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VLIKO MEMORANDUMAS EUROPOS 
SAUGUMO KONFERENCIJOS REIKALU

“'Pavergtoji lietuvių tauta su giliu susirūpinimu žvelgia į 
artėjančią, sovietų pasiūlytą, Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Konferenciją. Jų rūpesčiu dalinasi dauguma Rytų ir Vidu
rio Europos gyventojų”, šiais sakiniais prasideda Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto memorandumas, pavadintas “Lietu
va ir Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencija”. Me
morandumas lapkričio 7 d. pasiųstas Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Didžiosios Britanjos ir Prancūzijos vyriausybėms __ 2-jo
Pasaulinio Karo Didžiosios Sąjungos nariams. Jis taip pat įteik
tas Kanados bei laisvųjų Europos valstybių vyriausybėms, nu
matomos Konferencijos būsimiems dalyviams.

vanoriškai’; kad Lietuvoje įvy
kusi ‘socialistinė revoliucija’; 
kad lietuvių tauta nesilaikiusi 
'‘taikiosios koegzistencijos” su 
Sovietų Sąjunga įsipareigojimų 
ir tuomi privertusi ją reikalauti 
‘draugiškos’ vyriausybės; arba, 
kad to meto strateginės būtiny
bės pareikalavusios Pabaltijo
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AVIACIJOS DARBININKŲ REAKCIJA
WASHINGTONAS. — Valstybės departamentas paskelbė, 

kad Amerika bandys derėtis su Kuba dėl lėktuvų grobimų ir oro 
piratų globojimo. Kubos radijas irgi paskelbė, kad Havanos vy
riausybė siūlo Amerikai derėtis ir išspręsti keleivinių lėktuvų gro
bimo problemą abiem šalim palankia prasme. Valstybės departa
mento spaudos valdininkas Charles Bray pareiškė, kad siekiama 
susitarimo su Kuba, greičiausiai, per Šveicarijos ambasadą Ha
vanoje.

Nors pavergtieji lietuviai 
“geidžia, kad jų problema būtų 
išspręsta derybų keliu, laisvės 
ir teisybės dvasioje”, tęsia me- 
morendumas, “jie negali nepri
siminti 1939 m. slaptosios na- 
cių-sovietų sutarties bei gausių 
karo meto ir .pokarinių aukšto 
lygio tarptautinių konferencijų, 
kuriose sovietai laimėjo nepa- valstybių okupacijos ir aneksa- 
prastai, daug, tedavę tuščias vfmo”. 
frazes ir veidmainiškas šypse
nas”. — .

Po Įžangos seka “Agresijos,, 
okupacijos ir nusikaltėliško įjun
gimo sėbrystėje su Hitleriu” ap
žvalga. Kai po Miuncheno nuo
laidų “Hitleris skubiai kūrė sa
vo naująją Europą... sovietų va
dai nusprendė, kad laikas buvo 
palankus jų pačių imperialisti
nės ekspansijos į vakarus pla
nams... 1939 m. kovo mėn. kal
bėdamas SSSR komunistų (Par
tijos 18-jo Kongreso delegatams, 
Stalinas pareiškė, kad__ padėtis

tBV-
A*

Specialiu uždaviniu lėktuvai, naudojami tyrinėjimams, vadinami "Lifting Body". Juos paprastai 
iškelia didieji B-52 bombonešiai, o toliau jie pa'ys skrenda raketinio motoro pagalba. Šis LF 
lėktuvas X-24-B yra pats naujausias. Jis čia nuleidžiamas ant žemės Edwards aviacijos ba

zės an 3a re.Tiems melagingiems tvirtini
mams atremti memorandumas 
cituoja JAV Kongreso Atstovų 
Rūmų Rinktinio Komiteto Ištir
ti Komunistų Agresiją ir Pabal- Į .
tijo Valstybių Prievartinį Inkor-1 MASKVA. — Nesibaigus dar Kremliaus valdžios pasiaiškini- 
poravimą į SSR išsamių studijų mams ^ėl labai blogo derliaus, iškilo nekokios žinios ir pramonės 
davinius,'paskelbtus 1954 m.’Šis sri^yje‘ ER°nomičeskaja Gazeta, apžvelgdama šių metų 10 mė- 

i Komitetas, kaip ir Europos Ta- i3iesi^ rezultatus, rašo, kad nuo planų atsiliko darbo jėgos pro- 
ryba savo I960 m. rugpiūčio 23 ^uktyvumas ir tas pasireiškė visose pramonės šakose. Nors vai
ri. pranešime, patvirtino, kad džia ir žadėjo vartotojams daugiau prekių, tačiau planų neatlieka 
Lietuva Latvija ir Estija bu- medvilr-ės medžiagų, vilnos, linų, šilko, mezginių, batų ir šaldytuvų 
vusios okupuotos prievarta ir !monės- žurnalas kritikuoja ir duju pramonės vadovus, kad jie 

_______ __ ,_____  neteisėtai įjungtos į SSSR. So-|ne^siek‘ numatyto plane augimo. • 
buvo pribrendusi "esamųjų tarp-aneksiją taikliai apraše ži- Sovietų žmonės pripratę prie 

nomas,jugoslavų marksistas Mi- išpūstų pianų, , kurie nesiderina 
lovan Džilas; “Sovietų Sąjunga !su gyvenimu?' Darbininkai pri- 
susijungė su Pabaltijo kraštais pratę prie nuolatinių raginimų 

greičiau ir daugiau dirbti. Var
totojams žadėtos gėrybės, jų ne
pasiekia. Vakarų koresponden
tai, rašydami apie sovietų varto
tojų papročius', pastebi, kad šian
dien žmonės ne tik laukia pre
kių, bet žiūri, kad jos būtų ge
ros kokybės. Valstybės prekių 
sandėliuose vis didėja krūvos 
tokių prekių, kurios neranda 
pirkėjų. Kai kur net ruošiami 
specialūs, tokių prekių išparda
vimai papigintomis kainomis. 
Valdžios paskelbtais prekių su
rašymo duomenimis, šių metų 
pradžioje prekybos sandėliuose 
buvo prekių už 4 bilijonus rub
lių, tokių prekių, kurios paseno, 
išėjo iš mados ir vartotojų 
vo atmestos, kaip nevertos 
statytų kainų.

Ekonominiams reikalams 
gėjant, Kremlius sustiprino 
“ideologinį budrumą”, milicijos 
vadovavimas perleistas valsty
bės saugumo departamentui. Be
sirengiant Sovietų Sąjungos 50 
metų sukakčiai vis dažniau kal
bama apie “vieną sovietų liau
dį” apie vieną tautą, apie “mo
tinos” Rusijos kalbą. Spalio 31 
d. Ukrainos partijos vadas Vla
dimir ščerbicki, politbiuro na
rys, rašė Pravdoje apie tautų su
liejimą, cituodamas Lenino žo
džius, kad su laiku visos sovietų 
tautybės susijungs, pranyks 
skirtumai ir liks viena tauta. Uk
rainietis pabrėžė reikalingumą 
turėti centrinę politinę ir eko
nominę organizaciją.

■Paskutiniame Komunist žur
nalo numeryje gynybos ministe- 
ris Grečko rašo, kad kitų socia
listinių šalių suverenumas pri
klauso nuo to, kaip tos šalys iš
pildo savo pareigas Sovietų Są
jungai, socialistinei bendruome
nei ir tarptautiniam komuniz
mui.

„„ .tautinhvpažadų.ir sutarčių per
vertinimui.' Buržuaziniai politi
kai... bijosi, kad antrasai impe
rialistinis karas neprivestų 
prie revoliucijos pergalės viena
me ar daugelyje kraštu”.

“...1939 m. vasarą vyko de
rybos tarp Sovietų Sąjungos ir 
Didžiosios Britanijos .bei Pran
cūzijos. Buvo tikimasi sudary
ti Savitarpės Paramos Paktą to
lesnei nacių ekspansijai sustab
dyti. Pagrindinė kliūtis pakto 
pasirašymui buvo sovietų reika
lavimas, kad jiems būtų leista 
įžygiuoti į Pabaltijo kraštus jų 
nuožiūra”. ■

Pasak , memorandumo, * “se
kantis 1939 m. Europos dramos 
veiksmas įvyko Maskvoje, 1939 
m. rugpiūčio 23 d.”, kur Molo
tovas ir Ribbentropas pasirašė 
Sovietų - Vokiečių ' Nepuolimo 
Paktą. Prie Pakto pridėtas Slap
tasis Protokolas' 1939 m. rugsė
jo 28 d. buvo pataisytas, priski
riant “Lietuvos valstybės teri
toriją SSSR įtakos sferai”.

“Stalino-Hitlerio konspiraciją 
sekė sovietų įbruktų savitarpės 
sutarties paktų tarp Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Sovietų Są
jungos sudarymas; sovietų ka
rinių įgulų į Pabaltijo valstybių 
teritorijas Įvedimas; ir sovie
tu ultimatumai. 1940 m. birželio 
15-17 d., nacių daliniams įžy
giuojant į 'Paryžių, gatisios So
vietų Sąjungos armijos pajėgos 
įvykdė Lietuvos invaziją. Rau
donosios Armijos pėdomis į nau
jai okupuotą šalį atvyko sovie
tų “prokonsulas” V. G. Dekano
zovas. Jis pašalino teisėtą Lie
tuvos vyriausybę, surežisavo ka
rikatūrinius rinkimus, ir įbruko 
marijonetinį komunistinį reži
mą... Visi šie įvykiai tebuvo pa
laipsnė nelemtojo sovietų-nacių 
Slaptojo Protokolo implementa- 
cija”.

Memorandumas toliau, apžvel
gia sovietų “Didįjį Melą” — jų 
pastangas pateisinti aneksiją. 

. Jie mėgino įrodyti, kad “Lietuva 
įsijungusi į Sovietų Sąjungą ‘sa-

juos prarydama”.
Memorandumas primena, kad 

didžiosios .Vakarų valstybės, 
JAV ir Didžioji Britanija, ne
dviprasmiškai pasmerkė agresi
jos ir nusikaltėliško Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą 
veiksmus. CitJbjami ’• JAV 
Valstybės Pasekretoriaus Sum
ner Welleso (1940.VII.23), Bri
tų Užsienio Reikalų Ministerio 
Selwyn Lloydo (1955. II. 17) ir 
kitų pareiškimai bei Europos 
Tarybos Patariamosios Sąjun
gos Rezoliucija (1960.IX.29). 
Pastarojoje išreiškiamas pasiti
kėjimas, kad “komunistinei 
priespaudai nepavyks, sutriuš
kinti jų (pabaltiečių — Red.) 
dvasios ir tikėjimo laisve bei de
mokratija”. (E)

(Bus daugiau)

Juan Peronas
BUENOS AIRES. — Šiandien 

į Argentiną turi sugrįžti buvęs 
prezidentas, kariuomenės paša
lintas iš pareigų, Juan Peronas. 
Jo šalininkų valdoma Genera
linė Darbo federacija paskelbė 
penktadienį 24 valandų streiką, 
kad darbo žmonės galėtų pasi
tikti buvusį prezidentą. Kari
nė vyriausybė anksčiau buvo už
dusi visas demonstracijas ir di
desnius mitingus, tačiau, neno
rėdama susikirsti su darbinin
kais, paskelbė, kad “saugumo su
metimais” penktadienis bus val
stybinė šventė ir darbininkai bus 
už tą dieną atlyginti, nors jie 
ir nedirbs.

Vatikano atstovai Įkalbėjo Pe
roną, kad jis nesiektų susitiki
mo su popiežium, nes Vatika
nui nepatogu Peroną atmesti, o 
kartu nepatogu ir jį priimti, Pe
ronas buvo ekskomunikuotas 
1955 metais ir ta ekskomunika 
buvo atšaukta 1963 m.

RUSU PRAMONĖ ATSILIKO NUO PLANO VĖLIAUSIOS ŽINIOS
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' Sutiko'prizinreti ' 
paliaubų vykdymą 
WASHINGTONAS. — Vals

tybės departamentas paskelbė, 
kad keturios valstybės: Kanada, 
Indonezija, Lenkija ir Vengri
ja sutiko prižiūrėti karo paliau
bas Indokinijoje. Tos valstybės 
atsiųs savo kareivių, kurie žiū
rės, kad paliaubų nelaužytų nei 
komunistai nei Saigono vyriau
sybė. Manoma, kad karo paliau
bos prasidės 24 vai. po Ameri- 
kos-šiaurės- Vietnamo sutarties 
pasirašymo.

Hanojus radijas paskelbė rei
kalavimą, kad Amerika sustab
dytų oro puolimus, uostų mina
vimą ir tuoj pasirašytų susi
tarimą baigti karą. Jei Ameri
ka toliau tęs savo agresijos po
litiką, Vietnamo liaudis esanti 
pasiryžusi toliau kovoti.

Baltųjų Rūmų spaudos sekre
torius pažadėjo korespondentams 
pranešti, kada Kissingeris vėl 
susitiks su Hanojaus atstovu.

♦ Paryžiaus taikos derybose 
Hanojaus delegatas atmetė Ame 
rikos ir P. Vietnamo siūlomus 
pakeitimus karo paliaubų susi
tarime. Pietų Vietnamo atsto
vas toliau reikalavo visos, komu
nistų kariuomenės atitraukimo 
ir demilitarizBOtos zonos atsta- 
tymo.. . . ? -i į A.

♦ Ne'tbjf Aleūtų salų 'Pakraš
čių Sargybos laivas “Jarvis” au-

BELFASTAS. — Airijos ka
talikų primas, kardinolas Wil
liam Conway- pasmerkė protes
tantų ir katalikų smurto veiks
mus. ‘Protestantai nužudė šiais 
metais virš. 60 katalikų, sužalojo 
daug katalikų bažnyčių. Tai esąs 
nedidelės žmonių grupės darbas, 
kurį smerkia katalikai ir pro
testantai, lygiai kaip jie smer
kia slaptos airių armijos smur
to veiksmus. Belfaste mirė bri
tų kareivis, sužeistas prieš ke
lias dienas kratos metu viena
me bute.

