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IŠ VISO PASAULIO

IZRAELIO GYNYBOS MINISTERIS 
ATVYKO PRASYTI NAUJŲ GINKLŲ 
WASHINGTONAS. — Izraelio gynybos ministeris Moshe

Dayan vakar lankėsi Washingtone, kur susitiko su valstybės se
kretoriumi William Rogers, gynybos pasekretoriumi Kenneth 
Rush ir CIA direktoriumi Richard Helms. Dayanas atvyko Ame- 
rikno pasakyti kalbų New Yorko ir Čikagos žydams prieš lėšų 
rinkimo kampaniją, tačiau premjerė Go Ida Meir ir kabinetas 
nutarė, kad jam reikėtų susitikti ir su Washington© pareigūnais. 
Izraelyje bijoma, kad prezidentas Nixonas, laimėjęs rinkimus 
tokia užtikrinta dauguma, gali vėl pradėti spausti Izraelį derėtis 
su arabais dėl Suezo kanalo atidarymo ir dėl pastovios taikos.

NYT žiniomis, Izraelio vy
riausybė siekia Amerikos užti
krinimo, kad ji Ir toliau tęs ka
rinių lėktuvų tiekimą Izraeliui. 
Kalbą eina apie 42 F-4 lėktuvus, 
kuriais pagrįs^3- Izraelio aviaci
ja. Juos Amerika pristato po du 
į mėnesį. Izraelis pageidautų, 
kad, išpildžius 42 lėktuvų kvotą, 
Amerika juos ir toliau Izraeliui 
parduotų.

Be tų lėktuvų Izraeliui labai 
rūpi gauti Lance raketų, kurios 
naudojamos iš žemės bazių į že
mės taikinius. Dayanas bandys 
įrodinėti, kad’Izraelis galėtų pa
sitraukti nuo Suezo kanalo, jei 
jis turėtų tokių raketų, kurio
mis galėtų sustabdyti Egipto 
šarvuočius, jei jis užsimanytų 
juos perkelti į Sinajaus pusę. 
Pernai Izraelis negavo tų rake
tų, Amerikai aiškinant, kad dan 
jos nėra pilnai- aprūpintos sprog
stamaisiais užtaisais — bombų 
kekėmis. . .
' Izraelis norėtų pirkti ir Mąv- 
erick raketų,'iš lėktuvų šaudo
mų į žemės taikinius. Jos tin
kamos naudoti prieš tankus ar 
bazių bunkerius. Maverick rake
tos, panašiai kaip.laserio spin
duliais taikomos bombos, esan
čios labai taiklios. Be to, Izrae
lis prašo Čobra helikopterių — 
kovos laivų, kurie turi prieštan
kinius pabūklus. Cobros jau pa
rodė savo pranašumą Vietnamo 
kare. >

Ministeris Dayanas yra pats 
pasisakęs už pasitraukimą nuo 
Suezo kanalo. Jis Washingtone 
bandys įrodinėti, kad Izraelis ga

tves naujų ginklų, galės pasi
traukti nuo kanalo, nes ir opo
zicija Izraelyje tokiam žygiui 
sumažėsianti.

vokiečių rinkimus
FRANKFURTAS. — Artė

jant Vakarų Vokietijos bundes- 
tago rinkimams, opinijos tyri
nėjimo įstaigos randa labai ma
žą skirtumą tarp pagrindinių 
partijų: socialdemokratų ir krik
ščionių demokratų. Abu kandi
datai į kanclerio vietą: Brandtas 
ir Barzel sutraukia dideles mi- 
nias klausytojų į savo mitingus, 
tačiau Brandtas važinėja dau
giau ir per dieną kartais pasa
ko po 7 kalbas, kada Barzel pa
sako po tris.

Mažesnė laisvųjų demokratų 
partija, tyrinėjimų duomenimis, 
turėtų padidinti savo atstovų 
skaičių. Jos- bendradarbiavimas 
buvusiame parlamente su social
demokratais atnešė jai naudos. 
Laimėjimai (ar pralaimėjimai, 
kaip sako krikščionys demokra
tai) užsienio politikos srityje, 
užsienio reikalų ministėriu esant 
laisvajam demokratui Scheel, 
suteikia visai partijai didesnį au
toritetą.

Vokietijos rinkimai įvyksta 
ateinantį ’ sekmadienį, lapkričio 
19 d.

PEKINAS. — Alžiras ir Ki
nija pasirašė naują prekybos 
protokolą 1973 metams. Kiti do
kumentai apima ekonominį ir 
techninį kooperavimą. Kinija 
padės Alžirui įgyvendinti žemės 
ūkio ir pramonės projektus. Kviečiai Soviety Sąjungai yra pakraunami iš milžinišky elevatorių j ilgas eiles vagony Wichita mieste, Kansas. Iš 

LONDONAS — Lordu Rū- va9°nV kviečiai bus sukrauti j laivus ir pasiusti į Soviety Sąjungą, kuri užpirko pusę bilijono bušeliu kviečiu 
muose lordas Leatherland kriti- : 
kavo naujai išleistą 5 svarų r 
banknotą. Jis esąs kiek netaktiš- ; x 
kas, turint galvoj Britanijos įs- Į 
tojimą į Europos rinką. Bakno- z 
tas turi Wellingtono kunigaikl- 
čio portretą ir Waterloo mūšio: 
vaizdą, kuriame britų kareiviai, 
sumuša Napoleono kariuomenę.

PARYŽIUS. — Keliolika jau
nų baskų pradėjo bado streiką 
Notre Dame katedroje. -Jie rei
kalauja teisių baskams pabėgė
liams gyventi bet kur Prancū
zijoje. ~

TORONTO. — Amerikos ir 
Kanados žydų šalpos organizaci
jų vadai nutarė ateinančiais me
tais surinkti žydų šalpai Ameri
koje ir Izraelyje 630 milijonų 
dol. Didžiausia per metus surink
ta suma praeityje buvo 390 mil. 
dol. 

JERUZALE.—Izraelio vyriau
sybė svarsto su P. Vietnamu san
tykių užmezgimo, klausimą. Sai
gono vyriausybė pasiūliusi už
megzti prekybos ryšius.

OTTAWA. — Trečią kartą 
perskaičiavus rinkimų balsus, 
Jean Pepin, Kanados prekybos limybę, kad jis dar kada kandi- 
ministeris, laikomas rinkimus datuos į prezidento vietą. Jis ta- 
pralaimėjusiu. Liberalų partija čiau pažadėjo remti bet kurj de- 
vėl turi 108 atstovus parlamen- mokratų kandidatą 1976 metų 
te, — tiek, kiek ir koncervato- rinkimuose, 
riai. Quebęcko socialinio kre
dito partija laimėjusi Pepin vie
tą turi parlamente 15 atstovų. 
Rinkimų dieną buvo paskelbta, 
kad Pejin pralaimėjo Boisvertui 
28 balsų persvara. Po trijų die
nų skaičiuotojai rezultatą pakei-

Iškilus kalbai apie demokra
tų suvienijimą, McGovern pa
reiškė nuomonę, kad reikėtų 
leisti dalykams nurimti ir ne
reikėtų skubėti su partijos pir
mininko klausimu. Jis pasisakė 

tė Z penkiais' basais laimėjo t P^ieš dabartinės pirmininkės 
Pepin, šeštadienio skaičiavime 1 Jean Vestwood pakeitimą. _ 
vėl 'pasikeitė — ir Boisvertas 
laimėjo 70 balsų. Pepinas pa-

Paklaustas, kokias jis padarė 
klaidas, McGovern pareiškė, kad 

reiškė, kad dar nieko pralaimėti J1S turėjo atidėti- konvėncijoje 
vieną sykį, tačiau pralaimėti du savo pagrindinę kalbą iki rytdie- 
kart -per savaitę — baisu. nos ir ją turėjo pasakyti geriau

siu televizijos laiku — apie 9 
SAIGONAS. — Netoli Saigo-’vaĮ vakare. Jis ją pasakė kon- 

no komunistų sabotažo koman- j vencijos salėje pusę trijų iš ry- 
da susprogdino amunicijos san-(t0; kada daug televizijos žiūro- 
dėlį, kur sunaikinta 1,500 tonų’, 
šovinių. Gaisrai degė visą dieną, ųėję taip skubėti ir su vicepre- 

DACCA. — Bengalijoje prasi- zidento parinkimu. Jei jis būtų 
dėjo buvusio Rytinio Pakistano 
gubernatoriaus Maliko teismas. 
Jis kaitinamas karo nusikalti
mais ir kolaboravimu su Pakis
tano kariuomene.

WASHINGTONAS. _ Naša 
paskelbė, kad Apollo 17 iššovi- 
mą į erdves stebės 76 jauni mo
kiniai tarp 15 ir 17 metų am
žiaus iš 76 valstybių.

TEL AVIVAS. — Izraelio ape
liacijos teismas patvirtino dvie
jų arabių merginų bausmę už 
dalyvavimą lėktuvo pagrobime tą Kourou Khoudr. Damasko 
— kalėti iki gyvos galvos. | laikraščio korespondentą.

; CHARLOTTE AMALIE. — Virgin salose atostogaująs sen.
George McGovern suteikė interviu dviem korespondentams, ku- 

n riems jis papasakojo apie savo politinius planus ir ambicijas po 
rinkimų pralaimėjimo. Jis žada spausti vyriausybę dėl Vietnamo 
karo, žada reikalauti sumažinti išlaidas kariuomenei. 'Jis ban
dysiąs apsaugoti demokratų partiją nuo “griovėjų”, kaip unijų 
federacijos prezidentas Meany ir kitų.

Savo pirmame susitikime su 
korespondentais po rinkimų pra
laimėjimo McGovern kaltina 
'dėl pralannėjimo neištikimus 
demokratus, kurid'huėjo į Nixo- 
no pusę. Be to, daug balsų Ni- 
xonas gavęs iš gubernatoriaus 
Wallace rėmėjų. Jis kaltino pre
zidentą Nixoną už tai, kad jis 
nėjo su juo į debatus. McGovern 
pareiškė, kad jis labai norėtų vėl 
būti 1974 metais perrinktas į 
senatą.

McGovern pareiškė abejonę, 
ar bet kuris demokratų kandida
tas būtų galėjęs šiais metais lai
mėti prezidento vietą, jei jis ne
būtų atsisakęs savo .principų ir 
nebūtų susidėjęs su Wallace ša
lininkais. McGovern atmetė ga- 

vu nuėjo miegoti. Jam nerei- 

dieną palaukęs, jis būtų grei
čiausia sužinojęs daugiau apie 
sen. Eagletono praeitį ir jo gy
dymą psichiatrinėje ligoninėje.

Tačiau svarbiausias jo pra
laimėjimas buvęs tuo momentu, 
kada George Wallace nutarė ne- 
bekandidatuoti, tačiau nedavė 
McGovemo kandidatūrai 'savo 
paramos.

PARYŽIUS. — Trys vyrai 
nušovė gatvėje Sirijos žurnhlis-

r.

Stokely Carmichael

£

3

WASHINGTONAS. — Prieš 
6 metus Amerikoje labai išgar
sėjęs negrų “juodosios jėgos” 
skatintojas Stokely Carmichael 
sugrįžo iš Ginėjos, Vakaru Afri
koje, į Ameriką. Jis šiek tiek 
vyresnis, pastorėjęs, rimtesnis. 
Korespondentų klausinėjamas 
apie savo tikslus Amerikoje, Car
michael pareiškė norįs siekti ne
grų vienybės ir bandysiąs sudo
minti Amerikos negrus'Pan-Af- 
rikanizmo idėjomis.

Carmichael sako, kad Ameri
kos negrų jėgų tolimesnis išplė
timas turi būti surištas su Afri- 
'kos žmonių kultūra, tradicijo
mis ir idealais.

Surado indėnų 
meno kūrinius

WASHINGTONAS. — FBI 
jau surado 31 meno kūrinį, ku
rie dingo iš Indėnų Reikalų biu
ro po indėnų okupacijos praėju
sia savaitę. Dar daug kūrinių, 
kilimų, vazų nerasta.

Federalinė valdžia atmetė in
dėnų grupės vadu pasiūlyma de
rėtis dėl daiktu sugrąžinimo. 
Valdžia buvo paskelbusi amnes
tiją visiems, kurie buvo ta įstai
ga okupavę, bet ši amnestija lie
čia tik okupavimo faktą, ji ne
liečia kriminalinių veiksmų, 
kaip įstaigai uadarytų sužaloji
mų ar vagysčių. Baltieji Rūmai 
paskelbė, kad nebus jokių dery
bų, kol visi daiktai nebus sugrą
žinti. Du indėnai jau apkaltinti 
vagystėmis.

BERLYNAS. — Vakaru vo
kietis, nuteistas už rusų karei
vio peršovimą prie sovietų pa
minklo, pabėgo iš ’fegel kalėji
mo. Jis buvo nuteistas 6 metams 
kalėjimo, bet atsėdėjo tik du.

PARYŽIUS. — Indonezijos 
prezidentas gen. Suharto atvyko 
vizito į Prancūziją, kur jis sutik
tas 101 šūvio saliutu.

■ < -v.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Buvęs Argentinos diktato
rius Juan Peron atvyko iš Ma
drido į Romą. Jį atvežė priva
tus Fiat bendrovės direktoriaus 
lėktuvas. Peronas sustiksiąs ir 
su Popiežium.

< Ekvadoro karo laivai su
laikė ir nulydėjo į uostą 8 ame
rikiečių žvejų laivus, nes jie 
.gaudė tuną arčiau kaip 200 mylių 
nuo Ekvadoro krantu.♦u

♦ Vakar korųunistų jėgos pa
didino aktyvumą prie Quang Tri 
miesto. Apie 700 artilerijos 
sviedinių apšaudė Saigono karei
vių pozicijas. Iš karo laivų Ame
rikos lėktuvai atskubėjo pietie
čiams į pagalbą.

Čikagos traukinio nelaimė
je sužeistų ligoninėse dar yra 38. 
Iš jų du dar gali mirti.

♦ Federalinė narkotikų agen
tūra skelbia, kad vis daugiau he
roino į Ameriką ateina iš Azi
jos. Apskaičiuota, kad apie 30% 
heroino, nuo 6.5 iki 10 tonų kas
met, ateina iš Pietryčių Azijos.

