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ROMA. — Jungtinių Tautų Maisto ir žemės Ūkio 
cijos suvažiavime, 25 metų tos organizacijos sukakties 
silankė Popiežius Paulius ir pasakė kalbą, kurioje dar 
kartojo savo enciklikoje “Humanae Vitae” 1968 m. išreikšt 
žiūras, kad negalima vartoti jokių gimdymus konroliuojančių 
priemonių. Jis ragino tarptautines organizacijas neprisidėti prie 
gimimus kontroliuojančių priemonių skleidimo pasaulyje. Po
piežius pareiškė, kad reikėtų nemažinti svečių skaičiaus prie stalo, 
bet padidinti duonos kiekį. Popiežius nurodė, kad dirbtini kon
troliavimo būdai yra lygūs gyvybes naikinimui ir įspėjo JT agen
tūrą neprisidėti prie to naikinimo.

šiame suvažiavime, Popiežiui 
jau išėjus, buvo perskaitytas 
amerikiečio mokslininko Nor
man Borlaug, neseniai gavusio 
Nobelio premiją už savo darbą 
didinant žemės ūkio našumą, 
laiškas. Jame jis, priešingai 
Popiežiui, pabrėžia reikalą “su
valdyti žmonijos didėjimo sli
biną”. Borlaug ragino visus 
tuos, kurie dirba žemės ūkyje 
ar maisto srityje spausti poli
tikus, vyriausybes ir viešąją 
opiniją, kad būtų mažinamas gi
mimų skaičius visame pasauly
je, kol dar nėra per vėlu.

Katalikų bažnyčios pažiūra į 
gimdymų kontrolę gavo smūgį 
Amerikos kongrese, kur pirma
dienį Atstovų Rūmai nutarė 
teikti gimdymų kontrolės patar
navimus visoms amerikietėms, 
kurios jų nori, bet pačios jų ne
gali įsigyti, šis įstatymas buvo 
priimtas 298 balsais .prieš. 32. 
Dar vasarą panašų įstatymą pri
ėmė senatas. .. Kai kuriuos ., - tų 
abiejų projektų skirtumus dar 
teks išspręsti abiejų rūmų kon
ferencijoje.

Abu projektai numato šeimų 
planavimo patarnavimus visiems 
amerikiečiams, kurie jų pagei
dauja. . čia įeina gimimus kon
troliuojantieji vaistai, kiti nėš
tumo išvengimo būdai, patarimų 
davimas, medicinos apžiūrėji
mas ir švietimas. Įstatymas nu
mato steigti prie Sveikatos, švie
timo ir šalpos departamento 
naują agentūrą, kuri rūpintųsi 
gimdymo .kontrolės reikalais, 
ieškotų naujų būdų ir vadovau
tų šeimų planavimo įstaigoms 
atskirose vietovėse.- Senatas 
šiems reikalams buvo pareika
lavęs 991 milijono dolerių atei
nantiems trims metams. Atsto
vų Rūmų projekto biudžetas su
sidėtų tik iš 267 mil. dol.

• Kai kurie atstovai stipriai ko
vojo prieš šį įstatymą. Kalifor
nijos respublikonas John Schmitz 
pareiškė, kad dabar vyriausybė 
jau pradės eiti su mumis ir į 
lovą, o tai jau žingsnis į totali
nę kontrolę.

’Prieauglio Krizės Komiteto 
pirmininkas William Draper pa
sakė, kad naujas kongreso žing
snis prisidėjo prie Amerikos 
tragiškos problemos — nenori
mo vaiko — išsprendimo.

IŠ VISO PASAULIO
Alkatrazo sala buvo žinomas kalėjimas. Prieš metus tą salą, kalėjimą panaikinus, okupavo Srupė indė-

ny. Jie ir šiandien tebegyvena t4je saloje, kur yra jau apie 100 indėny.

INDIANAPOLIS. — Oficia
liai buvo pranešta, kad sen. 
Vance Hartke Indianoje laimėjo 
rinkimus į senatą. Jis gavo tik 
4,383 balsais daugiau už respu
blikoną Roudebush. Pastarasis 
reikalauja, kad kai kuriose apy
linkėse balsai būtų skaičiuojami 
iš naujo.

Fort Benning. __ Georgijoje rašytą paneigimą ir paskelbė sovietų piliečiam^ per radiją Chruš-
prasidėjo teismas leitenanto Wil- pareiškimą. Jis sako, kad jis jokių atsiminimų nerašė ir 

jie esą fabrikacija, dėl kurios jis yra pasipiktinęs, jis niekam už
sienyje nedavęs savo atsiminimų ir jokios perižiagos nedavęs 
nei sovietų leidykloms.

Sovietų žmonės ne tik išgir
do, kad Chruščiovas dar gyvas, 
bet sužinojo -ir apie pirmą kar
tą Sov. Sąjungoje paminėtus jo 
atsiminimus, kuriuos žada iš
leisti “Time” bendrovė Ameri
koje kartu su Little, Brown lei
dykla. 4 Tos knygos . dalys bus 
spausdinamos “IJfe” žurnale, 
“The Times of London”, Suomi
jos žurnale “Suomi Kuvalethi”,

liam Calley Jr., kuris kaltinamas 
civilių žudynėmis Mylai -kaime, 
Pietų Vietname. Jury komisiją 
sudaro šeši karininkai, penki jų 
patys tarnavę Vietname. Lei
tenantas kaltinamas nužudęs 102 
senelius, moteris ir vaikus. By
loje būsią 79 prokuroro liudinin
kai. Teismas užsitęs ilgesnį lai
ką.
^MASKVA.— Keliautojai pra
neša, kad sovietų lėktuvuose jau 
važinėja ginkluoti sargybiniai. 
Jie atsirado po dviejų lietuvių,

MASKVA. — Žinios vakarų pasaulyje, kad greit bus išleisti 
buvusio sovietų premjero ir partijos pirmojo sekretoriaus Nikitos 
Chruščiovo memuarai, privertė sovietų valdžią vėl paminėti Chruš
čiovo pavardę, kurios oficialioje spaudoje nelūžo jau 6 metai. 
Sovietų žinių agentūra paskleidė laikraščiams Chruščiovo pasi-

Bražinsku pabėgimo lėktuvu i • japonu^ australų, izraelitų ir ki- 
*" __ Į » 1 • J • • * • •* />tuose leidiniuose. Iš viso jau 19 

šalių leidyklos susidomėjo Chruš
čiovo atsiminimų spausdinimu 
ir leidėjai jau gavo užsakymų 
už 1 milijoną dolerių.

Leidėjai pareiškė kelis kar
tus, kad Chruščiovo pareiški
mai paimti iš įvairių šaltinių. 
Nors jis sovietų spaudoj pa
skelbė, kad jis tokių atsimini
mų nerašė ir niekam nedavė, 
klausimas lieka, ar kiti neuž
rašė jo pasakojimų, ar jie ne-

Turkiją. Ateityje Turkija ža
da įsivesti įstatymus, kurie ap
tartų lėktuvų grobimo nusikal
timus. Sovietų Sąjunga reika
lauja, kad Turkija ateityje su
darytų sutartį su sovietais dėl 
oro piratų perdavimo. Turkija 
pažadėjusi tokią sutartį svars
tyti.

BEIRUTAS. — Jordano ka
reivių ir palestiniečių kovose Ir- 
bide pirmadienį žuvo 12 asme
nų ir 71 buvo sužeistas.

AMMANAS. — Jordano kara- buvo įrekorduoti į _ juosteles, 
liūs Husseinas paskelbė, kad jis * Times of London tvirtina, kad
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SOVIETAI AIŠKINA, KAD BERLYNAS 
ESĄS RYTŲ VOKIETIJOS ŽINIOJE

BERLYNAS. — Keturių didžiųjų valstybių pasitarimai dėl 
Berlyno neina susitarimo link, šešių valandų diskusijų pirmadie
nį trys vakarų valstybių ambasadoriai pareiškė sovietų ambasa
doriui Piotrui Abrassimovui, kad jis duotų Sovietų Sąjungos aiš
kius pasiūlymus arba nutrauktų pasitarimus visai, nes tų pačių 
tvirtinimų kartojimas neveda į susitarimą. Rusai siūlo, kad dėl 
Berlyną liečiančių klausimų tartusi abi Vokietijos. Trys sąjungi
ninkai tvirtina, kad Berlynas yra karo laimėtojų, keturių di
džiųjų atsakomybė ir patiems vokiečiams reikia palikti susitarti 
tik dėl pačių detalių, vykdant keturių nutarimus.

Sovietai neskatina 
Kinijos priėmimo 
NEW YORKAS. — Jungtinė

se Tautose vykstant debatams 
dėl komunistinės Kinijos priė
mimo, pastebėtas įdomus reiški
nys. Pirmadienį užsirašė kalbė
ti 32 valstybės, tačiau Sovietų 
Sąjunga neparodė jokio intere
so. Kitos komunistinės valsty
bės savo kalbose reikalauja Ki
niją priimti į JT, o Tautinę Ki
niją išmesti iš organizacijos. De
batai dar tęsis šiandien. Sovie
tai šiuose debatuose laikosi la
bai neutraliai.

atsisakė pradėti su Izraeliu at- j Pare^kimų yra 400,-
skiras taikos derybas.

KAIRAS. — Sudanas pakeitė 
savo vyriausybėje tris ministe- 
rius.

SAIGONAS. — Pietų Vietna- 
rno dalmys « 7,000 vyrų puolė chl.aKiovo atstaW.
Kambodžos siaurės vakaruose 
esančias komunistų pozicijas ir 
surado didelius amunicijos san-Į 
dėlius. Vien artilerijos sviedi
nių rasta 254 tonos.

NAHA___Okinawos salos gy
ventojai pirmą kartą rinko at
stovus į Japonijos parlamentą 
Buvo išrinkti keturi opozicijos 
ir trys vyriausybės atstovai.

MASKVA. — Tassas paskel
bė, kad be įgulos erdvėlaivis 
“Luna 17” jau skrieja apie mė
nulį 43 mylių orbitoje. Vokie
čių observatorija irgi sugauna 
Lunos signalus. Spėjamą kad 
laivas bandys nusileisti ant mė
nulio.

000 žodžių ir jie esą sovietų 
• slaptos policijos rankose. Gali
mas daiktas, kad -sovietų sau
gumas dalį tų pareiškimų savo 
pačių iniciatyva išleido ir par
davė vakarų leidykloms. “Life”

šiais metais Kinija laimėjo 
daug naujų rėmėjų. Patirta, 
kad Tunisija žada balsuoti už 
priėmimo rezoliuciją, kurią pa
siūlė Alžiras. Pernai Tunisija 
nuo balsavimo susilaikė. Saudi 
Arabija pernai balsavo prieš Ki
nijos įsileidimą, o šiemet ji žada 
susilaikyti nuo balsavimo.

mai yra gerai patikrinta medžia
ga ir nėra jokios abejonės, kad 
tai tikrieji Chruščiovo žodžiai.

Leidyklų žiniomis, Chruščio
vas pradeda atsiminimus tuo lai
kotarpiu, kai jis buvo aukštas 
partijos pareigūnas. Yra jo pa
sikalbėjimai su Stalinu ir apra
šomos varžybos dėl Stalino vie
tos po jo mirties. Aprašomos 
Lavrenti Berjos nužudymas ir 
kiti to laikotarpio įvykiai. At
siminimai neliečia asmenų ar 
įvykių po 1964 m., kada Chruš
čiovas buvo pašalintas iš val
džios ir tapo “neasmenybe”.

Jau tas faktas, kad Tašo agen
tūrai buvo leista paskelbti Chruš
čiovo pareiškimą, rodo, kad 
Kremlius gerokai ussirūpinęs 
tais memuarais. Jo pavardė pa
prastai spaudoje nebuvo mini
ma ir jo 75 gimtadienis praėjo 
nepastebėtas.

“Time” bendrovė turinti 275,- 
000 žodžių Chruščiovo atsimi
nimų, gautų iš “įvairių” šalti

♦ Naujai išrinktas senatorius 
Adlai Stevensonas iš Illinois va
kar senate prisiekė ir pradėjo 
pareigas. Jis užbaigs mirusio 
sen. Dirkseno terminą.

♦ Helsinkyje Įvyko sovietų- 
amerikiečių SALT derybų sesi
ja. Buvo prisiminta, kad dery
bos vyksta lygiai metai.

♦ Sovietų Luna 17 nusileido 
ant mėnulio ir iš jo atsiskyrė 
pirmas aštuoniųį ratų aparatas, 
kuris gali važinėti ant mėnulio 
paviršiaus. Sovietai jį pavadino 
“Lunochodu 1”.!

♦ Egiptas, Libija ir Sudanas 
jau pripažino naują Sirijos vy
riausybę ir pakvietė Siriją pri
sidėti prie jų planuojamos fede
racijos.

♦ Pakistane, Bengalijos įlan
kos apylinkėse prasidėjo šilti
nės ir choleros epidemijos.

♦ Čilės valdžia užmezgė pre
kybos ryšius su šiaurės Korėja.

♦ Illinois sen. Charles Percy 
lankosi Etiopijoje. Ryt jis iš
vyksta į Nigeriją.

♦ Automobilių darbo unijos 
UAW prezidentas Woodcock pa
skelbė, jog streiko metu Sovie
tų Sąjungos darbo unijų vado
vybė pasiūlė UAW unijai dova
nų — 50,000 dolerių streiko fon
dui. Amerikos unija pasiūlymą 
mandagiai atmetusi. “Mes turi
me pakankamai rūpesčių su strei 
ku, mums nereikia įsivelti į 
Maskvos aukso nemalonumus” 
— pareiškė Woodcock.

CLEVELANDAS. — Jaunam, 
23 metų jugoslavui grėsė depor
tacija iš Amerikos, nes pasibai
gė jo viza. Jo vienintelė viltis 
likti Amerikoje — per mėnesį 
vesti amerikietę. Kai jis tą pa
skelbė, atsiliepė apie 20 mergi
nų, norinčių ištekėti už Stanley 
Perusic. Dabar jis su vietinio 
radijo stoties pagalba ruošia 
merginų susirinkimą, kuriame 
jis išsirinks savo būsimą žmo
ną.

nių”. Bendrovė atsisako kalbė
ti, iš kur ir kaip ji gavo tą me
džiagą.