LONDONAS. — Airių slaptos 
armijos narys, kuris buvo suim
tas už bombos padėjimą prie Al- 
dershoto kareivinių, kur sprogi
mas • užmušė 7 asmenis, teismo 
buvo nuteistas kalėti iki gy
vos galvos.

BEIRUTAS. — Apie 150,000 
darbininkų streikavo Libane 24 
vai., protestuodami dėl dviejų 
streikuojančių darbininkų nušo
vimo praėjusį, šeštadienį,

HOUSTON. — ' Astronautas 
Eugene Cernan sėkmingai išban-

droje prasimušė dugne skylę ir dė aerodrome nusileidimo lai- 
nebegali plaukti. Į nelaimės vie- vą, panašų į tą, kuriuo jam 
tą atskubėjo du sovietų laivai, teks nusileisti mėnulyje. Astro- 
du japonų, vienas graikų ir ke- nautas tvirtina, kad žemėje nu
li amerikiečių. Laive yra 170 jū- sileisti sunkiau, nes jam truk- 
reivių. Jiems kol kas pavojus ne- dė stiprus vėjas, kurio mėnuly-

panašą j tą, kuriuo jam

gresia.
Praėjusią savaitę Vietna

me žuvo 4 amerikiečiai, 4 buvo mokyklą užsienio diplomatų vai- 
sužeisti ir 4 dingo. j karas. Mokykloje dėstys kinai

< Argentinos kariuomenė ap.! mokytojai ir pamokos vyks trim 
supo aerodromą, kur turėjo nu. i kalbom: kinų, anglų ir prancū- 
sileisti Perono lėktuvas. Valdžiai^' šiol diplomatų vaikai ėjo 
uždraudė skraidyti privatiems T Prancūzijos ir Pakistano am- 
lėktuvams ir neleidžia nuomoti basadose suorganizuotas mokyk- 
autobusu, kad i Buenos Aires.
neprivažiuotų peronistų iš ki- WASHINGTONAS. Dar 
tur. Peronistai pranašavo, kad!v’enas žymus demokratų parti- 
Perono sutikti ateis milijonas j°s veikėjas sen. Ernest Rollings 
žmonių, valdžia davė leidimą į iš Piet^ pareikalavo,

je nebus.
PEKINAS. — Kinija atidarė

las.

Susitarimą su Kuba apsunki
na tai, kad Kuba visada riša oro 
piratų klausimą su politiniais 
Kubos pabėgėliais, kurie atvyko 
i Ameriką. Kuba reikalauja, kad 
jai būtų sugrąžinti visi lėktu
vai ir visi laivai, kuriais tie pa
bėgėliai atvyko Amerikon.

Galimas, daiktas, kad Kuba 
reikalaus, kad Amerika sus’tab- 
dytų kubiečių veiklą, nukreip
tą prieš komunistų režimą Ku
boje. Kubiečiai, dažnai užpuldi
nėja jūroje komunistinės Kubos 
laivus, kartais iškelia Kuboje sa
vo agentus.

Kuboje šiuo metu yra apie 
70 oro piratų, kurie privertė lėk
tuvus pasukti į Havaną. Neži
nia ar Washingtonas reikalaus 
juos sugrąžinti ar pasitenkins 
tik susitarimu dėl ateities pi
ratų traktavimo.

Jungtinėms Tautoms nesuge
bant kovoti su terorizmu ore, žy
gių griebiasi aviacijos unijų dar
bininkai. Tarptautinė Transpor
to Darbininkų federacija nese
niai Dubline nutarė nuo Naujų 
Metų, pradėti akciją: prieš, tokių _ 
Valstybių, kurios globoja oro pi
ratus, lėktuvus. Darbininkai gra
sina tokių lėktuvų neaprūpinti 
gazolinų, nepakrauti bagažo, ne
remontuoti. Aerodromų darbi
ninkų grasinimas gali paliesti 
ir politinio teroro veiksmus.

Tarptautinis susirūpinimas 
dėl terorizmo ore labai apsunki
na ir lietuviii Bražinsku padėtį. 
Nei lėktuvų pilotų sąjunga nei 
aerodromii darbininkų unijos ne- 
linkusios. daryti skirtumo tarp 
politinių ir asmeninio pasipel-- 
nimo siekiančių piratų. Trans-- 
perto unijų federacija grasina- 
neaptarnauti tokių lėktuvų, ku
rių vyriausybės neišduoda pira- 

arba sunkiai nenubaudžia.l-ų

----  - - - , iš Pietų Karolinos pareikalavo, 
aerodroma ateiti ’tik 300. Apie kad demokratų partijos pirmi

ninkė'Westwood pasitrauktų iš 
pareigų.

MIAMI. — Havanos radijas 
paskelbė, kad Mangolijos komu
nistų partijos vadas Tsedenbal 
atvyko su delegacija Į Kubą.

Bonos opozicija

Vietnamo taika 
ir ekonomika

WASHINGTONAS. — Artė
jant Vietnamo taikai, Amerikos 
ekonomistai svarsto, kokią įta
ką ta taika turės ekonomikai. Ka
ro išlaidos Amerikai jau yra su- 
mažėjusios nuo 1969 metų išlai
dų, kada Vietname buvo pusė 
milijono kareivių. Dabar Ame
rika išleidžia tik ketvirtadalį to, 
ką išleisdavo tada.

Vietnamo karo užbaigimas ne
turės didelės įtakos ekonomikai, 
skelbia Argus Reserch Corp. 
Jei 1969 m. Vietnamo karas 
Amerikai kainavo 28.8 bil. dol. 
tai dabar jis kainuoja 6 bilijo
nai dol. Pietų Vietnamui Ameri
ka ir toliau duos paramą, o gal,

♦ Iš Vietnamo išvežta dar į bus susitarta su Hanojumi ir dėl 
585 amerikiečiai kareiviai. Iki 
mėnesio galo jų liks tik 27,000.

reparacijų.
Karo užbaigimas nepaveiks

140 peronistų specialiai nuvyko 
į Romą, kad galėtų sugrįžti kar
tu su Peronu.

♦Britanijos premjeras Heath, 
kareiviu labai saugomas, lankė
si vakar šiaurinėj Airijoj, ban
dymas pradėti taikos derybas 
tarp katalikų ir protestantų. Jis 
padėjo Belfaste vainiką žuvu- 
siems neramumuose.

♦ Viename Ontario rajone, 
perskaičiavus rinkimų balsus, 
vienas atstovas prisidėjo prie li
beralų partijos eilių. Trudeau 
partija dabar turi dviejų balsų I 
persvarą prieš konservatorius. !

........  ............. — ■ .kurie iki šiol sudarė 32*%

BONA. — Viešoji opinija 
prieš rinkimus V. Vokietijoje 
pakrypo paskutinę savaitę krikš
čionių demokratų pusėn. Ap
klausinėjimai, padaryti žurnalo 
Stern, rodo, kad socialdemokra
tai ir laisvieji demokratai kartu 
paėmus teturi 51.1',, kada krik
ščionių demokratų rėmėjų yra 
46.5'/, kas yra puse nuošimčio 
daugiau negu buvo prieš savai
tę. Laisvieji demokratai, atski
rai paimti, tesurenka 6.1.

Kanclerio Brandto ir opozici-

Prašo sumažinti 
Amerikos Įnašus

NEW YORKAS. — Amerikos 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose George Bush oficialiai pa
siūlė sumažinti Amerikos mo- 

jkamus tai organizacijai įnašus, jos vado Barzel debatuose. Rar- 
JT zel pareiškė, kad jis tapęs kanc- 

gynybos išlaidų, nes algos ir kai-, biudžeto. To reikalauja politi- leriu nepasirašys su Rytų \o- 
nos vis kyla. Nuo 1969 m. iš nė lygybė ir realizmas, pareiškė kietija padarytos sutarties, nes 

iji nenumato vokiečių tautos su- 
Amerika siūlo sumažinti jungimo Į vieną valstybę. Su- 

riausybės kontraktai gynybos’jos įnašus ne todėl, kad ji no- tartis buvusi skubiai sutarta 
reikalams sumažėjo iš 52 bil. retų sutaupyti keletą milijonų. Į prieš rinkimus, kad ji padėtų 
dol. per metus iki 35 bil. t__ ___ ........... ............   .

Paskutiniu metu didžiausią iš- liau stipriai rems Jungtinių Tau- vadas pažadėjo pradėti dėl tos 
laidų šaltinį sudarė amunicija tų darbus, pareiškė ambasado- 
— 185 mil. dol. per mėnesį, rius.
Amunicijos pirkimas iš karto ne-Į Vakar JT biudžeto komitetas 
sustos, 'nes reikės vėl sudary- pradėjo svarstyti Amerikos pa
ti, jos atsargas. Ekonomistai di- reiškimą. Sumanymas sumažin- 
delių pasikeitimų dėl karo už-(ti įnašą sutiko stipri 
baigimo nelaukia.

darbų karinėje pramonėje buvo Busch, 
atleista 1.3 mil. darbininkų. Vy-

j bet dėl principo. Amerika ir to- kancleriui Brandtui. Opozicijos
12^.. -.i.’___ ____________ T_______ I xrorlaa vorloin rtyHol tfic

sutarties naujas derybas.

ją

opozici

♦ Dvi jaunos moterys New 
Yorke apibarstė miltais kainų 
komisijos pirm. Jackson Gray
son, protestuodamos prieš leidi
mą pakelti miltų kainas.



JONAS A. ŠARKUS, PH. D.

”ūt;nas ir kito mito perko- kartus 
per realizmo prizmę, vergtų

dalyvavo eisenose Pa- 
Tautų savaitės proga, 

yra tik maža prošvais-kovojančių prieš komuniz- Tai
\altinimas ekstremizmu, • tė. išeivijoje veikta prieš sko- 

' ''it.r ekstremizmą supran- munizmą ir toliau palieka dau- 
' i- kaip n normalią ir neetinę (gumoje abstrakti, paskaitinin- 
'. ertybę. Ir antra, už bendra-1 ko žodžiais tariant reiškiasi “pa- 
r’'rbiavimo sukeltą sąmyšį burnojimu prieš komunizmą vis
• *.it:nti ne Kremlių ar ben- kreipiantis visiems į visus, o 
d »darbiavimo šalininkus, bet! konkrečiais atvejais, pav. dėl į

os, kurie į bendradarbi avi-1 kai kurių aiškiai kolaborantinių 
F’l ž’ūri blaiviomis ir atviro-’ veiksmų, paliekant sėdėti ant 
r s akimis. Nebūtų šie daly- tvoros, didžiuojantis apgauliu-j 
1 ii t ek svarbūs, jei tokios gos vienybės aureolėmis, kaip!

3$v ikos ir iš esmės ■ klai- j miglomis. Todėl nenuostabu, kad Į 
d n«ros tendencijos nebūtųIPasaulinis Prieškomunistų Ly-

1 re škusies net veiksnių gos kongresas, įvykęs šių metų
• anferencijos komunikate, i vasarą Mexico City, praėjo mū-. 
Tas tik rodo, kiek Kremliaus sų nepastebėtas, nors jame da-
akcįja kovojančiai išeivi- lyvavo 400 delegatų, atstovau

tai žlugdyti jau yra pasiekusi. į jančių 60 organizacijij iš tiek
‘Igird’u J. Kasulaitis j pat kraštų įvariose pasaulio da- 

llyse. Amerikos delegacija buvo 
Kadaise Chicagoje po Algirdo didžiausia. Ja sudarė Nat. Edu-

cation programų prez. dr. George 
S. Benson, buv. kongreso atst. 
ir dabartinis JAV Saugumo ta
rybos narys dr. Walter Judd, 
kolumnistas ir ats. gen. Thomas

J. Kasulaičio paskaitos apie ko
munizmo pavojų emigracijos 
kryžkelėse diskusijų metu, bu-

• vo r adarytos išvados, tarpe ku
ru buvo priimta kaip rezoliuci
ja: galimai daugiau jungtis į A. Lane, Stanford© u-tp prof. dr. 
prieškomunistines organizaci-Į Stefan T. Possony, rašyt. Phyl- 
jp.s bei sąjūdžius ir palaikyti lis Schlafly, taip pat YAF centro 
prieškomunistihę spaudą bei ’r ^ai kurių valstijų atstovai, 
leidinius, ten keliant Lietuvos Sprendžiant iš tylos, matomai 
laisvinimo ir pavergtų lietuvių į stebėtojo teisėmis dalyvavo Ka
nkalus. To pasėkoje keletas či- 
kagiečių domėjosi tokiomis min
tinas ir pasirinko studentų, jau- 
n mo ir jų rėmėjų organizaciją 
Young Americans for Freedom. 
Neapleisdami lietuviškos veik
los, o ją dar net suaktyvindami, 
jie tą rezoliuciją išpildė, atsie
kė numatytus tikslus ir tai pa
jautė kitos pavergtos tautos: 
tos organizacijos atstovai du

nados lietuvis dr. Juozas Kaške- 
Įis, knygos “Komunizmas be 
kaukės”' autorius. <

Pagrindinis paskaitininkas bu
vo dr. W. Judd, geras kalbėtojas, 
dar geresnis komunizmo žino
vas. Savo kalboje jis pareiškė: 
“Vienas iš • svarbiausių dalykų 
yra pažinti tikrąją komunizmo 
prigimtį, jo filosofiją, tikslus ir 
strategijos pagrindus — meis-

£20,000

avings and Loan
2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747 '

Per Annum

ON SAVINGS CERTIFICATES 
’OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

REGULAR 
sJ/0 PASSBOOK 

.*7 ACCOUNT 
rer Annum

NOW INSURED TO $20,000.
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KaNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

ar

KIŠKELIS, pasaka

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senu© laikus,

* Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

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 
NU K ES, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio, 
truo os. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS
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, LAUME DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. laibai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl.. kaina 5 dol.

5. Maironis JAUNOJ! LIETUVA, poema. 118
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet, 

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, 
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 fohnato. kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3 00

8. Jo-*a$ Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mito’ogiioh posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
čiai bendravo >u savo dievais, 54 psl.. S1.00.

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.