General Motors atšaukė pa
taisymams 155,418 automobilių 
ir sunkvežimių, 1973 m. modelių, 
nes pastebėti konstrukcijos trū
kumai dešiniojo rato vairavime.

Trys negrai piratai, ku
rie nuskraidino lėktuvą Į Kubą, 
Įžeidę premjerą Castro. Jie ae
rodrome jam pasiūlė pusę savo 
atsivežtų, iš oro bendrovės iš
reikalautų pinigų, apie 1 milijo
ną, kad jis jiems pažadėtų lais
vę ir prieglaudą. Castro atmetęs 
jų siūlymą ir, kai jie antrą kar
tą atskrido, liepęs įmesti į ka
lėjimą.

Kalifornijoje suimtos trys 
merginos ir trys vyrai, kaltina
mi nužudę du asmenis. Dvi mer
ginos jau buvo įveltos į Manso- 
no gaujos žudymus.

< Vakar rytą Čikagoje stip
rus vėjas sukėlė Michigane 20 
pėdų aukščio bangas, kurios už
liejo Lake Shore Drive, ši judri 
gatvė buvo uždaryta nuo 47 iki 
67 gatvės. Vanduo užliejo kelis 
požeminius garažus. Audroje žu
vo trys asmenys.

+ Michigane prasidėjo vals
tijos loterija, žmonės taip apgu
lė bilietus parduodančias agen
tūras, kad tuoj buvo išpirkta 11 
milijonų bilietų pirmai loteri
jos savaitei. laimėtojai gali iš
lošti nuo 25 iki milijono dolerių.

HANOJUS. — šiaurės Vietnamo politbiuro narys Le Due Tho 
|j vakar išskrido per Pekiną ir Maskvą į Paryžių dar vienam susiti- 
| kimui su Amerikos atstovais. Hanojaus radijas skelbia “savo 
| gerą valią ir rimtumą” sutikdamas su Amerikos pageidavimu dar 
| kartą susitikti ir aptarti susitarimą dėl karo užbaigimo. Prezi- 
g dento patarėjas Kissingeris ir jo .pavaduotojas gen. Haig 90 min. 
g pirmadienį kalbėjosi su prezidentu Nixonu Camp David, o iš čia 
g nuvyko į Andrews aviacijos bazę. AP agentūra spėja, kad jiedu 

išvyko į Paryžių deryboms su Hanojaus delegatu.

BUENOS AIRES. — Argenti
nos peronistai gavo įsakymą iš 
Perono, kuris penktadienį su
grįžta į Argentiną po 17 metų 
egzilinio gyvenimo, kad jo su
tikimas būtų taikingas. Visos 
peronistų grupės turi susitarti ir 
išspręsti savo nesutarimus prieš 
Perono sugrįžimą.

. Perono rėmėjai yra pasidalinę 
į keturias grupes. Svarbiausia 
yra Argentinos Generalinė Dar
bo federacija, kuriai vadovauja 
nuosaikus Jose Rucci. Toliau se
ka peronisčių moterų sąjunga ir 
“justicialista” partija, kurioje 
susispietę politikai profesiona
lai, buvę Perono laikais valdi
ninkai, įvairūs pareigūnai. Jiems 
vadovauja Hector Campora.

Sunkiausiai suvaldoma pero
nistų grupė yra jaunimas. Jame 
yra kairės radikalai su Rodolfo 
GždĮmT^rtC^rVirTJašišfinės de
šinės atstovų. Į peronistų jauni
mą, yra suėję įvairiausių pažiū
rų studentija, komunistų Castro 
pasekėjų grupės ir Argentinos 
nacionalistų grupės. Visas tas 
grupes riša tik bendra' neapy
kanta karinei- diktatūrai, kuri 
seniai valdo Argentiną.

Japonų partijos 
ruošiasi rinkimams 

TOKIJO. — Japonijoje, besi
ruošiant parlamento rinkimams 
gruodžio 10 d., prasidėjo rinki
minė kampanija. Paskutiniame 
parlamente, kurį premjeras Ta
naka paleido pirmadienį, libera
lai demokratai, valdžios partija, 
turėjo pakankama dauguma, ta
čiau Tanaka siekia ją padidin
ti, o be to. liberalų kai kuriuos 
atstovus, kurie nėra jam palan
kūs, pakeisti kitais, savo šali
ninkais.

Parlamente iš 491 vietos Ta- 
nakos liberalai turėjo 297 atsto
vus, socialistų partija turėjo 87. 
komeito — švarios vyriausybės 
partija — 47 ir kitos po mažiau. 
Jau 14 vietų buvo tuščios.

Kampanijoje opozicijos parti
jos daugiausia kelia naminius 
klausimus. Komunistų kandida- 
datas Tokijo apkaltino Tanaką. 
kad jis turi išlaikomą meiluže. L - -
Premjeras šį kaltinimą griež- j(arng daugiau už produktus
tai paneigia.

Filipinai svarsto 
vardo pakeitimą

MANILA. — Komisija, ku
riai pavesta paruošti naują Fili
pinų konstitucija, yra įrašiusi 
straipsnį, kuris siūlo pakeisti 
valstybės vardą į Maharlika. kas 
tagalog kalboje reiškia ‘kilnus, 
garbingas”.

Filipinų anglų kalbos laikraš-1
tis Sunday Express patyrė, kad jo.

Pirmadienio vakare Maskvo
je įvyko banketas Bulgarijos ko
munistų vadui Todor Živkovui. 
Bankete kalbą pasakė Brežne
vas. Jis ragino Ameriką paša
linti kliūtis, kurias ji pastatė 
prieš pat karo paliaubų susita
rimo pasirašymą. “Mes siekiame 
palengvinti karo užbaigimą” — 
pasigyrė Brežnevas, — “ir svei
kintume taikos atstatymą Indo
kinijoje”.

Brežnevas neminėjo Izvesti- 
■ jos, Pravdos ir kitų sovietų laik
raščių kaltinimų Amerikai, jog 
ji tik dėl to vilkina taikos su
tarties pasirašymą, kad galėtų 
apginkluoti stipriau Saigono jė
gas. . r

Pietų Vietnamo užsienio rei
kalų ministeris Lam irgi išskri
do Į Paryžių. Jis pareiškė, kad 
yra daug problemų, kurias rei
kia išaiškinti prieš sutarties pa- 

j sirašymą. Jis pripažino, kad ko
munistai pažadėję Amerikai ati
traukti kariuomenę iš šiaurinės 
Quango'Iri provincijos, tačiau to
kio dalinio atitraukimo negana. 
DabaiĮtinis sutarties planas būtų 
ramus atidavimas komunis- 
tams prie konferencijos stalo to, 
ko jie negalėjo laimėti kovos lau
ke.

Kissingerio manymu, nėra pro
tinga tikėtis, kad šiaurės Viet
namas atiduotų prie derybii sta
lo tai, ką jis laimėjo mūšio lau
ke. Todėl jis ir nereikalavęs ko
munistų kariuomenės atitrauki
mo. Saigonas nesugebėjęs iš
stumti komunistų iš kai kurių 
fronto vietų Pietų Vietname ir 
dabar norįs jas atsiimti prie de
rybų stalo. Amerika sutiktų, 
jei Hanojus pažadėtų žodžiu ati
traukti kareivius, nerašant to į 
susitarimą, nes Hanojus nieka
da neprisipažino turįs pietuose 
kariuomenę.

daugiau dirbti
VARŠUVA. — Lenkijos ko

munistų partijos vadas Giere
kas. kalbėdamas darbo unijų su
važiavime, įspėjo darbininkus, 
kad jie turi kiečiau dirbti ir dau
giau pagaminti, jei nori išlaiky
ti pagerėjusį gyvenimo lygį. Jei 
gamyba nepakils, valstybės pa
jamos nedidės ir teks grįžti į 
ekonominius sunkumus.

Giereko valdžia pratęsė dar 
metams maisto kainų užšaldy- 

, ma. nors valdžia moka ūkinin- 

riausybei tas kainuoja 25 bil. 
zlotų, preiškė Gierekas, pridė
damas, kad valstybė niekam nie
ko duoti negali, ji tik gali pa
skirstyti prekes, sukurtas kietu 
darbu. Gierekas reikalavo iš dar
bininkų didesnės drausmės ir 
pareigingumo daugiau produkci
jos ir mažiau brokų.

daug žmonių pritartų naujam 
valstybės pavadinimui. Dabarti
nis vardas “Filipinai” yra kilęs 
iš Ispanijos karaliaus Filipo II-
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ĄŽUOLO MOKYKLOS DALYVIAI PRIE GREITOJO TILTO.i 
kuriuo turėjo progos persikelti.

C. Kiliulio nuotr.

skautybės veteranai, mes gi bu
vome žaliūkai ir skubiai rašėmte

iifiaii
POEZIJOS VEIKALAI

Chicagos skautu-ęiy ansambli "Jaunimo Viltį" 
s 3’k?na JAV Vidurio Rajono Vadas v. s. Pranas Nedas

žvelgdami j ankstyvesnę lietuvių ateivių kartą Jungtinėse 
.-.meriūos valstybėse, pastebime, kad nežiūrint visų jų didelių 
pastangų kuriant lietuviškas parapijas, mokyklas, bankus, pašai
pūnes institucijas ir kitas materialines vertybes, tikroji lietuviš
kumo ugnelė išliko gyva tik tuose, kurie reiškėsi idealistiniame 
visaomeniniame gyvenime: veikė organizacijose, leido laikraščius, 
va dino, šoko tautinius šokius, dainavo choruose ir pan.

Vyr. skautininkas
PRANAS. NEDAS,

| idealistinę veiklą bei paremda
mi ją pinigine auka.

Visi vieningai dirbkime ties
dami kelią j laisvą Lietuvą.

v. s. Pranas Nedas, 
Vidurio Rajono VadasNEBUVO LAIKOI NAMUSPARAŠYTI

Ąžuolo ir Gintaro stovyk- 
l;niy mckykly įspūdžiai (1)

LSS JAV Vidurio Rajone Vadas

Pastebime, kad ir vėlesniąją 
ateivių kartą prie tautinio ka- 
mieno riša tie patys dalykai, to
dėl turime kreipti ypatingą dė
mėsi Į šios veiklos plėtimą ir sti
pri n mą. Darbas nelengvas. Jis 
reikalauja kieto darbo, asmeniš
kų interesų atsižadančio pasi
aukojimo. ’’

‘ Čikagos skautės ir skautai 
yra ne tik gausūs skaičiumi, 
bet pajėgūs sugebėjimais, 
talentais ir darbais. Jų

I tarpe turime daug prityru- 
.. siu ir idealistiškai stiprių 

vadovų-ių. Skautų ansamb
lio kilmė ir yra siu vadovu 
ir skautų-čių darbštumo

* ' vaisius,ta

Ypatingo Įvertinimo užsitar
nauja šio ansamblio vadovė v. s. 
Jonė Bobinienė bei veikalo auto- 
rė-režisorė ps. Irena šerelienė 
ir jos padėjėja s. Janina Miku- 
taitienė. Daug darbo Įdėjo dai
nų mokytojos vyr. si. Zita Bur- 
neikytė-Petkevičienė ir ps. Da
nutė Gicrštikienė bei tuntų at
stovai — vyr. valt. Jūra Jakai
tienė. ps. Aldona Martienė, vyr. 
si. Danutė Milūnienė, s. Romas 
Račiūnas, ps. Jonas Jovaraus- 
kas ir kiti talkininkai. Daug dar
bo valandų ir meilės lietuviškam 
tautiniu! šokiui paaukojo “Jau- 
n:mo Viltis" ir jos vadovai ps. 
Andrius Markulis ir vyr. si. Da
nutė Bruškytė. Džiugu, kad 
skautiškam jaunimui talkon 
ateina ir iškilusis mūsų baleto 
menininkas Jaunutis Puodžiū
nas. Daug darbo ir sumanumo 
parodė ir skautų-čių mamytės, 
kurdamos drabužius ir kitaip tal- 
kindamos ansamblio veikloje.-

'Tsų kelias Lietuvon yra to- 
1 mas ir pilnas kliūčių. Jei mes 
nekeliausime juo nors mintimis 
ir darba s, n sistengsime pašalin
ti >kylan ių kliūčių, jis apžels 
saman. m’s ?r piktžolėmis. Kad 
ta’-' neatsitiktų, kibkime visi Į 
darbą.

: 'ekime ne tik mokslo, bet 
taip pat meno ir literatūros 

ankštybių. • ta
ur saikia idealistinis dar

bas atsižadėkime savo asme
ninės naudos ir malonumų. Kib
kime j darbą visi — vieni protu, 
kit’ nečia:s ar atsilankymu j pa
re 'm -s r tuo paskatindami

“Geležinis Vilkas staugia 
—ąžuoliečiai daina traukia”.
Jau kuris laikas, kaip skautų 

organizacijoje girdime pavadi
nimus — Gintaro ir Ąžuolo mo
kykla. Tai yra vadovų paren
gimo kursai, kurie susideda iš 
trijų dalių: teoretinės, prakti
nės ir vadovavimo. Jų tikslas 
padėti vadovui-vadovei pagilinti 
turimas skautiškas žinias, dau
giau "susipažinti su teoretine ir 
praktine skautybe.

žvelgiant pasauliniu mastu, 
tai labai panašūs savo stiliumi 
Į lietuviam žinomus Gilwellio 
kursus, kurie buvo Įsteigti Ro
berto Baden-Powellio 1919. Vė
liau jie buvo vedami Įvairiose 
valstybėse ir pagaliau 1948 Įs
teigti Amerikoje. Per tuos kur
sus perėjo apie 2,000 vadovų. 
Gintaro ir Ąžuolo vadovų gre
tose turėjome net tris, baigusius 
tokius kursus, — tai v. s. A. Sau
laitę v. s. Č. Kiliuli ir j. v. s. M. 
Manomaitį.

Skautų Ąžuolo mokykla bu
vo Įsteigta 1959 ir šias metais 
turėjo, dešimtąją sesiją. Jai va
dovavo v. s. Česlovas Kiliulis. 
Skaučių Gintaro mokykla Įsi
steigė 1970 ir šiais metais tu
rėjo trečiąją sesiją. Vadovavo 
s. Laima Kiliulienė.