Žada parduoti 
P. Afrikai ginklus 
LONDONAS. — Britanijos 

premjeras Heath, kalbėdamas 
istorinėje Guildhall salėje, mies
to mero tradicinės vakarienės 
metu, pareiškė, kad jo vyriau
sybė nutarė parduoti Pietų Af
rikai reikalingus ginklus. Brita
nija esanti įsipareigojusi duoti 
P. Afrikai laivų, bendradarbia
vimas su ja esąs reikalingas šiuo 
metu, kada sovietų laivynas vis 
daugiau traukiamas į Indijos 
vandenyną.

Premjeras Heath pridėjo, kad 
jo vyriausybė nenorinti padrą
sinti Pietų Afrikos aparteido po
litikos. Britai laiko aparteidą 
blogu reiškiniu, kenkiančiu vi- 
soms'rasėmš?'- Britu vyriausybė 
tikisi, kad ta politika anksčiau 
ar vėliau sugrius, tačiau apar
teido nekentimas yra moralinis 
veiksnys, jo negalima maišyti 
su politika ir jos-reikalavimais.

Kalbėdamas apie naminius 
reikalus; premjeras Heath pa
brėžė; kad jis nėnūkryps’ nuo 
konservatorių politikos sumažin
ti vyriausybės išlaidas ir gyven
tojų mokesčius. Vyriausybė kuo 
mažiausiai kišis į gyventojų rei
kalus ir skatins didesnę piliečių 
iniciatyvą. •

Viceprezidento Ky 
kalba West Pointe
WEST POINT. — Pietų Viet

namo viceprezidentas Ky, kalbė
damas "West Pointo kariūnams, 
pareiškė, kad Kambodijai bū
tinai reikalinga P. Vietnamo ka
rinė parama, nes komunistai per 
24 vai. užimtų visą Kambodiją, 
su jos prastai ginkluota, nedide
le kariuomene. Komunistai tu
rį Kambodijoje apie 4 divizijas 
kareivių.

Ky iškėlė Amerikos ir P. Viet
namo puolimo Kambodijoje ge
gužės mėn svarbą. Tas puolimas 
buvo viso karo svarbiausias taš
kas. Priešas po šio smūgio at
sirado, kur jis buvo prieš 10 
metų ir tegali puldinėti mažomis 
partizaninėmis jėgomis. Svar
biausios priešo pastangos buvo 
nugalėtos.

Viceprezidentas susilaukė di
delių plojimų, kai jis papasako
jo, kad Saigono vyriausybė” ne
mokamai nukerpa savo ilgaplau
kius jaunuolius ir jie po šios ope
racijos daug gražiau atrodo, kai 
galima matyti jų veidus”.

Be sovietų Abrasimovo, pasi
tarimuose dalyvauja Amerikos 
Kenneth Rush, Britanijos Sir 
Roger Jackling ir Prancūzijos 
Jean Sauvargnagues, kuriam te
ko paskutiniam susitikimui pir
mininkauti.

WASHINGTONAS. — Spe
cialiųjų karo jėgų — “žaliųjų 
Barečių” daliniai iš 9,000 vyrų 
bus sumažinti iki 6,000.

Ši
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Britanijos princesė Anne vis dar 
iioja trumpus sijonus, nors jos teta, 
princesė Margarita, jau pasidavė nau
jai madai ir vaikščioja su sijonais že* 

miaukeliy.

<•

Sovietai ruošia 
didelį žydų teismą 
TEL AVIVAS. — Izraelio 

premjere Goldą Meir parlamen
to kalboje pareiškė, kad Krem
liaus vadai ruošia didesnį sovie
tų žydų teismą, kuris skiriamas 
išgąsdinti kitus žydus ir sutriuš
kinti jų pasipriešinimo dvasią. 
Paskutiniu metu Sov. Sąjungo
je buvę suimti 39 žydai, po to, 
kai devyni žydai bandė Lenin
grade pagrobti keleivinį lėktu
vą.

Premjere Meir pridėjo, kai 
kurie stebėtojai galvoja, jog Le
ningrado aerodromo įvykiai bu
vo pačios sovietų saugumo poli
cijos provokacija, kad policija 
galėtų pradėti platesnę kampa
niją prieš visus žydus. “Nenu
stebkite, kad sovietų organai iš 
savo kalinių sugebėjo savo gerai 
žinomais metodais išgauti pri
sipažinimus, kitų apkaltinimus 
ir kt.” — pareiškė Goldą Meir.

Ji pabrėžė, kad kiekvienas so
vietų žydas, kuris nori susijung
ti su savo šeima ir Izraelio žmo
nėmis, turėtų gauti teisę išva
žiuoti iš Rusijos.

Vakarų ambasadoriai reika
lauja atviro privažiavimo prie 
Vakarų Berlyno, netrukdomos 
prekybos su Vakarų Vokietija ir 
Berlyno sienos atidarymo ber
lyniečiams. Vakarų ambasado
riai net sutikę nusileisti ir su
mažinti Vakarų Vokietijos poli
tinę veiklą Vakarų Berlyne, bū
tent, uždrausti Vakarų Berlyne 
susirinkti ir posėdžiauti Vakarų 
Vokietijos parlamentui. Vaka
riečiai pažadėję reikalauti, kad 
Bonos vadai atsisakytų Vakarų 
Berlyne kai kurių politinių veik
smų. 5

Sovietai aiškina, kad jie ne
gali nieko dėl? Berlyno pažadė- 
ti/'nes 'Rytinė Vokietija turin
ti suverenines .teises ir turinti 
pati tartis su Bonos valdžia.

Vakartį Vokietija šioms de
ryboms dėl Berlyno skiria didelę 
reikšmę. Ji pareiškė, kad ir su
tarties su Sovietų Sąjunga ji 
tol neratifikuos, kol nebus pa
lankiai išspręsti Berlyno klausi
mai.

• Manoma, kad iki Kalėdų dar 
įvyks du posėdžiai dėl Berlyno. 
Neįmanoma pasakyti, ar sovie
tai sutiks nusileisti ar vėl Ber
lyne atsiras įtempimo židinys.

Sirijos valdžia

ne-

Didėja Pakistano 
audros nuostoliai
DACCA. — Pakistano rytinė 

pusė, nukentėjusi nuo didelio 
uragano ir tropikų bangos, ku
ri buvo 20 pėdų aukščio, dar te
beskaičiuoja savo nuostolius. 
Bengalijos įlankoje yra daug sa
lų. Trylikoje jų nebeliko nė vie
no gyventojo.

Didelė Rytinio Pakistano da
lis, susidariusi didžiųjų upių

BEIRUTAS. — Nauja Sirijos 
valdžia paskelbė, kad ji sudarė 
naują Baat socialistų partijos 
vadovybę ir ji ieškos kelių į 
glaudesnius ryšius su Egiptu, Li
bija ir Sudanu, kurie neseniai 
paskelbė planuoją trijų valsty
bių federaciją.

Iš Damasko pranešama, kad 
naujasis šalies diktatorius, ge
nerolas Assadas paleido iš ka
lėjimo perversmo metu suimtus 
buvusius Sirijos vadus.

Buvusioji Sirijos vadovybė 
griežtai atmetė bet kokias de
rybas su Izraeliu ir pasmerkė 
Egiptą, tokių derybų siekiantį. 
Galimas daiktas, kad Assado va
dovaujama Sirija savo nutarimą 
pakeis ir priartės prie Egipto 
linijos. Egiptas ir Sirija pra
eityje buvo sudarę federaciją, 
tačiau ji gyveno tik trejis me
tus.

Gango ir Bramaputros žemu
piuose, dažnai kenčia nuo įvai
rių potvynių, čia tiek daug van
dens, kad per metus galima už
auginti du-tris ryžių derlius. Vi
sa sritis turi žemės tiek, kiek 
Amerikos Arkansas valstija, ta
čiau kada Arkansase gyvena 2 
milijonai žmonių, Rytų Pakis
tane yra jų 72 milijonai.
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lietuviškoji skau

Prof. Vaclovo Biržiškos
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Ramu Grant parko uoste. Stie
bais čia nebelinguoja baltaspar-

LABAILIŪDNAVyresnysis skautininkas
PETRAS JURGĖLA,

Lietuvos.. Skautu Įkūrėjas, 
"k'atba 'Cleveland© Suvažiavime.

' - V. Bacėvičiatis nuotr.

jungtinį ūpą. Apie spaudiškos 
vakaronės prasmę trumpai drū
tai pakalbėjo Chicagos Skauti- 
ninkų-ių Ramovės p-kas ps. Mer
kys, “Skautų Aido” redaktorius 
s. Toliušis ir dėl sulūžusių ma
šinų linksmai pasiaiškino spau
stuvės “bosas” v. s. Vi j eikis.

meilę prie stovyk- 
Piešė sesė (dar 
Traškaitė.

Bęto, kilo mintis šį mėnesį su
ruošti Žurnalistų Sąjungos pa
vyzdžių spaudos balių, kad ir 
kuklų ir tik savajai spaudai 
“Skautų Aidui”. Mažasis. spau
dos balius (“Skautų Aidui”) bu
vo paruoštas antrosios komisi
jos, kuriai vadovavo energinga 
ps. Dana Kurauskienė, ir įvyko 
lapkričio 14 d. Marquette Parke, 
Cardinal Mundelein salėje.

★ Mažajame spaudos baliuje 
dalyvavusieji pasakoja, kad prą- 
ėjusio šeštadienio vakarą į Car-

Virselis labai savas, labai ar 
tfmasr Ąžuolo ir Gintaro mo
kyklinių stovyklų mažyčiai epi
zodai, Įpinti maloniems atsimi
nimams — apie meškiukus, slam. 
pinėjančius aplink stovyklą, apie 
namukus medžiuose^ taip pat

★ Naujasis “Skautų Aidas” 
(Nr. 8) — vis dar stovyklinis. 
Berods, kai kur ir pirmoji šal
na jau pabaltino žemę, dar kitur 
ir vėjai ir orai, atšalo, o “Skau
tų Aidas” (spalio mėnesio) atėjo 
vis dar su ta pačia šiluma, su 

• stovykliniais atsiminimais ir 
nuotykiais, kurie, be abejo, ly
dės muš -per visus sniego ir šal
čio mėnesius... ligi .kitos stovyk-

NAUJIENOS” KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— WEDNES., NOVEMBER 18, 1970

ten, kur pats “Skautų Aidas*1 
išeina iš spaustuvės — techn. 
redaktoriui v. s. VI. Vijeikiųi.

Visa salė pradėjo kurti hu-

Pirmu jos, .Tarybos, rajo
nų radijų, - tuntų vadovybės ir 
kitų sąjungos skyrių nariai-ės 
dviejų’ dienų suvažiavime svars
tė Įvairius rūpesčius, besikei
čiančios bendruomenės bei skau- 
tybės santykius, vadovybės 
struktūros keitimą, veiklos pro- 
'gramų tobulinimą ir 1.1, žvilgs
nį i artimesnę bei tolimesnę 
ateitį atskiromis temomis patei
kė skautininkai: kun. J. Vaišnys 
SJ, č. Senkevičius, J. Gudaitis 
(raštu), ir -S. Gedgaudienė. Jau- 
nųjų’vadovų požiūrį pristatė ps.

kėje. vyko vadovybės praneši
mai, šakų .posėdžiai, komisijų 
tratėsimai, siūlymai bei disku
sijos. Vakaronės metu pasvei
kintas LSS dvasios vadovas kun. 
J. Vaišnys, SJ, švenčiąs 55-tą 
gimtadienį.

Sekmadienio darbų eilėje pa
maldos, šakų pasitarimų tąsa, 
visumos posėdis ir suvažiavimo 

f’Marydamas ši stu- 
tl^jnp^uvažku'imą.

— Jei visi ir visos ir nepasi
darysite kapitonais po šių kur
sų, tai bent įgysite daug žinių iš 
laivininkystės, navigacijos, jū
rų istorijos ir bendro jūrinio 
skautavimo, — užtikrino kursų 
antros laidos lektorius dr. Jurgis 
Anysas, prityręs buriuotojas bei 
De Paul universiteto profesorius, 
sutikęs pašvęsti daug laiko Bro
lijos ir Seserijos jūrų skautų- 
čių vadovų paruošimui, ši ant
roji kursų laida prasidėjo lap
kričio 10 ir truks 15 savaičių.

Skautininkas
AUGUSTINAS ©RENTAS,

Skauto Aido" -žurnalo administra 
torius

juokavo naujam

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

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

CLEVELAND© SUVAŽIAVIMO DALYVIAI PAMALDOSE

Pirmoje eilėje (iš dešinės) — LSS-gos Tarybos Pirmininkas v. s. Antanas 
Saulaitis, Brolijos Vyr. Skautininkas v. s. Potras Molis, Seserijos Vyr. Skau
tininke s. Lilė Milukienė ir Akademikig Skaučių D-vės Vadė s. Stefa Ged

gaudienė. -f. J,’’, -U
V. Bacevičiaus nuotr.

— Ką jūS' darysite su tokiu 
gausiu prieaūgliu, jei neturėsi
te kuo buriuoti?

— Kaip jūs paruošėtė naujus 
jūrų skautų vadus be vandens 
užsiėmimų? ■

— Kaip jūs išlaikysite bu
džių veiklą be plaukiojimo pa
statų?

— Ko verti jachtų vadų kur
sai be praktikos ant denio? — 
klausimas po klausimo plaukė 
jūrų budžių Įgulos adresu, ku
ri ne tik moraliai, bet ir praktiš
kai atsako už jurų skautų veik
lą Chicagos Lftuanicos tunte.

Po “Perkūno” jachtos nusken
dimo praeitą pavasarį, naujos 
jachtos įsigijimo reikalas pasi
darė degamas. Nuoširdžios visų 
Chicagos tuntų kooperacijos dė
ka varžybų šventėje ir dėl gau
sių lietuvių prekybininkų do
vanų šveifei (už ką jūrų bu-

Šias eilutes rašančiam ir; da
bar neaišku, ar buvo “Skautų 
Aidas” kada nors pardavinėja
mas. viešame knygyne? £

> r . • j^nas

. edmvnd^ JasiBneg, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos * įdo
mios žinios apie tą šią dienų būtinybę, 32 pst 1

ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN- 
TOJAI. Polenrikay 52 psl

w),^- S0°V miest, sy™>.

