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S De Vaun į veidą, išmusdamas ’ sfl Patefoną, kuri demokratai

Paveiksle matome specialiai pastatytą vežimėlį, kuriuo astronautai bandys pavažinėti Mėnulio pa
viršiuje. Kairėje matome Goodyear bendrovės specialias padangas Mėnulio paviršiui. Bijoma, 

kad aštrus akmens paprastu padangų nesupi austytu.

LINDSAY INDORSAVO GOLDBERGĄ
NEW YORKAS. — New Yorko meras John V. Lindsay, ku

ris save laiko respublikonu, viešai pasisakė už rėmimą Arthur J. 
Golbergo, kuris kandidatuoja New Yorko gubernatoriaus postui.
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NEW
KINIJA SOVIETAMS KAIŠIOJA KOJĄ

Pradeda paveržti Palestinos sukilėliu simpatijas
ROMA. — George Weller. Chicago Daily News atstovas 

Europoje, rašo, kad Kinija dramatiškai ir paspartintu tempu pra
deda smerktis į Vidurinius "Rytus ir Vidužemio jūros sritis. Ji čia
lenktyniuoja ne su Jungtinėmis Valstybėmis, o su Sovietų Rusija.

Kinija pasišauna globoti Pa
lestinos arabų sąjūdį. Ji nebesi
jaučia izoliuota ir dar šioje se
sijoje tikisi būti priimta į Jung
tines Tautas. Paverždama Sovie
tų vietą, ji dabar teikia smul
kius ginklus ir stambias idė
jas visiems marksistams, pra
dedant Pakistanu ir baigiant Mo- 
roku.

Prie Viduržemio jūros Italija 
tik belaukia Kinijos priėmimo 
Į Jungtines Tautas, kad galėtų 
ją formaliai pripažinti. Jugosla
vija, kuri ilgą laiką su Kinija 
barėsi dėl prezidento Tito flirto 
su Vakarais, jau pradeda at-

. naujinti aktyvius kontaktus. No
rėdamas nuimti grietinę, nuo So
vietų ir Prancūzų pakto, Mao 
Tsetungas tuo pačiu metu pri
ėmė buvusį Prancūzijos užsie
nių reikalų minister Į Maurice 
Cou ve d e Murvilie.

Kuo Kinija labiausiai impo
nuoja arabams, tai savo šimtų 
milijonų gyventojų skaičiais, po
zicija kaip atominės valstybės ir 
tuo, kad Kinijos ribose gyve
na 70 milijonų mosi emu, o la
biausiai tuo, kad Kinija remia 
Palestinos gverilas (partizanus). 

" Priimta į Jungt Tautas, komų-

SAIGONAS. —— Amerikos ka
riuomenės Vietname beliko 378,- 
900, mažiausias skaičius keturių 
metų laikotarpyje. J. V. karo 
vadovybės pranešimu, 1966 m. 
gruodžio 24 dieną Amerikos ka
riuomenės Vietname buvo 376,- 
000, o praeitų 1969 metų ba
landžio mėnesį buvo 543,400.

PHOM PENH, Kambodija. — 
šiaurės Vietnamo ir Viet Kon
go kariniai vienetai spalio 20 d. 
auštant pradėjo smarkų puoli
mą, siekdami užgrobti Kambodi- 
jos vadinamąjį “ryžių dubenį”, 
tai yra derlingiausią sritį, iš ku
rios Kambodijos sostinė gauna 
savo pagrindinį maistą — ry
žius. Puolimas skaitomas sun
kiausias per visus septynis šio 
karo mėnesius.

URBANA, UI. — Apygardos 
teismo teisėjas Morgan pripaži
no kaltu Vermonto un-to politi- . . ,. , . . , •„ ,
nių mokslų profesorių Michael "
Parenti, 35, kurs laikinai buvo1 
priskirtas prie Ulinojauš univer
siteto ir gegužės 6 dienos prieš
karinėse demonstracijose davė

tijos kandidatas, yra savo rūšies staigmena... Juo labiau dėl to, 
kad gubernatoriaus postui ketvirtam terminui kandidatuoja Nel
son A. Rockefeller, kuris yra respublikonas.

Lindsay ne tik inddrsavo Gold-

O)

lestinos sąjūdžio prieš Izraelį 
vadeiva. Nes kai palestiniečių 
sąj ūdžio vadas Yassir Arafat bu
vo su savo “kabinetu” nuvažia
vęs Į Maskvą, ten jis buvo su
tiktas, nors -ir mandagiai, bet 
neoficialiai, o kai tas pats Ara
fatas nuvyko į Kiniją, ten buvo 
priimtas kaip koks valstybės

Keturias dienas prieš Arafa
tui atvažiuojant į Pekiną, Kini
jos užs. reikalų ministeris Chi- 
Pen-Fei susikvietė visus Pekine 
reziduojančius arabų ambasado
rius — Jungt. Arabų Respubli-, 
kos, Irako, Sirijos, Alžiro, Mo- 
roko ir abiejų Yemenų. Pales
tinos Išlaisvinimo Organizacijos 
atstovui Housni Younis džiūgau
jant, Kinijos užs. reik, vicemi- 
nisteris pareiškė, Kinijos nusi
statymą padėti nuversti Izraelį.

dantį. Kitas valst. policininkas. pasirinko kandidatu viceguber 
John Matulis paliudijo matęs,'natoriaus postui.
kaip -profesorius smogė polici-| 
ninkui, bet ąštuoni prof. Paren- 
ti pusės liudininkai sakėsi to 
nematę. Bausmę teisėjas pa
skelbs vėliau.
I HOUSTON, • Tex. — Episko- 
palų Vyskupų Rūmai nutarė se pasirinko kitą kandidatą, 
leisti moterims būti žemiausiojo 
rango kunigais, būtent diako
nais, bet kol tas nutarimas ga
lės veikti, jį dar turi patvirtinti 
Deputatų Rūmai, o Deputatų 
Rūmai prieš keletą dienų rezo
liuciją leisti moterims būti ku-r^į 
nigais ir vyskupais atmetė.

John V. Lindsay yra libera
lias. Pirmą kartą New Yorko me
ru jis buvo išrinktas kaipo res
publikonų kandidatas. Kai pasi
baigė jo terminas, tai respubli
konai pirminiuose balsavimuo-

2,000 PABALTIEČIŲ PROTESTAVO 
PRIEŠ SOVIETŲ PRIESPAUDĄ

Prie Jungtinių Tautų susirinko žymiai 
daugiau policijos, negu demonstrantų

NEW YORKAS, N . Y. — Praeitą sekmadienį prie Jungtinių 
Tautų įvyko pabaltiečių demonstracija, kurios metu buvo pareikš
tas protestas prieš sovietų okupaciją visame Pabaltyje. Visai 
prie Jungtinių Tautų namo, vadinamoj Dag Hammerskjold aikš
tėje susirinko nuo pusantro iki dviejų tūkstančių žmonių, — te
lefonu korespondentas praneša iš New Yorko.

Narkotikų pavojus 
mūsų civilizacijai
VATIKANAS. — Popiežius 

Paulius .VI kalboje Italijos Dak
tarų Dienos mitinge atsišaukė 
į medicinos profesiją, prašyda
mas griebtis žygių prieš narko
tikų vartojimą, kol dar ne vėlu. 
Jis prašė daktarus išaiškinti vi
siems, ypač naujajai^ gentkartei, 
veikimą “paslaptingų vaistų”, 
kurie plinta lyg kokia apkrečia
ma liga nesąžiningų slaptų kon
trabandininkų ir. jų agentų pla
tinama.

NEW YORKAS. — Grupė še
šių žymių daktarų ir psichiatrų 
pareiškė 1,400 gydytojų simpo
ziume, kad mūsų civilizacija var
giai beišgyvens sekantį dešimt
metį, jei nebus kas nors padary
ta sulaikymui narkotikų varto-

Sirijoje neramu
BEIRUTAS, Libanas. — Si

rijoje faktiškai paskelbtas karo 
stovis. Gynybos ministeris Ha
fez Al-Assad įsakė tankais gink
luotai kariuomenei užimti Da
maską.

Kaip pranešama, marksistų 
kontroliuojama Ba’ath partijos 
kontrolė labai pašlijusi. Gene
rolas Salah Jadid, kuris yra lai
komas marksistų, vadu, bandąs 
sušaukti partijos kongresą, kad 
suvaldytų Assadą, kuris vis la
biau įsigali.

Gen. Jadid esąs pabėgęs iš Da
masko ir slapstosi. Jį suimti bu
vo įsakęs gynybos ministeris 
Assad. Prezidentas Nurredin 
Al-Atassi' rezignavęs. Kiti trys 
žymūs marksistai esą suimti. 
Tarp jų yra minimas ir buvęs 
premjeras Youssef Zeygen bei 
buvęs užsienio reikalų ministe
ris Ibrahm Makhos.

. Arabų diplomatai skelbia, kad 
Assad įsakęs tankams apsupti 
Damaske Palestinos partizanų 
būstinę.

Mirė buvęs Meksikos 
prez. L Cardenąs
MEKSIKOS MIESTAS. — 

Generolas Lazaro Cardenas, bu
vęs Meksikos prezidentas, mirė 
sulaukęs 75 metų amžiaus.

Cardenas pagarsėjo savo ne
paprastomis reformomis, kurios 
buvo laikomos tiesiog revoliuci
nėmis, ypač žemės ūkio srityje. 
Milžiniški dvarai buvo valdžios 
perimti ir žemės padalinta .kai
miečiams. Apskaičiuojama, kad 
toji žemės reforma palietė apie 
40 milijonų akrų, kurie teko be
žemiams.

Cardenas taip pat nusavino 
užsieniečių nuosavybes ir 1938 
metais nacionalizavo naftos pra
monę, kuri daugiausia priklau
sė amerikiečiams.

Meksikos prezidento parei
gas Cardenas ėjo nuo 1934 iki 
1940 m. Pasitraukęs iš prezi
dentūros, jis kurį laiką politi
koje nesireiškė. Bet prieš kelis 
metus ir vėl pradėjo politikoje 
dalyvauti, bet nebeturėjo pasise
kimo. Buvo labai sukairėjęs, 
daugelio laikomas Maskvos pa
taikūnu.

Tada Liberalų partija pastatė 
Lindsay savo kandidatu. Nepri
klausomųjų balsuotojų remia
mas, Lindsay buvo antram ter
minui išrinktas.

Su gubernatorium Rockefelle- 
riu mero Lindsay santykiai ne
buvo per daug šilti. Dažnai tarp 
jų įvykdavo konfliktas. Labiau
siai dėl New Yorko miesto admi
nistravimo. Lindsay atvejų at
vejais priekaištavo gubernato
riui, kad jis ir jo,vadovaujama 
administracija nesirūpina New 

į Yorko miesto problemomis: įvai
riais miesto pagerinimais, šal
pos reikalais ir t. t. Indorsuo- 
damas Goldbegą, jis tą faktą 
kaip tik ir pabrėžė, pareikšda
mas, jog Goldbergui ir Paterso- 
nui New York ir kitų miestų 
gyvybiniai reikalai labiau rūpi 
negu Rockefelleriui ir jo vado
vaujamai administracijai.

Būdinga ir tai, kad Lindsay, 
indorsuodamas Goldbergą, rado 
reikalinga pažymėti, jog jis ir 
toliau save laikąs respublikonu. 
Esą, kai reikia daryti pasirin
kimą, tai kiekvieno sąžiningo 
žmogaus pareiga yra pasirinkti 
iš dviejų dalykų tą,-kuris atro
do geriausias, nepaisant parti
nio nusistatymo.

Kiek tas Lindsay pasiaiškini
mas yra nuoširdus, sunku pasa
kyti. O tai dėl to, kad jau ku
ris laikas buvo skleidžiami gan
dai, jog jis rųošiąs dirvą per
simetimui į demokratų partiją. 
Atveju atvejais buvo daromos 
užuominos, jog Lindsay norįs 
įsiteikti demokratams, kad jie 
nominuotų jį prezidento postui.

^Prifarė'premjero 
paskelbtam aktui 
OTTAWA. Ont. — Parlamen

tas milžiniška,.balsų dauguma 
i pasisakė už prem j ero Pierre Tru
deau paskelbtą aktą kovai su

■ Kvebeko išlaisvinimo fronto te
roristais. Tas aktas įgalioja vy
riausybę naudoti kariuomenę 
tvarkai palaikyti bei apsaugai 
valdinių įstaigų, valdžios parei
gūnų bei diplomatų. Be to, yra 
suvaržomos pilietinės teisės.

Kanada tik pasaulinio karo 
metu (pirmojo ir antrojo) buvo 
taip suvaržiusi pilietines teises 
kaip dabar.

Valstybių žygiai 
prieš teroristus

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas pranešė, 
kad JAV-bės parūpino specia
lias sargybas Kanados ambasa
dai Washingtone ir konsulatams 
kitose vietose apsaugoti. Taip 
pat Kanada sustiprino JAV-bių 
diplomatų apsaugą Ottawoje ir 
Kvebeko provincijoje.

Valst. departamento pareigū
nas John King painformavo 
spaudą, kad Jungtinės Valsty
bės ir kitos šalys imasi žygių 
Jungtinėse Tautose komitete iš
studijuoti visą lėktuvą ir žmo
nių pagrobimų ir nužudymų 
problemą.

“Mes tikime, kad komitetas re
komenduos tvirtus žygius, kurie 
padės atgrasinti nuo tos rūšies 
smurto veiksmų”, pasakė King.

Kaip ten bebūtų, bet jo vie
šas Indorsavimas demokratų 
kandidato Golbergo yra gana 
reikšmingas. Bet kiek tai padės 
Golbergui laimėti rinkimus, tai, 
žinoma, kitas klausimas.

♦ Atrodo, kad Kanados val
džia sutinka išleisti į Kubą bri
tų diplomato Cross grobikus.
Kanados policija žino, kas pagro- j jįmo, kurs plinta tikros epide- 

,be britų diplomatą. Separatistai mijos greitumu.
nori, kad abu grobikai pirma Minėtoji daktarų grupė, kų- 
būtų išleisti iš Kanados. Britų rfai pirmininkavo Čhicagos uni- 
diplomatas bus paleistas, kai se- vers,-tet0 psichiat,ijos departa- 
paratistai patirs,, kad grobikai menf0 profesorius Dr. Jerome 

Jaffe, perspėjo, kad narkotinių 
vaistų plitimo vien žodžiu ir raš
tu sumažinti neįmanoma, kadan-

sėkmingai pasiekė Kubą.

♦ Izraelio užsienio ministras 
Abba Eban pareiškė, kad Izrae
lis laimėtų karą, jeigu jis būtų; jauni tų narkotikų vartoto- 
vėl pradėtas. Bet Izraelis karo 'jnejaučia motyvo liautis juos 
nenori. Izraelio valdžia norėtų vartojus. Švedijos medikas Dr. 
ne tik pratęsti dabartines paliau- Nils Bejerot painformavo, kad 
bas, bet nori pradėti taikos dery- ten narkotikų vartotojų skai- 
bas. Izraelis reikalauja atimti; čius pormaliai dvigubėjo kas 30 
Suezo kanalo pakraštyje įkastas mėnesių, bet kai tik buvo paleng-
naujas sovietines raketas.

♦ Ramsa srityje vakar prasi
dėjo labai aštrūs susirėmimai 
tarp Jordanijos karo jėgų ir 
Palestinos partizanų. Kaire pa
sirašytas susitarimas įpareigoja 
partizanus pasitraukti iš Jor
danijos kaimelių ir koncentruo
tis Izraelio pasienyje, bet par
tizanai nenori trauktis iš Sirijos 
pasienio. Jie nori kontroliuoti 
Sirijos pasienį, nes iš Sirijos 
ateina jiems maistas ir karo me
džiaga. Jordanijos karo jėgos 
neleis partizanams kontroliuo
ti pasienio.

♦ Sovietų užsienio ministras 
Andrei Gromyko ketvirtadienį 
vyks į Washingtoną, kad galė
tų pasitarti su prezidentu Ni
xonu įvairiais abiejų valstybių 
reikalais. Jis pareiškė, kad so
vietų valdžia nesirengia imtis 
jokių priemonių Berlyno klausi
mui sunkinti. Rusai nori, kad 
Berlyno klausimas galimai grei
čiau būtų išspręstas. -

— Filipinų salose siautė labai 
stiprus uraganas, gyvybės ne
teko virš 100 žmonių. Labiau
siai nukentėjo Minadanao salos 
gyventojai ir pastatai.

— Da Nang srityje įvyko aš
trus susirėmimas tarp Vietna
mo karių ir komunistų. Kovos 
lauke liko 127 komunistai, ne
laisvėn pateko 30.

— Sustreikavus TWA tarnau
tojoms, skridimai sustabdyti.

vinti suvaržymai, tai vien per 12 
mėnesių pasidarė dukart dau
giau vartotojų.

šių medikų parodymai didina 
įsitikinimą, kad narkotikais nuo- 
dijimosi grėsmė vien - instruk
cijomis ir pamokomis nepraeis. 
Vis labiau aiškėja, kad būtinai 
yra reikalingi griežti legalūs su
varžymai ir atitinkamos baus-

■ mės.

Izraelio premjerė G. Meier 
antradienį atskrido į New Yor- 
ką. Ji tikisi pasimatyti su pre
zidentu Nixonu ir sekretorium 
Rogers

Matyt, kad įvyko nesusiprati
mas ruošiant pranešimą polici
jai. Policija nebuvo tiksliai in
formuota, kas tą demonstraciją 
ruošia. Policija manė, kad New 
Yorkan suvažiuos Vietnamo ka
ro Šalininkai ir priešai. Geriau
siai apmokyti New Yorko poli
cininkai — smogikai išsirikiavo 
pagal Jungtines Tautas, kad ga
lėtų sustabdyti bet kokias de
monstracijas. ♦

Policijos vadovybė tuojau nu
statė, kad susirinkusieji pabal- 
tieciai — lietuvių, latvių ir es
tų jaunimas — visai nesirengia 
protestuoti prieš Vietnamo karą. 
Kai policija pamatė prel. Balkū- 
ną, o garsiakalbiai pradėjo ne
šioti jo žodžius, tai policija įsi
tikino, kad toks didelis budru
mas nereikalingas.

Prel. Bakūnas savo kalbos pra
džioje nusistebėjo, kad prie 
Jungtinių Tautų prisirinko tiek 
daug policijos. Policijai nėra 
jokio reikalo saugoti tokį gražų 
Jungtinių Tautų pastatą, nes su
sirinkusieji visai nesirengia JO \ 
griauti.' Susirinkusiems ne na
mas rūpi, bet tame name sėdin
ti žiauri ir nemokyta meška.

Prelatas Balkūnas paprašė 
policijos nejudėti ir leisti susi
rinkusiam Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos jaunimui ramiai pro iš
sirikiavusią policija pramar- 
šuoti. Policija atližo ir nekrei
pė dėmesio į susirinkusius. Tuo 
metu Hammerskjoldo aikštėje 
buvo sudegintos dvi sovietinės 
vėliavos. Aprimusi policija ne
kreipė į dūmus jokio dėmesio, 
bet televizijos bendrovių foto
grafai rūkstančias sovietų vė
liavas nufotografavo. Vakare TV 
buvo paskirtos net 3 minutės 
Batuno suorganizuotai ramiai 
demonstracįjai.

Aikštėje turėjo pagrindinę 
kalbą pasakyti Santo Domingo 
atstovas, bet jis visai nepasiro
dė.

Montreal io prancūzas Jacques La n c tot, 
kurį policija nori apklausinėti apie 
britų diplomato James Cross pagrobi
mą. 25 mėty amžiaus Lanctot buvo šo
feris. Jis dingo tą dieną, kai buvo 
pagrobtas britu diplomatas. Be to, 
policija turi žiniy, kad jis buvo veik
lus . separatisty organizacijos narys. 

Jo brolis sėdi už grotų.

Prezidentas Nixon 
aplankė studentus 
COLUMBUS, Ohio. — Prezi

dentas Nixonas pravažiuodamas 
padarė netikėtą vizitą Ohio 
State University studentams, 
su kuriais pasikalbėjo apie jų 
ateitį ir Vietnamo karą, pats ne
sitikėjęs tokio šilto ir draugiš- ' 
ko pasitikimo, kokį jam suren
gė paskubomis susirinkę daugiau 
kaip tūkstantis studentų. Apie 
pustuzinis studentų buvo pra
dėję šūkauti, bet tuoj buvo ki
tų nutildyti “shut up”!

Prezidentas pasidžiaugė, kad 
šių laikų studentai yra ryžtingi 
if žinosi kuo nori būti lig dar 
į universitetą neįstoję. Jis pats 
pradėjęs ieškoti gyvenimo tiks
lo jau būdamas keletą metų stu
dentu. ‘

— Egipto prezidentas Anwar 
Sadat krašto premjeru paskyrė 
70 metu amžiaus Mahmouda 
Fawzi.
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LEIDŽIA LIETUVI U SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

&

NETIKĖTAI SUSITIKĘ "SKAUTŲ AJDO" DARBUOTOJAI

Union Pier suvažiavime rugsėjo 26—27 dienomis. Ii kairės: t. Juozas To
liušis — "Skauty Aido" redaldorius, vyr. sfc Irena Šerelienė ir s. Birutė 
Vindašienė — redakcinės kolegijos narės, s. Balys Vosylius — "Skauty 

Aido" red. pavaduotojas.IŠAUGA DIDELI VAISIAI
Visai nesena istorija, formuojantis pirmajam 

skautų tėvų komitetui Chicagoje (1)
A Netrukus po pirmojo skautų-skaučių būrelio įsikūrimo čika- 
goje, 1948.XI.8, iškilo reikalas ieškoti pagalbos tėvų tarpe. Ji 

■atsirado 1949 metų viduryje, trims žmonėms sudarius “Chicagos 
„lietuvių skautų-skaučių tuntų rėmėjų būrelio laikinąjį komitetą” 
<iš pirmininkės Kristinos Grinienės, sekretorės Emilijos Battrušy- 
ftės (vėliau Zubrickienės) ir iždininko Juozo Bliūdžiaus.

. ’■’ į'-"............... ....

į .Laiškais, atvirukais, telefo- 
. nais buvo pradėta ieškoti

t ” ’. narių
£ “MIELI TAUTIEČIAI!
i Sunkius kelius praėjęs, gra- 
. žiąi. išbujojo Lietuvių. Skautų 
.Tuntas Chicagoje. Susibūręs 
jJaunimai’ gražiai veikia, kad ir 
labai sunkiose sąlygose. Savai

tine suprantama, kad jiems rei
kalinga visokeriopa parama iš: 

į'visų tautiečių. 'Tuo tikslu ne- 
r.seniai įsisteigė Chicagos Lietu- 
(viu Skautų-Skaučių Tunto Rė- 
{ mėjų Būrelis. Maloniai prašome 
; Jųs, Mieli Tautiečiai, nėatsisa-; 
(-kyti' stoti nariais Į šį Būreli. 
L’’I/'Pfas6me užpildyti šio lapo at- 
’J<arpėl^_ir įteikti pa kuriam skau- 
ĮPm-slcaųtoi' Wba nusiųsti ją Lai- 
tkiriėjb Kbtiiiteto sekretorės adre- 
|;SU...” -S** t
3 Tėvų Komitetas buvo organi- 
Jzuojamas vadovaujantis LSS Ta- 
i-ryboš posėdžio Wiesbadene 1946. 
?V.31 priimtais nuostatais:

.“L Skąutų,ir skaučių .tėvai, 
^norintieji stiprinti skau^bės są- 

išdėti" skautų vadams, 
^orgahižuojami Į skautų tėvų bū- 
rirelius.
j. Skautų tėvų būrelių nariais 
'■ grii būti skautų ir skaučių tėvai 

motinos. Būrelių nariais taip
pat gali būti ir skaūtų-čių glo- Pirmi ją paaiškino, kad pabrė- 

;bėjai. tokiais esą tėvų vietoje, 
'4? kfti>tėvU''pakvieštf asmenys.
:.,r 3/ Organizuoti. skautų tėvai 
\padeda:- a)’ patardami aiiklėji- 
®md reikalais, b) parūpindami

Skautininkas inžinierius
LIŪTAS GRINIUS,

Chicagos skauty (1948 m.) steigėjas, 
dabartinis Akademinio Skauty Sąjū

džio pirmininkas.

nižuoja tuntininkas kiekvienam 
vienetui atskirai ar, ypatingoms 
sąlygoms esant, keliems viene
tams arba visam tuntui drauge.

6. Skautų tėvų būreliai, tėvų 
paramai organizuoti ir būreliui 
atstovauti, išsirenka skautų tė
vu komitetą iš 3-5 asmenų”.

Drauge su šiais nuostatais,

įic) rūpi^^i lskautų-čių lavinimui 
greikalĘ^ų-pn^mohių, d) remda- 
*mi skatSų^ąjūdžio interesus vi
ešuomenėje.
į- 4." Skautų tėvų būrelio nariai 
-‘gali - apsidėti nario mokesčiu ar 
kitokiomis prievolėmis skautų 
organizacijos, naudai.

i - 5. Skautų tėvų būrelius orga-

žiama tėvų, o ne rėmėjų, sąvo
ka, ffės dauguma rėmėjų yri tė
vai; kiti asmenys (nė skautų 
tėvai), kurie domisi skautybė ir 
nori padėti, gali būti tėvų ko
miteto kviečiami dalyvauti ir 
turi tas pačias teises, kaip ir 
tėvai.

Tyrinėjant netolimą praeitį, 
paaiškėjo, kad

Vokietijoje nebuvo nei rė
mėjų nei tėvų organizacijos.
Organizuojamas tėvų komi

tetas Chicagoje turėjo todėl su-

daryti pagrindus ateičiai ir visur III. Pirmijos raštinės išlaidos 
kitur organizuosimiems komi-,$90.
tetams.

Skautų vienetai tada jau vei
kė šiose Chicagos apylinkėse; 
Marquette Parke, Brighton Par
ke, Bridgeporte, 18-je gatvėje, 
Cicero, Roselandė ir East Chi
cago. Kai kurie skautai gyve
no ir Melrose Parke ir Benvy- 
ne. Laikinasis komitetas todėl 
tuoj pat susirūpino, ar bus ga
limybės suorganizuoti tėvų bū
relius kiekvienoje vietoje. Skau
tų vadovai buvo paprašyti tė
vų sąrašų skautai platino kvie
timus registruotis, 6 v. s.- K. Pal- 
čiauskas dar patarė kviesti vi
suotinį steigiamą susirinkimą, 
įtraukiant ir žinomus skautinin
kus :
“Gerbiama {Ponia, laukiu Tams
tos pranešimo apie rėmėjų stei
giamosios sueigos vietą ir lai
ką. Būtų labai gerai, kad joje 
dalyvautų abu tuntininkai, skaut. 
Grigaliūnienė ir sk. v. L. Gri
mus. Taip pat reikėtų pakvies
ti ir v. sktn. Zailiskienę ir kitus- 
as skautininkus-es, kurių ad
resus brolis Liūtas turi.

