riau aprūpinama negu kiti SSSR, 
miestai, maisto krautuvėse ne
turi atsargu kad galėtų paten
kinti gyventojų pareikalavimą. 
Maisto krautuvėse iškabinėti di
džiuliai plakatai, kuriuose atsišau 
kiama Į gyventojus, kad nepirk
tų duonos daugiau negu yra bū
tinai reikalinga. Panašiais atsi
šaukimais per radiją ir spaudo
je smerkiami “panikos kėlėjai”, 
kurie esą skubina susikrauti 
maisto atsargas. Deja apeliaci-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.,
Knygą galima gaati Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

deri tokiu adresu:

Prezidentas Thieu nenusileidęs Kissingeriui irnepriėmęs jo sutarto 
paliaubų plano, šypsosi, išgirdęs, kad prezidentas Nixonas žada ne
pasirašyti susitarimo, kol nebus išaiškintos visos karo paliaubą 

sąlygos.

yra pasibaigusios. O bendra- su gimnazijos jaunimu, 
bučio vedėjas turi atsakin
gas 24 vai. per dieną. Tai kur 
tas p. Pėteraičio skelbiamas

P. Bielskus savo straipsnyje 
iškelia kaž-kokį slaptą moky
tojų su mokiniais bendravimą. 
Tas bendravimas, matyt, tik
rai vyksta labai slaptai, nes 
per du metus ten gyvenant nie
kuomet to bendravimo matyti 
ar nugirsti neteko. Nebent kai 
atvyksta buvęs mokinys p. 
Soncas, kuris organizuoja pa
vergto© Lietuvon išvykas, ku
rių išlaidas padengia Lietuvos 
okupantas. Tai jis mums yra 
asmeniškai pareiškęs. Pasku
tinė išvyka buvo per praėju
sias Velykas. Su ta grupe vyko 
keletas gimnazijos mokinių ir 
kiek žinau, panelė Bielskutė, 
gv’venanti Paryžiuje. Ką Į tai 
atsakysi, DonataŲ Soncas yra 
dažnas mokyklos svečias ir

je. Tie grūdai skubiai reikalin
gi žmonėms maistui, kadangi dėl 
blogų atmosferinių priežasčių 
pačių sovietų gautojo derliaus 

.žymi dalis yra sugėrusi ir bus 
sunaudota raguočiams, kiaulėms 
ir paukščiams maitinti.

Prastas pašarų užderėjimas 
'verčia žymiai mažinti galvijų ir 
kiaulių kiekius. Masinis gyvu
lių skerdimas kuriam laikui pa
dėti, mėsos rinkoje beabejo, pa- 

‘ gerins, bet sumažins pieno ir 
pieno produktų, o kiek vėliau ir 
mėsos tiekimą.

Maisto produktų krizė labai 
nepalankiai atsiliepia į visą so- 

Į vietų ekonomiją. Maskva šiemet 
(vien už maisto produktus jau iš
leido daugiau tvirtosios valiutos 
negu pernai išleido už visą im
portą per visus metus. Išlei- 

; džiant pinigus maistui, jų pri
trūks mašinų ir industrijai rei
kalingų reikmenų importui iš 
Vakarų, o be tų dalykų importo 
neįmanoma modernizuoti pra
monės.

Sovietų imperija yra atvesta 
į akligatvį Ateities perspekty
vos nedžiuginančios. Traktorių 
ir mašinų stoka, o iš dalies ir ge
resnių sėklų trūkumas, turint 

jgavoje dar sovietų biurokrati- 
ijos nejudrumą padarė tai, kad 
šio rudens pasėliai yra 25 nuo
šimčiais mažesni negu buvo pra
eitais metais. Norėdamas Iš
vengti katastrofos Politbiuras 
įsakė iš visų kitų departamentų 
nutraukti ir sudaryti 20 bilijo-

Vokietijon mano vaikų amžius nų rubliu žemės ūkiui paremti, 
buvo 10, 8, 7. ir 4 metų. Neži- deja dėl to paties biurokratijos 
nojau, kad Vasario 16 gimna
zija turi ir vaikų darželį. Kaip 
iš praeitą straipsnių atrodo aš 
turėjau į Vasario 16 gim
naziją leisti savo vaikus, ku
rie net ir šiuo metu tebelanko 
pradžios mokyklą. Aš pilnai 
suprantu mokyklos vadovybės 
rūpestį surinkti nustatytą vai
kų skaičių, nes to reikalauja( 
Vokiečių valdžia, tačiau esu 
įsitikinęs, jog prieš Įstojant i 
gimnaziją pirma reikia baigti 
pradžios mokyklą.

Dėl p. Skyriaus patarimo, 
kad vaikai “tarp 12 — 17 metų 
turėtų bent porą metų lankyti 
Vasario 16 gimnaziją”, norėčiau 
sužinoti, kokios priežastys pri
vertė jį savo vaiko tenai nebe-' 
siųsti? O kas liečia mano vai
kus, aš dar turiu progos.

Per spaudą daugiau i ginčus 
nebesileisiu. Jei kas norėtų 
daugiau informacijų apie mo
kyklos padėti, rašykite asme
niškai, mielai atsakysiu.

Stasys Kungys

Ponai Pėteraitis, Skyrius ir 
Bielskus ne visai tiksliai buvo 
apie mus informuoti iš mokyk
los vadovybės. Mums atvykus

nejudrumo tokios finansinės ūkio 
sanacijos galima tikėtis ne anks
čiau kaip po poros metų.

Tokio masto krizė aišku, ne
gali neatsiliepti į viską valdan
tį Politbiurą. Ką šis darys ? Na
gi, jis darys tai, ką su pasiseki- 

imu daro jau virš 50 metų: “ne- 
i klaidingoji ir viską numatan- 
ičioji” partija turės surasti at
pirkimo ožį, kurį bus galima ap
kaltinti dėl įvykusios krizės. Pa- 

i skutinis stambus aukos ožys 
j 1964 metais buvo Nikita Chruš
čiovas. Dabartinės krizės auka 
(atpirkimo ožys) daugelio nu
matomas Brežnevas. J. P.

molcvElbs' vado^-vbės vra m a- •J

loniai priimamas ir vaišina
mas iš mokyklos virtuvės. Va
karų Vokietijos Liet Bendr. 
pirmininkas yra pasipiktinęs 
ir man pareiškęs, jog toks sve
čias neturėtų lankytis mokyk
los ribose, o gimnazijos vado
vybė neturėtų leisti bendrauti!

KATASTROFIŠKA PADĖTIS SOVIETUOSE

NAUJIENAS
• Tomais

c

ir props .KŽmo tiktai per
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jos ir perspėjimai nieko nebe- 
gelbsti, kepyklos apgultos ir 
duona nespėja pasirodyti, kaip 
išgrobstoma, kol tuščios lenty
nos lieka. Krautuvėse bulvių nė
ra, jų galima gauti tik juodojoje 
rinkoje 900 nuošimčiu branges
ne kaina negu yra valdžios nu
statyta kaina...

Užsienių korespondentų pra
nešimais, devyniose Maskvos ge
ležinkelių stotyse valdžia daro 
kratas ir atima iš žmonių žy
mias dalis sostinėje nusipirktų 
ir Į provincijos miestus vežamų 
maisto produktų.

Savaitraščio Time korespon
dentas buvo liudininkas kaip 
vienoje geležinkelio stotyje mi
licija sustabdė darbininką su 170 
svarų kopūstų. Jam atėmė 150 
svarų ir leido vežtis tik 20 sva
rų. Toks maisto išpirkimas ir 
išgabenimas j provinciją didina 
ir aštrina krizę sostinėje. Bet 
tai tik parodo, kad maisto padė
tis provincijoje yra dar blogesnė 
negu Maskvoje.

žemės ūkio ministeris Vladi
miras Mackevičius viešai prisi
pažino, kad dabartinė maisto 
krizė Sovietų Sąjungoje yra di
džiausia nuo 1963 metų. Kadan
gi sovietų valdžia nemėgsta vie
šai prisipažinti dėl trūkumų, toks 
ministerio prisipažinimas tik 
labiau pabrėžia padėties kritiš
kumą. Ne dėl kitokių priežas
čių yra daromas spaudimas į 
Washingtona, kad pasiskubintų 
su pristatymu grūdų, kuriuos 
Maskva yra užpirkusi Ameriko-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

CLEVELAND, OHIO
Pasirengimai Vliko seimui

Kaip jau anksčiau buvo skelb
ta, Vliko seimas Clevelande 
įvyks lapkričio mėn. 25-26 die
nomis. Besiartinant šiam reikš
mingam seimui, Clevelande da
romi visi paskutinieji pasirengi
mai šį seimą deramai priimti ir 
sudaryti sąlygas jo sėkmingam 
darbui.