KO APKLAUSOMOS trtTUVOS MOKYTOJO DAR-
80 APLWKTB«. pasiskaitymai visiems. 69 psl.

V’om žometm, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeolotfinč ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio prtdžia Jas ir kilus tei- 
dmhis galima gauti Naujienose, atsUankius asmeniškai arba prisiim
tas piniginį orderį.

Visi svarstymai, sugestijos 
sekretoriato užprotokoluoti, 
Oįsiūlymų komisija, pasita- 
rimų ir posėdžių intarpose 
kruopščiai svarsčiusi, su
mavusiu pateiktąsias mintis,' 
suvažiavimo baigmėje pri- 
siat| -18 , siūlymų, kuriuos 
atitinkami sąjungos organai 
turėš<,. giliau : išnagrinėti, 
. praplėsti arba .Įvykdyti..,

. Į 18 studijinių siūlymų Cleveland© 
įlieta naujo kraujo

Viršutiniu pagrindiniu įrašu Cleveland© 
tija — sąskrydžio šeimininkai — pasveikino šiame mieste įvykusį 
LS Sąjungos studijinį sbvažiavimą, įvykusį paskutinį spalio sa
vaitgalį. Prasmingą žvakės simboliką paryškino ir dvi bažnyti- 
iiio bei liet, skautybės kalendoriaus datos: Visų šventųjų šventė 
ir 1*SS 52-sis gimtadienis, kurie sutapo su suvažiavimo uždarymo 
diena.

O akys vis seka . . . 
kad ir svetimas jachtas

Truputis apie jaunuosius jūri
ninkus, naujuosius kursus ir 

Jachtos Fonda

Tarybos pirmininkas v. s. 
Antanas Saulaitis pasakė: 
“Mūsų sąjūdis savo esme 
yra rezidencinis tautiniu, 
valstybiniu ir juridiniu at
žvilgiais. Visi ir visos pri
valome visomis išgalėmis 
šiuos lietuviškus reikalus 

išlaikyt?’.

Bu v. Brolijos Vyr. Skautinin
kas VI. Vijeikis, grįžęs minti
mis į apdovanojimo ženklus, ku
rie viename posėdyje buvo svar
stomi, atsisveikindamas juos 
aptarė simboliškai r “Mūsų jau
nimas yra m ūsų/medaliai: juos 
mes nešiojame su didžiausiu iš
didumu”. ‘Fo trumpą atsisvei
kinimo žodį pasakė taip pat Se
serį j os-Broli jos Vyr. Skautinin
kai, v. s. M. Jonikienė ir Įkūrė
jas. Suvažiavimas uždarytas

nės jachtos. Nebelaksto čia din
gės su įkaitusiais buriuotojais 
nuo krantinės iki denio, tik ru
dens vėjas nuo parko medžių 
taršo nugeltusius lapus ir lyg 
plačia sauja juos beria į uosto 
vandenį.

Tuščia dabar Grant parko 
uoste. Prieš gerą mėnesį pasku
tinės jachtos pakėlė bures ir at
sisveikino su buoja iki pavasa
rio. Palydėdamos vasarą, tada 
paskutinį, kartą pakėlė bures fr 
Nerijos vietininkijos jūrų skau
tės, besidžiaugdamos iškyla ant 
brolio Dičiaus jachtos.

Šiandien beliko tik malonūs 
paskutinio buriavimo prisimini
mai, kai prigulusi jachta piovė 
Michigan© bangas ir plakėsi, lyg 
pavargusi peteliškė, šiandien 
jachtos ramiai ilsisi žiemos uos
te, ir jūrų skautės bei j ūrų skau
tai “buriuoja” Jaunimo Centre, 
jūrinio skautavimo teorijos ži
nių platumoje. Auga Nerijos 
vietininkijos jūrų skaučių eilės 
amžiumi ir skaičiumi, jau prašo
kusios 50, auga patyrimas ir ži
nios ruošiant naujas vadoves.'

Pavasarį.’ pravesti jachtų 
vadu bei buriavimo in
struktorių kursai labai su
stiprino Jūrų skaučių veiklą.
Deja, smarkus jūrų skaiitų 

‘i bei j ūrų skaučių vienetų augi
mas ir ateities perspektyvos rei
kalauja didesnio skaičiaus pa
ruoštų vadovų ir vadoviij Todėl 
buvo įsteigta antroji kursų lai-

Vladu Rupinsku, laivo vado pa
vaduotoju. 1

— Sveikinam antrą jaunystę 
pradėjus,
laivo vadui, buvusiam Brolijos 
Vyriausiam Skautininkui jo ka
dencijos Brolijos vadijos nariai.

— Skautaujant nėra pirmos 
ir antros jaunystės. Yra tik šių-' 
žiną jaunystė— nepasidavė nau
jas laivo vadas, šias pareigas jau 
ėjęs prieš 22 metus.

— Sveikinam su laivo vado 
pareigomis, — spaudė kairę se
sės jūrininkės?

— Koks čia laivas, čia jūrų 
skautų tuntas, — juokėsi ge
rai nusiteikęs brolis budys. .

Laivo nariai augo, kaip gry
bai po lietaus. Lapkričio 1 d, 
Algimanto laivas turėjo 52 jū
rų skautus bei kandidatus. Visi 
jie puikūs;vyrai, būsimi tvirti 
jūrų skautininkai. Visiems lie
kant po viena L. K. Algimanto 
laivo vėliava, buvo- sudarytos 
dvi' valčių • grupės, joftiš- vado
vaujant laivo vadui ir pavaduo
tojui. ’t' ‘ ,
Kaip Įsigyti antrą “Perkūną**, 

vietoje.nuskendusio? ’ j A
Kiekvieną- sekmadieni Jauni

mo Centrė gali sutikti unifor
muotus “Prezidento Smetonos” 
įgulos j ūrųĮbudžius: L. Kupci- 
kevičių, A. RegĮ, Čepėną, E. 
Leipų, kurie “Nemuno” ir Al
gimanto laivuose eina instrukto
rių pareigas sueigų užšiėrhimuo-

tautos himnu.
Grįžę į namus, pergalvojame 

ir susumuojame dviejų dienų 
akimirkas. Būta ir priešingu
mų ir abejonių — tai žmogiška: 
kiekvienas prie problemų pri
einame skirtingu žvilgsniu, niu
ansu ar metodu. O dabar svars
tant verta pakartota šeimininkų 
clevelandiečių linkėjimą suva
žiavimui:

Gvildenami klausimai ir abe
jonės teišryškina gilų tikė- 
jimą ir ryžtą širdyse, kad 
ir vėl išsisklaidydami j vi
sas puses, būtume dar la
biau užsidegę skautybės 
idėja, ryžtingi ir valingi 

ištesėjime”. j. t.

apie flirtą ir 
Hnių vartų, 
nedailininkė)

šiame numeryje gausu lais
valaikio ir pratybų uždavinių — 
problemų, daug naujienų iš visų 
kampelių, iš plačiųjų skautavi
mo sričių, iš lietuviškosios is
torijos, literatūros, spaudos. Iš
ryškinti netikėti kūrybiški įvy
kiai, plačios informacijos iš viso 
pasaulio skautiškųjų vietovių, 
žurnalą užverčia Algis Drim
ba su savo komiškais nuotykiais. 
Daug malonių iliustracijų, pie
šinių.

★ Ar tik ne pirmas atsitiki
mas? žinomame Chicagos “Mar
ginių” knygyne, esančiame Mar
quette Parke, jau galima pama
tyti ir įsigyti “Skautų Aidą” — 
mėnesinį skautų-čių žurnalą, ei
nantį 47-sius metus.

“Skautų Aidas” čia atsira
do netikėtai, lygiai, kaip netikė
tai jis pradėtas nuo šių metų 
leisti Chicago je (ankstyvesni 
“S. A.” kelio tarpsniai, žvelgiant 
atgal, buvo: Oakville, Toronto, 

• Detmold, Kaunas, Šiauliai).
“Marginiai” jau iš seno labai 

i maloniai,• šalia knygų, aptarnau
ja ir periodinės spaudos mėgė
jus. čia atskirame skyriuje 
tvarkingai išdėstyti naujausieji 
ir užsilikę lietuviškieji laikraš
čiai ir žurnalai. “Skautų Aido” 
.ligi .šioj-nebuvo. “Mąrginių” ve
dėja, paklausta,-kodėl .nelaikan
ti “Skaptų Aido”, atsakė kitu 
teisingu klausimu ir įdomiais 
komentarais: “0 ar j ūs man siū
lėte kada “Skautų Aidą” ? Apie 
tokį žurnalą esu girdėjusi, bet 
kad jūs< užsidarę nenorite j o 

■kitiem parodyti; kas kaltas ?” Po 
šių žodžių “Skautų Aido” admi
nistracija galvotrūkčiais prista
tė .keletą rugsėjo mėnesio eg
zempliorių, .0 vėliau — ir spalio 

, ((Nr. T ir Nr. 8), likdama “Mar
ginių” vadovybei labai dėkin-

— Kreipkitės į tuntą, į Broli
ją, į Pirmi ją. Rinkite aukas. 
Verbuokite mecenatus! — da- 

j vė patarimus didelis jūrų skau
tų bičiulis.

Nepasikliaukite tik savo jė
gomis. Kreipkitės Į visuomenę.

I Lietuvoje juk visos jūrų skau- 
Į tų jachtos buvo rėmėjų nupirk- 
I tos, — priminė praeitus laikus 
senas skautininkas.

'Problema nėra lengva, tačiau 
! išsprendžiama visiems vieningai, 
i ištvermingai veikiant.

Didžioji 80 jūrų skautų bei 
! vadovų įgula Lituanicos tunte 
I nekantriai lauks to pavasario, 
kai jų jaunos rankos iškels bu- 
resr ant nuosavos jachtos Miehi- 

! gano vandenyse. B. Banga

Suvažiavime dalyvavo 49 Bro
lijos“ atstovai, 68 Seserijos na
rės ir 3 svečiai iš Cleveland©. Da
lyvių būta iš Chicagos, Cleve
land©, New Yorko, Omahos ir 
mažesniųjų Atlanto rajono vie
tovių, o taip pat lū Kanados ra
jono atstovų. Akademikai skau
tai. paskutiniame penkėmety ak
tyviai Įsijungę į draugovių, tun
tų ir rajonų veiklą, šiame su
važiavime sudarė gausų penkta
dalį.

Ruošimo komisijos p-kui fil. 
8. Matui suvažiavimą atidarius 
(spalio 31 d.) ir Tarybos p-kui 
v. s. A. Saulaičiui perėmus ves
ti atidarymo iškilmes, sveiki
nimo žodžius pasakė Įkūrėjas 
P. Jurgėla. Garbės Skautininkas 
V. šehbergąs ir v.- s. O> Zails-

arti šimto “Skautų Aido” ger
bėjų. Rengėjų komisija tiek Įr 
tikėjosi, išsinuomodama nedide
lę patalpą. Tačiąu pelno suma 
smarkiai prašoko lūkesčius: 
“Skautų Aido” administracijai 
įteikta 201 dol, vietoje lauktų 
ir numatytų $150. Kai bus ap
mokėtos paskutinės išlaidos, Ko
misija “S. A.” paremti tikisi 
perduoti , dar porą dešimtiniij.

Pakilusios nuotaikos ir kritiš
kų pokalbių, metu 'svečias A. Bi
liūnas spontaniškai pasiūlė, 
pildyti tuščią lėkštę —- aukomis t 
— ir pats pirmasis Įmetė penki
nę. Kai lėkštė apkeliavo stalus, 
joje jau gulėjo 45 doleriai.

Antrasis netikėtai ^įdomus 
momentas buvo trijų “S. Aido” 
nemokamų prenumeratų skirs
tymas burtų keliu-; Nuostabiu 
sutapimų, pirmoji nemokama 
prenumerata teko tam pačiam p. 
Biliūnui. Buvo daug klegesio,- 
linksmo juoko, o vargšas lai- 
mingasis A. Siliūnas buvo pri- 
blokštas, kol prašneko: “Ką aš 
dabar darysiu? Mano duktė pre- 
numeruoja “S. Aidą”, mano 
žmona skautininke prenumeruo
ja, dabar ir aš jau būčiau pre
numeratorius. Labai prašau sią 
laimėtą prenumeratą .perrašyti 
Vasario 16-tosios gimnazijai”. 
Antrąją nemokamą prenumeratą 
laimėjo (kokių pokštų tie bur
tai neprikrečia„.) paties “S. Ai
do” redaktoriaus dukrelė Indrė 
Toliušytė. Buvo vėlokas laikas, 
ir Indrės jau nebebuvo, tai pa
pildomu traukimu nemokama 
prenumerata teko p. Gudaitienei. 
Trečiasis burtų pokštas Įvyko, 
kai ir trečioji prenumerata pa
teko ne ten, kur reikia; pateko

NERIJO* VIETININKIJOS JŪRŲ SKAUTĖS RAKO MIŠKE, 
stovyklavusios Kėmet liepos 11— 25 dienomis.

B. Juodelio nuotr

juda ir judina
Iriginaliu būdu įsijungė į 
btąjj spMdos mėnesį. Chi- 

:autininkų-ių Ramovė 
išgirdo Liet. Bendruo- 
ietimą ateiti į talką 

spaudai lapkričio mėnesį, kuris 
t pavadintas spaudos mėnesiu. 

Turint daug darbingų ir ener
gingų norų, bet neturint ište
klią, Chieagos skautininkų ir 
skautininkių žvilgsniai pirmiau
sia pamatė savąjį — Liet. Skau
tų 3-gos — mėnesinį žurnalą 
“Skautų Aidą” ir visą lapkritį 
paskyrė jam paremti. Tuojau 
pat susirišo su “Skautų Aido” 
administracija ir, aptarę bendrą 
planą, apsiėmė visų kontinentų 
lietuvių skautų-čių vienetuose 
pravesti “Skautų Aldo” prenu
meratos rinkimo vajų. Sudarė 
komisiją, kuriai vadovauja v. s. 
V. Tallat-Kęlpša, ir nąujausia- 
r^e. “Skautų Aide” , (spalis, 
Nr. 8) paskelbė vajaus taisyk-

SKAUTU/
LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

Sekmadieniniais visas Jau
nimo Centro klases užpildo 
skautų ir skaučių vienetai.
Po sueigos, skautiškų unifor

mų būryje gausiai baltuoja jū
rų skautų kepuraitės.