!?•»•» H.M STFn ST.. CHICACO. TT.L. fiOGOR

Kaip mūsų tėvas tapo tėveliu
Kol Ignas šmotavičius buvo 

sveikas ir stiprus, kol galėjo 
meistriškai valdyti Įrankius ir 
beržinę rykštę, nuo kurios mes 
— jo vaikai — drebėjom, kar
tais verkėm ir kentėjom; kol 
stabus ūkininkai ir bajorai gė
rėdavosi jo sumanumu ir dar
bais — tol jis mums buvo tė
vas. Tada jo bijojom, vengėm 
bet kokiu veiksmu ar žodžiu jį 
užrūstinti, bet tuo pat kartu 
jį gerbėm, nes žinojom, kad jis 
mumis rūpinasi.

Tėvas buvo sakęs — ne man, 
bet mamai -- kad jis perka že
mę (10 dešimtinių žvirblaičių 
kaime apie trys viorstos Į pie
tus nuo Alsėdžių) su intencija 
duoti jai ir vaikams pastovių tė
viškę, kad nereikėtų ieškoti 
prieglaudos svetur.

Už aną žemę buvo užmokėta 
500 rublių, -o tiek rublių su
taupyti reikėjo ilgai dirbti ir 
dėti kapeiką prie kapeikos. Už
darbiai tais laikais buvo maži. 
Padienis darbininkas gaudavo 
30-40 kapeikų ir maistą už ke
turiolikos valandų dienos darbą. 
Moteris darbininkė už tiek pat 
valandų gaudavo 25-30 kapeikų 
ir maistą. Bernas tarnavo pas 
ūkininką metus už maistą, guo
lį, drabužį ir 25-30 rublių. Mer
gina už tokią pat tarnybą gau
davo l'-20 rublių. Nežinau kiek

6 pasakos ir DVY- 
Abi gausiai ilius-

psl., si.oo.
Mokytojų s-gos prcmi 

legendos, novelės. Dail

Amerikos Lietuvių Taryoos pirmininkas Or. K. Bobelis įteikia adv. Zigmui 
Butkui ir poniai Danutei Butkienei televizijos aparatu — ALTo dovaną, 
kad Butkų šeima greičiau išmoktų angių kalbos, po pasikalbėjimo su Butkų 
šeima per Radijo Forumą. Stovi su ką tik įteiktais televizijos dokumentais: 
Dr. Danutė 3utk:enė, Dr. Kazys Bobelis, inž. Antanas Rudis, adv. Zigmas

Butkus, p. Marija Rudienė ir Augustinas Žigaitis (Farymo talkininkas).

Esu gavęs iš skaitytoj ų pro
tokolinių dokumentų, užkulisi
nės veiklos duomenų, pareiški
mų ir įvairių klausimų apie ben
dradarbiavimą ir apie bendra- 
darbiautoj us su sovietais. Rei
kalui esant juos paskelbsiu. Į 
daugelį jautrių klausimų esu 
atsakęs privačiais laiškais. To
kiu pat laišku atsakiau vienam 
New Yorko skaitytojui į jo klau
sima:i

— Gerbiamas Daktare, kaip

rie deda propagandinius ben- 
dradarbiautojų raštus visai be 
redakcijos pastabų ar komen
tarų? šulaičio straipsnis su 
klyktelėjimu “nepalikit mūsų 
vienų”, atspausdintas “Laiškų 
Lietuviams” žurnale, daro žalą 
išeivijai, o dar didesnę paverg
tos Lietuvos žmonėms...

triškai slėpti apgaulę. Tie da
lykai ir beatodairis nusistaty
mas yra pagrindu jų sėkmėms, 
neatkreipiant dėmesio į tai lais
viems žmonėms, numatytoms jų 
aukoms. Infiltruoti asmenys uo
liai dirba ne komunistinėse or
ganizacijose be tikslo ką nors 
įtikinti ar padaryti komunistais, 
bet su tikslu kiršinti ir sukel
ti visokias tarpusavio nesantai- 
kas. Jie yra priekiniai tarptau
tinės armijos žvalgai”.

Konferencija priėmė rezoliu-į Tamsta žiūrite Į redaktorius, ku- 
cijas:

“Tarptautinis komunizmas, 
kartu su SSSR ir Raud. Kinija, 
neatsisakė ir neatsisakys savo 
pagrindinio tikslo — įvesti ko
munistinės diktatūros režimą vi
suose pasaulio kraštuose,. Prie
šingumai ir nesantaikos tarp 
komunizmo ir demokratijų ne
gali būti prašalinti derybomis. 
Neišvengiama konfrontacija tarp 
laisvės ir tironijos pasibaigs tik 
tada, kai komunizmo tironija 
bus prašalinta”.

Rezoliucijose taip pat yra ap
tariama laisvojo pasaulio tiks
lai :

“Taikos derybose su komunis
tais, atstatymas laisvės visiems 
pavergtiems žmonėms turi būti 
viena iš svarbiausių- sąlygų, kar
tu su žmogaus teisių atstatymu. 
Konferencija remia laisvės pa
stangas žmonių bei satelitinių 
Valstybių, ^ovfetiį-jtaperializino 
bei komunizmo' pavergtų ir pa
sisako už jų pilną tautinę lais
vę bei žmonių teises. Neutraliz- 
mas ir pacifizmas yra komunis
tų taktikos dalis, tikslu palauž
ti kraštus ir nuginkluoti lais
vąsias valstybes. Komunistų 
taktika — kalbėti apie taiką ka
riaujant, yra seniausia apgaulė, 
naudojama pusė šimtmečio”.

da nebepajėgė stumdyti oblių ar i 
pi ūkią; nebesiekė į palubį berži
nės rykštės — nūn atsirado mu
myse meilė prie jo. Nūn jis tapo

tėve! s. Mes jo gailėjo
mės.

8 T m. pavasarį mūsų tėve-Į 
Va pradėjo dažniau ir dažniau i 
vrguliuoti. Važiavo į Telšius 
ras a-'skrit'es gydytoją, parsi- 
ve'ė va’stų, bet negelbėjo. Nu- 
s’ipo. Nebeteko jėgų plauti ar 
obliuoti lentas. Kosėjo ir spiau- 
dė kruvinus skreplius. Kokia 
buvo jo liga aš tik dabar ban
dau atspėti. Mama sakė — pa
trūkimas, o po to prisimetusi 
džiova, bet Telšių daktaras už-i 
tikrino, kad džiovos bacilų nėra. Į 

Mama sakė, kad tėvelis staty
damas Smilgevičių malūną pa
trukęs ir nuo tada pradėjęs jaus
tis nesveikas, šiais metais dar 
nueidavo į aną. žemę ir tvarky
davo medžiagą trobų statybai, 
dar išvažiuodavo pirkti daugiau 
medžiagas, nes reikėjo pastaty
ti trobą, jaują ir tvartus. Dar 
tikėjosi pasveikti ir vadovauti 
trobesių pastatymui. Po mir
ties mano auklėjamos Emilijos, 
veikiai ir tėvelis pradėjo sirgti. 
Spalio mėn. pradžioj atsigulė 
ir daugiau nekėlė. Lapkričio 
mėn. mirė.

Pagal tetos Emelinos pasako
jimą, mūsų tėvelis buvo gimęs 
1839 m., tai mirė eidamos pen
kios dešimts antruosius metus.

Pagal dabartinį mano supra
timą, jo liga bus buvusi plaučių 
ir gerklės vėžys. . Daktarai tais 
laikais vėžio ligos nepažindavo.

Tėveliui mirus šeimos reikalus 
tvarkė mama, o mes — vaikai 
— buvome ištikimi jos pagel- 
bininkai. Juozas šmotelis

Nežiūrint skaudžių Įvykių ok. 
Lietuvoje, iš kurios net pro ka
lėjimų sienas ir iš sovietinių 
teismo salių prasiveržia laisvės 
šauksmai, Cicero miestelio ben
dradarbi autoj ai ir toliau slopina- 
tuos balsus ir Įžūliai terorizuoja 
vietos gyventojus, Įtraukdami 
ant tvoros sėdinčius veikėjus ir 
redaktorius. Todėl dabar Į virš 
minėtą klausimą skelbiu atsaky
mą viešai:

— Aš žiūriu ir matau, kaip 
tokie redaktoriai žiūri. Viena
me , iš ; pįrmųių^-šįos ‘serijos 
straipsnių bendradarbiauto jus 
palyginau- su ant galvos stovin
čiais babūnais ir matančiais ąt- 
virkščius vaizdus. Tokie redak
toriai yra ne kaip visi žmonės, 
stebi babūnus zoologijos soduo
se. Jie Į babūnus žiūri pasi
lenkę ir perduoda žmonėms ba- 
būnų matomus atyirkšpius vaiz
dus kaip tikrus.

’NAUJIENO - KjlXVIEN<
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už dienos darbą gaudavo mūsų 
tėvas, bet spėju ne dešimterio
pai daugiau. ;

I’ragyvenimas, palyginus su 
uždarbiais, buvo -brangus. Vy
riški batai kainavo 5-8 rublių. 
Oda porai naginių — 75 kapei
kos. Medinės klumpės — 20-30 
kapeikų. Mastas (32 colių) ge
lumbės — du rubliu. Mastas na
mie austo pilko milo — pus
antro rublio. Mastas čerkaso 
— rublis. Mastas pašukinio 
audeklo marškiniams — 50 ka
peikų. Mastas nuošukinio au
deklo kelnėms — 40 kapeikų.

šmotavičius gyvendamas su 
šeima per 20 metų, susipirko 
Įrankius ir susitaupė .apie tūks
tantį rub. Jo pastangos liudija, 
kad jis savo šeimą mylėjo, nors 
vaikams to neparodė, su mumim 
nežaidė ir meiliai nepasišnekėjo. 
Tada jis mums buvo tėvas, o 
mes buvom mamos vaikai.

Kai tėvas susikivirčydavo su 
mama, mes visuomet palaikyda- 
vom jos pusę. Jei kivirčas bū
davo karšto pobūdžio, mes ap- 
stodavom mamą ratu lyg duoda
mi suprasti, jog meš ginsime 
mamą iki paskutinio kraujo la
šo. Tačiau ginti niekuomet ne
reikėjo. Tėvas atsikosėdavo ir 
išeidavo iš trobos, o mama nu
sišluostydavo ašaras ir užgiedo
davo bet kokią giemę.

Tėvo liga ir mirtis
*

Nūn, kada tėvas susirgo, ka-

POEZIJOS
pradfaoje pro cirpsianti sniegą liepia 
spindinti žiedą, apuusn medžių ąaMas 
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1. J. Augusi dilyte - Va»ciur»*<?«‘t. ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS- DlO^Lg
»io izb psi Kami $1.—

k. Jurgis Salfruwiiia, PAKOPOS rj^iioo giesmes pcMromia
įsriunio 1 urmą to. iŠ4/ psl

□ dufky Juze, ElLgRASCtAi tK RASTAI. i55 pM ^1,00
g. Lincas Joniką^ LYDĖJAU VIEŠNIA VĖTROJE (Milų ClMkUnt 

.i n«utu* m uu . *
t JurydioiUi. GluOt uiMOl- UyllKu. 1UO pbl
<1 An.roli|u» Ktiryi. AuKlI'U StJA. Ellerascuu. p&t .*4.UU

U «*<las Rastenis. TRIJŲ ROŽIŲ SVgNl Ę. Eiliuoti p<>salrcjlni«. «Vm* 
uivivtxuUst* liet1*vaittis senove.- iihkaim. uii.onaus Utusirticijoniis N31M1

13 Nadas RatteoH, THE FOREST OF ANYKŠČIAI. Antano Karaimu,M 
įnyKsCių Šilelis . vrrliinab, 42 psl »2 UU

14 Salys Rukša. UGNIES PARDAVĖJAS Eiles, 85 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. JtinKUiK iyriKa, 10? psu vSftMJ
16 Stasys Santvaras, AUKOS TAURE. 5-ji ivnKoa knyga. 152 psl. $2 50.
17 Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kUTttte

imi. »2 psl. Al iai z " .
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.0(‘
19 Eugenuos Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl.. $1.00.
20. Eleną Tumiene, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, SU p«l. $2.50
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai
psl $1.00. . _
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija 115 psl. $3.80.

Norėdami įsigyti šias ąr kita$ knygai, prašome atsilankyti ) Naujlenv 
salinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

N A (! J 1 E N O S, " I,
1731, ■Mt Halsted Sl~ Chicago, 111. tilibOb .»■
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, S. II ------------- TT1-1 - ' | I—DĖDĖS SEKNO GYVENIMO BRUOŽAI
. YRĄ GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą.

. Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų’ žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta.- ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio ■ šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos praugija, Chicago, 1962 m. 206 pst, kaina 2 dol.
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Sją savaitę iš spaudos išėjo iReineikis — pirmininkas, A. s
nauja Lietuvos 
generolo Stasio Raštikio kny
ga ĮVYKIAI IR ŽMONĖS. Tai 
trecias buvusio Lietuvos ka
riuomenės vado atsiminimų 
tomas, plačios apimties, įdo
mus, aktualus, 616 puslapių, 
kietais viršeliais, gražiai iš
leistas.

Įvykius ir žmones išleido 
Akademinės Skautijos Leidyk
la, nuo 1970 metų veikiantis 
Lietuvių Skautų Sąjungos or
ganizacinis vienetas knygoms 
leisti.

kariuomenės Bakaitis, R. Dirvoms, L. Gri
nius, B. Kviklys ir-N. Užubalie- 
nė. Leidyklos administracija: 
A. Bakaitis, O. Kotovienė, M. 
Pleškys, R. Merkys ir A. Dun- 
dzila.

Iki šio), be š>os naujos S. 
Raštikio knygos, leidykla iš
leido M. Saulaitytės “Viena 
saulė danguje’’. Planuojama 
leisti prof. Kolupailos mono- 

kolektyvinį darbą ir 
knygą

grafijų — 
jaunimui 
kanalas”.

Septintas

(ko stiliaus parapijos bažnyčia 
nebeturi lankytojų. '

Veikusi šeštadieninė mokykla 
turėjo užsidaryti, nes lietuviai 
iš tos apylinkės išsikėlė.