Patys Vliko seimo posėdžiai 
vyks Hollenden House viešbučio 
patalpose. Į seimo atidarymą 
jau yra pasižadėjęs atvykti Cle
veland© miesto meras, labai nuo
širdus lietuvių draugas ir mūsų 
reikalų rėmėjas Ralph Perk. Ti
kimasi, kad Cleveland© lietuviai 
gausiu būriu dalyvaus seimo ati
darymo posėdyje ir taip pat pa
seks visą seimo eigą, kuri yra 
atvira visiems.

Seimo dalyviams priimti ir 
juos pagerbti pobūvis-vakarienė 
yra rengiama šv. Jurgio parapi
jos salėje, šiai, iškilmingai pro
gai salę dekoruoti sutiko dai
lininkas Petras Maželis, kurio 
gabumai šioje srityje ir jo iš
skirtinas meninis skonis yra jau 
gerai žinomi lietuviams ir ki-

tiems. Vakarienė0 šeimininkė 
— St. Urbanavičienė.

Bilietai į šį parengimą jau 
gaunami. Kadangi salėje yra ri
botas vietų skaičius, tai rengė
jai tikisi, kad visi sau dalyvavi
mą patikins iš anksto. Visas in
formacijas šiais reikalais teikia 
ir užsakymus priima (stalai po 
10 asmenų). Priėmimo Komi
teto narys Pranas Razgaitis 
(216) - 142-9321. jd.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINAS,

NAUJIENOS” KIEKVIENU
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

■KXAKXKKXXXXKKKXXMXXXXXXBMXXXXSXXEZXaBKE
. KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musu mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Simąn- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

o. Maironis JAUNOJ! LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

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

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., $1.00. *

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

Taupymo IndilhH 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metate TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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$12.00
$7.00
$3.00

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE7' 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ...._______  $3.00
Minkštais viršeliais tik ___ _______ _____________ ...... $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik . ____ ________ _ ____ __$1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose 

metams _____________ _
pusei metų ____________
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui______

kitose JAV vietose:
mg tam? ■ _ _ . . ,
pusei metų ________

SBCOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS 

Subscription Rates:
cn Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
nx months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
rther countries $23.00 per year.

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose: 
metams _ ___

pusei metų ___
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, ižskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsred SL, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarkat 1-6100.

Pinigus reikia siųsti patu Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

: Vytautas Alseika išvažiavo Vilniun
Vytautas Alseika, ilgus metus redagavęs Amerikos 

2 lietuviams katalikams marijonų primetamo Draugo pir-
- mą puslapį ir iki paskutinių savaičių jiems ruošęs įvai- 
į riausius reportažus, išvažiavo į Vilnių. Be Draugo, pas-
- kutiniu metu Alseika rinko žinias ir New Yorke leidžia- 
2 miems Eltos biuleteniams. Matyt, kad jis gaudavo atly- 
2 ginimą iš abiejų.
1 Prieš išvažiuodamas, Eltos bendradarbiams jis pasa-
- kojo, kad išvažiuoja ilgesnei kelionei į Europą ir kad jis 

kelioms dienoms užsuksiąs į Vilnių motinos palikimo su
tvarkyti. Motina esą palikusi daug tėvo laiškų ir raštų,

■_ kuriuos jis pats norėtų perimti ir sutvarkyti. Vytauto 
tėvas, Dr. Danielius Alseika, buvo garsus lietuvis, že- 

1 maitijoje gimęs, Marijampolėj ir Dorpate mokinęsis vy- 
' ras, rašinėjo Varpe, Vilniaus Žiniose, Lietuvos ūkininke 
ir kituose už Lietuvos laisvę kovojusiuose laikraščiuose. 
1918 metais Dr. Alseika buvo Lietuvos valstybės tarybos 
narys, o 1923 — 8 metais Vilniaus Lietuvių Komiteto pir- 
pirmininkas. Dr. Danielius Alseika kovojo prieš caro 
valdžią, o kai Vilnių užėmė lenkai, tai jis kovojo už lie
tuvių teises lenkų okupuotoje srityje.

Dr. D. Alseika išmokslino savo sūnų Vytautą. Perva
rė per Vilniaus gimnaziją, o vėliau tėvas pasiuntė sūnų 

' Į Kauną, kur sudarė sąlygas baigti Universitetą. Vytau
tas norėjo būti advokatu, išlaikė reikalingus egzaminus, 
bet duonos iš advokatūros jis nepajėgė užsidirbti. Iš ad
vokatūros jis persimetė į kino artisčių mokslą. Jam pati
ko švitrūs šokiai, glaudūs drabužiai ir ružavai dažytos 

. lūpos. Vilniaus advokatas pradėjo leisti Kino žurnalą. 
Bet ir čia jam nesisekė* Tėvas turėjo įsikišti, kad gautų 
kokį kitokį darbą. Vytautui buvo išprašytas darbas Vil
niaus Vadavimo Sąjungoje, o vėliau ir Lietuvos pasiun
tinybėje Varšuvoje. Tėvas duoną pats užsidirbdavo me- 

. dicinos praktika, o laisvą laiką pašvęsdavo Lietuvos lais
vės kovai. Mokslus baigęs sūnus pats duono*s savo amatu 
nepajėgė užsidirbti,, visą laiką turėjo maitintis žmonių 
sudėtais pinigais.

Neturėdamas jokio diplomatinio pasiruošimo, įsi- 
į prašė Į Lietuvos pasiuntinybę Varšuvoje. Jis mokėjo len-
2 kų kalbą ir galėjo gauti algą iš Lietuvos iždo. Karo pa- 
2 baigoje jis pateko į Vokietiją, kur taip pat visą laiką 
į stengėsi įsitaisyti įstaigose ir organizacijose, iš kurių 
-įgalėtų gauti algą. Savo amatu nesistengė misti. Tėvui jis 
—aiškino, kad jam patiko advokatūra, bet jis neturėjo rei-

Ne tokioje jau gilioje Cicero istorijoje buvo laikotar
pis, kada Al Caponės leitenantai, prisikrovę namie 
varytos degtinės, vadinamos “munšainės”, laisvai ve
žiojo ją po krautuves. Caponės sunkvežimį lydėjo Ci
cero policija, kad kartais vežimo neužpultų ir degti
nės nepagrobtų. Reikalai priėjo prie to, kad kiekvie
nas smuklininkas, norėjęs turėti atidarytų taverna, 
turėjo parduoti Caponės nustatytą kiekį “munšainės”. 
Jeigu jis nepajėgdavo parduoti arba atsisakydavo pri
imti, tai turėdavo užsidaryti savo parduotuvę.

Ciceroje įsikūriau, bet pati pradžia ten vis dėlto 
man buvo gana sunki. Kai ten kėliausi, tai Al Capone 
gauja dar nebuvo užvaldžiusi miesto. Klijentų gavau, 
širmieji buvo patenkinti, todėl garsas ėjo nuo vienų 
prie kitų. Užtenka kelis dantis gerai pataisyti, kad 
klientų skaičius tuojau padidėtų. Laikiausi mokykloje 
nustatytų taisyklių, įdėdavau daug laiko ir energijos, 
kad galėčiau pataisyti apgedusius dantis.

Mano nelaimė buvo kitos rūšies. Skaičiaus! pažan
gus žmogus, pagrindan visų savo darbų ir pažiūrų dė
jau mokslų. Kas mokslu nebuvo pagrįsta — man neeg
zistavo. Netrukus buvau apšauktas “ciciliku”. Tai dar 
nebūtų toks baisus nusikaltimas, bet kai prie “ciciliko” 
dar prikergia ir “bedievio” vardų, tai tada jau reikalai 
pasikeičia.. Ciceroje tuo laiku mažai mokytų, da ma
žiau skaičiusių ir galvojusių lietuvių grupė, reikalavu
si paklusnumo. Reikia pasakyti, kad tais laikais ir vi-

P. STRAVINSKAS
Kad VLIKų remtų plačiosios Į daugis mūsų per nesusipratimą 

mūsų visuomenės masės, jos Į nepakenčia ir siekia jį padary- 
turi, visų pirma, jį pažinti. Ir ti “nepartinį”, ko bet gi, nepa- 
mūsų jaunuomenė VLIKo ne
rems, jam nieko nepadės, ne
pažindama jo..
L KAIP GI VLIKĄ PAŽINTI?

1) Gi reikia, visų pirma, po- 
žinti, kas jis yra: kokie jo tei
siniai pagrindai, ypač kokia jo 
kompetencija, vadinas, pažin
ti tai, ką jis, toks, koks dabar 
yra, gali ir ko negali tautai pa
daryti.

2) . Toliau reikia įsigilinti į jo 
sudarymo teisinę logiką, ypač 
gi į tų jo “partiškumą”, kurio

naikinant jo, negalima pada
ryti.

3) Reikia daugiau pažinti 
VLIKo darbus, nuveiktus ir 
planuojamus, ir suvokti jų 
reikšmę tautai, jos interesui.

II. KAS TURI MŪSŲ 
VISUOMENĘ SU VLIKU 

SUPAŽINDINTI?
1) Visų pirma Juri tų pada

ryti mūsų teisininkai, rašyda
mi apie VLIKų, nagrinėdami 
jo teisinę problematikų mūsų 
spaudoje. Iki šiol kolegos tei-

kalingos energijos tapti geru advokatu. Keli tremtiniai, 
pasiekę JAV, išlaikę egzaminus ir čia verčiasi advoka
tūra, bet Vytautas Alseika ir tokiam darbui neturėjo 
reikalingo pasiryžimo ir energijos. Jis, ko gero, pats 
netikėjo, kad iš jo būtų geras advokatas. Menkas advo
katas jis buvo Vilniuje, jis žinojo, kad geresnis jis nega
lės būti ii* Amerikoje.

Amerikoje jis metėsi į žurnalizmą. Bet ir žurnalistas 
iš jo buvo silpnutis. Prieš eidamas į Draugą, 'jis užsuko 
į Naujienas. Jis papasakojo savo planus ir pareiškė noro 
dirbti Naujienoms. Bet pasikalbėjimo su redaktorium 
metu jis įsitikino, kad Naujienoms bus sunku dirbti. Nau
jienose pirmiausia reikia mokėti atskirti pelus nuo grū
dų, <mokėti parinkti faktus ir aiškioje formoje skaityto
jui juos pateikti. Jeigu laikraštininkas nepajėgia nusta
tyti faktų, arba jeigu jis tuos faktus dar “pazalatina”, 
tai jis ne laikraštininkas, bet propagandistas. Propagan
distas gali būti įdomus, jeigu jis propaguoja dideles idė
jas. Bet Vytautas Alseika didelių idėjų nesuprato. Jis 
net nesuprato lietuvių tautos kovos už laisvę. Vietoj Nau
jienų, jis pasirinko Draugą.

Vytautas Alseika net savo tėvo nesuprato. Jo tėvas 
buvo kovotojas, o sūnus yra sliekas. Žurnalistas iš jo bu* 
vo menkas, nes jis tiktai perrašinėjimui tiko* Jis nepajė
gė net klausimo tinkamai suformuluoti. Jis buvo nuvež
tas į Los Angeles, kad galėtų išsikalbėti su Spiro Agnew 
ir pateikti jo pažiūras į Rytų Europos pavergimą. Žurna
listas Alseika tris valandas prasėdėjo, , bet jokio lietu
viams rūpimo klausimo nepajėgė paklausti. Marijonai jį 
samdė tarptautinėms žinioms paruošti, o jis, norėdamas 
marijonams įsiteikti, skelbė žinias apie šventuosius, Jis 
net nežinojo, kad pataikaujantis žurnalistas — ne'žurna
listas.

“ Jis ir šiandien nežino, kad pataikavimas Lietuvos 
okupantui nebus jam naudingas. Atrodo, kad okupan
tams jis jau seniai norėjęs įsiteikti. Jo redaguojami Eltos 
biuleteniai būdavo rusiškai “nuzalatyti”. Naujienos dides
nę dalį jo redaguotų žinių iškirpdavo ir mesdavo į krepšį. 
Jis pykdavo ant Naujienų ir sąmoningai suvėluodavo 
joms Eltos biuletenių išsiuntimą. Jis net neturėjo drąsos 
savo artimiesiams bendradarbiams pasakyti, kad persi
meta pas okupantą. Jis nežinojo, kad okupantas neleis 
jam tėvo archyvo tvarkyti, nes tas. archyvas žiugždinių 
‘Istorikų” jau seniai tikrintas ir sutvarkytas.

Gaila, kad Eltos vadovybė Vytauto Alseikos silpny
bių nepastebėjo ir iš anksto nuo jo neatsikratė*

sinlnkal mažai tą daro. Gal dėl 
to, kad mūsų laikraščių re
daktoriai į juo® nesikreipia, jų 
rašyti nepaprašo. O mūsų tei
sininkai ambicingi. Nenori pa
tys siūlyti spaudai savo teisių 
aiškinimų, tų vilkinių klausi
mų nagrinėjimų. Bet vis tiek 
pageidautinas glaudesnis mū
sų teisininkų ryšys su redakto
riais. Pageidautinas jų ryšys ir 
su visuom. organizacijomis, 
kurios teisininkus kviestų į 
viešąsias tribūnas, kur jie sa
vo viešomis paskaitomis, pra
nešimais, paaiškintų visuome
nei, kas yra VLIKas, supažin
dintų ir mūsų jaunuomenę su 
juo.

2) Toliau apie VLIKą ir jo 
darbus turėtų daugiau infor
muoti VLIKo vadovybės žmo
nės. Dabar, tiesa, tos informa
cijos turime, bet dar per ma
žai. O kartais pasitaiko ir to
kios VLIKo žmonių “informa
cijos”, kuri VLIKui nepadeda, 
tiktai kenkia, netgi ir labai. 
Tik prisiminkime buv. VLIKo 
vicepirmininko Dr. Br. Nemic- 
ko paskaitas Los Angeles mies
te ir kitur, kuriose jis siūlė 
VLIKą taip “reformuoti”, kad 
jis būtų teisiškai 
Jei VLIKo vadovybės žmonės 
ir toliau taip darys, tai jie pa
tys VLIKą likviduos.

3) Dar toliau, VLIKą ir jo 
darbus turėtų visuomenėje po
puliarinti ypač mūsų spaudos 
žmonės. Juk tiek dabar turime 
tų žurnalistų! Net per daug. 
Tiek laikraščių, tiek redakto
rių! O kiek jų yra rimtai iš 
esmės teisingai paaišknę mūsų 
visuomenei VLIKo esmę, jo 
tikslus, jo uždavinius ir nuveik
tus ar planuojamus darbus? 
Jei laikraštis įsidės kokį Eltos 
pranešima —• tai jau ir gana. O 
jei kas VLIKą puola, jį siekia 
panaikinti, tai iš šiandieninės 
mūsų spudos tik retas organas

Didžiausias tokios
VLI-

jį tegins, 
spaudos “patarnavimas” 
Kui yra još tylėjimas.

Pasimetęs VLIKo klausimais 
ypač Tėvų Marijonų Draugas, 
redaguojamas kun. Pr. Garš
vos ar jo įkvėpėjų ir dirigentų 
frontininkų, .kaip girdėti, jo 
“užnugario” Chičagos prie
miestyje. .. Gi tiesiog liūdna 
stebint jo rašymus apie VLIKą, 
net ir vedamuosiuose (apie tai 
konkrečiai bus dar šioje str. 
serijoje vėliau). — Mūsų spau
doje neturėtų būti skelbiama 
apie VLIKą jokių tiesos iškrai
pymų, jokiu klaidų, jokio me
lo.

Spaudos žmonės turi visuo
menę teisingai informuoti, kas 
yra VLIKas, koks jo darbas, 
kokia jo darbo esmė, jo tiks-' 
las, jo uždaviniai, o ne žmo-j 
nes klaidinti ir tuo būdu pa-Į 
kirsti jų pasitikėjimų VLEKū.- ’•

4) Teisinga informacija apie 
VLIKą ir jo darbus turėtų pa
sireikšti ir Bendruomenės vei
kėjai, jos vadai. O dabar jie 
to, deja, nedaro. Tik paskai- 
tvkite St. Barzduko Pasaulio 
Lietuvį — ir rasite ten prirašy
ta iki valios mūsų politinių 
grupių niekinimų, joms taiko
mų sarkazmų* Ten rasite ir 
nuolatinį, nepaliaujamą rū
šiavimą mūsų visuomenės į 
“Jūs” (politikai) ir “Mes” (kul- 
tūrihinkai)r nenorint suprasti, 
kad mes turime tiktai vieną lie
tuvių bendruomenę (National- 
gemeinschaft prasme) be jokių 
još skaldymų į “Jūs” ir “Mes” 
... Laikas, oi, laikas tiems 
Bendruomenės vadams susi
prasti, Laikas jiems imtis tei
singos informacijos VLIKo 
klausimais, o ne visuomenės 
klaidinimu ir VLIKO autorite
to griovimo.