Nuo spalio 18 d. vienerių me
tų kadencijai Algimanto laivo 
vado pareigas iš v. v. Jono Jova- džiai yra bei galo dėkingi)v keli 
rausko perėmė j. v. s. Bronius šimtai vėl papildė Jachtos Fon- 
Juodelis su tvirtu talkininku ps. dą.

Skautininkas -
JUOZAS TOLIUŠIS,.

Skautu Aido" žurnalo redaktoriui

Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 
knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 doleri: ' -

V ■ , ...„ui- / .. , Z
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ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS

Čikagiefė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 pel.

L. PembrlūrtM, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams 
Tik 33 psl., bet juose daug pasakyta. > • — •- ■ <•

Dr. A J. Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE* tdo-



“Į Laisvę” žurnalo “išmintingo” 
elgesio pavyzdžiai

šiauliškis Liudas Jakavičius 
ne tik kalendorius leisdavo, 
bet ir įvairių patarimų knyge
lių išspausdindavo, pvz_, kaip 
mandagiai elgtis, kąip meilės 
laiškus rašyti ir kt. Dabar išei
vijoje įvairūs patarimai spaus
dinami Lietuvių Fronto Bičiu
lių politikos žurnalo “į Lais
vę”.

Redaktorius Leonardas Va
liukas 47 — 48 numerio įžan
giniame duoda patarimų spau
dai, veiksniams ir visuomenei. 
Rėžia jis, jog “visuomenė turi 
teisę ir pareigą reikalauti iš 
veiksnių veiklos planų, pačios 
veiklos ir darbų ataskaitos”.

Nežinoma, kuo L. Valiukas 
savo žodyne skiria veiklą nuo 
darbo, bet labai plačiai žino- 
ma, jog jis yra vienas iš žymių 
žymiausių veiksnių — Rezo
liucijoms remti Komiteto pre
zidentas.

Kokias jis visuomenei apys
kaitas duoda? Atsakvmas vra 
buvusio to komiteto nario An
tano Skiriaus leidžiamame 
LAV laikraštyje. Ten tvirtina
ma: Rezoliucijoms Remti Ko
mitetas, L. V.' vadovaujamas 
veiksnys, vengia sušaukti me
tinius susirinkimus, kuriuose 
būtų perrenkama vadovybė; 
spaudoje neskelbia aukotojų ir 
metinės apyskaitos; nepatei
kia apyskaitos metiniams susi
rinkimams; valdyba papildo
ma kviestiniais, tik pirminin
ko partinio nusistatymo asme-

nimis; surinktos aukos naudo
jamos grynai pagal vieno as
mens norą ir supratimą, kar
tais gal ir nevisai komiteto rei
kalams.

Platesni priedai nereikalin
gi. Labai ryškus Leonardo Va
liuko išmintingos politinės 
veiklos būdas: pačiam peikti
nai elgtis, bet nenustoti kitus 
peikti. O tai ir yra tikrų tik
riausia “Noblesse oblige”.

ašing- 
bet 
tai
ne
tik 
bū

Buvo laikas,' kai Leonardas 
Valiukas aiškino: 
tone būtų ne demokratų 
respublikom; vyriausybė, 
nė komiteto nė rezoliucijų 
reikėtų. Kitaip sakant, 
šmakšt ir Lietuvos byla jau 
tų i Jungtines Tautas įkišta.

Laikai keitėsi. Vašingtone 
respublikonai. Rezoliucijoms 
Remti Komiteto informacijos 
žinvba išdidžiai rašė: “Krašto 
administracija mūsų pusėje. 
Dabartinė krašto administra
cija yra tam reikalui palanki. 
Rezoliucijoms remti Komiteto 
nariais yra net JAV-bių prezi
dentas Richard M. Nixon, vice 
prezidentas Spiro T. Agnew ir 
ir eilė kitų administracijos pa
reigūnų”.

Nedaug laiko po to džiūga
vimo praėjo ir dabar iš fronto 
žurnalo išskaitome, kad admi
nistracijos palankumo ar prie
lankumo nebėra ir kad Rezo
liucijoms Remti Komitetas “ty
liai, bet mažesniu atkaklumu,

Winston Churchillio sūnėnas John Spencer Churchill surengė savo meno darby parodą. Čia jis 
matomas prie savo dėdės Winstono portre u. Sūnėnas gerokai panašus i Winstoną.

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanasBE DRUSKOS
Kieti viršeliai— 54.00, minkšti — §3.50. 404 puslapiai.

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

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608.

—Sek pasaką, mamyte,
- • Apie senus laikus,

Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

' S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai J ' — * i!*   • • V • - ---

siėms bei jaunimui:
’ 1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY

NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

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

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. 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 psl., $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.

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

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau^ kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- • * • • -_

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

ROCKFORD, ILL
Mirė Petras Bartkus

Po trumpos ligos švedų 
ninėje mirė Petras Bartkus, su
laukęs 84 metų amžiaus.

Velionis į šią šalį atvyko dar 
visai jaunas būdamas. Atvyko 
jis į Spring Valley, kur kelis me
tus dirbo anglių kasyklose. Drau
gų paragintas, jis atsikėlė į 
Rockfordą, kur pradėjo dirbti 
mašinų išdirbystėje. Su Mare

ligo-

Korsokaite sukūrė šeimą ir už
augino sūnų Petrą. Prieš kufrį 
laiką mirė jo žmona.

Išdirbęs 37 metus vienoje įmo
nėje, velionis išėjo į pensiją. Bu
vo gero būdo ir draugiškas. Pri
klausė Lietuvių Piliečių šalpos 
klubui. Paliko sūnų Petrą, jo šei
mą ir kitus gimines. Palaidotas 
buvo Greenwood kapinėse.-

Velionis Rockforde išgyveno 
56 metus. »• žvalgas

l . ----------
1 lis lėšų telkimo šaltinis — Tau
tos Fondas. Gausesnės aukos 
padeda Vlikui vesti kovų Lie
tuvos išlaisvinimui, radijo 
žinių perdavimui į okupuotą 
Lietuvą, Eltos žinių biuletenių 
leidimui svetimomis kalbomis, 
neperiodinių leidinių ir studi
jų paruošimui, kuriomis pri- 

apie oku- 
ir genocidą

Lietuvoj.
ParkoTautos Fondo 
J. Urbelis prašo 

lietuvių nepamiršti
kaip ir anksčiau, vykdo antrą
jį savo plano tikslą: išgauti 
JAV-bių vyriausybės prielan
kumą Kongreso priimtai H. 
Con. 416 rezoliucijai vykdyti, 
t. t, iškelti Baltijos valstybių 
bylą Jungtinėse Tautose”.

Vadinasi, ir čia labai išmin
tingai, kaip tikras respubliko
nų partijos narys, Leonardas 
Valiukas elgiasi: nėra vyriau
sybės prielankumo, bet ir ne
šaukia, jog reikia Vašingtoną 
užversti laiškais, nes ten val
džioje yra jo partijos žmonės 
ir dar net jo komiteto nariai. 
Junta L. Valiukas iš kur vėjas 
pučia ir žino, kur nuneštų jo 
paleistą burbulą.

Jaunimas — Lietuvos ateitis, 
jaunimas — lietuvybės išlai
kytojas išeivijoje. Taip daž
nai patriotizmu . degą mūsų 

‘ai ir rašytojai {praby
la, kviesdami jaunimą į lietu- 
bybės darbus.

Į Liet. Bendruomenės Tary
bą išrinkta ir jaunų žmonių, 
ne iš fronto bičiulių lagerio. 
“Į Laisvę” ' žurnale reiškiamas 
nepasitenkinimas: “Tam tik
rų jaunuolių išrinkimas į LB 
Tarybą yra tikras nesusiprati
mas”.. . Dalis tų jaunuolių 
esanti neverta vietos . LB Tary
boje. ..

Išmintingumą rodo fronti
ninkas. Nieko pakeisti neguli, 
jaunuoliams Tarybos duris ne
gali uždaryti, tai nors duoda 
gražaus elgesio patarimą: “Tie 
jaunuoliai bent metus turętų 
tik klausytis ką senieji “rabi
nai kalbės ir svarstys”

kito rašto suprantama, 
frontininkai Kazį Škirpą

Iš 
jog 
laiko “senu rabinu”. Jam lei
džia žurnale kitus mokyti, apie 
Vliko klystkelius rašyti .

Ponas Škirpa tebesąs Laiki
nosios vyriausybės ministeris 
pirmininkas. Jis įrodinėja, 
jog Vlikas pažeidęs 1941 m. 
sukilimo vyriausybės tęstinu
mą. Labai klystą tie, kurie 
mano, kad 1941 metų sukili
mo vyriausybė jau palaidota...

Duodamas Vlikui patarimus 
ir kalbėdamas apie Vliko klyst 
kelius ponas ministeris pirmi
ninkas nutyli jo vyriausybės 
šunkelius. Nepaaiškina ar su 
vyriausybe tebegyvuoja toji 
delbta racija, kuria pažadėta

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

entuziastingai prisidėti prie
Europos organizavimo naujais paskyrė po 100 dol. Laukiama 
pagrindais. Vyriausias tokios ir apylinkės lietuvių aukų, 
naujos Europos organizato
rius, Adolfas Hitleris, yra 
pats pasilaidojęs, tad neaišku 
kam toji nemirusi vyriausybė 
galėtų prisistatyti su tokia de
klaracija, na, 
persunktais potvarkiais?

- L.Br.

Melrose Parko apylinkė jau

ir su nacizmu

Melrose Parkas
PAGALBA BRAŽINSKAMS

Iš Ankaros, Turkijos sosti
nės, spalio mėn. 30 d. buvo 
paskelbta tokia žinia: “Turlči- 

?ja pasakė aiškiai sovietų vy
riausybei, kad ji nežada keisti 
dviejų sovietinių lėktuvų nu- 
tupdytojus į du Amerikos ge
nerolus ir savo pulkininką”. Gi 
Turkijos užsienių reikalų mi
nisterija spalio 30 d. paaiški
no, kad Turkijos prez. Cev- 
det Sunay painformavo sovie
tų prez. N. V. Podgorny, jog 
nutupdytojų klausimas bus 
sprendžiamas Turkijos įstaty
mų ribose... ”

Žinia rodo, kad Turkijos 
vyriausybė tvirtai laikosi tei
sės, moralės ir garbės princi
pų. Ne tik mūsų laisvės kovo
tojai Bražinskai, bet sovietų 
studentai nebus išduoti sovietų 
egzekucijai. Lietuvių pastan
gos — daugybė laiškų, 'telegra
mų Turkijos vyriausybei, Vli- 
io atstovo R. Kezio , adv.E. Ar- 
manienės ir A. Rudžio pastan
gos Ankaroje turėjo nemažos 
įtakos, lemties Turkijos vy
riausybei padaryti nusistaty
mą. Laimėta daug, bet nega
lima sakyti, kad laimėta vis
kas.

Pirmiausia, dabar reikia sku 
biai siųsti padėkos laiškus ir 
telegramas Turkijos preziden
tui. Bražinskui, kaip Turkijos 
vyriausybė pažymėjo, yra kraš 
to įstatymų ribose. Jie gali bū
ti teisiami. Reikia skubiai or
ganizuoti Bražinskų gynybą. 
Reikės mūsų atstovams keliau
ti į Turkiją. Tam reikia pini
gų. Be to, reikės samdyti ir 
turkų advokatus. Išlaidų daug. 
Tai turėdama galvoje, LB Mel
rose Parko apylinkės valdyba 
ir kitų organizacijų atstovai 
susitarė, kad Melrose Parko ir 
apylinkės lietuvių savo auką 
Bražinskų gelbėjimui gali įtei
kti įgaliotiniams, kurie surink
tas aukas perduos Altui ar 
Tautos Fondui. Įgaliotiniais 
paskirti O. Mejeris ir K. Taut
kus, 
pais 
Taip 
savo 
pagalbai, 
Melrose Parko 
riams: K. Jukneliui, V. Lyons, 
A. Repšienei, kun. S. šantarui. 
Kas norėtų, kad auka būtų pa
imta iš namų, gali skambinti 
telefonu FI 5 - 1510 ar 644 - 
2507. Antros kartos lietuvis 
Walter Vitortas, Lietuvių Ame 
rikos piliečių Klubas ir LB

BALFO PINIGINIS VAJUS

Melrose Parko Balfo 117 sky 
rius piniginę auką visame pa
sauly vargstantiems lietuviams 
sušelpti. Savo duosnumu ir pa 
galba suteiksite jiems džiaugs
mo ir palengvinsite vargo ir 
skurdo dali, už ką jie aukoto
jams bus dėkingi ir prisimins

nantiems lietuviams, kuriems 
auka pagal išgalę nesudaro sun 
kūmų ar biudžetinės proble
mos, yra šventa pareiga parem
ti savo brolį ar seseria varge ir 
skurde. Aukas reikia siųsti iž
dininkei A. Repšienei 1016 Lin
den Ave. Bellwood, Ill. 60160 
ar skambinti telef. 544 — 3880. 
Galima aukas įteikti ir kitiems 
valdybos nariams: J. Urbeliui, 
kun. šantarui, K. Jukneliui ir 
Z. Sinkevičienei. Kad auka 
būtų paimta iš namų, skambiu 
Ii telef. 544 - 3880.

TAUTOS FONDO’ 
ĮGALIOTINIS

Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondo igaliotiniu Melrose c O
Parko ir apylinkės yra Juozas 
Urbelis, 1649 N. Broadway, 
Melrose Park, Ill. 60160. Telef. 
FI 4 - 9033. Jis priima Tautos 
Fondo aukas. Vliko vieninte-

menama pasauliui 
panto žiaurumus 
okupuotoj

Melrose 
įgaliotinis 
apylinkės
ir Tautos Fondo, pagal išgalę 
kiekvieno lietuvio pareiga pa
skirti savo auką ir jam. Ir Bra
žinskų gelbėjimui Tautos Fon
das daug prisidėjo ir padeda 
Vlikui. Jis finansuoja jo at
stovų keliones į Turkiją, jis 
prisideda ir prie Bražinskų 
gynybos suorganizavimo. Jei
gu bus teismas, teks finansuoti 
ir samdomus turkų advokatus. 
Jūsų parama yra spartesniu 
žingsniu į Lietuvos laisvę. Au
kas įteikite Tautos Fondo įga
liotiniui J. Urbeliui. (kt)

NYKSTA RIMTOJI 
MUZIKA

Muzikos plokštelių gaminto^ 
jai sako, kad 1960 m. klasiškos 
muzikos plokštelių buvo par
duota viso tiktai 18 procentų. 
Dabar dar nukrito pardavimas 
5%. Kodėl taip yra? Todėl, kad 
naujoji gentkartė perka Rock 
and Roll muziką-, kaip mąr£ 
juaną.