Ivėse pasikeitė veidai.
Žiūrint į Roselandą 

klausimas, kaip ilgai išsilai
kys Marquette Parko gy venvie
tė? Kiek ši gyvenvietė svarbi 
lietuviškumui; sunku apskai
čiuoti. Tik neabejodami gali
me teigti, kad jos svarba labai
didelė. Be to tai bene vieniu- {Bachuno, 
telė tokia lietuvių ~gyvenvietė'lių”. 
visose JAV-bėse.

panikai, organizuotai stenki
mės lietuviškas gyvenvietes iš
laikyti.

Gyvenviečių išlaikymo ir 
naujų sudarymo klausimas ke
liamas todėl, kad jis taptų gy
vu mūsų visuomenėje. Santal
kos gyvenvietėse reikšmė tau
tinės gyvybės išlaikymui yra 
labai svarbi.

Maišantis namų savininkų 
draugijose dauguma veidų ma
tyti jau, anot mirusio Juozo 

“prinokusių jaunuo- 
Jaunesnieji labiau turėtų 

pradėti rūpintis lietuviškų gy- 
T- j , • « . .venvieėiu išlaikvniu, tačiau juTamsus debesvs is rvtu pu- . * - ’ J-___ aa_ Į pasigendama.

Gat-

lietuvių
Inž. A. Vengrio bute lapkri

čio 11 d. skautai akademikai y 
supažindino spaudos atstovus 
su savo paskutiniu darbu. Lei
dėjai leisdami šią istorinę kny
gą rizikavo, nors pats autorius 
atsisakė bet kurio honoraro. 
Knygos išleista 1,500 egzemp
liorių. Visi skautai filisteriai 
yra ir savo leidyklos knygų 
klubo nariai ir tuo garantuoja 
tam tikrą sumą kitai knygai.

Akademiniam skautų sąjū
džiui jau 48 metai, o leidykla 
veikia nuo 1970 m. Leidyklos 
valdyba šiuo metu yra: dr. T.

visuomenei
St. Rašti-

Spaudos bendradarbiai susitikime su ASS Filisteriu skauty sąjungos darbuotojais, išleidusiais St. Raštikio kny
gą "Įvykiai ir žmonės". Iš kairės: kun. Prunskis, Br. Kviklys, J. Janulaitis ir.A. Pužauskas..

Nuotrauka A. Vengrio

atstovų pranešimai, liečiantie- 
ji tuometinį Lietuvos kariuo
menės vadą, gen. St. Raštikį. 
Antroji paroda lies Lietuvos 
kariuomenės spaudą ir kai ku
riuos ženklus. Parodų inicia-

AR IŠSILAIKYSIME?
Nesprendžiant iš esmės tau-į visų lietuvių reikalu ir turėtų 

o Į būti svarstomas visoje lietu
vių visuomenėje.

Čikagos 
yra ruošiamas gen. 
kio knygos pristatymas, kuris 
įvyks Jaunimo Centre, sekma
dienį, lapkričio 19 dieną, 3 vai. 
p. p. Pristatymo programoje 
dalyvauti iš Oklahoma valstybės 
atskrenda žinomas knygų ir 
straipsnių autorius, profeso
rius ir Oklahoma Universiteto 
Miuncheno tyrinėjimų insti
tuto direktorius, Dr. Vytautas 
Vardys. Kartu visuomenė tu
rės progos pamatyti dvi parq-
dėles. Pirmojoj bus iki šiol toriai8 yra St Joseph Univei- 
lietuvių spaudoj neskelbti sve-18*teto pjofnorius . Dr. Tomas 
timų valstybių diplomatinių Remeikis ir archyvinės medžia- 

|gos rinkėjas, knygų autorius
IIIII11I1IIIII1IIII1IIIIIIIIISIIIIIEI1 ■ I Bronius Kviklys.

Dr. T. Remeikio rinkinyje 
yra dokumentai iš archyvų. Jie 
rodo, k% JAV, Britanijos, Vo
kietijos diplomatai yra rašę

APLANKYS KASDIENA ...
Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naųjieno;

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...
Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” I apie‘'Lietuvos generolą Raštikį 

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė- hr kaip jį vertino kaip politinį 
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams,]veikėją, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.-

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $22.00; Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė

dinę dovaną metams (pusei metų $12.00).

VARDAS, PAVARDĖ

NR. IR GATVĖ

MIESTAS VALST.

Siuntėjo Pavardė, Vardas

Adresas: ;—

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

B. Kviklio rinkinyje bus ka-. 
riniu dokumentu, nuotraukų, 
senų, retų leidinių, (karo be
laisvių Norvegijoje leistas laik
raštis,) ordinų, medalių (Mu
ravjovo medalių 
numalšinimą) 
bių.

1956 ir 1957 
gen. Raštikio

už sukilimo 
ir kitų reteny-

sukė- 
buvo 
kny-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čfkagletės Įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina $2.50.

Kristijoną* Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Jfado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00. _

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

. Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas b 
kitai knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

metais išleisti 
atsiminimų du 

_ tomai mūsų visuomenėje 
lė didelį susidomėjimą, 

-- daugiausia skaitomomis 
gomis ir greitai išpirkti.
ėjus 13 14** metų, atsiradus

— Į naujai laiko perspektyvai ir 
iškilus naujiems klausimams, 
autorius parašė trečiąjį savo 
atsiminimų tomą, Įvykius ir 
žmones, čia, nekartojant kas 
anksčiau parašyta, patiekia
ma pirmųjų dviejų tomų pa
pildymas, dažnai liečiant nau
jus, iki šiol neminėtus klausi
mus. Naujoje knygoje gen. 
Raštikis daug rašo ir apie savo 
buvusius bendradarbius. Ši 
knyga, kaip ir pirmieji du to
mai parašyta sklandžiai, yra 
naudinga medžiaga nepriklau
somos Lietuvos istorijai.

Generolas Raštikis, pernai 
sulaukęs 75 metų, amžiaus, 
paskutiniu metu mokytojavo 
JAV Armijos svetimų kalbų 
mokykloje, šiuo metu išėjęs,į 
pensiją, kartu su ponia Rašti
kiene, gyvena Kalifornijoje.

Savo trečiojo tomo įžangoje, 
tarp kitų dalykų, autorius ci
tuoja savo 1957 metais išleistos 
knygos įžanginę mintį. Jis ra
šo: “Jei gyvenimo sąlygos leis, 
ateityje gal dar paruošiu spau
dai trečiąjį tomą, kuriame pa
sistengsiu papildyti kdi kuriuos 
savo atsiminimų skyrius, už
pildyti praleistas vietas ir at
sakyti pirmųjų tomų recen
zentams. Tada mano darbas

tinio išsilaikymo klausimą, 
liečiant tik vieną dalį, būtent, 
lietuviškųjų gyvenviečių išlai
kymą, visu aštrumu kyla klau
simas, ar išsilaikysime?

Didelę dalį lietuviškų gy
venviečių esame praradę na
tūraliu būdu. Lietuviai meke
no neverčiami jas apleido, ar
ba ir jose gyvendami prarado 
tautinį, veidą. Tokių vietovių 
ypač rasime rytinėse JAV vals
tijose, kur anksčiau lietuvių 
apsčiai buvo gyventa, o dabar 
tik vienas kitas vardas belikęs.

Kitaip yra, kur lietuviai iš 
savo gyvenviečių iįšstuniianii, 
jas turi apleisti įvairių aplin
kybių spaudžiami. Tokių gy
venviečių turime Chicagoje, o 
taip pat ir daug kur kitur. Gy
venvietėje išsilaikymo klausi
mas kyla kartu su klausimu, ar 
atsispirsime stūmimui?

GYVENVIETĖS SVARBA
Santalka gyvenvietėje užtik

rina sąlygas tautinei veiklai, 
tuo pačiu palengvina sąlygas 
tautinei gyvybei ir kultūrinei 
veiklai išlaikyti? Santalkoje 
gyvenant nutautimo pavojus 
yra žymiai mažesnis nei gyve
nant išsisklaidžius. Turime 
pripažinti, kad išsisklaidymo 
pavojus šiuo metu yra žymiai 
didesnis nei bet kada anksčiau. 
Tai vyksta dėl įvairių priežas
čių, bet ypatingai dėl išryškė
jusių dviejų: ieškoma patoges
nių ir geresnių gyvenimo sąly
gų už lietuviškos gyvenvietės 
ribų ir pasiduodant kitų spau
dimui, verčiančiam gyvenvie
tes apleisti.' (

Jei pirmoji priežastis dau
giau ar mažiau priklauso nuo 
besirengiančio gyvenvietę ap
leisti laisvo apsisprendimo, tai 
antroji yra priverstina, yra bė
gimas nuo pavojaus saugumui, 
nuo nešvaros, ir kitų aplinky
bių.

Tautinei gyvybei išlaikyti 
gyvenvietė yra labai svarbus 
veiksnys. Santalkoje tautinę 
gyvybę išlaikyti daug lengviau 
nei išsisklaidžius. Todėl lais
va valia neturėtume lietuviš
kos santalkos gyvenvietes pa
likti, bet esamas dar stiprinti. 
Taip pat gyvenviečių išlaiky
mas, ar naujų, sudarymas jau 
tampa ne vien tos vietovės, bet

ATSISPYRIMAS
SPAUDIMUI

Chicagoje prieš kelis metus 
praradome gražią lietuvių gy
venvietę Roselande, nes nebu
vo atsispirta spaudimui. Mi
niu Roselandą, nes tai yra ryš
kus pavyzdys. Nauja lietuvis?-

sės Marquette Parko gyvenvie
tę labai spaudžia. Todėl spau
dimui atsispyrimo klausimas 
labai svarbus. Pirmiausia jį 
spręsti turi inarquetteparkie- 
čiai.

Spaudimą stabdyti reikia 
pradėti ne nuo 69 ir Western 
gatvių, bet nuo 63 ir Damen 
(iki Damen jau beveik viskas 
užimta) ir 67 ir Ashland. Spau
dimui atsispirti reikia 
bendradarbiavimo su 
oriįanizaeijomis, nes 
lietuviai yra persilpni. 
mą atlaikyti, bet lietuviai gali 
būti atlaikymo pradininkais ir 
pavyzdžiu.

Gyvenviečių išlaikymas ar 
naujų kūrimas yra ne vien, 
nors ir gražiai veikiančių, na
mų savininkų draugijų reika
las, bet yra visų lietuvių rei
kalas. Todėl nepasiduodami

Jonas Jasaitis

LIETUVIŲ TAUTOS
’ GENOCIDAS

laikytis
kitomis

vieni 
spaudi-

Lietuvos gyventojų suėmimai 
ir jų trėmimai į Sibirą bei šiau
rinės Sovietų Sąjungos sritis so- 
vietipio okupanto buvo pradėti 
vykdyti jau 1940 metų vasarą 
raudonosios armijos užimtose 
vietovėse. Tačiau šie trėmimai 
dar nebuvo masinio pobūdžio. 
Platesniu mastu trėmimai vyk
dyti: 1945 metų rudenį, 1946 
metų 4 Vasario 16, 1947 metų 
gruodį.

Patys didžiausi trėmimai, ap
ėmę visą Lietuvą, buvo vykdo
mi: 1948 metų gegužės mėne
sį, 1949 metų kovo mėnesį, 1949 
metų birželio mėnesį.

Simas Miglinas
(iš Pavergtoji Lietuva)

Akademinės Skautijos leidyklos veikėjai pasakoja spaudos atstovams apie gen. St. Raštikio knygos "Įvykiai ir 
Žmonės" išleidimą. Tai trečias gen. Raštikio atsiminimp tomas. Iš kairės red. B. Kviklys, dr. T. Remeikis, R.

Dirvenis, M. Pleškys ir A. Bakaitis.
* . Nuotrauka A Vengrio

f augti - taupykite!

, Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

derį tokiu adresu:

būtų jau visai baigtas”. Auto
rius tęsia: “Dabar stengiuos 
įvykdyti tą savo pažadą”.

Mūsų visuomenė yra kvie
čiama atsilankyti knygos pri
statyme ir pasidžiaugti nauju 
leidiniu lietuvių memuarinio 
žanro literatūroje.

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.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

čikagiečiai knygą galės įsi
gyti sekmadienį, lapkričio 19 
dieną, 3 vai. p. p. Jaunimo Cen
tre. Knygą galima gauti paštu, 
nusiunčiant $15.00 čekį A. 
Dundzilai, 4339 W. 83rd Street, 
Chicago, Ill. 60652, USA. Kny
ga taip pat gaunama visoj 
Amerikoj pas platintojus.

.A. P.

Taupymo Indolla] 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
> Įstaigos pietuos kiemas automobiliams pastatyti
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DRAUGO SLIDINĖJIMAI

redaktorius

M.OC 
$2.00

trims zzkėuesiUM 
vienam mėnesiui

Šių metų lapkričio 2 dieną tariamoje Vilniaus užsie
nio reikalų ministerijoje Įvyko spaudos konferencija, ku
rioje kalbėjo tos ministerijos pareigūnai ir pats Alseika. 
Jo pasiaiškinimas žodžiu galėjo būti bereikšmis, bet spau
dai paruoštame ir pasirašytame pareiškime yra keli labai

Kitose JAV vietose: 
metams __ _

pusei metu ___

Che-
1972

Kanadoje;
matams , 
pusei metu __
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien^ tukinant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigui reikia siųsti pažto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

naujienos, Chicago 8, ili___Friday, November 17, 1972

I. DĖL VLIKO POLITINIŲ 
GRUPIŲ ŠUMENKĖ JIMO 
SAVOMIS PAJĖGOMIS IR 

SUMAŽĖJIMO SAVO 
NARIAIS

lietuvių tautos idealams, bet Vakarų valstybių inte
resams, o tiksliau pasakius, yra tų kraštų specialių 
tarnybų Įrankiais. (Dirva, 1972 m. lapkr. 10 d.

Pavalgęs pasuku link buvu
sio Hilton viešbučio. Sako, tą 
viešbutį nacionalizavo ir da
bar pakeitė vardą į Bagdad 
Hotel. Pirmos klasės viešbutis, 
bet toli gražu nebe tas, kokį 
Hiltonas turėjo. Nėra ir čia 
geros rankos., Apsidairiau, pa
stoviniuoju, viskas taip apmi
rę, tuščia, nejauku ir išeinu.

Kraštas turtingas naftos šal
tiniais, bet kur gi tas turtas 
dingsta, jei visur matosi aiš
kus regresas? Galvoju eida
mas gatve, jau spėjęs nugirsti 
iš vietinių, kad šita valdžios 
santvarka kraštą veda prie 
didelio chaoso.

Nuo upės suku į kairę ir ne
betoli viešbutis. Mažas keltas 
paspaudus mygtuką užkėlė į 
antrą unkštą, kur po nuovar
gio visada labai malonu pail
sėti.

523.00
$13.00

$3.50

cmes grupes; o po to siūlo VLI- 
Ką likviduoti, kad yra tokių 
jo grupių, kurios neturi net 
atstovams ir jų antrininkams 
reikiamų žmonių... Tai išsi- 
veskite, gerbiamieji, pirma tas 
savo visai nesamas ar tik iš vie- J.
no ar dviejų narių susidariu
sias grupes,' o po to žiūrėsim, 
kaip su kitomis grupėmis ten

Rytojaus dieną apsiginkla
vęs geru poilsiu panorau pama
tyti jų tautinį muziejų. Viešbu
tis iškviečia vežiką ir jis veža 
mane per didelį tiltą, kuris ei
na per garsiąją Tigro upę, apie 
kurią dar gimnazijos suole te
ko girdėti. Ta Tigro upė plati, 
srauni, su neaukštais krantais 
ir drumstu šaltu vandeniu.. 
Nuo jos muša šalto oro srovė ir 
krantuose matosi didelių nau
jų namų. Kai pervažiuojame 
tiltą ir atsiduriu _ kitame upės

$22.00
$12.00

$3.00

Užsieniuose: 
metams 

pusei metų _
vienam mėnesiui

Argi VLIKO grupės sudarė 
VLlKą kokiai fizinio darbo tal
kai, kokiam akmenų skaldy
mui ar kitam fiziniam darbui 
dirbti, kur kiekviena jų turi 
duoti po tam tikrą skaičių 
“darbininkų’*?

Mūsų visos politinės grupės 
sūsitelkėVLIKe tik dėl to, kad

Anksčiau išlipu iš mašinos, 
sumoku šoferiui ir einu pagal 
Tigro lipęs krantą, čia matau 
plaukioja maži ir dideli laive
liai. žuvininkai ištaisinėja žu
vį, kiti žuvį kepo ir Čia pat sU 
pasigardžiavimu valgo. Įdo
mu, kiek kelio iki Eufrato? 
Sako, kad tos dvi upės turi 
bendrą santaką. Kiek šiame 
krašte turtų! Be naftos čia dar 
iškasama raudonosios anglies, 
geležies rūdos, vario, švino, Si
dabro, cinko, sieros, druskos, 
gipso ir kitokių mineralų. Bet 
kas iš to, jei gyvenimo lygis 
eina vėžio žingsniu.

kokia logika toji VLIKo teisė, 
ta jo kompetencija išvedama? 
Tiktai iš to,' kad jis yra suda
rytas iš mūsų politinių grupių, 
kaip tautos politinės minties 
reiškėjų ir vykdytojų. Jei taip, 
tai kokia logika Draugo veda
mojo autorius savo straipsnio 
gale siūlo VLIKą padaryti ne
partinį? Tą siūlydamas, jis gi 
siekia sunaikinti. VLIKą kaip, 
tautos atstovybę, kad jis suda
rytas kitais pagrindais, nega
lėtų, atėjus laikui persitvarky
ti į tokį valstybės valdžią vyk
dantį organą, koks, pvz., buvo 
po I-jo Pas. Karo Lietuvos Ta
ryba savo 1918. II. 16 d. nutari
mu atstačiusi Lietuvos valsty
bę, kurios teisinė tvarka (Rechts 
ordnung) dabar išardyta ir 
bus reikalinga, atėjus laikui, 
vėl atstatyti.

šis Lietuvos valstybės atsta-

Dienr*i&o kainos;
ęhicagoje ir priemiesčiuose

metams ______________ ___  $22.00
pusei meta___________ - $12^00
trims mėnesiam^ _______ _ $7.00
vienam mėnesiui___________$3.00

vertinti, nustatyti jų* intelek
tualinį pajėgumą, jų kvalifika
cijas, jų politinį pasiruošimą? 
Vyras, kuris visai teisės nebai
gęs, nesusipažinęs net nei su 
teisės enciklopedija. Jeigu jis 
žino tai, ko anie nežino, pvz., 
tą reikiamą pagauti “laiko 
dvasią“, jeigu jis suvokia tą 
“įvykių eigą” ir pan., tai tepa
rodo savo tas “reikiamas kva
lifikacijas”. tą savo “autorite
tingą žinojimą”, ir savo “poli
tinį pasiruošimą” savo veda
muosiuose nors vieną vieninte
lį kartą metuose. O dabar? Pa
augliai juokiasi iš Draugo ve
damųjų ir to laikraščio nuo
smukio, jo sumenkėjimo savo 
turiniu, pvz., turėtuose su jais 
spaudos atstovų pasikalbėji
muose prieš II-jį PL Jaunimo 
Kongresą 1

VIII. D£L PASIŪLYMO 
VLIKUI “GARBINGAI“

NUMIRTI

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

Neįtikinantis Alseikos pareiškimas
Pas komunistus perbėgęs ir Vilniun nuvažiavęs Vy

tautas Alseika padarė “tarybinei” spaudai pareiškimą 
apie jo “nusivylimą” Vakarų pasauliu, Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto vedama akcija prieš okupantą, 
nutarimą grįžti į rusų okupuotą Lietuvą ir norą tapti 
“vertu Tarybų Socialistinės Lietuvos sūnumi”. Visi ži
nome; kad Alseika savo noru grįžo Į pavergtą Lietuvą, 
bet nežinome, ar paskelbtas pareiškimas yra jo vieno dar
bas. Sukviestiems spaudos atstovams pareiškimą Įteikė 
pats Alseika, bet greta jo sėdėjo Vytautas Kazakevičius 
ir partinius kursus išėjęs Jonas Lukoševičius. Iš stiliaus, 
teksto ir parinktų duomenų pareiškimas vis dėlto atrodo 
alseikiškas, būtent — neįtikinantis.

Subscription Ratos:
tn Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
dx months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year. 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
sther countries $23.00 per year.

spaudžiamo tekėjimo ir kitų sa
vybių išdavas dviejų narių fil
mo kondensavimui Internatio

nal Journal of Heat and Mass 
Transfer, tomas 15, nr. 11 1972 
m. lapkričio mėnuo. V. E. Den
ny yra profesorius, pas kurį V. 
J. Jusionis 1971 metais paruo
šė daktaratinę disertaciją.

To paties Žurnalo rugp. mė
nesio numeryje paskelbta J. Š. 
Toor ir Romualdo Viskantos stu
dija kritiškai peržiūrinti supras
tintų modelių tikslumą spindu
liuojančios šilumos perdavimo 
analizei. R. Viskanta yra profe
sorius Purdue University School 
of Mechanical Engineering/La
fayette, Indiana, pas kurį 
Toor 1971 metais parengė 
taratinę disertaciją.

International Journal of 
mica! Kinetics, tomas 14, 
m. rugsėjo mėn., paskelbtos dvi 
R. Simonaičio (Dept, of Che
mistry and Ionosphere Research 
Laboratory, The Pennsylvania 
State University, University 
Park, Pennsylvania) -studijos 
apie N20 fotolizę ir reakciją su 
OH. Saulius šimoliūnas
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Savo vedamojo pradžioje 
Draugo redaktorius . teisingai 
rašo, kad VLIKui vadovavę ir 
talkininkavę “garbingi asme
nys, tikrai verti nuoširdžios 
pagarbos ir padėkos“. Bet su 
tokiais žmonėmis ir jis pats, re-: 
daktorius, turėtų elgtis pagar
biai. O ką jis sako savo straips
nio viduryje ir gale apie tuos 
asmenis rašo ir ką jis siūlo su 
jais padaryti?

Jis rašo, kad tie asmenys jau 
“nusenę”, kad jie “nepagauna 
laiko dvasios”, “nebesuspėja 
'eiti su pasaulio įvykių eiga’\ 
neturi “reikiamų kvalifikacijų 
ir politinio pasiruošimo”. < 
štai, kokie tie “garbingi asme
nys“, “tikrai verti nuoširdžios 
pagarbos ir padėkos“, už straips
nio pradžioje pripažintus jiems 
“didžiulius nuopelnus”!

Ir kas imasi tuos asmenis jame atsispindėtų mūsų tautos

dvu. daug šviesos ir ekspona
tų, kurie primena jų krašto 
senus laikus. Įdomūs Babilo
no vartai, mauzoliejaus akme
nų bromas ir labai daug arche
ologijos iškasenų, nuo 686 me
tų išlikusios įvairios figūros. 
Toliau randu įrėmuotą langą, 
kuris atvežtas ši Mosque Mo
sul. Senų pinigų, vazų, žiedų, 
apyrankių, su labai mandria 
graviūra. MularA Mūzos bran
genybės. Kitame skyriuje Egip
to linų audiniai, gipse aliejaus 
paveikslai. Lipu į antrą aukš
tą, kur stovi egiptiečių biustai: 
karaliaus Sapor, gyvenusio 
459 nt, Herkulo statula su lo
tynišku įrašu. Mozaikos iš Fa
raono laikų. Aukso ir sidabro 
karoliai, kuriuos dėvėjo Aha 
Bishti,- jų garbinama karaliaus 
duktė. Einu vėl žemyn ir sus
toju ties įdomiu ir kartu šiur
pu nukrečiančiu eksponatu — 
žmogaus griaučiai. Jie labai 
štambūs ir rasti Abbell Liwa 
gyvenusio žmogaus prieš 45000 
metų. Savo istoriniu požiūriu 
muziejus įdomus, nes turi su
kaupęs daug vertingos archeo
loginės medžiagos, o taip pat 
ir senų dokumentų.

Išeinu iš muziejaus ir kitoje 
gatvės pusėje matau raudoną

PALIEKU GINKLUOTĄ 
MIESTĄ

Malonus džiaugsmas širdį 
kutena, kad jau užsibaigė vieš
nagė nesvetingame, ginkluota
me Bagdado mieste, čia su
tiktieji žmonės bijos kalbėti ir 
vieni studentai, kurie buvo už
kalbinti, norint pasiklausti 
kelio, neramiai dairėsi ir po 
keletas minučių man pasakė: 
“Mums yra uždrausta bendrau
ti su turistais. Mes nežinom kas 
dabar mus stebi”. Atsipra
šė ir pasišalino. Kitas vieš
bučio tarhautojaš prašė kaip 
ndrs padėti iš čia jam išvykti, 
Tvirtino, kad neišleidžia, nors 
jo tėvas esąs išbėgęs į Egiptą. 
Jis tvirtino, kad jei išleis iŠ 
krašto, jis nebegrįš.

(Bus daugiau)

Jeigu Alseika rašytų tiesą, tai jam pirmon eilėn rei
kėjo Į tuos dokumentus atkreipti dėmesį kitų laisvame pa
saulyje esančių lietuvių. Jeigu dokumentai buvo prieina
mi pačiam Alseikai, tai jie turėjo būti prieinami ir tiems 
Alseikos draugams, kurie jį patį rekomendavo ir Įstatė 
toms pareigoms ir tokiems darbams. Jeigu. Alseika būtų 
turėjęs specialias privilegijas ir vienas būtų priėjęs prie 
tokių baisių dokumentų, tai turėjo bent informuoti arti
miausius savo partinius draugus. Tuos klausimus jam 
reikėjo kelti, kol tie “parsidavę vadai” buvo gyvi, kad 
juos būtų buvę galima “pristatyti prie sienos” ir parei
kalauti pasiaiškinimo. Vakarų pasaulyje buvęs Alseika 
apie tuos “baisius dokumentus” tylėjo, — tiktai nuvažia
vęs pas Kazakevičių paskelbė “tiesą”.

Bet yra dar baisesnis dalykas. Vytautas Alseika tvir
tina, kad “pirma skaudų smūgį” jis patyręs 1953 m. Nuo 
to laiko iki 1972 m. vasaros pabaigos jis, nekreipdamas dė
mesio Į tų Vliko vadų “parsidavimą”, vis dėlto su tais va
dais trynėsi, pas juos prašinėjo tarnybos, reikalavo, kad 
jam pakeltų algą ir duotų dar daugiau darbo. Padorus 
patriotas prieš 19 metų būtų iškėlęs Vliko vadų klaidas ir 
atkreipęs visų laisvojo pasaulio lietuvių dėmesį į tai. Al
seika to nepadarė. Tada yra pagrindo manyti, kad jis jau 
iš anksto kieno nors buvo siųstas į Vliką “dokumentų ieš
koti”. Jeigu Vliko vadai tarnavo ne lietuviams, o kam gi 
tarnavo Alseika, tarnaudamas Vliko vadams?

Jeigu Vliko vadų elgsena buvo negera, tai Alseikai 
reikėjo geriau pasielgti, duoti pavyzdį, kaip nereikia 
daryti. 0 ką jis padarė? Jis nuėjo Lietuvą okupavusio 
Maskvos imperializmo tarnybon. Norėdamas pateisinti 
parsidavimą, jis kaltina Lietuvos, laisvės troškusius gar
bingus žmones. Jis, nepajėgęs savo amatu duonos, užsi
dirbti, nuvažiavo okupanto tarnybon. Ko gero, jis bus 
priimtas Lietuvos komunistų partijon ir bus užskaitytas 
“ilgų metų stažas” “tarybinės” valdžios tarnyboje.

tymo klausimas dabar, žino
ma, dar neaktualu*. Tuom 
tarpa yra svarbu VLIKui, kaip 
nacionaliniam komitetui atsto
vauti Lietuvos tautai tarptau
tinėje plotmėje, siekiant jos iš
laisvinimo. O tam betgi labai 
svarbu išlaikyti VLIKą tarp
tautinės teisės pripažįstamo na
cionalinio komiteto teisinės 
struktūros ir pagrindų.