Abi mokyklos Įsirengė “Ait
varo” Atlanto rajono stovyklos 
prieglobstyje. Storer Reserva
tion. Barnstead. New Hampshire 
valstijoje, 160 mylių nuo Bosto
no. pusė mylios nuo rajoninės 
stovyklos ir ketvirtis mylios vie
na nuo antros. Stovykla prasi
dėjo rugpjūčio 26 ir baigėsi rug
sėjo 4.

Vadovai
šalia minimų vadovų Gintaro 

mokyklos vadovybę papildė s. R. 
Molienė ir v. si. D. Venckutė ir 
Ąžuolo mokyklos vadovybę pa
vaduotojas j. v. s. M. Manomai- 
tis ir si. Vitas Lukas. 
Mokyklose instruktavo: v. s. L. 

M lukienė, v. s. S. Subatienė, s.
č^snavičienė. s. G. Matonie- 

nė y. s. A. Sautaitis, v. s. Petras | 
Molis, v. s. A. Samušis, s. kun. i 
". Kulbis, s. A. Iktbelis, ps. R. 
"alvaitis, ps. K. Matonis j. ps. 
L Čepas, v. si. A. Špakauskas 
r talkino v. si. V. Nenortas.
V lakas pastatyta ant žemės

Įėjome i stovyklos rajoną, 
ha: psmatčme Įvairius vadovy-

bės įrengimus, kurie buvo pastai 
tyti, nekalant kuolų ar nekasant 
stulpų į žemę. Visi Įrengimai 
surišti skautiškais pionierių 
mazgais. Net aikštės viduryje 
didysis vėliavos stiebas buvo taip 
pastatytas, kad galima buvo jį 
nešti iš vienos vietos Į kitą. Prie 
medžių nematyta skelbimų len
ta — čia pat iš pagalių suraišio
ta.

Stovyklos vadovas su glėbiu 
raštų jau nebevaikščiojo, bet 
bėgiojo nuo savo palapinės iki 
sandėlio, kuris buvo perkrautas 
Įvairių gėrybių: rašomoji len
ta, knygos, žurnalai, įvairi dar
belių medžiaga, kad net galva 
sukosi. Kiek nuošaliau kitoje 
palapinėje buvo prikrauta sto
riausių virvių, virvelių, kirvių, 
niūkių bei kitų reikmenų. Tai 
skaut. Manomaičio atsivestas 
inventorius sunkiem pionierijos 
darbam. Visa tai rodė, kad mū
sų laukia didelis darbas, ir toji 
mintis mus gerokai nugąsdino.

Susiskirstome ir pradedame
Atvykus nebuvo laiko Įrengi

mais stebėtis. Susirinkome ati
darymui. čia buvo 23 skautės, 
suskirstytos Ę Bičių, Vynuogių 
ir Vilties Klajūnių skiltis, ir 14 
skautų, kurie susigrupavo Į Vil
kų ir žebenkščių skiltis.

Kursantai buvo aprūpinti už- 
ryšų _ knygelėmis f kurias tu
re jom'e užrašyti ir" nupiešti vis
ką, ką girdėjome ar matėme. 
Knygelės buvo surinktos, patik
rintos. Gavome dar ir spausdi- 
nius su Įvairiais nuostatais bei 
turėjome progos nusipirkti ir 
skautišką knygą. -Medžiagos 
buvo. Vadovybė uždėjo pilkos 
spalvos mokyklos kaklaraiščius 
ir sujungė odiniu žiedu.

Buvome supažindinai su sto
vyklos vadovybe ir instrukto
riais. Skautai susirinko iš Brock- 
tono, Bostono, Chicagos, Eliza
beth©, New Yorko, Worcesterio, 
o skaučių be minėtų miestų dar 
buvo iš Hartfordo, Cleveland©, 
Los Angeles ir Erie, Pa.

Juda, juda, juda...
Vadovų buvimą iš karto paju

tome, nes tuoj pat įsakė sukur
ti savo skilties dainą, šūkį ir su
galvoti skilties Įrašą. Skiltys su
kruto ir viską darė kartu su dai
na, todėl ir liko prisiminimui žo
džiai; juda, juda, juda.

Budinčios skilties skiltininkas 
nešiojo Ąžuolo iftokyklos tradi
cini ragą, kurį reikėjo perduo
dant papūsti. Dauguma tinka
mai to negalėjo padaryti.

Dieną dirbome po 11 valandų

ir buvome taip užimti, kad ne
buvo laiko net laiškui į namus 
parašyti. Nors buvo skirtas pus
valandis kitai stovyklai lankyti, 
bet apie tai negalėjome nė pa
svajotu .

Kviečiu susipažinti su darbu

Dešimtos Ąžuolo mokyklos 
vėliavai pakilus;kviečiu pažvelg
ti į jos eigą iš arčiau ir drauge 
su mumis pergyventi visą dar
bymetį.

Vos buvome suskirstyti į skil
tis ir supažindinti su stovyklos 
tvarka, tuoj patyrėme, kad mes 
nemokame nei reikiamai atsi
stoti į rikiuotę, nei tinkamai dėJ 
vėti uniformą: diržai buvo ne
suveržti, kojinės apsmukusios, 
ne visi dėvėjo tinkamus batus, 

I fetras ir pan. Bepigu buvo va
dovam Į mus žiūrėti ir mus ko
reguoti. Po dienos, kitos mes 
kaip automatai skubiai šalinom 
visas blogybes ir pasidarėm tvar
kingi.

Pasidarėme gaireles ir, rodos, 
Įdėjome visą savo fantaziją ir 
meną, bet mūsų gairelės vadovų 
nepatenkino. Jie ant mūsų ne
rėkė, individų visai nebaudė, bet 
mes kaip užhipnotizuoti pasida
vėm esamai tvarkai.

Vadovai ir instruktoriai buvo

jų žinojimo pabertus trupinius 
ir kaip deimantus skubiai rinko* 
mės į galvą, kad neišnyktų kaip 
gražus sapnas. Viską tik rašėm, 
tik rašėm...

Paskaitos __

Įspūdingai abiem mokyklom 
v. s. A. Samušis pravedė pašne
kesį: “Draugystė su savo,kalba”. 
J;a mūsų nebarė, kad mažai be
kalbame lietuviškai, negėdino, 
kad nežinome jos taisyklių. Kai 
jis ha:gė, jutau, kaip ir kiekvie
no š rdyje, pasižadėjimą būti ge
resniu lietuviu.

Atvykęs v. s. A. Saulaitis tuoj 
pat buvo apsuptas abiejų mo
kyklų dalyvių. Visi atidžiai klau
sėsi įdomiai perduotos temos 
“Skilčių sistema skautiškame 
gyvenime”.

Topografiją jau tiek sueigo
se nagrinėjome, kad ir kalbėti 
nesinori, tačiau čia veteranas s. 
Ant. Bobelis parodė, kad ši sri
tis yra gan plati. Parodžius jam 
įvairius kompasus, pajutome, ko 
mes dar nebuvome matę bei gir
dėję. Tos valandos sesėm ir 
mums prabėgo kaip nepastebė
ta akimirka.

Skautės gyvai diskutavo gir-’ 
dėtas temas: draugiškumas ir 
skautybė, skilčių ir draugovės 
sueigos, veiklos plano sudary
mas.; mokėsi dainų ir žaidė lie
tuviškus žaidimus

Tuo tarpu skautai turėjo drau
govės sueigą, mokėsi vesti, vie
neto knygas, darė iškylos planą, 
susipažinimo su įvairiais nuo
statais ir klausėsi kun. s. S. Kul- 
bio paskaitėlės — Religija jau
nuolio gyvenime. Paskaitėlė pa
liko gilų įspūdį mūsų tarpę.

Ten buvęs
Red. prierašas

Kitame “Mūsų Skautijos” nu
meryje rasime Ten buvusio eilę 
pasakojimų apie abiejų mokyk
lų praktinius darbus.

roezijfc taip pavasaris, sueis pradžioje pro lirpsianU sidum 
uitayniu išsileisti mažuų, deuui-^tu spindintį žiedą, apkaišo medžių 
arkiniais, kontctemis ir pauiazu jveda | gamtos vaizdų ir garsų sle- 
ouklus. Uranu.Ufkaj uesikeicianciuose gainios scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verau poetai, paiegdaim išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes

•Saujienuse jis gausus pasirinkimas poetuos leid,uių.

i J. Aupustaityte Vaiciūmena, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS, pidelig lot , 
■•ato. lZt> psl Kaina $1.—

g. ivrsn Bshrušaitis. ZfcMts PAKOPOS Elegiius. giesme* puemua. 
\ įsėlinti© loriuaio. 157 psl $2.uu.

a. tiurku Juze, SlLERASCIAI |R RASTAI. 155 psl ŠI,PU
(J. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Kilių rink Line, 1W

•44. -'tumia ^5 UU ' / . z
7 Kleopas Jurgelionis, GLUDi LIŪDI. Lyrika eiles, 1U5 psl.'
4 Anatoli i v* Kairys, AUKSINE SĖJA. EUerasdai. psl. oZ.dO.

IZ Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ SVEN7E. Elhuoti pasakojimai apie 
įsvieUnlas lietuvaites senove* Laikais, su autoriaus iliustracijomis. S5.1MJ.

U Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano baranauako 
-uiyksciu Šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.1KI

14 Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eiles. % psL $14)0.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Kinkiau lyrika, 167 psL, $3.0(K 
Iti Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikus knyga, 152 pst $2.50.
L7 Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė- 

iai. psL,
18 Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles. 70 psL, $1.00.
20. Elena Tumrene, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. ‘Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVes LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai,

<5 psL $1.00. .■
24. Adomas Jasas, BUK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.»0.

Norėdami psigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienn 
igtinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį-

> A U J I E N O S,
• 739 ■m*.-Halsud Su Chicago, 11L 60608DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI'

YRA GERIAUSIA DOVANA
XVyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę šerną as 
i|iemškai pažinu, 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- 
aiaiėio Sernu gyvenimu bruožai. Išleido Amerikub Lietuvių Iston- 
job’ Draugija. Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

< T a AMĄ -N A11JI KN V AI )M INISTRAC1 JOJ R

’ZTSr LIETUVIAI BIZNIERIAI
t A R SIN K i T E S N A U JI E N 0 S E
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KARALIŲ PASAKA 
DAR KARTOJAMA

Dalyvauja T20 jaunujy 
vaidintoju

Praėjusį sekmadienį Jauni
mo Centtre Įvyko pirmasis Čika
gos skautų-čių ansamblio pasi
rodymas. Suvaidinta ps. Ir. Še- 
relienės liaudies pasakos moty
vais sukurta “Papa” ir Čiurlio
nio paveikslų inspiruotas monta
žas “Karalių pasaka”.

Dalyvavo 120- aktorių, šo
kėjų, dainininkų, kanklininkų 
ir kt. Pasirodymas vertas di
desnio visuomenės įvertinimo. 
Ypač jauni tėvai turėtų nepra
leisti progos savo mažiesiems 
vaikučiams pamatyti gražiai su
vaidintą lietuvišką pasaką, pa
matyti mūsų gražius tautinius 
drabužius, grakščius šokius ir 
skambias lietuviškas dainas^

Pastatymas kartojamas atei
nantį sekmadienį, lapkričio 19 
d., 3 vai. p. p. Jaunimo Centre. 
Visi kviečiami atsilankyti, pasi
džiaugti jaunimo darbu ir su
teikti paskatinimo 'skautams- 
tėms jų idealistiniame lietuviš
kumo darbe.

TRYS TUNTININKAI UŽDEGA LAUŽĄ
šiemetinėje Cleveland© skautu-žiy stovykloje Wasagcje (Kana
doje). Iš kairės: skautininkai N. Kersnauskaitė, P. Butėnas ir V.

Statkus. "j.

\ V. Bacevičiai? nuotr.

jumost ^uu years 
at the same location. '

The US.A.’s been in business a 
long time. So it’s pretty solid.

And that’s what makes UJS. 
Savings Bonds such a reliable 
and sure way to build a nest egg.

Bonds are completely safe, too. 
Lost, stolen, burned. It makes 
no difference. Your Bonds will 
be replaced if anything happens 
to them.

Why not turn a tew green dol
lars into some blue chip U.S. 
Savings Bonds? Join the Payroll 
Savings Plan where you work or

buv Bonds at your hank,
U.S. Savings Bonds. They’re 

a solid way to save.

Now E Rrnds pity inkrrM when held to 
jnshmty of 5 yetn, W rtxmthu (4% tW ir< 
year). Bonds are replaced tf Molen, or 

Whm needM they on hr cached 
At your bank Interest is not to statr 
©r local hxome taxes, and federal tax Bay 
be deferred until redemption.

Take stock in America^
Bonds are a safe way to save.

« NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608

2 — NAUJIENOS, CHICAGO «, III------WEDNES., NOVEMBER 15, 1972



VLIKo klausimais (10)

DRAUGO SLIDINĖJIMAI
P. STRAVINSKAS

Draugi 1972. X. 23 d. veda-(lios sugestijų. Tai būtų VLIKui j 
majame randame t daug stam- sveikiau.
bių klaidų nevykusių VLIKo’ n DftL STOKOS jjxilKOS

lausnny aiskmunų, visokių NUOŠIRDUMo
siiumejimų. Pasisakęs del jų
dar tik bendrais bruožais (!-{ Savo vedahiojo pradžioje re-] 
me šios serijos i

Dainavos ansamblis su solistais po sėkmingo spektaklio Detroite.
Nuotrauka Z. Degučio

me šios serijos straipsnyje), daktorius VLIKą taip jau per- Į JEgjfaį! 
noriu juos čia paanalizuoti dar dėtai išgyręs, išliaupsinęs, to- ■ RįfflL 
ir atskirai. Noriu ypač dėl to, liau jį, jo politinės grupės vei-: 
kad daugelis tų klaidingų aiš- kėjusjau nuvertina, išniekina, i 
kiniinų ir teigimų nėra veda- o straipsnio pabaigoje netgi;
mojo autoriaus originalūs. Tai ir visai VLIKą siūlo panaikinti 
Nurankioti iš menkavertės spau
dos, jau senai skelbti ir dešim
timis kartų toje spaudoje kar
toti, taip pat paimti iš visokių 
gatvinių ’pasikalbėjimų, nugirs
tų pilkoje minios masėje. Juos 
reikia panagrinėti, kad nebū
tų toliau tų nesusipratimų Jr 
klaidinimų, mūsų žmonių mul
kinimų.

I. — DĖL DRAUGO 
REDAKTORIAUS .

■REVANŠO VLIKUI
Savo .vedamojo pradžioje 

Draugo redaktorius, kaip jau 
minėjau, nusilenkia VLIKui že
mai, padarydamas jam savo 
gražų reveransą.

Ten jis VLIKą išgirta, iš- 
liaupsina, visokiais gražiais 
vardais jį vadina, kone garbės 
himną jam gieda. Ir nuopelnų 
jam pripažįsta daugiau, kaip 
reikia. Ir kam to. reikia? Lyg 
norint iš VLIKo pasijuokti. Ge
riau rašyti objektyviai, nieko 
neperdedant, nepersūdant. Kur sų spaudoje rezistencine orga- 
reikia, galima VLIKą ir pakri- nizacija (netgi 
tikuoti, žinoma, rimtai iš es- centru”) gali pasunkinti jo 
mės, duodant ir savo geros va- veikimą, ypač gi J. A. V. ribo-

Tas rodo redaktoriaus nelo- IŽ 
giškumą ir tų visų VLIKo išgy- 
irimų, išliaupsinimų nenuošir
dumą. To rimtame laikraštyje | 
neturėtų būti. Ką kalbame ar! 
rašome, tai žiūrėkime logikos Į 
minčių nuoseklumo, o jei ką j 
norime pabučiuoti, tai neveid
mainiaukime. .

III. DĖL VLIKO 
“REZISTENCIJOS 

UŽSIENYJE
Kad VLIKas, veikiąs užsie

nyje, nėra ir negali būti jokia 
rezistencinė organizacija, net
gi mūsų “vyriausias rezisten
cijos centras”, kokiu jį vadina 
Draugo redaktorius, tas, ro
dos, turėtų būti visiems aišku. 
Dėl to ir nereikėjo Draugo ve
damajame skelbti jį esant tuo, 
kuo jis čia,' užsienyje, niekada 
nebuvo ir 
klausimu 
aukščiau, čia noriu tik pridėti 
tai, kad VLIKo .garsinimas mū-

se, kur jis dabar yra. Kędėl? 
Todėl, kad laisvojo pasaulio 
valstybės, jų tarpe ir J. A. V., 
yra, galima sakyt, normaliose 
taikos sąlygose su Sovietais, ir 
joms Sovietai gali priekaištau
ti', . kad, jos kontaktuoja su So
vietų pogrindžio organizacijo
mis. ar jų “centrais”. Ir JAV

■l | rajo, kad dabartinė (jaunoji) 
gentkartė nieku nebetiki.

Visose keturiolikoję įįespubli- 
ką”, kurių gyventojai nėra ru
sai, vykdoma planinga rusifika
cija. tPavyzdžiui Ukrainoje du 

1 trečdaliai ukrainiečiams leidžia- 
► | mų knygų yra rusų kalboje. Au- 
• J torius daro išvadą, kad “Valdžio- 
9 | je esančiųjų padėtis yra despera- 

! tiška; nors jokios revoliucinės 
1, padėties ten nėra, bet jaučia- 

1 mas didelis siekimas permainų. 
Galutinis SSSR problemos iš- 

i sprendimas būsiąs Sovietų im- 
| perijos pasidalinimas tautinėmis 
] respublikomis.

Kolaskiui baigus paskaitą 
kalbėjęs ukrainiečių studentų 
organizacijos Detroite narys 
Bohdan Klid, pasakydamas: 
“Mes praeitą gegužės mėnesį tu
rėjome demonstraciją Kennedy 
aikštėje, kur susirinkę 3.(MJv uk
rainiečių protestavo prieš ukrai
niečių areštus Ukrainoje. Vien 
Detroito apylinkėje surinkome 
8,000 parašų po peticija, kurią 
ųųsįuntėme Niksonui, prašyda
mi užsistoti (vizituojant Sovie
tų Sąjungą). Mes prašėme pre
zidentą pareikalauti, kad suim
tųjų teisme būtų leista dalyvau
ti kitų kraštų žurnalistams. Mes 
prašėme tai padaryti, o jis mus 
ignoravo’.

be nepripažįsta. Jie teigia, kad 
VLIKas niekuomet nesąs bu
vęs tautos atstovybė, kad jis 
buvęs (ir dabar esąs) tik mū
sų eilinė visuomeninė organi
zacija (tai “akiratininko” V. 
Rastenio nuomonė).

Kitiems maždaug prieš 26 
metus buvo “aišku’’, kad VLI
Kas vra Lietuvos valstybės vy
riausybė, įstatymus- leidžiąs 
“Seimas” su jo Ministerių Ka
binetu” (Vykd, Taryba), o da
bar jau patys nežino, kas tas 
VLIKas yra. Turiu, galvoje 
savo bičiulius Dr. Br. Nemicką 
ir V. Vaitiekūną, 1946. XII. 7 d. 
savo “ekspertine nuomone” iš
aiškinusius VLIKui. jo “vyriau
sybinę galią”, ; o dabar nepri
pažįstančius jam jau nei nacio
nalinio komiteto titulo.

Tretiems aišku, kad VLIKas 
yra tautos atstovybė galinti 
“kalbėti tautos vardu”, bet ne

teisės pagrindai, 
teisinė logika, 

VLIKo teisė 
vardu”. Prie 

priklauso ir

bulvių derlius, bet nebuvo mai
šų toms bulvėms supilti”...

“Kai 1964 metais buvau Uk
rainoje, nebuvo -duonos. Kai jų 
paklausiau, dėl ko duonos neiš
sikepa patys, jie (ukrainiečiai) 

. atsakė, kad miltų nėra”! Gyven
tojų nusivylimas yra toks dide
lis, kad bet kuriuo dienos metu 
sutiksi girtus žmones... Kalbant 
apie naująją gentkartę, Kolasky

Detroite leidžiamas laikraštis 
“The South End” lapkričio 9 d. 
nr. pateikia žinomo sovietų rei
kalais eksperto 2John Kolasky 
paskaitos santrauką apie ukrai
niečių persekiojimą ir priespau
dą Sovietų Rusijos okupacijoje. 
Kolasky gimęs Kanadoje, užė
jus didžiajai depresijai įstojo Į 
komunistų partiją, kuri 1962 me
tais jį atrinko lankyti komunis
tų spec, mokyklą Kieve, Ukrai
noje, bet jo studijos ir veikla 
partijai nepatiko ir jis 1965 me
tais buvo išvarytas iš SSSR. Nuo 
to laiko Kolasky parašė dvi kny
gas — vieną “Auklėjimas So
vietų Ukrainoje”, antrą “Dve
ji metai Sovietų Ukrainoje”. 
Naujinusiai jis išleido trečią kny
gą, kurioje surinkti sovietiški 
anekdotai, žodžiu, Kolaskiui pil
nai užteko dviejų metų arti “su
sipažinti” su bolševikiškuoju ko
munizmu. Sovietų Sąjungą jis 
aprašo ne kaip “darbininkų vals
tybę”,, bet kaip “Uraniją, ne uto
pija, bet žemų uždarbių ir visko 
trūkstančią šalį, ir ne proleta
riato diktatūra, o diktatūra ant 
proletariato”. Sovietų ekonomi
ją Kolasky charakterizuoja vie
nu sakiniu: pavyzdžiui, jis ra
šo, kad Sibire užderėjo geras

Į
1

dabar nėra. . Tuo ,
jau esu pasisakęs ’valdžia aišku, nenorės su VLI- 

Ku turėti reikalų , jei jis dėsis 
(ar kitų bus ryškinamas) ko
kia rezistencine organizacija 
ar pan.

Laikykime VLIKą tiktai tau
tos teisine atstovybe, kokia jis 
yra pagal jo steigiamąjį aktą, 
pagal jo 1944. II. 16 d. dekla
raciją, pagal Lietuvos valsty
binę — konstitucinę teisę, pa
gal mūsii valstybės demokrati
nės santvarkos idėją ir pagal 
tarptautinę teisę.

VLIKas pateisina savo egzis
tenciją tik tuo, kad jis gali at
stovauti pavergtajai tautai, gin
damas jos interesus ir kovoda
mas dėl Lietuvos laisvės atga
vimo teisės pagrindais tarptau
tinėje plotmėje, kaip mūsų na
cionalinis komitetas (tautos 
atstovybė)
.y <JV. DĖL VLIKO 

PRIPAŽINIMO . TAUTOS 
ATSTOVYBE

^Kad Lietuvos tauta, okupan
to-pavergta ir prispausta, rei
kalinga jai atstovaujančio or
gano, kompetentingo “kalbė
ti ir veikti” josios vietoje ir 
vardu tarptautinėje plotmėje, 
tas irgi visiems turėtų būti aiš
ku. .

Kad ji toki organą turi ATLI
KO asmenyje, tas buvo aišku 
VLIKo 1944. II. 16 d. deklara
ciją precizine teisine kalba su
redagavusiems mūsų žymiems 
teisininkams, taip pat ir ki
tiems su teisės mokslu susipa- 
žinusiems žmonėms, net ir tei
sės moksli] specialiai universi
tete nestudijavusiems, tik šiaip 
gerai teisės klausimais apsis- 
kaičiusiems. Tas, deja, nėra 
aišku teisiškai negalvojau
tiems ar nenorintiems galvoti, 
gal net turintiems kažkokius 
užkulisinius tikslus VLIKui, 
kaip tautos atstovybei, pakenk
ti, neardyti jo, kaip tautos at
stovybės, teisinius pagrindus.

Vieni VLIKo teisine atstovy-

jįr progų ssiino tirtai pff

rezistencijos

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

— Sek pasaką, mainyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės

x Skrajojo po laukus...
įį . ' ‘ S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie-, 
siems bei jaunimui: .. . . *

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 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. Siman- 
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, Setais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 doL z ,

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

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. 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. t

ar

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

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

deri tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

aiškūs jo 
Jiems neaišku 
kuria išvedama 
“kalbėti tautos 
šios kategorijos 
Draugo 1972. X.
jo autorius — redaktorius. Ji
sai savo straipsnio pradžioje 
rašo, kad VLIKas esąs “vienin
tele ir aukščiausia institucija... 
tautos vardu kalbėti ne tik sa
va krašte, bet ir užsienyje”, 
bet nepagauna VLIKo teisinių 
pagrindų, Į kuriuos atsirėmus 
VLIKas gali tą daryti.

Jis nesuvokia, kad VLIKas 
gali tautai atstovauti tik dėl to, 
kad jis yra sudarytas politinių 
grupių, kaip tautos politinės 
minties reiškėjų ir vykdytojų, 
sutinkamai su Lietuvos ir tarp
tautine teise. ’

To esminio dalyko nesuvok
damas, redaktorius savo straips
nio pabaigoje ir siūlo VLIKo 
“konstituciją” pakeisti taip, 
kad toliau VLIKas būtų suda
romas jau nebe mūsų politi- 
mu grupių (“ne pagal senus po
litinių partijų 'bilietus’’), bet 
“parenkant” ‘(taip, “paren
kant”!), į jį žmones “pagal rei
kiamas kvalifikacijas ir politi
nį pasiruošimą”— Kas juos 
“parinks” — atsakymo dar nė
ra.

Štai, tokiomis VLIKO “refor
momis ” ir būtų suardyti VLI
Ko, kaip tautos atstovybės, 
teisiniai pagrindai. VLIKas 
kaip tautos atstovybė būtų pa
naikintas, likviduotas.,

Siūlydamas tą VLIKo teisini 
panaikinimą, Draugo redakto
rius niekais paverčia ir savo 
“džiaugsmingą” VLIKo kaip 
tautos atstovybės, sveikinimą, 
pareikštą jam vedamojo pra
džioje. Čia redaktorius pasi
rodo ne tik logikos neturįs, 
pats sau prieštaraująs, bet ir 
nesuvokiąs ką rašo ir ką VLI
Kui siūląs.

(Bus daugiau)

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusL 
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai irišta, 464 pusi............ —
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pust ---------------------------------------
Prof. VacI. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi, irišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2.00; II dalis, 225 pusL, įrišta — S3,00, 
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 pusi. __________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _______ _______ —----- -------------------
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — _______
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik —:-----------------------------------

kokią

$6.00
$6.00

$7.50

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

$1.00

$10.00

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas*

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

NAUJIENOS, CHICAGO », ILI-------WEDNES., NOVEMBER 15, 1972

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

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.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

1800 So. Halsted St. Chicago, HL 60606
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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



h.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Dally Except Sunday by Tbe Lrthuxnbm News Pub. Co,

171? Se, Halsfed Strwt, Chicago, IlL Tttophme HA W1W

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription
Ctt 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; 
♦ther countries $23.00 per year.

IS cents per copy, 15 c. on Saturday

trims j
vienam mėneaui

>6.00
$2.00

Kanadoje;
metams ______
pusei metų __
vienam mėnesiui

$22.00
♦12.00

$3.00

Dienraščio kainos;
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams ____________ _
pusei metų ____________
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui ____

Kitose JAV vietose:
metams _______________
pusei metų _ __________

<22.00
$12.00
$7.00
$3.00

$23,00
513.00
$3.50

<11.00

Užsieniuose: 
metams _____

pusei metų ___
▼lenam mėnesiai

Naujienos eina kasdien, ilskiriAnt 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Existed St, Chicago, 
El. 60608. Telet HAymarkat 1-6100.
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Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. Kazys
Bobelis praeitą šeštadienį

pasakė tokią kalbą
(Tęsinys)

Bet kadangi to nėra, mums 
reikia dirbti savais metodais — 
tokiais, kuriais galėtume gau
ti Lietuvai daugiausia simpati
jų ir pritarimo. Ultimatumų 
statyti, griežtų terminuotų rei
kalavimų siųsti negalime — 
nes tuo galime tik pabloginti 
padėtį. Todėl labai dažnai rei
kia daug kantrybės ir laiko ir 
daug nusivylimo, kol ką norą 
konkretesnio mums pavyksta 
atsiekti.

Kito kelio mums šiuo metu 
nėra. Praeities darbai parodo, 
kad šis veiklos metodas, nors
ir labai lėtas, nors ir kažkurių padarytų nutarimų, kol jie ne
yra kritikuojamas, kartais net 
niekinimas, bet šiuo metu mū
sų sąlygose yra vienintelis. *

suvažiavusiems atstovams 
apie tarybos veiklą.

Aš manau, kad būtų labai 
naudinga ir svarbu, kad mes, 
Amerikos lietuviai, galėtume 
bent vieną kartą metuose turė
ti .politinę konferenciją mūši, 
veiksnių; ne dėl vieno ar kito 
smulkaus klausimo, kaip kac 
dabar yra daroma, bet politi
nę konferenciją plataus masto, 
kur aiškiai būtų išdiskutuota ir 
konkrečiai vieningai nustatyta 
visi mūsų' politinės veiklos as
pektai, nustatytos visų mūsų 
politinių ėjimų gairės ir darbų 
koordinacija, kuriomis turėtų 
visi lietuviai patriotai vado
vautis ir negriauti, neniekinti

Darbinga savaitė
Praeitas savaitgalis ir šios savaitės pradžia Chicago

je buvo .gana darbingi. Amerikos lietuvių sostinėn žmo
nės pradėję važiuoti nuo praeitos savaitės vidurio. Šian
dien jau trečiadienis, bet čia vis dar posėdžiauja įvairių 
organizacijų centro valdybos ir konferencijų metu suda-

ra pakeisti. Amerikos Lietuvių 
Taryba ateinančiais metais šios 
iniciatyvos ir imsis.

paprastai žiauri audra. Ypatingai skaudžiai buvo palies
tas Wyoming slėnis, kuriame gyveno ir tebegyvena di
dokas lietuvių skaičius. Birželio pabaigoje Miami Beach 
mieste susirinkęs SLA seimas išklausė pranešimų apie, ten 
vykusias audras ir nukentėjusius lietuvius. Seimas pa
reiškė užuojautos nukentėjusiems lietuviams ir SLA na
riams. Be to, seimas įpareigojo Pildomąją Tarybą imtis 
priemonių padėti nukentėjusiems.

Ankstyvesniame posėdyje SLA Pildomoji Taryba nu
tarė arčiau ištirti reikalą ir išaiškinti būdus, kaip SLA 
galėtų padėti nukentėjusiems. Visi atsimename, kad į 
Wyoming slėnį keliais atvejais važinėjo ne tik vyriausy
bės pareigūnai, bet ten buvo nuvažiavęs pats krašto pre
zidentas ir paskyrė nukentėjusiems paramą.

Nustatyta, kad labiausiai nukentėjo ,BLA pirmos, 
115-tos, 7-tos,. o-tos, 32-tros ir 68-tos kuopų nariai. Pil
domoji Taryba nutarė sumokėti nukentėjusiųjų narių me
tinį mokestį. Tokiu būdu nebus nutraukta apdrauda, per 
tą laiką galės atsigauti nukentėjusieji. Jie nepraras savo 
apdraudų, galės ir toliau pasilikti šios organizacijos na
riais ir dirbti visiems lietuviams naudingą darbą.

Chicagoje praeitą sekmadienį įvyko Tėvynės Mylė
tojų Draugijos seimas. Atsakomingi pareigūnai prane
šė susirinkusiems apie iki šio meto vestus darbus, Miami 
mieste vykusius pasitarimus ir planus ateičiai. Paaiškėjo, 
kad ši organizacija, išleidusi Vinco Kudirkos raštus ir ki
tas knygas, yra pasiryžusi tęsti švietimo ir auklėjimo 
darbą. Nutarta išleisti vieną kitą veikalą lietuvių kalba, 
bet seimo, dalyviai aiškiai pasisakė už reikalą vieną kitą 
vertingesnį lietuvių literatūros darbą išversti, angliškai ir 
išleisti. Amerikoje yra didokas skaičius-trečios ir ketvir
tos kartos lietuvių, kurie'nebekalba gimtąja kalba, bet 
kurie norėtų pažinti savo tautos istoriją ir literatūrą. 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos vadovybėn įėjo žmonių, pa
siryžusių tęsti šios draugijos vestą darbą.

Chicagoje įvyko ir Amerikos Lietuvių Tautinės San
daros konferencija, kurios metu gerokai pertvarkyta šios 
organizacijos vadovybė. Pirmininku išrinktas Frank 
Bastys. Reikalai-pavesti adv. K. Šidlauskui sutvarkyti.

„ „ x___ _____ o____ o____r__ a__ Ši savaitė, kaip matome, buvo darbinga, nes posė-
Visi atsimename, kad šių metų birželio antrojoj pu-įdžiavo ir tarėsi dar ir kitų lietuviškų organizacijų pa- 

sėj New Yorko ir Pennsylvanijos valstijose siautė ne-! reigūnai.

Daugumos dėmesį atkreipė metinė Amerikos Lietu
vių Tarybos konferencija. Suvažiavusieji didžiųjų Ame
rikos lietuvių politinių grupių atstovai ir susivienijimų pa
reigūnai penktadienio vakarą pasikeitė nuomonėmis svar
besniais klausimais, o šeštadienį gyvai dalyvavo Ameri
kos Lietuvių Tarybos svarstymuose. Iš anksto svarbes
nius klausimus aptarus ir susitarus, pati konferencija 
praėjo gana sklandžiai.

Džiugu, kad Amerikos Lietuvių Taryba tęsia užsi
motą savo darbą. Taip pat visiems malonu, kad šios kon
ferencijos metu nesisvaidytą tuščiais kaltinimais, kaip 
būdavo anksčiau prieš panašias konferencijas. Vadovy- 
bėn įeiti nepajėgiantieji svaidydavosi “senių”, “atsilikė
lių” ir dar kitokiais įžeidinėjimais. Taryboje pasiliko da
lis senių, bet joje yra didokas skaičius ir jaunesnių. Ta
rybos sąstatas pasikeitė, bet tarybos tikslai liko, tie patys. 
Kiekviena politinė grupė, radusi tinkamus, žmones, cent
ro valdybon ir pačion tarybon siunčia pačius geriausius 
ir gabiausius. Jeigu atsiranda gabių jaunesnių tarpe, tai 
kiekviena politinė grupė mielu noru juos skiria atsako- 
mingam darbui.

Be Amerikos Lietuvių Tarybos, Chicagoje posėdžiau
ja Susivienijimo -Lietuvių Amerikoje centro valdyba. Vie
ni Pildomosios Tarybos nariai gyvena Chicagoje, o kiti 
atvažiavo į Amerikos Lietuvių Tarybos konferenciją, to
dėl jie nutarė čia susirinkti ir aptarti kelis Chicagą ir vi
są organizaciją liečiančius reikalus.

Savo laiku keli gudragalviai kritikavo SLA, kaltin
dami šią seniausią ir turtingiausią organizaciją nenoru 
paremti lietuvybės ir nesirūpinančią švietimu. Dažniau
siai kaltina šios organizacijos darbo nepažįstantieji ir 
apie jos vedamą darbą nieko nežinantieji. Jie baigia savo 
kaltinimus reikalavimu duoti jiems bent milijoną dolerių. 
Jie, girdi, kitaip viską sutvarkytų. Lietuviai nežino, ką 
SLA kritikai naudingo ir pozityvaus yra padarę, bet jie 
kėsinasi į kitų sukauptus ir pelningai saugomus pinigus.

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys)

Jis gyvena netoli jūros, ku
ri lengvai pėsčiomis pasiekia
ma. Miestelyje visi namai smė
lio apėsti. Sako, kad vos tik 
nudažo, po nepilnų metų ir 
vėl viskas byra, krenta ir sie
nos bei langinės prašosi dažy
mo. Visi namai labai panašūs 
į Californijos statvba. *

MAŽAI MUMS ŽINOMAS** 
KUWAITAS

Manau, kad daug kas apie 
tą Kuwaito kraštą mažai žino. 
Gal kam kils klausimas, iš kur 
jis jau toks turtingas ir iš viso 
kas tai per kraštas. Kuwaitas 
randasi rytu Arabijoje, prie 
šiaurinės Persijos Įlankos kran
to, britų protektoratas nuo 
1914; plotu apie 5000 kvad. ki
lometrų. Gyventojų jis turi tik 
250.000. Jo sostinė Kuwaitas 
100.000 gyventojų. Kraštas ma
žas, bet vienas didžiausių pa
saulyje naftos rezervuarų, ku
rio ištekliai apskaičiuojami 
40.000.000.000 statinių, t. y. 37 
procentai daugiau negu turi 
pati Amerika. Naftai eksploa
tuoti sudaryta tarptautinė ben

drovė Kuwait Oil Co., kuria 
valdo pusiau britų Anglo v- 
Iranian Co. ir amerikiečiu 
Gulf Exploration Co., kurioje 
ir mūsų tautietis Astravas dir
ba. Toms bendrovėms pradė
jus dirbti, K. naftos produkci
ja pakilo 56 milijonų tonų per 
metus. Sultanatas iš naftos 
koncesijų turi didelių pajamų, 
kurias panaudoja krašto žmo
nių gerovei, čia nemokamai 
teikiama medicinos pagalba ir 
švietimas. Gaila, kad geria
mas vanduo turi būti impor
tuojamas. Anksčiau buvo įve
žamas , o dabar juo aprūpina 
pastatyti didžiausi pasaulyje( 
vandens destiliatoriai. Nežiū
rint to, sakoma, kad kai pasi
baigs naftos turtai, sustos gau
ti ir’vandenį. Tada ši sala bus 
mirusi vėl, taip kaip ir buvo 
prieš daugelį metų. Tad vieti
nių didybė pralenkia visus tur
tus. kurie jų rankose šiandien 
yra. Jie kelia kainas ir dalis jų 
naftos turtų dega dieną ir nak
tį be jokio perstojimo. Iš tolo 
visą laiką matau didelį gaisrą 
ir stebiuosi kas ten dega.

— Važiuojame, — taria As

travas, — ir pamatysi ką tie 
bepročiai su žemės turtais iš
darinėja. Kelias geras, asfal
tas ir “džipas” lekia per lau
kus. Vėjo sukeltos bangos vė
sina karštą vakaro orą. Mes 
riedame didelio gaisro link, ku
ris nušviečia vakaro prieblan
dą. ’Štai ir sustojame. Matau 
— liepsnos raižo padangę ir 
nuo jų darosi karšta ir mums 
čia. Sako, kad milijonai sude
ginami tik tam, kad dėl kainų 
nepajėgiama susitarti.*- Tad jei 
nėra reikiamos kainos, geriau 
tegul dega. Taip tad beprotiš
kos didybės apsėstas turtin-' 
gas Kuwaitas degina milijonus, 
paleisdamas turtus į orą dū
mais. Tokiu jų darbu daugelis 
labai piktinasi, bet nieko ne
gali padaryti.

v -
AUKSU PERTEKĘS į 

KUWAITAS

Rytojaus diena atėjo visu sa
vo grožiu ir tyrumu, koksai 
tegali būti tik šiltuose kraštuo
se ir prie vandenynų. Tautie
tis Astravas pasiima laisvą die
ną ir mes važiuojame į sostinę 
pasidairyti. Kelio tik ‘25 kilo
metrai. Čia eina ir autobusas, 
kurį vėliau teko išbandyti ir 
labai patogiai nuvežė į patį

centrą.
Veža gatve, kuri turi vardą 

ir numerius. Tai konsulatų ra
jonas. Gatvė graži, daug me
džių ir namai pasigėrėtinai at
rodo. Užeinu į Irako konsu
latą ir susitvarkau man reikia
mą į tą kraštą vizą. Konsulato 
raštinę radome “apgultą” ir 
nusigandau, kad reikės visos 
dienos laiko, bet amerikiečiui 
buvo didelė išimtis ir aš gavau 
vizą per valandą.

Mieste žemės plotai neapsta- 
tyti ir vėjas nešioja smėlį. Pa
sukame į auksu žėrinčias krau
tuves. Jos priverstos aukso be 
jokios dekoratyvinės tvarkos. 
Jo tiek daug, kad net aiktelė
jau tai pamatęs. Aukso išdir
binius čia neša dėžėmis, kaip 
kokius vaisius. Jis visas nema
žiau 18 karatų. Kainos pasakiš
kai pigios. Už išdirbimą jie 
nieko neskaito, b pasvėrę sąs
kaitą duoda tik už svorį. To
kiu masyvių aukso išdirbinių 
dar niekur nebuvau matęs. 
Moterys čia nešioja aukso iš
dirbinius ant kojų ir kaktos.! 
Veidai užrišti, paliktos tik akys 
ir kakta, kuri visa apkrauta 
aukso išdirbiniu. Dažniausiai 
tas aukso išdirbinys išvien pa
dengiąs jos visą* kaktą. Arba

Senate vasario 16 d, paminė
jimas įvyko vasario 17 glo
bėjas Illinois senatorius Char
les Percy.

Pareiškimus Lietuvos bylos 
reikalu padarė labai didelis 
skaičius kongresmanų ir sena
torių.

Vasario 16 d. minėjimai lie
tuvių kolonijose irgi buvo vi
sur organizuojami, ypatingai 
bandant atkreipti Amerikiečių 
spaudos dėmesį ir tuo duodant 
mūsų reikalui daugiau dienos 
šviesos. Chicagos ir Miami 
Amerkios Lietuvių Tarybos 
minėjimai ypatingai gerai pa
vyko. Daug Tarybos narių — 
Valaitis, Kleiva, Staniūnas, a.' 
a. teis. Zuris, Stasys ir kiti da
lyvavo kalbėtojais x įvairiuose 
^minėjimuose. Taip pat vasa
rio mėn. Prez. Nixonui prieš 
kelionę į Kiniją buvo įteiktas 
memorandumas.

Kovo 28 — 29 dienomis man 
teko dalyvauti valstybės depar
tamento suruoštoj politinėj 
konferencijoj tautybių organi
zacijų vadovams Washingto- 
ne. - t .

Balandžio 15 — 16 d. Wa
shingtone įvyko II pabaltiečių 
informacinė konferencija — ku
rioje įdomų pranešimą padarė 
dr. Kramer —pentagono poli
tinis patarėjas. Konferencija 
buvo sėkminga.

Balandžio mėn. buvo išleis
ta patobulinta — papildyta ge
nocido parodos katalogo II lai
da — 5000 egz. Katalogas par
davinėjamas po 1 dolerį.

Vienas iš svarbesnių įvykių 
buvo geg. 17 d. Baltuose Rū
muose įteikiama 75.000 para
šų peticija su memorandumu 
Prez. Nixonui prieš jo kelionę 
į Maskvą. Peticijos buvo įteik
tos jo specialiam patarėjui Mr. 
Harry Dent čia noriu pabrėž
ti, kad prie šios peticijos pa
rašų greito surinkimo visi 
Amerikos lietuviai labai nuo
širdžiai prisidėjo ir todėl vi
siems už tai labai dėkoju.

Artimai bendradarbiavome 
Su Alto skyriais, Vliku ir diplo
matine tarnvba.

koj Rėmėm IV Tautinių Šokių 
.Šventę rir . Jaunimo Kongresą,-, 
rengiamą lietuvių bendruome
nės. Nors Jaunimo Kongreso 
paskaitų cikle Amerikos Lietu- 

. jdų-Tarybai-nebuvo duota pro
ga savo veiklą ir atliktus dar
bus pristatyti Kongreso daly
viams.

Dalyvavau kaip ALTos pir
mininkas SLA seime ir Sanda
ros pasitarime, Miami Beach, 
Fla.

(Bus daugiau)

policinių nei vietų respublikos piliečių.
Pav. Sovietų Sąjunga 

diplomatinius 
101 valstybių, 
atstovaujama 
ministerių — 
ar plenipotentiarinių titulų. Iš 
tų 95 ambasadorių — 91 yra 
rusai, 3 uzbekai ir 1 žydas.

Šis pavyzdys aiškiai parodo 
Sovietų piliečių lygybę. Ir ne
tikėkime, kad lietuvių padėtis 
okupuotoje Lietuvoje yra ki
tokia. Kiekvienas lietuvis, ku
ris yra patriotas, yra rusų val
džios sekamas ir kontroliuoja
mas.

Tuo pačiu sykiu yra labai 
svarbu turėti kaip galima arti
mesnį ryšį su kraštu, kad ten 
esantieji mūsų broliai ir sesės 
galėtų gauti informacijų iš va
karų pasaulio ir taip pat maty
tų, kad jie nėra mūsų užmirš
ti.

Būdais kaip tą ryšį palaiky
ti, nėra dar pilnai ir tobulai iš
dirbti; ir todėl kraštutinių pa
sisakymų šiuo klausimu reik
tų vengti, kol bus surasta vi
siems priimtina formulė.

Bet taip pat turime labai, la
bai giliai įsidėmėti ir žinoti, 
kad tie lietuviai, kurie tarnau
ja ar Sovietų Sąjungos, ar ang
lų, ar vokiečių , ar amerikie
čių įstaigose ir tų įstaigų nu
statytus bendravimo metodus 
bando primesti mūsų išeivijai, 
jos organizacijoms ir kurie nė
ra mūsų reikalui naudingi, ga
li padaryti žalą, nes tai skaldo 
mūsų vieningumą.

Mes esame Amerikos pilie
čiai ir esame atsakomingi už 
šio krašto gerovę; norime, kad 
Amerika būtų stipriausia ir 
galingiausia valstybė, nes tik 
ji gali išsaugoti mažtjjų tautų 
interesus. Bet lygiai taip pat, 
ir net daugiau, mes esame at- 
sakomingi ir už Lietuvos kraš
to ateitį, nes tik mes šiame lais
vame pasaulyje tegalime apie 
Lietuvą viešai kalbėti ir 
laisvės reikalauti.

Amerika stipri, didelė, 
linga valstybė — ji gali 
leisti bendradarbiauti su 
vietų Sąjunga ir laukti, 
ten pasikeitimas Įvyks’ne t evo- 

Jliucijos keliu. Bet Lietuva yra 
per maža ir per daug iškankih- 
ta — kdd to pasikeitimo galėtų 
laukti — nes kol tas įvyks^fen 
lietuvių jau gali nebebūti.

DARBŲ APŽVALGA
Vasario 16 d. proga, buvo 

padaryti pareiškimai Visiems 
senatoriams, kongresmanams 
ir valstybės departamentui.

Vasario 16 d. paminėjimas 
Kongrese įvyko vasario 17 d. 
— Globėjas, kaip ir praeityje, 
buvo Pennsylvanijos kongres-

- čia 
susi-

turi 
su 

yra

Mes neturime 
teisinių priemonių mūsų veiks
nių nutarimams vykdyti 
reikia visų geros valios, 
pratimo ir tolerancijos. Mūsų
lėšos taip pat yra ribotos, ir 
mes sunkiai suaukotus pinigus 
negalime leisti darbų dublika- 
cijai.

Turime pasmerkti tuos, ku
rie nuolat be pagrindo ar prie
žasties bando visada kritikuo
ti ir niekinti mūsų organizaci
jas. Visi turime atsiminti, kad 
visi organizacijose dirbantieji 
tai daro iš meilės tėvų kraštui, 
kiekvienas gali ir yra prašo
mas ateiti j organizacijas ir 
dirbti. Kiekvieno pagalba yra- 
reikalinga ir naudinga. Kiek
viena pozityvi kritika yra lau
kiama. Bet kritika su pikta 
valia ar priešo inspiruota turi 
būti eliminuota iš mūsų tarpo. 
Ėjimai ar priešo primesta veik
la ir tik jam fenaudinga nors ir 
labai gražiai skambėtų, turi 
būti iškelta j viešumą ar at
mesta. - t

Politinėje veikloje jausmų 
ir sentimentų reikia dažnai at
sižadėti, kad galėtume būti ob
jektyvūs sprendimuose. Spren
dimai, paremti emocijų įtako
je — kenksmingi, ypatingai, 
jei tie emociniai sprendimai yra 
priešo švelniai įliūliuoti.

Netikėkime ir nebūkime na
ivūs, kad rusų atsiųsti meni
ninkai — yra atsiųsti mums 
Lietuvos meilės-įkvėpti, lygiai 
netikėkime, kad ir į Lietuvą 
organizuojamos vaikų ekskur
sijos yra norint iš jų padaryti 
naujus, geresnius Lietuvos 
laisvės kovotojus.. Tai yra ab
surdas — priešo mums primes
tas per mūsų pačių brolius ir 
seses, suklaidintus, emocinių 
sentimentų; jausmų pagautus 
brolius ir seses. Jei Lietuvoje 
lietuviškumas nebūtų naikina
mas, ar Kudirka būtų teisme 
kalbėjęs? Tik prisiminkime 
Simo Kudirkos žodžius teisme: 
“mes dabar esame pasmerkti 
dar lėtesnei mirčiai — mirčiai 
rusifikacijos ir asimiliacijos”.

Rusai kiekvieną kraštą nori 
rusifikuoti ir bet kokį tautinį 
pasireiškimą užgniaužti, kas 
netarnauja propagandai.

Jie niekada ir niekur nėra 
paskyrę etninių grupių žmo
nių į aukštesnes, sprendimus 
darančias pozicijas.

postuose sėdi tik
Visuose

santykius 
kuriose ji

95 ambasadorių,
extraordinariniu,

ga-| 
sau

aukštuose 
rusai. Rusų atstovybėje Ame
rikoje dirbantieji lietuviai yra 
tik paprasti okupanto agentai 
— atlieka jiems pavestą emi
gracinės veiklos skaldymo dar
bą įvairiais metodais. Sovietų 
sąjunga šiuo metu labai didelę 
propagandą varo dėl sovietų 
piliečių “lygybės” ir kad viso------- --- ------ j--------------------j —
se postuose yra lygiai visų so-'manas.Daniel Flood.

ant kojos papuošalai išgravi
ruoti, išsagstyti brangiais ak
menimis, platūs ir sunkūs. 
Tikrai kur kas būtų gražiau, 
jei tokį brangu papuošalą ne
šiotų ant kaklo arba ant ran
kos. Pagaliau, moterų čia nei 
kojų nei rankų visai negalima 
matyti. Jos apsisupusios juo
domis ilgomis togomis ir pla
čios rankovės dengia jų ran
kas. Tokiu aprėdalu atėjusios 
į krautuves jos maustosi apy
rankes, maunasi ant kojų 
brangenybes ir perka, perka. 
Pažiūrėjus į jas, gaila darosi, 
kad tų gražių brangenybių nie
kas negali matyti, arba jos pa
sirodo labai retais atvejais, kai 
jos ištiesia ranką ar kiek pake
lia tą savo juodą svarią “togą”. 
Keista, kad čia jokių imitacijų, 
kokios labai madoje turtingo
je Amerikoje, nei su žiburiu 
nerasi. Viskas aukso. Balto, 
raudono aukso, mažų ir masy
vių išdirbinių tiek stebinančiai 
daug ir pigiai, kad turistai 
stačiai nustebinti ir perka, per
ka.

Užeiname Į tautinį muziejų, 
kuris nepasižymi eksponatų 
nei įdomumu nei gausumu. Ke
letas archeologinių iškasenų, 
jų turtingų šeikų liekanų — ir
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viskas.- Muziejus miešto cent
re, prie jo , didelė aikštė, bet 
joje tik vėjas smėlį gainioja.

Kitą-dieną pasimaudau van
denyne, kuris labai maloniai 
atgaivino ir sustiprino. Treje
tą dienų čia praleidau. Tai, ži
noma, labai mažai, kad kas 
daugiau būtų galima parašyti. 
Žinau, čia nėra nei alaus, nei 
svaiginančių kitokių gėrimų. 
Tad, savaime aišku, nėra nei 
naktinių klubų, bei pasilinks
minimų. Nors sako, kad tur
tingieji vilų savininkai turi 
viską: ir visky ir naktinius 
klubus, kuriuose iš užsienio 
suvežtos mergos šoka, juos 
linksmindamos. Bet visa tai 
prieinama tik turtingąją! kla
sei. Taip pat esą ir pas juos 
privačių , didingų ir turtingų 
balių, kur jie pademonstruo
ja savo auksą ir parėdus. Ta
da susirenka damos jau nu
dengtais veidais ir baliaus kil
mingais drabužiais. . Kartais 
turtuoliai Sa importuoja ir 
operą, baletą ar dramą. Vieto
je tokių meno institucijų čia 
nėra.

Sukame ir sukame laikrodį 
atgal, kad atgavus per Pacifi- 
ką skrendant prarastą dieną. 
Nei pats nepamačiau, kai pra

"NAUJIENOS“ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

bėgo trejetas dienų nepažįsta
mame Kuwaite. šiaip čia žmo
nės labai simpatingi, nors ki
tokio -galvojimo. Nei vienas 
elgeta čia manęs nepasitiko iš
tiesęs rankos ir neprašė vaikai 
pinigų. . Nors tykinėjančių ma
čiau labai daug, tarpe jų gal 
daugiausia vyrija. Jiė visi kur 
nors susirinkę pypkes rūko ar
ba šiaip koją ant kojos pasidė
ję ką nors, diskutuoja. Bendrai, 
čia niekas niekur neskuba. 
Darbe ir jokio tempo nematyti. 
Nepadarys šiandieną, ateis 
rytdiena. Tad kam skubėti?

(Bus daugiau)

KAIP SURASTI NAMUS
Du draugai važiuoja trauki

niu pro didelį priemiestį. Jame 
pristatyta vis naujų vienodų 
namų.

— Žiūrėk, visi namai, kaip vie
nas, — sako vienas jų. — Man 
čia būtų nuobodu gyventi.
" — Oaš tai visiškai negalė
čiau čia gyventi, — sako antra
sis. — Girtas tai ir per šimtą 
metų nesurasčiau savo namų.
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SKAITYK "NAUJUKAS“ -

JOS TEIKIA GERI TĮSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS



DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AU5Ų, NOSIES 

IR GERKLSS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2853 63rd STREET
Ofiso telef.: PROSPECT 8-3229 
Rezid, telef.; WAIbrook 5-5076

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

Rerz. teL 2394663

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA ' 
6449 So, Pulaski Rd. (Crowford 

AAodJcai Buildins). Tol. LU 5-6446
Priima ligonius pagal gn-sitarimą 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

, Tolofu PRospoc* 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rw. 3241 WEST 66th PLACE 
' Phone: REpubiic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
T.l.f, 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

• Kiekvienas šaulys-lė turėtų 
būti ambasadoriais pavergtos 
Lietuvos vadavimo darbe.

LAST Centrą Valdybos rūpes
čiu šaulių daliniai įsikūrė jau 
įdekviename dideliame Amerikos 
mieste, šaulių kuopos gerai vei
kia ir dirba lietuvišką kultūrinį 
darbą. Tai dar viena jėga .mūsų 
kultūriniame darbe. Bet kiek
vienas šaulys-ė^ privalo nepa
miršti, kad be savo pagal statu
tą uždėtų tiesioginių šauliškų 
pareigų šauliai turi daug lietu
viškų tautiškų pareigų. Tai mū
sų pavergtos tėvynės, brolių ir 
seserų likimas, palengvinimas 
jiems jėga primesto verga
vimo okupantui. Rodos, kam 
mums reiktų rūpintis, kiti mūsų 
politiniai veiksniai tuo rūpina
si. Vlikas, Lietuvos vardu, at
stovauja ir informuoja visas

----  ■_ 1 1 ' a

DR PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71»f STREET 
Ofisu; HEmlock 4-5849 

RaricL: 388-2233
OHSO VALANDOS: 

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

ir šeštai, tiktai susitarus.

Rex.: GI 84)873

DR. W. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AUCEUŪNAITĖ

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ.

Telof. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET ; ‘ 

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

GRADINSKAS
GRUNDIG 
Hi-Fi STEREO

SU 24 GARSIAKALBIAIS 
2512 W. 47 ST. — F R 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
L ■ ■ • - ■ —a

GĖLININKAS
- (PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GRLINYC1A 
2443 WEST 63ra STREET 

ral.fon.i: PR 84)833 ir PR 84)83*

kPERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA . .
R. Š E R E N A 5 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

. KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st 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: antrai, nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek- 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

MOV I N G
Apdraustas perkraustymas 
,.L iš įvairiy atstumu. 
' ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TeL: F Rentier 6-1882

/=■ ---- —-2—-Į- 

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kii. A. M.

J > * -^ -.<
I ’■ ‘ ..... , - ’5

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

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

CHICAGO, ILL. 60629
-----

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
IKI GRUODŽIO 4 DIENOS 

PAVADUOJA DR. P, STRIMAITIS

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

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef; HE 4-2123. 

’ Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

~ p. Šileikis, o. p.SCh ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
wL. Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

*•' dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t L

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

Telef.: PRospect 6-5084

PORBFT HRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

C>ir wildlife b« ao defetesr 
tgAiost the areleif x»e of ire.

i So pleoe MIoy Smokey‘i ARCe 
I Abnyj bold mircbei mH o»kL 
» Be raw so dro^vM all aunp&rei,

them ugaiDL Crash 
mokėt dead oac

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
’NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

pasisekimą biznyje

Pleeeef >nly vrm cm

valstybes, kurias tik prieina apie 
Lietuvos okupaciją, apie mūsų 
tėvynės priespaudą ir daro vi
sas pastangas, kad Lietuvos ne
priklausomybės byla nebūtų už
miršta, kad ji būtų visada ir vi
sokiomis progomis gyva ir ak
tuali pasaulio arenoje. Altas rū
pinasi ir telkia lėšas Lietuvos 
vadavimo darbui ir rūpinasi, kad 
rusai neužmarintų Lietuvos oku
pacijos neprižinimą ir kad Sovie
tai neišgautų iš Amerikos Lie
tuvos okupacijos pripažinimo 
Maskvos naudai.. Mes visi turi
me toms politinėms organizaci
joms padėti. Padėti galime daug 
kuo. Važinėti, be Alto ir Vliko 
žinios į Wašingtoną, pavienims 
asmenims ar kreiptis į Preziden
tą-Lietu vos vadavimo klausimu 
būtų politinio darbo kliudimas 
tiems,. kuriems tas darbas pri
klauso. Pavienių asmenų arba 
pavienių kultūrinių organizaci
jų kreipimasis politiniais reika
lais į Amerikos State Departa
mentą" neduoda jokios naudos 
Lietuvos politinei kovai už lais
vę, bet priešingai toks kreipima
sis susilpnina Vilko ir Alto veik
lą. State Dep-tas gali būti su
klaidintas ir padaryti nenaudin
gų sprendimu Lietuvai, nes ka
da du kreipiasi, nežinia kuris yra 
autoritetingas tuo reikalu kal
bėti.

Mes, ypač šauliai, galėtume 
daug kuo padėti ir talkininkauti 
Lietuvos vadavimo darbe, nes 
mūsų .šaulių tikslas yra remti 
kiek galima darbą bkupuotos 

■'Lietuvos vadavime. Mes turi
me budėti, nes Maskvos agentai 
atvykę čia į Ameriką, visokiais 
būdais mus skaldo, kiršina ir 
trukdo mūsų Lietuvos, vadavimo 
darbą. Okupuotos Lietuvos ko
munistams Maskvos padlaižiams 
ateis galas, kaip atėjo galas Suo
mijos Karėlos suomiams komu
nistams, nes Suomių »Karėlos 
respublika buvo panaikinta, kai 
tik toje respublikoje Maskvai 
siunčiant savo kolonistus rusų 
gyventojų, padaugėjo virs, 50%. 
Karelija rusiška, ir suomiams 
komunistams, Maskvos padlai
žiams, nebeliko kas veikti. Visos 
vietos rusų užimtos. .Maskva 
ruošia tą patį Estijoje, Latvijo
je ir mūsų Lietuvoje. Maskva vi
sokiomis priemonėmis didina ru
sų gyventojų kiekį okupuotoje 
Lietuvoje, o mus per visokias 
melagingas viliones migdo, kad 
mes nematytume ir negirdėtų- 
me.

Pavyzdžiui, jei kariuomenės 
divizija kariauja su priešu, tai 
štabas rūpinasi, kad kiekvienas 
eilinis karys būtų Įtrauktas į 
kovą su priešu, žiūrima, kad ka
riai nesikištų Į štabų veiklą. Jei 
su priešu kariautų . tik štabas 
keliolika žmonių, tai kova būtų 
silpna *ir divizija visada pralai
mėtu. Mes būdami tu štabu — 
Alto Vliko eiliniai nariai priva
lome juos remti ir kiek galima 
padėti. Altas ir Vlikas daug 
dirba raštu ir žodžiu, daro didelę 
Įtaką Į valstybių valdžias, bet 
neturi galimybių kontaktuoti 
amerikonų mases. Mes šauliai, 
būkime pionieriai. Amerikos 
visuomenės nuomones seka ir 
valdžia Jei mes šauliai ir kiti 
lietuviai Amerikoje turime daug 
tūkstančių pažinčių amerikonų 
tarpe, tai išnaudokime tas pa
žintis savo pavergtos tėvynės 
naudai, informuokime kiekviena 
proga apie pavergtoje Lietuvoje 
komunizmo vedamą terorą: apie 
lietuvių bažnyčių uždarymą ir 
pavertimą sandėliais ar teatrais, 
apie neleidimą kunigams bažny
čioje mokyti vaikus katekizmo, 
apie vyskupų ir kunigų trėmimą 
Sibiran, apie priverčiamą darbi
ninkų laikymą prie darbo, apie 
uždraudimą darbininkui pakeis
ti darbą be valdžios leidimo, apie 
persekiojimą žmonių, kurie lan
ko bažnyčias arba krikštija vai
ką bažnyčioje: Tokių žmonių pa
vardės skelbiamos dirbtuvių sie
niniuose laikraščiuose ir tie žmo
nės skelbiami liaudies ir vals
tybės priešais” ir tokiems dar-

I bminkams msžimuni atlygini
mai fr duodami durbai.
Mes lietuviai turime daugybę 
gerų progų amerikonų tarpe, 
dirbtuvėse, bažnyčiose, kaimy
nystėje, mokyklose ir universi
tetuose. Amerikonams reiktų 
duoti ir raštu, apie okupuotos 
Lietuvos vargus ir kančias.

Knygutė išleista “Komuniz
mo karas su Dievu”, ar kitos Al
to ir Vliko išleistas brošiūros la
bai tiktų paskleisti pažįstamų 
amerikonų tarpe. Duodami ži
nias apie okupuotos Lietuvos 
kančias, pastebėkime, grėsmę ir 
Amerikai, nes komunistų Mask
vos tvirtovė — Kuba, čia pat vos 
už 100 mylių nuo JAV-bių. čia 
ir bus mūsų ambasadoriavimas 
ir talka Vlikui ir Altui ir bus 
patikslinta amerikonų opinija 
apie komunizmą. Jei vaikas ei
na Į mokyklą, tai būtinai reikia 
savo vaikui ir pažįstamiems pa
aiškinti, kad vaikai Lietuvoje 
yra priversti priklausyti “kom- 
somolams”, o jei nepriklauso, tai 
tėvai yra visokiais būdais per
sekiojami, o vaikas, nebūdamas 
komsomolu' (komjaunuoliu), ne
gali patekti į universitetą arba 
į bet kokią kitą aukštą mokyklą.

Mes čia Clevelande turime 
apie 52 organizacijas, o tenai 
okupuotoje Lietuvoje yra, kaip 
žinome, tik viena komunistų par
tija ir ji yra yra privaloma, jei 
nori gauti geresnį darbą.

Rūkienės, Sibiro tremtinės, 
yra išleista knyga apie komu
nistų kalėjimus ir Sibiro kon
centracijos stovyklas, kur žmo
nės kankinami. Tai yra la
bai gera knyga, bet didelis klau
simas ar daug amerikonų žino 
apie tą knygą. Mūsų visų parei
ga tokią knygą turėti ir pain
formuoti pažįstamus ameriko
nus.. Jei mes gyvename šalia 
amerikonų ir jei jie nežino, kad 
mes esame komunizmo aukos ir 
jie nežino ir nėra mūsų painfor
muoti, kas darosi okupuotoje 
Lietuvoje, tai yra pasileidimas 
ir mums patiems gėda. Taip 
neturėtų būti. Mes esame gar
bingos tautos žmonės, tad ne
reikia būti perdaug kukliems, ne
sivaržyti duoti, informacijų sa
vo amerikonamš kaimynams. To-

kiu būdu mw padėsime ąąvo tė
vynei ir įgausime daugiau drau
gų Ir simpatikų mūsų pavergtos 
tėvynės naudai.

Amerikos spaudos darbuotojai! 
nėra nukentėję nuo komunizmo 
ir jie yra arba neutralūs, arba 
kai kurie net simpatizuoja ko
munizmui ir apie Lietuvos per
sekiojimą dažniausiai nededa į 
savo spaudą, o jei kai kada kai 
kam pavyksta kokį straipsnelį 
parašyti apie Lietuvos bėdas ir 
priespaudą, tai retas įvykis. Kas 
lieka mums lietuvių daugumai 
daryti: tylėti ir būti pasyviems ? 
Ne, mes turime kiek mums są
lygos leidžia ir kiek mes pažįs
tame amerikonų, visur ir visa
da kelti aikštėn ir informuoti 
apie Lietuvos priespaudą.

žinau vieną atsitikimą kuomet 
profesorius Pakštas buvo užėjęs 
Clevelande pas amerikoną dak
tarą patikrinti savo sveikatos 
ir Pakštas smulkiai papasakojo 
jam apie komunizmo baisenybes 
ir priespaudą Lietuvoje. Gydy
tojas rimtai ir atidžiai išklau
sęs Pakšto pasakojimų, padėto
jo ir net neėmė jokio honoraro 
už apžiūrėjimą. Paprastas vi
zitas pas specialistą 20 doL Jei 
mes visi ir visur duosime ko 
daugiausia amerikonams infor
macijų, tai ir bus mūsų šaulių 
ir visų lietuvių ambasadoriavi
mas Lietuvos naudai.

v
Vieną kartą Amerikos prezi

dentas Kennedy pasakė: “Ne
žiūrėk, ką tau duos Amerika, 
bet žiūrėk, ką tu gali duoti Ame
rikai”. Taip ir mes negalime 
klausti, ką mums duos lietuvy
bė ir pavergta Lietuva, bet tu-, 
rime klausti savęs, ką mes ga
lime gero duoti pavergtai Lietu
vai.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

K*** saka, |oy jame gyvena, tas taip pitr kaip jisai elgėsi, ir pati 
turi elgtis* 1 Jooo 2:6.

Kuris taip sako, tas turi elgtis kaip jis elgėsi; visuose savo apsiėjimuo
se ir geruose darbuose jis turi vengti visokio pikto. Sulig savo išgale jis turį- 
stengus vaikščioti Jėzaus pėdomis. Taip sakydami nereiškiame, kad iš jo, 
yra pareikalauta ir kad jis savo netobulame kūne galės pasielgti taip to^ 
bulai kaip pasielgė jo Viešpats, kuris buvo kaip kūnu, taip ir kituose 
atvejuose visai tobulas. Tie žodžiai turi tik vieną reikšmę ir sako mums^ 
kad turime vaikščioti kaip jis vaikščiojo — eiti tuo pačiu keliu, į ta pa^ 
rią pusę, prie to paties ženklo ir taisykles, kurią jis įsteigė ir pats pripažino

♦̂

Kristus pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tiJcroji Kri» 
taus bažnyčia. I Tisus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi ‘Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavrite, jet 
parašysite tekiu adresu: Mr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago, 
IltlrMHš 60629.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
ŽBaElžimMBaBIlllliitilŽžžBigimiSiži

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
\J#/ 2533 W. 71st Street

•C Tk >9 Telef.: GRovehill 6-2345-6

** 1410 So. 50th Ave., Cicero
Jį 1 Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
1 AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas Įvyks 
trečiadienį, lapkričio 15 d. 12:30 vai. 
popiet Almera Simons miesto parke
lio svetainėje, 1640 N. Drake Ave., 
pirmame aukšte, 103 kambaryje. Na
riai ir narės prašomi laiku atvykti $r| 
norinčių įstoti į mūsų klubą kandida
tų atsivesti. Po susirinkimo bus kuk
lios vaišės. >

W. Menkus, sekr.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

SOFIJAI MILASEVICIENEI
. . mirus,

jos vyrui Povilui Milaševičiui, sesei Bertai 
Yuknienei ir artimiesiems nuoširdžią užuo
jautą reiškia
' : Martynas Gudelis

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-C05DITIONED KOPLYČIOS

SOFIJAI MILASEVICIENEI
mirus,

Povilui Milaševičiui ir jų artimiesiems nuo
širdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Jonas ir Helen Jokuboniai

1 A. t A. - ■
VINCENTA URNEŽIS
Pagal tėvus Juodelytė

• - . ■ - i

Gyv* Marquette Parko apyl.
Mirė 1972 m. lapkričio mėn. 14 dieną, 8;15 vai. ryto,z sulaukusi 

86 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Rokiškio aps., Suvainiškio vis., 
Kalniečių kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: sunūs — John Urnežis su šeima, gyv. Califomnoj 

ir Charles Umest, jo žmona Charlotte, 4 anūkai, krikšto sūnus Vy
tautas Urnežis ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko 2 seserys su šeimomis.
Priklausė Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų organizaci

jai, Našlių, Našliukių ir Pavienių klubui, Brighton Parko Lietuvių t 
Moterų klubui ir Pulmano Civilių klubui.

Trečiadienį, lapkričio 15 dieną. 6:00 vaL vak. kūnas bus pašarvo
tas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.

Penktadienį, lapkričio 17 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios i Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Vincenta Urnežis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sunūs, saverys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.
1...... —~—-------------- —..................................................

h
NARIAI:

Chicagog
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijoi

AMBULANCE 
PATARNAVl 
AAAS DIENA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ'Af

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YAruf 7-340]

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-10UJ>

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

; GEORGE F. RUDMINAS
3^9 So. LJTUAN1CA AVE. Tel.: YAras 7-1 lid-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

24Ž4 WEST 69th STREI7J KEpublic 7-1213
Ž314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667?
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III 974-4410

J P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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TEISYBĖ LAIMI

KALEVALOS VERTĖJAS

154 pusi, knyga.

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiusime.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL

t ė vy
li i eko

vis
nu-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

- GA 4-8654

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

WEDNES., NOVEMBER 15, 1972

REWRITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

HELP WANTED 4- MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

— Lilija Boreišytė - Almario. 
Lakewood, NJ., kartu su moti- SIUNTINIAI' 1 LIETUVA 

4* <*

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

*LP WAITED — MALE-FEMALE 
Reiki* Darbininky ir Darbininkių

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

Vertingi siuntiniai, oro paš
tu, pasieks gavėjus Lietuvoje 
dar prieš Kalėdų šventes. Kaina 
tik 82 dol. (6 skirtingi dalykai). 
Prašome kreiptis: Vyt. Žukaus
kas, Package Express, 2608 W. 
69 St., tarp Rockwell ir Talman, 
Chicago, Ill. 60629. Tel. WA 
5-2787. (Pr).

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS’ TERMINAMS 
' IR »EMAT$ NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progoms.