Nyksta ir rimtas menas, dailė, 
muzika. Klasikos vietoje plinta 
nešvarūs krutanti paveikslai, 
smunka moralė, humanizmas, 
daugėja kriminalas — ir bai
mė ... M. š.

ELEMENTARIAUSIA
... v ARITMETIKA
Naujoje Gvinėjoje kai kurios 

gentys savo aritmetikoje tevar- 
toja tiktai tris skaičius: “vie
nas”, “du” ir “šuo”, “šuo” — 
reiškia “keturi”, kadangi šie 
gyvuliai turi po keturias kojas. 
Taip, norėdami pasakyti-, “šeši”, 
sako “vienas šuo ir du”. Vietoj 
“devyni”, sakoma “du šunys ir 
vienas” ir taip toliau. ■'

« -------------- —.—   — ---- g-rr-a,DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA į 

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą AdomaitįDėdę Šerpą i 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas" ir klausėsi I 
j'o paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti-senus lai- | 
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietųvįs į 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para- | 
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa- ’ 
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimuiį . rašytojo Ą. .■ 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine formų pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų .išeivių Jvie- . 
šuolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla;£

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, ^ 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožais Išleido Ame- * 
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962'rn.<206 pšl^ 
kaina 2 doL ‘ " U’/ *. ' ~“

. . . ■ * . ' . r • ' r- ■ . \r- -ę--“

t GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRAcnOJE^', v

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 namam* įsigyti*

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
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

Taupymo Indillal
Apdrausti ltd $20^00,

Įgaliotiniai su aukų la- 
nevaikščios po namus, 
pat kiekvienas lietuvis 
auką, skirtą jBrazinskų 

gali įteikti ir LB 
valdybos na-

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So, Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
įsteigta 1923 metais Tri. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vsL

Alto konferencija -
Praeitą šeštadienį, lapkričio 14 dieną, prasidėjo ir 

pasibaigė Amerikos Lietuvių Tarybos trisdešimtoji kon-, 
ferencija. Tuojau po devintos ryto pradėta suvažiavusių 
atstovų registracija, o kelioms minutėms po šešių sugie
dotas Lietuvos himnas ir pradėtas atsisveikinimas. Eu
genijus Bartkus labai teisingai pareiškė daugumos nuo
taikas, kai pasakė, kad nenorįs konferencijos baigti, 
nors paskutiniai dienotvarkės paragrafai verčia jį tai da
ryti. Jis pats net nenorėjęs konferencijos baigiamojo 
žodžio tarti. Toms pareigoms jis pakvietė p. Leonardą 
Šimuti, didoką Alto konferencijų skaičių uždariusį.

Trisdešimtoji Alto konferencija mažai kuo tesiskyrė 
nuo anksčiau buvusių šios didelės Amerikos lietuvių orga
nizacijos konferencijų, bet kiekvienas Alto konferencijų 
veteranas jautė, kad konferencijos nuotaikoje ir eigoje 
vis dėlto vyksta pakaitos. Vieni Alto veteranai šioje kon
ferencijoje jau visai nedalyvavo, kiti atvyko į konferen
ciją, bet jau į posėdžius negalėjo ateiti,- o tretieji dalyva
vo paskutiniuose posėdžiuose. Jautresnioji vadovybė bū
tų galėjusi su besitraukiančiais kovotojais bent šiltai 
atsisveikinti, bet, matyt, buvusioji apie tai nepagalvojo, 
o gal net neturėjo laiko apie tai pagalvoti. . ,

Konferencijoje vyko pakaitos ne todėl, kad-pats. Al
tas būtų pasikeitęs, bet jos vyko, svarbiausia, dėl pakai
tų, Įvykusių ir vykstančių Altą sudarančių organizaci
jų eilėse. Tos pakaitos vyko ir vyksta kiekvieną metą, 
pamažu, nejučiomis, veik nepastebimai. Pakaitos atneša 
konferencijon kitus žmones ir kitas nuotaikas. Visa eilė 
problemų, dėl kurių kitose šios organizacijos konferen
cijose būtų buvę sukelti aštrūs debatai, šioje konferen
cijoje praėjo labai ramiai. Kitos konferencijos vadovy
bės rinkimus atidėdavo ateičiai, kartais trukusiai net ke
lias savaites, ši konferencija naują pirmininką. -išsirinko 
dvidešimties minučių laikotarpyje. Anksčiau iš naujai 
skiriamų žmonių bandydavo išsiderėti reikalingos tole
rancijos, neiškrypti iš pagrindinio kelio, šiandien kalbos 
apie toleranciją atrodytų įžeidimu, tolerancija savaime 
yra suprantama... ?' *

Jeigu palyginti prieš dvidešimtį arba net prieš pen
kiolika metų Alto konferencijos priimtas rezoliucijas su 
praeito šeštadienio konferencijos priimtomis rezoliuci
jomis, tai taip pat rasime skirtumo. Bendros Lietuvos 
laisvinimo reikalą liečiančios rezoliucijos yra ^panašios,

Tai Martyno Mažvydo žo
džiai lietuviams.

, Keli Šimtmečiai prabėgo, bet 
tie žodžiai niekad nenustos 
reikšmės. Net ir šiandien mes 
galime drąsiai siūlyti tą patį: 
imkit lietuvišką knygą ir ją 
skaitykit

Vyresniesiems nevertėtų aiš
kinti apie {lietuviško spaus
dinto žodžio kelius. Jie labai 
gerai žino caristinės Rusijos 
okupaciją, kada buvo uždraus 
ti ‘ spausdiniai lietuviškomis 
raidėmis. Buvo įvesta vadina
moji graždanka, Vilniaus ge
neralgubernatorius Muravjo
vas ypač aštriai kovojo prieš 
knygas lietuviškomis raidėmis. 
Šiandien sunku tarti kiek lie
tuvių knygnešių, tuo laiku ga
benusių lietuviškas knygas iš 
Prūsų, baigė savo dienas Sibi
re, kiek iš jų padėjo savo tur
tą, sveikatą ir gyvybes už lietu
višką spausdintą žodį.

Šiandien spausdintas lietu-

.viškas žodis komunistinio oku
panto neva leidžiamas. Bet jis 
leidžiamas tiek, kiek jis tar
nauja maskyi&kei propagan
dai. Laisvo spausdinto žodžio 
mūsų tėvynėje nėra. Jeigu vie- 
na kita knygelė be propagan
dos ir prasprunka, tai tik di
džiulė retenybė. Vertėtų trum
pai sustoti prie minties : ar 
caristinės Rusijos okupacijos 
laiku, ar dabartinės raudono
sios okupacijos lietuviška spau
da daugiau nukenčia. Nesvy
ruodamas galiu padaryti išva
dą: daug daugiau žalos atneša 
lietuvių kalba rašyta propagan
dinė spauda dabar. Nes lietuviš
kai rašytas žodis pasiekia kiek, 
vieną okupuotos Lietuvos už
kampį, o rusiškomis raidėmis 
spausdintas tikrai nepasiekė.

šiandieninė mūsų spauda 
Amerikoje visai laisva ir nie
ku nesuvaržyta. Mūsų rašyto
jų - kūrėjų veikalai išėję iš jų 
kūrybinės dvasios. Kaip jie

. Jie lais- 
savo mintis, ir aie- 

neįtaigojo, ką jie tu
ri rašyti. Jie ir toliau rašys ir
kurs, kad tik mes sugebėtume 
tai įvertinti.

Tas pat ir su lietuviškais 
laikraščiais. Jie skleidžia lie
tuvišką gyvybę, be kurios įnir
tume. Tiesa, yra ir tokios 
“lietuviškos” spaudos, kuri 
lietuviškomis raidėmis tamsu 
ja okupantui, Jygiai kaip ir 
okupuotame krašte. Tariau 
mes atskirsime pelus nuo grū
dų.

Mat ir į okupanto dūdų pu- 
čiantiems čia laisvė...

Alio konferencijos atidaromas žodis

Inž. Eugenijus Bartkus

— žodžiai kiti, mintys — tos pačios — bet rezoliucijos, 
liečiančios lietuvių vienybės ardomąjį darbą yra skirtin
gos. Anksčiau priimtos rezoliucijos piršto galą uždėda
vo ant žaizdos. Jeigu žaizdelė būdavo nedidukė, tai jo
kios rezoliucijos nebūdavo. Pakakdavo debatų metu pa
leisto karboliaus, kad žaizda savaime užaktų. Tuo tarpu 
šioje konferencijoje net ir debatai dėl ardomojo darbo 
buvo kitokį. Debatų metu, palyginus švelni, rezoliucija 
buvo tiek nutašyta, nuobliuota ir nušlifuota, kad Trūk
tai, kuriems ji pradžioje buvo taikoma, galės ramiausiai 
tęsti ardomąjį savo darbą, tartum niekas jo nebūtų pa
stebėjęs ir neatkreipęs jokio dėmesio. Rezoliucijoje erze
lių ir ardomojo darbo pradininkai net nepaminėti.

— Gal ir geriau nepaminėti, — pareiškė vienas pasta
bus visuomeninio gyvenimo vingių sekėjas. Geriau, gal, 
yra tiktai ta prasme, kad nekreipiamas organizuotos vi
suomenės dėmesys į kelių žmonių sauvalę. Tai esąs per- 
menkas dalykas, kad lietuvių daugumą turėtų atkreipti 
į jį rimtą dėmesį. Bet jeigu erzelio kėlėjai, pakeitę sar
gybas, gyvens besipučiančios varlės nuotaikomis ir šiais 
metais bandys vesti panašų ardomąjį darbą, kokį jie ve
dė paskutiniais pora metų, .tada nutyĮėjimas juos tiktai 
padrąsins; Tėkš rezoliucijos sušvelnėjimas privers naują 
Alto vadpyybę dar atidžiau sekti vieningo lietuviško dar
bo ardytojus ir iš anksto įspėti plačiąją visuomenę apie 
jų kėslus. ......

Tendencija sušvelninti aštrumus, nušlifuoti kampus 
ir užmiršti smulkmenas jautėsi konferencijos dalyvių 
tarpe. Bet tuo pačiu metu jautėsi ir pasiryžimas tęsti iki 
šio’meto Alto vestą darbą; daryti įtakok, kad rusų pada
rytas smurtas Lietuvoje nebūtų įteisintas; kad būtų 
ieškomos priemonės priversti okupantą atšaukti savo 
karo jėgas ir policiją iš Lietuvos ir kitų, rusų okupuotų 
kraštų;1 kad būtų demaskuojama melaginga sovietų im
perijos agentų propaganda apie tariamą gerbūvį ir moks
lo “pažangą” rusų okupuotame krašte. Jautėsi noras 
tą darbą dirbti vieningai, suglaudus gretas, kad priešas 
pajustų skaudesnius smūgius. . .

Kada Lietuvių Bendruome
nės Čikagos apygardos valdy
ba paskelbė lapkričio mėnesį 
Lietuviškosios Spaudos mėne
siu Čikagos apygardoje, ji tu
rėjo tikslą. Tikslą sukelti susi
domėjimą lietuviškąja spauda. 
Tikslą, kad lietuviškas spaus
dintas žodis taptų gyvesniu lie
tuviškoje visuomenėje.

Vienas kitas lietuvis ėmė ir 
klustelėjo: ką jūs pasieksite, 
tą Spaudos mėnesį skelbdami?

Norite atsakymo? Prašau. 
Spaudos mėnesio paskelbimas 
ir jo išdavos nepriklauso nuo 
skelbėjų. Tas įpriklauso nuo 
pačios lietuviškos visuomenės, 
kaip ji priims skelbtą mintį. 
Ar ta mintis ras atgarsio lietu
viškosios visuomenės tarpe, tik 
nuo mūsų visų priklausys.

Yra suprantančių Spaudos 
mėnesį lyg ir kokiu vajumi., 
Žinoma, galima galvoti ir taip, 
tik tas vajus būtų kiek kitoks. 
Jeigu yra Balfo vajus, mes 
duodame savo auką, už tai nie 
ko negaudami.. Jeigu Spaudos 
mėnesiui skiriame tam tikrą 
sumą pinigų, mes gauname už 
tai lietuvišką knygą ar lietuvis 
ko laikraščio prenumeratą.

Čia ir susidaro skirtumas, 
kad Spaudos mėnuo nevadina
mas spaudos vajaus mėnesiu.

Yra tokių nuomonių, kad 
lietuviškos knygos autoriai 
silpnesni už amerikonų ar ku
rių kitų. . Tai klaidinga mintis. 
Ne viena lietuvio rašytojo kny
ga išversta i kitas kalbas, ir jų 
būtų daug daugiau išėję į “tarp
tautinius vandenis”, kaip pri
imta tarti, bet mes esame 
maži, ir labai sunku tą pasiek
ti. Mūsų rašytojai nėra nė 
per nago juodymą mažesni už 
kitų tautų. Jie galėtų drąsiai 
konkuruoti su pasauliniais ra
šytojais. Tik mums labai sun
ku įeiti, nes mūsų tautinė gru
pė nedidelė, ir mus užmuša 
didesnės.