VL DĖL AKCIJOS, KAD 
VLIKAS VISŲ LAISVOJO 

PASAULIO VALSTYBIŲ IR 
TARPTAUTINIŲ INSTITUCI
JŲ BOTŲ PRIPAŽĮSTAMAS 
TAUTOS ATSTOVYBE ARBA 
NACIONALINIU KOMITETU

VLIKas tos akcijos turi pats 
imtis ir ją tęsti nuo šių tvirtų 
nacionalinio komiteto teisinių 
pagrindų nenuslysti.

O ką Draugu redaktorius siū-

Jis siūlo tuos VLIKo teisinius 
pagrindus pačiam panaikinti 
jo persiformavimu į “neparti
nį”. Koks nonsensas! VLIKas 
nuo pat jo atsistatymo visai ei
lei valstybių ir tarptautinių 
institucijų prisistatė tautos at
stovybe, kovojo, siekė jo tarp
tautinio ta ar kita forma pripa
žinimo nac. komitetu, leido sa
vo knygas anglų kalba, aiškio-, 
damos savo teisinius pagrindus 
(kaip pvz., kol Dr. K. Šidlaus
ko studiją ir kt.), o dabar jam 
siūloma visą tą jo darbą ir 
atsiektus laimėjimus vienu 
plunksnos brūkšniu paversti 
niekais — jį kaip tautos atsto
vybę, kaip nac. komitetą, pa
naikinti. Tai kelias atgal, į Af
rikos džiungles, į nekultūrin
gų, jokios vaisi sąmonės ne
turinčių ir teisiškai galvoti ne
begalinčių, tam dar nepribren
dusių tautelių eiles!

VII. DĖL PAGARBOS 
ATIKO VEIKĖJAMS

plakatą, kuriame toks užrašas: 
“Prašom į revoliucionierišką 
Iraką”, (vertimas iš anglų kal
bos). žiūriu nustebęs ir nega
liu suprasti, kam visa tai rei
kalinga. Vėliau teko matyti to
kių ir panašių šūkių daugiau ir 
jais piktintis. Kas kita būtų, 
jei tos reVoliucionieriškas Ira
kas parodytų savo pavyzdingų 
nuopelnų, dabar, bė. propa
gandos, nieko daugiau —- tik 
regresavimas. Tai kas gi tuo 
susižavės, nebent aklas ir kvai
lys, kuris pats nežino ko iš gy
venimo norėti it ieško Hk ko 
nors naujo, žengiu bažaro 
link per minias žmonių, kurie 
neša, Veža visokius menknie
kius. Kai pasiekiu jau paties 
bazaro rietą, nustembu jo ne
tvarka ir menkyste. Kiek anie 
Pažarai , kaip netolimoje Per
sijoje turtingi, tiek čia .vienas 
■skurdas. Tai ir susižavėk jų 
sistema! Nesinorėjo po'baza- 
rą žiūrinėti, kai tiek skurdo ir 
vargo.

Prisikloję šiaudinių kilimė
lių ant šaligatvio ir prekiauja. 
O jau nešvara! Maistas musių 
apsėstas. Keletą blokų paėjęs, 
grįžtu iš kur atėjau ir važiuoju 
į viešbutį.

Važiuoju ir matau: visi stul-

Draugo redaktorius savo 
straipsnį baigia VLIKui siūly
damas tiktai “peržiūrėti da
bartinius savo nuostatus”, tik
tai padaryti reformų, o straips
nio viduryje štai ką jis rašo:

“Sensta ir miršta geriausi, 
garbingiausi žmonės, tokio pa
ties likimo susilaukia kad ir 
geriausius tikslus turinčias or
ganizacijos”, vadinas, ir mūsų 
VLIKas. Kaip jau anksčiau pa
stebėjau: atėjo laikas, tavo 
senatvės riba — tai ir mirk!

Tai va, ką redaktorius VLI
Kui siūlo — švenčiant savo 29 
metų amžiaus sukaktį. Jis siū
lo jiems “garbingai“ nusižudyti.

Ir kokia logika, kokia ne
rimta. galvosena, kokia argu
mentacija, lyginant žmones su 
institucijomis ir pan. Kad bent 
nurodytų kodėl gi tas VLIKas 
netinka savais dabartiniais tei
siniais pagrindais, sava teisi
ne konstrukcija, kodėl jis “pa
senęs” ir kuo tas “nevlikinis“ 
VLIKas bus geresnis, ypač pa
šalinus iš jo politinės grupės,' 
kada jo niekas tarptautiniame 
forume nepripažintų tautos 
atstovybe ir išvis jokia teisine 
figūra, jokia asmenybe.

(Tęsinys)
Kai grįžau, jau buvo pava

karys. Jaučiau nuovargį ir lai
kinam poilsiui priguliau. Vėl 
girdžiu trankiai atidarant du
ris, sueinant ir kalbant rusiš
kai. Iš kalbos, kiek supratau, 
jie susinešė gėrimų.

Labai garsiai kalbasi ir iš
gerti vienas kitą ragina, prisi
mindami praėjusio vakaro 
nuotykius.

Išeinu vakarienės ir prisėdu 
vienas prie didelio stalo. Nie
ko daugiau ir nėra, tik pada
vėjai. Man užsakius vakarie
nę, ateina ir rusai. Čia jau jie 
labai džentelmeniškai tylūs. Į 
vienas kitą kreipiasi draugais, 
be reikalingų kalbų nieko ne
kalba. Aš įsismaginu ir juos 
užkalbinu rusiškai. Jie net 
akis išsprogino iš nustebimo. 
Persimetame po porą saki
nių ir vėl tylom valgome. Jie 
kiek su nepasitikėjimu pažvilg- 
čioja į mane. Nieko daugiau 
nekalbėję, po vakarienės jie 
išėjo. Susidariau nuomonę, 
kad jie čia tarnybos reikalais 
atvykę, kaip jie man pasisakė 
“iš Maskvos’’.

politihė diferenciacija, kad 
būtų matyti, jog jis atstovauja 
visai tautai.

Kiek kuri grupė nori, 'tiek 
ji dirba VLIKe, nes tai nėra 
tas darbas, kokia jos pareiga, 
bet tiktai jos' teisė. Esant rei
kalui, VLIKas gali gi samdytis 
ekspertus savo darbui ir pan.

įsidėmėtina ypač tai, - kad 
dėl tų grupių sumenkėjimo rū
pinasi ir gąsdinąs: ypač tie, 
kurie turi VLIKe savo visai 
fiktyvias grupes, pvz., kad ir 
ta nelaiminga Krikščionių Dar
bininkų S-ga, kuriai, kaip gir
dėti, prieš VLIKo seimo sesiją 
reikia vis belstis į Brooklyno 
Tėvų" Pranciškonų vienuolyno 
duris ir prašytis paskolinti ko
kį tretininką LDS atstovo “ant
rininko” pareigoms VLIKo 'sei
me. . . ' r ’ .

Matot, kokie mūsų politikos 
veikėjai: pirma per. jėgą ir per

krante, naujas miestas. Čia 
kiek tvarkingesnės vietos. Ke
lias veda bazaro link ir perpil
dytas važiuojančių, čia, kaip 
pasirodo, -yra ir kombinuotas 
važiavimas. Jie turi automo
bilius , kaip pas mus “Station 
vagen” vadinamus 'ir už labai 
pigią kainą veža kėleivius. Ant 
tokių automobilių yra užrašai 
kuria kryptimi važiuoja. Gai
la, užrašų turistai neperskaito, 
tai jų kalba — hieroglifai. Ga
lima tik turėti kortelę iš vieš
bučio, kurioje bus įrašyta rei
kiama kryptis. Autobusai bai
siai perpildyti ir į juos nei 
nebandyk kojos kelti.

Sustoja. Priešais viešbutį 
kabo raudonoje medžiagoje so
cialistiniai šūkiai, kuriuos gar
siai skaito ka tik iš taksio išli
pę amerikiečiai ir komentuoja 
čia pat: “šūkiai labai gražūs, 
bet gyvenimas, kaip matom, 
eina atbulu keliu”. Aš nusikva
tojo ir pritardamas linguoju 
galvą. Labai karšta ir skuba
me į vėsinamą muziejų.

Vos įžengus į muziejų, ran
du kasą ir perkuosi bilietą. 
Patalpos gražios ir matosi, kad 
dar kapitalistinė statyba. Mu
ziejaus eksponatai išdėstyti 
per porą aukštų. Visur labai er-

pai apklijuoti diktatoriaus di
deliais paveikslais. Visur daug 
vėliavų plėvesuoja tam, kad 
sustiprintų propagandą. Mote
rys ir vaikai elgetauja. Vadi
nasi, propaganda sau, o gyve
nimas sau. Sutinkame vvrus 
kazokiškose uniformose. Ju 

C 

kelnės plačios ir batai ilgi. Už- 
sitiesę tinklinį juodą gaubtą, 
kazokiška kepurė dengia gal
vą. Sutinku ginkluotus su au
tomatais. Tokių ginkluotų la
bai daug Ir jie patruliuoja kiek
vienoje gatvėje. Jų kariškos 
Uniformos ir batai labai prasti. 
Jie atidžiai seka miesto judėji
mą.

jis apleidęs Lietuvą, atsidūrė Vakaruose, nuo 1953 metų 
dirbęs Vyriausiame Lietuvos Išlaisvinimo Komitete ' ir 
kad jis turėjęs progos susitikti su pačiais įtakingiausiais 
“antitarybinės išeivijos atstovais”. Tas pareiškimas at
muštas kitoje “tarybinėje”, spaudoje. Iš Komjaunimo 
Tiesos jį perspausdino Dirva, o mes iš pastarosios naudo
jame būdingesnes citatas.

Štai kaip Alseika teisina savo pabėgimą pas Lietuvos 
okupantus: >

PASAULYJ!
V. E. Denny Ir V. J. Jusionis 

iš University of California, Los

“Pirmą skaudų smūgį, kuris mane labai sukrėtė, 
patyriau 1953 metais. Tada iš dokumentų sužinojau, 
kad tokie stambūs politiniai vadai emigracijoje, kaip 
Stasys Lozoraitis, buvęs Lietuvos užsienio reikalų 
ministras (šiandien save laikąs “Lietuvos diploma

tijos šefu”), buvęs, jau miręs, ilgametis VLIK pir
mininkas prel. M. Krupavičius, K. žalkauskas ir eilė 
kitų žinomų veikėjų turėjo slaptus ryšius su užsienio 
specialiomis tarnybomis.

“Susipažindamas su kitais dokumentais, kurie 
man ryšium su mano tarnyba ..buvo prieinami, aš vis 
labiau įsitikinau, kad VLIK vadovai, skelbdamiesi 
esą dideliais patriotais, tuo tarpu žmogiškąją bei tau
tiškąją savigarbą pažeisdami, iš tikrųjų tarnauja ne

JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULI

(Tęsinys)

V. DĖL VLIKO TEISINES 
GALIOS ATSTATYTI 

NEPRIKLAUSOMOS .
LIETUVOS VALSTYBĘ

Draugo 1972. X. 23 d. veda 
mojo autorius 
pripažįsta VLIKui teisę atstaty
ti nepriklausomą Lietuvą, at
seit, teisinę dabar išlaisvintos 
Lietuvos valstybės santvarką.

Pripažinimas teisingas, nes 
VLIKas, kaip tautos atstovybė, 
atėjus laikui, gali persitvarky
ti į valstybės valdžios’ organą ir 
imtis vykdyti tos valdžios funk
cijas. Pagal jo 1944. II. 16 d. de
klaracijos 4 str. jis galėtų su
daryti Respublikos vyriausybę; 
pagal 6 str. — atitinkamai re
formuoti Resp. Prezidento ir 
Seimo rinkimų įstatymus ir 
pan. Bet vėl klausimas: iš kur,
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Hi-Fi STEREO 
SU 24 GARSIAKALBLAIS 
2512 W. 47 ST. — FR L1WI 

LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJI

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

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ąve. — 5851220

rie . _ . __ _ , ,___ . __
tarp jų -atsiras ir klaidingų mokytojų, kurie perkreips Dievo Žodį, ir savo
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L
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

, Raz. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: Republic 7-7868

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

Beri. teL 239-4683 

DR. K. G. BAU 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd, (Crawford 

Ntadical Buildins). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepiąs skambinti J74-8012

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telaf. 695-0533 
Fox Valley Medical Canter 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razida 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL 
antrad., penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

ReZ4 GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Ave^ WA 5-2670 

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

ALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PROSPECT S3229 
Rezid. telef.: WAlferoek 55074

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

Vytauto Didžiojo j kuopos šauliai
mirusiu.'*

ietuyoje
Spalio 29 d. į B. Kviklio pa

skaitą, Liet, namuose, susirin
ko būrys detroitiečių pažiūrėti 
vertingų rinkinių ir pasiklausyti 
paskaitos. Atidaromąjį trumpą 
žodį tarė J. Švoba ir pristatė pa
skaitininką. B. Kviklys savo 
paskaitą pradėjo maždaug šiais 
žodžiais: “Mes iš savo tėvynės 
pasitraukėme 1944 m. skleisti 
visam pasauliui Lietuvos užgro
bimą bei rusifikaciją per Ame
rikos spaudą ir radijo. Kad lie
tuviai neina komunistiniu keliu, 
rodo lietuvių savižudybės, susi
deginimai ir panašiai”.

Prelegentas savo kalboje dės
tė atskirai, kiek procentų kuria
me mieste yra rusų. Jis teigė, 
kad daugiausia rusų gyvena 
miestuose. Jis atvežė parodai 
dabar išleistų apie Lietuvą rusų 
kalba knygų. Keista, kad kny
gų autoriai yra rusai, lyg ne-

būtų Lietuvoje lietinių rašy
tojų. Prelegentas pareiškė, kad 
jam tenka susitikti “Draugo” 
redakcijoje ir pasikalbėti su iš 
Lietuvos atvykusiais aršiau
siais komunistais, girdi, iš jų yra 
visokių, net ir palankių mums.