III. ELTOS INFORMACIJOS 
APIE VLIKĄ

Apie VLIKą patį tūrėtų dau
giau rašyti ypač gi jo Eltos biu
leteniai, tiek lietuvių, tiek ir 
svetimomis kalbomis. Svarbu 
supažindinti su VLIKu visus 

likviduotas, j žmones, tiek lietuvius, tiek ir 
kitų tautų. Tam reikia ir VLI
Kui ištikimų Eltos redaktorių. 
Ne tokių, koks buvo didžiau
sias VLIKo priešas V. Rastenis, 
o po jo dar “geresnis” — grei
čiausiai Sovietą šnipės, tautos 
išdavikas, buvęs Draugo redak
torius ir Tėvų Marijonų “glo
botinis’’ (matyt, jų VLIKui ir 
rekomenduotas) Alseika, pa
bėgęs su visomis jo surinktomis 
apie VLIKą žiniomis pas oku
pantą ir dabar per komunisti
nę Vilnį paskelbęs savo “gražų” 
atsisveikinimą su VLIKu ir su 
visa lietuviškąja išeivija. Tai 
skandalas, dėl kurio turėtų vie
šai pasiaiškinti buvę to išdavi
ko globėjai. Jei visuomenė Jū
rės daugiau teisingų žinių apie 
VLIKą ir jo darbus; tai bus ir 
didesnis jos pasitikėjimas. 
VLIKu, mūs;j tautos atstovy
be, kartu gi bus ir jos didesnė, 
efektingesnė VLIKui parama.

Tūla "lenkų iredentistų agen
tūra (LWIL), besireiškianti ypa
tingu susidomėjimu Lietuvos 
Vilniumi ir ukrainiečių Lvivu 
(Lvov), naujausiai ėmė skųs
tis, kad rusai nebe tiek privile
gijuoją lenkų “kultūrinę” veiklą 
okupuotoje Lietuvoje.

Naujausioje informacijoje, 
antrašte “Mniej \yyjazdow Na 
Ziemie Polskie” (mažiau išva
žiavimų į lenkiškas žemes) rašo
ma:

Brežnevui valdant — ypač 
paskutiniuoju metu, suretėjo 
lenkų menininkų ratelių išvažia
vimai į tokius miestus kaip Vil
nius ir Lvovas ( taip pat į kitus, 
kurie 1939 metais priklausė Len
kijai, bet dabar randasi prieš 
padalinimą buvusiuose Lenkijos 
terenuose ir šiandien dar turi 
kai kurį nuošimtį lenkų (pav. 
Kaune). •

Taigi pavyzdžiui “šląsk” atos
togų metu išvažiavo į rytus į 
Maskvą. Lenkiški filmai žymiai 
rečiau beišaiškinami. Pardavi
mas’laikraščių iš “Liaudies Len
kijos” tapo apribotas.

1973 metams iš “Liaudies 
Lenkijos” bus galima užsipre
numeruoti kurį nors iš 22 laik
raščių žurnalų, — tačiau gali- 
mybėš tuos leidinius nusipirkti 
bus dar labiau apribotos, o kai 
kurie (kaip pav. “Madų pasau
lis”. “Moteris ir gyvenimas”, 
“Ekranas”) bus galimi gauti tik 
detalinėje prekyboje. Anksčiau 
buvo galima juos prenumeruo
ti.

Maskvą mielai stebi didelių, 
istorinių lenkiškų filmų sukimą 
Rusij’os srityse (kadangi taria
mai Lenkijoje visiškai negali
ma rasti tinkamų gamtovaiz
džių), tačiau rezultate lenkiš
kas filmas vis labiau pasiduoda 
sovietų įtakoms.

O lenkų keliauninkai, atvykę 
į sovietų. sritis, yra įpareigoti 
būti tik toje vietoje, kuri yra 
jų kelionės tikslas, nebent patys 
šeimininkai rusai juos nuveža 
į kitas, ..mielai turišfains rodo
mas, vietas. 7

samė krašte nuotaikos buvo ne kitokios.. Keliose lietu
vių kolonijose muštynės, užpuolimai vienų lietuvių 
prieš kitus, o vietomis lietuviai vieni kitus traukė teis
man. Tuo metu Ciceroje klebonavo kun. Vaičiūnas. 
Reikia pripažinti, kad jis labai mažai teprisidėjo prie 
reikalingos tolerancijos ir pakantos. Jis viską kitaip 
matavo. Kas duodavo bažnyčiai gerą duoklę, tą išgar
sindavo ir vadindavo geriausiu žmogumi, įsakydamas 
jį remti. Bet vargas būdavo tiems, kurie tų duoklių ne
duodavo arba mažai teduodavo. Tuos jis pasmerkdavo 
ir patardavo neremti. Tai buvo sunkūs Cicero gyveni
mo laikai. Caponė valdė smuklininkus, o klebonas biz
nierius ir profesionalus. Tokioje nuotaikoje ir man bu
vo sunku praktikuoti dantų gydytojo amatų. Prisilai
kydamas pagrindinių taisyklių ir klausydamas sąžinės 
balso, netrukus įsigijau gero gydytojo vardų. Viskas 
buvo tvarkoje, bet jaučiau, kad turiu išlyginti santy
kius su klebonu Vaičiūnu. Jam nepatiko, kad į Cicero 
atsikėlė ne visai jam paklusnus žmogus.

Gyvendamas Ciceroje, pradėjau rašinėti straips
nius tuo metu pradėjusioje eiti Naujoje Gadynėje apie 
dantų sveikatą ir gerą jų užlaikymą. Kiek vėliau Dr. 
St. Biežis pakvietė mane į Tėvynės redakcijos darbą., 
Tuo metu tame Susivienijimo Lietuvių Amerikoje or
gane jis redagavo “Sveikatos skyrių”. Jis norėjo, kad 
aš jam parašyčiau straipsnių apie dantų higieną. AŠ 
mielu noru tai padariau. Be šių rašinių, pradėjau 
rengti paskaitas, bandžiau supažindinti lietuvius su 
pagrindinėmis dantų sveikatos problemomis.

Pirmiausia surengiau paskaitą Liuosybės svetainė* 
je. Į paskaitą susirinko tiktai laisvesnių pažiūrų cice- 
piečiai. Laisvesnėmis pažiūromis tada Vadinome kiek
vieną, kuris pradėjo abejoti senomis koncepcijomis, 
dar atvežtomis iš gimtinio savo krašto. Čia įėjo, aišku,

ir patys kairieji ekstremistai, to meto himhininkai, bet 
jų visų laikų buvo mažuma. Dešinieji visus maišydavo 
4 vienų maišų ir, aišku, prisegdavo pačių pavojingiau
sią priesagų. Pavojingiausi buvo maskviniai, prieš 
juos kovojo socialistai demokratai, bet juodoji masė 
visus maišydavo. Ir svarbiausia, tai darė sąmoningai.

Katalikai i Liuosybės svetainę bijojo kojų įkelti, nes 
kun. Vaičiūnas jiems buvo uždraudęs tai daryti. Be to, 
tais laikais minėtoji svetainė buvo vadinama “velnio 
namu”.

Bet Ciceroje mano vardas, kaip dantų gydytojo, 
.buvo geras. Pas mane užėjusieji buvo patenkinti, todėl 
ir i paskaitų prisirinko didokas skaičius žmonių. Vie
nos paskaitos metu paliečiau vienų burnos higienos 
klausimų, antros paskaitos metu aiškinau kita. Dar 
parodžiau kelis pavyzdžius, kad aiškiau būtų matyti ir 
lengviau suprasti. Paskaitos žmonėms patiko ir cice- 
riečiai dar plačiau pradėjo kalbėti apie naujai Ciceroje 
atsiradusį dantų gydytoją. Salės vis "būdavo tirštesnės, 
paskaitos pabaigoje kildavo vis daugiau klausimų.

Matyt, kad Į mano paskaitų užėjo keli bažnytiniai. 
.Jie turėjo drųsos įžengti į “velnio namus”, o viduje 
įsitikino, kad niekas nieko blogo jiems nepadarė. Iš 
Viso, niekas ten neminėjo velnio ir jokiom blogom 
mintim nieko negąsdino. Paskaita buvo apie dantis, 
patį įdomiausių žmogaus organą, apie jį tiktai ir te
kalbėjau. Kiekvienas, paskaitoje buvęs žmogus išėjo 
SU didesniu bagažu žinių apie tai, kaip geriau išsau
goti sveikus savo dantis. Kiekvienas žinojo, kad ge
riausia savo dantis saugoti, nes dirbtiniai jau neatliks 
tų pareigų, kurias atlieka savo dantys.

Mane pasiekė žinios, kad apie mano paskaitas buvo 
informuotas ir pats klebonas. Jis buvo net paragintas,

kad mane pakviestų paskaitos skaityti pačioje šv. An
tano parapijos svetainėje* Klebonas nieko man nesa
kė, nieko ir aš klebonui nesakiau. Taip praėjo visa 
žiema, bet ateinančių metų pavasarį, prisiklausęs 
Įvairių raginimų, nutariau pralaužti ledus ir pasikal
bėti su klebonu. Man pora žmonių pasakojo, kad jis 
net patatęš jiems pasakyti inan, kad aš užeičiau. Kle
bono Vaičiūno nepažinau. Gydžiau daugelį jo parapi
jos lietuvių, todėl ir nutariau užeiti, susipažinti it pa
kalbėti* Nespėjau įžengti į klebonijų ir pasisveikinti, 
jis man ir sako!

— Aš žinau, ko atėjai*Man viską pasakė bažny
čios komitetas...

Jeigu jis žinojo, ko aš atėjau, tai man nebuvo jokio 
reikalo pasakoti. Bet, kad jam komitetas būtų pasako
jęs, tai mane nustebino. Aš su jokiu komitetu nekal
bėjau ir nei vienas Cicero lietuvis man niekad neužsi
minė ir nepasakė, kad jis būtų buvęs -komiteto narys.

- (Bus daugiau)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITE NAUJIENOSE

DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO



ĮMJ * M kį A B AI iflu A C ya. AnhA oaLIUHAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSĮ SS 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2854 W. 63rd STREET
Ofiso tefof.: PROSPECT 8-3229

' Reiid. twlof.; WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto 

noo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.’
Wr 'rnn’llT'i . IHIwaBKMBiHKa«^

R*rz. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Puloski Rd. (Crowford 

Medical Building). ToL LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Tolof.: PRospect 8-1717

= DR. S. B1E1IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
yaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytas 

Rez. 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 77868

^sssss _̂______

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ

, CHIRURGIJA
Tolof. 695-0533

Fox Volley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid< 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

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

6132 So.-Kedzie Ave„ WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. NINA KRAIKEI - 
KR1AUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Tolof. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

: v VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.•

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

Kodėl aziatai 
nenudega kojų
Moksliniu fras aiškina 
degančiomis anginais 
vaikščiojimo paslaptis

•Ceremoninis (susietas su re
liginėmis apeigomis) vaikščio
jimas degančiomis anglimis yra 
plačiausiai praktikuojamas In
dijoje ir bendrai Azijos pietry
čiuose. Kas pasaulį iki šiol ste
bina yra tai, kad tie vaikščioto- 
jai nenusidegina arba labai re
tai tenusidegina kojas.

Vienas Ceilono psichologas 
Dr. C. Colombo ryžosi tą pas- 
slaptį moksliškai ištirti.

Tikintieji aiškina, kad tai yra 
tikėjimo dalykas ir kad ceremo
nija laimingai pasisektų, kiek-

< --

GRADINSKAS
KELIOS DEŠIMTYS
TELEVIZIJŲ: 

IŠSIRINKITE
2512 W. 47 ST. — FR 6-199*

' LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
k - - ---- j

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R< PETRO (PUTRAMENTA5) 
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GL2AUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELINYCIA 
2443 WEST 63ro STREET 

Ttletonai: PR 8-0833 ir PR t-0834

TERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda
- ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 54063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

is ivairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Te!.: FRontier 6-1882

---- ------ 1 »

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.:’HEmlock 4-2413 

7’59 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

g - ----- ..... .. ........... .

nas ugnies vaikščiotoj*as kurį (kaip tatai matome iš jų lupa- 
laiką turi susilaikyti nuo alko-
holio, mėsos ir sekso (lytinių 
santykių), ir tvirtai tikėti.

Per ugnį vaikščiojimo ceremo
nijai yra iš anksto iškūrenamas 
didokas laužas, paprastai 20 pė
dų ilgio ir 4 iki 7 pėdų pločio 
ir nuo 3 iki 6 colių gilumo. Me
džio pagalių laužas yra kūrena
mas per dvi valandas ir anglys 
išskleidžiamos ir išlyginamos ta
me 20 pėdų ilgumo ir 3-7 pėdų 
platumo įdubime. Tokios žari
jų “lovos” karštis būna nuo 508 
iki 778 laipsnių Fahrenheito 
karščio. Tikinčiųjų vaikščioto- 
jų būrys paprastai esti nuo 20 
iki 100 žmonių, kurie prieš eida
mi per tas žarijas savo kojas 
numazgoja ar, tikriau sakant, 
pamirko šaltame vandenyje ir 
ateina prie ugniavietės basomis, 
šlapiomis, šaltomis ir purvino
mis kojomis.

Dr. Colombo tyrimo metu ce
remonijoje dalyvavbo-100 žmo
nių. Perėjimas per visą žarijų 
lovį truko vidutiniškai po 3 se
kundes, greičiausiai po 1.5, lė
čiausiai po 6 sekundes. Kiek
vienas darė vidutiniškai po 10 
žingsnių, kai kurie po 5, kai kū
rei po 12 žingsnių Tyrinėtojas 
apskaičiavo, kad per visą perbė
gimą kojų padai turėjo sąlytį 
su anglimis nuo 2 iki 6 sekundžių.

Po ceremonijos Dr. Colombo 
ištyrė geroką tų ugnies vaikš
čiotoj ų dalį, nustatydamas, kad 
jie turėjo gana storus savo ko
jų padus ir galėjo ištverti karš
ti daug geriau negu tie, kurie 
dėvi avalynę. Toliau, kad šaltos, 
šlapios ir dulkėtos kojos daug 
ilgiau atlaiko karštį negu šva
rios ir sausos. Bet visos pa
slapties pagrindas yra, perbėg
ti ugnies “lovą” Įmanomai grei
čiausiai. J. pr.

mų nežmoniškų muitų nuo 
siuntinių ir iš kitų lupikiškų 
kainų, kur tik prireikia turėti 
reikalų su sovietais.

Kiek Sovietai pasigamina 
aukso, yra griežtai užlaikoma 
paslaptis. Vakariečių atsar
giais spėjimais, sovietai atsar
gos aukso turi 60 milijonų un
cijų, kas tarptautinės aukso 
rinkos kainomis būtų apie $2.3 
bilijonai. Tų pačių tarptauti
nių žinovų spėjimais, sovietų 
metinė aukso produkcija siekia 
apie 7 milijonus uncijų, apie 
$500 milijonų vertės

gelbėjęs dvi gyvybes, laižė ir 
bučiavo jų veidelius, o savi
ninkai stebėjosi jo protingu
mu ir drąsa.

Inkvizicija Sovietuose
Anglijos parlamento narys 

Greville Janner šiomis dieno
mis pranešė atstovų rūmuose, 
kad vienas žydų tautybės moks
lininkas Vladimir Slepak buvo 
20 valandų uždarytas cemen
tiniame karste, kurio sienelės 
buvo vinių prikalinėtos. Sle
pak buvo tuo būdu nubaustas 
už protestavimą prieš aukštus 
išsipirkimo mokesčius, uždė
tus į Izraelį emigruoti norin
tiems žydams. Atst Janner 
pats su Slepaku kalbėjęs tele
fonu ir žadėjo prašyti britų vi
daus reikalų sekretorių, kad 
užprotestuotų prieš tokius žvė
riškus kankinimo metodus. 
Be to pats žadėjo kreiptis į 
Tarptautinį Raudonąjį Kryžių.

Išimtas iš karsto Slepak bu
vęs įmestas 4 dienoms į šaltą 
kalėjimo celę be jokio blanke- 
to apsisiausti ar apsikloti. Tie 
sovietų inkvizicijos išrastieji, 
karstai viduje turi tik 3 pėdų 
per 18 colių erdvės ir juose kan
kiniai laidojami stati.

Kas tas Vacys Reimeris

“Naujienų” 246 Nr. yra at
spausdintas įdomus straipsnis 
užvardintas: “Naujos Cicero 
fronto linijos”.

Noriu tik truputį suteikti dau
giau biografinių žinių apie'so
vietinį poetą Vacį Reimerį. Jis 
yra kilęs iš Tauragės apskričio 
nusigyvenusių ir subankrutavu-
šių dvarininkų šeimos. Jo tėvas 
buvo vokietys, o motina lenkiš
kos kilmės. Tėvą irgi pažinau as
meniškai. Jis kalbėjo neblogai 
žemaitiškai. Motina jau buvo 
mirusi. Sūnelis Vacys Reime
ris, būdamas Mažeikių gimnazi
joje mokiniu, laikotarpyje 1926 
—1928 metais, buvo aktyvus vie
tos moksleivių šaulių būrio šau
lys ir gimnazijos jaunalietuvių 
skyriaus narys. Nesuprantu, ko
dėl V. Reimeris karui prasidė
jus, 1941 m. vasarą pabėgo į S. 
S. S. R. ir ten įstoj’o savanoriu į 
raudonąją armiją?

Atpažinau V. Reimerį tik iš 
balso, kai jis per sovietinį radi-
jo 1944 m. pavasarį ir vasarą, 
dažnai ir pabrėžtinai kartoda
vo: “Nuo. generolo Kubiliūno iki 
kaimo seniūno — mirtis fašis
tams išdavikams”.

žinios yra tikros. A. K.

Yirdo Viešpaties savo Dievo veltui neminėsi. 2 Moz. 20:7.

. Nors šitas įsakymas nebuvo duotas dvasiškam Izraeliui, vienok mes greit 
galime pamatyti kaip jo dvasia paliečia mus... Už savo vardą mes pri
ėmėm Kristaus vardą, šventasis mūsų Galvos vardas priklauso visiems jo 
kūno nariams. Pagarbintasis Jaunikio vardas prikiaušo jo sužiedotineL 
Kokį atsargumą turėtų pabudinti mumyse apmąstymas apie tai, ir kaip tin
kamai mes turėtume sakyti patys sau: “Turiu dabotis, kad aš veltui nemi
nėčiau Viešpaties vardą, kad Įvertinčiau jo garbę ir Šovę, ir pažinčiau ko
kią atsakančią vietą tunu būdamas jo atstovu ir pasiuntiniu šiam sviete. 
Pasielgsiu rūpestingai, ir stengsiuos kiek galėdamas nepapeikti jo vardą, 
bet garbinti jį visose savo mintyse, žodžiuse ir darbuose”.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikrojL Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavlst, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629. <

8V. RASTO TYRINĖTOJAI

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

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

uždaryta.
Rex 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. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C 
? CHIRURGAS 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195

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

~ P. ŠILEIKIS, 0. P. 
wTs ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban* 
** dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
Val.: g__4 įr 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

PASISUKTU A BIZNYJE

Sovietai turės parduoti 
bent dalį savojo aukso
Maskvoje esančių vakarie- 

čių specialistų nuomone, men
ki maisto produktų derliai pri
vers sovietų valdžią parduoti 
geroką dalį savo aukso atsar
gų. Sovietai grūdų užpirki
mams J. A.;;V-bčse, Kanadoje, 
Prancūzijoje ir Australijoje yra 
priversti išleisti apie' vieną bi
lijoną ir 400 milijonų dolerių. 
Bet čia sovietams padėtį žy
miai palengvina JAV suteik
damos jiems $500 milijomj 
kreditą, taigi - sovietams be
reiks už pirktus grūdus šiemet 
išleisti apie $900 milijonų, nors 
ir tokia suma išmokėti už mais
tą svetima valiuta sovietams 
yra per sunki, juo labiau, kad 
'sovietų visa prekyba su užsie- 
Įniais pernai tesiekė $5.6 bili
jonų.

Sovietai niekuomet nėra skel 
,bę, kiek jie turi susitaupę sve
timos valiutos, kurią jie plė
šia kur tik ir kiek tik gali,

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

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

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, Ill. 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagietės įspūdžiai oku 

ouotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1JX).

J. Jasmirws, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 
Aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai Išleista 
150 psl. Kaina S2.50.

Kristi|onM Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poete 
^ado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 pst Kaina $3.00.

Dr. Juozas,B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kaina S3.0G, Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas Ii 
Kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
oiniŲinė perlaidą. . *

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, III. 6060a

Tik šuo išgelbėjo
- ■ '* i U

Charlestone, spalio 21 d. nak
tį įvyko gaisras George Carter 
name. Staiga pasigirdo keletas 
sprogimų ir ‘namas paskendo 
liepsnose. Tuo metu jame mie
gojo šeši mažamečiai vaiku
čiai. Tėvas pajutęs gaisrą šo
ko gelbėti miegančiųjų. Ketu
ris jam pavyko išgelbėti, o li
kusius du jam atrodė nebus 
įmanoma, nes ugnis uždarė 
įėjimą. Tačiau jų didžiulis 
Bernardinų veislės šuo , sve- 
riąs 165 svarus, vardu Bud
weiser, pastebėjęs, kad dar 
dviejų vaikučių trūksta, šoko 
per ugnį vidun.ir išnešė ketur
metę Lindą Lawson, ją padė
jęs krie. .kaimyno durų šoko 
kaip žaibas vidun ir išnešė li
kusią 5, niętų Joyce Hinson.

Pats, išlikęs gjvas, bet ap
degęs Budweiser džiaugėsi iš-

Can a young giri 
college graduate 

from the 
Middle West find 
happiness in The 

Peace Corps?

_T.u_n®
The Peace Corps 
.WwNnotoB. D. C. 20525
D Please send me Wormatiea. 
C Pleoae w»d me an appOeaM.

t

Aririr—a

■ 4 ■■

Bate_________ Zp Code

fcj&fiened as a public service m coomp 
tftoa wtfr The AdOTtMw eewl

Susirinkimų ir parengimų

— Lithuanian National Democratic 
klubo narių susirinkimas įvyks trečia
dieni, lapkričio 8 d., 8:00 vai. vak., 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St, 
Po susirinkimo bus vaišės.

Bernice žemgulis, rast.

You and your pet
ByTCD KAVANAUGH, DIRECTOR, 
ALPO PET NEWS BUREAU

Cats Are Wonderful Pets
' Txiere' are 22 million family- 

o w n_e d cats in the United 
States, according to the Pet 
Food Institute, and most likely 
an their owners would agree 
.with Mark Twain, who wrote:

*A home without a cat — a 
well-fed, jrell-petted and prop
erly revered cat — may be a 
perfect home, perhaps, but 
bow can it prove its title?”

As pets, cats t are delightful 
creatures. They are quietly af
fectionate, well mannered, in
dependent; they possess beau
ty, grace and noble dignity.

Though easily trained and 
cared for, cats are discrimina
ting eaters. They prefer day- 
to-day variety, and at room 
temperature, please.

i Feeding Their Majesties
Fortunately, catering to their 

gourmet tastes is both easy 
and economical today. There 
is a wide selection of good 
oommercial cat foods on the 
market. Scientifically formula
ted, these are superior to a 
table-scraps diet of uncertain 
nutritional value.

Some commercial foods com
bine the desired high protein 
content with all the essential 
vitamins and minerals your 
cat is known to need for daily 
maintenance.

Some others, however, do 
not; these foods are best used 
for occasional feeding or for 
mixing with, the maintenance 
type food. -

But you don’t have to guess 
which is which. Just take a 
moment to check the lafc ' i 
when you*re shopping. A com
plete Mst of ingredients and

guaranteed analysis appear for 
your Information and assur
ance. . J

Normally healthy and self 
sufficient, cats will stay wen 
under conditions unsatisfac
tory for dogs. However, certain 
vaccinations are necessary 
along with the veterinarian's 
periodic checkup. )

— That a cat catches a mouse 
hiding in the darkness because 
the mouse emits infra-red rays, 
guiding the cat’s thermal sen
sitivity as the warmt h of the 
sun’s rays guides a blind man. ’
— Thai a cat walks or runs by
moving the front and back legs 
on one side, then those on the 
other. The only other animals 
that move like this are the 
camel and giraffe. »
— That a free, interesting 
booklet, "Basics of Cat and 
Kitten Care,'’ Is available from: 
Pet Food Institute, DepL AI\ 
111 E. Wacker Or., Chicago, 
Illinois 60601. Enclose a seK- 
addressed No. 10 envelope.

Remember, your pet’s bcs< 
friend is the veterinarian! ***

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-COND1TIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicago!
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Aasociacijoi

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IP. NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ'Af 

. VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401
_ _____________________ Jim_   II llllllllll     mill J - ___ -—-"T > r

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLynipic 2-100a

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfaielte 3-SS72

< .. GEORGE F. RUDMINAS
jl' ’■ - ? ' ‘ y/ a

3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-113A1139 L -
_ --------- - TT-MlWiW— -JWIIII1 ■ III — 11 1 1 —

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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CICERO
Mirtis ir vėl mirtis

A. A. Gudgabio mirtis sukrė
tė visus lietuvius. Pačiame dar- 
bingiausiame amžiuje atsiskyrė 
su šiuo pasauliu. Spalio 28 die
na velionis buvo pašarvotas Pet
kaus koplyčioje. Po budynės, į 

'kurią susirinko labai daug bu- 
.dėtojų ir po gedulingų apeigų 
f.š\. Antano parapijos bažnyčio
je spalio 30 dieną palaidotas šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
kur buvo nulydėtas ilgos eilės 
automobilių. Ilsisi anksčiau mi- 

-rusių savųjų tarpe. Liūdinčiai 
šeimai reiškiu gilią užuojautą.

A. a. Jonas Kaslauskas, ilga
metis Cicero gyventojas, jau ke
linti metai išėjęs į pensiją, gy
veno nuosavame name ir kol pa
jėgė pats viskuo apsirūpinda
vo, o kai rimtai sunegalavo ge
roji marti jį globojo. Mirė spa
lio 28 d., buvo pašarvotas But- 
J<aus-Vasaičio koplyčioje ir lap
kričio 1 dieną nulydėtas i šv. An
tano parapijos bažnyčią, iš kur, 
po gedulingų pamaldų, nulydė
tas į Lietuvių Tautines kapines, 
Ilsisi šalia savo mylimos žmo- 
-nelės, kuri anksčiau buvo at
siskyrusi su šiuo pasauliu. Il
sėkis ramybėje, savo vargus at
likęs.
; Kai kam buvo staigmena, kad 
katalikų kunigas Tautinėse ka
pinėse gražiai atliko katalikiš

kas apeigas. Išminčiai sako, kad 
j mainosi laikai, mainosi ir pa
pročiai.

St. Anthony Savings and I>oan 
Association sėkmingai ir su do
vanomis atšventė savo 50 metų 
jubiliejų. Tikrai buvo kas švęs
ti ir minėti. Gabus šios taupy
mo bendrovės vedėjas p. Gry
bauskas. su savo padėjėjais vėl 
ką nors įdomaus naujo sugalvos. 
Išminties žodžiai, kad kas dirba 
tas ir'turi.

Sergančių Ciceroje netrūks
ta, Serga vyrai ir moterys pa
sivaržydami.

Jean Grybauskas po ilgų kan
čių ligoninėje grįžo namo, kur 
savo mylimo vyro geroj prie
žiūroj sveiksta.

Antanina Valaitienė, sulauku
si gražaus amžiaus, ilsėjosi na
muose, bet buvo priversta pasi
duoti i ligoninę, kur sūnaus dak
taro ir kitų profesorių yra rū- 

ipestingai prižiūrima. Mano lin
kėjimai visiems sergantiems — 
daug geros sveikatos.

‘'Diplomatai” iš okupuotos 
Lietuvos

Grupė turistų ar ekskursan
tų — viso 21 dabar gastroliuoja 
po Ameriką. Su vienu buvo pro
ga pasikalbėti širdis į širdį apie 
mūsų “naująją gadynę” ir apie 
senąją tėvynę, kuri jau virš 30 
metų kenčia žiauraus priešo 
okupuota ir pavergta. Nema

nykite, kad mes ten aėdime ran
kas nuleidę. Pagal išgales kru
tame ir turime viltį, kad nepri
klausomybė bus atkovota, pasa
kė jis. “Mūsų garbingų prote-1 
vių palikimas turi būti išsaugo
ti, ir padavimai turi skambėti j 
plačiame kontinente. Aišku, j ūs | 
gyvenate laisvame pasaulyje ir 
suprantate, kas reiškia gyventi j 
vergijos priespaudoje. Budėkite į 
ir laikykitės Šūkio “Vienybėje 
galybė”, žmoniškumas anksčiau 
ar vėliau ims viršų ir vergija 
bus pašalinta”. Cicero D.

HSLP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

HEi,P WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkip

J. AUGUST A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.50 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštui tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO. ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

I NAU JIENO S
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

I 2608 Wert 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS
~ -L”

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
... .... . ■■■-• —. , ■ - .................. __ _ . . ..... .................. _

f------------------------- - "  ...............................................     WM! .WN . ■ I —----------------------------- ------------------------------------—

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 ps). Kaina 
I $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 šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

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

-—....... . .......... J...........■" "

INTERVIEW SU 
KUN. MARTINKU

Detroit News lapkr. 2 dieną 
įsidėjo savo štabo nario Henri 
E. Wittenberg pasikalbėjimą 
su BALFo pirmininku kun. 
Vaclovu Martinkunii.

“Amerikiečiai pamiršo ką 
reiškia būti laisvu žmogumi”, 
pasakė BALFo pirmininkas. 
“Šio krašto žmonės gali apleis
ti savo apskriti ar valstiją ka
da tik nori, jie ir supratimo 
neturi, kad kraštuose kaip Lie
tuva kiekvienas asmuo priva
lo turėti registruotą pasą ir 
leidimą tai padaryti.

Kalbant apie Balfą kun. Mar
cinkus pasakė, kad Balfas kas
met surenka arti S200.000 pini
gų kuriuos sunaudoja šelpi
mui laisvės neturinčių lietuvių. 
Svarbiausias Balfo tikslas yra 
šelpti tremtinius anapus Gele
žinės Uždangos. Daug lietuvių 
yra Sibiro koncentracijos sto
vyklose ir tie, kurie grįžta, yra 
pasenę, fiziškai išsemti ir ne
sveiki. Kadangi buvo apkaltin
ti “kontrrevoliucine” veikla, 
sovietų valdžia jiems neduoda 
jokios valstybinės pagalbos, o 
tatai reiškia, kad jų egzisten
cija priklauso nuo jų vaikų ir 
kitokių giminių arba draugų.

Tikėjimo laisvė Lietuvoje 
yra praeities dalykas, toliau 
kalbėjo kun. Martinkus. Ko
munistai dabar treniruoja prieš 
mokyklinio amžiaus vaikus, ir 
jie (vaikai) negali gauti aukš
tesnio švietimo — tai yra nėra 
priimami Į Universitetą, jei 
dar prieš tai nėra pasižymėję 
komunistine veikla.

Kunigas, gali pamokslauti 
apie moralę — žmogžudystes 
ir vogimus, bet tik ne dogmas 
skelbti. Asmuo negali patar
nauti prie altoriaus, kol nėra 
18 metų amžiaus. Du kunigai 
Lietuvoje sėdi kalėjime po me
tus jiems priteistas bausmes už 
tai, kad ruošė vaikus prie pir
mos komunijos. Vyskupai Sa- 
ladk'a ir Steponavičius jau 
koks dešimtmetis kai sėdi na
mų arešte ir negali eiti savo 
pareigu. Komunistai vyskupą 
Saladką areštavo tuojau po 
įšventinimo, kadangi buvo kon
sekruotas be ju leidimo. Vys
kupas Steponavičius suimtas, 
kadangi atsisakė įšventinti Į 
kunigus keturis kandidatus, 
gavęs patirti, kad tie keturi 
kandidatai į kunigus buvo 
slapti saugumo informatoriai, 
turėję tikslą skandalizuoti ku
nigų luomą. Jie turėję tikslą 
būti Įšventinti ir paskui mesti 
kunigystę ir tikėjimą.

Klaidos pataisa
Vakarykščiame straipsnely

je “Chicagos tautybių paroda 
ir bazaras vienas sakinys turi 
būti: Antras kioskas buvo lie
tuviu skautu su išsfatvtais visu 
tuntų /(ne tautų) vimpilais ir 
k t. dekoraci jomis”.

I -

TRUMPAI
__ - — ___ j,-, -

— Stanley Artišauskas mirė 
Chicagoje sulaukęs 92 metų am
žiaus. Bus pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje. Pranešimas 
apie tai ir apie laidotuvių tvar
ką. bus pranešta vėliau. (Pr).

— Pelkių Žiburėlio literatū
ros valandėlėje šį ketvirtadienį 
lapkričio 9 d. bus pereito ket
virtadienio programos tąsa. 
Antroje dalyje ištraukos iš Ba
lio Sruogos dramos “Apyauš-

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP
WARNER - SWASEY — GISHOLT

1st AND 2nd SHIFT

TURRET LATHE — SETUP OPERATORS
i AND OPERATORS

1st AND 2nd SHIFT
AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP'

BROWN & SHARPE
1st AND 2nd SHIFT-

ELECTRICIANS
' ELECTRONIC BACKGROUND AND SOME INDUSTRIAL EXPERIENCE.

' "L 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, modern 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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į \

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

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

BUTŲ NUOMAVIMAS j, 
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA] *

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE •

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

« — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILI------- WEDNES., NOVEMBER 8, 1972

rio dalia”; dah’vąus aktoriai: 
Karilė Baltrušaitytė, Dalia Juk
nevičiūtė, Eglė Vilutienė, Ju
lius Balutis, Leonas Barauskas, 
Algimantas Dikinis, Aldas Na
ris, Juozas Raudonis ir Juozas 
Valentinas. Pelkių žiburėlis 
girdimas per Margučio, radiją 
tarp 8 ir 9 vai.' vakaro.

— Dail. Andriaus Baluko ta
pybos ir piešinių parodos ati
darymas įvyks šį šeštadienį 
Čiurlionio galerijoje 7 vai. va
kare. Paroda vyks nuo lapkri
čio 11 iki 19 d. Lankymo laikas: 
šešt. ir sekmadieniais 11 iki 9 
vai. vak. savaitės bėgyje nuo 
7 iki 9 v. vak.

— Užpildyti Jaunimo petici
jos blankai jau yra grąžinami 
į PLJS būstinę Margutyje, 
2422 W. Marquette Rd. Chica
go, Ill. 60629. Per savaitę paš
tu iš kitų apylinkių ir net iš 
užsienio dabar gaunama apie 
20 siuntą ir vokų. Prašome vi
sus aktyviau įsijungti ir pasku
bėti peticijos parašų talkinimą, 
ypač kreipiantis į kitataučius. 
Peticijos blankai gaunami LB- 
nės apylinkiti valdybose, Jau
nimo metų komitetuose ir pas 
Jaunimo Kongreso atstovus. 
Užpildytus grąžinti iki š. m 
gruodžio 31 d.

—J. Banis iš Bolton, Anglijos, 
prisiuntęs 230 parašų Jaunimo 
peticijai rašo: <5Labai apgai
lestauju,’ kad taip mažai para
šų begalėjau surinkt. Tai ne 
dėl tingėjimo, bet'dėl įvykusios 
nelaimės — sveikatos nustoji- 
mo. Negaliu nueiti toliau kaip 
300 metrų ir turiu sustoi arba 
sėsti”. J. Banis duoda visiems 
pavyzdį aktyviau jungtis Jau
nimo peticijos parašų telkimo 
akcijom

— Antanas Jusas, daugelio 
lietuviškų organizacijii veik
lus nary ir korespondentas, da
bar yra Lake Shore slaugymo 
namuose, 7200 No. Sheridan 
Rd. Lankymo valandos 2 — 4 
popietų ir 6 — 8 vai. vak.

— Vilius Bražėnas, Fort My
ers, Fla., randa geras progas 
pasisakyti spaudoje įvairiais 
Amerikos vidaus gyvenimo ir 
politikos reikalais kartu pri
menant pavergta Lietuvą ir jos 
žmonhj padėtį. Ft. Myers News 
— Press dienraštyje jis rašo, 
kad prekybos sutartis su Rusi
ja padeda komunizmui. Netie
sa, kad žemės ūkio gaminių 
stoka ten yra dėl blogo klima
to. Tikrumoje tai yra kaltas 
komunistinis režimas ir sant
varka, nes vien Ukraina galė
tų išmaitinti visą Ruisją, o ne
priklausomos Lietuvos valdžia 
ieškojo rinkų savo žemės ūkio 
gaminių pertekliui net Ameri
koje. Dabar ten yra visko trū
kumas. Antruoju raštu tame 
pat laikraštyje V. Bražėnas at
kreipia dėmesį į komunistinių 
teisėjų neteisingus sprendi
mus pasaulinėje Olimpiadoje 
ir aiškų politikavimą pažei
džiant šventės principus ir pa
grindus. Komunistų valdomo
se šalyse teismai ir teisėjai ne
žiūri teisingumo ar teisės.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

WIRERS AND 
SOLDERERS

Permanent position available for 
individual with hand wiring and 

soldering experience. 
Steady year round work. 

Modern cafeteria.
Excellent fringe benefits.

APPLY IN PERSON

_ Lowrey 
Electronics Co.

4400 W. 45TH STREET
(An equal opportunity employer)

PATARNAUTOJOS
Patyrimas nereikalingas. 6 dienas sa
vaitėje nuo 8 vai. ryto iki 1 vai. po
piet. Geras atlyginimas, puikios dar
bo sąlygos. Susikalbėti angliškai.

MILSHIRE HOTEL
2525 No. MILWAUKEE 

Tel. 384-7611

PRESS MAN 
MILLER SIMPLEX

Good transportation.
* HOSPITAL INSURANCE
* SMALL SHOP.
« SALARY OPEN

Call 11:00 A. M. '2:00 P M.
FI 6-5133

HELPERS
Experienced in steel fabricating job
shop. Many benefits. Steady work.

Excellent opportunity for 
advancement.

650 So.. 28th AVE.
BELLWOOD, ILL.

ANGLE ROLL OPERATOR
Experienced operator for job shop 
work. Excellent ooportunity for 

qualified man. Many benefits.
Steadv work

650 So. 28th AVE.
BELLWOOD, ILL.

M.'SCELLANSOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

PARDUODAMAS 1971 m. Chrysler- 
Newyorker automobilis, kaip naujas. 

Skambinti po 5 vai. vak 
Tel. 5814154

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrangimal

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI 

<0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE

— Anna Rusas, ilgametė 
Naujienų skaitytoja, grįžo iš 
ilgesnių atostogų Michigan Ci
ty, Ind.. į namus Marquette 
Parko apylinkėje.

— Anelė Gulbinienė iš Mar
quette Parko apylinkės užsisa
kė Naujienas. Naujienos tei
singai aprašo pasaulinius bei 
lietuviško gyvenimo įvykius ir 
teisingai juos vertina infor
muojant skaitytojus.

Hill I’

A. G. AUTO REBULDER5 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininku. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, 1IL 

TEL. — 776-5888
Anicetai G* rb»č i a uaAtas, Miv.

help your <3 
HEART FUND™
help your HEAR

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. $26,000.

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 kambarių mūro bungalow, 2 mie
gami. $18.500.

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

67 IR TREPP 4 miegamų 19 metų 
senumo mūro namas. Įrengtas rūsys. 
2 masinu garažas. $31,500.

DVIEJŲ ŠEIMŲ 1% 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

TEL. — 254-5551

PARDUODAMA
10 AKRŲ GRAŽAUS MIŠKO 

arti vieškelio, ežero. Nereikia imo- 
kėjimo. Tik $19 per mėnesį. 

Skambinti angliškai.
Tel. 282-4155

SAVININKAS PARDUODA 7 kamba
rių namą ant 40 pėdų sklypo su cera
mic plytelių vonia ir virtuve. įmontuo
tomis virimo ir kepimo krosnimis, 
įrengtu beismantu. Viskas labai ge
rame stovyje. Gera pietvakarių apy
linkė. Liga verčia parduoti už priei
namą kainą. Tel. 847-4462 po 6 v. vak.

A. T VE* A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBŽS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREIT

T«L: REpublIc 7-1941

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 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

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

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

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

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

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

1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5% k a mb. 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 $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metu pajamos.'

MODERNUS NAUJAS 2 butu mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman- 

itas. 2 gazu šildymai. Alum. langai. 
Tuoj galima matyti. $36.300.

PLATUS "VERTINGA S 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 x "

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$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

M. A.ŠIMKUS
Real Bcfalt, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 2C4-7458
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.
/

................... n i

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus krcšfus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 

Chicago, III. 6*632. T»L YA 7-59M

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd .ST., CHICAGO

Telaf. 434-4660

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

tuna-up. Ir t. t.
M24 So. CALIFORNIA AYE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-932?

A. A L. INSURANCE A R1ALTY

INCOME TAX
4445 $•. ASHLAND AYR.

(Currency Ekeh*nge ištaigoj)
PlgOt automeblllų draudimai.

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
žas. Tik $52.000.

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

GRAŽUS 2, BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
tų garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metu mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildvmas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamų apie S23.000. Apylinkė 59-tos 
’r. Kedzie. 9150.000.

NEKIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

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

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

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