Tad atsižvelkime į Spaudos 
mėnesį ir atimkime iš sudulkė

Inžinierius Eugenijus Bart
kus, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas, praeitą 
šeštadienį, lapkričio 14 dieną, 
tuojau po 10-tos valandos ryto, 
šitokiais žodžiais atidarė 30-ją 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
konferenciją Chicagoje, Bis
marko viešbutyje:

Gerbiamieji aito atstovai ir 
atstovės, svečiai ir viešnios,

Sveikindamas direktoriatą, 
susirinkusį į šį jubiliejinį su
važiavimą, noriu kartu su Ju
mis ir garbingais svečiais pa
sidžiaugti Amerikos Lietuvių 
Tarybos nuveiktais darbais, ir 
kartu pareikšti liūdesį, kad pa
grindinis A. L. T-bos uždavi
nys — Lietuvos išlaisvinimas 
— nėra įvykdytas ir netgi nėra 
pasistūmėjęs į priekį. Ameri
kos lietuvis, besąlyginiai at-
metęs okupanto klastą ir sniur 
tą, per trisdešimt metų vienin

Visi tie trys elementai sudaro 
Alto valdybos veiklą, kurią 
mes ir norime pateikti Jums 
šiandien. Pateikdami apyskai 
tą, valdybos nariai karta pa
žvelgs į ateitį ir iškels vieną 
kitą mintį tolimesniam svars
tymui.

* Mūsų politinius žingsnius
— atskirai ir kartu su latviais 
ir estais — apibrėš Dr. K. Šid
lauskas.

* Apie santykius su kitomis 
bendrinėmis organizacijomis 
pasisakys Teodoras Blinstru- 
bas.

♦ Įstaigos veiklą ir savų pa- 
talpij ber archyvo klausimą pa 
lies Dr. VI. Šimaitis.

♦ Posėdžių statistiką ir lei
dinių reikalą praneš p. L. Ya- 
ras.

♦ Apie Genocido parodą ir 
pabaltiečių spaudos ir infor
macijos konferenciją kalbės p. 
J. Jasaitis.

4 Komisijų veiklą palies J. | 
Valaitis.

* Iždo pranešimą padarys 
Dr. K. Šidlauskas.

(B. d.)

gai veikė laisvinime baruose.] (Marijampolės) raj. Igliškio
Paskutiniais laikais atsirado, 
deja, vienas kitas balsas, siū
lantis atmesti kietą — antiko
munistinę liniją, kuria Tary
ba besąlyginai vadovaujasi ir 
siūlo paimti bendradarbiavi
mo su okupantu metodą. Jie 
mano, kad Amerikos lietuviu 
turėdamas glaudų ryšį su kraš 
tu, kuris yra ne kas kita, bet 
ryšis su okupantu, galės įtai
goti okupantą ir tuo pačiu pa
lengvinti brolio ir sesės sunkią 
naštą krašte. Altas yra įgalio
tas veikti didžiųjų ir patrioti
nių Amerikos lietuvių draugi
jų ir organizacijų, griežtai at
meta betkoki biriuliavimąsi su 
okupantu ir reikalauja dabar, 
kaip ir prieš 30 metų, besąlygi
nio okupanto pasitraukimo iš 
krašto. Tuo vadovaudamiesi 
mes ir veikėme per paskutinius 
metus. Greta politinės veiklos, 
Taryba turi daug administra
cinio ir visuomeninio darbo.

Laiškai “Tiesai”
Okup. Lietuvos gyventojai sa

vo laiškuose “Tiesai” ryškiai 
apibūdina kai kuriuos neigia
mus reiškinius, kolchozinę buitį 
ir ypač girtavimo nelaimes.

Kultūrinė veikla kolchozuose 
ne vienu atveju gerokai atsili
kusi. štai “liesoje” (rugs. 1) 
nusiskundžiama, kad Kapsuko 

kol
chozo vadovai prieš trejus me
tus kultūros namų statybai bu
vo gavę 200,000 rublių, bet... na
mai nepastatyti.

Kretingoje jaunimas linksmi
nasi pradžios mokyklos salėje, 
kur ankšta ir tvanku. Muzikos 
čia nedaug teišgirsi... Į salę pri
sirenka paauglių, kurie triukš
mauja ir pešasi...
'Iš Kelmės rajono skundžiama

si: “Petras Pocius su žmona ir 
šešetų mažų vaikų gyvena Kra-j 
žiu kolchoze. Jis niekur nedir
ba, tik girtauja. Vaikai auga pus
alkaniai ir nuplyšę.” (E)

PROFESORIUS
— šiandien, brangioji, tu ne

galėsi apkaltinti manęs, kad vėl 
kavinėje pamiršau savo portfe
lį, — sako profesorius žmonai. 
— štai portfelis.

— Bet, žinai, tu šiandien išė
jai iš namų be portfelio!

BROLIŠKAS JAUSMAS

jusių lentynų dar labiau, ir juo 
toliau daugiau, apdulkančias 
knygas! , -

— Jeigu aš subaru žmogų, ku
ris muša asilą, kokiais jausmais 
aš vaduojuosi?

— Broliškumo jausmais.

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKASLIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

Devyni nemunai, devynios saulės. 
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny. 
Kaimenė kuterių, prigludusi prie kranto, 
šviežia žuvim alsuoja ir aitria derva.

Kada užgęsta raudoni stogai žalių kaštonų vygėj, 
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis.
Devyni nemunai žvaigždes per naktį plukdo
I Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiuika
6 i

NEMUNO DELTOJE
Artėjant prie pamario žveju liaudies dainose ap

dainuoto Rusnės “kiemo”, garlaiviui priešpriešais 
atskuba ištįsusi Ragininkų sala, iš tolo labiau panaši į 
akmenų krūsnį, nei į salą.

Jau prie Kalvių kaimo Nemunas buvo suskilęs į 
dvi šakas, prarasdamas savo žilą, garbingą vardą ir 
tapdamas dviem, skirtingai vadinamom Gilijos ir Rus
nės srovėmis. Bet tai dar nebuvo tikroji Nemuno delta,’ 
nors ir šis punktas skaitomas Nemuno deltos pradžia.. 
Tačiau nuo Kalvių kaimo, dar ištisus 35 km. iki Rus
nės miestelio didžiumą Nemuno vandenų savy sutelku
si gabeno marių link Rusnės upės srovė. Dabar gi, 
prie pat Rusnės miestelio Rusnės upė išsišakojusi į 
Skirvytės ir Atmatos šakas ir šia prasideda tikroji Ne
muno delta. Nuo Skirvytės, prieš jai įtekant į Kuršių 
Marios, dar atsiskiria pakalnės šaka su savo atšaka 
Vorfisne. Vorūsnė gi išsišakoja į Senosios Vorūsnės ir 
Skatulės šakas, kurios pagaliau Įteka į Kuršių Marias 
per Kniaupės arba Kniaupo įlanką. Toliau Skirvytė 
dar išsišakoja į Tiesiąją arba Senąją Skirvytę ir Vyti
nės šaką, kuri dar turi kelias atšakas.

Mūsų garlaivis pasuka į Atmatą, laikomą Nemuno 
tęsiniu ir sustoja Rusnės uoste. Tai nuo senovės laikų 
svarbus laivininkystės punktas Nemuno vandenyse. 
Pro Rusnę ėjo ir garlaivių linijos į Klaipėdą, Tilžę, 
Labguvą ir Karaliaučių.

Vos tik Rusnę apleidęs, garlaivis praplaukia pro 
Petro tiltą, pastatytą per Atmatą prie Rusnės. Nuo čia 
pradeda pūsti vėsus vėjelis iš marių pusės, nešąs jūra- 
žolių, žuvų ir marių vandenų kvapą, tuo duodamas 
pajusti, kad marios jau nebetoli, čia gamtovaizdis vėl 
visiškai kitoks. Neperplačiausia Atmatos upės vaga iš 
abiejų šonų yra įsprausta tarp žemų pylimų, apaugusių 
karklynais. Ant pylimų žvejų moterys topo tinklus, gi 
vaikai, pametę trumpam savo žaidimus, mojuoja iš
kėlę rankas pro šalį praplaukiančiam garlaiviui su jo 
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Žvejy priepUvfcJi Skirvytė* kaime prie Kority Mariy.

keleiviais. Dešiniame Atmatos krante matyti keli žve
jų kaimai. Jų mediniai gyvenami namai savotiško pa
mario žvejų namų stiliaus, dažniausiai su nendrėmis 
dengtais stogais, yra išpuošti skoningais medžio dro
žiniais, su išpiaustytom žirgelių galvomis stogų galuo
se. Namai būna nudažyti balta ir rusvai ruda spalva. 
Sakoma, kad dažai yra maišomi su žuvų aliejaus laku 
ir todėl yra labai patvarūs.

Ant upės vandenų jau galima pastebėti didesnį skai
čių, lengvai tiksinčio motorėlio varomų, mažų žvejų 
kuterių. Visa tai byloja, kad šių apylinkių gyventojų 
pagrindinis užsiėmimas yra žvejyba. Viename pro šalį 
plaukiančiame burlaivy matosi sėdinti tradiciniais pa
mario žvejų rūbais pasirėdžiusį porelė, sakytum Jons 
ir Erdmatė iš Sudermano novelės “Kelionė į Tilžę”.

Pačioje Nemuno deltoje prie pamario tėra tik du 
kaimai. Tai Vorusnė ir Pakalnė. Kaimus supančios 
pievos potvyniu meta yra vandeniu užliejamos ir tada 
tų kaimų gyventojai būna atskirti nuo viso pasaulio, 
kol pievos vėl pradžiūsta. J. Martijonaitis žino daug 
nuotykingų istorijų ir senų padavimų iš šių apylinkių 
žmonių gyvenimo ir moka tas istorijas labai vaizdžia 
forma atpasakoti. Kaip jis pats sako, senelės ir sene
liai žinojo visokių nusidavimų iš netolimos praeities, 
bet daug, daug žinojo jų ir iŠ žilos senovės. Senelių 
pasakų prisiklausęs jis ir pats įdomiai papasakoja apie 
keliones per Pakalnės kaimo pievas šviesią mėnesienos 
naktį vasaros metu, kada ant pievų būna tik plona 
kartikė miglos, apie sutiktą velnią prie Statžiogio, apie 
senovės padavimais apipintą Krokų lanką, jos kaimy
nystėje esantį Tolkų ar Tulkių ragą, kuris skiria At
matą nuo Krokų lankos.

Kaip Ck šiuo meto mūsų garlaivis praplaukia pro 
Uostadvarį, ties kuriuo kitame Atmatos krante ir ple
čiasi toji Krokų lanka. Garlaiviui pasiekus buką sto
ruliuką Uostadvario švyturį, iki Atmatos žiočių belie
ka tik 3 kiioinetrai kelio, kurį sukarus, į visas puses 
atsiveria tyvuliuoją Kuršių Marių vandenų plotai, su 
per marias besiritančiom bangom, kurių viršūnės pu
toja baltų putų purslais. Marios čia tiek plačios, kad 
ties horizontu, ktfr dangus su žeme susisiekia, jokios 
žemės žymės h e gali firm Įžiūrėti. Garlaivis dar tebeplau- 
kia po »aok> krantinės apsauga ir dar negavo pajusti 
atvirų vandens plotų bangų siautimo. Nuo gausių, pa
mary sukalinėtų tinklams džiauti karčių nerangiai pa
sikelia ktmrpakaklės gvnščs (Atdea cinerea), tikros 
žuvų vągilkos.

(Bus d&urian)

•SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS”



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tolof.: PRospect 8-3229 

Rend, tolof.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo V iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

P. SlliiKlS, 0» P.
orthopedas-protezistas

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

K (Arch Supports ir L t
Vai.: 9—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St, Chicago, IN. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

Rašo Dr. A. J. GUSENAS

Rez. teL 239-4683

DR. K. G. BANKAS 
AKUŠERIJA ir MVTfcKŲ LtOOS 

ginekologinė chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, szambum 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone:RE public7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmai, ketvirtad. nub 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree. 
_____ ir sestad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė, 
optometrisias.

DR. EDMUND E. CIARA
uvi w. oist Street

TeL: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą; Pirm., ketv. 
1—4, i—9, antracL,..penki.-1(4—4. ir 
-a-...- seštad. 10—2 vai.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A

Žmogaus kūno apmarini- 
mas, dažniausiai vadinamas 
anestezija, skiria civilizuotą 
žmogų nuo laukinio. Civilizuo
tas žmogus padarė didelį žings 
nį medicinoje, kai pramoko 
tramdyti skausmus.

Jau žiloje senovėje moksli
ninkai — gydytojai praleido 
ilgas naktis be miego, ieško
dami vaistų skausmams su
tramdyti arba bent sumažinti. 
Iš vietomis paliktų liekanų 
matyti, kad jie naudojo pagel
tusius lapus, įvairias žoles ir 
šaknis skausmams tramdyti, 
yra užsilikusių šiokių tokių 
užrašų iš trečiojo šimtmečio

Verta priminti, kad visi trys 
šie išradėjai mirė jauni, šian
dien jų išradimai labai aukštai 

i paini, bet anuo metu pa
tiems išradėjams jie nieko ge
ro neatnešė. Ilgų valandų la
bai sunkus ir kruopštus labo
ratorijos darbas, nuovargis ir 
rūpestis įstūmė juos į pesimiz
mą ir ankstyvą mirtį.

Prieš šimtą metų buvo labai 
sunku daryti operacijas, ligo
niai mirdavo, šiandien veik 
kiekviena operacija yra gali
ma, jeigu tiktai tinkamai pa
ruošiama, Be to, ligonis skaus 
mų veik nejaučia, nes jam pri
taikoma įvairių rūšių aneste-

GELES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

GRADINSKAS
STALINIS 

RADIJAS - PATEFONAS 
TIK 26 INC. PLAT.

’ -■ - • i* . ’ C - / ■ ’.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
6 ■ ■ ■■ ■ . ■ BZ

chirurginių operacijų. Rašo
ma kaip gydytojas Hathe ma
rindavo operuojamus ligonius 
kanapių sėklų dujomis. Bet

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Dr. A. JEAKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
' OFISO VALANDOS: :

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta;

. - - . Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278 - - ‘

TeL ofiso: PR. 8-7773; rez.: PR l 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
. C H r R U R G A S-; 5; . i 

T ’' • Priifna tikAositarus-L,,
” «Valandose pirnsad./--ketvirtąją 5—8, 

antrad. 2—4. ;

Ofiso fel.: HE? 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 5 .

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vai.

MOVING
Apdraustas perkrąustymas 

iš įvairiu atstumu, 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: F Rentier 6-1882

■ ■ ™...... .. ■ m

—a—a i ■ i rw r
[ PERKRAUSTYMAI I ' I

M 0 V I N G X
Leidimai — PHna apdrauda 

ŽEMA KAINA .= /■
R. Š E R Ė N A S

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063v ’ -—JT

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WQPA, 
' 1490 kil. A. M. ; ;

Lietuviu kalba:, kasdien nuo. pirma- 
,, dienio. iki ; penktadienio 10—11 

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

. ryto. • • / .f- ‘
Vakaruškos: Pirmadieniais ,7 v. v.

, TeL: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.' •

CHICAGO. ILL. 60629 - - -

niekur neužrašyta kaip tas gy
dytojas operuojamus apma
rindavo.

Apie apmarinimą paliko do
kumentą Dr. Olliver Wendell 
Holmes tiktai 1846 ,metais. Ap
marinamą jis pavadino aneste
zija, tam tikslui panaudoda
mas graikišką žodį, reiškiantį 
nejutimą .skausmo. Kaip me
dicinoje, taip odontologijoje 
nuolat skamba gydytojų Wells, 
Merten ir Jackson vardai. Jie 
buvo anestezijos pionieriai. 
Jie net ir savo gyvybę paauko
jo žmonijos gerovei. Dr. Wells 
atrado juoką keliančias dujas, 
o gydytojai Morten ir Jackson 
atrado eterį. Eteris greitu lai
ku tapo plačiai vartojamu 
anestetiku ne vien Amerikoje, 
bet ir Europoje, šiandien jis 
labai plačiai vartojamas veik 
kiekvienoje ligoninėje.

1847 m. Anglijos chirurgas 
Sir Simpson išrado chlorofor
mą, kuri sėkmingai naudojo 
apriiarinimui. Chloroformą ii 
gus metus plačiai vartojo Eu
ropoje.

zija.
Senovėje to nebuvo. Visos 

operacijos buvo žiaurios ir 
skausmingos. Užnuodytai žmo 
gaus rankai ar kojai nupjauti 
buvo vartojami tiktai du įran
kiai : mėsininko peilis ir plūk
iąs. Peiliu perpjaudavo rau
menis, o piųklu nuplaudavo 
kojos ar rankos kaulą. Odon- 
tologai užnuodytus dantis iš
traukdavo be jokio apmarini- 
mo. Kiek skausmų turėdavo 
iškentėti ligonis — sunku ir 
pagalvoti.

1885 metais John Hopkins 
Universiteto ■ profesorius Dr. 
Halsted pirmas pradėjo ma
rkinti apatinius žandikaulius, 
įšvirkšdamas 4% kokaino tir
pinio. Tiktai nuo to laiko pra
dėjo šalinti sugedusius dantis 
be skausmo. Iki to meto dantų 
skausmai būdavo pasibaisėti
ni.

Malonu pasakyti, kad anes
tezijos lopšys (buvo JAV. , Šis 
nuopelnas ir garbė priklauso 
Amerikos mokslininkams. Jie 
daugiau negu kitų kraštų gy
dytojai pasidarbavo šioje sri
tyje, tobulindami ne tik dantų, 
bet ir kitų žjaogaus kūno dar 
lių apmariniiiio būdus.

budimuos palaidok jos dažnai 
medžioja šikšnosparnius, ku
rių tarpe dažnai pasitaiko pa
siutusių.

Bausmė už kačių ir šunų ne- 
skiepijimą bus nuo $50 iki $500

Pakėlė gazolino kainą
Dar dvi stambios gazolino 

kompanijos — Standard Oi! ir 
Texaco nuo praeito antradie
nio pakėlė gazolino kainą po 
septynis dešimtadalius cento 
galionui. Bet toks pakėlimas 
yra pardavėjams, o pardavėjai 
pakels ar jau pakėlė pirkėjams 
automobilistams nuo 1 iki 3 cen
tų galionui

Prieš keletą dienų gazolino 
kainas jau pakėlė kitos dvi 
stambios kompanijos — Atlan
tic Richfield Oil ir Gulf Oil kor
poracijos.

Gazolino šoferių algos
Gazolino kompanijos aiški

nasi turėjusios pakelti “dėl in
fliacinio ekonomijos klimato” 
ir dėl to, kad pasirašytu su 
Teamsters unijos nauju 3 me 
tų kontraktu gazolino išvežįo- 
tojams šoferiams pakeltos al
gos iki $6.90 valandai...

PETKŲ
TĖVAS IR SONUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i

i

i

KELIONĖS Į- LIETUVĄ

LIETUVIO DAINININKO 
“DEBIUTAS

Indianos valstybiniame uni
versitete — Bloomingtone yra 
konservatorija, kurioje moko
si apie dui tūkstančiai studen
tų, jų tarpe ir keletas lietuvių. 
Universitetas taipogi turi ir 
savo nuolatinę operą. Dabar 
statomi nauji operos rūmai, 
kurie bus baigti ateinantį pa-

svečiai, dalyvavo Lyric Operos 
spektaklyjė suruoštose vaK 
šėse. v' 1 K.

Numatomas negras 
j Chicagos merus '

Gabus Illinoj aus vals, sena
torius negras Richard New
house, nors demokratas, ta
čiau respublikonų numatytas 
remti kandidatu rinkimams į 
Chicagos miesto merus vietoj 
Richard Daley. Pirminiai de
mokratų kandidatu rinkimai 
įV'yks vasario 23 dieną. Res
publikonai siūlo Newhouse 
savo paramą su sąlyga, jėi jis 
minoj aus- naujajam senatui su 
surinkus sausio 6 dieną palai
ky9 jų pusę tuo būdu persve- 
riant demokratų pusę, kadan 
gi Illinoj aus sėriatė yra lygiai 
po 29 senatorius respubliko
nus ir 29 demokratus.

Daug švino ore ;
Jau kelinti metai kaipįaplin 

kos5 tyrinėtojai kreipia dėmesį 
į pavoju, gresiantį dėl švinu
užteršto oro. švinas ore atsi
randa ; daugiausia iš automobi
lių motorų dūmų ir kur auto
mobilių tirpiau gatvėse, ten 
švino duj ų daugį an ’ of e. Tyri
nėtojai Dr. Chow if Dr, Earl 
tirdami orą San Diego mieste 
nustatė, kad švino kiekis ore 
didėja pe>: 5 nuošimčius kiekf 
vienais metais. ' San Diego 
mieste švino koncentracija ore 
nustatyta 100 kartų didesnė ne 
gu už 75 mylių toliau nuo to 
miesto,-' - '• •* ’ ' ■

> -švino skiediniai nusėda žmo

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI ŠERMENINĖ
DE YOUNG . VROEGH FUNERAL 

HOME

121

649 East 162nd Street

South Holland, Illinois

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
LEONARD FUNERAL HOME

10821 S. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

kitose Chicagos dalyse ir prieTurime šermenims vietos 
miesčiuose. Jef norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

I
I

i

I ¥
I

ž
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Laidotuvių Direktoriai 
W.F.WWANS

6845 SO. WESTERN AVE.

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

* •’ L- ' r - » >

Trečiadieniais uždaryta..

DR. FRANK P1ECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7Tst St — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą/’ Uždaryta tree.

DR. LIONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St.

IR Iš LIETUVOS
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.

Vladas Rasčiauskas pirmas' pradėjo 
organizuoti keliones i Lietuvą ir jau 
nuvežė virs 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje ištaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Loneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN .
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

PIRKIT c JAV TAUPYMO BONUS

vasarį. , .h ; >

šį sezoną numatoma pasta
tyti šias operas r “Lucija di 
Lammermoor” — Donizetti, 
“Luisa Miller” — Verdi. “Bo
hema” — Puccini, ir “Cosi Fan 
Tut te-’ — Mozarto.’ Operoje 
“Lucija di Lammernioor” pir
mą kartą svetimtaučiams de
biutavo bosas Vytautas Nakas 
Raimondo, Lucijos patikėti- 
tinio (Bide-The-Bent) rolėje. 
V. Nakas Indianos universite
to konservatorijoje — Bloo- 
mingtone, siekdamas magistro 
laipsnio, studijuoja muzikolo
giją ir dainavimą.

Po sėkmingo debiuto opero
je Indianos universiteto vado-

Tel.: 925-8296
Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį J 

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

uždaryta.
į Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 
________ pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2.123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams į užsienius siusti yra lapkričio 
28 d., jai jie siunčiami aro pastų. Vė
liau išsiimivsr paštas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

vybė jį parinko dalyvauti ope
ros klausimais varžybose tele
vizijoje, kurios įvyko praeitą 
šeštadienį Chicagoje 5-me tele 
vizios kanale.

Varžybas kasmet ruošia Chi- 
cagos Lyric Opera. Šiose var
žybose. be Indianos universi- 
leto, dar dalyvavo Illinois, 
Wisconsin©, Michigan© ir North 
western universitetų studentų 
atstovai po dū gabiausius iš 
kiekvieno universiteto.

Varžybų klausimai televizi
joje, operų temomis , buvo la
bai painūs, reikalingi labai 
greitos orientacijos ir specialių 
muzikos mokslo žinių.

Indianos universitetas, ku
riam atstovavo Vytautas Na
kas. laimėjo antrą vietą ir pi
niginę premiją universitetui.

Tą dieną. (. y. lapkr. 7 d., vi
si varžybų dalyviai, o jų bavo 
10, kaikurie lydimi savo pro
fesorių, buvo Lyric Operos

PADĖKOS DIENA
Padėkos bus ketvirta-, 

dieni, lapkričio 26 d, ir ilgasis 
Padėkos savaitgalis, truks iki 
pirmadienio ryto lapkr. 30 d. 
ši hacionalinė šventė tori ilgą 
istoriją. 7

Pirmąją Padėkos dieną šveu 
tė pirmieji Naujosios Anglijos 
ateiviai piligrimai, įsikūrę pa
jūryje, kur' dabar yra Ply- 
mouth, Mass, ir nuėmę pir
mąjį savo pasėlių derlių 1621 
metų rudenį, tačiau pirmąją 
proklamaciją, kad Padėkos 
diena padaroma šventė, pa
skelbė tik prezidentas Wa- 
shingfonas 1793 metais. Ir 
tai dar keli dešimtmečiai pra
ėjo, kol prezidentas Ab. Lin- 
kolnas 1863 metais Padėkos 
dieną paskelbė visai Amerikai 
po to kai Sarah Josephs Halle 
keletą metų už tą šventę buvo 
vedusi intesyvią propagandą, 
parašydama tūkstančius laiš
kų prezidentams, senatoriams, 
kongresmanams, gubernato
riams, laikraščiams ir kt.

1941 metais JAV-bių Kongre
sas priėmė rezoliuciją, skel
biančią Padėkos Dieną nacio
naline švente visai Amerikai.

gaus organizme ir su laiku su
kelia inkstų ir kepenų ligas. 
(Narodowiec).

KOSMETIKA —APGAVYSTĖ
1770 m. anglų parlamentas bu

vo priėmęs tokį įstatymą: “Kiek
viena moteris, kokio jinai bebū
tų amžiaus, padėties arba pro
fesijos: mergina, ištekėjusi ar 
našlė, kuri kosmetikos, dažų pa
galba ir t. t. suvilios vestuvėms 
vyrą, baudžiama kaip apgavikė, 
o pačios vestuvės laikomos ne
tikromis, jeigu apgautas vyras 
to panorės”.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. SOth Avė., Cicero, Ilk Phone: OLympic 2-1003

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

Reiks skiepyti kates
Cook apskrities taryba ruo

šia ir laukiama greit priimant 
naują potvarki pasiutligei kon 
troliuoti. Tūo potvarkiu kalės 
turės būti skiepijamos nuo pa
siutligės (rabies) kiekvienai* 
metais. Iki šiol skiepyti kates 
buvo privaloma tik neinkorpo
ruotuose nžiniesčiuose. bet pa 
siutligės kontrolės ekspertai 
praneša, kad ir Chicagos mies
tas su dauguma priemiesčių 
priims panašius potvarkius.

Kačių apsikrėtimas pasiutli
ge yra ypač didelis, kadangi

'Susirinkimu ir •arenamų

PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
nariū susirinkimas jtyks trečiadieni, 
lapkričio ft diena 7:30 vak vak. Hol
lywood svetainėje, 2417 W. 43rd St. 
.Variai kviečiami atsilankyti ir aptarti 
klubo reikalas, kariu yra daug.

Rožė Dicftgolvienė, rašte

. Hambofrft Parito Lietuvi* Klubo 
mėnesinis nariu ausiririkknas įvyks j 
trečiadieni, lapkričio 18 dieną 1:00 
▼ai, popiet Afmcra Simona svetamėjej 
1640 N. Drake Ave. pirmojo aukfto 
103 kambaryje. Mariai ir narės pra-1 
somi atvykti ir pasikviesti naujų kan-' 
tfidMų įstojimui į klubą Po sustain-i 
kan* turenme kavutė ir kuklias vai-į 
šcs. W. Mankus, rast.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Naujoji “Lietuviai Televizi
joje” Valdyba pradėdama dar
bą, prašo savo rėmėjų bei pro 
gramu žiūrovų finansiniai rem 

, įevĮzijoje” .visuotiname narių b |ietuvi^sias televizijos pro 
ir -rėmėjų susirinkime 1971 -'gratnas 
1972 m. kadencijai išrinktoji j{US 
valdyba savo š. m. lapkričio 12 
d. posėdyje pareigomis pasis
kirstė sekančiai: Edin. Ven- 
gianskas — valdybos pirmi- 

jiinkas, P. Kašiuba — vicepir
mininkas ir finansų reikalų 
vertėjas, T. Siutas — vykdo
masis sekretorius ir programų 
yedėjas, F. Gramontienė — se
kretorė, E. Zimmer — iždinin
kė, J, Indriūnas — turto vedė
jas ir J. Tranauskas — valdy
bos narys.

v- Pirmame naujosios valdy-

“Lietuviai Televizijoje” į 
nauji valdomieji organai | 
Lapkričio 8 d. “Lietuviai Te-

lietuvius prekybinin- 
skelbtis programose ir 

tuoini prisidėti prie vieninte
lės lietuviškos televizijos pro
gramos išlaikymo laisvame pa 
šaulyje.

“Lietuviai Televizijoje” Val
dybos pirmininko adresas: E. 
Vengianskas, 3931 So. Talman 
Ave., Chicago Ill., (50632, Tel. 
Bishop 7 - 3311; LT\ raštinė 
2615 W. 13 St.. Chicago, III. 
60632, tel. 251 - 2233. Vg.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkig Reikia

HOUSEKEEPER 
Mothers helper. Live—in. Mature 
woman. 2 children. No cooking. Ple
asant North suburban home, close to 

I public transportation. Mušt be exper
ienced with good references.

Must speak English.
Call 677-1518

REGISTERED STYLIST 
All girl barber shop.

5—6 days a week.
DE 7-5727

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

’ nansų telkimo reikalai, bendri 
' organizaciniai klausimai ir pri 
imtas veiklos planas. Progra
mų pagerinimo reikalams nu
barta organizuoti programoms 
ruošti komisiją ir, kiek galima 
daugiau, atpalaiduoti progra
mų vedėją nuo administraci
nių reikalų.

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS 
p ŽIEMAI!
žieminiai drabužiai vyrams, moterims 

ir vaikams.
■į Vyru ir motery žieminiai paltai 

tik $3.00.
•Namų Įrankiai, reikmenys, baldai ir 
kauliniai. Geriausia proga nupirkti ir 
pasiųsti drabužius giminėms ar stoko- 

jantiems Europoje.
-Atdara darbo dienomis nuo 10 vai. 

’fe. ,, ryto iki 4 vai. vak.
PARKVIEW THRIFT SHOP 

'535 W. North Ave., Chicago, Illinois

CALIFORNIA SURER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tyne-ups'ir t. t.
į 4824 So. CALIFORNIA AVE.
ŽHJCAGb, ILL. TE*-- VI 7-9327

HOME INSURANCE

Lietuvos kariuomenės 
kūrėjams-savanoriams gyv.

Chicago j e.

Ne visi kūrėjai — savanoriai 
yra Įsirašę i Čikagos V. Didžio- 

ijo skyrių nariais, o mirties at
veju gaunasi nesklandumai, 
nes, neturėdami tikrų žinių, 
ar miręs asmuo tikrai yra kū
rėjas - savanoris, nevykdome 
su mirusiuoju ginklo draugu 
atsisveikinimo apeigų, kas Jo 
artimiesiems yra labai skaudu. 
Kad to būtų išvengta, prašome 
neatidėliojant Įsirašyti Į sky
riaus narius, o nario metinis 
mokestis vra tiktai tiys dole
riai. Negalintieji jo užsimokėti 
nuo tos pareigos yra atleidžia
mi.

Metinis skvriaus nariu susi
rinkimas šiemet Įvyks lapkri 
čio mėn. 29 d. 2 v. p. p. 6245 S. 
Western Ave., Chicago Savings 
and Loan banko parengimų 
patalpoje.

Kviečiame atsilankyti ir Įsi
rašyti i skvriaus narius.

L. K. Kūrėjų - Savanorhi
Sąjungos Čikagos V 

skvriaus Valdvba v

San Diego, Kalifornijos, skautai sumanė rinkti tuščias skardines. 
Paveiksle matomas skautas beveik "paskendęs" skardinėse.. Alumi- 
no įmonės moka už svarą senu skardiniu 10 centu. Skautai iš viso 
surinko virš 3 milijonu skardinty ir uždirbo 15,000 dolerty. Kartu 

jie apvalė San Diego apylinkes.

teigia, kad streikai, kieno jie kalni priemones. Jis tik atvy- 
bebūtų, tik daugiau plečia in
fliaciją, o ne užbėga jai už akių.

Kiti mano, jog, jeigu ir toliau 
tokie dalykai tęsis, tai infliacija 
bematant pralenks streikuoto
jus. M. š.

TERORISTAS
TERORIZUOJA SAVO RASĘ

D.

filmuose Įre-

-Call:- Frank Zapolis I “ 
32Dt% W. 95th St. I ( 

GA 44654 I"

SIUNTINIAI

Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

- 2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

- -.‘'WA 5-2787
Didelis pasirinkimas jvairty pre- 
iety. .^Automobiliai, šaldytuvai, 

s > , " > vnaistaš, pinigai.

STREEKUOJA
KAD INFLIACIJAI UŽBĖGTI 

Už AKIŲ
Daugiau, kaip 323,000 United 

Auto Workers darbininkų Det
roite ir 22,000 Kanadoje išėjo į 
streiką prieš General Motors 
bendrovę. Kodėl? Streiko prie
žastis motyvuojama, kad visur 
kitur algos pakilo, o kartu ir iš
laidos dėl vis didėjančios inflia
cijos. Pagal 1967 metų sutartį 
automobilių darbininkų paja
mos esą permažos.

Streikas prasidėjęs rugsėjo 
mėnesį, dar nepasibaigė. Vieni

Nacionalinė Komisija riau
šėm ir jų priežastims tirti, išlei
do duomenis, kurie parodo, kad 
apie 90% užmušimų, užpuoli
mų ir prievartavimų įvyksta 
miestuose prieš savo rasės žmo
nes — juodų prieš juodus, baltų 
prieš baltuosius. (

Plėšimų 47% papildo juo
dieji prieš baltuosius. Nusikal
tėlių amžius maždaug 18—24 
metų. To amžiaus jaunikliai nu- 
sikaltiimi papildo keturis kartus 
daugiau, negu vyresnio amžiaus 
žmonės. M. š.

kęs Amerikon, 
kordavo Įvairius Chicagos lie
tuvių pastatus,
dak ci j as, bažnyčias, paminklus, 
netgi verslų iškabas, kurių žy
mi dalis yra laiko ir įvykių jau 
sunaikinti, bet palikę istorijai 
jo filmuose.

— Poeto Bernardo Brazdžio
nio poezijos vakaras Įvyks 
gruodžio 12 d. Jaunimo centre. 
Programoje dalyvaus taip pat 
solistai ii' muzikai. Yra išlei
sta B. Brazdžionio knyga Poezi
jos Pilnatis.

— Zinko su
terio skleroti':ajns vaistas , — 
309 Alvudo iidijo paskaita ši 
ketvirtadieni, 
10 vai. ryto 
Ptadijo šeimok valandoj.

— Maestro Aleksandras Ku- 
čiūnas, pakviestas Chicagos 
Lietuvių Operos, apsigyveno 
Chicagoje ir čia vėl pradeda 
Įsijungti Į kulĮųrini gyvenimą. 
Mūsų operoje jis bus dirigentu 
ir meno vadovu. Tas pareigas 
jis jau pradėjo eiti.

laikraščių re-

fatas — geras ar-

TRUMPAI

18 IKI 45 METŲ 
NORINČIOS MOKYTIS SIŪTI. 

Nereikia kalbėti angliškai. $1,80 va
landai mokantis.^ Akordinis darbas. 
Operatorė gali uždirbti virs 3 dol. per 

valandą. Skambinkite 
544-3600

Kalbėkite su Harvey Taylor.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

REIKALINGA 
RAŠTINĖS VALYTOJA

3 dienas savaitėje, nuo 8 vai. ryto iki 
4:30 vai. vakaro.

SLEIGHT & HELLNUTH CO 
900 So CLINTON, CHICAGO 
Skambinkite Mrs. AULISA 

tel. 427-4600

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 • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

PROFESSIONAL FAMILY ■ 
WANTS MATURE WOMAN 

Baby sitter for year old girl. Monday 
through Friday, 8 A. M. til 5:30 P. M. 
$60 per week. Evanston, near Demp

ster L. -.. - 
, 864-1829

Evenings & week ends.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Fully remod., all exc. fixtures, pack
age deal. Color . TV w-UHF antenna 
for Bear Home game. Air cond., must 
be seen to apprec. Own. wishes to 

sell due to HI.
WA 5-8181

SKUBIAI IR GALUTINAI parsiduoda 
Brighton Parke gera ir pelninga ta

verna su mūriniu pastatu.
Teirautis tel. 2474698.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir (rengimai

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
foairiq prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai,

- ‘ maistas, doleriniai CertiHkatai.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES PAID QUARTERLY

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Passbooks

■ 5'/2%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
—- 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

I

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

.....  ..........  . ----- < N - ...... . ' ■ - " ■ ......  -.-Z

— .John Pakel, Chicago Sa
vings & Loan bendrovės tarv- 
bos pirmininkas ir Stanley Bal- 
zekas Jr., Lietuvių Kultūros 
Muziejaus savininkas, buvo 
pagerbti lietuvių biznierių iš
kilmingoje sueigoje ir apdova
noti Specialiais pažymėjimais 
už nuopelnus žmoniškumui ir 
civilizacijai. Sueigoje dalyva
vo žymūs miesto bei federali- 
niai teisėjai ir politikai. Įvy
kiui vadovavo adv. Charles P. 
Kai.

— Irene Paulavičiūtė, bai
gusi mikrobiologijos studijas 
Southern Illinois universitete, 
Carbondale, Ill., pravedė semi
narą apie naujoves šioje mok
slo srityje. Seminare dalyvavo 
universiteto mokomasis perso
nalas ir baigiantieji mokslus 
studentai.

— Amerikos legiono Rhine 
VFW postas 2729 ir Pagalbinis 
moterų vienetas skelbia 24-tą 
meitirfĮ iškalbingumo konkur
są 2-ro ir 4-to kurso aukšt. mo
kyklų mokiniams visoje Ame
rikoje. šiemetinė tema yra 
“Freedoms — Our Heritage” 
Kalba Įrašoma Į 3 — 5 min il
gumo magnetofono juostą 7l/-> 
colių greičiu per sekundę , pri- 
siunčiant taip (pat raštu tų 
organizacijų pirmininkams: 
Mr. F. De Bow, 5137 So. Lotus 
Ave., tel. PO 7 - 0409 arba Mrs. 
H. Pouk, 5220 So. Central A ve., 
Tel. LU 5 - 6975, Chicago, Ill. 
60638 iki gruodžio 15 d. Pen
kiems konkurso laimėtojams 
yra paskirta 22.500 dol. sti
pendijoms, 5 d. kelionė i Wa
shingtons ir kitos mažesnės 
premijos bei dovanos.

— Vytautas Grikietis yra m ė 
gėjas filmuoti ir turi tani rei-

lapkričio 19 d., 
Sophie Barčus

— Lietuviu Bendruomenės 
Lemonto apylinkės valdyba 
platina spaudos mėnesio lape
lius, kuriuos parūpino LB Chi 
cagos apygardos valdyba. Pra 
eitą šeštadieni. tie lapeliai bu
vo dalinami Lemonto Mairo
nio lituanistinėje mokykloje 
mokiniams ir jų tėvams. Mo
kykloje mokytoja yra LB apy
linkės valdybos pirmininkė Bi

Saigono puošeiva, apsirengęs naujau
sios mados rūbais Saigone, nesirūpina 

Vietname vykstančiu karu.
t — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— WEDNES., NOVEMBER 18, 1970

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 84421
6200 So. WESTERN AVE.

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
įreigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

BY OWNER
Bev. area. 7 room 4 bedroom 
cptg. na t. f/p. Many extras.

FU 9-1966

LAIMĖ BŪTI SAVININKU
PUOŠNUS 4 BUTŲ mūras, Brighton 

Parko rinktinėje vietoje. Čia yra vis
kas ką nori geras pirkėjas.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

PUIKUS. DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

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.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-moc ir California. Kaina tin
ka — $25.000.

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo me
dis. modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios, 2 šildvmai. garažas, 
arti mūsų — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

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

BY OWNER :
. 3 bedroom brk. bungalow, 10 yrs. old.
Full

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę veikia notariatas.

rutė Navickienėr o mokyklos 
tėvų komiteto, pirmininkas inž. 
Kęstutis Biskis yra ir LB apy
linkės valdybos vicepirminin
kas. , .... .

— Šiuo metu vykstą JAV 
Lietuviu Bendruomenės Tarv- 

C # - ĮlUniAUVUOC. VUU UJLIII, WCLAIV LŲ UaAC

bos korespondencinis posėdis, “L”, shopping, maintenance free, 
kuri veda Tarybos ' prezidiu
mas.. JAV LB Centro Valdy
bos pirmininkas inž. Vytautas 
Volertas pristatė Tarybai tvir
tinti naują JAV LB Centro Vai 
dybą, sudarytą iš Philadel- 
phijoj gyvenančių asmenų. 
Taip pat Tarybos nariai pasi
sakys ir dėl sekančios Tarybos 
sesijos šaukimo 1971 sausio 
16-17 dienomis Philadelphi- 
joje. Korespondencinis posė
dis baigsis lapkričio 25 dieną.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

basement. Patio — Fiber glass 
shed. Ceramic tile bath.

Colored fixtures.
Call HU 9-1270

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

FOREST PARK: By owner. 5 vear old 
itownhouse. end unit, walk to Lake St 

.3 
bedrooms, deluxe kitchen with large 
snack bar and walk in pantry. Lux

urious bath and powder room, full 
basement and private patio. Central 

air conditioning. Carpeting and 
draperies. S30’s. 3664728.

CHICAGO: NORTHWEST 
5153 W. NELSON 

: 7 room residence. 2 tile baths, beau- 
Itiful kitchen, tile walls, wood cabinets, 
heated porch, gas heat. 2 car garage. 

A-l condition. 
637-8300

PAUL F. BLACKWELL

t ii.lW

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nūs. Volvus. Mercedes. Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas. t

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd SL

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

OPEN SOON
A chance to capitalize on your abilitv 
to produce: National Company will 
pay starting salary up to $800 a month, 
dependent upon anal'fications & exo: 
A chance for rapid advancement with 
identive increases. Available after 

3 mths. Comprehensive training 
Call Mr. BROADHURST — 424-4404

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima ga- 
zu. moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. S20.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu. aluminijaus langai, 2 au
tomobilių garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklvpas. S25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija, 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. S18.900.

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. S32.000.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43,000.

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BRIGHTON PARKE savininkas Par
duoda 2 butų po 4 kambariu* mūrini 
narna su 2 mašinų earažu. Teirautis 

tel. LA 3-0179.

A T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tai.: REpublic 7-1941

> _______ z

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

Ąlių, gyvybės, svei- 
f katos k bizni0-
I Iswwef A°tNT/ Patogios išsimokė- 

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedxie Ave. PR 8-2233

z......... . " *
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilty draudimai.

«’ PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

I Skambinkit 

LA 1-6047 
įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE", —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