Prelegentas teigia, kad ir 
Sniečkus yra pasikeitęs Maskvos 
atžvilgiu, nenorįs visiškai su
tikti su Maskvos propaganda, i 
Sniečkaus pastangomis ir Tra
kų pilis buvo atstatyta, paklaus
tas prelegentas apie tuos jau
nuolius, lankiusius komjaunuo
lių stovyklas Lietuvoje, pasakė, 
kad jis kalbėjęs su lankiusių tė
vais, girdi, jie buvo užklausti ir 
įspėti, kad Lietuvoje vengiama 
vaikus leisti į komjaunuolių sto
vyklas.

Mūsų jaunuoliai, stovyklau
dami pasižymėjo išpopuliarin
dami kramtomą gumą, kiti net 
pradėjo pardavinėti po rublį už 
gabaliuką.

Buvo daug paklausoj ų: F. Mo
tuzas, dr. St. . Juzėnas, J. Les- 
činskas, K. Daugvidas, J. Reka-

V. Alantas, C. Sadeika, P. Pa
gojus ir P. Zaranka.

Parodėlėje buvo išstatyta, net 
iš spaudos draudimo laikų, kny
gų, pinigų, pašto ženklų, įvairių 
ordinų, foto nuotraukų iš kol- 
kozininku gyvenimo bei genoci
do nuotraukų. Pogrindžio atsi
šaukimų, rašytų mašinėle per 
kalkinį popierį. Gerai, kad ret
karčiais > supažindinama visuo
menė, kas dabar vyksta Lietu
voje. Nors mes pasiskaitome 
laikraščiuose, bet ne tas, kas pa
rodoma ar . perduodama 
žodžiu.

Vytauto Didžiojo šauliu kuopos dalis garbes sargybos prie dr. Kazio Gri 
niaus paminklo. Vėlinip Šventės proga šauliai gerbia ir prisimena miru
siuosius. Jie aplankė Lietuvos prezidento dr. K. Griniaus kapą, kurio palai

kai yra Lietuviu Tautinėse kapinėse.
Nuotrauka C. Genučio 4 

žodis apie vėlinių tradicijas. 
Skaitlingas uniformuotų šaulių 
būrys ėjo garbės sargybą.

Po religinių apeigų organizuo
tai šauliai lankė mirusių šaulių 
kapus: prie kiekvieno šaulio- 
šaulės kapo uždegė žvakutę. 
Šauliai aplankę šv. Kazimiero 
Liętuvių kapines, nuvyko į Lie
tuvių Tautines kapines ir ten 
aplankė mirusių šaulių kapus ir 

buvo atlaikytos pamaldos už prie kiekvieno kapo uždegė po 
mirusius ir tartas pasauliečių Į žvakutę. J. Kaunas

Kiekvienais metais Vėlinių 
dienų šauliai lanko mirusių šau
lių kapus, šis gražus šaulių pa
protys Chicagoje puoselėjamas 
apie 20 metų. Š. m. lapkričio 
mėn. 5 d. 12 vai. prie Lietuvos 
generalinio konsulo dr. Petro 
Daužvardžio kapo ir didingo 
paminklo į Šv, Kazimiero Lie
tuvių kapines susirinko gausi 
minia tikinčiųjų lietuvių. Čia

į.
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Nes jis save angelams (pasiuntiniarm)
ant visy tavo koliy. Psalmė 91:11.

kad Dievas prikels tikrus ganytojus ir tikrus mokytojus, ku- 
“apsaugos sielas jūsų kaip tie, kurie turės duoti atskaitą”.- Tiesa, kad 

. .. \ * *". "1 " ’ 
viliojančiais pamokslais stengsis prigauti jūsų sielas; bet jei Dievo vaikai iš 
tikros širdies statys savo viltį ant žodžių: “Taip sako Viešpats”, ir rūpes
tingai palygins Dievo Žodžiu visus dalykus; kurie taip darys, tie atskirs 
ties4| nuo klaidos. O tiems, kurie taip darė. Apaštalas Povilas pataria (Ebr. 
13:17) turėti tikėjimą. Mūsų Viešpats, Tikrasis Ganytojas, rūpinsis apie 
savo tikrąsias avis.

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

tV. RASTO TYRINĖTOJAI

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. NINA KRAUCa • 
KRIAUČEUŪNAiTt

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Tolof. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso fel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidenciįos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
. 2454 WEST 7Įst STREET

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223

IKI GRUODŽIO 4 DIENOS 

PAVADUOJA DR. P. STRIMAITIS

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

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

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

GŠLEŠ VISOMS PROGOMS
SgYERLY HILLS GSL1NYČ1A 

2443 WEST S3ra STREET 
rtieforui: pR 84)833 ir PR

PERKRAUSTYMAl

fe

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.ŠERĖNAS 
2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

fe

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

j SOPHIE BARČUS
i RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvi v kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio . 11—12 i 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek-; 
madieai nuo 3:30 iki 9:30 vai. i 

. ryto. ’

Telef.; HEmlodc 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

PORB6T TIRES HURT 
OUR FOREST EXTENDS

Tautiniy grupių 
demonstracija

Hamtramike, Michigan, 
Iro 30 d. 4 vai. nuvykome su A.
Grinių. Pagal skelbime nurody
tą vietą, gal ir daugel suklaidi
no. Tribūna buvo pastatyta 
Holbrook ir Jos Garnpau. Nuro
dytu laiku publikos dar nei vieno 
nebuvo. Vienas orkestras pražy
giavo pro tuščią tribūną ir sulin
do Į ten stovinčius autobusus, 
nes diena buvo šaltoka.

Antras orkestras atžygiavo ir 
sustojo prieš tribūną. Publikos 
gal šimtas, tribūne stovėjo ke
letas; Hamtramik meras Woy- 
towicz, demokratas, etninių gru
pių sekret. E. Zaparoche, adv. 
A. Ambrose, A. Zapareckas ir 
dar keletas,- kurių pavardžių ne
patyriau. Buvo laukiamas John 
Wolfe, bet neatvyko.

Kalbą pasakė miesto meras 
Wojtowicz ir dar porą nežymių 
atstovų. Dalyvavo ir lietuvių 
būrelis su plakatu už Nixona, 
bet buvo plakatų ir už McGo
vern. Viena moterėlė priėjo ir 
nusegė A. Griniui Nixono žeto
nėlį, girdi Nixonas komunistas, 
o jūs už jį.

Po trumpų kalbų šešios len
kaitės ir vieną olande 
mazurką. Po to buvo 
tyta lenkaitė gražuolė, 
baigėsi demonstracijos.
šokusi ir mūsų “šilainė”, bet pa
vėlavo atvykti. Vėliau patyriau, 
kad mūsų “Šilainė” šoko res
publikonų banketo metu kitoje 
salėje Hamtramike.

Lapkričio 19 d. 3 vai. p. p. Dai
navos ansamblio muzikinio' vei
kalo Sidabrinė Diena įvyks Crest
wood mokyklos auditorijoj 1501 
N. Beech Daly. Ruošia L. Fon
do Detroito vajaus komitetas.

A. Miežis

pašoko 
prista- 
Tuo ir

Būtų

NEAPSAKOMOS 
AUDROS JAV-BĖSE IR 

EUROPOJ
Praeitą pirmadienio naktį ir 

antradienio rytą per 24 valan
das siautusi uraganinė audra 
Amerikos Vidurvakariuose, 
ypatingai Chicagoje ir apylin
kėse, kaštavo 5 žmonių gyvy
bių ir tūkstančius apardytų 
namų, nugriautų stogų, ap
verstų treilerių ir automobilių, 
ir aptvindytų gatvių, patilčių 
ir namų rūšių. Daug nukentė
jo Chicagos miesto paežerės, 
bet labiausiai nukentėjo “San- 
dūnai”, kur 20 pėdų aukštos 
Michigano ežero bangos nau
jai nuardė paežerės kopas ir 
daug paežerės; namų atsidūrė 
pavojingoje padėtyje būti ban
gų nuneštiems j ežerą.

Beverly Shoręs^pąkrantė iki 
pat Michigan City yra audrų 
naujai-tiek apgriauta, kad vie
noje vietoje vandens jėga išplo
vė ir išvertė 20 pėdų ilgumo 
plieno palų užtvaras ir keliose 
vietose apgriovė 20 pėdų pa
ežerės ruožą, kuriuo yra iš
vesta pakrantės gatvė — Lake 
Shore Drive, ^skyrusi gyvento
jų namus ir vilas nuo ežero. 
Keli arčiau ežero buvę namai 
yra rimtame pavojuje būti nu
nešti į ežerą,

Audra, siautusi nuo New Yor- 
ko iki Texas su liūtimis, sniegu^ 
perkūnija,-tornadais ir smar
kiais vėjais, pridarė nuostolių, 
kurių didumas kol kas dar tik 
spėjamas milijonais dolerių. Ke
turi Vidurvakarių kongresma- 
nai pareikalavo šaukti ekstra 
mitingą su federaliniais valdi
ninkais aptarti kaip gelbėti te- 
besteigiamąjį Sandūnų parką 
(Indiana Dunes National Park).

Europoje dar blogiau
žinių agentūros Ap ir UPI

abidvi praneša neraminančias 
žinias apie baisias audras Eu
ropoje, ypač Didžiojoj Britani
joj, Airijoj, Olandijoj, Prancū
zijoj, abiejose Vokietijose ir 
Lenkijoje.

Negirdėtos audros iki 135 
mylių per valandą greitumo vė
ju sukėlė potvynius, sunaikino 
daug laivų ir uostų Įrengimų, 
ir nutraukė bet kokj susisieki
mą. Vėlesnėmis žiniomis Euro
poje nuo tų audrų žuvo 73 žmo
nės — septyni Olandijoje, trys 
Anglijoje, po vieną Belgijoje ir 
Prancūzijoje, Rytų Vokietijoje 
18, ir 10 Lenkijoje, kur audros 
vėjai siekė nuo 85 iki 125 mylių 
per valandą. Tik iš okupuotos 
Lietuvos nėra jokių žinių.

•‘NAUJIENAS” SkAiTO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’- 
PADUODA TEISINGIAUSIAS, 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS - 
RAŠTUS.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros Klubas ren
gia savo tradicini metinį parengimą 
lapkričio 19 dieną 4 vai. popiet Holly
wood svetainėje, 2417 West 43rd K. 
Veiks bufetas ir baras, o taip pat ir 
laimės šulinys. Svečiai ir nariai 
kviečiami dalyvauti, šokiams gros A. 
Valiūno orkestras.

J. Skeivys, koresp.

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa
šalpos Klubo tnėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadieni, lapkričio 19 
dieną 1:00 vai. popiet Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai ma
lonėkite atsilankyti: išgirsite apyskai
tas ir kitus pranešimus, kurių yra 
daug. . - -

Rožė Didžgalvienė, rašt

ISABELLE GRITĖNAS
Gyv. Midlothian, Illinois

Laidotuvių Direktoriai

«45 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONMTIONED KOPLYČIOS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

TeL: Y Ards 7-1741 - 1742

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

MODEKiNLSKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvi? 
[^ai dot u vi?
Direktorių
Associacijoi

AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS DIENA 
IP. MAKT]

TURIME 
K0PLYč«4f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArut< 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 5Uth Avė., Cicero, Ill.. Phone: OLympic 2-100S

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

I

j

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

(Arch Supports) ir t L
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 Wt»f 63rd St., Chicago, III. 60429

Tolaf.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
’NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNY JI

Our vrldlHe h® no 
Agaifist the ardew use of ire. 

So please feUcrr Smokey's ABCc 
Alvtys boU JQDMcbei fell c»LL 
Be sme to drown all cwupfcrei.

J. F. Kinibarkui, Cicero liet., 
respublikonų partijos vadovui 
ąrtimiausiu laiku išvykstant 
atostogų, metinis narių susi
rinkimas atidedamas vėles
niam laikui. Sekite mūsų dien
raštį ir Radiją — kaip visuo- 
met, gruodžio mėnesį svarbūs 
susirinkimai, rinkiniai ir nau
ji patvarkymai, tad budėkite.

Cicero D.

Pasveikink savo draugu: 
per ienas"

Mirė 1972 m. lapkričio mėn. 14 dieną, sulaukusi 77 metų amžiaus. 
Gimusi Pennsylvanijoj. ,♦

Paliko nuliūdę: duktė Isabelle Balchitis, jos vyras Paul, sūnus 
Michael Bakūnas, 4 anūkai, 4 proanūkei ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6840 So. Western 
Avenue. -

šeštadienį, lapkričio 18 dieną 11:30 
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a.Isabelle Gritėnas giminės, 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse if suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, giminės. _

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

vai. ryto bus lydima iš ko-

draugai ir pažįstami nuošir-

i®

GEORGE F. RUDMINAS
-3319 So. LITU AMIGA AVE. TeL: Y Aras 7-U3d-H39

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69lb STREHT REpublic 74213
W 4 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911
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Automobilio pataisymas j 
savininkui nekainuoja
Nuo I960 metų daugiau kaip 

26 milijonai naujų automobilių 
ir sunkvežimių buvo atšaukta 
pataisyti trūkumus. V.6 milijo
nai buvo užsienių gamybos au
tomobiliu, kuriuos reikėjo patai
syti. Buvo daug trūkumų, ku
riuos lengvai galima pašalinti, 
nes bendrai automobiliai buvo 
saugūs. Kai mašinų savininkai 
gauna iš Detroito registruotą 
laišką, kuriame būna nurodyto 
kas reikia mašinos savininkui 
daryti, išsigąsta. Pranešime pa
sakyta, kad mašinos savininkas 
turi savo mašiną nuvežti pas ar
timiausią tos išdirbystės parda
vėją pataisyti nemokamai. Par
davėjas taip pat gauna iš 
ko nurodymus ir mašinų 
ką reikia pataisyti.

Automobilių pardavėjai 
džiasi, kad juos apkrauna dar
bu. Susijaudinę automobilistai 
masiniai suvažiuoja, reikalauda-1 
mi pataisyti. Daugeliu atvejų', 
pataisymai užtrunka 5 minutes! 
ar kiek ilgiau. Bet yra atsitiki
mų, kad darbas pareikalauja 13 
valandų. A.

Praėjusį gegužės mėn. atšauk
to 350,000 Vegų, kurių nauja 
dalis kainavo tik $1, o darbas — 
$3. Automobilio savininkui nie
ko nekainavo. Bet automobilių 
fabrikams tokie trūkumai labai 
daug nuostolių padaro. Kai 1972 
m. birželio mėn. 56,000 Plymou- 
th’ams reikėjo pataisyti bufe
rio keltuvė! io (‘jack”) trūkumus, 
Chrysler korporacijai kainavo 
$550,000. Tad kiek kainavo For
dui, kurs atšaukė 436,000 auto
mobilių, kur reikėjo pakeisti 
ašies .dali. Tik vienos mašinos 
pataisymas kainavo apie $50. 
Fordas turėjo daugiau kaip $20 
milijonų nuostolio. Buvo tokių 
pataisymų, kad truko daugiau 
kaip 10 valandų darbas, o me
chanikas gauna $10 per valandą.

Automobilių pramonėje trū
kumai dažniausia pasitaiko dėl 
žmogaus klaidų. Mašinų specia-

fabri- 
dalis,

skun-

Įlįstai teigia, kad: 1) svarbiau-, 
j sias mašinos trukumas, jos kon- 
Įstrukcijoj ir mechaniškame ba
lanse, kad tie trūkumai bandy-' 
muose nepasirodo, o tik vėliau, Į 
2) trūkumai medžiagose, blo- ; 
gai pagamintos dalys, 3) darbi- ' 
ninku apsileidimas, nepaisymas, 
arba blogi įrankiai.

Pagarsėjęs Nader pastebėjo ir 
viešumon iškėlė labai daug įvai
rių maisto produktų, vaistų, 
kaip ir automobilių trūkumu. 
Paaiškėjus kokioms nors nege
rovėms, valdžia blogus produk
tus sulaiko nuo rinkos. M. š.

Šakių klubo balius
Šakių klubo derliaus vakarie

nė įvyko š. m. lapkričio mėn. 4 
d. Vyčių salėje, ir praėjo dideliu 
pasisekimu. Svečiai rinkosi iš 
plačių Chicagos apylinkių. La
bai daug rinkosi jaunimo. Sve
čiai buvo pakviesti ir tvarkingai 
susodinti prie gausiai valgiais 
apkrautų stalų.

Vakarienės programą praaė- 
lio pirmininkas Adomas Didžba- 
Į lis, maldą sukalbėjo klubo se
kretorius J. Vasiukevičius. Va
karienę ruošė klubo narės, va
dovaujant p. K. Repšienei ir p. 
O. Didžbalienei. Valgiai šalti, 
šilti, skanūs. Stalai skoningai 
gėlėmis, vaisiais papuošti ir de
koruoti. Derliaus vakarienė bu
vo panaši Į zanavykų tradicinius 

jpokilius — balius, kurie buvo 
ruošiami atlaidų metu Nepri
klausomoje Lietuvoje. Garsūs 
būdavo zanavykų atlaidai: K 
Naumiesty Petrinės, šakiuose 
šilinė, Griškabūdy šv. Onos, Sin
tautuose “Rožančavos” atlaidai. 
Į atlaidus suvažiuodavo iš kitų 
parapijų ūkininkai su šeimomis, 
o po pamaldų tos parapijos kai
muose daugely sodybų vykda
vo giminių baliai.

Jennifer Rawson is Richmond, Mass., 
sveria 30 svaru, tiek pat, kiek šalia 
jos matomas "banana squash". Mer
gaitė tačiau aukštesnė. Ji yra 36 co

liu, o "Squash" — 27 coliu.

I HSLP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

HELP WANTED MALt-ČtMALE 
Reikia Darbininky ir Darbininkių

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP
WARNER - SWASEY — GISHOLT

' 1st AND 2nd SHIFT

TURRET įATHE — SETUP OPERATORS
AND OPERATORS

1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP
J BROWN A SHARPE

‘ * -* . 1st AND 2nd SHIFT

, 'tool grinder
1st SHIFT

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

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

POWERS REGULATOR
3100 WEST OAKTON . SKOKIE, ILL.

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

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS T iNAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į 

MUTUAL FEDERAL SAVJNGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS, — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

1WHXXBS2XXXXXEXXXXMB 

SKAITYK FATS IR PARAGINS 
KITUS SKAITYTI 
N A U* J T ? N A J-

(WaXXSXEEXXXXXSBKXXX

f7-—--------—.....................r-UiitiaamaMBBBBmiA.iiiiH, r”"1 1 ■ —..... ,

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 pasiusime adresatui, jei prisiu-

I* site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
į 1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 

------------=- ■ i " . -——f

Ši derliaus vakarienė savo sti
liumi ir nuotaikomis labai pana
ši į šakių apskrities ruošiamas 
derliaus vakarienes Lietuvoje. 
Vakarienei įpusėjus puikiai gro
jo p. A. Ramonio orkestras, sve
čiai smagiai šoko, o pašokę vėl 
sėdo prie stalų ir vaišinosi. Ska
niai pavalgius ir linksmai pašo
kus vyko paskirstymas dovanų, 
kurias parūpino lietuviai biznie
riai ir klubo nariai. Dovani] pa
skirstymą pravedė: A. Didžba- 
lis, J. Vasiukevičius ir A. Raino
ms.

Ponios apdovanotos rožėmis 
grakščiai šoko rožių valsą.

Labai maloniai visus nutei
kė A. Ramonio orkestro išpildy
ta lietuviškų melodijų pynė. 
Svečiai nuotaikingai šoko lietu
viškus šokius: suktinį, klumpa
kojį, noriu miego ir kitus. Pa
garba zanavykams už puoselėji
mą tautinių papročių ir lietu
viškų tradicijų. Linksmam ba
liui pasibaigus, svečiai geroj nuo
taikoj atsisveikino iki sekančio 
parengimo.

Gruodžio mėnesį numatomas 
metinis susirinkimas. Klubo val
dyba kviečia visus atvykti Į su
sirinkimą ir pagalvoti apie nau
jos klubo valdybos rinkimus.

J. Kaunas

brėžiant, kad jis labai plačiai 
dalyvavo Chicagos lietuvių 
kultūrinėje, organizacinėje ir 
ypatingai sportinėje veikloje.

Al (Aleksandras) G. Kums
kis yra gimęs 1910 m. spalio 16 
d., yra vedęs ir turi 4 vaikus; jis 
yra baigęs Fizinio Auklėjimo 
kolegiją.

PIRČUPĖNŲ RAUDA
Vai tai sudegė, tai supleškėjo 

visos sodybėlės, vai ir prarijo 
ugnies marelės mūsų brolelius, 
aukštus uoselius, tvirtus mede
lius, vai tai ir paskendo karštoje 
liepsnelėj mūsų sesutės, baltos 
liepelės, mergelės lelijėlės... Tai 
kartu degė, kartu susmilko se
nos močiutės, žilos obelėls, prie 
jų prigludo seni tėveliai, pasvi
rę gluosneliai... Ir neaplenkė 
liepsnų liežuvėliai nė mažų vai
kelių, trapių kūdikėlių, dar ir be 
žingsnelių, tai dar ir be žode
lių...

1944.VI.3 Pirčiupyje, Vilniaus 
krašte, vokiečiai sudegino 119 
žmonių (69 vaikus, 29 moteris, 
21 vyrą).

Kur yra Pravieniškių, Rainių 
I ir Červenės raudos ?

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

mo pašalpą asmenims iki 31 me
tų amžiaus. Tokie asmenys, ne
galintieji dirbti dėl fizinių bei 
protinių trūkumų, gali gauti pa
šalpas, jeigu yra išdirbę tik pu
santrų metų. Taip pat gali gauti 
pašalpas laikinai nustoję dar
bingumo. Visais atvejais reikia 
kreiptis į artimiausią Social Se
curity administracijos įstaigą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
____ Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI, I

Kumskis išeina pensijon
Al. G. Kumskis, 62 metų 

amžiaus, gyv. 11140 Colum
bus Drive, išbuvęs 45 metus 
Chicago Park District tarny
boje, išeina į pensiją ir ta pro
ga Parkų Distriktas jam ruo
šia iškilmingas išleistuves pir
madienį, lapkričio 27 dieną 

House, 7717 W. 95

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme

Street.
Kumskio

Distrikte buvo General Super
visor Special Recreation Acti
vities. Pietuose dalvvausia ri
si Chicagos Parkų Distrikto 
viršininkai ir pakviesta daug 
kitų departamentų vedėjų, 
miesto meras Daley ir Algirdas 
Brazis.

Parkų distrikto šia proga iš
leistame biuletenyje pateikta 
plati Kumskio biografija, pa-

pareigos Parkų

— Rašytojo Balio Sruogos 
Kūrybos Vakaras‘(minint 25-tas 
mirties metines) Įvyks Jaunimo 
Centre sekmadienį, gruodžio 17 
d. 4 vai. popiet, dalyvaujant Či
kagos aktoriams ir svečiams — 
aktoriui Henrikui* Kačinskui ir 
rašytojui Antanui Gustaičiui. 
Meninę dalį tvarko ir režisuoja 
Dalia Juknevičiūtė. Ruošia Či
kagos Scenos Darbuotojų Są
junga.

— šiandien, penktadienį, lap
kričio 17 d., 7 val. vak. Jaunimo 
Centre lietuviai šachmatininkai 
varžysis su stipriu amerikiečių 
Blue Island klubu. Geriausios 
lietuvių jėgos turėtų dalyvauti 
žaidimuose, o silpnesnės — pa
simokyti. Beje, Povilas Taut- 
vaiša laimėjo tiktai $300.06, 
nes tokia buvo pati didžiausioji 
Continental Co. premija.

— Social Security administra- 
icija praneša, kad yra nauji pa- 
ilengvinimai gauti nedarbingu-

— Lietuvių Jaunimo Informa
cijos Centras, PO Box 8992, 
Boston, Mass. 02114, savo ap
linkraštyje rašo, kad ir toliau 
leis laikraštėlį “Lietuvių Jauni
mas”, tikėdamiesi reikiamo d ė- 
mesio iš Pasaulio Lietuviu Jau
nimo S-gos. Centro pirm, ir 
vyr. red. yra Gintaras Karosas. 
Organizacija ir redakcija turi 
atstovus įvairiose Amerikos lie
tuvių apylinkėje ir kraštuose.

— Barbora šeštokas, ilgame
tė Naujienų skaitytoja iš La
Grange, Ill., išsikelia gyventi 
pas savo dukterį Helen į Frank
lin, Wise.

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

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

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

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

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 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

HICKORY HILLS deluxe 12 apart- 
ments. 6—1 and 6—2 bedroom.^ Un
derground parking. Utilities and car
peting throughout. Flexicore floors 
and ceilings. Only 5 years old. Surely 
worth looking into it. Owner has re
duced price for quick sale.

OAK LAWN vacant zoned 10 apart
ments 100’xl35’ fully improved.

References
J. & J. BUILDERS 

598-8255 or 598-3817

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.

AL N A U J O K A I TI S
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA M20S

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Moner 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir p«tly«fi:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 80608
t———■llll ■ I II I !J- Mil.'. _.| L II W 1 ............................. ■ r

Amerikoje vis daugiau įsigali vadinamų ATV lenktynės (AJ| Terrain Ve
hicle). Šešių ratų, stipraus motoro varomi automobiliai gali keliauti bet 

kokiais keliais.
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Birutė Pukelevičiūtė, bele
triste ir aktorė - režisierė, atliks 
kultūrinės popietės programą ši 
sekmadieni, lapkričio 19 d. 4 vai. 
p. p. Lietuviu Tautiniuose na
muose, Chicago j e, 6422 So. Ke- 
dzie Avė. Popietės rengėjai Lie
tuviu Moterų Federacijos Chi- 
cagos klubas ir Lietuvių Tauti
niai Namai kviečia visus lietu
vius popietėje dalyvauti. (Pr).

OWNER RETIRING TO ARKANSAS. 
Want fast sale 2 bedroom brick 12 
years old. Gas heath, central air cond. 
wall to wall carpeting, finished base

ment with bar, manv extras. 
A steal at $18.500. 

Vicinity 59th & Western.
CALL 434-3558.

PARDUODAMAS 4 BUTU mūrinis 
namas su 5 kambariais kiekviename 
bute. Aluminijaus antrieji langai, 
gazo šilima. 4 mašinų mūro garažas. 
Geras susisiekimas, geras investavi
mas. Galima pamatyti sekmadieni 

1—5 vai. 6328 So. Albanv Avė. 
Tel. 259-7463 arba GR 64989.

Hyvic INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. I

GA 4-8654 I mZL

- J ’v

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė.

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

ARKANSAS 
MOTEL RESORT 

Bullshoals Lake 10 units.
Fishing, hunting. 
Choice lake view. 

Also White River lots.

Call — Area code 
501 — 445-4252 

collect.

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.
-Į I J.I.UĮĮĮMM——MB—

-1- 'i' «
TERRA

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

K. E R I N G I S
CALIFORNIA SUPSR SERVICI
Taisomi šuto motorai, stabdžiai, 

tun*-ups Ir t. L
4*24 Sa. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TIL. VI 7-932J '
A. G. AUTO REBULDERS

Čia automobiliai išlyginami ir nudfr 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776^5181
Anicetas Gerbačlavekas, mv.

A. T VE R AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL; REpublic 7-1941
V—------  _ -

..... . ■
A. A L. INSURANCE * R1ALTY 

Ao L A O B Al T I 8 
INCOME TAX

4645 $♦. ASHLAND AVI, 
UA «775

(Currency Ercbange Utiigoj)
PlgO» automobiliu dnudlmaL* ----- .

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

,ZN A U J 1 E N O S T

TEISYBĖ LAIMI
6 KAMBARIŲ 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- 
mantas. 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 musu. Parduodamas dėl ligos. 
$38,000.

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

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

2 BUTŲ 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 butu 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 TŪTAS 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 musu. — 
$22,000.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $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
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildvmas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

i . TeL: 471-0321

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

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

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 68 ST. (Prie Sacramento) 

TEL. 436-7878 •

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

Al, RKI.FAKTTS .TEL 238A6M

SKAITYK FAI5 IR P4RAGIN9
, KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS




