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PREZ. ALLENDE SUDARĖ KABINETU 
Darbo, finansy ir viešyjy darby ministeriais 

paskirti komunistai
SANTIAGO, Chile. — Salvador Allende, prieš kelias dienas 

išrinktas Čilės prezidentas, sudarė kabinetą iš penkiolikos mi
nisteriu. Kabinete bus ir trys komunistai. Tačiau svarbiausi 
postai, įskaitant vidaus ir užsienio reikalų ministerijas, teko so
cialistams, kuries priklauso ir pats Allende. Kabinete bus keturi 
socialistai ir trys komunistai.

Vidaus reikalų ministerio pa
reigas eis socialistų Ultima Ho
ra laikraščio redaktorius Jose 
Toha, kuris yra 43 metų am
žiaus. Jo žinioje bus policija. 
Kadangi Čilė neturi viceprezi
dento, tai pagal priimtą tvarką 
Toha turėtų užimti prezidento 
postą, jei kas atsitiktų su Al
lende.

Užsienio reikalų ministeriu 
paskirtas 47 metų Clodomiro Al- 
meyda, kuris yra advokatas ir 
profesorius. Buvęs kongreso at
stovas, Almeyda save laiko 
marksistu-socialistu. Kai 1963 
m. prasidėjo “ideologinis karas” 
tarp Maskvos ir Pekino, Aleyda 
buvo kinų pusėje ir griežtai nu
sistatęs prieš Maskvą. _ Jis la
biau pritarė radikališkesniam 
Pekino nusistatymui, susiju
siam su kovą už “tautinį išsilais
vinimą”. - ■ . . - » ■ .. ••.. ■■ ' ■ ' ■ ■ ■■ . -

Buvo tikėtasi, kad užsienio 
reikalų’ ministerio postas teks 
nuosaikesniam liberalui, negu 
Almeyda. '

Komunistams teko darbų, fi-

GRENOBLIS. — Prancūzijo
je užsidegė šokių salė, kurioje 
linksminosi keli šimtai jaunuo
lių. Salės savininkai buvo už
rakinę visas duris, nes į salę 
veržėsi neužsimokėję “svečiai”. 
Dėl to liepsnose žuvo 65 asme
nys. Bijoma, kad žuvusių gali 
būti ir daugiau. ,

NEW YORKAS. — Jungtinė
se Tautose (Prancūzijos ambasa-

iįfais Pnompen rūmu kieme. Premjeras pats yra budis-Kambodijos premjeras sen. Lon No! kalbasi su trim budi
tas. Jis dalinasi įspūdžiais apie vaistytos valdymą ir respublikos paskelbimą.

rijos. lakusios ministerijos te
ko keturioms kairiųjų grupėms. 
Tokiu būdu Čilės naujasis kabi
netas bus lyg ir koalicinis. Ta
čiau tą koaliciją sudarys išim
tinai kairieji, tarp kurių nusi
statymo dažnai nėra lengva įžiū
rėti kokį nors didesnį skirtumą.

riausybė, kurioje nemenką vaid 
menį vaidins ir komunistai.

Gromyko netikėtai 
aplankė Vokietijų
FRANKFURTAS, Vakarų Vo

kietija. —- Sovietų Sąjungos už
sienio reikalų ministeris And
rei Gromyko netikėtai sustojo 
Vakarų Vokietijoje. Tas vizitas 
buvo visiškai nelauktas. Spėja
ma, kad jo tikslas — pagreitinti 
Sovietų-Vokietijos nepuolimo su
darytos sutarties ratifikavimą.

Frankfurte Gromyko susitiko 
su užsienio reikalų ministeriu 
Walter Scheel, su kuriuo konfe- 
ravo šešias su viršum valandas. 
Manoma, kad konferencijoje vy
riausiai buvo paliestas Berlyno 
klausimas. Iš tos konferencijos 
susidarė toks įspūdis, jog Mask
va yra užinteresuota “daryti 
nuolaidų” dėl Berlyno padėties 
pagerinimo. O tai dėl to, kad 
Brandto vyriausybė ir sutartį 
su Maskva pasirašė su ta sąly
ga, kad Berlyno padėtis būtų 
pakeista, — pakeista ta prasme, 
kas bus pašalintos įvairios kliū
tys, su kuriomis tenka Vakarų 
Vokietijai susidurti, palaikant 
kontaktą su Berlynu. Vadinasi, 
sutartis yra sąlygojama ir jos 
ratifikavimas priklausys nuo 
Maskvos: jeigu ir toliau bus da
romi visokie trukdymai, susieti 
su Berlynu, tai V. Vokietija su
darytos su Maskva sutarties ne
ratifikuos.

Scheel po pasitarimo su Gro
myko spaudos konferencijai pa
reiškė, jog keturių valstybių 
(Amerikos, Sovietų Sąjungos,

RYT SVARBOS AMERIKOS RINKIMAI
Prezidentas kalbėjo apie tvarką ir įstatymus
SALT LAKE CITY. — Rytoj Amerikoje įvyksta svarbūs 

rinkimai ir prezidentas Nixonas baigė savo kampaniją griežta 
H' kalba Salt Lake City prieš radikaliuosius jaunuolius, prieš ku

riuos kovodamas jis žadėjo “nusiimti pirštines”. Įvykiai San Jose, 
kur ilgaplaukių minia apmėtė prezidento automobilį kiaušiniais 
ir akmenimis iššaukė šį griežtą prezidento pasisakymą. Nixonas 
pavadino hipokritais’tokius asmenis, kurie vienoje rankoje laiko 
“taikos” plakatą, o su kita meta plytą. Smurtas Amerikoje šian
dien nėra sukeltas karo ar priespaudos, pareiškė Nixonas. Reikia 
pavadinti tuos triukšmadarius tikraisiais vardais. Jie nėra ro
mantiški revoliucionieriai, bet chuliganai ir mušeikos, kurie 
visada persekioja padorius žmones, — kalbėjo prezidentas.

Prezidentas Nixonas pasakė, 
kad reikia ieškoti naujų kelių. 
Reikia naujų ir griežtesnių įs
tatymų, reikia naujų teisėjų, ku
rie rūpintųsi ne tik nusikaltėlio 
teisėmis, bet rūpintųsi ir nuken
tėjusio teisėm. Reikia naujo vi
sų amerikiečių atsinešim© į tuos 
klausimus.

Tvarka ir įstatymai nėra ra
sizmo ar priespaudos šūkiai. Jie 
yra šūkiai laisvės nuo baimės. 
Didesnę atsakomybę turį paro
dyti tėvai. Universitetų vado
vai turį nustoti lankstytis prieš 
radikalų mažumos reikalavimus. 
Patys nuosaikieji studentai turį 
užimti poziciją ir pasakyti 
triukšmadariams: arba griebki
tės knygų arba keliaukite lauk.
5 Apie Amerikos rinkimų kam
paniją nemažai rašo ir Europos 
spauda. Britanijos skaitytojai 
negali;suprasti kaikurių dviejų 
partijų kandidatų panašumo.

^rašoKkąd_;prę* 
zidentui Nixonui vistiek, kas lai
mės rinkimus į senatą iš Texas: 
demokratas ar respublikonas, 
nes abu kandidatai panašių pa
žiūrų ir abu rems Nixono poli
tiką.

Švedijos laikraščiai nepalaiko 
Nixono ir jo kandidatų. Kartu 
pastebimas ir demokratų par
tijos kandidatų skubėjimas į de
šinę, nes jie matą nuotaikas 
Amerikoje.

Vokietijos spaudoje pastebi
ma, kad rinkimii kampanija bu
vo nešvari. “Der Spiegei” nuro
do, kad tik labai turtingi kan
didatai gali per televiziją pasiek
ti rinkėjus ir laimėti rinkimus.

Lenkijos “Trybuna Ludu” pa
brėžia, kad buvęs kongresas ne
pataikavo prezidentui, mažino 
karines išlaidas, sabotavo pre
zidento parinktus kandidatus į 
Aukščiausią Teismą. Nixonas 
siekiąs šiuose rinkimuose padi
dinti savo jėgas kongrese.

Altos informacijos
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Valdyba sutartinai su Vyriausiu 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu 
rūpinasi iš Sovietinės Rusijos į 
Turkiją pabėgusiu Prano ir Al
girdo Bražinskų reikalu. Vliko 
nariai palaiko ryšius už JAV 
ribų, Altą įsipareigojo apmokė
ti išlaidas, kurių susidaro nema
žos sumos. Susitarta su Vliku, 
kad šiam reikalui organizacijų 
ar privačia iniciatyva renkamos 
aukos prašomos persiųsti Altos 
valdybai, adresu: Lithuanian 
American Council, Inc. 6818 So. 
Western Ave., Chicago, Illinois 
60636. Siunčiant aukas prašoma 
pažymėti, kad giriama Bražins
kų bylai veisti.

Amerikos Lietuviu Tarybos 
skyriai, bendradarbiauj ančios 
organizacijos ir atskiri asme-

T“ 
ldorins pareiškė, jog Viduriniųjų

Rytų taikos derybos sustojo to- KOMUNIZMO VEIKLA AMERIKOJE
Visa eilė jaunimo grupiy siekia revoliucijos

PARYŽIUS. — Čikagos sąmokslininkų teis ne teistas, nu
teistas, tačiau nepasodintas Yipių vadeiva Jerr; Rubin, Youth 
International Party steigėjas, važinėja po Eur pą, steigdamas 

. savo organizacijos skyrius. Jis ragina Europos jaunuolius “su- 
NEW YORKAS. — Izraelio deginti savo mokyklas, rūkyti marianą, naudoti LSD ir pabėgti 

premjere Goldą Meir kreipėsi į namų”. Kartu su Rubinu važinėja 12 jo “apaš alų’ 
Jungtinių Tautų asamblėjos pir
mininką, norvegą Edvard Kam
bro, kad Jis padėtų 77 sovietų 
žydams gauti leidimą išvažiuoti 
išSovietų Sajungosį
L MASKVA. — Iš patikimų šal
tinių patirta, kad nepaklusnusis 
fizikas Medvedevas gavo Sovie-j 
tų Sąjungoje naują darbą moks-! thermanų sekcija, kuri remiasi 
liniame institute. Jis gegužės teroru, deginimais, bombomis 
mėnesį už sovietų sistemos kri- valdžios įstaigų puolimais. Toliau 
tikavimą buvo patalpintas į be- seka Venceramos Brigada, kuri 
protnamį, tačiau po kurio laiko,' remiasi Kubos patarimais. Apie 
kilus pasižymėjusių moksliniu- 900 jaunuolių lankėsi .Kuboje 
kų protestams, buvo paleistas.

BONA. — Vakarų Vokietijos Įvairias demonstracijas stipriai 
karinė aviacija prarado dar vie- * remia Trockistų Socialistų Dar- 
naą F-104 — “Starfighter” lėktų ' bininkų partija ir jos atžala 
va. Lakūnui pavyko ^išsigelbėti 
parašiutu. Tai jau 125-tas ame
rikiečių gamybos lėktuvas, su
dužęs per paskutinius penkeris 
metus.

WASHINGTONAS. — Dar
bo departamentas paskelbė, kad 
dar penki Amerikos miestai įra
šyti į “didelio nedarbo” sąra
šus, kuriuose šiuo metu yra 38 
miestai. Juose bedarbių skai
čiai siekia virš 6 nuošimčių.

dėl, kad Prancūzija ir Britanija 
nebuvo painformuotos apie Ame
rikos planą karo paliauboms ir 
taikos deryboms. Tas planas ne
buvęs svarstomas “keturių di-

cūzijos vyriausybė veda derybas 
su šiaurės Vietnamu dėl 5 me
tų prekybos sutarties. Prancū
zija pirks Vietnamo akmens an
glį ir parduos Hanojui mašinas.

TAIWANAS. — Tautinės Ki
nijos prezidentui Chiang Kai 
Shekui šeštadienį suėjo 83 m.

ŽENEVA. — Šveicarija atme
tė buvusio Biafros vado Ojukwu 
prašymą politinės globos. Moty
vas — jis jau turi politinę globą 
gavęs Dramblio Kaulo Krante.

Dll

”. Jie buvo 
Alžire, kur pareiškė savo solidarumą Juodųjų P intern vadams, 
šioje kelionėje Rubinas siekia suorganizuoti apeinančių metų 
gegužės 1 d. pasaulinio masto neramumus ir gai

i
šeštadienį Amerikos FBI pa

skelbė "raportą apie kraštutinių^ 
jų organizacijų veiklą. Raporte 
minimos šios grupės; SDS Wea-

kovas.

nuo pernai lapkričio mėnesio.

.Young Socialist Alliance (YSA). 
ši grupė dėmesį kreipia į vidu
rines mokyklas. Ji stipriai buvo 
atstovaujama ir Studentų Mobi
lizacijos Komitete užbaigti karą 
Vietname.

Toliau minima Progresyvioji 
Darbo Partija, kuri remiasi Ki
nijos komunizmu ir Mao Tse 
Tungo mokslu. Juodosios Pan
teros daugiau krypsta į šiaurės 
Korėjos premjero Kim H Singo

Turkų prezidento 
laiškas Podgomui
ANKARA. — Turkijos užsie

nio reikalų ministerija oficia
liai paskelbė, jog prezidentas 
Cevedet Sunay nusiuntė Sovie
tų Sąjungos prezidentui Nikolo- 
jui Podgornui laišką, kuriame 
aiškiai pabrėžiama, kad Turkija 
neišduos sovietams dviejų pa
bėgusių lietuvių — Bražinskų.

Turkijos prezidentas Sunay 
rašo, kad lietuvių klausimas yra 
Turkijos teismo rankose ir bus 
išspręstas pasiremiant turkų 
įstatymais, šiuo laišku patvirti
nami ankstyvesni turkų valdžios 
pareiškimai sovietų ambasadai.

Pran-. į. ideologiją. Juodųjų or-
ganizacija “Republic of New 
Africa” irgi seka kinų komuniz
mu ir net ieško žemės Mississi
ppi., kur būtų galima įrengti 
aerodromą “Kinijos lėktuvams 
nusileisti”.

Visos tos radikalų grupės sie
kia Amerikoje revoliucijos. Per
nai FBI buvo iškėlusi 13,245 
bylas, kuriose 96 nuošimčiai kal
tinamųjų gavo bausmes.

Anglijos ir Prancūzijos) susita
rimas dėl Berlyno padėties vi
sai įmanomas.

Dėl Berlyno padėties pakeiti
mo minėtos valstybės jau ta
riasi ištisus metus. Tačiau iki 
šiol tie pasitarimai beveik jo
kių rezultatų nedavė. Ir tai vy
riausiai dėl Maskvos bekompro- 
misinio laikymosi. Bet, matyt, 
kad Scheel patyrė iš Gromykos, 
jog Maskva pagaliau pasidarys 
‘lankstesnė’’ Berlyno klausimu, 
kad galėtų išgelbėti sudarytą su 
Bonna sutartį, kurios ratifika
vimui gresia pavojus.

MASKVA. — Sovietų civilinės 
aviacijos valdininkas Aleksand
ras Besedinas pareiškė, kad atei
tyje sovietų Aerofloto lėktuvai 
bus daug geriau saugomi ir ae
rodromuose būsiančios sustiprin
tos keleivių kontrolės priemonės. 
Besedinas pareiškė, kad Sov. 
Sąjunga remianti Jungtinių Tau
tų nutarimus dėl keleivinių lėk
tuvų grobimų. Matyt, sovietų 
valdžios nuomonę pakeitė lietu
viai Bražinskai, kuriems pir
miems pavyko pagrobti sovietų 
lėktuvą. Anksčiau sovietai ne- 
paremdavo kitų valstybių siūlo
mų lėktuvų apsaugos priemonių.

Gaujos vadas Fort 
suimtas New Yorke
NEW YORKAS. — Chicagos 

detektyvai čia suėmė pagarsė
jusios Chicagoje gatvių gaujos 
“Black P. Stone Nation” (Juo
dosios P. Stone tautos) vadą 
Jeff Fort, kurs policijos buvo 
intensyviai ieškomas nuo rugsė
jo 8 dienos.

Detektyvai Chicagoje patyrė, 
kad Forto mergina Janis Con
nors, 19, rengiasi skristi į New 
Yorką, ją ten nusekė. Fort bu
vo apsigyvenęs viešbutyje ir pa
sivadinęs kunigu Lawrence Jor
dan iš Las Vegas. Su Fortu kar
tu buvo dar viena mergina Pa
mela Valanzuela, 19, iš Chica
gos ir nuo policijos besislapstąs 
dviem žmogžudystėmis kaltina
mas tos pačios gaujos narys 
Chester Evans. Policijai užklu
pus, visi jie rūkė marijuaną.

Jeff Fort buvo pasislėpęs nuo 
teismo. Jis kaltinamas pasikėsi
nimu nužudyti, smurtingu pa
grobimu ir pagelbėjimu pabėg
ti bandžiusiam nužudyti polici
ninką. Jis turėjo užstatęs $100,- 
000. Teismas užstatą konfis
kavo.

Kiek žmonių žuvo v
nuo komunizmo?
WASHINGTONAS. — JAV 

senato komisija, kuriai vadova
vo senatorius Thomas Dodd (d. 
Conn.) ir britų rašytojas, ko
munizmo ekspertas, Robert Con
quest, bandė apskaičiuoti, kiek 
žmonių žuvo Sovietų Sąj ungo j e 
nuo bolševikų persekiojimų.. At
sakymas, kurį abu autoriai lai
ko labai konservatyviu, yra: žu
vusių buvo mažiausiai 2Į mili
jonas.

Sen. Dodd pareiškė,, kad sun
ku nustatyti tikrą skaičių, ta
čiau.žuvusių po revoliucijos So
vietų Sąjungoje. greičiau buvo 
apie -45 milijonai; Sen; Dodd nu
rodė,: kad šis '.raportas; yra pir
mas dokumentas, bandąs siste- 
matingai parodyti kiek aukų pa
reikalavo sovietinis komuniz
mas.. .

Raportas sako, kad pusė mili
jono žmonių žuvo tuoj po revo
liucijos, tarp 1919 m. ir 1923 
m. Du milijonai buvo nužudyti 
Stalino įsakymu, be to, tarp 
1930 ir 1936 metų trys su puse 
milijono žuvo koncentracijos sto
vyklose. Stalino laikais. stovy
klose mirė 12 milijonų, trys su 
puse milijono žuvo nuo bado 
Ukrainoje ir kitur, bolševikams 
pradėjus atiminėti žemę.

Pabrėžiama, kad į šias skait
lines neįeina žuvusieji civilinio 
karo metu, neįeina žuvusieji nuo 
įvairių epidemijų ar bado.

Sen, Dodd nurodo, kad rapor
tas parodo sistematingą sovie
tinės sistemos žmonių naikinimą, 
kuris esąs ryškiausia komuniz
mo savybė.

JAV rtžytoįas Norman Mailer atsaki
nėja i brity tai kraiti n inky klausimus.

organizuoti aukų rinkimą iš So
vietinės Rusijos pabėgusių lie
tuvių bylos reikalui. Vliko pir
mininkas, dr. J. K. Valiūnas ir 
Altos pirmininkas inž. E. A. 
Bartkus lankėsi JAV State De
partamente ir Turkijos ambasa
doje, kur ieškojo būdų padėti 
Pr. ir A. Bražinskų bylai. Tuo 
pačiu reikalu Vliko atstovas Ro
mas Kezys buvo nuvykęs į Tur
kiją.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
metinis suvažiavimas įvyks 
1970 metais lapkrčio mėn. 14-15 
dienomis, Bismarck viešbutyje 
171 W. Randolph St., Chicagoje.

I Dalyvių registracija prasidės 
lapkričio mėn., 14 d. 9 vai. ry-

Suvažiavime apyskaitinius 
pranešimus padarys Altos valdy
bos nariai, bus aptariamos gai
rės ateities veiklai ir sudaryta 
nauja Altos valdyba. Suvažiavi
me kviečiami dalyvauti visi Ta
rybos nariai, o taip pat spaudos 
atstovai ir Altos veiklos rėmėjai.

JAV kariuomenėje 
plinta narkotikai 
SAIGONAS. — JAV armijos 

vadovybė Pietų Vietname pa
skelbė, kad iki šiol Vietname mi
rė 89 amerikiečiai kareiviai nuo 
narkotikų vartojimo. Be to, 746 
kareiviai buvo paguldyti į li
gonines nuo per didelės narkoti
kų dozės, tačiau gydytojams pa
vyko juos išgelbėti. Pernai to
kių “susirgimų” buvo 527, o mi
rimų — 16. »

Kariuomenė pradėjo vesti nar
kotikų vartotojų statistiką po 
to, kai senate pasigirdo kaltini
mai kariuomenės vadovybei, ku
ri nesutvarkanti narkotikų pro
blemos Amerikos kariuomenės 
daliniuose. Iki to laiko įvairūs 
susirgimai nuo narkotikų buvo 
įrašomi į kitas susirgimų kate
gorijas.

Grįžę iš Vietnamo narkotikus

Potvyniai Vietname
SAIGONAS. — Pietų Viet

name sumažėjo komunistų puo
limai ir žuvusiųjų skaičiai. Pra
ėjusią savaitę Vietnamą ištiko 
kita nelaimė — potvyniai, ku
riuose jau žuvo apie 300 žmonių, 
jų tarpe keturi amerikiečiai ma
rinai, kurių džypą vanduo nune
šė važiuojant keliu netoli Chu 
Lai.

Saigono vyriausybė praneša, 
kad potvyniai sunaikino šiauri
nėse provincijose apie 38 nuo
šimčius ryžių derliaus. Potvy
nius sukėlė stiprūs mansūno lie
tūs. Apie 200,000 žmonių liko 
be pastogės. Komunistų dali
niai apšaudė šešis amerikiečių 
helikopterius, bandančius nuga
benti nukertėjusiems maisto ir 
kitų reikmenų.

vartoję kareiviai atsineša tą įpro 
tį ir į civilinį gyvenimą. Vis di
dėja Vietnamo kareivių — ame
rikiečių tarpe “kietųjų” narko
tikų, kaip heroinas, naudojimas.

. -■
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CLEVELAND OHIO
Pirmos clevelandiečių aukos
K. ir A. Bražinskų gynybai

š. m. spalio mėn. 25-6 d. per
ALT Cleveland© skyrių aukojo:

$20 V. Mažeika.

Po $15: St. Astrauskas ir A.
Pautienis.

skas, M. Rudaitienė; A. Rut
kauskas, St. ir M. Slabokai, J. 
Smetona, D: ir X širvaičiai, M. 
ir J. Švarcai, A. Tamulionis, P. 
Tamulionis, A. Urbonavičius, A. 
Valaitis, M. Valys, J, V„-F. Zylė 
ir neįskaitomas.

šo. Viso: III clevelandieeių su
aukojo $462. Aukų rinkliava 
yra tęsiama ir visi pinigai bus 
persiųsti ALT Centro Valdyk
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• Dar vienas įdomus klausi- 
inas: kiek galėtų būti verta to
ji įmonė dabar? Ne žinovui, 
ne specialistui sunku atsakyti. 
Tik iš šalies teko girdėti, kad

takes to make the -whole 
system rmv

That’s one reason why Savings 
Bonds- mean a lot.

Theyhelpto pay part of the 
cost of- running a country 
where you’re free to speak, 
your mind; '
. And they help you at the same 
time. With interest and security*.

So next' time you have-, 
something to say about 
America, let your 
Bond purchases 
do part of the JBemIk- 
talking; . ,

CHARCES B4MBA, -- - 
mechanikos- ir tnetelurgi jos. inžinierių

Joe, labai-būtly įdėmu-pamatyti 
lietuvio fabrikui Amerikoje: 
Parodykite kada.
; — .0 nieko* ypatinga* tenai; 
Gal kai- kadh...
i -

i Dabar,, pries išvykstant jam’ 
i Floridų, vėl’ priminiau pagei 
davinių pamatyti tą. fabrikus.

vardu pažymėti, pasiekia vi
sus- didesnius mūsų miestus, P. 
Amerikos sėlis, Europą, Aziją 
ir visą pasauli, išskyrus tik vi
sai- atsilikusius ir uždarus kraš

UNION PIER, M.
■ Spalio m«r. 20 d: mirė Ona 
Užubalytė- Valiulienė sulaukus 

TT metus. Gimė Blržirnr. tietu- 
»yoj. Atvyko Amerikon 1912-rn.

Išėję pensijon, apsigyveno 
.UnianEier.Mich. Prieš 7 meteis 
mirė vyras. Našlė būdama nesi
ryžo tekėti ir taip baigė savo 
amžių- viena. Ji skaitė daug 
laikraščių: “Naujienas (nuo pat 
pirmo numeno) “Sandarą”, 
“Tėvynę” ir kitus. Ji priklausė 

■SEA- ir Union Pier LNS Drau
gijai. Buvo gailestinga ir duos- 
ni nelaimingų vaikų organiza
cijoms, taip* pat rėmė siuntiniais 
seserj- Lietuvoj. Palaidota L. 
Tautinėse kapinėse šalia vyro.

supranta mūsų lietuviškuosius troškimus. Aš j| pažįsto jau virš 
dvidešimt metų ir esu tikras, kad jis ištikimai pildys teisėjo-pa
reigas. -

Kaip- respublikonui, rinkimuose jam bus- labai sunku, nes 
reikės pralaužti demokratų tvirtovės sieną, j. tą. teisėjo vietą.

Todėl prašau, kai eisite balsuoti’ lapkričio 3 dieną, balsuo-

George W. Dunne praeitą-savaitę aplanke svarbesnes lietuviu įstaigas Mar
quette Parke ir kitose Chicago? vietose. Kartu sU'-įuo po. įstaigas- vaikš- 
’eioįo’ir Cook Apskrities lietuviu atliekamą darbą aiškino Illinois seimo 
atstovas. Frank D. Savickas.. George Dunne kandidatuoja toms-pačioms*'pa- 
reigoms antradienio rinkimuose, o Frank' D. Savickas kandidatuoįa į Illinois 
senatorius.- George W: DUnne-labai šiltai atsiliepė apie lietuvius, o Savickas 

yišą laiką gynė kiekvieno mūšy tautiečio interesus.

riopą vertę už ją, nes jie, ma- 
4yL numatė jos tolimesnį au
gimą ir gerą pelną. Vienu žo
džiu, jos savininkas, ją par
davęs, mūsų’ vietinių lietuvių 
pinigočių tarpe, tikriausiai bū 
tų ne paskutinis.

Įsikūrimas :šiame miestelyje 
prasidėjęs- nuo - geležių... krau 
tuvėlės. Reikėjo gerų santy
kių; su vietiniais gyventojais; Ir. 
tokie santykiar greit atsirado. 
'Busimasis fabrikantas negailė
jo žmonėms .savo-laiko ir pini
go, Miestelio katalikų bažny
tėlė buvo sena, medinė, su-

MEEEAS BROM,JLffiWVI*
L” - • '

štai, norėčiau prašyti ypatingos Jūsų, talkos ir malonės.
Mano žmonos brolis, B. John Mix, J r., Advokatas, norėtų 

Būti išrinktas- teisėju Cook Circuit teisme.

J.:!?

ADVOKATAS
B1. JOHN MTX, JR.

B. John Mix, Jr., yra Respub
likonų partijos nominuotas į 
teisėjo vietą Circuit Court, 
Cook County. Gimė Chicago- 
je ir dirba kaip teisininkas 33 
N. Dearborn St Jis gyvena Či
kagos miesto šiaurvakariuose 
su žmona Nancy ir trim vaikais: 
Katherine, B. JohnlII, ir Wil
liam.

Advokatas Mix yra baigęs 
Čikagos Lotynų mokyklą ir 
North Western Universitetą, 
kur gavo bakalauro laipsnį, o 
Vėliau ir teisės mokslų Dakta
ro laipsnį.
Teisės praktika advokato Mix 
\*ra buvusi tfeismo apeliacijos 
^darbuose. Jis yra Chicago Bar 
^Association ir Illinois State Bar 
’Association narys. Jis dirbo 
Chicago Bar Association Tyri*- 
nėjimų Komitete, prižiūrėda
mas teisininkų elgesį ir etiką.

SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS’ SKAITYTI

NAUJIENAS

nai, T. Vedegys, K. žygas.
Po $1: V. Abraitis, M. Aukš-Į brikuose. 

tuolis, I. Bakūnaitė, J. Bakūnas, 
P. Ežerskis, I. Gatautis, I. Ge- 
dris, E. įlenda, H: Johansonas; 
A. Kalvaitis, P. Kaunas, N. Ker- 
snauskaitė, Kijauskienė, J. Ki- 
jauskas, S. Laniauskas, K. Laz- 
dinienė, S. Pabrinkis, Pr. Pet
raitis, M. Puškorienė, Pr. Stem- 
pužis, A. Sušinskas, B. š., V. Ur- 
baitis, J. Vyšnionis ir du neįskai
tomi.

A country 
cant live on love

Įėjo' tą puikų žmogų; kuris 
savo sumanumu ir darbštumu 
per taip trumpą laiką (1969 — 
1970' sukūrė tokią Įmonę, ku- 

Jūsų Jonas A. Valantiejūs, M. D< Hos gaminiai šiandie, lietuvio

firmos rudens šalnos rytą išė 
’vykome į. pietvakarius; Mn 
Įoe ramiai vairavo mašiną, ir 
lygiu- balsų pasakoj o tolimą 

kuriuos pats patobuli- prareitį: 0'man prieŠrakis čflca 
o& užmiesčio / saulėtose lygu> 
nOšė pakarlbm- mirgėjo* Saloa

tarp ežerų, Panemunėlis prie 
geležinkeliui Rokiškio su ne-- 
palyginama- bažnyčia, uriad- 

| pairiavai, staiėinos ir
viaalHos kariuomenėn* ėmimo

I komisijos. Po kelionės Ameri- : 
kou vaizdo suskambėjo žodžiai4 

i, apie vaikus Sūnus ir duktė- . 
!. rys. Mokytojų-... žurnalistikai... « 
■ inainiariuii...- Jaunas,. 2L nu. bar. 
cė mokyklą ir pradėjo dirbti. 
Buvo-visaipr JEnautuvė. Kieno 
tai cilinderių- pardavėjus... 
Phndavinėdhmes tuos ciiindė- 
riu» pastebi*, kad juos galima 

Phdaro, pabando, 
parduoda. Sekasi. Užpaten- 
4ueja*. Įsteigia* dirbtuvėlę, ku

bai, kuri rūpinasi šio reikalo fi
nansavimu.

ALT Cleveland® skyriaus 
Valdyba

į Sustojam. Plačioje lygumo- 
je; prier žemės^ prigulęs^ nau- 

didėlis pastatas. Dhug Mai- 
įnavęs. Viduje* šviesu, šilta ir 
ierdvu: Darbininkai* dirba* be 
jokių prižiūrėtojų^ sargų. Vy-* 
rai; moterys. Dėžės su dali
ntis-, pagamintomis vietoje ir 
kituose fabrikuose. Dėžės su 
čilfnrieriais. Poilsio kambariai. 
• kur savininkas? Nėra. 
įVykstam j senąją dirbtuvėlę,, j 
miesteli. Ten dar kelių pasta- pirklių, duodančių kele- 
tų* ir pastatėlių kombinacija. 
Raštinė, braižykla, laboratori- 
ją> ir. ..;., lietuviška garinė pir
tis, su- plautais. Savininko ir 
jo*sūnaus-kabinetai. Ir čia* visi 
dirba, galvos nepakeldami. 
įPatfi savininką radome bera
šantį paskaitą, kurią skaitys 
lapkričio W — 14 Japonijoj 
^National' Fluid Power Society 
Seminar),, čia laikas ir už pi
nigą brangesnis. Bet, nežiū
rint to, viskas rodoma ir- gra
žiai paaiškinama. Sūnus de
monstruoja savo konstrukci
jos oro cilinderių automato 
veikimą;, o tėvas nepraleidžia 
progos*, neatkreipęs dėmesio) į 
joi paties darbo puikų' štaląr 
ant-kuria stbvi tas ar kitas prie 
tarias.. Ką-gi', abu meistrai ir... 
išradėjai:-. Tėvas ir sūnus. Tuo, 
•tarpir sūnaus sūnus (trečioji 
karta; Business Administra- 
lion> Graduate Illinois^ Wesley- 
en. University in< Bloomington, 
UR)i palydi* visus- geraširdiška 
šypsena. 
į-‘ ■ >■ '■' > -.7 ■ .i

Savininkas čia gimęs, augęs 
ir mokslus baigęs (mechani
kom ir metalurgijos inžinierius, 
University of Illinois)?. Lietu
voje buvo1 tik vieną- kartą, bū
damas 14- m. a, Ar kalba lie- 
tuviškai-?' Taip. Jr dar labai 
gražiai^ senoviška rokiškėnų: — 
kamajiškių tarme, fr žmoną 
turi lietuvę; gražiai lietuviškai 
kalbančią, Alfredą* Grigonytę. 

čia negalima praleisti nepa
minėjus; kad-’tbs šeimos lietu? 
višltumas, tai* nuopelnas jo 
motinos— šaunios lietuvaitės, 
Irgi* rokiškietės 
Siuitai tes iŠ Jurkupiųt Jinai

Po $3: G. Aras, VI. Bacevičius, 
Z. Dučmanas, K. S. Karpius, V. 
Rociūnas ir M. ir P. Titai.

Po $2: J. Augustinavičius, P. 
Balčiūnas, R. Bridžius, J. Citu- 
lis, V. čyvas, A Dovydaitis, Gai
žauskas, K. Gaižutis, A. Grėbliū- 
nas. J. Y.,.. A._
Karsokas, F. Klimaitis, P. Klio- 
jrys, St. Lukas, VI. Matulionis, 
A. Mikulskis, V. Miškinis, V. 
Račkauskas, Ig. Stankevičius,

Po $10: R. Kudukis, K. ir A. 
Laikinai, dr. J. Mačiulis, P. Mi
koliūnas, J. P. Nasvytis, M. ir Z. 
Pėekai, Tr. Razgaitis, O. Rum- 
butienė, V. ir Si Rutkauskai, č. 
Šatkauskas, K. Tyjūnėlis ir 
XYZ.

Po $5: V. Akelaitis, Andriu- 
šaitis, V. ir A. Bakūnai, P. Ba- 

j laišis, A. Baliūnas, P. ir N. Bie
linis, V. Biliūnas, K. Bruožas, 
*dr. A. Butkus, R. Degesienė, A. 
j Gailiušis, V. Geležiūnas, B. Gra
žulis, X. Y., J. Kaklaus- 
kas, J. Kalvaitis, V. Knistautas, 
R Maželis, A. ir V. Mauručiai, 
A. Masilionis, S. ir M-. Melsba- 

. _ i kai, dr. A. Miliauskas,,Step. Na-
krypus, užkaltais* langai Jisf svytiš, vi. Plečkaitis, V- Pliodžim 
ją ištiesino, pakėlė ir langus 
sudėjo. Tok a- ji-ir šiandien.
■ Po įmonės apžiūrėjimo savi
ninkas tarėjo reiįmlą vykti j 
namusį,; p^jtą- miestelį. Pak
vietė. Pravažiuojant golfo lau 
ką (prisipaŽHo, kad tai ir jo 
palinkimas. Mokiniu būdamas 
dar žaidęs šachmatais^ net ir 
jurnyrųpsę.

Gražioje rezidencijoje, pa
statytoje atvirame lauke teko 
matyti dar vieną dalyką — pa- 
veikslą-. Puikios šeimos pa
veikslą, kuriame buvo draug 
net keturios kartos! Ir visi gy
vi šiuo metu: mūsų Mr. Joe, jo 
sūnus, jo sūnaus sūnus ir jo 
sūnans sūnaus sūnus...
5 Atvyko Amerikon vienas/ o 
dabar...
r Išvažiuojant; gavau tėvo ir 
sūnaus suvenyrą — mažutį oro 
ciiinderį ant medinio pagrin- 
db; pritaikyto pieštukams įsta 
’fyti. Tos kaladėlės apačioje tė- 

w . Vo vardas ir pavardė, o ant ci- 
Barboros jJnderio j^. ajjįejų pavardė — 

Bimba.
Taip, tai Charles Bimba ma 

"nufacturing Company, Monee, 
Illinois 60449: Kazys Toliūnas-

i«mM E. rMpuWikans partiį««- kandidate* Cook County iždininko pareigoms, h* Itefuviatm plačiai
linomaat muzikas ir politikas Charlas Stephens, kvrts vadovauja kampanijai PMOrs0n««i i trinkti

Jianw B. ftiterion ym iždininke Kucharskio pa-adueteįak Pbtersonui iždininko darbas. yr< gerai pa- 
' 'žįstemM, ries jis daug prisidėįo prie (vairip page inimp, įvesty Cook* apskrities iždininko įstaigoje. .

ORO CILINBERIU I ATEITI
(Vieno* ateivio istorijos dalelė)

Kas pėsčias, kas raitas išvyks 
ta į tikslą. Astronautas raketa. 
(Tyruosiuos papasakoti apie 
žmogų, kuris išėjo į gyvenimą 
su.,., oro cilinderių.

Jau kęleri metai _prąėjpt kai 
čia, Čikagoje, susipažinau su 
vienu senu ateiviu, savo že
miečiu nuo Rokiškio.

Nežiūrint amžiaus, žmogus 
gj-vas ir judrus. Visur suspėja 
pabūti; Ir Čikagoj, ir Floridoj, 
ft- Kalifornijoj*. Apsilankyda
mas vis palieka kokią nors įdo 
jąją ir prąktišką savo darbo 
dOvonėlę. Greit pastebėjau, 
kad tos do vanelės ne tik laba f 
gražiai* ir kruopščiai* padarytos 
bet ir originalios,, išradinga 
žmogaus darbas.

— Meistras... — kartą išsi
veržė nuostaba.

—■ Pameistravoju... Ir ma
no sūnus Kazimieras mėgsta, 
— kukliai prisipažino mano 
žemietis;

Pasiteiravęs- sužinojau, kad 
Kazimieras “meistravoja” su 
talką, net dirbtuvėlę turįs,, dar 
rąs įvairioms mašinoms reika
lingus kažkokius “oro cilinde- 
rius’ 
nęš.

— Taigi, — sakau,



dviems
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jūrinės

‘feld-

kuris visą

IŠRINKIME
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SEs

Taryboje nu- 
sudaro: dr. K

Taupymo Indėliai 
Apdrausti Iki 120,000.

eismgą žinią,

siūlymus pateikė ir apygardų 
pirmininkai. Chicagos apygar-
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PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

JAV LB organų kadenciją 
baigiančių apyskaitinis 

pranešimas

Fronto 
galios 

Savo dik- Knights of Lithuania 57-to seimo svečiai. Iš kairės i dešinę: kun. P. činikas, Stanley Balzakas, Jr. 
Cook Apskrities Pirmininkaas George W. Dunne ir Albertas Kerelis.

New Yorko Apygardos pir
mininkas Vakselis iškėlė N. Yor
ko reikalą tarybos sesijoje ir 
remdamasis L. B-nės statutu 
prašė priimti j Tarybą šešis New 
Yorko atstovus. (N. Y. apygar
doje balsavo 1,239 asmenys, o 
statute aiškiai pasakyta, kad 
206 balsuotojai, Tarybos atsto
vų rinkėjai turi juridinę teisę 
turėti vieną rinktą atstovą Tary
boje, tad šiuo pagrindu Vakse
lis ir prašė priimti šešis atsto
vus iš New Yorko apygardos).

Į LB Tarybos prezidiumą iš
rinkti: Kamantas — L. B-nės 
Tarybos pirmininkas, dr. Raz
ma, dr. Lenkąuskąs, dr. Matas 
ir Kleiza vicepirmininkai (dr. 
Razma rezignavo).

JAV L. Bendruomenės Centro 
valdybos pirmininku išrinktas 
inž. V. Volertas. (Spaudoje jau 
skaitėme Fronto bičiulių užuo
miną, — jų nusistatymą C. Val
dybos pirmininku skirti šį patį 
V. Volertą).

Į Garbės teismą išrinkti: Ar.

sės ir interesus. Jis turėjo drąsos pasisakyti už lietuvių reikalus Ulinois seime ir įvai
riuose Chicagos komitetų posėdžiuose. Senate jis dar atkakliau gins žmonių interesus, 
nes jo balsas bus svaresnis.

FRANK D. SAVICKAS gimęs Amerikoje, bet jis atidžiai seka lietuvių kovas už 
laisvę ir bendradarbiauja su didžiosiomis Amerikos lietuvių organizacijomis.

FRANK D. SAVICKAS pajėgė patekti į demokratų kandidatų sąrašą. Nuo lietuvių 
balsų priklauso jo išrinkimas. Jeigu už jį nebalsuosime, tai neturėsime lietuvio senato
riaus Illinois senate. Parodykime lietuvių vieningumą, kad vėliau patys sau ne- 
išmėtinėtume.

ANTRADIENI, lapkričio 3 d., ne tik patys balsuokime už SAVICKĄ, bet ir savo 
kaimynus kvieskime atiduoti SAVICKUI savo balsą.

KOMITETAS SAVICKUI IŠRINKTI

Pranešimus žodžiu ir raštu 
padarė paskirų organų pirmi
ninkai : Penktosios Tarybos pre
zidiumo pirmininkas — dr. P. 
Vileišis; Centro Valdybos pirmi
ninkas— Br. Nainys; Centro 
valdybos iždininkas — K. Doč
kus; Kultūros fondo pirm. — 
Anat. Kairys; švietimo Tary
bos pirm. — Kavaliūnas; Jau
nimo reikalų vadovė — Gailiu- 
šytė, ir Informacijos komisijos 
pirmininkas.

Toliau sekė JAV LB Garbės 
teismo ir kontrolės komisijos 
pranešimai, diskusijos praneši
mų reikalu ir apyskaitų tvirti
nimas.

JAV L. Bendruomenės 
organų rinkimai

Į L. B-nės .Tarybos prezidiu
mą kandidatavo ir balsų gavo: 
Dr. A. ’Butkus —13 balsų, J. Ja
saitis — 13, Kamantas — 25, 
Kleiza — 20, Lenkauskas — 22, 
dr. Razma — 28, dr. P. Vileišis

bės Departamentui, kuriame 
reikalavo panaikinti $90.00 
nuomos ribas. Federalinė val
džia norėjo tas ribas pakelti 
iki $97.50. Jeigu nebus pakel
tos nuomos ribos, tai federali
nė valdžia sustabdys Illinois 
valstijai subsidijas. Kaip ži
nome, federalinė valdžia mo
ka 50% [nuomos reikalingų 
subsidijų. Savickas balsavo už 
ribos panaikinimą; kaip už tai 
balsavo kiekvienas padorus

as šešių at
stovų įsileidimo i Tarybą pasa
kė, jog tie šeši atstovai yra pa
rengties padėtyje atvykti į se-

SAVICKAS GYNĖ
GYVENTOJŲ REIKALUS

Visi iš patyrimo žinome, kad 
Illinois seimo atstovas Frank
D. Savickas visą laiką vyku
siai gynė gyventojų reikalus 
ne tik Springfielde, bet ir įvai
riose Chicagos Įstaigose.

Veik paskutinę dieną prieš 
rinkimus Savicko oponentas 
apmokamuose skelbimuose pa
leido antį, būk tai Savickas gy
nęs daugiaaukščių namų savi- siuntusi raštą Illinois Valsty

įstatymų leidėjs s. 
mas už įstatymą, 
Illinois mokėsi 
naštą. Savicko

sveikinęs sesiją ir jai pateikęs 
apygardos siūlymus, pavergtos 
tautos vardu pakvietė visus 
siekti taikos, sugyvenimo, įgy
vendinti Bendruomenės dvasią, 
sudaryti reikiamas sąlygas kiek
vienam lietuviui Bendruomenei 
priklausyti ir joje aktyviai reik-

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 namams įsigyti.

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

New Yorko Apygarda sprendžia
mo balso Tarybos sesijoje 

frontininkai nedavė?

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

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

Balsuoda- 
jis sumažino 
ų mokėtojų 

aponentas ant
radienio rinkimuose sąmonin-

VANDENYNŲ LYGIS ;
Tiktai vieną vasario mėnesi 

per nletus į Atlanto ir Ramiojo 
vandenyno vandenų lygis yra 
vienodas. Visais kitais mėne
siais Ramiojo vandenyno lygis 
būna aukštesnis.

LIET. B-NES ŠEŠTOJI TARYBOS SESUA 
ĮVYKO VIENOS PARTIJOS KONTROLĖJE 

JAV L. Bendruomenės šešto
sios Tarybos sesija įvyko š. m.
spalio mėn. 24-25 dienomis Cle- dos atstovas A. Juškevičius, pa 
velande. Sesijos svarbiausia pa

siją, laukia tik 
mo juos priimti 
reikia akiplėšišĮcesnio 
“bičiulių” dikta 
pademonstravime 
tatūrai ir partinėms kombinaci
joms pridengti f-ontininkai vis 
dėlto išrinko at kirą komisiją 
New Yorko reikalui ištirti, jų 
atstovų skaičiui 
statyti. Komisiją 
Bobelis dr. K. Keblys, žumba 
kis. Ir. Vaišnienė.

Barzdukas, J. Našliūnas, Br. 
Kviklys, kun. J. Borevičius, Z. 
Dailidka. Kandidatas — E. Kor- 
zonas.

Kontrolės komisiją sudaro: 
kun. V. Dabužis, O. Ivaškienė, 
E. Sužiedėlis.

Skaitant išrinktųjų pavardes 
matyti, jog daugumą sudaro 
Fronto bičiuliai ir kaip žinia jie 
į šias vietas suėjo visokių par
tinių kombinacijų keliu. Tad 
klausimas ar vienos partijos at
stovai — mažuma turi moralinę 
teisę atstovauti daugumai? Ki
tas labai svarbus klausimas, tai 
ar įvykusi šeštoji Tarybos se
sija principiniai yra teisėta? Ar 
jos padaryti “rinkimai”, spren- 
dimai-nutarimai yra juridiškai 
teisūs? Juk 1239 New Yorko 
apygardos balsuotojai neturėjo 
savo atstovų sesijoje! Tokio di
delio skaičiaus B-nės narių no
rai, pageidavimai ir valia buvo 
atmesta, jie tapo eliminuoti, — 
aiškių partinių kombinacijų pa
grindu atmesti. Tiek begalima 
pasakyti, kad esama L. B-nės 
padėtis liūdna.

Ta padėtis šaukte šaukiasi 
SOS! Bendruomeninkas

ninku interesus ir apsunkinęs 
mokesčių našta mažų namų savi
ninkus. Pacitavo vieno Chica
gos dienraščio žinios pradžią, 
sudarė kreivą įspūdį ir šitokiu 
būdu tikisi balsų pasišienauti. 
Tai labai nepadorus elgesys. 
Prieš tai privalo kovoti kiek
vienas padorus žmogus, juo 
labiau )tokių dalykų turėtų 
vengti politikas.

Federalinė valdžia buvo at-

Sudarytos komisijos

Mandatų-nominacijų: dr. K. 
Bobelis, dr. A. Butkus, O. Ivaš- 
kienė, K. Keblys, A. Mažeika. 
Rezoliucijų komisija: J> Jasai
tis, E. Sužiedėlis, dr. P. Kisie
lius, raš. Bern. Brazdžionis, E. 
Vaišnienė. Rezoliucijas ir nuta
rimus perskaitė — pateikė J. 
Jasaitis; jos su maža pataisa 
priimtos ir vis dėlto reikia pa
stebėti, kad buvo pamiršta ak
centuoti keli gana svarbūs L. B.

Bet nežiūrint Vakselio prašy
mo, ir įrodinėjimo, N. Y. atsto
vai liko nepriimti į Tarybą ir 
tuo pačiu negavo teisės atsto
vauti nei vykstančioje sesijoje. 
Tiesa, atsirado vienas kitas “mie- 
širdingesnis bičiulis ir pasiūlė 
Vakseliui pasi 
atstovais, pažadėjo du priimti 
Vakselis tokį pajuokiantį siū
lymą, kaip ir buvo galima lauk
ti griežtai atmeti ir pats iš se
sijos išvyko namo.

Vakselis prašy

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Kas tik turi gerą skonį/ V

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk.r 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LlĖPONIS . /

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9, iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo. 12 iki 5. 3

SENATORIUM
-% '■ ..Xi. ' • *

gai paleido ne 
tikėdamasis apgauti balsuoto 
jus, bet jam nepavyks. Bal
suotojai atiduos balsus ui 
Frank D. Saviccą.
laiką dabojo plačių gyventojų 
sluoksnių interesus ir gins juos 
Illinois seime. John J. Jonikas

B-nės vadovybę.
Tarybos sesiją atidarė ir su

sirinkusius pasveikino Penkto
sios Tarybos pirmininkas dr. P. 
Vileišis. Iki naujos tarybos pre
zidiumo išrinkimo pirmininkavo 
buv. Tarybos prezidiumo nariai: 
Ar. Barzdukas ir Vii.. Bražėnas. 
Garbės prezidiumą sudarė: St. 
Barzdukas, L. B. pirmininkas; 
Br. Nainys, C. V. pirm.; Ar. 
Barzdukas, Vii. Bražėnas, V. 
Kamantas, dr. P. Vileišis, dr. 
P. Kisielius ir kun. J. Borevi
čius. .

Sveikino: dr. Razma — L. 
Fondo vardu, F. Eidimtas — 
Cleveland© apylinkės. Tarybos 
sesiją sveikino, pranešimus pa
darė, pageidavimus pareiškė,

uždaviniai, būtent: pasigesta 
aiškaus pasisakymo lietuviškos 
šeimos kūrimo ir organizuotos 
pagalbos jaunai šeimai, tautinio 
ugdymo reikalu. Trūko aiškaus 
pasisakymo dėl santykių su 
Kraštu.

Tarybos sesijos dienotvarkė 
buvo priimta sukeitus kelis die
notvarkės punktus ir įnešus nau
ją — New Yorko apygardos at
stovų reikalą.

EGIPTAS NEPRIIMA LEARY
KAIRAS, Egiptas. — Rug

sėjo 13 dieną pabėgęs iš Kali
fornijos kalėjimo Amerikos kūt
vėlų “karalius” Dr. Timothy 
Leary, išvarytas iš Libano kaip 
nepageidaujamas, su trimis pase
kėjais palydovais bandė gauti 
leidimą emigruoti į Egiptą, bet 
ir ten nebuvo įsileistas.

Jo palydovai yra du Amerikos 
“juodieji panteros’ 
maršalas” Don Cox ir New 
Yorko panterų pirmininkas Mar
tin Kenner. Trečioji yra Miss 
Jennifer Dohrn, sesuo Berna- 
detės Dohrn, kuri JAV-bėse yra 
ieškoma kaip pasižymėjusi te
roriste.

Timothy Leary buvo nuteis
tas 10 metų kalėjimo už ' mari- 
juaną. •’%
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ĮKAITYK "NAUJIENAS’ - 
jJOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

būti geru ir doru žmogumi. C 
Laįkomas tas, kas teisingas, bu

ir trimuojamas”. Vandalo veikla 
(mokyklų padeginėjimas) pavei
kė balsuotojus, jie atsisako bal
suoti- mokyklų reikalus palankiai 
ir įvairūs projektai, paskolomis 
(bonais) plėsti mokyklų tinklą, 
statyti naujus namus ar samdy
ti daugiau mokytojų, lieka at
mesti. Gyventojų skaičiui dau
gėjant, daugėja ir moksleivių. 
Tad šiuo metu Kalifornijos ko
legijos yra perpildytos, nevisi 
mokslo siekiantieji gali į mo
kyklų patekti. Pvz., Kaliforni-

tatoriai iš miesto, kurių leidžia
mos įvairios agitacinės brošiū
ros, nepariodiniai leidiniai akty
viai siūlomi ne tik studentams, 
bęt ir kiekvienam universiteto 
praeiviui.

Kanadoje: 
metams ___

pusei mėty ..__
vienam mėnesiui

suotiniu balsavimu, o vėliau jų 
.nutarimą dar -turi patvirtinti 
universiteto valdytojai — re^ 
gentai."

$230>QQ0 ir dąr -^,-#0 ,dolerių 
biudžeto subalansavimu pridera 
iš studentu mokesčio, kurio pa
didinimo klausimas, jfeŠ? aukš
čiau įflĮipėta, .fojyo pją^uoįąmas.

tų vyko žiaurios riaušės, susi
kirtimai su polieija, namų ir au
tomobilių padegimai Universi
tete mokslo darbas buvo su
trukdytas. Ir štai, kai pasibai
gė naujų studentų registracija,

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS SR.

ŽEMAIČIO TIKĖJIMAS

tinių .padėtį nustato turimųteismas. Tą padėtį gali pa
keisti tiktai turkų teismas. Valdžia teismo sprendimo ne-

" arba į žmonių užtarytojų Dievo Motinų 
> Marijų, bet niekuomet nesikreipė į Jėzų 

■■ Kristų. Pirmosios nuodėmės ir atpirkimo 
sąvokos žmonėms sunkiai tebuvo supran- 

'tamos.
Nemažas buvo žmonių linkimas į stab- 

meldybę. Artimesnį ryšį jautė su Marijos

savo.vaikys. Apie <1925-sius

nįem ir kitiems rūpi, kad ttpkia 
daugybė studentų neliktų be 
laikraščio. Gi, universiteto.stu
dentams nebeturint savo /iaik-

daug įvairiose aikštėse ir pake
lėse. Daugiau kaip 27,000 re
gistruotų studentų, o balsavo 
tik 5,172. Tai rodo, kaip stu-

•žinia, Kalifornijoje jau penk
tas metas vyksta žemdirbių uni
jos organizavimas; ;Iš pradžįiĮ

jos universiteto agrikultūros ir 
fizikos skyrius Davis, Galif., 
mieste, gavo 2,000 naujų stu
dentų prašymų, o tuo tarpu ten 
vietos tik penkiems šimtams 
naujų studentų. ,

Visai priešinga padėtis Šun
ta Barbara mieste, čia praei-
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riaušės, flangų .daužymas, pade
gimui ir kitokie turto gadinimai 
bei naikinimai. Sakoma, jog 
dauguma studentų yra darbš
tūs jaunuoliai, kurie įsigilinę į 
studijų darbų nuošaliai stovi 
nuo .riaušininkų veiklos ir net 
nesiima .priešingos akcijos —'■ 
universiteto darbo trukdytojus 
sudrausti (panašiai kaip ir daž
nas amerikietis nesiima gelbėti 
gatvėje plėšiko užpultų žmogų)

sė kunigo ir atidavė jam šimtaprocentinę* 
pagarbą uždai, Įkąri jis viską žinojo.ir JiatU 
arti prie -Dievo-buvo. Bučiuoti (kunigui į: 
ranką buvo visuotinąs paprotys. Jeigu, ' 
sakysime, pačioje pradžioje dvidešimtojo- 
amžiaus .pasisveikindamas su <kunigu £nao-' 
gus nebūtų pabučiavęs jam į ranką, batų 
tai buvęs negirdėtas nejpandagupias ir 
kartu bedievybė. ! *

Viską susumuojant būtų galima sakyti, 
kad -žemaičio žmogaus tikėjimas reiškėsi 
daugiausia tik išoriniais papročiais ir reli-

valdžiaprivalo .klausyti įstatymų. Jis žino, kad “tarybi
nės” valdžios sauvalei ribų nėra, todėl jis mano, kad ir 
civilizuotų kraštų vyriausybės gali sauvaliauti.

Bet turkai rusus komunistus labai gerai pažįsta. Pa
žįsta juos ne nuo.šios,dienos. Turkų vyriausybė žino, kad 
visą tą propagandą diriguoja kompartijos centro komite
to paskirti žmonės. Turkams įgriso tie kaltinimai, todėl 
pats prezidentas Šunay nutarė informuoti patį -aukščiau
sią sovietų .imperijos vizirą, kad pabėgusių lietuvių turkai 
rusams neišduos. Rusijoje gadinamas popierius ir prii-

kitų vietovių susirinkimų {nutarimus ir priimtas rezoliu
cijas. Matyt, kad kelios tokios rezoliucijos buvo .pasiųs
tos Turkijos vyriausybei.‘Susirinkusieji patarė turkams

naktį kartais apkarpo avims vilnas. J kau
ką, kuris naktimis kaip šviesa laksto ,ir 
gėrybes nuo vieno ūkininko kitam neša, 
20-jo amžiaus pradžioje jau nebetikėjo. 
Bet iš to, kaip gyvas tebebuvo žmonėse 
pasakojimas apie jį, aišku buvo, -kad .de
vynioliktojo amžiaus viduryje į kauką 
žmonės tebetikėjo.

si, bet organizatoriai laimi, daug 
stambių fanrtų pripažino žemdir-? 
bių uniją ir tik unijos darbi-; 
ninkus samdo.

Žemdirbių . unijos šalininkai 
ar ągįtat<Hdai-T^^ 
universiteto rajoną.

Netoli balsavigip -stąlipkų 
vaikščiojo keli agitatoriai su pla
katais —, pftet^i. Jie neagitavp 
bal$ąvipje, dalyvauti ar nedaly
vauti, ,bęt;rflgįnp .ųeyąlgyti, įįą, 
pirkti.ątadenių. yaįgyklpše,mais
to, nes jose duodami salotai ir 
kitos daržovės esančios pirktos 
iš tokių farm erių, kurių ūkiuo
se dirba žemės darbininkai, .ne-

Kaina $3.00
ra .pati .Bailiausioji, 
jarašyta knyga aite 
'ąufi užėjus į “Nau- 
ąštn.. Knygų platėa-

as artia M^ney.orderiu* ęeikia siųiti

•pažino nekaltais, laiko savorkrašte ir neskuba jų .pasiųsti 
į “tarybinę” Rusiją.

Keliuose sovietų miestuose priimamos rezoliucijos 
Brazinskams-pasmerkti, -bet Lietuvoje leidžiama komu 
nistinė spauda tų rezoliucijų prispausdina žymiai dau
giau, negu kitur. 1 Vilniuje'leidžįama fįiesa” pšsiverči^ 
maskvinėje “Tiesoje” .tuo reikalu spausdinamas žinias, o

.ąęjiįydp, galią.

jDideIėje,pagarbqjC|tebebuvpugnis, 
vąi mpkė vaikus, -kad negalima spiauti į 
.ugnį. Tai būtų didelis nusikaltimas, ,pprs 
Per išpažinti kunigui ir nepasisakomas..Ir 

< labai .didelis dėmesys < buvo > kreipiamas į 
tėvų palaiminimą. Ar.^ąi,} toliąie$nę .ke
lionę išvykstant, ar vedant arba ištekant, 
tėvas arba motina, geęiau .tėvas , palai
mindavo savo vaiką, jį peržegnodamas.

Visą žemaičio gyvenimą dominavo ne

sirado visu tūkstančiu mažiau 
negu normaliai, negu buvo ti
kėtasi. Išvada: be visų kitų 
ekonominių sąlygų, kurios ga
lėjo nulemti studentų sumažė
jimą tame universitete, be abejo, 
reikšmingas faktorius buvo tas; 
kad Santa Barbara universitetas 
buvo neramus, nėra garantijos, 
kad tie neramumai nesikartos, 
nėra garantijos, jog mokslas bus 
galima ramiai (tęsti. Vadinasi, 
jaunimas, kurs nori rimtai mo-s 
■kytis, vengia tokių riaušėmis, 
pagarsėjusių mokyklų.

Mažai balsuotojų
•A

Spalio mėneąį Berkeley mies
te universiteto studentų ąąjun-’ 
ga arba unija (Associated StuT 
dens) surengė studentų /balsa
vimus atsiklausti, ar galima pa
didinti studentų mokestį sąjun- 
gso.reikalams. Be študęntų men 
kesčio, s-ga turi įr kitų pajamų, 
pvz., turi knygyną/kuriame par
davinėja knygas, tačiau studen
tų uniją visvien patekusi į- pi
niginius sunkumus, -todėl iškėlė 
projektą, Jog takia ,padidinti 
.studentų mokestį. .Tokį projek-.

BERKELEY, Calif, 
doje ir (politikos vyrų kalbose 
liečiant .neramumus universite
to miestuose, vis pabrėžiama, 
jog tik mažumą studentų tepri- 
sideda prįe agitatorių sukursty-

matinė dėžutė, kurio centųjįme- 
tųs galima tą laikraštį pasiunti. 
Tokios dėžutės, kaip manpma, 
turėtų iš universiteto rajono 
dingti. . ,
' jįLąptfąščip- leidyklos tąryba 
(studentai) ir universiteto; ad-

Turkai atmetė Maskvos reikalavimus i
Turkijos prezidentas Cevdet Sunay pranešė Sovietų 

Sąjungos prezidentui N. Podgornui, kad į Turkiją atskri
dusių lietuvių Prano, Stasio sūnaus, Bražinsko, .ir Al
girdo, Prano sūnaus, Bražinsko rusams neišduos. Tur-. 
kijoje teismo sprendimas visiems yra privalomas, net 
.turkų valdžiai. Turkijos prezidentas pasišaukė sovietų 
ambasadorių Turkijoje ir įteikė jam raštą, kuri prašė 
perduoti Sovietų-Sąjungos prezidentui.

Komunistų partijos kontroliuojama sovietų spauda 
veik kasdien rašo, koki tie Bražinskai buvo blogi. Jie 
blogi buvo “tarybinėje” Lietuvoje, jie-negeri buvo prie, 
darbo, jie netiko ir sovietinei prekybai. -Pagaliau, sovie
tų spauda tvirtiną, kad jiedu buvo negeri kalėjimuose ir 
prievartos darbo stovyklose. Bet labiausiai spvietų spau-:

ne buvo toks didelis judėjimas# 
tartum čia skruzdėlynas. Studen- 
tai iš vienos mokyklos būriais ei
davo Į kitą, vieni ateina įiuni4 
versiteto rajoną, kiti išeina, bet 
labai mažai kas .tesustoįa prie

Daug sykių buvo girdėjęs, kad Dievas 
sutvėrė pasaulį ir žmogų, ir tuo tikėjo. Ta i 
čiau tas klausimas nebuvo aktualus, todėl 
beveik niekuomet apie tai nešnekėjo. Tuo 
tarpu apie nuolatinį Dievo kišimąsi į žmo
gaus gyvenimą šnekėdavo dažnai. Galėjai 
girdėti sakant: “Ačiū Dievui, baigiau”; 
“ačiū Dievui, pasisekė”; “Dieve, padėk”, ir 
panašiai.

Aiškus visiems buvo Dievas, tačiau Kris 
tus, tas kertinis krikščionybės akmuo, bu
vo šiek tiek miglotas. Dar miglotesnė bu
vo šventoji Dvasia. Dievo Trejybė buvo 
perdaug komplikuota situacija žemaičio 
kaimjpjp protui. Jodei, jeigu žmogus 
kuomet reikale ar nelaimėje kreipėsi į Die
vą su prašymu, su spontanišku ir nuošir
džiu o ne maldaknygėse išmoktu parašy-

Subacription /
m Chicago £2040 per year. $11.00 per 
ox moath. $6.00 per 3 months. In 
Mher UŠA^localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months. $6.00 per

jau universiteto rajone, norė
damas ^pamatyti, kaip balsavi-

bauginimas. Mat, laikraštis tu- 
rjs^ari^fpaldusti.ir s^ti regen- 
ųį, nustatytą; linįją^kitagi.sąkant, 
.Drioažinti .cenzūrą; .arba — re

tai tbuvo nešiojami, raginą ap
lenkti savąją valgyklą.

.Liūdnos dienos jstudenUg

kuris yra vi 
sėįus. rJaĮą 

{aau<«erokai pn 
Nida ir žmona Živilė moko lietuviu 
ihfu*>ftai ir’lanko vaikp "danei., 
žodyno, kad susikatbety su vaikais, 
yra baigusi universitetu . .." 
buvo' žymus chirurgas, o sesuo ‘Egi 
^aitestingu seserų mokykloje. Liet 
^<įv. JaiįĮes.J^cPppn

Tuo tarpu dvi turkų teisipų ‘instancijos atskridusius Bra
žinskus pripažino tremtiniais dr -pątvĖtian-jienis Trab- 
zono teismo duotas privilegijas. "Panašiai “turkai elgiasi 
jau ištisą 50 metų, kąi teįšįniais pagrindais buvo įsteigta 
pąuja. topkų pęąpubĮi^ą.

įųrkų jiręzidęntas galėjo daugiau sovietų imperijos 
vadovams .pasakyti. Teismui pripažinus atbėgėliams 
tremtinių-teises, tie atbėgįiai tampa -laisvais žųįęmėmis* 
Jie galrlaisvai'važinėti poįurkų teritoriją, įąųsirąsti dar
bo įr gyventi. .Jeigu tremtinis norėtų Jiasįikti Turkijoje 
,ir, netųrėfląn)ąs,iš ko ^rągyventi,i gorėtų (firbti žemę, tai 
jįurįų vyriausybė tokiam ątbėgėliui duoda ir žemės. Šim-, 
tai tremtinių Turkijoje.gąvp žemės ir įsikūrė. Turkų par* 

numatė sun^ 
kią tremtinių būklę, todėl u? .įpareigojo- yąldžįą suteikti 
tremtiniams reikalingą globą ir duoti žemės. Ne visos ci
vilizuotos valstybės -turi roki žmonišką įstatymą tremti
niams globoti, kpkįvturi-mpderni Turkija.

-Bet svarbiausia, turkų valstybės priešakyje stovi 
žmonės, kurie-rusus dabai įgerai pažįsta. Reikia neužmir
šti, kad jau pustrečio šimto metų turkams tenka kovoti 
prieš rusus. 1711 metais rusai atėmė iš turkų Azovą, >1724 
m. atėmė Bakų, 1783 m. pagrobė Krymą, o Katerina, pasi
kvietusi į Krymą Austrijos valdovą Praną Juozapą, pla
kavo pasidalyti likusią Turkiją. Ji būtų padalyta, jeigu 
turkai nebūtų pradėję gąlvpti apie reikalingas valstybių 
nio ir tautinio gyvenimo reformas. Turkams pertvarkius" 
valstybę teisiniais pagrindais, rusai nepajėgė atimti vie-j 
nos,turkų žemių pėdos. Turkai išmoko, kaip reikia ru4 
sąms — .komunistams ar ne komunistams — pasakyti —į 
iię. Turkų ^prezidentas tojų.— NE pranešė rusams.

tų pabaldavo, jog sutinka, kad 
mokestis būtu rpakeltas ;ir jis 
bus pakeltas, regentams patvir
tinus. Stadeųtas turės savo uni
jai, kuria jis mažai tesirūpina, 
mokėti .mokesčio $2.75 daugiau,

$20X»
$11.00
-$2jQ0

kiantieji aukštesnio mokslo, mo
kės studentų sąjungai
giaų.

ginėinis,prievolėmis. Katekizmą mažas bū 
damas ‘buvo jis išmokęs atmintinai, bet 
nesigilino į jį, galvos apie tikėjimo tiesas 
nesuko, ir<tą patį katekizmą greitai už
miršo. Nębuvo linkęs į abstrakcijas, nei 
.būtų pajėgęs tką nors daugiau suprasti.
Stengėsi *til 
-M&‘buvp 
,VO, .dnptO;žodžio laikėsi, kunigus gerbė 
Tearei tįa|p, rkąip visi daro”.

Pabaiga
ke. .Paklaidintasis eis ir eis ratu, niekuo
met namų nebeprieidamas. <Bet .jeigu at
sisėdęs nusivilks marškinius, juos išvers ir 
išvirkščiais apsivilks, laumių inonai >tup- 
jau dings. Ir tuo žmonės tikėjo.

Tikėjo, kad sapnas turi ryšio su žmo-i 
gaus ateitimi, ;ir bandydavo tą ryąį išsiaiš
kinti. Taip pat tikėjo, kad ir kitokiais bū-' 
.dais, pavyzdžiui ‘kortomis, galima ateitįI 
sužinoti. Taip pat tikėjo visokiais gydan- 
čiąis>burtais.

Buvo ir tarytum sukrikščionintų burtų." 
.Pavyzdžiui, kai kildavo gaisras,.mesdavo.į’ 
ugnį šventos Agotos duonos gabalėlį. »Bu-, 
,vo tikima, kad šventos Agotos duona turi 
galios prieš ugnį. Arba papastogyje pakiš-- 
davo verbos (šakelę. Ji irgi turėjo nuo gaiš-! 
ro. saugoti. Pavasarį pirmą kartą į ganyk
lą išleisdami gyvulius ^paspiįkydavo su 
verbų dūmais. Papročių, panašių į čia su
minėtuosius, kur krikščioniškasis pradas 
su pagoniškuoju taikiai sugyveno, -buvo; 
labai daug.

sidaryti nepriklausomu iląikraš- 
čiti, išsikelti iš universiteto ra- 
jpųo. Tokiu ąįveju .laikraštis 
nustotų pinįgipės ;įrJq1Węs pa
ramos, kurią teikia universite-

išvengti universiteto cenzūros, 
įšsikHųąi 4 :miestą> | pat 
turėtų $30,000 papildomų (išlai
dų redakcijos ir administraci
jos patalpoms išsinuomoti. Laik
raštį už universiteto ribų lei
džiant, universitetas ne tik > kad 
pašalpos, neduotų, bet galėtų ne
leisti jį.universįteto rajone/par- 

.davinėti. Dabar visose judresnė-

jiems būtų suruoštas “tarybinis” geismas. Paskelbti rnu 
tarimai, kuriuose rrikalaujama “nusikaltėlius” nubaus-^ lamentas, -priimdamas tremtinių įstatymą, 
ti paqoniis^griezciausiomis* bausmėmis. 4 ' /'

Be mitingų ir rezoliucijų, okupuotoje Lietuvoje 
darbą įkinkyti ir tarptautinės-teisės “ekspertai”. Pirmą 

^šūvįj astrologines dausas pale j Jo garsiausias astronomas 
prof. Povilas Slavėnas, o dabar mitinguose kalba tarp-i 
tautinės teisės “.specialistai”. Vilniuje ;universįtete su
šauktame mitinge ilgiausią klausytojams kalbą pasakė 
teisių fakulteto baudžiamosios teisės katedros docentas 
M. Apanavičius. Susirinkusiems studentams dr profeso
riams jis įrodinėjo, kad turkai apie teisę neturi jokios nuo
vokos. Jie.net savo baudžiamojo kodekso nepažįsta. Tur
kų įstatymai liepia nusikaltėlius atiduoti tam kraštui, ku
riame buvo padarytas nusikaltimas. .Jie tvirtiną, kad 
Bražinskai nusikalto sovietiniame, lėktuve, tai sovietų1 
teismai ir privalo juos teisti. Šis tarptautinės teisės “spe-. 
cialistas” tiek toli nueina, kad turkų valdžios “delsimą’* 
vadina nusikaltimu. Jam, matyt, ir į galvą neateina min-

■kefey universitetų 'spaudos ta-» 
rybos leidžiamas dienraštis yra 
f inapsųo jamas' uiųVersrtčtp biu- 
džęto piningais | irsūĮtoiąąis jš ?su- 
rinktų studentų reikėlams mo-

_ ... . . , ikesčįų. }Ųmvęrsitętas(duądą_hv«l-
ibalsavimo staliukų, -kurių buvo^ Tedmccijai Tr 'admi-^

risteaeijai. .. j įininistracijos pareigūnai svars-

DicnraUio kainos: 
hieagoje ir priemieačiupae 

metams ----------------------
4>usei metu ■ 
: trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui ______

Kitose JAV vietose: 
metams ______

pusei metų ___ _

Užsieniuose:
metams _
pusei metų

\NĄU^NOS, Se. yHAt^TEO STREET, d 
trtlCAtzO i, ILLINOIS ’ S

1 kLAUŠElKIS

IŠ MW0, KURIAME YRA VEIKIMAS 
Studentai net $avo unija nesirūpina;

4$gitatorių veikla kenksminga mokslui
šįmet Kalifornijoje mokslo 

siekiantiems jaunuoliams yra 
sunkūs metai. Valstybės biudže
tas pagal gubernatoriaus Reagan1

statula ar paveikslu, negu su Marija esan
čia danguje. Ir nukryžiuotojo Jkpjąs baž
nyčioje bučiuoti buvo žmogui lengviau, ne 
gu galvoti apie kitą Nukryžiuotąjį, kuris 
kentėjo -ir onirė už „žmones prieš du tūks
tančius metą. Tarp, šventojo statulos, ir pa
ties šventojo.nebuvo toks pat santykis, koks 
yra, sakysim, tarp žmogaus biusto ir pa
ties žmogaus. Malda būdavo kreipiama 
daugiau į tą statulą, negu į jos vaizduoja
mą asmenį.

šitame krikščioniškame žmogaus tikė
jime, koks jis bebuvo per kaimiečip,men
talitetą perąikosęs, .maišėsi dar nemažas 
skaičius pagonybės -liekanų. .Dievas >buvo 
visagalis, bet jis ‘buvo 'tolimame danguje, 
o tuo tarpu visokios dvasios ir baidyklės 
buvo čia pat, kiekviename >kampe, (kur tik 
tamsu, paslaptinga ir sena. Jos užsilaikė 
senose jaujose, senkapiuose, tyruose. Kad 
tam tikrose vietose (baido, žmonės’tvirtai 
tikėjo, .įr .vengė „patekti į jas .pavieniui. 
Jeigu jau būtinai .reikėjo .vienam pro (bai
dyklių vietą ,eiti, .eidamas pro ją žegnojo
si. Gindavosi nuo baidyklių dar ir švęstu 
vandeniu. . Bet ,nuo, laumių, kurios j (var
tus atidavo ir visą naktį arklį vaikydavo, 
iki suprakaituojant, gindavosi burtais. 
Dar nepriklausomos Lietuvos laikais ne 
vieno ūkininko arklių tvarte buvo galima 
matyti pakabintą negyvą šarką. Negyvos 
šarkos laumės bijojo ir į tą tvartą nebėjo. 
Taip pat žmonės dar tikėjo, kad laumės
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WJ. ANNA BALIONAS

ŽINOMOJI ŠERMENINE

hipių užkurtas

k Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

vais

igu yra arterijų

EUDEIKIS

GERAIDAS F. DAIMIDDOVYDAS F. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

NOV. 28

kūno dalyse. les 
į aplenkti susiau

r parkuose 
ir valdžiai

NARTAI?
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Assoeiacijos

mų su gyvuliais ir šimtų bandy- 
mųsu žmonėmis. Bandįnnaisu’ 
300 ligonių įrodė, kad įdėjus gy
vulio gyšlbs dalį, kūnas atmeti
mo neparodė! Kai kurie* ligonys

ATr AM tfie Way 
3D-Ib. Limit

būti tuojau panaudota,.kada tik 
reikia.

Gyvos kūno dalies — gyslos

naudotos daugiausia kojose, o 
taipgi rankose, kakle ir net daly
je smegenų.

Paprastai arterijų pakeitimui 
buvo naudojama iš to paties li
gonio išimta gyslos dalis iš ko
jos, bet dažnai pasirodė, kad jos 
taipgi būna apimtos ligos. Be 
to išėmimas iš kojos gyslos pa-

TURIME 
koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

SKAITYK "NAUJIENAS* - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
teisingiausias žinias

1446 Sos 56th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-JOC?

bandymų, numatoma kad šį ru
denį jau bus pradėta naudoti iš 
karvių ir veršių sprando išim
tos ir 'atitinkamai paruoštos gys
los, operacijos būdu pakeisti už
sikimšusias arterijos vietas žmo
gaus kūne. ’ Karvių gyslų pa
ruošimus ir tyrinėjimus atliko 
Johnson & Johnson bendrovė ir 
tikisi gauti leidimų iš valdžios 
Maisto ir Vaistų administraci
jos masinei gamybai.

Gyslų pakaitalas imamas iš 
karvių, bulių ir veršių sprando, 
apie ketvirtį colio pločio ir 16-18 
colių ilgio. Medžiaga apdirba
ma chemikalais, kad išvengus li
gonio kūno pasipriešinimo pri
imti svetimą kūno dalį. Dr. J. 
Henderson bendrovės medicinos 
direktorius sako, kad panašiai

MOVING
Apdraustas perfcraustymas 

iš Įvairly
ANTANAS VILIMAS

823 W 34 Piece
TeL: FRonfier 8-1832*

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med Ban

Telefonas : LAfayette 3-0440

šiaurės: vakaruose nusižudė tūk
stančiai varlių. Jos šokdavo ant 
paplitusio šioje vietovėje krū
mokšnio spyglių. Galvodami; 
kad tai artėjančios nelaimės žen
klas, gyventojai; išsigando. Pa
skutinį kartą masinės varlių sa
vižudybės buvo prieš kelerius 
metus — po to prasidėjo* saus
ra, gyvuliai ir žmonės badavo;

Tuo pačiu laiku pietinėje Tai-1 
lando dalyje vyko žūsbūtinis . 
kurmių karas. Tūkstančiai šių 
gyvūnų žiauriai naikino vienas 
kitą. Toks karas buvo pastebė
tas 1941 metais.

Mokslininkai abu atvejus aiš
kina paprastai: gyvūnai neran
da sau maisto ir todėl žūsta.

STALINIS 
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26 INC. PLAT.

Turime šermenims vietos kitose Chicagos dalyse ir prie
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusia patarnavimo, 

dieną arba naktį.

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI

veno jau iki šešių metui
Toks gyvulių arterijos panau- 

doj imas žmogaus kūnui, žymiai, 
palengvins; suprastink ir papi
gins operacijas, suteikiant dau
geliui ligonių palengvinimą.

Ai Salietis

G UŽA US KU 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 80833 ir PR 84)83*

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

Ofisą* 2750’ West* 71st’St 
TaL W5-8296

Valandos: 2—8 vai vak. Penktadienį 
10__12 ir nuo 2* iki 8 vaL vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rex. tek WA 5-3099

AAetuvip-keiba: kasdien nuo pirma- 
L diemo iki penktadienio 10—11 

vai. ryto. — šeštadieni ir sek- 
' madieių nuo 8:30 iki 9i3O vai. 

ryto.
Vakaruškos; - Pirmadieniais 7 v. v;

TeL: HEmlock 4-2413
7159 Sb. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO; ILL. 60629

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso tolefi: HEmlock 4-2123 
Retid. telefa Gibson 8-619S 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
valandos skambinti telefonu HE 4-2125 
jei dėataOiepia. tai telef GI 84105

da išrasti
> priemones nuo

Cook apskrities pirmininkas George W. Dunne pas lietuvius. Pirmoje eilėje stovi iš dešinės Stanley Balzakas^ 
J r., Algirdas Budreckas, seselė Rosanne, Robert Terzi c h, George W. Dunne, Frank Savickas, seselė Salesia ir

Aibena Brazis.

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

KOTRINA SKREIBIENĖ
Gimusi Skreibyte

Gyveno Route 5, Box 246, Antioch, IH.
Mirė 1970 m. spalio men. 30 d-., 8:15- vai. vakare, sulaukusi se

natvės. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apskr^. Mėžiškių via., Kerblionių 
kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Vera Slefender, žentas John. Buvusi žmona 

mirusio Mykolo, motina mirusio Charles, daug kitų gimirių, draugų 
ir pažįstamų.

Priklausė prie šv. Kazimiero, seselių rėmėjų.
Kūnas pašarvotas Mažeikos - Evans koplyčioje, 6845r So. Western 

Avenue. '
Antradienį, lapkričio 3 dieną 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į K. Marijos Gunimo parwijW ^yčią. o po 
bus laidojama Lietuvių §v. Kazimiero kspinėse,/...;j'į-><'r

Visi a. a; Kotrinos Skreibienės giminei, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti' jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas Ir kiti giminės..

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8800.

SOPHIE BARČUS
SlAOlJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kit A. AL

DR. VYT. TAURAS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra-praktike; spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas:-2652-W£ST 59th STREET

TdU PRT 8*1223
Dr. V. Tauras išvyko atostogų 

iki XL 2 d. 
Ligoniai gali kreiptis pas, 

Dr. P. Strimaitį.

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
9,EMA KAINA 

R.IE RENAS 
2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

GEORGE F. RUDADNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

AKIU AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES- LIGOS 
PRPTAffiO AKINTOS 

215E W. «3rd STREET 
Ofiso tdef4 PRospoct 83229 

Razid. tdafj WAIbrook 54870
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

*uio 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta, 
agonius priima tik susitarus.

Paskutinė data kalėdiniams- siunti 
niams į užsienius siųsti yra lapkriči 
28 d^ jei jie siunčiami oro paštu. Vė
liau išsiuntus, paštas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku

Ginkluotos kūtvėiy gaujos miškuose i 
kelia susirūpinimg Amerikos žmonėms
Santa Cruz ir apylinkės gy

ventojai visi jau metai kaip gy
vena terore ir baimėje.

Maždaug prieš metus laiko 
šimtai kūtvėlų (hipių), padarė 
invaziją į Santa Cruz apskritį 
ir pareiškė pretenzijas į federa
linės valdžios, valstijų ir priva
čių žmonių nuosavybes, pasisa
vindami sau vietą gyventi ir 
plėšikauti,

•Milžiniškų raudonmedžių gi
rios medžioklės žvėreliai ir pauk
ščiai ir žuvų gausa vandenyse 
atsidūrė jų valioje;, medžiojimo 
ir žvejojimo įstatymai jiems ne
galioja.

Viską vagia,, ypač ginklus
Kūtvėlų ‘"teritorijos” pakraš

čiais- esančios puošnios-reziden
cijos pasidarė jiems viso, ko 
trūksta, aprūpinimo punktais: 
jie pavagia, kas jiems reikalin
ga ar patinka ir bėga atgal į 
milžiniškus miškus.

Miškuose yra prisisteigę jau 
keli šimtai “komunų”, kurio
se gyvena kūtvėlų “šeimos”, dau
giausiai pabėgusios ig Haight — 
Ashbury, San Francisco mies
te, visoki kultistai, kuriuos karš
čiai išvarė iš pietinės Kaliforni
jos, ir visokie.kovūnai ir “gam
ta pamėgusiėji” jaunikliai.

Vietos gyventojai jau kelin
tas mėnuo spaudžia valdžią, kad 
apvalytų jų apylinkes nuo kul- 
tistų , bet iki šiol labai mažai kas 
buvo daryta; norėta vengti su
sirėmimų, žinant, kad visos “šei
mos” yra gerai ginkluotos.

Tie apžėlę, “pionieriai” pada
rė, kad stovyklauti ar lankytis 
valstybiniuose, parkuose yra. la
bai rizikinga.. Jie vagia .viską, 
pradedant ištisais stovyklų įren
gimais; baigiant maisto produk
tais, meškeriojimo įrankiais ir 
automobiliais, o ypatingai gink
lais.

1410 So. 50th Aven Cicero 
Telef.; TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYT!

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

VĖJAS NUPŪTĖ LĖKTUVĄ
MASKVA*, 

ambasados pareigūnai,: kurie bū- I 
vo nuvykę į Armėniją ir matėsi. I 
su JAV' generolais, pranešė, kad | 
amerikieciu' lėktuvą- į Šovietij.. 
teritoriją vėjas- nupūtęs^

Pilotas majoras James Rus-- I 
sell su dviem generolais ir tur— | 
:kų pulkininku skridę iŠ Erzeru- > 
mo į Karsą. Nebetoli Karšo vė» I 
jo sūkurys jų lėktuvą nubloškęs ’ 
Į debesį. Nusileisdamas iš de* 
besio pilotas pamatęs apačioj# J

R«C tol. 239-4683

0R. K. G. BA1UKAS 
AKUtERUA IR MOTERŲ LIGOS

> GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So. PuiasH Rd. (Crawford

Modkal Bvilding). Tol. LU 
Priima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

pasiduoti išgyvendinami jokio
mis priemonėms.

Praeitą menes: Santa Cruz val
džia jau griebės kai kurių pozi
tyvių žygų. J e užėmė hipių 
komuną, buvus ą arti prasidė
jusio miškų ga sro, kurs spėja
ma buvo pačių

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

Mokslas šie 
tus ir gydym 
įvairių paplitusių ligų. Viena to 
kių paplitusių 
sklerozė, kada Arterijose atsiran
da priaugimai/ 
arteri jų susiatrė j imą, susilpni
nant kraujo ap "taką. Dažniausia 
ši liga pasireiškia kojose ir šir
dies raumenis i mitinančiose gys
lose, bei kitose 
koma priėmoni

G E L I N I N KA S 
(PUTRAMBNTAS) 

Linksmumo, arba liūdesio valandoje- 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

TĖVAS IR SONUS
MtOMETFE FUNERAL HOME 

f 2533 W. 71st Street
C. Telef.: GRoovehill 6-234S-6

Net į kareivius šaudo
Jie apšaudė valstybinių plen

tų statybos darbininkūš, neleis
dami taisyti kėlių miškuose; jie 
gąsdina žvejus Montėrey pan
ko j e irmet sutrukdė karines ope
racijas

JAV armijos bazės Huriter- 
Liggett artimojo kaimynystėje 
gyvena susimetusi sunkiai gin
kluota kūtvėlų komuna. Per 
.ilgus mėnesius tos. “šeimos” si
stemingai vogė iš tos bazės auto
matinius ginklus, amuniciją, 
drabužius^ džipus įr palapines.

Jie turi paprastą, bet efektin
gą vogimo metodą, “šeimos gal
va” pasiunčia į upę arti bazės 
būrį — apie 10 ar 20 merginų 
pasimaudyti. Tos nuogai išsi
rengusios pradeda krykštauti ir 
tai išgirdę kareiviai bėga jų pa
sižiūrėti, o kūtvėlos vyrai tuo 
tarpu tuština sandėlius.

Valdžia griebiasi priemonių
Hipių “Šeimos” pasidalino te

ritorijomis, jas atribojo ir at
žymėjo sienomis ir rubežiais, ap
statė savo sargybomis ir įsive
dė Robin Hoodb metodu tar- 
puriivw šusisifekfrno sistemą. 
Joks pašalinis jų teritorijoje ne
pageidaujamas ir jei kas išdrįs
tų, turėtų patirti liūdnas pasek
mes. Valdžios žmonės sako, kad 
tie “pionieriai” yrė pasiryžę ne-

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti r Lietuvą- arba; iškviesti iš 
Lietuvos-savo gimines,- tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad--nebūtų 
sutrukdjmų ir “ grupinė kelionė būtų 
pigesne.

Vladas Rasaauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones i Lietuvą ir jau 
jBuygte virš 20 gnipjų. Ateinančią va
sarą-jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje Įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė; Visais ke
lionės reikalais kreipkitės Į.

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

šio miško. Ta “ seimą” buvo pri
versta išsikrau; tyti, bet ji nu
sikėlė giliau į gi 'ias ir kalnus ar
čiau daktaro Viktor Ohtos 
zidencijos...

NAUJOJI ŠERMENINĖ
De Young - Vroegh Funeral Leonard Funeral Home

H°me 10821 S. Michigan Avenue
649 East'. I62nd Street z,.. th- •xvmuu uww Chicago, Illinois

South. Holland^ Illinois

Ofiso teiu HE 4-1818- arba- RE 7-9700 
Razidencijos: PR 89801.

DR J MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. P4. antrad. ir ketvirtai, 
nuo 9 iki. 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.-

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DIL LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd ST.

Valu antrad.. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso toiofu 7782880
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

- 2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 45849

R.iid..- 388-2233
OFISO VALANDOS.

Pirmadį, ketvirtad. nuo 1—4 ir T—9. 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir- šeštad;. tiktai susitarus.

Dr. Ant*. Rudoko- kabinetą perėmė 
optometrists

DR. EDMUHD E. CIARA
2709 W. 5lst STRfctl

I el.t GR 82400
•ai. pagal susitarimą: Pirm^ ketv. 
t—4, 7—9. antrad . penki 10—4. ir 

šeštad. 10—2 vai:

Rsz. GI 8-0873

OkW. M. EblN - EbiNAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ' LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Ave., WA 82670'

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

UK. A. JENKWS 
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tol.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 8727S

TeL' ofiso: PR 8-7773; rez.: PRr 84732

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A ę
Priima tik susitarus. ”■ ‘ 

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

DR. S. B1E2IS
PRospect MTiT

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

RtZ4 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868
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Call chef DE 7-1300

COOK WANTED

Mieli broliai ir sesės!

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

$5,000 minimum 
2 year certificate

Call chef.
DE 7-1300

MALE HELP
COOK WANTED

ti sau karūną ant galvos užsi 
dėjo.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Vieni su- 
— laikas

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

Passbooks 

572% 
investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

Call: Frank Zapolis 
ttMVi W. 95th St. 

GA 4-3654

ZswrrirN

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

TEODORAS ALEŠAUSKAS - ALLEN

JAV Iždo Taupymo Bonu di
vizija praneša, kad Cook apskri
tyje (Chicagoj e su priemiesčiais 
ir užmiesčiais) U. S. Savings 
Bonds E ir H seriją per rugsėjo 
mėnesi buvo parduota už $15,- 
914,891. Tai yra 9.3% daugiau 
kaip pernai per rugsėjo mėnesį.

Pardavimas visame Illinojuje 
siekė per tą mėnesį $23,068,157. 
Kvota Illinojuje 1970 metams 
yra $301,900,000.

BUSAIS VAŽIUOJANT
SAUGOKIT PINIGINES

— Kun. B. Sugintas pasiuntė 
per Balfa už šių metų spalio 
mėn. 16 Vasario g. $700; Puns
ko g. $20 ;o Saleziečiams už š. 
m. lapkričio mėn. $200. Iš viso 
$920.

kaimyną bal- 
Alešaus- 

Joseph Skeivys

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicago j e ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LEKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

U. S. SAVINGS BONDS 
PARDAVIMAS

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

RENTING IN'GENERAL 
N u o’m’b’i

GIRL FRIDAY
$440. Must have good typing skills 
— Phone work. Variety of duties also 

2 top secretarial positions. 
Salary open.

247-1304
HOLMES & ASSOCIATES 

4369 So. ARCHER 
2nd Floor

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Sandara praneša, kad iš Hot 
Springs, Ark., atvažiavusiam 
čikagiečiui Karoliui Cicėnui 
važiuojant artobusu Bridge- 
porto kryptini iš kišenės pa
vogta piniginė su $700.

FEMALE —
GENERAL OFFICE

Light typing, filing, general office 
work. Nice place to work.

appt.y tn PERSON
COMMODORE INN

5547 No. KENMORE AVE.

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

prieš 50 metų. Lyg prisibijoma, 
kad grožio karalienei, pasirodžiu
siai moderniame bikini kostiu
me, nukris karūna nuo galvos.

O kai šiemet iš tikrųjų karū
na grožio karalienei nukrito nuo 
galvos, tai gal ateinančiais me
tais bus leista gražuolėms pre- 
zentuotis kokiame nors labiau 
laiko madom atitinkančiame ap
dare, kostiume.

Kalpas Uoginius

Good salary and working 
conditions.

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Good salary and working 
conditions.

4 f

Helikopteris neša modernios gadynės namą, kurį labai mėgsta stu
dentai. Jis yra 26 pėdu pločio ir 12 pėdy aukščio. Jis labai lengva 
nutupdyti bet kurioje vietoje. Šre studenty butai jau pastebimi prie 
didoko universitety skaičiaus, « Name yra virtuvė, miegamasis, mau
dynė, gyvenamasis ir pakankamai vietos studenty daiktams susidėtu

HEATING CONTRACTOR
Trenkiu naujus ir perstatai! senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i nauius ir senus na
mus, Įrengiu vandens boilerius ir 
stosu rinaq (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

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi- 

f fįį ^\lių, gyvybės, svei- 
[ katos ir biznio.

Patogios išsimokė- 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

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

Panašiai būtų atsitikę man 
važiuojant autobusu ta pačia 
kryptimi vieną šventadienį, tik 
kad mano piniginėje tiek daug 
pinigų nebuvo.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— MONDADY, NOVEMBER 2, 1970

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

•NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

SKIN DIVER DAY — DATE CALENDAR

DEPENDABLE WOMAN 
W AN TED 

live in, own room, assist elderly gent
leman & working daughter — 
housekeeping. Salary open, 

home for right person.
Must speak some English, 
North Side. References. 

622-1876

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas {vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

SUITABLE FOR COUPLE
5 room apt. 2nd floor, 2 bedrooms 
stove & refrigerator, tile bath & 
Kitchen, wall to wall carpeting, ga
rage, available. Meat ail transporta

tion churches schools.
Nortwest Suburb 

GL 3-2899

dynę atsargų knibinėjimą, bet 
jau supratęs reikalą, dar kie
čiau prisispaudžiau prie atkal
tės ir su ilgėsiu laukiu, kada 
pasieksiu Bridgeportą, išlipti. 
Juodukas nė minutės nepasė
dėjęs atsikėlė ir nuėjo į auto
buso prieki. Griebiu už kiše
nės — tuščia. Mano didelė su 
keliolika dolerių piniginė bu
vo dingusi. Pašokęs iš sėdynės 
ir atsigręžęs žiūriu —— pinigi
nė prie pat atkaltės ant sėdy
nės. Reiškia, per du kišenva
giu piniginė jau buvo iš kiše
nės išimta, tik kai prispau
džiau prie atkaltės, nebegalė
jo jos ištraukti!

Nuo to laiko pinigu imu tik 
tiek, kiek reikia, laikau ma
žoje piniginėje ir šoninėje, 
nebe užpakalinėje kišenėje, jp

♦ Ieškau gyvenimo draugės, 
netekėjusios ar našliukės, rimto 
amžiaus ir gero, malonaus cha
rakterio. Esu pasiturintis, tur
tas nesvarbu, bet jei turite ką, 
dvigubas netruks. Kalbu ang
liškai ir lietuviškai, jei vienas 
kitam patiksime, apsivesime. 
Rašykite adresu: Naujienos, 
Box 167, 1739 So. Halsted St., 
ir įrašykite savo telefono įNr., 
bei valandą, kada galėčiau pa
skambinti. Paslaptis garantuoju.

• JEWELED SWISS MOVEMENT
• ANTI - MAGNETIC, SHOCK RESISTANT
• SUPERB LOOKS AND QUALITY
• 2 YEARS SERVICE GUARANTEE
• PRICE $14.95 — SPECIAL DISCOUNTS.
Mail dubs — Churches & Organizations 

Check or money order to 
EDWARDS IMPEX

4019 No. HERMITAGE. • Dept. L.
CHICAGO, ILL. 60613

NORTHBROOK, OPEN SUNDAY 
12—5 PM. BY OWNER 

1616 FERNDALE
3 bedroom bi-level. Choice district
28. Wooded area. FHA approved. 

Priced well below market. 
Lo 30’s for immediate sale. 

475-8529

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

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

PALIKIMAS. 7 kanib., 4 miegamų 
mūrinė rezidencHa. Nauja šilima gazn. 
2 automobiliu mūro garažas 50 pėdų 
sklvuas, i vakarus nuo Kedzie. Tik 
$20.000.

5% KAMB. MOKINIS, šilima eazu. 
alnmin. langai, nusė rūsio įrengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
$23.500.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alum in. langai, platus skly
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$44.500.

GRAŽUS SKLYPAS 2 butu .namui, 
geroie Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.

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

GRAŽUS 4 BUTU MORAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 autn mūrinis 
Garažas. Gerns pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NKRIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

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:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

Šiais jubiliejiniais metais rin
kimai įvyko labai iškilmingai. 
Buvo pakviestos visos dar tebe
sančios gyvos “Miss Amerikos”, 
priešakyje su “Motinėle”, lai
mėjusią pirmuosius rinkimus 
1921 metais.

Iškilmingai šiemet atliktas 
konkursas Atlantic City turi 
karštų pritarėjų, matančių tame 
apsireiškimą originalaus ameri
koniško “folkloro”, bet nesto
koja ir priešingai vertinančių — 
kaipo anachronizmą. “Laisvini
mo Fronto” karas jau kelinti 
metais piketuoja rinkimus, 
smerkdamos juos kaipo kamer- 
cializuojančius moters grožį, 
moteriškumą.

BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

Įlipus Į autobusą, jis buvo 
pilnas vienų juodžių. Viena 
laisva vieta buvo tuojau už au
tobuso vidurinių durų prie 
lango. Prie krašto sėdėjo šva
riai apsirengęs gana inteligen
tiškai atrodžntis apyjaunis 
juodis. Mandagiai atsiprašęs 
ir jam mandagiai linkterėjus, 
pro jį praslinkęs atsisėdau prie 
lango ir ėmiausi skaityti laik
rašti. **

Netrukus tas džentelmenas 
užsimetė skersai savęs lietpal
tį. Atrodė kiek keista, kad 
gražią saulėtą vasaros dieną jis 
lietpalti vežasi.ir juo užsikloja. 
Neilgai teko stebėtis kai paju
tau, kad už mano nugaros apie 
strėnas kažkas lyg pelė atsar
giai sukruta. Kartą, Kitą. Pa
sijudinau, prisispaudžiau prie 
atkaltės ir toliau laikraštį skai 
tau, bet po valandėlės vėl jau
čiu, kad kažkas už nugaros 
žemai labai atsargiai knibiriė- 
jasi. Savo gretimo rankų ne
matau, kadangi jos apsiaustu 
apklotas. Kilo įtarimas ir aš 
pasisukęs pažvelgiau Į savo 
gretimą, kurs tuč tuojau atsi
kėlė ir nuėjo prie išeinamųjų 
duru.

Jo vieton tuojau atsisėdo 
jaunas, plonas juodukas. Vėl 
pajutau už nugaros pagal sė-

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

Juodukai iš savo pusės tariasi 
esą “apeinami”, nes juodosios 
gražuolės konkursuose nedaly
vaudavo. Dėl to išrinko savąją 
juodąją Miss Ameriką, šiemet 
konkurso organizatoriai Atlan
tic City, vengdami priekaištų, 
pirmą kartą leido konkurse da
lyvauti juodukei iš Iowa... Gra
ži juoduke Chery Browne per
žengė rasės bari erą, bet finalo 
nepasiekė, žinovų nuomonė — 
teisingai. Konkurso rengėjai 
vienok yra konservatyvūs, ir jo
kia kaina nenori rinkimų ritua
lo sumoderninti. “Grožybės” 
prie “Jury” paraduoja maudy
mosi kostiumuose, kokie buvo

RUDENS TURTAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

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

2 BUTŲ, 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600.

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys, apie $14,000 pajamų. Na
mas išsimoka nėr 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, earažas, 
arti 71-mo« ir California. Kaina tin
ka — *25.000,

2 BUTU 18 metu mūras. Ąžuolo me
dis. modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildvmai. earažas. 
arti m”sn — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

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

Naujoji 1971 metams karalie
nė brunetė iš Texas. Vadina
si Phy lis George, 5’8” ūgio, 21 
metų amžiaus. Iš tikrųjų yra 
gražiausia iš visų kandidatavu
sių. Tačiau šiemet, auksinio 
jubiliejaus metais, grožio lygis 
buvo žemas. Miss Amerika ne 
vien už grožį renkam?. Atsižvel
giama ir į dvasios bei intelekto 
kokybes. Be to, kandidatė pri
valo turėti kokį nors talentą, kuo 
nors domėtis, pasižymėti. Nau
joji Miss neblogai skambina for
tepijonu, jos konkurentės dai
nuoja, o viena jų — buvo gim
nastė.

i?Uii

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

Kiekvieną dieną vis daugiau 
politikai pradeda su mumis 
skaityfis. Respublikonai parin 
ko gabų lietuvi Ted Alleną — 
Alešauską Sanitary Distrikto 
patikėtiniu. Lapkričo 3 d. pa- 
sirodykime ir mes, lietuviai, 
kad esame vieningi ir suma
nūs. Stokime visi už vieną, 
kai reikalas liečia lietuvius ir 
lietuvių tautos reikalus. Bal
suokime už Tcd Alleną!

Politikai pastebėję mūsų 
vienybę, atkreips daugiau dė
mesio i lietuvių reikalus. Ta
da ir mes galėsime sulaukti rei
kalingos paramos. Imkime pa 
vyzdį iš airių. Jų yra nedidelė 
grupelė, bet jie valdo Cook 
County. Dažniausiai jie tiktai 
saviesiems padeda. Bet kai pa 
matys, kad lietuviai yra vie
ningi, tai su mumims daugiau 
skaitvtsis.

Paskambinkim telefonu ar 
gyvu žodžiu paraginkim kiek
vieną lietuvį 
suoti už Ted Allen

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas Ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

Prie nedidelio bikini dabar dar pride
da kepuraitę su uodega, kurios labai 
naudingos tolimesniam plaukimui ar

ba nėrimui.

REIKALINGA
NAMŲ ŠEIMININKĖ 

Didelis privatus kambarys ir 
50 idol, per savaitę. 

50 min. nuo Chicagos
Tel. 375-3121 arba 219-933-0700

Iki 2 vai. popiet

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET* 

Tek- REpublic 7-1941

$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

Originalumo dėlei pradėsiu 
nuo galo... Naujai išrinktai 
“Miss America” nukrito nuo 
galvos karūna. Nuo 1921 metų, 
t. y. nuo pradžios, kada pajū- 

frio Atlantic City, New Jersey 
^valstijoje, renkama Amerikos 
grožio karalienė, tai atsitiko pir
mą kartą. Kai karūna (šį kar

atą tikro aukso, nes jubiliejinė) 
•nuo iš laimės verkiančios Miss 
galvos nuriedėjo estrados grin
dimis. Dėlei to kilo nemažas 
sąmyšis. Mat, daugelis ameri
konų yra prietaringi, nors to- 

-kiais neprisipažįsta... 
prato, kad po 50 metų 
nutraukti Miss Amerikos rinki
mus. Kiti priešingai — kad pra
sidėjo nauja, dar gražesnė era 
nes Miss, kaip Napoleonas — pa-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BALSUOKIME Už 
TED ALLENĄ

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

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

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

MŪRINIS BUNGALOW, 10 metų, 43 
pėdų sklypaas, naujas garažas, erdvūs 

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

uooa sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY

STENOGRAPHERS
HIGH STARTING SALARY

Excellent opportunity with long esta
blished National "distributor of Musical 
instruments. Required good typing 
— knowledge of shorthand helpful.

COMPANY BENEFITS

427-0559

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

HOME INSURANCE

Hre ano Casualty Conapan

INSURED