Ta pačia proga .prašau papra
šyti Liūtą, kad jis pasiųstų pas 
jį. užsifegisfravusių skautinin
kų. adresus Vyr. Sktn. A. Šau- 
laičiui, 853 Bank Sfri Waterbu
ry, Conn” (iš laiško p. K. Grinie
nei, 19491X.4).

Komltėto byloje užsiliko ir 
Pasatrfio Skautų Sąjungos 
Pirmijos provizorinė sąmata

1949.X.1—195O.VI.31 laiko
tarpiui, kuri, nors tiesiogiai ne
siriša su tėvų būrelių organiza
vimu, gražiai nušviečia tuome
tinės skautijos rūpesčius' ir,- be 
abejonės, pabiėžia tėvų pagal
bos reikalingumą, štai jos san
trauka :

“L PLSS Biuletenis, pradėtas 
leisti 19i46.VII.15 Vokietijoje... 
Spausdinami PLSS Suvažiavi
mų; Tarybos ir Pirmijos nutari
mai bei Pirmijos Pirmininko

' IV. Garbės ženklai nusipelnu- 
siems asmenims $50.

•V. Spauda: prenumeravimas 
USA, Britanijos ir Australijos 
skautų organizacijų laikraščių 
$20.

VI. Patalpų nuoma Pirmijos 
posėdžiams $45.

vn

Skautų vadovai, su 
Laikinasis Komitetas 
ryšį buvo: y. s. Kazimieras Pal- 
čiauskas, PLSS Tarybos Pirmi
jos Pirmininkas ir PLSS Garbės 
Pirmininkas (šefo vietoje), v.s. 
Ona Zailskienė, LS Seserijos 
JAV Rajono Vadeivė, v. si. s. v. 
Liūtas Grinius, LS Brolijos JAV 
Rajono Vadeiva ir LSB Čhica- 
gbs “Žalgirio” tunto tuntininkas, 
s. Nina Grigaliūnienė (vėlnau 
Norris), LSS Chicagos “Aušras 
Vartų” tunto tuntininkė, kun. 
Juozas Vaišnys, S. J., Chicagos 
skautų ir skaučių R. K. Dvasios 
Vddas.

■ ■ ‘ •? - < ■ ■■■< jė -

Visi vadovai viltingai rėme

Laikinojo ..-(Komiteto darbus. 
Rašė s. Nina; Grigaliūnienė:

'^Labai atsiprašau; kad ’ ne- 
gaiėjaū dalyvauti rėmėjų susi
rinkime. Kaip tik tą dieną jau 
nuo 2 vai; sėdėjau Auditorijoje 
ir * saugojaujTjąrtistųsįv prieš 
spektaklį.; ; f

Prašau priimti mano širdin- 
gi'aušiūs linkėjimus Vadovauti 
Rėmėjų organizacijai. Skautės 
visad bus su Jumis.

Ryšininke tarp skaučių ir rė
mėjų paskyriau vyr. ritančių 
draugininke Danutę' Jankaus
kaitę (vėliau Eidūkiėnė, rėd.).

šio mėnesio 27 numatytas tun
tų Įsteigimo paminėjimas. Minė
jimo programą; pasiimčiau Liū
tui . Tarp sveikinimų yra numa
tytas ir Rėmėjų sveikinimas”, 
(iš laišką p.-K. Grinienei, 1949.

DARBAI
f Įspūdžius iŠ kelionės po pa

saulį mielai sutiko papasakoti 
Chicagos skautininkams - ėms 
žurh. Zigmas Umbfaziūnas, šią 
vasarą ypač domėjęsis paslap
tingaisiais Tolimaisiais Rytais".

šiai progai Skautininkų-ių Ra
movės sueiga yra kviečiama šį 
sekmadienį — spalio Ž5 — Jau
nimo Centre 4 vai. p. p. Keliau
tojas Zigmas tmbražiūnas sa
vo pašnėkesį pailiustruos skai
drėmis.

Po kelionės įspūdžių — ben
drieji gyvieji klausimai ir tra
dicinė pokalbių kavutė.

A Optimistiška ekskursija iš 
Chicagos į Clevelandą. Teko su
žinoti džiugių naujienų, kad į 
Cleveland© Studijinį Suvažiavi
mą iš Chicagos ir-apylinkių vyk
stą skautininkai ir škautininkės 
jau baigia užpildyti 40 vietų bu- 
są. Beliko tik keletas laisvų — 
nespėjusiems, o pasivėlavę jau 
turės ieškoti kitų priemonių. 
Stebint pasiruošimus, tenka 
džiaugtis visų vadovų energin
gu pasiryžimu įsijungti į Stu
dijinį Suvažiavimą lietuviško
sios skautybės labui, ieškant ir

randant kelių dabartiniam ne
paprasto tempo laikui ir jo rei
kalavimams. Neturime konkre
čių duomenų, kiek vadovų vykT 
sta iš kitų vietovių, bet iš apy- 
tikslaus judėjimo atrodo, kad 
suvažiavimas gali netikėtai pra
šokti numatytą 70-100 dalyvių 
skaičių. Ypač, kai į Studijinį 
Suvažiavimą buvo pakviesti ne 
tik, sakytume, pareigūnai, bet 
0 visi bendradarbiai.

Kelionės Chicagoje organiza- 
s. Romas

“Gavau iš Jūs laiškutį dėl sa
lės; spalio 15 yra išduota skau
tams po vadovybe Ant. Grinos 
(Dariaus Girėno D-vės d-ko, 
rėd.). Jei jūs galite susitaikyti, 
tai gerai, galėsite abu naudotis 
dieną ir vakare. Kas link spalio 
23, tai sutinkame pagal Jūsų 
siūlymą ir nurodymą... Jonas L. 
Juozaitis, Don Varno manadže- 
ris” (iš laiško p.- K. Grinienei,

s. Liūtas Grimus

Kitame “M. S.” numeryje au
torius papasakos apie pirmąjį vi
suotinį tėvų susirinkimą ir pir
mojo komiteto pastangas. Red.

torius ir vadovas
Račiūnai, tel. WA 5-9789.

★ Dainavoje dvi dienas išky
lavo 162 jaufifeji yddo^ai ir va
dovės: skiltininkai-ės ir paskil- 
tininkai-ės. Suskrido iš Detroi
to, Chicagos ir Clevelando; iš 
Omahos dėl tolimo rudeninio at
stumo neatvyko.

Spalio 10-11 dienos praėjo nė 
šaltų — teorinių — kursų žėhk- 
lu, bet nuostabiu lietuvišku vėiz-‘ 
lumu, kurį parodė nė tik išky
los jaunieji dalyviai, bėt ir jų 
vadovai — organizatoriai. Išky
la buvo pilna darbingu ir žais
mingu turiniu, šviesia lietuyiš-' 
ka nuotaika ir skautišku judru-' 
mu bei rimtimi. ?

Vadovavo su padėjėjais tre
jetukas : ps. Irena KereŪenė —* 
iškylos viršininkė, s; Česlovas 
Anužis — komendantas ir y. s. 
kun. Juozas Vaišnys, S J — dva
sios vadovas.

Rajono Vadas v. s. Pranas Ne-' 
das ir skautų vadeiva s. Aleksas 
Karaliūnas, šią iškylą Eplanąvę' 

' nuo pavasario, buvo' netikėtą ap
linkybių sutrukdyti ir dalyvau
ti negalėjo.

J; ps. Algirdas Empakeris 
—Jūrų Skautų Skyriaus Vedė
jas. Brolijos VŠ v; š. P. INlolis 
pakvietė patyrusį ir ilgametį To
ronto jūrų skintų vadovą jūrų 
^s. Algirdą Empakėrį į Brblųoš 
vadiją jūrų skautų skyriaus ve
dėju.

Empakeris. pradėjo dar nepri
klausomoje Lietuvoje, Alytuje;

Vokietijoje ir Kanadoje dgai 
ėjo thvo všdo; budžių įgulos 
vado, instruktoriaus pareigas. 
Yra išlaikęs III klasės jachtos 
vado egzaminus ir yra didelis 
buriavimo bei vandens sporto 
entdziastaš.

Naujasis LSB Jūrų Skautų 
Skyriaus Vedėjas jau baigia su
daryti skyriaus vadi ją iš įgalio
tinių LSS rajonuose ir kitų spe
cialių Sekcijų vadovu kviečiant 
ilgamečius ir patyrusius LSB 
jūrų skautų šakos vadovus. No#s 
.ir pavėluotai pradėjusi darbą, 
šioje kadencijoje jūrų skautų 
skyriaus vadi ja ryžtasi plačidu 
apimti savo veiklą, talkindama 
jūrų skautų vienetams ir plės
dama jūrinį skautavimą.

< Balius Neptūrfo karalijoje. 
Nerijos jūrų skaučių vietinin- 
kijos tėvų komiteto ruoštas ba
lius rugsėjo 26 d; B. Pakšto sa
lėje' praėjo dideliu pasisekimu. 
Jūriniais motyvais gražiai dėko- 
rubfojė salėje labai shiagidi 
linksminosi apie 150 svečių.. Pro
gramą atliko aktore E. Vilutienė, 
skaitydama s. J. Tolius id para
šytus kupletus ir jūrų skaučių 
oktetas, padainuodamas kelėtą 
jūrinių dainų, šokių pertraukų 
metu audringai skambėjo dai
nos visoje salėje, svečiams _sū- 
kuriant labai smagią, jaunatviš
ką nuotaiką. i

Balių paįvairino keliolika lai
mėjimų. Koifiitėto’ narės M. 
Kūprikevičienėš suorgahižuofds^ 
bufetas' tūrėjo daug įvairių ška- 
numynų, d Neptūno’ gurkšnius 
miklia: dalino tėveliai: L. Kup- 
čikevičius, J. Jovarauskas, K. 
MieCevičiuš ir" kiti. Dau^ gy
vumo įhėšė jūreivių ir undinių 
šokis bei jūros gelmių apšvieti
mas.;

: Svečius sveikino komiteto 
pirm. K. ■Miėcėvičius ir vietihin- 
kėį-pfei. A. Jbvatduškienė. Pro
gramą vedė Ramunė Dičienė ir 
R. Dičius. Puota davė. gražių 
pajamų jūrų skaučių veiklai pa- 
remti. - br. br.

-f
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KAI KOPĖČIŲ NĖRA Į KUR ATREMTI, 

laiko keturi skilties broliai, kad penktasis gaišty surišti Varty viršūnę 
„ "7 "’V 't ’ ' G. Plačo nuotr.

ideologinėmis ir organizacinė
mis temomis straipsnių. Turėtų 
išeiti 18 numerių vidutiniškai 
ima'rit 6 lapų dydžio. Spausdin
ti 400 egž. $300.

fl. Tautinio ir valstybinio 
ženklų programų paaiškinimas. 
Ši knyga turėtų būti kiekvie
no' lietuvių skauto... vadovėlis 
lietuviškai skautybėi studijuoti. 
2,000 egz. medžiagos paruoši
mas ir spausdinimas kaštuotų 
apie $2,000.

TS-r

eite, to youThawa vicehandle

1 — NAUJIENOS, CHICAGO *, ILL.— WEDNES., OCTOBER 21, 1970

Nėatsifiko pagalba ir kiti

štai, Čhikagos advokatas Juo
zas Grišius, rašė:

“Gerbiama: čionais rasite 
penkis doieriuš kaipo" doVaną 
nuo mano moters^ p. Monikos 
Grišienės,-už kuriuos'teikitės nu
pirkti bliūzelę skautui ar skau
tei”. (iš laiško p.. K. Grinienei^ 
1949.pZ.15).

Patalpas posėdžiams taip pat 
nemokamai duodavo “Margutis” 
(pvz. 194^.X.15 Laikino Komite
to posėdžiui), Amerikos Legio
no Don Varno postas Nr. 986:

DĖKOJU UŽ DARBĄ IR KRITIKĄ
Viskas - immojai sesei

MIELOS SESĖS, ' ;
Sveikinu visas vadoves ir sčsės po' vasaros dtaffcngų stovyklų, 

po poilsio ir malonių prisiminimū. ’
Pfatridėjb Ttfdėhs darbai mūsų vienetuose, fihiiū Jums tęšti 

savo Užsimotus pianus. > , / ' ’ .
Dėkoju visoms už labai nuoširdų darbą if bėndrtdarbiavfrną, 

užjatyiras mintis, už kritiką ir patarimus. Turiu pripažinti, kad 
musų darnus darbas man dar kartą įrodo, kokia skautybės idėja 
yra kilni, Kiff iries dirba me. planuojame jaunajai" sese?, šis tikslas 
jnus pakelia’ nuo asmeniškų puikybių, nuo savo aš iškėlimo it 
sujungia irtus į vieną tikslą — skautybę.

- Linkiu tobulėti, ieškoti naujrf keliu, kad Seserija būtų tvirta, 
seseriška!

. S. iilČ rfiiūkiėtiė, 
Liet..Skaučių Seserijos 
Vyriausia Skautininkė

- — f \
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25 mylias su vienu galionu. Pigus leidimas

STATE

ir gana

lietuvių 
daugiau.

• Clock with 1-hour 
timer

• Bake burner 
in upper oven

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Yes I want to lose five pounds overnight. Please rash by mail 
CANADIAN BUTZ DIET. I enclose $3.00 cash, money order, 
or cheque (Sorry no C.O-D.’s).
If payment by cheque enclose $3.50 to cover handling costs.
CANADIAN BLITZ DIET
203 -15104 Stony Plain Road, 7 .
EDMONTON, Alberta, Canada

NAME ..

ADDRESS

CITY

New Yorko Alto sudarančių 
įvairių sambūrių atstovų susi
rinkimas nutarta sušaukti lap
kričio 6 d. Bus pranešimas kas 
Alto per tuos du paskutinius 
metus nuveikta, kokie planai 
ateičiai ir bus naujai pertvar
kyta valdyba.

Įvairių draugijų, visokių sam
būrių į juos įskaitant jaunius 
skautus, ateitininkus, vyčius, 
šviesos ir santaros susibūrimus, 
viso New Yorke esama 32 lietu
vių įvairios organizacijos, ku
rios visos gali atsiųsti savo at
stovus į tą būsimų Alto šaukia
mą susirinkimą.

Čia' tenka pastebėti, kad to
limesnėje praeityje į panašius 
New Yorko Alto šaukiamus 
susirinkimus atvykdavo net per 
šimtą atstovų. O štai jau kuris 
metas į tuos Alto šaukiamus po
sėdžius ateina vos virš pora de
šimčių atstovų.

šiais metais lauktina dau
giau susidomėjusių Alto veikla, 
tai ir į tą lapkričio 6 d. šaukiamą 
susirinkimą ateis daugiau at
stovų.

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
G T X, FURY-DUSTER,

Taupymo IncUllal 
Apdrausti Iki $20,000.

Bendruomenė, visus lietukus

LOSE 5 POUNDS OVERNIGHT!
Learn the secret of incredible, No-Effort, No-Drug, ONE-. 
DAY reducing formula! Have your wholesome, yummy. 
“Blitz”! (4 mystery meals) — Go to bed! Wake,up! — and 
you have lost 5 pounds. Unbelievable. Sure I But it works. 
Every time. OR.YOUR MONEY BACK! SPECIAL OFFER 
(limited period anly): $3.00.

Iš pirmo žvilgsnio daugelis gali pamanyti, kad čia nufotografuotas 
kaktusas. Bet tikrumoje tai yra labai jautri uodo antena. Paprasta 
akimi jautriu siūty negalima įžiūrėti, bet elektroninis mikroskopas

< juos labai aiškiai nufotografavo.

HOT SPRINGS, ARK.
Lietuvių kolonijos veikla 

šiame kurortiniame miestely
je jaunuo seniau gyventa lietu
vių. Kai kurie iš jų turi viešbu
čių ir motelių verslus 
gražiai verčiasi.

Paskutiniais metais 
pradėjo atsirasti dar 
Daugelį čia patraukė gydomieji 
mineraliniai šaltiniai, kurių 
karštosios vonios reumatikams 
tikras išganymas, čia ne vienas 
lietuvis rado pagalbą nuo tų 
įkyrių ligų.

Miškai, pušynai ir kalnai pa
lengvina širdies ligomis ir ast
ma sergančiųjų dienas.

čia tinkama vieta ir pensinin
kams apsigyventi, nes švelnus 
klimatas, pigūs namai ir žemi 
nuosavybės mokesčiai. , Meške
riotojams tikras rojus, nes ap
linkiniuose ežeruose uždrausta

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

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. 4 ‘ '

NEW YORKE
ti, kas ir kaip iš savo veiklos ap- 
rašytina, kokie dokumentai rei
kalingi, na ir foto nuotraukos 
taip pat turi tame veikale susi
rasti vietos.

Neabejotina, kad Alto centro 
valdyba į tai atkreips dėmesį ir 
paragins visus savo skyrius im
tis to darbo. O taip pat kur sky
riai jau išnyko ir tektų jų su
rasti veikimo pėdsakus ir kas 
galima ir apie juos suminėti.

Tas rašinys, tas apie Alto pra
eitį darbas bus vertingas indė
lis ne vien tik lietuvių išeivijos 
istorijai, bet ir Lietuvos istori-

BE DRUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

Taigi, ne mano ratai, nei aš 
jais važiuosiu. Nors Chicagoje 
jau negyvenu, nian jos lietu
vių gyvenimas artimas ir ne
noriu, kad jų praeitis būtų pa
miršta, dulkėmis užnešta.

Kažkas užsiminė, kad štai 
šiais metais jau suėjo šimtme
tis nuo pirmojo lietuvio Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
įsikūrimo. Mat, užtikta, kad 
kuriame tai miestelyje tais mė 
tais buvo įsikūrusi pirma lietu
vių katalikų parapija.

Na, kas, kas, bet Chicagos 
lietuviai tuo požiūriu nepriva
lėtų užleisti kitiems tą pirmą 
vietą.

Gaila, bet iki šiol niekas 
Chicagoje neprisiminė, kad 
1870 m. tai yra prieš vieną šim 
tą metų, Chicagoje įsikūrė pir 
mas lietuvis Liutkevičius.

Tenka stebėtis, kad Chica
goje’. neatsirado^ kas prisimena 
Chicagos' ; Lietuvių Istorijos 
chicagiečio < Alekso Ambroses 
parašytos. ' ■ . '

Ten puslapyje 10, skyrelyje 
Pirmieji Chicagos ’ lietuviai, 
yra ant balto juodu parašyta.

“1870 m. į Chičagą atvyko 18 
lietuvių dirbti prie tiesiamo ge
ležinkelio. Jų tarpe Naujalis 
ir Justinas Balseris”.

O toliau patys pasiskaityki
te, pagalvokite ir susipraskite 
tą garbingą lietuvių įsikūrimo 
Chicagoje šimtmetį paminėti.

•V«rf Hood opfieaoteiho cost

Magic Chef Chateau adds leisure hours to your 
day with two level cooking. Bake in either oven. 
Pios lowerroll-out broiler. Tinted glass window 
door lets you cook conveniently, privately. Only 
30* wide. Cook top and oven door remove for 
easy cleaning.

atstovaujanti, jei šitokio isto
rinio įvykio lietuvių gyvenime 
nesusiprato paminėti.

A. Ambroses Chicagos Lietu 
vių Istorija yra rimta knyga, 
daug joje paskelbta dokumen
tų ir nieko jo iš savo piršto ne- 
išgalvoia, o tik, kas parašyta, 
tai parašyta remiantis doku
mentine medžiaga.

O jei kas mano kitaip, tai 
tegu įrodo ir pasisako, kad tai 
neteisybė, jog prieš šimtą me
tų lietuviai jau pasiekė Chica- 
gą ir čia įsikūrė. O apsigyve
nę rankas sudėję nesėdėjo, bet 
veikė savųjų tarpe, kaip ir vei
kia iki šiol. :

Didi garbė A.;. Ambrosei to
kią knygą parašiusiam ir stip
rus - mano apgailestavimas, 
kad Chicagos lietuviai į tą kny
gą nekreipia įtinkamo dėmesio 
ir iki šiol pražiopsojo tą lietu
vių Chicagoje įsikūrimo šimt
metį paminėti.

Dar yra laiko, dar galima tą 
apsileidimą atitaisyti. Tik rei
kia susipažinti su A. Ambroses 
veikalu ir iš. ten pasemti žinių.

Žinoma A. Ambrose kuklus 
vyras, bet jau premijos iš nie
ko nelaukia.

Žinoma, ir jam būtu smagu 
šimtmečio paminėjime pabu
voti kaip autoriui, kuris para
šė ir išleido knygą apie Chica
gos lietuvių įsikūrimą prieš 
šimtą metų ir suminėjo gal vi
sus buvusius ir dar dabar esa
mus lietuvių sambūrius, tar
naujančius lietuvybės išlaiky
mui ir lietuvių kultūros ugdy
mui.

Ne mano ratai, nei aš jais 
važiuosiu... J- Vlks.

Praeitą vasarą, gegužės mė
nesį, čia lankėsi su savo arti
maisiais vienas iš Draugo re
daktorių, dr. kun. J. Prunskis. 
Jis lietuviams atnašavo šv. mi
šias ir paskatino susiorganizuo
ti į Lietuvių Bendruomenės apy
linkę. Tuojau ir po pamaldų 
įvyko susirinkimas ir buvo įs
teigta bendruomenės apylinkė. 
Susirinkimas išrinko laikinąją 
apylinkės valdybą: Juozą Bružą
— pirmininku, Juozą Grybaus
ką — sekretorium, Kostą Plepį
— kasininku ir Eleną čarnienę 
ir Joną šlegaitį nariais.

Laikinoji valdyba ėmėsi or
ganizacinio darbo ir dabar apy
linkei priklauso 38 nariai. Apy
linkės sekretorius Juozas Gry
bauskas pavyzdingai sutvarkė 
raštinę.

Lietuvių bendruomenei labai 
palankūs abiejų R.-Katalikų pa
rapijų klebonai^ ir vietos laik
raščio “The Sentinel - Record” 
vadovybė, šis dienraštis visus 
su bendruomenės veikla surištus 
pranešimus noriai spausdina sa
vo skiltyse. Net paskelbia lie
tuviškų pamaldų vietą ir laiką. 
Čia tai nuopelnas Juozo Bružo, 
kuris mokėjo prieiti prie laikraš
čio redaktoriaus ir savininkų.

Šių metų rugsėjo 27 d. įvyko 
bendruomenės apylinkės visuo
tinis narių susirinkimas. Lai
kinoji apylinkės valdyba pasi
traukė ir buvo išrinkta nauja 
valdyba, kuri pareigomis pasi
skirstė: Juozas Bružas — pir
mininkas, Kostas Rūkas — vice
pirmininkas, dr. Zenonas Mingi- 
nas — antrasis vicepirminin
kas, Karolis Cicėnas — sekreto
rius ir Gediminas Sąkevičius — 
kasininkas.-' Kandidatais pasili
ko Juozas Grybauskas ir Kostas 
Plepys.

Į revizijos komisiją išrinkta: 
Stasė Jucienė, Jonas šlegaitis 
ir Antanas Bertulis.

Apylinkės raštinei ir susirin
kimams patalpas veltui duoda 
vietos biznieriai Bronė ir Her
bertas Martinai. Jie yra savi
ninkai Southern Hotel Apart- 
mens, 333 Ouchita at Orange, 
Hot Springs, Arkansas. Vietos 
lietuviai šios stambios užeigos 
savininkams yra labai dėkingi.

Naujoji apylinkės vadovybė 
stengsis didinti apylinkės narių 
skaičių. Galvojama prie apy
linkės suorganizuoti jaunimo 
sekciją. Norima suruošti lietu
vių tautodailės parodėlę.

K. ūkana

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas irj skaitomus 
I POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

KAS GIRDĖTI
Spalio 14 d. įvykusiame vie

tos Alto valdybos narių posėdy
je gyvai buvo svarstomas Alto 
skyrių praeities dokumentaci
jos reikalas;

Neabejotina, Altas su savo 
skyriais' yra nuvaręs gilią ir 
plačią vagą Lietuvos laisvinimo 
bylos garsinime, jos rėmime ir 
kartu praktiškai lietuvių tarpe 
pakantos -ugdyme.

Jau virš trisdešimt metų pra- 
sllinko nuo Alto veiklos pradžios. 
Tad metas rimtai susirūpinti to 
laiko tarpsnio aprašymu. Gerai 
padarė Alto Centro valdyba, su
simetusi išleisti Alto nuveiktų 
darbų ir jo įvairių žygių aprašy
mą. Tik gaila, kad, turimomis 
žiniomis, tas aprašymas žada 
paliesti tik paties centro praeitį. 
Tas darbas atlikti yra pavestas 
Alto valdybos garbės pirminin
kui Šimučiui. Neabejotina, jis 
kaip vienas Alto organizatorių 
gerai žino Alto , veiklą. Bet bū
tų gera, kad nebūtų pamiršti ir 
Alto skyriai, skyreliai įvairiose 
vietose susimetusieji ir jau kaip 
kur išnykųsįeji. Reiktų visus 
tuos skyrius paraginti surinkti 
visą dar netolimos praeities vei
klos dokumentaciją, savo darbų 
aprašymą ir pasiųsti centrui, kad 
šis galėtų pasinaudoti ir tas 
gautas žinias įtraukti į Alto is
torinės praeities aprašymą.

Tokiomis mintis New Yorko 
Alto valdybos nariai pasidali
nę, nutarė kreiptis h* Alto cen
tro valdybą, kad būsimame vei
kale apie Alto veiklą būtų nepa
miršti skyriai.

Tada toks spaudos leidinys 
bus įdomesnis, vertingesnis ir 
turės didesni pasisekimą, skaity
tojų tarpe.

Alto skyriams būtina nurody-

New Yorko Alto vieno iš stei- dybos posėdis atsistojimu pa- 
gėjų, uolaus jo veikėjų gerb. gerbė mirusią ir jos vyrui pa- 
Averkos mirė žmona, Alto vai- reiškė gilią užuojautą

COSTS LESS
THAN

YOU THINK
MAGIC CHEE

Removable 
oven dour
Lift-up 
cooktop

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO.
5115-5123 So. Kedzie Ave. PRospect 6 -1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
Visi keleiviai atkreipia dėmesį į lj 
gamtos paminklu, tebestovintį Bluffl 
Utah, srityje. Senovėje vietos indė-
PaJ. pa9a‘fe akmfe nuit.tyd.vo1 k0mercin6 žvejyba, todėl jie la
kelius. Kiekvieną m«tą $aulč ir Ii*- , . _ .

tus graužia iiai dvilype* uolas. i bai žuvingi, f
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(Ateitininkų Federacijos
Skaitome “Time” rugs. mėn. 

7 d. 1970, “National Catholic 
Reporter’’ rugsėjo mėn. 4 d. 
“Black first and then Catholic” 
— Lay blacks demand radical 
reforms. Tarp 47 milijonų Ro
mos katalikių J. A. V. juodie
ji katalikai sudaro apie 800.000 
asmenų mažumą, bet jie yra 
agresyvūs. Rugsėjo mėn. pra
džioje 350 delegatų , suvažia
vę į Washingtoną, D. C., į pir
mąją negrų pasauliečių kata
likų tautinę konferenciją, tris 
dienas posėdžiavę, aštriai kal
tino katalikų bažnyčios vyres
nybę, kad ji nerespektuoja jų 
teisių ir keturiolikoje punktų 
jie pateikė savo griežtus “rei
kalavimus”.

8-jo Kongreso įspūdžiai)
Jie kaltina Amerikos katali

kus nekreipimu dėmesio į neg
rus kaip žmones” su ypatinga 
kultūra, praeitimi ir istorija.” 
Esą katalikų bažnyčia Ameri
koje turi mažai ką bendro su 
Kristaus. Evangelija, ypatingai 
kas liečia Evangelijos laisvini
mo dvasią/ Pasauliečiai pa
brėžė, kad “jie yra pirma neg 
rai, tik po lo katalikai”.

Amerikos Katalikų Konven
cijoje taip pat buvo konstatuo
ta, kad Romos katalikų baž
nyčia miršta juodųjų bendruo
menėje dėl to, kad ilgą laiką 
vykdžiusieji jų tarpe religinę 
misiją nebuvo ir nėra jautrūs 
negrams, kaip žmonėms “skir

tingos kultūros, praeities i/is- 
torijos”.

Suvažiavimo delegatai išrin
ko pirmąją “Negrų, pasaulie
čių Tarybą” (NBLO), kurią 
įgaliojo griežtai kovoti už neg
rų katalikų- teises. Suvažiavi
mo rezoliucijos su 14 priimtų 
vienbalsiai reikalavimų, įteik 
ti arkivyskupui Luigi Raimon
di, Romos Apaštališkam dele
gatui, Wash., D. C.

Vienoje iš priimti; rezoliuci
jų nurodomas gyvas reikalas 
sudaryti kelių asmenų delega
ciją į Popiežių Paulių VI, kuri 
nušviestų negrų katalikų pa
dėtį J. A. V., kad “katalikų 
vyskupai neatlieka pareigų 
kaip apaštalų įpėdiniai, net 
pačią Katalikų Bažnyčią Ame
rikoje yra sunku vadinti krik- 
ščįoniška, nes ji turinti mažai 
panašumo į skelbiamą Kristaus 
Evengeliją”.

daryti, kas turi būti padary
ta”, pasakė suvažiavimo pir
mininkas Oscar Boyd (iš Det
roito).

Prieš keturis metus (1966 
Jaunimo metais) maždaug su 
panašiom mintim ir pageida
vimais išėjo lietuvių jaunimas. 
Tik lietuvių jauninas siūlė re
formuoti, o negrai “reikalau
ja”- (demand) reformų. Kaip 
vieni, taip kiti kalba apie sa
vas vyskupijas su savais vys-, 
kupais, tas pats su siuntimu 
specialios delegacijos pas šv. 
Tėvą.

Atrodytų, kad šias mintis ir 
projektus būtų kas nors išver
tęs anglų kalbon ' ir-pakišęs 
negrams. Bet taip nėra! Lie
tuvių jaunimo nuostabiai tiks
liai atspėta, ko iš tikrųjų rei
kia ir lietuviams, ir negrams, 
ir kitoms mažumoms. Tik vi
sa nelaimė, kad tas lietuvių

ramybės laurų saldžiai tebe
miegančios Katalikų Federaci
jos (tokią jie tik dar nutarę 
steigti), dėl to jie yra aktyvūs 
ir jie laimės, kai mes strapa- 
Hojame vietoje jau keturi me
tai.

(3us daugiau)

Ir motina gamta 
teršia aplinką

Nežiūrint viešpataujančios, 
nuomonės, kad gamta amžinai 
valosi nuo nešvarumų ir sten
giasi susigrąžinti Savo pirmykš
ti švarumą, mokslininkas W. T. 
Pecora Sceienee and Public Af
fairs žurnalo spalio mėn. laidoje 
rašo, kad gamta pati milžiniš
kai prisideda prie aplinkos ter
šimo ir dykumomis pavertimo.

Vien tik Jungtinėse Valstybė
se lietus kiekvienais metais iš-

Aiškus turkų teismo sprendimas
Visas pasaulis labai atidžiai sekė turkų elgseną, kai 

lietuviai Bražinskai privertė keleivinį sovietų lėktuvą 
nusileisti Turkijoje, Trabzono aerodrome. Vienose vals
tybėse klausimą būtų sprendusi užsienio ministerija, ki
tose visas reikalas būtų atiduotas vidaus reikalų ministe
rijai, bet Turkijoje svarbiausius sprendimus padarė tei
singumo ministerija. Svetimos valstybės lėktuvo nusilei
dimas, , vizų neturinčių keleivių įvažiavimas, Juodosios 
jūros padangėse padarytas nusikaltimas ir tėvo noras iš
trūkti iš policinės sovietų valstybės, kad galėtų išmoks
linti savo sūnų.

Visą eilę svarbių tarptautinių klausimų greitai iš
sprendė trys Trabzono teismo apygardos teisėjai. Jų 
sprendimas visiems privalomas. Trabzono teisėjų spren
dimas privalomas vidaus ir užsienio reikalų ministrams 
Turkijoje, jis privalomas kiekvienam Turkijos piliečiui. 
Jis taikomas teisių netekusiems Bražinskams, jis pa
skelbtas ir kiekvieno piliečio teises mindžiojančiai ko
munistinei sovietų valdžiai.

Turų teisėjams teko du kartu posėdžiauti ir spręsti 
kelis skirtingus dalykus. Viename posėdyje pati turkų 
valdžia norėjo, , kad teismas ištirtų ir nustatytų dviejų 
lietuvių tremtinių teisinę būklę.. Trys teisėjai apklausi
nėje abu Bražinskus, pripažino juos tremtiniais ir davė 
•jiems tremtinių teises Antrame posėdyje buvo svarsto
mas sovietų valdžios skundas dėl Bražinskų padaryto nu
sikaltimo ne tik Juodosios jūros padangėse, bet ir dėl. 
sovietų turto pagrobimo. Jiedu pagrobė sovietų lėktuvą, 
padarė valstybei nuostolių, sužeidė lakūnus ir sulaužė ke
lis sovietų įstatymus. Tie patys teisėjai ne tik atmetė ne
pamatuotus sovietų skundus, bet sprendime pasakė,’ kad 
JSovietų Sąjunga yra policinė valstybė, iš kurios kiekvie
nas žmogus norėtų ištrūkti. Atmetę sovietų skundą, jie lei
do Bražinskams apsigyventi bet kurioje laisvos Turkijos 
vietoje arba išvažiuoti į bet kurią pasaulio valstybę.

Turkija neturi jokios sutarties su Sovietų Sąjunga 
.dėl keleivinių lėktuvų grobimo. Turkai būtų galėję inter
nuoti atskridusius keleivius ir pasiimti lėktuvą. Turkai 
būtų galėję paskirti baudas už turkų erdvės pažeidimą. 
Turkai būtų galėję pradėti tardyti kiekvieną atvežtą ke
leivį ir niekad tų tardymų nebaigti, kaip tai daroma So
vietų Sąjungoje. Turkai būtų galėję nepabaigiamai klau
sinėti tris lakūnus, fotografuoti kiekvieną lėktuvo sraig-

telį ir sukinėti sudėtingas lėktuvo dalis, kaip tai daro 
sovietų policija. Bet turkai nieko panašaus nedarė. Ne
turėdami sutarties, jie vis dėlto keleiviams leido tuojau 
išvažiuoti į Sovietų Sąjungą, jeigu jie norėjo, o sovietų 
valdžiai pranešė, kad atsiųstų kitus lakūnus ir išsivežtų 
savo lėktuvą. Turkai greitai padarė visus- reikalingus 
sprendimus ir reikalą likvidavo.

Apie turkų teismus “Chicago Tribune” parašė labai 
gražų įžanginį. Ji sako:

‘"Turkų teismas atmetė Sovietų Sąjungos reika
lavimą išduoti du lietuvius, kurie užmušę tarnauto
ją, norėjusią duoti aliarmo ženklą, pagrobę rusų 
Aerofloto lėktuvą ir pasuko jį į Turkiją. Teismas, 
atrodo, nutarė, kad šis pagrobimas savo prigimti
mi buvo politinis, ne kriminalinis; šiuo nutarimu vi
sada galima būtų pateisinti kiekvieną, -bandantį pa-., 
bėgti iš komunistinės tironijos. Lietuva buvo viena 
trijų Baltijos valstybių, kurias rusai prarijo Antrojo 
Pasaulinio karo pradžioje.

Jeigu rusai būtų nuoseklūs, tai kiekvieną pagro
bimą skaitytų nusikaltimu, bet mes niekad negirdė
jome, kad Maskva būtų pareikalavusi iš savo statyti
nio Karibų jūroje, Fidel Castro, kad jis išduotų pa
grobtų ir į Kubą nukreiptų Amerikos lėktuvų gro
bikus” (“The Chicago Tribune”, 1970 m. sp. 20 d., 
•12psl.) -J C
Aiškus ir greitas turkų teismo sprendimas išmušė 

komunistams ginklą iš rankų. Negalėdami priversti tur
kų išduoti Bražinskus, rusai pradėjo pries abu lietuvius 
biaurią melų ir šmeižtų kampaniją. Sovietų spauda ir 
radijas paskelbė tremtinius kriminalistais. Turkų teisė
jai rusus labai gerai pažįsta. Jie nekreipė jokio dėmesio 
į nepamatuotus rusų kaltinimus. Prieš akis jie tūrėjo pa
grindinius faktus ir pagal juos darė sprendimus. Gaila, 
kad kai -kurie lietuviai okupanto pakankamai nepažįsta 
ir kartoja prieš Bražinskus rusų fabrikuotus šmeižtus.

Turkija yra įstatymais valdoma valstybė. Turkijoje 
įstatymus ir teismo sprendimus respektuoja paprastas 
pilietis ir įtakingiausias ministras. Trabzono teismo 
metu paaiškėjo, kad Sovietų Sąjunga .yra policinė vals
tybė, iš kurios milijonai bėgtų, jeigu galėtų. Už pabėgi
mą iš policinės sovietų valstybės turkai Nebaudžia.

Iš priimtų 14 “reikalavimų” 
svarbesni ir įdomesni bus šie: 

“Įsteigti keturias regionales 
negrų vyskupijas su negrais 
vyskupais, išrinktais tik negrų 
katalikų kiekvienam; regione, 
jie būtų konsekruoti Amerikos 
vyskupų, kiekvienas jų su sa
va pilnateise (legitimate) vys
kupija’’.

Įsteigti “juodųjų pasaulie
čių) pastoratą”. • z

— Visi parapijiniai bažny
čios reikalai tvarkomi specia
liai išrinkto komiteto, kuria
me dalyvauja ir jaunimas.

Liturginės pamaldos turi bū 
ti atliekamos atsižvelgiant į 
“juodųjų afro-amerikonišką 
prigimtį”.

Juodųjų jaunimo organiza
cijos turi būti pripažintos, kaip 
turinčios sprendžiamos įtakos 
bažnytinės politikos reikaluo
se ir tokios organizacijos turi 
būti sudarytos.

Jaunimo auklėjimo progra
mos parapijose turi būti veda
mos tautiniu pagrindu, skati
nant juodukų mokinių savimi 
pasitikėjimą, vadovavimą, pa
ramą negrų studentų organiza 
ei joms mokyklose, koledžuo
se, universitetuose.

Katalikų juodukų parapiji
nės mokyklos turi ’būti vedamos 
specialiai paruoštų negrų mo
kytojų ir visas juodųjų moki
niui mokymas, vadovavimas ir 
priežiūra turi jiems priklausy 
ti.

“Mūsų kantrybei atėjo ga
las”, įspėjo suvažiavimo at
stovai, “mes veiksime (move 
forward), nežiūrint į tai, ar 
J. V. vuskupai atsilieps ar ne”. 
Negrai kunigai negali nustoti 
vilčių, jei jų yra tik 165 iš 
bendro 60.000 skaičiaus katali
kų kunigų. “Ir šimtas pasišven 
tusių (dedicated) žmonių gali

jaunimas sudėjo viltis į prita
rimą ir paramą “didžiųjų” lie
tuvių katalikų vadų (Liet. Ka
talikų Federacija Amerikoje), 
kurie dėl šventos ramybės, kad 
neturėtų sau nemalonumų, 
tuos jaunimo postulatus esmi
niai savo “įžvalgiom galvom” 
ir tariamais studijų rezultatais, 
iškreipė ir pakeitė — į kovą su 
religijos priespauda Lietuvoje.

Taip str.: '“Jaunimo žygis” 
Pr. G. (sk. “Tėv. žiburiai’’ 1968 
m. 14, Nr. 11) rašo: “Taigi 
jaunimo iškeltoji lietuviškų 
vyskupijų išeivijoje mintis li
ko pakeista religinės priespau
dos idėja. Žvilgsnis nuo išeivi
jos problemų - liko nukreiptas 
į pavergtąją Lietuvą. Tai pa
daryta, matyt, ne be pagrindo, 
nes lietuvių prašymas Vatika
nui steigti lietuviams specialią 
vyskupiją ar vyskupijas atsi
muštų į storą sieną.. Tai reikš 
tų struktūrinį pakeitimą Kata
likų Bendrijoj. Jei tai būtų 
leista lietuviams išeiviams, tu 
rėtų būti leista ir kitoms tauty 
hėms”. Pr. G. pripažįsta, kad 
tas kreipimasis į Šv. Tėyą ne
pakenktų,' būtų įdomus tuo, 
kad ateitų su nauja idėja. Bet, 
autoriaus nuomone, rašyti Šy. 
Tėvui peticijas apie religinę, 
priespaudą Lietuvoje (ką Jis 
gerai žino) būtų nekuklu kves 
tijonuoti popiežiaus rūpestį. 
Vieton to jis siūlo: “visą'žygį 
derėtų nukreipti į viešąją pa
saulio opiniją, kurios paiso ir 
sovietai”. Taip, girdi darą žy
dai. Taigi, kaip matome, iš 
viso to “Jaunimo žygio” palie
ka kaž kas panašaus Į Krylo
vo — “Gulbės, lydžio ir vėžio” 
sėkmę;

Juodukai pasauliečiai yra 
tuo laimingesni, kad jie neturi 
savų vyskupų, kurie jų pa
stangas glušintų, jie neturi ant

pila ant žemės po daugiau kaip 
4 milijonus'tonų druskos, 2.5 
mil. tonų sodinių sulfatų ir po 36 
milijonus tonų kalkių junginių.

Tik trijų vulkanų išsiveržimai" 
— Krakatau, Javoje, 1883 me
tais, Katmai kalno Aliaskoje 
1912 metais ir Heklo, Islandijoje, 
1947 metais išmetė į atmosferą 
dulkių, pelenų ir dujų daugiau, 
negu tokių teršalų yra patekę į 
orą dėl žmonių kaltės per visą 
žmonijos istoriją.

Natūraliniai šaltiniai suneša 
į Arkansas ir Raudonąją upes po 
17 tonų druskos kiekvieną mi
nutę. Karštųjų šaltinių (Hot 
Springs), Yellowstone parke 
vanduo turi daug kartų daugiau 
rūgščių negu bet kuri vandens 
srovė anglies kasyklų distrikte.

Nė vienas ežeras nėra amžinas, 
sako Pecora. Didysis Druskinis 
ežeras (Great Salt Lake) Utah 
valstijoje yra baigiantis mirti 
ežeras savo paskutinėje stadi
joje. -Prieš daug tūkstančių me- 
4^' jis buvo švaraus “saldaus” 
vandens ežeras. Dabar jis yra 
10 kartų sūresnis už bet kurios 
jūros vandeni.

Mississippi upė kasmet nune-' 
ša i Meksikos Įlanką po daugiau 
kaip 2 milijonus tonų nuosėdų, 
tai yra po 40,000 prekinių vago
nų krovinį kiekvieną dieną;.. Oke
anai yra natūralus, ąsinizacijos 
baseinai visos žemės teršalams, 
ir jiačių okeanų pobūdis paleng
vina kinta kad ir geologiniais 
metais skaičiuojant.

tNAUJIENASj
*——■ TOfYI MULTB——I

ir progas anmo taktai per 

NAUJIENAS

JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
Vienos knygos kilmės istorija

6
Visas civilizuotas ir net barbariškas pa

saulis gerbia ir įvertina žmones, kurie yra 
sąmoningi ir trokštą savo tautai laisvės bei 
valstybinės nepriklausomybės. Tą ypa
tybę ir teisę, kaip matom, ant popieriaus 
įvertina ir iiripažįsta net Stalino konstitu
cija, kurios Kremlius tebesilaiko...

Kodėl laisvės siekusius žmones Lietu
vos kompartijos ideologija ir propaganda 
vadina banditais, diskriminuoja, šmei
žia. .. ? “Kodėl, pabaigai, net lietuvė mo
teris, sakanti — “labai mylinti savo tautą 
ir jds žmones”, begėdiškai įsijungia i tą 
politiniai aklų svirplių chorą? Kodėl ir 
kokia .dingstimi?

Michalina Meškauskienė nemeluoja sa
kydama, jog:

“ ... ne iš gero gyvenimo per 17 metų 
(nuo 1923 iki 1939 metų) iš Lietuvos Į už
sienį emigravo apie 80 tūkstančių žmo
nių. Vyko aštri kova — dėl darbo, duo
nos, dėl geresnio gyvenimo... ”

Taip, visi nori ir kiekvienas kovoja dėl 
geresnio gyvenimo... *’

Taip, visi nori ir kiekvienas kovoja dėl 
geresnio gyvenimo. Tos emigracijos aukš
čiausias pakilimas buvo 1926 - 1930 metų 
laikotarpyje. Tada iš Lietuvos užjūriuos- 
na emigravo 59,368 asmens:
emigrantų Lietuvos nepriklausomybės lai- j ir

du trečdaliai Į pasviečius.

kotarpiu. Toji emigracijos banga plovė 
lietuvius (jaunus vyrus ir merginas) iš 
Lietuvos ne vien dėl nepakenčiamo gyve
nimo priežasties”, bet būta ir kitų stimulų. 
Apie tai reikėtų kalbėti atskirame rašiny
je.

O čia tas teisingas faktas (apie 80,000 
emigravusių iš Lietuvos) nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo laikotarpyje pabrėžia
mas dėl to, kad Michalina Meškauskienė, 
kalbėdama apie dabartinės Lietuvos gyve
nimą ir iš jos “neeinigruojančius’A gyven
tojus skelbia jurgeliams — durneliams 
vaikišką pasakėlę, kuriai ir pati pasakoto
ja, aišku savaime, netiki:

“Respublikos industrializavimas iš
sprendė ne vieną svarbią socialistinę (so
cialinę? J) problemą: likvidavo kapitalis
tinės santvarkos palikimą — nedarmą mū
sų žmonėms dabar nereikia emigruoti į 
svetimus kraštus...” Ponia Michalina Na
vikai tė-Meškauskienė pati aktyviai sekusi, 
o gal ir talkinuss sudarinėjant “emigran
tų” iš Lietuvos sąrašus, privalėtų atsiminti 
1911 melų birželio mėnesio 14 — 18 dienų 
lietuvių “savanorišką” emigraciją iš Lie
tuvos į tolimojo Sibiro kraštus. Tos, “sa
vanoriškos emigracijos” arba “persikėli
mo” pasėkoje per tas kelias dienas iš Lie
tuvos “emigravo” 34,266 įvairaus amžiaus 
vyrų, moterų ir vaikų. Suimta ir į sunkve
žimius sugrūsta šeimos kartu, o paskiau 
tos šeimos išdraskytos — vyrus nuvėžant į 
vienas “plačiosios tėvynės” koncentracijos 
stovyklas, o moteris su vaikais visai į kitus 

taip pat nepakeliamo klimato
buitinio gyvenimo vergų stovyklas.

Šitą tų metų “emigraciją” labai gerai 
atsimena ponia M. Meškauskienė. Ji pati 
tokiai “emigracijai” pritarė. Štai, jos pa
čios žodžiai, pasakyti Vilniaus teatro žmo
nėms 1941 m. birželio mėn. 15 dieną. Pa
sakoja U. S. A. gyvenąs tea b alas, pats Mi- 
chalinos žodžius girdėjęs:

“Siaubo apimti dėl vykstančių trėmimų 
ir, nežinodami kieno eilė būti ištremtam, 
susirinkome į teatrą ir laukėme atvyks
tant Michalinos Meškauskienės, kuri tada 
ėjo atsakingas švietimo ir kultūros dar
buotojos pareigas. Tikėjomės, kad ji vis
ką paaiškins, paguos, nuramins mus ir 
pasakys, kad tai tik pripuolamas atsitiki
mas tie trėmimai. D ji, kaip furija, įlėku
si, tarytum didžiuodamasi vykstančių trė; 
mimų eiga, išdrožė mums:

“Draugai, dirbkite ir nesirūpinkite! xIš 
Lietuvos išvežamos šiukšlės...!” šiukš
lės? !

Meškauskienė 1941 m. birželio mėnesio - 
tremtinius arba “savanoriškus emigran
tus” pavadino “.šiukšlėmis”, o kiti aukšti ] 
komunistai tada tuos tremiamuosius vadi
no prostitutėmis ir vagimis. Išvežami, gir
di, “prostitutės ir vagys”. Ir tokių “paleis
tuvių” rusiški okupantai, nuoširdžiausiai 
talkinant ir sudarant ištrėmimų sąrašus 
Lietuvos kompartijos nariams, surado per 
kelias dienas apie 35,000...

Antrosios rusų okupacijos metu Lietu
vos laisvės kovotojų žuvo virš 30,000. Juos 
ir šiandien komunistai, įskaitant ir ger
biamąją M. Meškauskienę, tevadina “ban
ditais”; tos-antrosios rusų okupacijos Lie
tuvos žemių iš jų savininkų vogimo metu

(1944-52 m.) ištremta lietuvių 275,000, ku
rių daugelis žuvo, o grįžę yra be sveikatos, 
invalidai. Tai sovietiškosios “emigracijos” 
nuopelnas. To negana. Iki 1957 metų į 
sunkiai pakeliamo klimato sovietuos sri
tis Sibire bei Ledinuotjūrio pakraščiuose 
prievartinio pobūdžio gabenimu jaunimo 
iš Lietuvos išplėšta daugiau kaip 14.000.

Toji “savanoriška emigracija” iš Lie
tuvos tebevyksta ir dabar. Tik komunistai 
slepia tų išemigravusiųjų skaičių.^

Nepriklausomos Lietuvos vienu laiko
tarpiu Kaune (laikinojoje sostinėje) buvo 
atsidarę keli emigracijos biurai, kurie 
įvairiai viliojo lietuvius vykti į užjūrio 
kraštus: Kanadą, Braziliją, Argentiną ir 
kitus Pietų Amerikos kraštus, žadėdami 
lengvas kelionės sąlygas ir darbą. Tais vi
liojimais buvo susižavėjęs nemažas skai
čius mūsų jaunimo, kuris, nuvykęs toli- 
muosna kraštuosna, turėjo vargti ir skurs
ti. Po kelių metų veiklos Lietuvos valdžia 
pati susiprato ir tuos biurus suvaržė, o 
taip pat ir emigraciją, kuri tuojau labai 
sumažėjo. Tie emigracijų biurai buvo pri
vačių asmenų biznio reikalas.

Visai kitą vaizdą turime dabartinėje 
Lietuvoje. Apie tar liudijimą randame Si
mo Miglino paruoštoje knygoje “Paverg
toji Lietuva’’, čia psl. 67 — 69 skaitome:

“Per Vilniaus radiją 1952 metais gruo
džio 11 dieną -buvo skaitomas atsišaukimo 
pobūdžio pranešimas, pasirašytas “Darbo 
rezervų valdybos prie Tarybų Sąjungos 
miškų ministerijos” atstovo. Jame buvo 
kalbama:

“Ligi šiol nebuvo, bet dabar jau ima

masi organizuoto darbo verbavimo dar
bams į Archangelsko, Leningrado, Kareli
jos ir dar šiauresnes sritis.”

Netrukus po minėto atsišatikiminio 
( pobūdžio kreipimosi paskelbimo prie pa

vergtosios Lietuvos ministerių tarybos bu
vo įsteigta Vyriausioji Perkėlimo ir Orga
nizuoto Darbininką telkimo Valdyba.

Jos skyriai atidaryti:
Vilniuje,

Kaune,
Klaipėdoje,

Šiauliuose,
Panevėžyje

(Bus daugiau)

Jau pasirodė knygę rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KITJMU 
Į VILNIŲ

336 puslapiai. — Kairta $100
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu: .
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO 8, ILLINOIS

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti 
“N A B .1 IENA Sn

TEISYBE
Jos visad rašo
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NAUJOJI ŠERMENINĖ
Leonard Funeral Home

10821 S. Michigan Avenue

Chicago, Illinois
South Holland, Illinois

kitose Chicagos dalyse ir prie

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA.

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Susirinkimų ir parengimų

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

YArds 7-1138-1139

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

PRoSpact 8-3229
WAlbrook 5-5076

SKAITYK "NAUJIENAS’ - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

16 ir 4 pėdas. Vieno luito svo
ris spėjama yra po 25 tonas ir 
daugiau. Archeologai sprendžia, 
kad pastatai turi nuo 6,000 iki 
7,000 metų: amžiaus. Spėjama, 
kad toje vietoje kadaise yra bu
vusi sausuma, bet bendrai visas 
radinys tebėra didelė misterija.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKT{

FRANCES DRUTENIS
Gyv. 7158 So. Rockwell St

žvalgybos tarpe, net paties pre
zidento Nguyen Van Thieu pa
dėjėjas, buvęs provincijos vir
šininkas, esąs komunistas.

MILŽINIŠKŲ AKMENŲ
STATYBA BAHAMOSE

NAitlAIf
Chicagoa
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Air All the Way 
30-Ib. Limit

Geologai, fotografai ir aviato
riai nufilmavo visą, seriją vaiz
dų, kuriuose aiškiai matomi mil
žiniškų akmenų pastatai negi
liuose jūrų vandenyse tarp Bi
mini ir Andros salų Bahamose. 
“Gigantiškos akmenų struktū
ros yra tikrai didžiausios, ko
kios bet kur ir bet kada yra ras
tos pasaulyje”, praneša Dr. Wal
ton Smith vadovaujama Miami 
universiteto ekspedicija.

Didžiulės akmeninės struktū
ros matomos nuo 6 iki 24 pėdų 
gilumo vandenyje, dvi struktū
ros prie Bimini, viena prie And
ros salų. Daugumas tų struktū
rų yra tik 18 pėdų po vandeniu, 
bet dar neištirta, kiek giliai jos 
yra’ Įsmegusios smėlyje ir dum
ble. Struktūrų kalkakmenio lui
tai yra po 16 pėdų ilgumo ir pla
tumo ir 2 pėdų storumo, kiti po

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

1446 So; 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-JOC

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GtLlNYCIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-083*
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TeL: YArds 7-1741 - 1742

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

STALINIS 
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26 INC. PLAT.

MOVING 

Apdraustas perkraustytus! 
is įvairiu ititurrgĮ. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

T<L: FJtontiėr €-18*2

— Chicagos Lietuviy Suvalkiėčiy 
Draugijos eilinis susirinkimas įvyksta 
penktadienį, spalio mėn. 23 dieną, Hol
lywood Inn svetainėje. 2417 W. 43rd 
St., 8 vai. vak. Nariai prašomi atsi
lankyti, nes yra svarbių reikalų aptart, 
ir pasiruošti parengimui, kuris įvyks 
spalio mėn. 24 dieną.

Eugene Strun^ys; nut. rašt.

Marquette Park
GIMTADIENIO PROGA

n, spalio mėn. 19 dieną, 12:15 vai. popiet, sulaukusi 
Gimusi Lietuvoje, Tauragės apskr., Eržvilko parapijoj,

Afrikoje yra didžiausios dramblių kolonijos. Drambliams nepatinka, kai 
abai arti prie iv privažiuoja automobiliai ir kai iš arti kas juos fotografuoja.

Foto VL RasČiausko

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesnė. C j -i

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje Įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionė reikalais &eipkitės' i

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

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

\ Tok: PR 8 -1223
Dr. V. Tauras, išvyko .atostogų 

iki XI. 2 d. 
Ligoniai gali kreiptis pas 

Dr. P. Strimaitį.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Praeitą šeštadienį, spalio 10 
d., ponios Onutės Condux na-( 
muose, 7132 So. Millard Ave. 
turėjome linksmą pobūvį ir at I 
šventėm gerbiamo Brighton 
parkiečio Petro Bellon gimta
dienį. Ten susirinko didokas 
būrelis svečių, ne tik pasvei
kinti celebrantą bet ir pagerbti 
jį už jo pasidarbavimus drau
gijose bei klubuose. Man žino
ma, kad Petras savo laiku iš
leido labai daug pinigų organi
zacijų paramai, jis tai daro ir 
dabar, besidarbuodamas bei 
besilankydamas įvairiuose pa
rengimuose.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.?

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.-
Tek HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWCOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629'

bangos tam tikram spindulyje 
išmuša namų langues.

Taigi jaunuolių mėgiamoje 
Tock and Roll muzikoje yra 
nemaža dozė “dinamito”. Vie
nas televizijos komentatorius 
t uokaudamas pasakė, kad Svei 
iatos departamentas turėtų 
reikalauti, kad prie gaidų bū
tų pridėta pastaba (kaip prie 
cigarečių pokelio), jog ši mu
zika gali būti pavojinga gėlių 
sveikatai. Bet nieko nėra pa
sakyta apie žmonių sveikatą, 
kurie klausosi Rock and Roll 
muzikos bei šoka.

30,000 RAUDONŲJŲ
ŠNIPŲ P. VIETNAME

New York Times pirmadienio 
numeryje paskelbė, kad Pietų 
Vietnamo'. valdžioje “veikia” 
daugiau kaip 30,000 komunistų 
šnipų, kurie' tik laukia progos 
pasirodyti, kai Jungtinių Vals
tybių kariuomenė pasitrauks.

ČIA raporte prezidentui Nixd- 
nui esą pastebėta, kad tą komu
nistų aparatą esą neįmanoma iš
naikinti. Komunistų esą aukš-

G E L I N t £ K A J 
(PUTRAMENTAŠ)

Linksmumo arba liūdeaio ralandof 
gražiausius gėlės ir vainikai, antk* 

pių papuošimai ir sezoninėj 
kapams gėlės

fcOY IL PETRO (PUTRAMENTAŠ
5525 So. Karlam Ava. — 586-122^

Savo naminę varsty 
nepaprastai švariai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bo n kute s ir nuplauta 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktų klaidy, nes varsty su- 
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokly vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošus.

NUO MUZIKOS 
NULINKSTA GĖLĖS

Denvery, Coloradoje buvo 
pademonstruota Rock anc 
Roll muzika gėlyne, kur augi
nami jautrūs augalai bei gėlės. 
Pasirodė, 5Į<ad miu trankios 
muzikos triukšmo gėlės nu
linksta ir virpa. Tuo pačiu at
veju buvo pagrota simfoninė 
muzika, kuri gėlėms blogo 
efekto nepadarė.

Išvada: Didelio triukšmo 
bangų virpesys atsiliepia į au
galus, neigiamai, juos erzina. 
Panašiai būna, kai nuo smar
kaus sprogimo oro spaudimo

Malonu Petrą matyti visuo
met gerai nusiteikusį su šypse
na veide ir pasiruošusį savo ar 
tunui kuo nors padėti.

To puikaus pobūvio ilgai ne
pamiršime. Tik gaila šeimi
ninkės Onutės Condux, nes ji 
turėjo labai daug darbo ruoš
dama svečių stalą, ant kurio 
buvo daugybe visokių gardžių 
lietuviškų valgių: kugelio, vir- 
tinukų, grybų ir gražus gimta 
dienio tortas su žibančiomis 
žvakutėmis, kurias Petras Bei 
lon turėjo užpūsti. Gi mes sve 
Čiai padainavome Happy Birth 
day ir ilgiausių metų. Ne tik 
pietus, bet vėliau vakare dar 
turėjome su gausiais valgiais 
bei gėrimais vakarienę.

Pavalgę vieni lošė kortomis, 
kiti turėjo draugiškus pasikal
bėjimus. Pobūvyje dalyvavo 
Bellono dukra su linksmuoju 
žentu ir kiti organizacijų vei
kėjai ir veikėjos, šeimininkė 
Onutė Condux yra Upytės klu
bo pirm.,. Našlių klubo finan
sų raštininkė ir darbuojasi ki
tuose klubuose. Marytė Nebe- 
rieza yra Našlių klubo ir Brigh 
ton Parko Moterų klubo pirm, 
bei darbuojasi kitose organi
zacijose. Julija Sačauskas yra 
Joniškiečių klubo pirmininkė 
ir kitų klubų yicepirm. Berni
ce žemgulis yra net keliolikos 
klubų-finansų rast ir komisijų 
narė. Marytę ir Antanas Pia- 
džiukėnai per daugelį metų 
sėkmingai darbavosi daugely
je draugijų ir klubų.

-Pas’fėbėjail, kad pobūvio 
svečiai Įteikė celebrantui ver
tingų dovanėlių, už kurias jjs 
širdingai padėkojo. Dėkoju ir 
aš šeimininkei už puikų priė
mimą. A. Jasas

Mirė 1970 
pusės amžiaus. 
Rimšių kaime.

Amerikoje
Paliko nuliūdę: duktė Virginia Hodanick, žentas Norbert, dvi anū

kės — Adriane ir Cynthia, sesuo Petronėlė Babilius ir kiti giminės,, 
draugai bei pažįstamt z '

Kūnas pašarvotas Lack (Lackwavicz) koplyčioje, 2424 W. 69th St.
Ketvirtadienį, spalio mėn. 22 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš 

koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Frances Drutenis giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. » «■

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, sesuo, anūkės, giminė*.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs, tėl. RE 7-1213

DR. S. B1EZIS
PRospočt 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadienfai* 
Ireėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Roz.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

Turime šermenims vietos 
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo 

dieną arba naktį.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA'AVE.Paskutinė data kalėdiniams- siunti

niam* | užsienius siųsti yra lapkričio 
28 d., jei įie siunčiami oro paštu. Vė
liau issiuntus, paštas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

p. Šileikis, o. p.
Wpc ORTHOP E D AS-P ROTEZISTAS 

Aparatai • Protezai, Med. Bau* 
dažai. Spieki! pagalba kojonu 
(Arch Supports) ir t. t.

VaL: 9—4 ir 6—8. Seštadiemais 9—L 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2350 West 63r^ UL
Telefu PRospect ^5ŪS4

1410 So. 50th Ave^ Cicero 
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9 *

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM

IR GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef. 

Rezid. telef.
* Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto-, 
quq 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius priima tik susitarus.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
RericL telef.r Gibson 8->6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dd 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neattiliepia. tat telef GI 8-8195

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SCENOSE
Geras scenos veikalas yra' pirmoji 

sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau. dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose, yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI; 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidint 
mai — “Bubųlis ir Dundulis”, 3 yeiksl 
mų. linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui if suaugusiems. Kaind 
4 doL Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijau* kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZE, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl., kaina 1.00 doL

LAISVES MEDIS/ 4 v istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 dol.
. Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū

na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms if impulsunaujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis,, pagar
biai ir didingai ištartas sfcenose, iš- 
likū; gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse, . .

NAUJIENOS,
1739 Šo. HALSTED STREET;

CHICAGO, H.L. 60608

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

Rex. tel. 239-4683

^DR. K. G. BALUKAŠ 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 54448 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skarn hinti 374-8012

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

De Young - Vroegh Funeral 
Home

Jeigu muzika yra menas, tai 
ir ultra moderni dailė turėtų 
būti menas, kuris žmogaus 
sveikatai nekenkia. Kenkia 
tiktai žmogaus skaniui. M. š.

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŽERENAS 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

■ 1 t I I l i IM
SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENĖAŠT'Į "STAtfJIENAS'

UR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71* STREET 
Ofieae: HEmlock 4-5849 

Rexidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmai, ketvirtai niki 1—4 ir 7—9, 
antrai, penktadienį nuo. 1—5, treč. 

Jr šeštai tiktai susitarus.

Drj Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrūtas

DR. EDMUND L C1ARA 
2709 W. Slit STREET 

Tel.: GR 6-2400
iii., pagal susitarimą: Pirm., ketv. 

7—9, antrad., penkti 10—4, ir

Rex. GI 8-0873

Mt- W. M. EISIN - ESINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GI N E KOLOG i NĖ CH IRU RG1J A 
6132 Scf. Kedzi. Av«, WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei nea£ 
siuepia, skambinti Ml 3-0001.

VIDAUS LIGŲ SPEC. .. .
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8> o šešta

dienį nuo 9 iki. 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta. ;

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
’ 2618 W. 71«t St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
’ INKSTŲ, PCSLĖS Ht 
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 WEST 63rd ST.
Vai.: antrad.. nuo l-=4. po pietų, 

ketvirtad. nuo 5—7 vaL yak.
Ofiso teief4 776-2880

Naujas rex. telef.: 448-554$

DR? P. STRIMAITIS.
L GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS 
v Bendri friktike ir chirurgija 

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

Valandos: -2—8 vai vak. Penktadienį 
10—12 ir nub 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais it trečiadieniais 

uždaryta. ■- »
Rex. tol.: WA 5-3099 . .

DTK. A JENKINS
GYD Y TOJ AS IR CHI RURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai 
Treč. ir šeštad. uždaryta

Ofiso tol.: Portsmouth 7-6000
Rebįd. telef.: GArden 3-7278 ,

Tok ofiso: PR 8-7773; rez.: P R 64732

DR. A MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmacL, ketvirtad., 5—8,

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

2512 W. 47 ST. — FR 6-1991 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

■ ------------------------ ■
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HELP WANTED j— MALE-FEMALE HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių
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Reikia Darbininkę Ir Darbininkių

OUTSTANDING MEDICAL OPPORTUNITIES!
EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS!

REGISTERED NURSE
to supervise extended care unit of accredited hospital. New modern

i
i Q5 f®

IV
X.

1. Prepare and fertilize bed. 2. See that all roots are spread
Dig hole 15 to 18 inches wide out naturally and that bud 

moss mixed with J4-cup of fer- stems). is level .with ground, 

tion rose on mound in center. 1 over roots and firm with foot.

and as deep. Add quart of peat union (swelling at base of 
moss mixed with H-cup of fer- stems). is level with ground, 
tilizer. Mix well with soil. Posi- Scatter several inches of soil

Ateinantiems metams rožes geriausia sodinti rudeni. šie paveikslai parodo, kaip reikia rožes
aptvarkyti.

*•

Tėvas J. Kubilius » drąsus žemaitis
Ne taip senai teko skaityti

reiškimo iš lietuviu už “spėlio- 4 V z

r REAL ESTATE * /15

?

/»
šiltesnis, saulėtas
Saulė teka 7:10, leidžiasi 5:59
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Naujienose tilpusi straipsnį, 
pavadintą: “Viešas Paklausi- 
;jnas Tėvui J. Borevičiui”, 

4 - 
t

£nas Tėvui J. Borevičiui”, ku
riame straipsnio autorius klau
pia tėvo J. Borevičiaus, kodėl 
jis Pasaulio Lietuvių Katalikų 
■Bendrijos suvažiavime Romo
je, greta kitų dalyvių padary
mų pasiūlymų pareikšti padėką 
kaikuriems bažnyčios, dignito
riams už jų parodytą prielan
kumą lietuviams katalikams, 
pasiūlė taipgi padėkoti ir Chi
cagos kardinolui Cody.

pasiėmė gry-
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HOME INSURANCE“

Call: Frank Zapolls 
82M14 W. 95th St.

J.GA 44654

C3su.41 y Cogi^-j■•.. ar.

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

tune-ups ir t. t.
4M4 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VL7-9327

DAŽAU NAMUS
~ B VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
5 Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050 
r" *’ . . ?

Ten pat korespondento bu
vo padaryta prielaida, gal, sa
ko, kardinolas Cody yra sutei
kęs kelias dešimtis tūkstančių 
dolerių Jaunimo Centro pra
plėtimo darbams iš tų pinigų, 
kuriuos kardinolas Cody, nu
savindamas lietuvių Kazimiė- 
rines kapines,
nais virš $300,000.00.

Be to rašo, ir jeigu tai būtu 
teisybė, tai, sako, gal reikėtų 
pristabdyti ir p. Regio kovą 
prieš kardinolo Cod’žio veda
mą airių dominavimą bažnyti
nius reikalus tvarkant

Tačiau dabar, visai nelauk
tai, per p. p. Daukų ir Margu
čio radijo religinės valandėlės 
transliacijas, kurias veda tė
vai Jėzuitai, tėvas J. Kubilius 
parodė tiek drąsos, kelius syk 
įsakmiai pabrėždamas, kad 
Jaunimo i 
kardinolo Cod’žio 
gavęs nė vieno cento.

Todėl ši korespondento pa
daryta ankstyvesnė prielaida 
dėl tėvo J. Kubiliaus, kaip drą 
saus žemaičio, padaryto pa
reiškimo, dabar visai atpuola, 
kad kardinolas Cody būtų nu
sipelnęs bet kurios padėkos pa

tą dosnumą”.
Bet tėvo J. Kubiliaus pareiš

kimas nėra tėvo J. Borevičiaus 
atsakymas į jam anksčiau pa
darytą paklausimą.

Laukiame tėvą J. Borevičių 
pasekti tėvo Kubiliaus paro
dytą drąsą ir pasakyti lietuvių 
visuomenei, už kuriuos gi nuo
pelnus kardinolas Cody, Tams 
tos nuomone, yra užsipelnęs 
padėkos pareiškimo iš lietuvių 
pusės? A. Miškinis

Centro jstatybai iš 
_____ i jis nesąs

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

i Tel. 254-3320

maistas, doleriniai Certifrkatai.

HIGH RATES 
5% 

Passbooks 

5’/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

— ŲAID QUARTERLY 
6% 

$5,000 minimum 
2 year certificate 

5%% 

$1,000 minimum 
1 year certificate

rC/ufiTrof 
•X/ TDnt uv ■<

_____________

INSURED$
BP TO /.

^Xizfljoc /į

4 Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

structure located in the lake country of northwestern Wisconsin, Ite 
hours from the Twin Cities. General duty RN’s are also needea.

Salary negotiable. , • .

PHYSICAL THERAPIST •
to establish new department. New building, accredited hospital and 

extended care unit. Recent graduate will be acceptable. 
Salary $10,000. Permanent Position.

Write or Call 715 -

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui I

Salary negotiable.

extended care unit. Recent graduate will be acceptable.

463-5353

GRANTSBURG HOSPITAL 
Grantsburg, Wisconsin 54840

mos vandens užteršima. Illino-
■ ->7 - -jaus farmų produkciją sukėlė 

aplinkos teršimą, kadangi laukų 
trąšai yra vartojamas azotas 
(nitrogenas), o ne gyvulių mėš
las. Kiekvienas automobilis yra 
savotiškas mažas teršalų fabri
kėlis, sako Dr. Commoner, ka
dangi automibilų išmetamos du
jos teršia ne tik orą, bęt ir van
denį. Tos dujos ore sukelia 
“smogą”, kurs jau kaip teršalai 
lietui užėjus nukrinta ir nute
ka į ežerus ir upes.

~i

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkty Reikia

CLERK — TYPIST
Answering phones. 

Loop area.

MR. MERRELL 
944-5230*

į
j

TRUMPAI

SECRETARY

Typing, shorthand, 
General office work 

For interview:
842-8200

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS ‘

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL.SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS’NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI,* IMIGRACDOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925^6015.

i

* J

VETERANŲ DIENA
Trečiadienį, lapkričio 11 

dieną visoje Amerikoje šven
čiama Veteranų diena. Tą dieną 
ną Amerika pagerbs savo 27 
milijonus gyvų veteranų ir nu
lenks galvą atminimui tų, ku 
rie už Amerika ir laisve ati
davė savo gyvybes.

Pirmasis
baigėsi 1918 m. lapkričio 11 d. 
11 vai. priešpiet. Veteranų Die 
nos nacionalinio komiteto pra
nešimu dviem metais vėliau 
Prancūzija ir Anglija tą lap
kričio 11 dieną, vadinamą Ka
ro Paliaubų Dieną, pasirinko 
pagerbimui nežinomo karei
vio kapo ir paminklo. Nežino
mo Kareivio Kapus Prancūzi
ja įrengė prie Triumfo Vartų, 
Anglija prie Westminster Ab 
bey; sekančiais metais 1921 m. 
lapkričio 11 d. Amerika Arling 
tono National Cemetary kapi
nėse palaidojo nežinomą ka
reivį, kurio vardą “tik vienas 
Dievas žino”.

1954 m. birželio 1 d. JAV Kon 
gresas Karo Paliaubų Dieną pa
vadino Veteranų Diena.

lapkričio

Pasaulinis karas

Dienos šviesos
- taupymo laikas
A Ateinant} sekmadienio rytą, 

spalio 25 d., kas norės galės vi
są valandą ilgiau pamiegoti.

■ Tą rytą nuo 2 valandos baigia 
į si DST (dienos šviesos taupy- 
\ mo) laikas ir prasideda stan

dartinis laikas, kurs tęsis iki 
sekančio pavasario L....___

J mėnesio. Nepamirškite šešta
dieni naktį eidami gulti savo 
laikrodžius atsukti visą valan-

- dą atgal.Z

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 pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

W"lll 1 ■ ■ll1 ........ 111 .......-Į-1*... 1 ........... ' . .......................................................................   __ I
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— Gedimino Galvos paskai
ta apie lietuvių visuomenės 
tautinį auklėjimą, skaityta AL 
Mokytojų susirinkime spalio 
18 d., buvo aktualiu įdomi ir 
drąsi. Susirinkimo pageidavi
mu, prelegentas žadėjo ją pa
skelbti- spaudoje.

— Mok. Antanas .Gulbinskas 
AL Mokytojų s-gos susirinki
me pranešė, kad jis sutinka 
bet kuriai lituanistinei mokyk-
lai padaryti skaidres, jei tik Į
jį kreipsis. Jo 'įdresas 6750 So.
Maplewood Avė., Chicago, III. 
60629., tel. PR.;6 - 6476.

• . fl : • -
— Ursula Yakštas, Oak Park, 

Ilk, parašė “Chicago Tribune” 
laišką. Jame a&reipia dėmesį,
kad Tautinės apsaugos nuo ne
laimingų atsitikimų tarybos ra 
portas nėra tikslus, nes jame 
teigiama, jog ilgesni sijonai 
yra.nesaugūs -Ji-j.ųok^ 
si fš-tdfcio raporto -ir sako; 
tūkstančius metų moterys dė
si fs-tdfeib rapbrro

vėjo ilgus sijonus ir niekas 
joms neatsitiko. Atvirkščiai, 
autorė nurodo peršalimo pa-
vojus dėvinčioms trumpus si
jonus ir dėl to galimas sunkias 
pasekmes tolimesniame gĄTve- 
nime. t

— Amerikos Lietuvių Tary
bos metinis suvažiavimas įvyks 
1970 m. lapkričio mėn. 14 - 15 
dienomis Bismarck viešbutyje, 
Chicagoje. Pradžia: 9 vai. re
gistracija, posėdžiai 10 ’ vai.

šis Alt’os suvažiavimas 
yra sukaktuvinis — trisdešim
tasis. Laukiama, kad Tarybos 
nariai gausiai suvažiavime 
dalyvaus.

posėdžiai 10 ’ vai.
ryte.

gausiai

balandžio ~ Sari>n0 Ul?irio IIT nniver
siteto profesoriaus sudaryta 
struktūra autovežimio, 
išvystė virš 600 mylių greitį 
per valandą. Aufovežimis va
dinasi Blue Flare, š. Užgiris 
vadovavo mašinos pastatymo

kuris

HIGH TYPE 
MIDDLE AGE WOMAN 

for .gourmet cooking & light house
work. Private room & bath. Lake 
Shore Drive hi-rise, good references, 

excellent salary 
346-2233

Monday thru Friday 
9 A. M. til 5 P. M.

BEAUTICIAN

with some following, 
on Northwest side.

Bus. 286-9179
.Home 453-7916

RESTORANAS - VALGYKLA. Nau
jas namas, labai geras biznis, inteli
gentiška klijentūra,' labai gera vieta.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

MŪRINIS BUNGALOW, 10 metų, 43 
pėdų sklypaas, naujas garažas, erdvūs 
kambariai, Brighton Parke.

11 BUTŲ MŪRAS, 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta. .

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

SAVININKAS PARDUODA 3 BUTŲ b 
Gazo šilima, rū

po 5 kamb. su 3 miegamais mūrą prie 
34-tos ir Love Ave. Gazo šilima, rū 

sys, pastogė, platus sklypas.

WANTED TO RENT
Ieško butų

s i

DVIEM SUAUGUSIEM lietuviams rei
kalingas nuomoti atskiras namas arba 

4 kambarių, butas. Siūlyti 
tel. 922-5507.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

I katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

645^So^(edzi^^ve^^^^-223^

RUDENS TURTAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš gerų rankų. Marquette Par-

2 BUTŲ", 14 metų .modernus mūras,

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru rankų. Marquette Par
ke. $44,000. .

2 BUTŲ, 14 metų:modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par

kai? 
Geros pajamos, arti.mūsų.

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 

yra rūsys, apie $14,000 pajamų. Na
mas išsimoka per 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs

Kaina tin-

ke. $36.000.
9 KAMB. MŪRAS, gražus 

naujas. 
$19,600.■■ •..' j“----
plytų apartamentinis. Patogūs butai,. 
yra rūsys, apie $14,000 pajamų. Na
mas išsimoka per 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California, 

__ $25.000
2 AUKŠTU "MŪRAS, 2 po 5. Nauja 

gazu šilima, garažas, prie Maria HS. 
$27.500

MEDINIS APKALTAS. Geri 6 ir 3 
__ _L_2ZZ 2 vonios, 
tuvės, prie “Paramos’

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo me
dis, modernios kabinetų virtuvės^ ir

arti mūsų — naujam Marquette Par-

$27.500.
CZ- z.

kambariai. 2 vonios. kabinetu vir-
Su nuolaida

£

f

$14,900.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

HOT DOG TRUCK
■ . -

(FULLY EQUIPPED

•_CALL;
M^;5#77W249 O..'

.r

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Jr.' Įrengimai

S i U N T I N I A I 

Į L I E T U V Ą 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

/ WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairiy pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
kiu. Automobiliai,

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMŲ BALDAI 

J0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO, 

TEL. GR 64421 
6200 So. WESTERN AVE.

l

K j

SIUNTINIAI 1 LIETUVA 
ir kitus kraštus

Pl NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980 

b ■■ ■ '■■■-)
darbams ir taip pat dalyyavo 
prie 'autovežimio išmėginimo 
Bonneville Salt Flats. Autove
žimio nuotrauka išspausdinta 
Chicago Tribune ir Draugo 
dienraščio pirmame puslapy
je- .v,

— Pelkių Žiburėlio literatu- !
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)

i

ros programoje šį ketvirtadie
nį Margučio radijo bangomis 
iš Algimanto Mackaus pomir
tinio leidinio Chapel B skaitys 
aktoriai Dalia Juknevičiūtė, 
Leonas Barauskas ir Jonas Ke- 
lečius.

A. T V I R A 5
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941
\ j

ceramic vonios. 2 šildymai, garažas, 
arti mūsų — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

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

PERKAME. PARDUODAME, MAI- 
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ’ ap
drauda, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET 
iPRospect 8-5454

j 
j

'-N

-

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu. 
alumin. langai, nusė rūsio įrengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
^23.500.
- 2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY.' šili
ma gazu. alumin. langai, olatus sklv- 
nas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$44.500 •

GRAŽUS SKLYPAS 2 butu narni ii, 
*erm> Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis Alumin. langai, šildymas i^azu, 
garažas Marnnpfte Parke $52 OOO.

G KAMBARIU MŪRINIS BUNGA- 
W. šiluma ^zu. Aliuminiiaus lan
dai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar- * 
qv^tte Parke. $21.000.
, GRAŽUS 4 BUTU Mū^AS. kabi- 
nAtinės virtuvės? n am* a šiluma ražu. 
4liuvninijaus landai. 2 auto mūrinis 
Garažas. Gprnę pajamos. Marquette 
Parke. S54.500.

WRTS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

1

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Žmonių progresas 
kenkia gamtai

Muilą pakeitė detergentai ir 
natūralines medžiagas, tokias 
kaip šilkas, vilnos ir medvilnė 
pakeitė plastikos medžiagos, bet 
tas pakeitimas ardo gamtos eko
loginį ciklą, sako Dr. Barry 
Commoner iš Washington© uni
versiteto, St. Louis.

Gamtos įstatymas yra, kad 
nieko nėra gaunama už nieką, 
dėl to mes jau pradedame mokė
ti bausmę už oro ir vandens 
užteršimą, sako Dr. Commoner.

Gyvuliai Amerikoje dabar ga
mina daugiau srutų negu visi 
miestai kartu paėmus. Visos at
matos nuteka į upelius, sukelda-

-

F

F
nas.

'F' . i W 
fl 
I

Pigūs automobiliy draudimai. 
i .........-

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO’

Telef. 434-4660
z

JUOZAS (JOE)' JURAHTS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 

'kitas užs. ir vietinės gamybos inaši- 
Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

HEATING CONTRACTOR
Trendu naujus ir perstatau cerius vi- 

rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditinning i nauius ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
^tocni rinaą (utters). Darbas atlie
kama*? greit sąžiningai ir garantuotai. 

AnsVaWayimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

nžmios^innse.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

Balfo vajy Chicagoje pradedant p. p. A. ir M. Rudžiai paaukojo Baltui 
r* - , „ “ ’* * * ' 1 - ___
iinę, matome Valerijoną šimky, Balto apskr. pirmininką, Alb. Dzirvoną, ’NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ

* « ___ u m »•   f— j—x a .ri ■ t* a crcvmr a dt7Wtp

šimtinę grynais ir valandos laiką Llotuviy Radijo Forume. Iš kairės i de

ri r. B. Mofušienę, M. Rudienę Ir inž. A. Rudi.

I v
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BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI

PASISEKIMĄ BIZNYJE

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
nanins įdedame.

KAMTVTTS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointinę” darbus. Esame, 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

I

Tb» Pint tai LjAaanisa Dtiį At Aastiea

Aiblubcd by Tin Lathiuaiaa New* Co,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60008

________ HAymarket 1-8100
Over Ont Million Lithuanian In Tba Unitai Statąs
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iTHE LITHUANIAN DAILY- NEWS 
_2_____________________________ - __________

Chicago, UI. — Ketvirtadienį, Spalio-October 22 d., 1970 m.

SPAUDŽIA TURKIJA IŠDUOTI BRAŽINSKUS
VOL. LVH

Library of Congress Gr.
“ Periodical Division 

Washington, D. C. 2054b Kaina 10c
w

BUVUSIO PREZIDENTO JOHNSONO
ŽMONOS “BALTŲJŲ RŪMŲ” DIENYNAS

WASHINGTONAS. —- Prezidentas Johnsonas labai pesimis
tiškai žiūrėjęs į Vietnamo karą. Net 1965 metais jis jau buvęs 
įsitikinęs, kad tai esąs beviltiškas karas. Vadinasi, kad jo laimė
jimas yra neįmanomas. Kai 1968 m. kovo 31 d. jis viešai pareiškė, 
kad daugiau nebekandidatuosiąs į prezidento postą, tai to apsi-

IN

sprendimo priežastis buvusi tokia; įsitikinimas, kad jis nepajėgs
atsteigti krašte vienybės.

Taip rašo Lady Bird (Johnso- '' ' .
ne žmona), kurios dienynas ki
tą mėnesį pasirodys knygynuo-
se. Washingtone jis jau dabar 
esąs platinamas. Pagadintas jis 
“A White House Diary”. Tai
esanti stamboka knyga, turinti 

. 800 puslapių.
Kaip skelbia Washington Post, 

dienyne aprašomas <johnsono su- 
sirūpinimas 1964 metais. Tadasirūpinimas 1964 metais. Tada 
jam teko išspręsti dilemą: kan
didatuoti prezidento postui, ar 
ne?- Susirūpinimą kėlęs jo svei
katos stovis: dar būdamas se
natorium jis buvo sunegalėjęs,
gavęs širdies ataką; Pagaliau 
jis nutaręs kandidatuoti, ma
nydamas, kad galės daugiau pa-
jis nutaręs kandidatuoti,

sitarnauti kraštui. Bet juo ii-
giau pasiliko Baltuosiuose Bū
muose, tuo labiau įsitikino, jog 
tenka plaukti lyg per labai srau
nią upę, kur yra nemažai uolų.
Viena, didelį susirūpinimą kėlė
Vietnamo karas, kuris jam at-
rodė tiesiog beviltiškas. Antra, 
vis didesnis susiskaldymas kraš- 
te* ■' v 7 ■.

Matydamas, 
vyksatsteigti-vienybės.'jpįĮt. 
sonas ir nutarė nebekandidatuo- 
ti. Jis šu nekantrumu laukęs 
kovo 31 d., kad galėtų pasakyti, 
kaip pasakė Trumanas: “Aš sie
benoriu daugiau šio posto, jo’ at-
sakoniybių net ir tuo atveju,
jeigu aš jums būčiau ir pagei
daujamas.' Susiraskite pajėges
nį ir gabesnį asmenį, ir tegul
Dievas jus laimina. Sudiev”.

Dienynas esąs nepaprastai įdo-
• • . .. * .

mus. Aprašoma visokie viso-
kiausi įvykiai‘. prezidento Ken-
nedžio nužudymas, Nixono atsi
lankymas. į miegamąjį kambarį
ir šimtai kitų nuotykių bei nu- 

’ tikimų.

Gromyko pasimatys 
su prez. Nixonu

- SovietųNEW YORKAS.
užsienio reikalų ministeris And-
rei Gromyko rytoj Washingtone

S.

susitiks su prezidentu Nixonu. 
Tai pranešė Valstybės sekreto
rius William P. Rogers. *

Pasimatyti su prezidentu Ni
xonu išreiškęs pageidavimą pats 
Gromyko. Koks to pasimatymo 
tikslas, Rogers nežinąs.

Poetas Tvardovskis 
gavo širdies smūgį
MASKVA. — Sovietų prane- 

Šimais, poetas Aleksandras Tvar-
dovskis gavęs širdies smūgį gu
li ligoninėje be sąmonės. Jo gy
vybė pavojuje. Tvardovskis, 60 
metų amžiaus, buvo vadovau
jantis kūrybos laisvės čempio
nas Sovietų Sąjungoje; jis bu
vo literatūros žurnalo Novyj Mir 
redaktorius, bet kuomet daugu
mas artimiausių jo bendradar
bių ir rėmėjų buvo iš redakto
rių tarybos pašalinta, jis atsi
sakė iš redaktoriaus pareigų.

IŠ patikimų šaltinių patirta, 
kad Tvardovskis serga plaučių 
vėžiu.

7-
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IŠ VISO PASAULIO t

MANILA. — Taifūnas Kate, 
nusiaubęs pietinius Filipinus ir 
užmušęs daugiau kaip 100 žmo
nių, pasuko į Pietų Kinijos jū
rą. Vėlesniais pranešimais, nuo 
taifūno iki šiol žuvo 130 žmonių;

CHICAGO. — Gavus anonimi
nį pranešimą, kad yra padėta 
bomba, trumpam laikui buvo iš 
Chicagos Meno Instituto pasku
bomis evakuota apie 2,500 lan
kytojų. Bombos neradus, lan
kytojai vėl sugrįžo. Chicago : 
Art Institute yra daug milijo-j 
nų dolerių vertės meno turtų.

Chicago

**.

-wsa

CHINA AND THE U N.1

I , į

50

■40

20
4.

10
e

1961 1962 1963 1966 1967 1968 1969

Amžinu Jungtiniu Ta uty asamblėjos balansuojamu klausimu yra komunistinės Kinijos priėmi-
— _. ♦ ___ * ______ *.• • ______ A . * _ _ i/^ I . • t .• i «•mas į Jungtines Tautas. Diplomatinių santykių Užmezgimas su Kanada gali patraukti kelias va-

iki reikalingu dviejų trečdalių, kurie yra būtini svarbiems Jungtiniu. Tautų klausimams spręsti.

ti gI
1964
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Voting on Admitting Peking 
For Ū

1 •

30

kary valstybes Pekino linkui. Paskutiniu dešimtmečiu Kinijos komunistams trūkdavo keliu balsę

IRAKO KARIUOMENĖ TRAUKIASI
IŠ JORDANIJOS

Norėjo išsivežti Jordanijai priklausančius

i ’

— Trys negrės įnešė ginklą 
į Chicagos teisėjo Richard Fotz- 
gerald knygyną ir padėjo. Tei
siamasis Gene Lewis ginklą pa-, 
siėmė ir pradėjo šaudyti į šeri
fą Walter Makowski.. ' Teisutę 
buvę policininkai ginkluotą Le-
wis pašovė, jis netrukus mirė.

■3

iŠ
ginklus, bet irakiečiams nepavyko

Dvylika tūkstančių Irako karių,AMANAS, Jordanija.

Kanadiečiai 
pasipiktinę žudikais

MONTREAL, Canada. — Di
delė Kanados gyventojų daugu
ma yra pasipiktinusi prancūzais

nuo 1967 metų stovėjusių Jordanijoje, šiandien pradėjo kelionę
' T'* * *-

namo. Dalis Irako kariuomenės jau šiandien perėjo siena, likusie- 
■■■ ■ ................. i '

■ - . - • i:
ji kariai išvažiuos ketvirtadienį.

Irakar divizija atvyko kovoti
, .a. • . JŪS., s.:...:. __

♦ Prezidentas Nixon pareiš- Irakį- divizija atvyko kovoti 
nefemft/N^ftt'rfbrko prieš Izraelį, bet su izraeliečiais

■c*,- •' - . ..

respublikonų kandidato Goodėll
senatoriaus pareigoms. Prieš da-

• v v ■ r •' ■

bartinį senatorių Goodell pasi
sakė viceprezidentas Agnew.

Atmetė pašalpas 
privat. mokykloms

NEW ORLEANS. — Valst. 
aukščiausias teismas atmetė 
Louisianos naująjį įstatymą, ku-
riuo privačių ir parapijinių mo
kyklų mokytojai gauna iš vals
tybės dalį algos. -Tai bylai skir
tas specialus prokuroras pareiš-
kė, kad valstybė i (Louisiana) 
prašys teismo bylą iš naujo svar-
styti. Apie 2 milijonai dolerių 
jau buvo išsiuntinėta 3,765 
Louisianos mokytojams 325 pa
rapijinėse ir privačiose mokyk
lose. 'Dar neaišku, ar tie pinigai 
turės būti grąžinti.

Visose Jungt. Valstybėse yra 
užvesta apie 30 panašių bylų, o 
panašią ’Penusylvanijos bylą jau 
svarsto JAV Aukščiausias Teis
mas.

GROBIKAI DERASI 
DĖL SAVO KAILIO

MONTREAL, Kanada. —’Ka
nados prancūzai separatistai su
tinka paleisti britų diplomatą 
James R. Cross, jeigu Kanados 
valdžia sutiks išleisti iš Kana
dos diplomato grobikus.

Pasirodo, kad Quebecko poli
cija žino asmenis, kurie pagro
bė britų diplomatą. Jiems taip 
pat yra žinoma ir darbo minis
ters Pierre Laporte grobikai. 
Separatistai stengiasi pasprukti 
iš policijos spąstų, bet kiekvie
na diena jiems darosi sunkesnė.

Krašto gyventojai labai pasi
piktinę separatistais, nužudžiu
siais darbo ministrą. Separatis
tai du kartu telefonąvo Quebec
ko policijai, pasiūlydami atiduo
ti britų diplomatą, jei policija 
pasižadės nusikaltėlius išleisti.
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jiems beveik neteko .susidurti 
Irakiečiai buvo pasižadėję pa-

dėtį.Palestinos partizanams, bet
karatą pagalba buvo reikalinga,
tai nei vienas irakietis ■ nedrįso
ginti' palestiniečių, i: ’

Norėjo išvežti svetimus ginklus
Jordanijoje - buvę irakiečiai

norėjo išsivežti į Iraką didoką
kiekį Jordanijai priklausančių
ginklų. Viskas jau buvo supa
kuota Į dėžes ir pakrauta, bet
jordaniečiai' laiku susigriebė ir
liepė dėžėse sudėtus ginklus pa
likti.

Jordanijos karalius Husseinas 
jau anksčiau buvo pasakęs, kad 
irakiečiai turi apleisti Jordaniją. 
Dabar jie jau išvažiuoja. Prie
sienos Jordanijos kariai tikrina 
išvažiuojančius irakiečius, kad 
neišvežtų svetimų ginklų.

Pačiame Irake įvyko valdžios 
pakaitos. Turėjo pasitraukti 
kariai, norėjo intervencijos į 
Jordanijos vidaus reikalus.

Kanados prancūzas Pierre Laporte, 
buvfs Quebecko provincijos darbo mi
nistras. Visoje Kanadoje pasipikti
nimas labai didelis dėl Laporte nužu
dymo. Separatistai pagrobė ministrą 
Laporte ti namy, kelias dienas palak 
kė, o vėliau nužovė ir įkišo j automo
bilio bagažinę* Lavonas buvo rastas 

Montrealio priemiestyje.

Jordanijos tankai išvaikė

MASKVA KAIJINA NET AMERIKA DĖL 
TURKIJOS NEIŠDAVIMO BRAŽINSKŲ

• Spaudžia Turkija ir grasina santykių pablogėjimu
MASKVA. — Sovietų Sąjungos oficiozas “Izvestija” įspėjo 

Turkiją, kad santykiai tarp Sovietų ir Turkijos pablogės, jeigu 
nebus išduoti du lietuviai, kurie pagrobė lėktuvą. Tai buvo pirmas 
grasinimas Turkijai “santykių pablogėjimu”, bandant priversti 
Turkijos vyriausybę, kad išduotų Praną (pagal pirmuosius pra
nešimus-

IM

Karolį) Bražinską ir jo 18 metii sūnų Algirdą.

Kaip žinia, Turkijos žemesnis 
teismas pasisakė prieš išdavimą, 
Tą sprendimą jis motyvavo tuo, 
kad Bražinskai lėktuvą pagrobė

separatistais, kurie nužudė Que
becko darbo ministerį Pierre La
porte. Separatistai tariamai ko-
voja prieš britus, bet pradėjo 
žudyti prancūzus.

politiniais sumetimais, norėda
mi pabėgti iš sovietų vergijos. 
O politiniams pabėgėliams Tur
kijoje yra suteikiama prieglau
da. Pranešama, kad Bražinskų 
byla dar bus svarstoma. Galuti
nis sprendimas gal bus padary
tas tik po savaitės laiko. •

Vykdant pagrobimo aktą bu-, 
vo nušauta Nadežda Kurčenko, 
kuri bandė pasipriešinti Bražins
ko įsakymui, o vienas įgulos na
rys buvo sunkiai sužeistas. Lėk
tuvas su 46 keleiviais jau grą
žintas sovietams.

Propagandos kampanija eina 
visais “garais”. Laikraščiai spau
sdina “pasipiktinusių” sovietų 
piliečių reikalavimus, Jcad “kri
minalistus — žudikus” teistų So
vietu teismas.

Izvestija laikraštis, kuris yra 
Kremliaus oficiozas, daro net 
užuominą, kad, esą, dėl Ameri
kos ir jos žvalgybos įsikišimo, 
* 'r . * , * .4

šies nusikaltėliais. Bet tokiais . 
jie apšaukia kiekvieną politinį 
pabėgėlį. Panašią kampaniją 
jie varė pernai prieš rašytoją 
Kuznecova, kuris, atvykęs į 
Angliją, pabėgo ir paprašė tei
sės jam pasilikti kaipo politi
niam pabėgėliui, šiuo atveju 
yra būdinga dar ir tai, kad 
Kremlius šlykščiai šmeižia ir 
Ameriką, kuri menamai daranti 
žygių, kad Turkija neišduotų 
Bražinskų ir kad Vliko pasiųs
tas atstovas Romas Kezys tar
naująs Amerikos karinei žval
gybai.

Matyti, Kremliui labai rūpi 
išgauti Bražinskus, nes jis bijo
si, kad Turkijos atsisakymas 
juos išduoti lyg paragintų ir ki
tus jo vadinamus kriminalistus 
grobti lėktuvus pabėgimui iš 
“bolševikiško rojaus”.

t

Policija jau- yra suėmusi 341 | 
įtariamą" "'žmogų. Suimamas 
kiekvienas separatistas. Jis klau-
Įtariamą žmogų

sinėjamas apie teroristų grupes.

f.-'
. - f.. . . -- - .. . . ■ ■ JL X

minaIištūs?ŽValgybos įsikišimas nados
Turkija atsisakanti išduoti kri-

paaiškėjęs, kai į Turkiją atvy
kęs Lietuvos išlaisvinimo orga
nizacijos atstovas, o taip pat iš•* 4X5 TT* "1 • ■ ■'-*•'• * 1 • ' *'"* e IllAl£h\sl J US d Lč> vU V *xj Ldljįj 'JkZČvV lo

partizanus, įsikasusius Ramsa Yisa _prancuzų,kurie anks- kad iagamjne buvo
• i • . man cilroi vnirnm n c^naroTictll *srityje. Susitarimas liepė par

tizanams per 10 dienų persikel
ti į Izraelio fronto linijas, bet 
Palestinos partizanai nenori 
trauktis nuo Sirijos pasienio. 
Karaliaus Husseino tankai juos 
svilina iš užfrontės pozicijų.

♦ Prezidentas Nixonas, dvi die 
nas varęs propagandą už res
publikonų partijos kandidatus, 
parvyko į Washingtona, kad ga
lėtų atlikti kelis svarbesnius 
valstybės reikalus.

♦ Izraelis sutinka pratęsti pa
liaubas neribotam laikui, bet Iz
raelis nepradės derybų, kol ne
bus nuvežtos Suezo pasienyje 
naujai įrengtos raketos, — Jung
tinėms Tautoms vakar pareiškė 
Izraelio premjerė Goldą Meier.

♦ Respublikonai tvirtina, kad 
svarbiausias artėjančių rinkimų 
klausimas bus tvarka krašte. Jie 
reikalauja, kad būtų laikomasi 
įstatymų ir palaikoma tvarka. 
Bet demokratai nurodo, kad pa
skutiniu metu labai pakilo kai
nos būtiniausiems pragyvenimo 
produktams.

Reikalauja grąžinti 
demokratinę tvarką

LA PAZ, Bolivija. — Armi
jos delegacija kreipėsi į generolą 
Juan Jose Torres, kuris darbi
ninkų ir studentų remiamas bu
vo išrinktas laikinuoju prezi
dentu, reikalaudama, kad kaip 
galima greičiau atstatytų kons
titucinę demokratiją. Ji įspėjo 
Torres nebandyti paversti 'Bo
livijos antrąja Kuba.

Reikalavimą atstatyti demo
kratinę tvarką įteikė Max To
ledo motorizuoto pulko vadas 
pulkininkas Jorge Adett Zamora.

čiau šiltai žiūrėjo į separatistų
skelbiamas idėjas, bet žiaurus
darbo ministro nužudymas dau
gelį labai blogai paveikė.

Premjero Trudeau kalbos pa
veikė gyventojus. Kanadiečiams 
nepatinka separatistų nutarimas 
perkelti judėjimo centrą į Pa
ryžių. Susidarė kelios kovojan
čių separatistų grupės, kurios ne 
sutaria dėl vadovybės. Kiekvie
nos grupės vadas nori įsakinėti 
visiems separatistams.

Reikalaus mirties 
bausmės žudikams
CHICAGO. — Ulinojaus vals

tybė reikalaus mirties bausmės 
aštuoniems gaujininkams, ku
rie praeito rugpiūčio 13 d. prie 
Southmoor viešbučio iš pasalų 
nužudė detektyvą James Alfano, 
pareiškė valst. prokuroro padė
jėjas John Divane Chicagos kri
minaliniame teisme.

Teisiamieji yra nuo 16 iki 22r 
metų amžiaus, o Lee Jackson, 
25 metų, tebesislapsto.

Nužudytas akių 
gydytojas ir šeima
SANTA CRUZ, Cal. — Savo 

name nužudytas akių gydytojas 
Dr. Victor M. Ohta, jo žmona, du 
vaikai ir ilgus metus kartu su 
daktaru dirbusį sekretorė’

Policija iki šio meto neišaiš
kino žiaurių žudynių priežasties. 
Matyt, kad žinomi asmenys* įsi
veržė į didelį gydytojo namą, 
išvedė visus name rastus as
menis ir nušovė greta esančia
me maudymosi baseine.

žudynes atidengė iš mokyk
los grįžusios vyresnės gydyto
jo dukterys.
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surasti amerikiečių adresai.
Bet, girdi, ar tai yra Turkijos 

interesuose aptemdinti (mesti 
šešėlį) santykius su kaimynine 
valstybe dėl kriminalinės pseu
do — Lietuvių organizacijos, ku
ri tarnauja Amerikos karinei 
žvalgybai? —klausia Izvestija.

Nėra mažiausios , abejonės,

Kvebeko įvykiai ir 
prancūzų spauda

PARYŽIUS. — Prancūzų laik
raščiai. nuolat pažymi,^.kad Ka- 

prancūzai yra'persekioja- 
mi, anglosaksų laikomi antra
eiliais piliečiais. Dėlei to, kovo
dami už savo teises, jie, esą, 
kartais griebiasi desperatiškų 
veiksmų.

Tiesa, nei vienas laikraštis ne
bando pateisinti Kvebeko darbo 
ministerio, Pierre Laporte, nu
žudymo. Tai esąs apgailėtinas 
dalykas. Bet tuoj pabrėžiama, 
kad Kanados mažuma (atseit, 
prancūzai) savo istorija, kalba 
ir kultūra yra labai artima

prancūzai yra'persekioja-

kad grobikai (ypač tėvas) būtų prancūzijai ir kad ji yra ang-
nubausti mirties bausme, jeigu 
juos išduotų turkai.

Kaip jau anksčiau buvo minė
ta, Turkija neturi sutarties su 
Sovietų Sąjunga dėl išdavimo 
nusikaltėlių. Tačiau Izvestija 
nurodo turkų įstatymą, kuris 
menamai aprobuoja tokį išdavi
mą. Be to, cituoja Tarpparla- 
mentarinės sąjungos priimtą re
zoliuciją ryšium su išdavimu 
nusikaltėlių.

Sovietų vyriausybė deda vi
sas pastangas, susietas su Bra
žinskų grąžinimu,. kuriuos jau 
apšaukė vagimis ir kitokios rū-

griežtai pasmerkė separatistus, pasi- w _ ♦ _

Kanados premjeras Pierre Elliott Tru
deau, liberalų partijos vadas. Jis pats
yra prancūzę kilmės, bet jis labai

ryžusius verstis teroro priemonėmis.

■&
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liškai kalbančios daugumos per
sekiojama.

'Prancūzijos vyriausybė dėl 
Kvebeko išlaisvinimo fronto te
roristinių veiksmų jokio pareiš
kimo kol kas nepadarė. Prezi
dentas Pompidou, priimdamas 
Šeštadienį iš Kanados ambasa
doriaus Leo Cadieux kredencia
lus, laikėsi korektiškai. Kaip 
tokiais atvejais pridera, jis sa
vo kalboje pažymėjo, kad Pran
cūzija su Kanada palaiko arti
mus santykius.

Buvęs prezidentas Charles de 
Gaulle, visai galimas daiktas, 
būtų priminęs naujam Kanados 
ambasadoriui, jog dabartiniai 
Kvebeko įvykiai yra Kanados 
prancūzų persekiojimo pasekmė. 
Jis juk 1967 m. Montrealio ro
tušėje drįso sušukti: “Ilgai te
gyvuoja laisvas Kvebekas”, y

Ir dabar golistų laikraštis “La 
Nation” savo vedamajame pa
brėžė, kad Kvebeko separatistai 
prilygsta palestiniečiams, kata
likams Šiaurinėje Airijoje ir kai 
kurioms Pietų Amerikos orga
nizacijoms, kurie yra persekio
jami ir spaudžiami.

— New Yorke Batuno mitin
ge buvo pasižadėjęs kalbėti San
to Domingo politikas Dr. Rafael _ 
Onilla Aybar, bet neatvyko ir 
nepranešė, kad neatvyks. Jis 
turėjo pasakyti svarbiausią kal
bą. Organizatoriai labai pasi
piktinę.
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nešėjai G. Petrauskienei įteikė 
gėlių. '' >/*

16-tąja KLD uždarant kalbė-

Atgaiva prie baro 
Karšta vakarienė. 
Trumpa programa
Linksma mužiką
Įdomūs svečiai 

KOAIPLIMETARINIS

cos, visai uždarė, nes tenai kal
nai degė labiausiai. Ugnis net 
peršoko kelią ir sudegino na
mus ir augalus prie pat jūros.

šeštadienį čia buvo bldgiausia. 
Atrodė kaip pasaulio galas. Vi
sas dangus buvo juodas nuo pe
lėnų ir dūmų. Net buVo galima 
pro tą juodą uždangą žiūrėti 
tiesiai į saulę. Apie antrą va
landą po pietų atrodė tikras sau
lėlydis. Tokia raudonai gelsva 
šviesa buvo viskas apšviesta, 
žmonių visai nebuvo matyti, ir

nais snigo.
Tą rytą mes važiavome | Los 

Angeles apsipirkti. Iš abiejų 
pusių greitkelio buvo matyti ug
nis, gi toliau pavažiavus net ir

po pietų kaip į verdantį puodą 
nusileidome.

' Dabar ugnis susijungė beveik 
ištisai nuo mūsų iki Meksikos 
rubežiaus. žmonės sakoį kad 
tai pats didžiausias miškų ir krū
mų gaisras visoje Kalifornijos 
istorijoje.

Set dabar jau viskas apdegė, 
tai ir pavojus sumažėjo, nors ki
tur dar dega, kaip ir čia pra
džioje.

šį rytą atėję į darbą radome 
ant stalų, grindų ir kitur apie 
pusę colio pelenų. Tai vaikščio
jome juodi, kaip kaminkrėčiai”.

Stalus rezervuoja ONA GALVYDIENe 

TELEF. - 6564654

S." Čepas. Išreiškęs padėką 16- 
tos KLD rengėjams pranešė, kad 
17-toji KLD įvyks 1971 metais 
St. Catherines mieste.

L šarapnickas

Paveikite matome du erdvėlaivius, susitikusius toli nuo Žemės. Su 
erdvės -problemomis susipažinę menininkai šitaip įsivaizduoja dviejų 

erdvėlaiviu susitikimą. ?

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

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

Gerai nusiteikęs Kambodijos jaunuo
lis. patyręs, kad paskelbta respublika, 
Šoka Ir džiaugiasi. Krašte eina aštrūs 
politiniai ginčai, ’bet respublikai pa

skelbimas tuos ginčus apramino.

‘ Jau išėjo seniai laukta
Jtiozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00*

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 e. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

Čekį ar Money orderį tokiu adresu: : '

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRU0W
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai p&žlno, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jifeins bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymam s nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną,-kas-jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A» 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 nL 206 psU 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Mūsų spaudoje
Siaubingi gaisrai Kalifornijoj

Bostono Keleivyje, rugs. 28 d. 
laiške iš Camarillo, Calif., be 
kt. rašoma:

Apliftk mus Visi kalnai yra 
pajuodavę nuo degėsių arba nuo 
pelenų. Jau kelios dienos pučia 
karštas vėjas iš dykumų. Tai 
karštis neapsakomas. O tas vė
jas pučia žiežirbas ir ugnį ne
paprastu greičiu. Jau 500,000 
akrų^yra išdegę. Sudegusių na
mų skaičius taip pat labai dide
lis. Mūsų Camarillo miestely 
ant stogų sulipę žmonės laisto 
vandenį, kad žiežirbos jų nepa
degtų’. Nors mūsų miestely yra 
saugiau, negu kitur, bet pelenų 
visuf -pilna, j

Vieną dieną Visai begalėjome 
naudotis maudymosi , baseinu, 
nes jo vanduo buvo kaip juoda

linis konsulas Kanadoje Dr. Jo
nas žmuidzinas. Konsulas sa
vo kalboje peržvelgė aktualius 
vyksmus ir baigdamas kalbą pa
reiškė, kad kiekvienas dalyvau
jąs 16-toje Kanados Lietuvių 
Dienoje prisideda, prie Lietuvos 
laisvinimo. Po šių kalbų sekė 
programa. ■ -

Programoj^ pirmiej i pasirodė 
“Gintaras” iš Montrealio. Su~ 
trimitavus dviem trimitais sekė: 
muzikos, šokių, dainos ir žodžio 
pynė. Vėliau prisidėjo iš Ha
miltono tautinių šokių grupė 
“Gyvataras”, Londono ansamb
lis “Baltija” ir tautinių šokių 
grupė “Gintaras” iš Toronto. 
Orkestrui grojant, Londono an
sambliui “Baltija” dainuojant, 
tautinių šokių grupės Hamiltono 
“Gyvataras”^ Toronto “Ginta
ras” pašoko”-Aštuonytį.' Esant 
scenoje apie 150 programos da
lyviams; visiems apsirengus 
tautiniais rūbais, publika audrin
gai plojo menininkams. Tektų 
daug prirašyti apie menininkus, 
nes jie porą valandų, šoko, dai
navo, grojo, deklamavo.

16-tojė Kanados Lietuvių Die
noje programos išpildyme daly
vavo : Hamiltono “Gyvataras”, 
Montrealio “Gintaras”; Toronto 
jaunimo choras “Birbynė”, To-, 
ronto “Gintaras”, Londono “Bal
tija”, Rodney; ir Delhi jaunimo 
chorai, viso apie 300 jaunimo.

Programą parengė ir pravedė 
M. Chainauskas. Jaunimas vy* 
kušiai išpildė programą, o tūks
tantinė publika nesigailėjo plo
jimų. Po programos visiems 
meno vienetui vadovams ir pra-

' įs • — Sėk pasaką, ntainyte,
Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus...

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

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui: .
. 1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvota aplanku, kainuoja 5 doL

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.
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3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie 'paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psŲ $1,00.
6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psL 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių Šileli, Įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje ... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nėpervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
irtištus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

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

Sol. ALGUlDAS BRAZtS «tttk» monl* 
nę progratnės.rfalį, Gros ĄiUOLO STEL

MOKO offcutrtt.
Koktehty prtdflė “• Mg V»L 
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• luavguėlems M-00 ' 
Jaunimui — $250

Take stock in America
Buy US. Saving* Bonds

16-toj i Kanados Lietuvių Die
na, ruošta Londone, praėjo labai 
sėkmingai, šventė prasidėjo spa
lio 9 d. ir baigėsi spalio 11 d. 
Spalio 9 d. vien tik jaunimo su
sipažinimui buvo suruošti šokiai 
parapijos salėje. Tą vakarą pri
sirinko pilna salė gražaus jau
nimo iš artimų ir tolimų lietuvių 
kolonijų.

Spalio 10 d. įvyko krepšinio 
rungtynės, dalyvaujant Detroi
to LSK “Kovas”, Toronto LSK 
“Aušra** ir LSK “Tauras” iš 
Lohdono. Nugalėtoju išėjo De
troito; LSK “Kovas”. Londono 
Arenoje 8 vai. vak. įvyko susi
pažinimo vakaras. Svečius link
smino 9 asmenų orkestras. Sa
lė buvo erdvi ir turimomis ži
niomis dalyvavo senimo ir jau
nimo 1300. Londono lietuvių ko- 
lonija, ^susidedanti iš 75 šeimų, 

:šutrauktisi tokį skaičių dalyvių 
*į Lietuvių Dieną, turi ko pasi
girti. Rengėjams būtų buvę nau
dingiau jei būtų bufetas veikęs 
^anksčiau.- Spalio 11 d. nuo 10 
v. ryto vyko Pr. Baltonio medžio 
šaknų dirbinių paroda Centen
nial salėje; 11 vai. ryto toje pa-

vilniečių. veiklą kalbėjo Ed. Ci
cėnas iš Londono, K. Bagušis 
iš St. Catharines ir kiti. Ed. Ci
cėnui pasiūlas kad būtų nau
dinga Londono ir St. Catharines 
vilniečiams suartėti, pasiūlymui 
suvažiavimas pritarė.

Suvažiavimui pirmininkavo 
Saplys iš Toronto.

2-ra vai. p. p. pamaldos kata
likams įvyko šv. Petro bazili
koje. Pamaldas laikė Dr. pre
latas J. Tadarauskas iš Hamil
tono asistuojant kuh. Ažubaliui 
iš Toronto ir kun. B. Pacevičiui 
ir Londono, šventei pritaikintą 
pamokslą sakė kun. P. Ažuba
lis. Evagelikams pamaldas 
atlaikė kun. A. Žilinskas iš To
ronto.

4-ta vai. p. p. iškilmingas ak- 
tas^įr koncertas. 4 vai. jaunieji, 
menininkai lyg tvanas iš dviejų 
pusių išsirikiavo į sceną. Visi 
tautiniais rūbais, scena pasidai
rė lyg gėlynas. Scenoje pasiro
dė programos pranešėja, apsi
rengusi tautiniais rūbais, Gra
žina Petrauskienė, paprašė su
giedoti Kanados himną ir pa
kvietė oficialią dalį pravesti 
B-nės pirm. A. Pocių. A. Pocius 
taręs žodį pristatė ir pakvietė1 
Federalinės ir Provincijos val
džios atstovus tarti sveikinimo 
žodį. Sveikinimo kalbas pasa
kė Londono universiteto prezi
dentas ir Londono miesto bur
mistras Herb. J. McClUrė. Svei
kinimo kalbas pasakė: Vliko at
stovas Dr. Nemickas. Dr. Ne- 
mickaš pabrėžė, kad dabar Liep
tu vo je lietuviai yra okupantų 
persekiojami ir neturi galimy
bių kovoti už Lietuvos laisvę. 
Pareiškė, kad kovoti Už Lietuvos 
laisvę yra mūsų pareiga. Kalbė
jo Pasaulio Lietuvių B-nės pirm. 
St. Barždukas, kurs savo kal
boje pasidžiaugė B-nės Veikla 
Kanadoje. Labai šiltais žodžiais 
apibūdino tautinių šokių grupės 
“Givataro” iš Hamiltono gas
troles po Vakarų Kanadą, kur 
jų menu stebėjosi valdžios at
stovai, provincijų premjierai ir 
1.1.

Dar kalbėjo Lietuvos genera-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608

KANADOS NAUJIENOS
. Šešioliktoji Kanados Uetuviy Diena

čioje salėje įvyko Vilniaus Kra
štą Lietuvių Sąjungos suvažia
vimas. Suvažiavime dalyvavo 
Vilniaus krašto lietuvių be lon- 
doniškių dar iš Toronto, Paris, 
St. Catharines ir iš Detroito ir 
Chicagos. Suvažiavime sveiki
nimo kalbos pasakė B-nės pirm. 
A. Pocius ir L. B. Krašto V-bos 
pirm. Dr. S. Čepas. C. V. pirm. 
Kazys Veikutis padarė prane
šimą apie lenkų grobuoniškus 
kėslus ne tik į Vilnių, bet ir į 
visą Lietuvą. Suvažiavime C. 
V. pirm. K. Veikutis kvietė vi
sus lietuvius sustiprinti veiklą, 
būti dar budresniams ir kelti 
aikštėn lenkų žiaurius elgesius 
prieš lietuvius okupavus Vil
niaus kraštą. Pagal CV pirm. 
K. Veikučio pranešimą 1971 fn. 
pasirodys Vilniečių Sąjungos 
leidinys “Nužmogintieji”. Kny
goje bus atspausdinta ir Petro 
česnulio atsiminimai iš lietuvių 
politinių kalinių gyvenimo len
kų kalėjimuose. Knygos išleidi
mui suvažiavimo metu Edmun
das Cicėnas iš Londono paau
kojo 100 dol.

Diskutuojant kaip pagyvinti

coeattitat
Th» m American Kviag.
And tfiere are vaiting lieta, 

feet taB; o£ tamigrant 
famffiea wakbQg to cotne bėra. 
. Most of as know about 4a 

good things aroond here.
Although sometiaMS WB

įvyks spalio - October 25 diena, sekmadienio popietyje — Cicero, švento Antano Parapijos Salėje.
Baliuje dalyvaus: Ralph T. Smith — US SenatoriJs, James Sopei4 — Illinois valst. senatorius, Fr. 

teisėjas, Henry Klosek — III. valst. atstovas ir kiti garbingi svečiai.



Istoriko J. Jakšto dėmesiui

Z
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demokratuose”.
“Kai jau keliamas aikštėn 

koks naujas istorinis dalykas, 
tai reikalaujama nurodyti šalti
nius iš kur ta naujiena pasem-

t

m
f

Sename kasyklą miestelyje Shulibur- 
9«, Wk., ii Italijos atvykę kataliky 
milijonieriai parinko pavadinimus 
vietos gatvėms. Tie pavadinimai ne

pakeisti iki iiy dieny.

o
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Sąskaitos apdraustos iki Ū 
$20.000

PHONE: 254-4470

-----

J. VLKS.

PRAŠAU ŽODŽIO

Taigi, istoriko J. Jakšto dė
mesiui ir skaitytojams žinotina.

Istoriko J.- Jakšto straipsny
je St. Seimas istorinio įvykio 
prasme Naujienų Nr. 237, spa
lio 8 d. pasakyta:

“Vilkaitis savo straipsniuose 
iškėlė vėl naują faktą, būtent, 
St S. mintis pirmiau kilo social-

Man atrodė, kad čia jokia nau
jiena. Buvau tikras, kad skai
tančioji visuomenė, bent jos žy
mioji dalis, apie tai žino. Pasi
rodo, apsirikau.

štai tie šaltiniai ir iš jų trum
putės ištraukos. „

Pagrindinis tai Programas 
Lietuviškos soeialdemokratiškos 
partijos. 1896 m.

(Tos programos vienas iš eg
zempliorių yra British Museum, 
Londone, iš kur galima gauti tos 
programos fotokopijas, čia de
dama ištrauka iš fotokopijos. 
Kalba palikta kaip atspausdin
ta) •

“...Lietuviška socialdemokra- 
tiška partija, pasiremdama ant 
augščiaus paduotų pastatų, sta
to sekantį pragramą minimum:

Savystovi demokratiška res
publika, susidedanti iš Lietu
vos, Lenkijos ir kitų šalių, pa
remta liueso s federacijos. Pa
matai konstitucijos šioki:

A. 13. Asabiškas, visuotinis, 
paslaptinis balsavimas prie vi
sokių rinkimų. Praporcij onališ- 
ka rinkimo sistema. 2) Patval-

dystė žmonių kaslink tiesdavys- 
tės ir valdymo viešpatystėje, ša
lyje, provincijoje ir valščiuje”.

Užteks. Ar čia nėra užuomi
nos apie parlamentą? Ten pat 
pasakyta, kad platesnis tų klau
simų apsvarstymas reikalingu
mo savistyvios politikos bus 
skyrium aptartas.

O štai ten pat dėl rusiškos 
konstitucijos:

“Kaslink abelnai rusiškos kon
stitucijos, tai lietuviška socialde
mokratija .apreiškia, kad jeigu 
ji (konstitucija) būtų galima 
aukščiaus, neg išmuš adyna 
kovos už laisvą respubliką, ji 
dalyvaus toje kovoje, bet ir po 
įgijimui konstitucijos, kovos to- 
liaus už savo platesnį siekį”.

O tas “platesnis siekis” buvo 
— Neprigulminga Lietuva.

O kuris to meto lietuvių poli
tinis sambūris, jei toks buvo, 
turėjo savo veiklos programą?

1898 m. Mauravjovui pamink
lo pastatymo proga Vilniuje, 
LSD išleido atsišaukimą, kuris 
Lietuvoje buvo platinamas ir 
tilpo Vokietijos socialdemokra
tų Vorwaerts. To atsišaukimo 
gale buvo pasakyta:

“Tad, draugai ir draugės pa
sitikėdami savimi ir savo atei
timi kovokime už visišką Lietu
vos savivaldą; už federaciją su 
tomis kaimyninėmis tautomis, 
kurios mums laiduos autonomi
ją ir laisvę”.

O kuri kita politinė grupė Lie
tuvoje, jei tokia buvo, ta pro
ga atsiliepė apie Muravjovo pa
minklo pastatymą Vilniuje. Be 
Vinco Kudirkos Varpe 1899 m. ?

To meto socialdemokratų at-

> 
sęį

Iš anksto paruosto namo daliy statyba yra greitesnė ir pigesnė. Paveiksle matome Bradford, Pa. 
tokiu būdu pastatytus ir dar statomus namus. Paveiksle matome naujo namo savininką, dedantį 
stogą ant savo namo. Iš anksto paruoštu namoįdaliy statyba yra visu ketvirtadaliu pigesnė, negu 

bendrai varto i amo i i namu statyba.

žmogus, protingiausias mū
sų planetoje gamtos kūrinys, 
gyvena, palyginti su kitais gy
vais daiktais trumpiausiai. Jis 
negyvena nė 100 metų, kuo
met ropliai, žuvys ir paukščiai 
gyvena 150-200 metų. Sequoia 
medžiai gyvena net 4,000 metų. 
Moksliningai mano, kad sequoia 
galėtų gyventi iki 10,000 metų, 
jeigu žaibas nepadegtų ar nesu
žalotų. Yra dar viena pušies 
rūšis, kuri pergyvena ir sequoia 
milžiną.

Ar žmogus yra mažiau ver
tas, kad Kūrėjas jam nustatė 
trumpesnį amžių? Yra užre- 
korduota, kad papūga išgyveno 
140 metų. Net žmogaus “bi
čiulis” — pagadintas “hipis” bež
džionė negyvena ilgiau už civili
zuotą dvikojį. Yra davinių, kad 
retas žmogus sulaukia 100-jo 
gimtadienio.

Enciklopedija Britanika sako, 
jog negalima tiksliai nustaty
ti žmogaus gyvenimo vidurkio. 
Dabartinėse sąlygose žmogaus 
amžius teoretiškai laikomas 70- 
80 metų. Senesniais laikais žmo
gaus amžius -buvo maždaug per
pus trumpesnis. Be to, mūsų 
laikais medicina sumažina be-

laikį žmonių mirtingumą. Kon
troliuojamos epidemihės ligos 
arba jom pasirodžius, tuoj su
laikomas jų plitimas. , r

Yra legendarinių padavimų,
kad Adomas gyvenęs 980 me
tų; Metuzelis — 969 metus ir 
daug kitų. Tačiau nėra moksli
nių įrodymų, kad jie taip ilgąi 
gyveno. j

Kodėl žmogui skirtą, .tąįp 
trumpai pasidžiaugti gražiame 
pasaulyje? Gal pats žmogus 
kaltas, kad neišmoksta žmoniš
kai gyventi, anot Dr. J. Ado
mavičiaus, —trūksta “jausi
mų darnos”. Biologiškai žmo
gus daug ko. turi paveldėjęs -Iš 
gyvulių, kurie taip pat turi pyk^ 
tį, kerštą, pavydą, jausmus .ir 
alkį. Tačiau žmogus, kaip pro
tingiausias ir • civilizuotas pada5- 
ras, esti daug piktesnis ir pa
vojingesnis savo broliui žmogui, 
žmogus niekad neišmoksta gy
venti, nes perdaug savinaudis, 
godus ir mėgstąs patogumus; 
nuo kurių jo gyvenimas pasi
daro nuobodus.- ,<X-

žmogaus gyvenimas galėtų 
būti ilgesnis, jeigu jis sunkiai 
ir įtemptai nedirbtų, nesiner- 
vintų. Nuo skubos, rūpesčiu bėi 
įtampos daug apijauriių žmo
nių gauna širdies smūgį.

Gyvenimas yra nepabaigiamą 
mokykla. ■ • - M. šį?

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja ' taupymo ir namų
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 

-Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. ''Ses^'ndiė- 
tume būti Jums naudingi
ir ateityje.

Frank Zogas, President

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

°//o
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

Chicago Savings
and Loan Association

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

sišaukimas įdėtas priedu K. Bie
linio atsiminimų knygoje Penk
tieji Metai.

St. Kairio Tau, Lietuva atsi
minimuose nelinksnuota St. Sei
mas, bet tos knygos priede su
dėta daug LSDP atsišaukimų, 
iš kur nesunku susi vaikyti apie 
LSDP programos evoliuciją ir 
veikimo gairės. Ten pat įdė
tas LSDP manifestas, išleistas 
Tilžėje 1905 m. Ten 13 punkte 
pasakyta:

“...platinkite tarp žmonių rei
kalavimus — žmonių valdomos 
Lietuvos su Seimu Vilniuje”.

Didžiajame Vilniaus seime au
tonomijos reikalavimas buvo 
kompromisinis. Buvo ki
tų griežtai reikalauta visiškai 
nepriklausomos Lietuvos, bet

ja su savu St. Seimu tai ir yra 
nepriklausomybė, nes St. Sei
mas žmonių rinktas pats spręs 
Lietuvos ateitį.

O štai dar kiti šaltiniai
Spaudos draudimo metais LS

DP taip pat turėjo savo spau
dą. 1901 metų gale pasirodė 
Darbininkų Balsas. Pirmą jo 
numerį suredagavo St. Kairys 
ir VI. Sirutavičius, o vėliau , jis 
buvo Augustino Janulaičio re
daguojamas.;

1902 m. Darbininkų Balso Nr. 
5 straipsnyje “Kokia mūsų da-

bartinė valdžia j ir kokia mums 
reikalinga” pabaigoje pasaky
ta : “Tegu susipratęs lietuvis 
darbininkas, kurs mislyja apie 
pagerinimą savo, ir draugų bū
vio visados atsimena, kas svar
biausias jo darbas — tai nuvers
ti caro jungą ir sutverti liuosą 
Lietuvišką Demokratišką' res
publiką, prisijungusią su kai
myninėmis tautomis”.

Kuri ano meto lietuvių spau
da tą klausimą kėlė ir gvildeno? 
O veik kas Darbininkų Balso 
numeris ir atskirai išleistuose 
atsišaukimuose buvo primena
ma Neprigulminga Lietuva būti
nybe gerbūvio siekti. Ir kaip 
kada nebuvo pamiršta dar pridė
ti “su Įsteigiamu seimu Vilnių- 
Je • .Į

Ir štai 1904 mk D. B. socialde
mokratų nutarimuose pasiaiškin.

Jeigu Lietuvos atskyrimas 
nuo Maskolijos būtų tikrai ne
reikalingas, o būtų iššauktas tik
tai puikybės ar'tuštybės, tai ant 
to dalyko būtume seniai nežiūrė
ję ir nekalbėję,neužsimoka dirb
ti, vargti,, kraują lieti, dėl tušty
bės šovinizmo, tautiško napy- 
kantos.. -Matyti yra gilesni da
lykai ir prie to spiria”.

Iš čia seka, kad LSDP Lietu
vos nepriklausomybės klausimas 
buvo gerai išgvildentas, apgal
votas ir to dėl -viešumon iškel-

INSURED
UP TO

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn 
John Pakol, Sr., Chairman of the Board 

J AVE. . TEL. GR 6-7575
HOURS: Hon. 12 P. M. to 3 P. M, Toes. 9 to 4, Thors. & Pri. 9 to S, Sat 9 to 12:30

O kas dėl federacijos, įbūk 
jos sąvoka pasisavinta iš rusų, 
tai kodėl iš jų, o ne iš Britų, 
Austro-Vengrų ir kitų valsty
bių, kur .praktiškai federacija 
buvo jgyvendinta, tik kitu var
du pavadinta,

Be to, ta proga. Kada LSDP 
pasirodė su savo programa, tai

iMį

•r/ '

rusuose socialistinis sąjūdis bu
vo tik vystykluose. Rusijos so
cialdemokratų darbininkų parti
ja susiformavo tik 1903 m. ir 
tai pilnai nenusitarė dėl savos 
programos, nes daugiau ginčy
tasi kaip partija turi tvarky
tis ar iš apačios į viršų ar iš kir
šaus į apačią, čia ir kilo bolše
vizmo pradžia.

(Darbininko Balso pilnas kom
plektas retenybė. Autorius taip 
pat jo pilno neturi. Trūksta jo 
pirmo ir dar kelių kitų nume
rių).

Į kitas istoriko pastabas apie 
tai kas mano buvo rašyta apie St. 
Seimą, neatsakau. Ten buvo 
tik kronikos žinutės, kai kurie 
įvykiai. Nėra dėl ko ginčo kel
ti.

•**

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 5-5875 

Vedėtas J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara'nuo 12 iki 5.’

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

Pas mus taupomi 
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 priel 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. , ' . .

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

UNIVEST TAUPYMO 
* SĄSKAITOMS

Taupyme Indlllel 
Apdrausti IM. $20,000,

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

(steigta 1923 metais TeL 421*3070
Įstaigos pietuose kiemas automobfliami pastatyti
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PETRAS BERŽINIS

NEGRAI KOPIJUOJA LIETUVIUS?

SECQND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

moj o oš © s 
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co, Inc. 
173f So. Halstad Str+at, Chicago, III. 60608. Telophona HA 1-4100

Subscription Rates: *
in Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months. $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims mėnesiams_________$5.00
vienam mėnesiui  ______  $1.75

Kanadoje:
metams _________________ $20.00
pusėj metų______________ $11.00
vienam mėnesiui _________  $2.00

10 cents per copy. 10 c. on Saturday Užsieniuose:
metams _________________ $21.00
pusei metų ______________ $11.00
vienam mėnesiui __________ $250

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose 

metams -_________ ______ $20.00
- pusei metų_______________ $11.00

trims mėnesiams _________  $6.00
vienam mėnesiui _ _______  $2.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams----------------------------$18.00
pusei metų______________ $10.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus RekTnadieniu-s, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

Aleksas Ambrose'

(Ateitininkų Federacijos
(Tęsinys)

• Buvo dar šiokios tokios vil
tys sudėtos į rugsėjo mėn. pra
džioje įvykusį Čikagoje Atei
tininkų 60 metų sukakčiai pa
minėti kongresą, bet po inž. 
Adolfo Damušio pagrindinio 
referato (sk.: “Draugas” spa
lio mėn. 3 d, šešt. priedas), vi
sos tos viltys išblėso. Kuo pasi
kliauti — tai “jaunai krikščio
niškai asmenybei”, kai ji atei- 

Vakar, spalio 21 dienos rytą, Loretto ligoninėje 
mirė Aleksas Ambrose — Aleksandras Ambrozevičius, 
žmonių dažnai Ambroziuku vadintas. Apie 15 metų ve
lionį kankino širdies skausmai. Iki šio meto jis vykusiai 
gynėsi gydytojų patarimais, vaistais ir reikalingu poil
siu, bet trečiadienio rytą, tuojau po penkių, jį suspaudė 
nepaprastai dideli skausmai krūtinėje, paskubomis grei
tosios pagalbos mašina jis buvo nugabentas į ligoninę, 
kur po pusvalandžio mirė.

• Aleksas Ambrose visą savo gyvenimą surišo su lie
tuvių tautos kova dėl savo krašto ir gyventojų laisvės, 
rūpinosi kultūriniais lietuvių reikalais, leido ir pardavi
nėjo knygas, dalyvavo organizaciniame darbe ir domė
josi lietuvių tautos ir Amerikos lietuvių praeitimi. Pra
dėjęs Veiverių mokytojų seminarijoje vyresniems platin
ti prieš carą nukreiptus atsišaukimus ir Marijampolėje, 
gyvendamas pas brolius Vitkauskus, įsitraukęs į to meto 
kovas prieš caro valdžią, jis visą gyvenimą nesitraukė iš 
kovos už gimtinio savo krašto laisvę ir už tremtin išvy- 
kušio lietuvio gerbūvį.

Aleksas Ambrose — Ambrozevičius 1892 metų birže- 
lio lO dieną gimė caro okupuotoje Lietuvoje Liudvinavo 
vis., Žvyniškių kaime. ■ Ten jo tėvai turėjo derlingos že
mės stambų ūkį. Šeima buvo didelė, tėvas norėjo išmoks
linti sūnų Aleksą. Jis baigė dvi Veiverių mokytojų semi
narijos klases, mokėsi privačiai ir ruošėsi egzaminams. 
Tuo tarpu įsivėlė į Suvalkijoje vykusias lietuvių ūkininkų 

fkovas su caro žandarais ir turėjo paskubomis bėgti į 
Ameriką, čia jis 1912 metais atsivežė savo tėvo laišką 
Antanui Olševskiui, kuris tuo metu jau buvo gana gerai 
.įsitaisęs ekonomiškai Alekso Ambroses ir Olševskio 
draugystė tęsėsi visą gyvenimą. Ji nenutrūko Olševskiui 
sunkiais laikais, ji buvo artima iki mirties. Ambrose turi 
parašęs labai šiltų puslapių apie savo tėvo draugą Anta
ną Olševskį.

Amerikoje Aleksas Ambrose visą laiką domėjosi 
spausdintu lietuvišku žodžiu, gimtiniu savo kraštu besi
rūpinančiomis lietuviškomis organizacijomis ir kultūri
niais lietuvių reikalais. Jis įstojo į tuo metu Amerikoje 
labai gyvą socialistinį judėjimą ir rūpinosi lietuviška 
spauda. Susiradęs pragyvenimui reikalingą uždarbį, jis 
pradžioje buvo Naujienų platintojas, o vėliau pats pradė
jo leisti kalendorius ir knygas. Jis važinėjo po didesnes

Amerikos lietuvių kolonijas, pardavinėjo knygas, ruošė 
kalbėtojams paskaitas, rinko lietuviškiems laikraščiams 
prenumeratas ir rašinėjo korespondencijas. Tai buvo 
sunkus ir nedėkingas darbas, bet bė jo negalima leisti 
laikraščių ir knygų.

Aleksas Ambrose 1919 metais Chicagoje suorgani
zavo bendrovę “Aušra”, už $23,000.00 atpirko iš Olšev
skio visas jo spausdintas knygas, atsigabeno didelius kie
kius iš Lietuvos Kaune ir Vilniuje spausdintų knygų ir 
vedė labai gyvą lietuviškų knygų prekybą. “Aušrą” teko 
likviduoti tiktai depresijos metais. Chicagos ir North
western universitetams Ambrose rinko Chicagos lietu
vius liečiančią istorinę medžiagą, kuri vėliau didele dalim 
buvo sunaudota Chicagos lietuvių istorijai.

Pats didžiausias Alekso Ambrose darbas bene bus 
1967 metais išleista 664 didelių puslapių Chicagos Lietuvių 
Istorija. Chicagos universiteto istorijos profesorių iš
mokytas atskirti faktą nuo pasakos, dokumentą nuo pap
rastos žinutės, Aleksas Ambrose, besiknisdamas Chica
gos miesto archyvuose, betikrindamas protokolus, teis
mų rekordus ir kitus senus dokumentus, surinko daug 
medžiagos apie pirmuosius Chicagos lietuvius, jų įsikūri
mą ir vestą darbą. Surinktoji medžiaga yra mikrafil- 
muota ir padėta į minėtų įstaigų bibliotekas. Pradėjęs 
rinkti istorinę medžiagą mokslo įstaigoms, to darbo jis 
nenutraukė visą savo gyvenimą. Per 20 metų jis kalbėjo
si su vyresniais lietuviškų organizacijų veikėjais, knisosi 
po draugijų senus protokolus, darė ištraukas, nurašinė- 
jo svarbesnius nutarimus - ir rašė dokumentuotą Chica
gos lietuvių istoriją. Šiandien ši knyga jau tapo svarbiu 
šaltiniu lietuvių praeičiai pažinti. Vargu kas kitas galės 
rasti Ambroses nurašytus dokumentus* nes laikas negai
lestingai juos naikina.

Alekso Ambroses veikla Amerikoje visą laiką buvo 
surišta su Naujienų vestu ir vedamu informacijos ir auk
lėjimo darbu. . Ilgus metus jis Naujienas platino ir prenu
meratas rinko. Kelis mėnesius dirbo raidžių rinkėjo ir 
įvairų ofiso darbą. Per paskutinius 20 mėtų jis buvo Nau
jienų garsinimų rinkėjas ir nuolatinis korespondentas. 
Jis noriai nueidavo į didesnius organizacijų ir klubų su
sirinkimus, parašydavo korespondencijas, jaunesniems 
duodavo savo patirties patarimus. Prieš dešimt metų jis 
buvo išrinktas Naujienų bendrovės direktorium. Jis da
lyvavo direktorių posėdžiuose ir rūpinosi bendrovės ger
būviu. Piknikuose ir susirinkimuose jis pardavinėdavo 
lietuviškas knygas.

Aleksas Ambrose buvo susipratęs, pažangus lietuvis, 
atkakliai kovojęs už gimtinio savo -krašto laisvę ir gy
ventojų gerbūvį.

8-jo Kongreso įspūdžiai) 
tininkų vadų nurašoma į vien 
pasyvių klaiįytojų eiles, štai 
paminėto referato skyriuje: 
“Lietuvių jaunimas už tikėji
mo laisvę”, įsakoma, kad ten 
susibūręs jaunimas “uori pri
minti pasauliui komunistų 
okupuotoje Lietuvoje vykdo
mą žmonių ir ypač jaunuome
nės persekiojimą dėl religinių 
įsitikinimų”. Iš ankstesnės Pr. 
G. citatos matyti, kad to jauni
mo yra visai kiti tikslai, tik 

jie katalikų vadų yra iškreipei 
ir kita linkme nukreipti...
, Ankstesname to referato 
skyriuje A. Darnusis nurodo, 
kad okupuotoje Lietuvoje 40- 
ties kunigų pasirašomas “nuo 
stabios drąsos raštas, nebi
jantis pensekiojimų”. Ir jis A. 
Damušio pateikiamas “jauni
mui, kaip tikros herojinės, re
voliucinės kovos pavyzdys”. 
Bet kai tokios pat revoliucinės 
kovos ryžtą rodo čia J. A. V. 
lietuvių jaunimas, tai tam jau 
nimui katalikų vadai stengiasi 
užkimšti burnas ir pasodinti į 
pasyviųjų suolą, nes, girdi, tie 
karštuoliai ir neišmanėliai gali 
jiems vadams padaryti nema
lonumų. Tai tokia talka jau
nimui su heroizmo pavyz
džiais 1

Veltui inž. Adolfas Darnusis 
apeliuoja į prof. St. Šalkauskį, 
laikomą ateitininkų idėjų grin 
dėju. Kaip žinome, jis išaugo 
Šiauliuose, šeimoje lenkiškų 
tradicijų dvasios. Jis buvo re
ligingas, geras katalikas, bet 
ar galėjo būti tokių pat ypaty
bių lietuviu, tektų labai sua
bejoti. Dėl to jis tomis savo 
idėjomis ir nuvedė lietuvišką 
ateitininkiją su jos vadais ka
talikų internacionalo keliais, 
ko nerasim nei pas lenkus, nei 
pas vokiečius, ar kitus. O jei 
ir būtų, tai tas didelėms tau
toms ypatingos žalos nedaro.

Bet mūsų mažai tautai yra 
tai paraližuojahtis veiksnys. 
Įžvalgiau apsidairykime ir 
blaiviai pažiūrėkime į dabar
tinę jaunąją ateitininkiją, dar 
labiau Į jos vadus, kunigus* 
vienuolius, pašduliečius iš jų 
eilių išėjusius. Juosė išblėso 
pirmųjų ateitininkų kovingu
mo, veržlumo dvasia kaip tau 
tihiubse, taip religiniuose klau 
siniūose ir lietuvių tautą liėr 
čiancioše problemose. Jie ta
po, kaip ir jų leidžiama spad- 
da, tylia, pasyvia, paklusnia 
avelių kaimene, apimta bai
mės dėl kiekvienos naujos mįh 
ties, naujos idėjos, naujo žy- 
gib, Dieve gelbėk, jnėsueiti 
nors i menkiausią konfliktą šū 
Vatikanu ir dar labiau su daug 
kur iki, šiol pasireiškiančia ka
talikų dignitorių diktatūra.

Viskas, traktuojama išeinant 
iš taško, kad jie turi būti pir
moje eilėje (nors ir skriaudžia
mi) paklusnūs Romos katali
kai, o tik vėliau savos lietuvių 
tautos sūnūs ar dukros. Dėl to 
mūsų vyskupai, katalikų va
dai, tapo katalikiškais inter
nacionalistais, kai mūsų ma
žai tautai (imkime, pavyz
džiui, lenkų dvasininkiją* joS 
Vadus!).* religiniai ir tautiniai 
pradai turėtų būti traktuojami 
lygiagrečiai. Gerai prisimena- 

■ ....................... . ~ —-J

me, kas atsitiko su kitais lie
tuviais moksleiviais, kai jie 
padėję į. šalį tautinius religi
nius pradus, savo veiklos ir šie 
kių pagrindan įrašė tarptautinį 
socializmą. Gaila, ar nenuėjo 
jų dauguma “į svetimas balas 
šunims šėko piauti?” Tai to
kį rūstūs įspūdžiai paliko iŠ šio 
60 metų ateitininkų sukaktį 
mininčio kongreso.

Dar ryškesnis pavyzdys to 
mūsų religinio tautinio nuo
smukis, mes gerai matome ko
voje už savas lietuvių katalikų 

■ pinigais nusipirktas kazimie- 
rines kapines, čia svetimos 
tautos (ąirišių) katalikų dig
nitoriai, jas iš lietuvių užgro
bę pradėjo naudoti savo biznio 
reikalams. Lietuviai katalikai 
pasauliečiai prieš tai sukilo, 
įsteigė komitetą, kuriam pa
vedė ginti jų teises. Ir ar ne 
keista? Lietuvių parapijų kle
bonai su vadinamos Lietuvių 
Katalikų federacijos pirminin
ku stojo ne skriaudžiamųjų, to 
kių pat kaip ir jie lietuvių* bet 
svetimų — skriaudėjų pusėn, 
vien dėl to, kad jiems įsiteik
ti ir sau ką nors asmeniškai 
laimėti. Dar keisčiau ir liūd
niau, kad šią lietuvių katalikų 
pasauliečių kovą dėl savo tei
sių prieš svetimus diktatūrinių 
polinkių dignitorius, vadina
moji lietuvių katalikų spauda, 
vadovaujama lietuvių vienuo
lių* stengiasi ignoruoti, nu
slėpti, iškreipti faktus — skriau 
dejų naudai. Neminėsiu — sa
vose lietuvių pinigais statytose 
bažnyčiose, mūsų kaip kam
pininkų padėties. Tai vis skau
džios mums katalikiškojo in
ternacionalizmo pamokos ii’ 
pasėkos.

Vieną ant visados įsidėmė
kime, kad visos religinės prie 
spaudos, persekiojimai praeis, 
bet vyskupijų reikalas nepra
eis. .. šimtmečius Amerikoj e 
gyvenę negrai, neturį jokių 
kalbos problemų, jokios savos 
kalbūs, iš viso tik skirtingą 
odos spalvą, jie ne prąšo, ne 
siūlo, bet reikalauja —■ “we dė 
mand”. Ad. Darnusis savo kai 
boję, prisimena Kafkos novelę, 
jos išvada. —lietuviams kata
likams tenka sėdėti ir laukti..

Tuomet kai jie tūri pilną ir 
teisėtą pagrindą, • kad jiems, 
kaip vieninteliai katalikų tau
tai už “geležinės uždangos” 
Sovietų Sąjungoje, tos durys į 
savas vyskupijas, savarankiuš 
vyskupus, turėtų būti pirmiau 
šia atvertos. Iš tiesų, "jei būtu
mėm’ priėmę rytų (graikų) 
apeigų krikštą, ar būtumėm 
unitais, tai ne tik savus vysku
pus, bet ir nuosakas bažnyčias, 
seminarijas, su šimtais klieri-

Brity diplomatas James FL Cross, ku
ris prancūzu separatist^ buvo pagrob
tas Montrealio mieste. Separatistai 
reikalavo, kad už jo gyvybę kanadie
čiai duoty pusę milijono aukso dole
ri y ir paleisty 23 ilgiems metams nu
teistus separatistus. Dėl jo dar eina 
derybos tarp valdžios atstovę ir šėpa- 

ratisty.

kų seniai jau turėtumėm (pvz. 
ukrainiečiai!)... s

Bet kadangi esame lotynų 
apeigų krikščionys ir balti, tai 
esame ^kaip visi” ir norime 
būti wkaip visi”, tai reiškia — 
Niekas!...

Gyvas asmuo, kuris būtų 
“kaip visi”, absoliučiai neįma
nomas. Norėti tokiu būti tai 
iškrypimas, o siekti yra savižu 
dybė. Todėl visai aišku, dėl 
ko lietuvių jaunimo tarpe nė
ra pašaukimų.

Amerikoje ,165 negrai kuni
gai ir vienas vyskupas, jie sa
ko ir siuitas pasišventėlių gali 
be galo daug. Mes turime virš 
500 kunigų ir du vyskupus 
(Brizgyš, Salatka). Bent 50 
(okup. Lietuvoje užteko ir 40) 
galėtų jau “šį tą pastebimo” 
atlikti. Negrai nori 4 vyskupų, 
mums jau ir dviejų užtenk- 
tų. s4 - Viskas* ką jaunimui 
(vietoj religinių reikalų tvar
kymo reformos, vyskupijų pra 
šymo ir delegacijos) vyresnie
ji leido,tai toliau rėkti, kaip 
ir jie: kokie mes nelaimingi, 
nes mus. smaugia... ten Lietu
voje; Mus? Bet tas jau skel
biama visus 30 metų .. ir j bu
vo skelbiama dar carų laikais. 
Ruįku L, O ką gi pozityvaus, su- 
k ūrėme ■ (religinėje srity j e) 
per 30 metų? Laisvėje? -Jauni
mui? Ne iš plytų bei cemento? 
Net nei vieno religijos vado
vėlio lituanist. mokykloms.

Mirus Naseriui, atsistaty
dino visa eilė arabų vadų, ar
čiau su juo bendradarbiavusių. 
Atrodo, kad Sirijos prezidentas 
bus priverstas trauktis. Siųsda
mas tankūs į Jordaniją, jis pa
darė didelių nuostolių, pagadino 
santykius su Jordanija.

JURGIS JAšINSKAS

SPAUDOS PABIROS
yienos knygos kilmės istorija

7
Be to, Perkėlimo ir (Jrganizuoto Dar

bininkų Telkinio Valdybos atstovai pas
kirti prie visų rajonų vykdomųjų komite
tų”. Važiuokite, “savanoriai” lietuviai į to
limiausius “plačiosios tėvynės” užkam
pius, o jūsų vieton iš broliškųjų respubli
kų” atvažiuos “nepakeičiami” specialistai 
ir darbuotojai” rusai.

Tokių imigrantų iš “plačiosios tėvynės” 
iki 1956 metų pradžios Lietuvon prigūžėjo 
237,330. Kiek šiandien yra tų “broliškų 
brolių” Lietuvoje ir kiek lietuvių “išemi
gravo” iki šioliai Į “plačiąją tėvynę” — 
nežinia. Galėtų, pasitikrinusi, tas žinias 
patiekti ponia Meškauskienė. Bet ji labai 
Susijaudina, jeigu jai pasakoma, kad ji 
dirba imperialistinės Rusijos labui. Ne, 
girdi,:

Tai buržuazinis išmislas. Daly
vauti revoliuciniame judėjime — reiškia 
kovoti už darbo žmonių reikalus. Rašyti, 
kad revoliucionieriaus darbas imtinai eina 
koklbš•'■valstybes naudai, reiškia nenusi
manyti elementariniuose klasių kovos 
klausimuose”.
; Sakyk tu man, koks paslaptingas daly
bas yra toji klasių kova! Na, o kokią ir 
kam Rusijos komunistinė valdžia vedė 
klasių kovą masiniai naikindama ištisas 
tautas? Ir kokia klasių kova buvo veda

ma, kurioje ir gerbiamoji ponia Meškaus
kienė aktyviai pasireiškė, vykdyti tautos 
genocidą? Ne, didžiai gerbiamoji Ponia, 
dalyvauti savo tautos genocido akcijoje 
nėra jokia klasių kova, jokia kova už dar
bo žmonių reikalus, bet tarnavimas tarp
tautiniam banditizmui, kokį vykdė ii* te
bevykdo imperialistinė raudonoji Rusija.

Kokios klasių kovos dingstimi. 1939 m. 
komunistinė Rusija pasirašė su nacine Vo
kietija nepuolimo sutartį, kuria pasidali
no laisvas ir nepriklausomas šalis: Lie
tuvą, Estiją, Latviją ir Lenkiją?

Kokia “klasių kovos” dingstimi po antro 
jo pasaulinio karo komunistinė Rusija už
grobė lietuvių tautai priklausančias Ryt
prūsių — Karaliaučiaus sritis ir vykdo čia 
daug biauresnę negu Vokietijos kaizerio ir 
Hitlerio laikais vokietinimo, o dabar ru
sinimo (keičiant visus lietuviškus vietovar
džius rusiškais) politiką? Klasių kova ar 
šlykščiausias imperializmas? Ką Jūs, Po
nia, suprantate “klasių kova”* tūnodama 
pati imperialistinės raudonosios Rusijos 
antyje?...

Baigiant prailgusį pašnekesį apie gerb. 
ponios Meškauskienės “graudulingą” laiš
ką Amerikos “pažangiųjų” lietuvių vadui 
A. Bimbai, dar minutėlei knieti stabtelėti 
prie šitokio tos Ponios laiške esančio aša
roto ripavimo:

“Lietuvos darbininkų ir valstiečių ko
vą lydėjo sunkūs išmėginimai — persekio
jimai, kalėjimai, koncentracijos stovyk
los, kankinimai; karo lauko ir kariuome
nės teismai, mirties ir ilgų kalėjimo metų

nuosprendžiai. Bet darbo žmonių tie žiau- jos žodžiais tariant, “buržuazinėje Lietu-
rūmai neišgąsdino. Kova augo...

Didelę dalį savo gyvenimo praleidęs ir 
kartu su jais vargęs triūsęsis už geresnę 
ateitį kovojęs, tame Lietuvos darbininkų 
ir valstiečių tarpe dairausi, štai, ir ieškau 
tų visų baisenybių, kurias tik ką įvardijo 
gerb. Meškauskienė: nei sąžiningų darbi
ninkų, nei stropių valstiečių (mažažemių) 
tarpe tokių nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo laikotarpyje valdžios vykdytų tortū- 
rų ir inkvizitotiškų nežmoniškumų nepa
stebiu. ..

Matyt, Ponia bus sumaišiusi adresus: 
vieton aiškiai užadresavusi, jog “Lietu
vos komunistų pattijos ir jos narių prieš
valstybinę veiklą ’ lydėjo tokie skaudūs 
valstybinio botago čaižymai, adresuoja 
juos “Lietuvos darbininkų ir valstiečių” 
vardu.

Jeigu Ponia išdfįstų ne partinėmis, bet 
nuoširdžios moters lietuvės akimis pažvelg 
ti į to “Lietuvos darbininkų ir Valstiečių” 
tariamo kovos “avūngardo” kotnunistų it 
jų partijos v/dų, ji tastų, kad tatne “avan
garde” buvo' susispietę ne lietuviškas ir vi
sai ne valstietiškas-elementas, bet jų pačių 
įsivaizduotos “tobulos” “darbininkų ir 
valstiečių” santvarkos išpažinėjai, kurių 
absoliuti dauguma neturėjo jokio suprati
mo nei apie darbininkus, nei a^ie valstie
čius. Pavyzdžiui,' kad Ir Pati Ponia Meš
kauskienė, kokio darbininko ir valstiečio 
šeimoje augo ir kokią turėjo ir turi patirtį 
apie tų žmonių gyvenimą, jų rūpesčius, 

Į bėdas it pastangas susikurti geresnį būvį, 

voje?
Ir, dėl juoko: kokią valstietišką patirtį 

turėjo Lietuvos pilietis — draugas Levin- 
šteinąs (liudininku šaukiu rašytoją ir bu
vusį “Tarybinės Lietuvos prezidento “pa
vaduotoją” Juozą Baltušį, kuris tą Leviii- 
šteiną pažinojo, nes kartu tada dirbo), 
kuris pirmosios rusų okupacijos metais 
(1940 — 41) Kauno radiofone vėdė “valan
dėlę ūkininkams ir valstiečiams”, kuriuos 
mokė žemę dirbti, kaip gyvulius prižiūrėti 
ir auginti, pats nežinodamas nė kuriuo' ga
lu arklys Į vežimą kinkomas, nė iš kurios 
karvės kūno pusės melžiamas pienas. Jau 
nė neužsimenant apie žemės dirbimą ir jos 
paruošimą sėjai.

O tokių “darbininkų ir valstiečių ” rei
kalus atsovaujančių komunistų specialis
tų Lietuvoje buvo dauguma: '70 — 80%. 
Jie buvo Lietuvos piliečiai, bet ne lietu
viai. O ir pati komunistų partija nepri
klausomoje Lietuvoje tebuvo neįžiūrimas 
taškelis lietuvių tautos masėje: 1940 me
tais rusaths okupuojant Lietuvą, Lietuvos 
komunistų partija teturėjo apie 700 narių. 
Ir jie drįso dėtis visos lietuvių tautos valios 
reiškėjais... ! Jie išdrįso, nes už jų pečių 
atsistojo imperialistinė, tariamai, sove- 
linės Rusijos Lietuvą okupuojančios divi
zijos. ..

Ponia Meškauskienė, ašatodartia dėl 
.visokių nepriklausomos Lietuvos laikotar
pyje buvusių skriaudų komunistams, ne
paduoda jokių konkrečių faktų, nei jokios 
statistikos. Mat, tuščiais retorikos žodžiais 
naudojantis, galima sugraudinti vieną ki

tą, kritiškai nepajėgiančią galvoti asabą. 
Tai kiekvieno propagandisto metodas.

O kodėl bijoti faktų? Kodėl* kalbant 
apie visokiausias baisenybės ir neteisybes, 
nepaduoti statistikos? Juk sąžiningai su
rinkta, patikrinta ir patiekta statistika 
šimtus kartų vertesnė už tuščią retoriką. 
Taip, ar ne?

Ir taip, sakysime, imkime pirmoje ei
lėje pačių komunistų ar komunistinėje 
santvarkoje gyvenančių žmonių paruoštus 
archyvinius darinius. Tai, taip sakant, hė 
jokios melo dėmelės neturinti tiesa: 1967 
metų Lietuvos komunistų partijos centri
niame organe “Komunistas” nr. 1 yra iš
spausdintas straipsnis vardu “Buržuazi
niai teismai ir revoliucinis judėjimas”. Au
toriai: A. Bulota ir G. Feigelsonas. Jų pa
ruoštame ir archyviniais duomenimis pa
remtame parodyme sakoma, kad ri».nud 
1919 iki 1940 metų, maždaug per visą Lietu 
vos nepriklausomybės laikotarpį, buvo nu
teista įvairiomis kalėjimo bausmėmis 2324 
komunistai.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį 
“N A Ū i i fe N A t“

jos visad rašo
T FI S Y B E
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso I.laf.: PRaapacr 8-3229

Rea’d. telef.: WAIbrook 5-5076 •
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai vak. Tree, uždaryti 
Ligonius priima tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOP E D AS-P ROT EXIST AS

Aparatai - Protezai^ MecL Ban
dažai, Speciali pagalba kojoms 
(Arch Suppom) ir t t

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rC St, Chicage, iii. 60629 

Telafa PRospoct 6-5084

/

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

Medical Building). ToL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal -susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rm.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rauda 388-2233
■' OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus......
Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

DR. EDMUND L C1ARA
2709 W. 51 st STREET

Tala GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 

1^4, 7—9, antrad., penkt, 10—4, ir 
šeštad. 10—2 vai. j

Rez. GI 64873 y

DR. We NL tiSIN - EiSiNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepta, skambinti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: i

Treč. ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telefa G Arden 3-7278

T»L ofisai PR 8-7773; r«zu PR 64732

DR. A MACIŪNAS 
C HI R U R G AS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2—4,.:;

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
gydytojas Ir Chirurgas

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71 st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. Pi antrai if ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 VaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Apdraustas perkraustym«s 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TtU FHonHar <-1882

PERKRAUSTYMA!

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė - 

ŽEMA KAINA
R. J E R S N A 5 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 0:30 vaL 
ryto. <-

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Talu HEmlock 4-2413 .

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ

Jeigu ateinančiais metais^ rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtu 
sutrukdymu ir grupinė kelionė būtu 
pigesnė.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią pa
šarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir- 

lba dvi lietuvaitės — Josephine Milė- 
rintė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUŠKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

DR. FRANK PLECKAS
optometrištaE

KALBA LIETUVIŠKAI .
2618 W. 71$t St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses’*
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.
———i^— . -I ■ I ■—1  

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd ST.

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

Ofiso telefa 776-2880
Naujas rex. tolefa 448-5545-

(PUTRAMENTAS)
Idnkxmumn arba liūdesio valanaoj 
gražiausios gėlės ir vainikai, antk> 

piu papuošimai ir seroninėt 
kapams gėlės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS
5525 So. Harlem Ava. — 566-12*

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniak ir trečiadieniais 

uždaryta..............
Rex, tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 26S2 WEST 59th STREET 

Tala PR 8-1223
Dr. V. Tauras išvyko atostogų 

iki XI. a d. '
Ligoniai gali kreiptis pas 

Dr. P. Strimaiti.

BEVERLY HILLŠ GtLlNYčl*
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)83*

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

DR. V. P. TUMASONIS
V C H I » U R t A S 

2454 WEST 71 st STREET
Ofiso tolefa HEmloėk 4*2123
Razid. tolefa- Glbson 8-.6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6108

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS,

OVERSEAS PACKAGES
CHRISTMAS DEADLINE

Air AH tfie Way 
30-lb. Limit

BEVERLY SHORES. IND. į
Jauna šeimą sveikinant

Š. m. rugsėjo 19 diena Bever
ly Shores, Ind., lietuvių kolo- - 
nijai buvo nekasdieniška. Gau
sus lietuvių ir amerikiečių būrys 
susirinko 5 vai. popiet šv. Onos 
parapijos bažnyčioje, kurioje šv. ' 
mišių metu Sigutė Kavaliūnai
tė ir Dr. Bernardas Mikrut su- i 
mainė aukso žiedus.

Jaunąją prie altoriaus paly
dėjo jos tėvelis Jonas Kavaliū
nas. Pamergių ir pabrolių paly
dą sudarė A. Valaitytė, R. Kvik- 
ytė, jaunosios brolis Donatas 

ir Dr. Jurgis Augius. Moterys
tės sakramentą palaimino kun. 
Jonas Kubilius, S. J. Pagrindi
nės mišių dalys, jaunosios prie
saika ir pamokslas buvo atlik
ta anglų ir lietuvių kalbomis. 
<un. J. Kubilius, S. J. savo pa

moksle įžiūrėjo šiose iškilmėse 
tam tikrą simboliką. Jaunave
džiai sudarė moterystę bažny
čioje, kuri dar nebaigta staty
ti; bet ji bus pastatyta, ši mo
terystė irgi nebaigta — čia jos 
tik pradžia. Ji bus statoma ir 
tobulinama visą gyvenimą. Tuo 
turi rūpintis patys jaunave
džiai.

Iškilmių dalyvius giedriai nu
teikė solisto Algirdo Brazio gie
dojimas. Jam vargonais pritarė 
muzikas Manigirdas Motiekai- 
tis. Po jungtuvių apeigų vaišės 
vyko p. V. Jonyno salėje, Ches
terton, Ind. Svečių prisirinko 
pilnutėlė salė. Grojant maršui, 
atvyko ir jaunavedžiai sii savo 
palyda. Juos pasitiko su duona, 
druska ir vynu jaunavedžių ma
mytės, asistuojant tėveliams. 
Svečiai juos sveikino rankų plo
jimu. Vaišes pradėjo jaunosios 
tėvelis, pasveikindamas jauna
vedžius ir svečius bei padėkoda
mas talkininkams, padėjusioms 
paruošti ir papuošti neįrengtą 
ir nesutvarkytą bažnyčią. Mal
dai sukalbėti pakvietė kun. J. 
Kubilių, S. J., o Vaišėms vado
vauti J. Gražį, žodžiu jaunave
džius sveikino JAV LB centro 
valdybos pirm. inž. Bronius Nai
nys, parapijos klebonas kun. 
Doyle ir archit. E. Masiulis. Te
legramomis iš Lietuvos sveiki
no J. E. Telšių vyskupas L. Pa
vilionis, jaunosios brolis Marius 
ir kiti artimieji. Sveikinusiems 
ir visiems svečiams angliškai ir 
lietuviškai -padėkojo jaunasis 
Dr. B. Mikrut.

Svečius linksmino vengrų or
kestras, .pagrobdamas ką nors 
kiekvienam stalui. Jei tai buvo 
žinomos dainos melodija, sve
čiai užtraukdavo dainą, šokiai 
irgi nebuvo užmiršti.

Povestuvinei kelionei jauna
vedžiai pasirinko Virgin salas. 
Jie abu yra baigę farmacijos 
mokslus ir dirba savo specialy
bėje Čikagoje. Bernardas stu
dijas baigė daktaro laipsniu ir 
dirba Lake Forest, UI., Abbott 
laboratorijose naujų vaistų ga
myboje. Sigutė dirba Illinois 
universiteto ligoninės vaistinė
je. Ji yra gimusi Lietuvoj, bet 
augusi ir mokslus baigusi svetur, 
Be bendrojo lavinimo mokyklų 
ir universiteto ji yra baigusi 
Brighton Parko ir Čikagos aukš
tesniąją lituanistines mokyklas 
su atžymėsimais. Sigutė akty
viai dalyvauja ateitininkų orga
nizacijoje. Tėvams ji buvo 
džiaugsmas ir palaima.

Bernardas ne tik pamilo ir ve
dė lietuvaitę, bet pamėgo ir lie
tuvius. Jo studijų draugai — 
lietuviai; jis domisi lietuvių gy
venimu ir mokosi lietuvių kal
bą. Jaunajai šeimai linkime lai
mingo ir kūrybingo gyvenimo.

feržviiko braugiško klubo, visoje Europoje, o lietuviai, 
kaip koks “anachronizmas^, Į 
“įsiterpę tarp Vakarų ir Rytų 
Europos”, “palyginti nedidelė 
saujelė tarp rytų ir vakarų 
krikščionybių, galėjo taip ii- i 

ių ir Pavienių’gai pagonimis išlikti”. 
, šeštadienį, 

Hollywood sa-

LJč. .... -
šeštadienį, lapkričio 21 d. Tal- 

|500 So. Talman 
Parko Lietuvių 

sekmadienį, lap 
d. Hollywood salėje.

man salėje, 
Ave. Bright 
Moterų kl 
krfčio 22 
Našlių - Naši 
Draugiško 
lapkričio 28 < 
Įėję. Utenos Jraugiško Klubo, 

lapkričio 29 d.sekmadienį,
Talman salėj*.

Taigi visi iialoniai prašomi
čia suminėtų

Kiekvienam lietuviui atsa
kymą į istoriko Jakšto klausi
mą būtina žinoti, tą atsaky
mą ras V. žemaičio knygelėje, 
kurios dar galima gauti Nau
jienose.

data kalėdiniams- siunti
niams į užsienius siusti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro paifu. Vė- 
hau issiuntus, paštas negarantuoja, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

lapkričio dienų 
ruošiamus p< rengimus įside

gs usiai atsilankyti.
tai mūsų lietu- 
ės veiklos židi-
ais galimais bū- 
e jų ruošiamus

mėti bei 
Organizacijos 
viškos kultūr 
niai, todėl v 
dais parėm 
parengimus.
' Kaip parėjimuose taip ir 
po susirinkimų, ypač nariai 
turi smagius draugiškus pobū
vius bei bičiuliškus pasisvečia
vimus, kurie mums buvo ir 
bus malonūs. ' A. Jusas

• ■ • - -____

žagariečiu Klubas
ŽagariėČių Draugiško klubo 

svarbus eilinis susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį spalio 25 
dieną Hollywbod salėje, 2417 
W. 43rd Prasidės 1 vai. po pie 
tų. Nariai narės ir norintieji 
įstoti į gerą draugišką klubą 
prašomi skaitlingai susirinkti, 
nes reikės aptarti klubo veik
los numatytu^ darbus ir pasi
ruošti metiniam tradiciniam 
baliui, kuris; įvyks šeštadienį, 
lapkričio 7 d4 Hollywood salė
je. Įžangos Bilietas tik vienas 
doleris,, užtat žagariečių klu
bas maloniai kviečia visus sve
čius bei viešnias gausiai atsi
lankyti ir smagiai pasisvečiuo
ti. Neatvykę į balių klubo na
riai turės mokėti SI .50 pabau
dos. A. Jusas

RUOŠIAMA KARIUOMENĖ 
ATMATOMS NURINKTI

LONDONAS. — Britų, vy
riausybė, prisibijodama, kad dėl 
nepašalinamų atmatų užterštas 
vanduo rimtai pakenks pietų 
Anglijos gyventojų sveikatai, 
pradėjo paruošti kariuomenę, 
kuri galėtų užimti streikuojan
čių savivaldybės tarnautojų pa
reigas. i '

Virš 3 savaičių besitęsiantis 
asinizacijos darbininkų streikas 
yra kaltas, kad nevalytos ir pu
siau valytos miesto srutos sute
ka į Temzės upę, kuri vandeniu 
aprūpina plačias aplinkines sri
tis. Vyriausybės kvietimo grįž
ti į darbą streikininkai nepa
klausė.

t 
I

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRoovehiU 6-2345-S

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI ŠERMENINĖ

De Young - Vroegh Funeral 
Home

649 East 162nd Street

South Holland, Illinois

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
Leonard Funeral Home 

A

10821 S. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

kitose Chicagos dalyse ir prie
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

Turime šermenims vietos

Atsiųsta paminėti
Vincas žemaitis: Pavėluotas 

Lietuvos Krikštas. Chicagos 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
leidinys 1970 m. Atspauta iš 
1970 m. rugsėjų 9 — 18 dienų 
Naujienų.

Autorius jau yra plačiai ži
nomas sėrijortliš studijų iš Lie
tuvos praeitiės, argumentuo
tai kovojantis su lietuvių tau
tos žilosios praeities iškraipy
toj ais svetimaisiais ir savai
siais kaip ir aiškintojas tikrų 
Lietuvos etnografinių teorijų, 
kurias mūsų rtautos kaimynai 
amžių bėgyje yra pasiglemžę, 
svetimieji istorikai sau prirašę, 
o mūsų kaimynuose išmokslin
tieji istorikai jiems nuolankiai 
nurašę.

Iš V« žemaičio vėlesniųjų 
raštų- yra- Sūduvos Praeitis 
(4000 metų Sūduvai — Jotvai 
— Dainavai) ir Liublino Uni
jos sukakties paraštėje (San
tykiai su mūsų kaimynais len
kais 1959 — 1969) — visos iš
leistos Ghicagos Liet. Literatū
ros Dr-jos ir spaustos Naujie
nų spaustuvėje.

Pavėluotas Lietuvos krikštas 
vra atsakvmas istorikui Dr. J» 
Jakštui, kurs, lyg iš kito pa
saulio atėjęs, nėžiho ir stebisi, 
kaip čia atsitiko, kad krikščio
nybė jau buvo įsiviešpatavusi

SCENOSE
Geras scenos veikalas yra pirmoji 

sąlyga sėkmingai teatro pradžiai Jis 
išsena mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su Artistais pėrgy- 
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius;

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl, knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
nių .linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”. 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 doL Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ 0K1S, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 doL

DlAGNOŽt, 3 Veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenitao Amerikoje. ISO 
psl, karna 1.00 doL

LAISVES MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 doL

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose,, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

N A U J I E N 6 S» '

1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

Susirinkite^ b parengimų

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių! 
Draugijos eilinis susirinkimas įvyksta! 
penktadienį, spalio mėn. 23 dieną, Hol-! 
lywood Inn svetainėje, 2417 W. 43rd| 
Si, 8 vaL vak. Nariai prašomi atsi
lankyti, nes yra svarbių reikalų aptart, 
ir pasiruošti perengimui, kuris įvyks 
spalio mėn. 24 dieną.

Eugens Sttvngys, nut fašt.

— šekip A0skr. Klubo narių susi-1 
likimas įvyks spalio 25 d. 1 vai. po
piet, Vyčių salėje, 2455 West 47th St„ 
Chicagoje. Visus narius ir norinčius 
įstoti į klubo narius, prašome gausiai 
dalyvauti. Bus daug svarbių reikalų, | 
įstatų pakeitimo priėmimas, ruošia
mos vakarienės lapkričio 21 d. pasi
tarimas ir daug kitų reikalų. Po su
sirinkimo — kavutė,

Kkli>be Valdyba

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA.
Įjn_r jn,^_-j~_—|-j-i^_rVlj~i_rTJ-LrLr~Lrij:T_rij-i_|-L-Lr-j-LH——-------------- — ——

Laidotuviy direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIšKOSAIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-100?

Brighton Parkas
Parengimų mėgėjai turės 

progą šauniai pasilinksminti 
lapkričio mėnesį, štai paren
gimų visa eilė* Žagarės Drau
giško Klubo šeštadienį lapkri
čio 7 d,, Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Joniškiečių Labda
rybės ir Kultūros Klubo, sek* 
madienį, lapkričio 8 d. Holly-* 
wood salcje, Lietuvių Suval
kiečių Draugijos, šeštadienį, 
lapkričio 14 d> Hollywood salė-

ONA VALIULIS
Gyv. Union Pier, Michigan

Mirė 1970 m. spalio mėti. 20 dieną, 8:00 vat vakaro, sulaukusi 77
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Biržų mieste. •

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: giminės, draugai ir pažįstami.
Lietuvoje liko sesuo Pranė Stankevičienė ir jos vyras Kostas.
Laidotuvėmis rūpinasi Šavera ir Povilas Vaivadai.
Ketvirtadienį, 5 vai. popiet kūnas bus pašarvotas PctkaUs Mar

quette koplyčioje, 2533 West 71st Street.
Šeštadienį, spalio 24 dieną 10:00 vaL ryto bus lydima iš koplyčios 

į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Onos Valiulis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse if suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės, draugai ir pažįstami.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. TeL 476-2345.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

: GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. ’ TeL: YArds 7-1138-1139
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Naujoji konstitucija, lietuviški balsavimai
^Lietuvių prekybos rūmų vai 

dyba vasaros metu savo orga
nizacinės veiklos nenutraukė. 
Pavasarį turėjo metini banke- 

,tą, vėliau — golfo dieną. Da
vė gražaus pelno, o nariai tu
rėjo įdomių susitikimų ir vai
kių.

Spalio 14 d. Dariaus - pirė- 
tno salėje įvyko Lietuvių pre- 
'kybos rūmų rudeninis susi- 
•rinkimas. Jį atidarė ir prave
dė pirmininkas Kazim. Oksas, 
pasveikinęs narius po vasaros 
.-atostogų sugrįžusius vėl dirb- 
ty. organizacinių darbų. Ta 
proga ptanešė, kad Įstojo nau
ji nariai: Juozas Butkus, Edm.

Kačinskas ir Bro- 
Visi buvo vienbal- 
ir pasveikinti. 
Frank Savickas, 

balsuotojų para-

Ji bus balsuoja-

Di rekt. John Evans pristatė 
kalbėtoją Jz. Račiūną. Jis 
smulkiai supažindino su nau
jai paruošta Illinois valstybės 
konstitucija.
ma gruodžio 15 d. priėmimui. 
Perskaitė jos straipsnius ir sky 
rius, sakydamas, kad ji bus žy
miai geresnė už iki šiol buvu
sią. Tuo reikalu kalbėjo Jz. 
Bacevičius, J. Zuris, dr. K. Šid
lauskas ir kiti, kuriems buvo 
duoti atsakymai.

Paskui kalbėjo Jz. Bacevi
čius apie lietuvių balsuotojų 
teises ir pareigą balsuoti, Dau
gelis lietuvių ta teise nešinau- 
a

dienomis
Kultūros

doja ir nebalsuoja. Tai nėra 
gerai.

Lietuviai turi didelę jėgą, 
tik nemoka ja pasinaudoti. Ki 
taip daro airiai ir lenkui. Jie 
turi savo atstovus Washingto
ne ir kitur. Lietuviai turi jė
gą, bet jiems trūksta tik noro, 
pareiškė pirm. K. Oksas.

šiame susirinkime dalyvavo 
apie 100 narių, kurie buvo vai
šinami. Tuo pat laiku ūkio 
vedėjas dir. P. Vilkelis su šei
mininkių ir jaunimo talka pa
ruošė karštus bei šaltus užkan
džius.

Xai'iai ir svečiai skirstėsi 
patenkinti. Antanas Gintneris

Uiius Bruce, 
■šiai priimti 

Kalbėjo 
prašydamas 
mos kandidatuojant į Illinois
seimą. Tarė žodį ir kitas lie
tuvis kandidatas, Ted Allen —- 
^Ališauskas, kuris darbuojasi 
lietuvių apylinkėse. Jam taip- 
:gi yra reikalinga lietuvių pa
rama lapkričio mėnesio rinki-1 
Anuose.
I

-ę. Salėje buvo ir sen. J. Lani- 
:gan, teisin. J. Gibaitis, teis. Alg. 
®udrėckas, teis.. Zuris, teis. K. 
^uknis, daug prekybininkų, 
^verslininkų ir kitų profesijų. 
JBuvo pristatytas svečias iš 
Los Angeles, žurn. K. Karuža, 
kuris atvyko dalyvauti filate
listų jubiliejinėje šventėje 
įvykstančioje Balzeko muz. 
patalpose spalio 23 — .25 d. Jį 
pristatė prekybos rūmų ko- 
įesp. A. Gintneris.

HOME INSURANCE ’

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

GA 4-8654
-j t fu anj Lasudltv Corcor »

CALIFORNIA SUPER SERVICE
U; Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
1-..: _ tune-ups ir t. t.
į 4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7*9327

Spalio 23 — 25
Balzeko Lietuvių
Muziejaus patalpose (greta Mu
ziejaus rūmų), 4012 Archer 
Avenue, Chicagoje, Lietuvių 
Filatelistų Draugija “Lietuva” 
ruošia Steigiamojo Seimo 50 
metų sukakčiai atžymėti iškil
mingą pašto ženklų ir Lietuvos 
numizmatikos parodą.

Iškilmingas atidarymas įvyks 
spalio 23 d.^ 6 v. v. Iškilmėse 
dayvauja Veteranų Dariaus ir 
Girėno Postas. Cicero ir Brigh- 
ton Parko lituanistinių mo
kyklų jungtinis mokinių cho
ras giedos JAV-bių ir Lietuvos 
himnus. Po iškilmių choras at
liks trumpą koncertinę dalį.

JAV-bių Pašto Departamen
to parėdymu, parodos patal
pose veiks oficialus JAV-bių 
pašto skyrius, kur per tris die
nas antspauduos Draugijos 
siunčiamus paruoštus meni
nius vokus Steigiamojo Seimo 
50 metų sukakčiai pagerbti, 
specialiu antspaudu šiai paro
dai atžymėti. V •

Parodoje 
200 rėmų, 
stalai.

Draugija
specialų parodos 44 puslapių 
leidinį, kuriame rasite istori
nius reikšmingus straipsnius 
bei fotografijas. Patartina įsi- 
gyti-

Kviečiame visuomenę gau
siai lankytis šioje parodoje ir 
tuo pačiu bus patvirtinimas, 
kad mūsų įdėtos pastangos vi
sų bus suprastos ir įvertintos, 
kad siekiame išgarsinti Lietu
vos vardą ir jos siekius. Gi 
mūsų jaunajai priaugančiai

bus išstatyta virš 
Veiks prekybiniai

“Lietuva” išleido

DAŽAU NAMUS
E VIDAUS IR LAUKO

\' Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

L SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

Passbooks

5’/z%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate'

5%%
$1,000 minimum 
1 year certificate

INSURED

HIGH RATES 
5%

— PAID QUARTERLY 
6%

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608 

^nSinr-ir-“-----------------------------------------------
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laukiame!
kartai bus istorinis ir vaizdin
gas įrodymas jų tėvų šalies do
kumentinis pašto ženkluose 
patvirtinimas, kad Lietuva gy 
va ir gyvuos!

E. Petrauskas

Vokietijoj užmuštas 
Alžiro maištininkas
BONA, Vakarų Vokietija. — 

Frankfurto policija rado vieš
bučio kambaryje negyvą buvusį 
Alžiro revoliucionierių Krim; 
Belkacem. Policija nustatė, kad: 
Belkacem buvo pakartas ar pa
smaugtas. ' •

Policija ieško trijų morokie- 
čių, kurie drauge su Belkacem 
praeitą sekmadienį įsirašė Fran- 
furt Intercontinental viešbutyje 
ir du iš jų dingo iš viešbučio ne-: 
užmokėję už kambarį pirmadie
nį, o trečiasis pasišalino antra
dienį, taip pat už kambarį nesu-. 
mokėjęs ir net savo bagažą pa-- 
likęs.

TRUCK ' MECHANICS

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia 

*’**'**'**
— J

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

TEE. 925-60152735 WEST 71st STREET

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS 
♦ . PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

For nights 4:00 P. M. to 12:30 A. M.
All Company benefits.

- M DODGE TRUCKS, INC.
815 West Pershing Road

NO EXPERIENCE

Work in pleasant surroundings. 
Good salary. I. C., bus transpor
tation. We want a mature neat 

appearing person in .good 
health.

Apply in person only.

72nd STREET

Across
from Illinois Central.

— Beverly Shores, Ind. Ame' 
rikos Lietuvių klubas rengia 
rudens kaukių balių š. m. spa
lio 24 d., šeštadienį 7 vai. vak. 
Jonyno salėje, Chesterton, Ind. 
Kvietimai gaunami pas klubo 
narius.

— Žurnalui “Karys” parem
ti kavutė Įvyks spalio 25 d., 4 
vai. popiet įJaunimo Centro 
Meno muziejaus salėje. Ma
loniai kviečiami Birutietės Ro- 
muvėnai ir visi, kurie skaito ir 
domisi šiuo žurnalu. Skaitlin
gai dalyvaudami pobūvyje pa
remkime žurnalą Karį.

— Danutė Augienė išleidžia 
vaikam knygą “Pupos pasa
ka” su dail. Pauliaus Augiaus 
spalvotomis iliustracijomis. 
Knyga spausdinama Salazie- 
čių spaustuvėje, Italijoje, šia 
knyga bus paminėta dail. Pau
liaus Augiaus mirties dešim
ties metų sukaktis.

— Mok. Felicija Gresiutė, 
kartu su savo mamyte atosto
gauja Hot Springs, Arkansas. 
Ji rašo, kad ten yra saulėtos 
dienos, grynas oras, bet nak
tys šaltokos.

— V. Liulevičiaus redaguota 
knyga “Lietuvių švietimas Vo
kietijoje yra ruošiamasi prista 
tyti. lietuvių visuomenei. Kar
tu bus pagerbtas šios ir dau
gelio lietuviškų knygų leidėjas 
Jonas Karvelis, iškilmes ruo- 

.šia AL Mokytojų Sąjunga.

— Andrius Juškevičius, LB 
Chicagos apygardos valdy
bos vicepirmininkas, spalio 13 
dienos valdybos posėdyje lais
vai susitarus, paskirtas vykti 
į JAV LB tarybos sesiją, įvyks 
tančią spalio 24 -----  25 d. Cle-
velande, atstovauti LB čika 
giškę apygardos valdybą. Pir
mininkas Jonas Jasaitis va
žiuoja tarybos nario teise.

— Kazys Rožanskas, LB Chi 
cagos apygardos valdybos na
rys parengimų reikalams, įsi
pareigojo surinkti reikiamus 
eksponatus Derliaus šventės 
lietuvių paviljonui ir juos su-

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
' INCOME TAX SERVICE x

6455 So. Kedzie Avę. — PRospect 8-2233

MIRĖ ALEKSAS AMBROSE
Trečiadienio, spalio 21 -d. ry

tą, Loretto ligoninėje mirė Ame
rikos lietuviams plačiai pažįsta
mas “Chicagos Lietuvių Istori
jos” autorius Aleksas Ambrose- 
Aleksandras Ambrozevičius.

Jis 1892 m< birželio mėn. 10 
dieną gimė-Lietuvoje, Liudviha- 
vo vis., žviniškių kaime. Ame
rikon atvažiavo 1912 metais, vi
są laiką gyveno Chicago] ei . Jo 
žmona Marijona ■- Ančiukaitę - 
Ambrozevjčienė mirė 1961 me
tais. Ambrose paskutiniu metu; 
gyveno Ciceroje, žmonos sesers 
šeimoj. . ,

Velionis bus laidojamas Lietu
vių Tautinėse kapinėse, savame 
sklype. Šermenimis ir laidotu
vėmis rūpinasi Povilas J. Ridi
kas.

Ambrose bus pašarvotas Ri
diko koplyčioje. Platesnių žinių 
apie laidotuves bus rytojaus 
“Naujienose”. !

vežioti. Deriiaus šventė vyks 
Navy Pier spalio 31 ir lapkri
čio 1 dienomis.

— LB ‘Chicagos apygardos 
valdybos šauktame LB apy
gardos apylinkių valdybų ir LB 
tarybos narių pasitarime spa
lio 18 dieną buvo tartasi LB 
organizaciniais reikalais, apy
gardos švietimo reikalais ir su
silaukta nuomonių dėl LB ta
rybos suvažiavimo. Pagrindi
niai kalbėtojai buvo: 'J. Jasai
tis (organizaciniais reikalais) 
A. Juškevičius (švietimo rei
kalais, A. Būga (finansų reika
lais) ir J. Vaičiūnas (Spaudos 
mėnesio reikalais). Susirinkę 
apylinkių valdybų atstovai ir 
tarybos nariai gyvai dalyvavo 
svarstymuose. Keturias va
landas trukęs susirinkimas lai
kytinas pavykusiu. Tarė žodį 
JAV LB Centro valdybos pirm, 
inž. Br. Nainys.

— Alvudo radijo paskaita šį 
ketvirtadienį, spalio 22 d. 10 v. 
r. Sophie Barčus Radijo Šei
mos valandoj. ‘

— Zinila Jurėnaitė kelis me
tus mokytojavo, Chicagoje. Ji 
yra baigusi Marijos aukšt. mo
kyklą ir De Paul Universitetą. 
Būdama universitete, dalyvavo

Nepamirškit, sekmadieni, spalio 25 d.
2 vai. ryto atsukti laikrodžius 1 vai. 

atgal.

RESTORANAS - VALGYKLA. _ Nau-' 
jas namas, labai geras biznis, inteli
gentiška klijentūra, labai gera vieta.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

MŪRINIS BUNGALOW, 10 metų, 43 

kambariai’ Brighton Parke.
11 BUTŲ MŪRAS, 10 metų. 60 p. 

sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

STENO — - 
. UGHT BOOKKEEPING

Light (dictation ~and general office 
work. Congenial, attractive small ., . _
air-conditioned office. Good salary pėdų sklypaas, naujas garažas, erdvus

and benefits.
THE MATCHLESS 

METAL POLISH CO.
840 West 49th Place

924-1515

‘ * HIGH TYPE
MIDDLE AGE WOMAN 

for gourmet cooking & light house
work. Private room & bath. Lake 
Shore Drive hi-rise, good references, 

- excellent salary 
346-2233

Monday thru Friday 
9 A. M. til 5 P. M.

SAVININKAS PARDUODA 3 BUTŲ 
po 5 kamb. su 3 miegamais mūrą prie 
34-tos ir Love Ave. Gazo šilima, rū 

sys, pastogė, platus sklypas.
BEAUTICIAN

with some following, 
on Northwest side.

Bus. 286-9179
Home 453-7916

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos 

------- ---- —■~r~'------------ -
HOT DOG .TRUCK

FULLY EQUIPPED
CALL

774-9249

WANTED TO RENT
Ieško buty

DVIEM SUAUGUSIEM lietuviams rei
kalingas nuomoti atskiras namas. arba 

4 kambarių butas. Siūlyti -
- • tel.‘922-5507.

lietuvių studentų veikloje. Vė
liau išvyko mokytojauti į New 
Yorką. Mokytojaudama lankė 
Fordhamo universitetą ir š. m. 
rugsėjo mėn. gavo magistro 
laipsnį.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

jjF Ąlių, gyvybės, svei- 
katos ir biznio.

Pat°9ios išsimokė- 
jimo sąlygos.

X įJB A C E V I e i u S v 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois .60629 

WA 5-2787.
Didelis pasirinkimas Įvairių pre* 
kių. Automobiliai, šaldytuvai,

maistas, pinigai

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ii* kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago', III. 60632. Tel. YA 7-5980

A. TV ERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel^ REpublic 7-1941

♦ Senator Ralph T. Smith, Il
linois Senator J. C. Soper, State 
Representative Henry Klosak ir 
kiti žymūs svečiai atvyksta į Ci
cero Lietuvių Namų Savininkų
jubiliejinį balių, kuris įvyks šį ~ 
sekmadienį, spalio 25 d., 5 vai. 
vak., šv. Antano parapijos salė
je. Pakvietimus galima gauti 
Cicero Liquor House, 4916 W. 
14 St-,~p- Ambrozienės maisto 
krautuvėje, 1439 So. 49 Ave., 
arba galima užsisakyti pas p. 
Galvydienę telefonu OL 6-4654. J —
Paskambinkite! šeimininkės no
ri žinoti tikslų dalyvių skaičių 
nevėliau kaip penktadienio va
kare. (Pr).

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj) 

Pigūs automobilių draudimai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms. 
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660 
k__________ j

♦ Dėmesio Cicero Lietuviai! Telef. 434-4660
Dalyvaukite J. F. Kimbarko pa- jv>— ...............—,z
gerbime šį sekmadienį, 5 vai.1 _
vakaro šv. Antano parapijos sh-j JUOZAS (JOE) JURAITIS 
Įėję. Kai pageltos reikia, pas Ne„nngUi „ ui!0 volteww 
jį kreipiamės. Nejaugi jam spe- nūs, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
daliai pagerbti parengime ne
dalyvausime? Jonas F. Kimbar-
kas yra vienintelis lietuvis Cice- RICHMOND AUTO SERVICE 
ro miesto savivaldybėje. Namų
savininkų klubas budi kolonijos ( Td GR 6.3134 arl>a GR g.3353 
sargyboje jau 64 metus, ginan-
tis nuo nepageidaujamų įsibro-.-------- ----------—------- —------ —
vėlių. Įsigykite pakvietimus day 
šiandien. (Pr).

kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

2934 West 63rd St.

1 ■NAUJIENOSE", — TURI GERIAUSIĄ
1 PASISEKIMĄ BIZNYJE

■RUDENS TURTAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas,1 platus sklypas, mūro 
garažas,-arti ofiso. $30,000.

4 BUTŲ ant kampo, mūras. Sausas, 
švarus, iš geru rankų. Marquette Par
ke. $44,000. ,

2 BUTŲ, 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36,000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. . 
$19 600

BEVERLY WOODS 14 metu gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys, apie $14,000 pajamų. Na
mas išsimoka per 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mo<; ir California. Kaina tin- 

___S25-000
2 AUKŠTŲ MŪRAS, 2 po 5. Nauja 

gazu šilima,' garažas, prie Maria HS. 
$27-500/

MEDINIS APKALTAS. Geri 6 ir 3 
kambariai. 2 vonios, kabinetų vir
tuvės. prie “Paramos”. Su nuolaida 
$14,900.

2 BUTU 18 metu mūras. Ąžuolo me
dis, modernios kabinetų virtuvės ir z 
ceramic vonios. 2 šildvmai. garažas, 
art/ musu — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200
— J J 1 . ■ ’■

PERKAME, PARDUODAME, MAL 
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
drauda, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu. 
ilumin. langai, nusė rūsio įrengta.-2 
•nifo ?aražas, labai gera vieta. Tik 
<^3.500. 1

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY.' šili
ma gazu. alumin. langai, nlatus sklv- 
nns. graži nuosavybė Gage Parke. 
■944500

OPA^TTS SKT.YPAS 2 butu namui, 
geroie Marquette Parko vietoje. Tei-

Ag
4 PO 5 TR 1 BUTAS WSYJE. mū

rinis. Alumin. langai, šildymas ražu, 
garažas. Marnu^tte Parke. $52 000.

R KAMBARIU MŪRINIS BUNGA- 
TzOW. šiluma r*zu. Aliuminiiaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar- 
nuotte Parke. $21.000,
' GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi

netinės virtuvės, nauia šiluma ^ązii. 
Miuminijans. landai. 2 autn mūrinis 
garažas. G^rns pajamos^ Marquette 
°arke. $54.500. Ą

WR.TS RBATJ ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321 '

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nahiu Statvba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
ireneiu naujus ir nerstatan senus vi
su rūšių namo apšildvmo pečius ir 
rir-conditiornng i natrius ir «enus Pa
muš. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinaą (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

A Dskri#avimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmi^s^iuos^.
DOMAS* ŽUKAUSKAS 

HEATING. & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
nanins įdedame

KAMILUS IŠVALOME ir pataiso
me Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckuointine” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

' Skambinkit

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada