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

moralinės kančios, 
ir pralaimėjimai j 
skirtingai.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL ' TEL. VI 7-9127

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. DI. 60609. TeL: VI 7-3447

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdu sklypas. .. Tuoj ga 
Įima 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.

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

TFT, 436-7878

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

nors jie žino, kad 
pabėgusiu “nusikalti- 

buvo pabėgimas nuo ti- 
Žhigus rudajam ir juo- 
fašizmui, liko raudona- 

Didžiuosius nusikaltėlius

2501 W. 69th St., Chicago, Hl. 60629. _
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.

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

V. VALANT1NAS

— Muz. Vytauto Strolios va
dovaujamas New Yorko vyrų 
choras Perkūnas išleidžia dainų 
plokštelę “Labą rytą”. Ateinan
čiais metais choras švęs 10 me
tų sukaktį ir ta proga ruošiasi 
koncertui su simfoninio orkest
ro palyda. "i

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme

A. A L. INSURANCE A.REALTY 
A. L A OR A T T 1 S 

INCOME TAX 
4645 Se. ASHLAND AVĖ, 

LA 3-8773 
(Currency Ikehange įftalggj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

— Sandra Balskutė, Shirley 
Nausiedaitė, James Mataitis ir 
Charles Petrauskis iš Chicagos 
pietvakarių apylinkės yra Nort
hern Illinois universiteto baŲ 
giančiųjų studijas garbės stu
dentų sąrašuose.

Nei vienas žmogus, noris paimti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažįstantieji 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 $1.50 čeki 
arba Money Orderi,’ pridedant 20 c. persiuntimui paštui tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

— Susivienijimas Lietuviu 
Amerikoje (SLA) turi 3 atski
rus fondus: Tautinį — lietuvių 
kultūros palaikymui. Našlių ir 
našlaičių — socialiniams reika
lams ir Moksleivių — stipendi
joms. Įvairiomis progomis SLA 
kuopos ir paskiri • nariai fon
dams įteikia savo aukas.

— Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės atsikūrimo 54-rių 
metų sukakties minėjimas Įvyks 
lapkričio mėn. 26 d., sekmadie
nį, Jaunimo Centre. Iškilmin
gas pamaldas atnašaus ir tai 
dienai pritaikytą pamokslą pa
sakys kun. Borevičius, 11 vai. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Pa
maldų metu, koplyčioje giedos 
solistės: Genovaitė Mažeikienė 
ir Margarita Monkienė. Vargo
nais gros muz. Manigirdas Mo
tiekai tis.

na Felicija suruošė vietos bib
liotekoje lietuvių tautodailės 
ir buities parodėlę. Anksčiau jos 
gyveno Detroite. L. Almario vy
riausias sūnus mokosi Vasario 
16 gimnazijoje.

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tai.: REpublic 7-1941 ‘

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

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

TEL. — 776-5888 ,
Anicetas Garbačiauskas, sav.

Šiy metu Padėkos Dienos parade New 
Yorke bus ir šis ore kabantis Mickey 
Meuse. Jis yra 57 pėdu aukščio. Tuos 
paradus organizuoja Macy krautuvės.

— L. V. S. “Ramovė” Chica
gos skyriaus narių susirinkimas 
įvyks lapkričio mėn. 19 d. 12 v. 
Jaunimo centre. Susirinkime 
p. Adolfas.Baliūnas, Metropoli- 
ten Banko viceprezidentas, skai
tys paskaitą “Amerikos šių die
nų ekonominiai rūpesčiai”.

Trys dešimtmečiai tai ne
trumpas laiko tarpas žmogaus 
gyvenime. Per tą laiką jau 
subrendo nauja karta. Jau ir 
vaikų vaikai darosi savaran
kiški. Keitėsi laikai 
žmonės, jų papročiai ir pažiū
ros į gyvenimo apraiškas. Be
veik nepasikeitė tik mūsų tė
vynės okupantas. Tiesa, jau 
senai nėra žmogžudžio Stalino. 
Nuversti ir jo kultui pastatyti Į teiną 
balvonai 
išmesti 
siškojo

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:

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- 
*o garažas. $36.500.

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
olytelės. šaldytuvai ir virimo pečiai, 
hldymas gazu. alumin. langai. Pa
ramų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
’r Kedzie. 3150.000.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421 
6200 So. WESTERN AVE.

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kainn 
$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 katalikišku, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Moneę 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir paslyrH:

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

— Poetas Leonardas Žitkevi
čius New Yorke išleidžia savo 
naujų eilėraščių rinkinį “Dil
gės ir Lelijos”. Įvadą parašė 
Liudas Dovydėnas.

Sunkiau susikalbėti ir su tais, 
kurie atvyksta okupanto Įpa
reigoti. Tačiau įsitikinę, kad 
jų niekas neišduos, ir jie atvi
riau atveria burnas.

Va, nesenai atskirai išsikal
bėjus su vienu iš ten atvykusiu 
pareigūnu jis pasakė: “Apie 
jūsų turimas laisves, jūsų kad 
ir, paprastų xlarbininku gyve
nimo standartą ir visokių gė
rybių perteklių, okupuotos Lie
tuvos gyventojai ir svajoti ne
gali”. Jis pasakė, kad ten lie
tuviai daug dirba, prigamina 
visokių gėrybių, bet ruso pil
vas niekad nepasotinamas. 
Kultūrinių vertybių, kaip me
no kūriniai, literatūra, muzi
ka, teatras — pas juos irgi daug 
prikuriama, bet tai daugiau
sia tarnauja okupantų propa
gandai ir gyventojų dėmesio 
nukreipimui nuo skurdo. Be 
to, ką ten lietuviai geresnio 
sukuria, tai lietuvių talentų ir 
didelių pastangų dėka. Rusai 
lietuvių kultūrinių pasireiški
mų neskatina, bet dar trukdo, 
sekdami, kad nenukrypti! nuo 
rusiškojo komunizmo linijos. 
Jo manymu, mes čia jų pastan
gas per daug smerkiame ir ne
įvertiname jų darbo ir kūry
bos sąlygų. Esą “nesistebėkite, 
kad okupuotoj Lietuvoj atsi
randa Kudirkų, Kalantų, Sto
nių ir panašių. Atsiminkite, 
kad už mūsij nugaros visada 
stovi rusas”.

REAL ESTATE FOR SALE 
tyamai, Žemė — Pardavimui

6 KAMBARIU gražus apkaltas me
dinis. Naujas gazu šildymas. Gara
žas. Marquette Parke. Arti Western 
buso. $14,400. -

6% KAMBARIŲ MŪRAS. 1% vo
nios. Iškelti vamzdžiai. Įrengtas beis- 
mąntas. Kilimai. Garažas. Arti ofiso. 
Pamatęs, kito nenorėsi. $23,000.

2 BUTŲ BEVEIK NAUJAS mūras. 
Radiant šildymas. Ąžuolo medis. Ce
ramic vonios. ? Knotty, pine porčiai. 
Sausas šiltas beismantas. Garažas. 
Arti mūsų. Parduodamas dėl ligos. 
$38,000.

6 KAMBARIU kaip naujas angliš
kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismantas, platus lotas. 

(Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500. 
I 7 KAMBARIU CAPE COD, 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. - Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už 29,000.
‘ NAUJAS 2 AUKŠTŲ MŪRAS.
1- mam aukšte liuksus beauty shop ir 
vania, 2 kambarių puošnus butas
2- me aukšte. Prie parko. $37,000.

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

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

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla- 
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22,000. r

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

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP 
WARNER - SWASEY — GISHOLT

1st AND 2nd SHIFT

TURRET LATHE — SETUP OPERATORS 
AND OPERATORS

1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP 
BROWN & SHARPE

1st AND 2nd SHIFT

ELECTRICIANS
ELECTRONIC BACKGROUND AND SOME INDUSTRIAL EXPERIENCE.

TOOL GRINDER • -
. y ' 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
M00 WEST OAKTON ' SKOKIE, ILL.

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

ir kai kurie senieji ru- 
komunizmo šventieji 

darbai nepaliesti
tautų priespauda

niekad neteko^girdėti, kad jie 
užtartų skriaudžiamuosius sa
vo tautiečius. Jie tvirtai laiko
si įsikibę maskoliaus rubaškos, 
todėl ir susikalbėti su jais neį
manoma. Su tikru nuoširdžiu 
lietuviu, čia ar ten, visada ga
lima susikalbėti, nes tėvynės 
atžvilgiu ir jų, ir mūsų tie pa
tys rūpesčiai... , P.Vn.

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 TRIPP 4 miegamų 19 metų 
senumo mūro namas. Įrengtas rūsys. 
2 mašinų 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

vergtų
ma ir toliau.

Ligi Stalino galo apie 
nėję pasilikusius beveik 
nežinojome. Po Stalino 
rusų pastatytoj geležinėj, jau

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

4259 S. Maplewood.- Tel. 254-7450
Beto daromi ir. liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

PRospect 8-2233

— Dr. V. Tauras išvyko atos
togų iki gruodžio 4 (L JĮ pava
duoja dr. P. Strimaitis.

— Muz. Alice Stephens vado
vaujama Chicagos lenkaičių -so
lisčių grupė Lira Singers ruo
šia metinį koncertą lapkričio 26 
d. 3 vai. popiet Royal Inn Radijo 
salėje, 3201 No. Long prie Bel
mont Ave. Tą Lenkijos kompo
zitorių populiariausių dainų kon
certą globoja Radijo draugija.

— Jonas Kran iš Freesoil. 
Mich., ilgametis Naujienų skai
tytojas, žiemos metui išvyko Į 
St. Petersburg, Fla.

Pagaliau prasidėjo vieni ki 
tų lankymas, čia atvažiavę ii 
karto išsigąsta laisvojo pašau 
lio laisvių. Kalba atsargiai 
apsidairydami 
garos 
vvk usiems 
simatyniui 

keitėsi tą parodo.
t patarnauti

* Prieš 33 metus 
piu>lus nelaimėms 
pasakytam vargui 
utsidūrė Sibire, kiti išsigandę <h 
sužvėrėjusių atėjūnų pakriko su 
laisvame pasaulyje, bet dau 
-guma netikrume ii baimėje pa 
kiliko tėvynėje. Kur 
4‘k atsidūrė visa jų 
Jr gvvenimo salvgos, 
aliniai vargai 
fizinės i 
Jaimėjim 
juos veik

® Širdies skausmas skaudes
nis buvo, nei kūno sopulys, nėi 
apdegusios rankos žaizdos.

i V. Krėvė

Pirmojo Pasaulinio Karo aud
rų A. Sabaliauskas buvo nu
blokštas į Suomiją. Papildyda
mas pirmąjį dainų leidinį, Saba- 
lauskas 1916 m. Helsinkyje iš
leido knygą “Melodies des chan
sons populaires Lithuaniennes”, 
kurioje atspausdino 635 savo už
rašytas melodijas ir 318 dainų 
tekstų. Be to, išmokęs suomiš
kai ir Niemi padedamas, Saba
liauskas išvertė lietuviškai suo
mių tautinį epą ’“Kalevalą” (iš
leista Kaune 1929 m.).

Dr. J. Balys
(iš Lietuvių tautosakos 

skaitymai)

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
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AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Lietuvą už- rūvlyjančioj. uždangoj jau at- 
vlcni neiš- sirado plyšeliai. Nors griežtai 

ir kančioms Okupanto cenzūruojami prasi- 
o nedrąsūs susirašinėjimai 
artimaisiais. Žinant okupan

tu į Jėvynę atneštą skurdą ir 
nedateklius, iš laisvojo pasau- 

lietuviai | lio pasipylė siuntiniai, 'l ik de- 
aplinka’ja, nebūtų rusas, kad ir čia ne- 
kasdie- plėšikautų pasaulyje negirdė- 

ūpesčiai, darbai, tais muitais.

rusu
L

- ir mauk atgal. 
Įvina visokiomis 
imis ir net kratom 
! silankvmą

ir čia uz 
nestovi rjįgs. Į ten 

kitaip, j Vilnių 
atveža gimines, 
ypač tai, kas gali 

propagandai 
Dar priner- 
registracijo- 

s. Apie ap- 
tėviški'se, pasima- 

tarpininkų atvirą 
Į istorijos šiukšlyną'pasikalbėjimą su artimaisiais 

negali būti nė kalbos. Tiesa, 
iš čia nuvažiavę visokį ru
sams patikimieji ir “pažangie
ji” ten gali daugiau pajudėti. 
Jie parvažiavę, už okupanto 
suteiktas malones, savo įspū
džius stengiasi papuošti labai 
patraukliomis spalvomis.

Su jais susikalbėti sunkiau,

Panašių pasikalbėjimų pasi
taiko ir daugiau, žinoma, pa
sitaiko ir propagandistų, bet 
juos jau iš pirmų sakinių ne
sunku atskirti. -

Tačiau, kad ir tokiu būdu 
— susikalbame. Reiškia, lie
tuvių su lietuviais nuoširdus 
susikalbėjimas vyksta...

Keista, bet kur kas sunkiau 
susikalbėti su čia nuo seno gy
venančiais “pažangiaisiais”. 
Jiems okupantas į delną Įbru
ka rupūžę, o jie vistiek šaukia, 
kad tai lakštingala! Ir ko iš jų 
norėti! Nei jie rusų, nei ruso 
savai tautai padarytų baisių 
ntrsikaltimų matė. Jie dar ir 
šiandien pliauškia, kad į Sibi
rą išvežtieji net naujagimiai 
buvo “liaudies priešai".

Po IT p. karo atvykusius daž
nai jie vadina fašistais ir nusi
kaltėliais 
visas 
m a s” 
rono.
dajam 
sis.
nuteisė ir pakorė Niurenberge. 
Gaila, kad ir raudonąjį nusi
kaltėlį kartu nepakabino, o pa
liko ir toliau nusikaltimus da
ryti.

“Pažangieji” šmeižia tuos, 
kurie iškelia 
mus

DEL AUKŠTOS KOKYBES. 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
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SKAITYK InTb IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS
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Goodyear įmonės Rockmarf, Ga., ga
mina ne tik automobiliams padangas, 

r bet ir žaislus. Vaikai apžiūrinėja di- 
okupanto daro-lį*'^

. .. t .'kuri pripusta oro, guli parke, pntvir.
tėvynėje nusikaltimus, bet tinta tinklu, kad vėjas jos nenunežtv.
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