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VLIKO PASTANGOS TURKIJOJE
"Emigrantai čia turi vaidmenį 

sako "New York Times"
Vliko atstovas Turkijoje, Romas Kezys, išvykęs į Turkiją 

tėvo ir sūnaus Bražinskų gelbėjimo reikalu, Ankaroje buvęs iš
tisą savaitę, š. m. spalio 25 d. išvyko atgal į JAV, New Yorką. 
Pakeliui jis lankėsi Romoje ir Londone. Grįžęs, padarys išsamų 
pranešimą.

Vliko atstovas R. Kezys pra
nešė, kad advokatė Elena Armo- 
nienė, iš Baltimorės, š. m. spa
lio 23 d. su Vliko atstovo žinia, 
dvi valandas matėsi su tėvu ir 
sūnum Bražinskais. Jie smul
kiai papasakojo apie ruošą pa
bėgti į laisvę. Jie buvo painfor
muoti apie pačių turkų — teisi
ninkų norą juos ginti ir apie šim
tus telegramų, kurios jų gelbėji
mo reikalu į Turkiją, jos vy
riausybę bei to krašto ambasa
das, lietuvių išeivių Vakaruose, 
buvo išsiųstos iš Chicagos, New 
Yorko ir visos eilės kitų ne tik 
JAV miestų, bet ir iš kitų pa
saulio kontinentų. Tos žinios žy
miai sustiprino abiejų vyrų, lais
vę pasirinkusių, ryžtą pasiekti 
Vakaruose visišką laisvę. Lai
kinai jie yra Turkijos policijos 
priežūroje.

Elta jau minėjo, kad “New 
York Times” dienraštis, Bra
žinskų pabėgimui į laisvę sky
ręs daug dėmesio, spalio mėn. 
18 d. laidoje paminėjo lietuvių 
išeivių Vakaruose, JAV-se, pas
tangas Bražinskų bylos reikalų, 
siekiant juos išlaisvinti ir ne^ 
išduoti Sovietų Sąjungai,—.-,---

Dienraštis, pranešęs apie Tur
kijos teismo sprendimą Bražins
kų nekaltinti kriminaliniu nusi
kaltimu, įdėjo tokio turinio ži
nią, su antrašte “Emigrantai čia 
turi vaidmenį”. Joje paskelbta, 
kad “Vyr. Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto pasiuntinys vakar 
(spalio 17 d.) išvyko į Anka
rą, siekdamas sutrukdyti dviejų 
vyrų, lėktuvą nukreipusių į Tur
kiją, išdavimą. Romas Kezys, 
emigrantų organizacijos Valdy
bos narys (pateiktas jos adre
sas) pareiškė, kad jis turįs vil- 
oių su dviem vyrais pasimaty
ti”. Toliau pažymėta, kad dr. 
Juozas K. Valiūnas, Komiteto 
pirmininkas, pareiškė, jog Ka
rolis Bražinskas prieš daugelį 
metų buvo ištremtas iš Lietuvos 
dėl jo “prieš rusus nukreiptos 
veiklos”. Dr. Valiūno žiniomis, 
jo 18 m. amžiaus sūnus mokėsi 
aviacijos mokslo Sovietų Sąjun
goje. (E)

NEW YORKAS. — Britanijos 
ambasadorius, kalbėdamas Jung
tinėse Tautose apie Viduriniuo- 
sius Rytus, pareiškė, kad reikia 
paskelbti naują Suezo fronto ka
ro paliaubų terminą. Jo nuomo
ne, Izraelio-Arabų problemų ne
bus galima išspręsti be kompro
miso, be nuolaidų iš abiejų pu
sių. Izraelis turįs pasitraukti iš 
okupuotų arabų žemių.

TUNISAS. — Prez. Bourgui- 
ba paskyrė naują Tuniso prem
jerą, buvusį ekonomikos minis
ter} Hedi Nouira. Jis pakeis bu
vusį premjerą Bahi Ladgham, 
kuris tarpininkauja Jordane tarp 
karaliaus ir partizanų vadų, pri
žiūrėdamas paliaubas.

PARYŽIAUS. — Viet Congo 
delegatė Paryžiaus taikos dery
bose Thi Binh pareiškė spaudai, 
kad komunistai P. Vietname de- 
rėtųsi su generolu Minhu, ku
ris paskelbė kandidatuosiąs į 
P. Vietnamo prezidento vietą. 
Komunistai atsisako kalbėti tik

’ KINŠASA. — Konge įvyko 
prezidento rinkimai. Buvo per-

♦ Izraelio premjerė G. Meir 
atvyko į Londoną, kur viešės tris 
dienas. Ji nepatenkinta britų 
ambasadoriaus Jungtinėse Tau
tose kalba, nes jis ragino Izrae
lį atitraukti kariuomenę iŠ už
imtų arabų žemių.

♦ Amerika vėl sumažino ka
ro laivyną Viduržemio jūroje, 
kur jis buvo sustiprintas kilus 
civiliniam karui Jordane, 
naikintuvai ir lėktuvnešis 
ratoga” išplaukė namo.

■ ♦ Pentagonas paskelbė,
praėjusią savaitę Vietname žu
vo 32 amerikiečiai. Paprastai, 
žinia apie žuvusius pasiekia 
Amerikos spaudą ketvirtadienį. 
Matyt, šį kartą pasiskubinta pa
skelbti prieš rinkimus apie su
mažėjusius nuostolius Vietna
mo kare.

o Vakar du Amerikos diplo
matai vėl pasimatė Armėnijoje 
su generolais, kurie laikomi Sov. 
Sąjungoje jau dvi savaitės.

♦ Muzikos plokštelių gamin
toja “M. G. M.” bendrovė pa
skelbė, kad ji nerekorduos dainų,

Soviety kosmonautas Vitali Sevastjanov ir gen. Andrei Nikolajev 
lanko Amerikos erdviu skridimo centrą. Amerikos astronautams 
jau buvo parodytas sov i et y erdviy centras, o dabar du rusai lankosi 
Amerikoje. Kosmonautas Sevastjanovas įlindo į Amerikos astronau
tu vartojamus erdviu drabužius. Jie skiriasi nuo sovietinių drabužiy.

ITALIJA RENGIASI UŽMEGZTI SU
KINIJA r DIPLOMATINIUS RYŠIUS -
ROMA. — Paryžiuje jau kelios savaitės vyksta slaptos dery

bos tarp Italijos ir komunistinės Kinijos diplomatų dėl normalių

Iii
. , , , i vuc iKxiijus, u AiMimiut,uiies jximjos aipiomaru aei normaliu

raktas hgsiolinis prezidentas ■ santykit, užmezgimo. Prieš tai italai turėjo s„ kinais kontaktus 
gen- ?„s„eph Mobl:‘tu' ,1S Berne, Šveicarijoje ir Tiranoj, Albanijoj. Manoma, kad Italija pa- 
apie 100 nuošimčių visu balsų. I seks Kanados pavyzdgUi kuri prieS tris savaites llžmezgė s--

JERUZALĖ. — Izraelio tunz- tvkius su Kimia Juno-finM Tanfnca it*

mas sumažėjo ir spalio mėn. at
vyko tik 26,000 turistų. Mano
ma, kad lėktuvų grobimai turiz
mui pakenkė.

o Atstovų Rūmų pirmininkas 
John McCormack pareiškė, kad 
nedarbas Amerikoje pasiekė 6 
nuošimčius ir vyriausybė tyčia 
neskelbia spalio mėnesio duome
nų prieš rinkimus.

Parama parapijų

WASHINGTONAS. — Vy
riausybė ragina Aukščiausią

DAUG KOMUNISTINIŲ DELEGACIJŲ
Amerika išveža karinės žvalgybos stotis

SANTIAGO. — Vakar buvo inauguruotas naujas Čilės prezi
dentas Salvador Allende. Amerikos spaudoje jis vadinamas mark
sistu arba socialistu, nes ši spauda labai nemėgsta žodžio “komu
nistas”. “Chicago Daily News” vis dėlto pažymėjo, kad Allende 
yra pirmas išrinktas marksistas prezidentas ne tik Čilėje, bet ir 
visame pasaulyje. Apie jo politiką daug sako ir tas faktas, kad 
į inauguravimo iškilmes buvo pakviesti atstovai iš: Kubos, Rytų 
Vokietijos, šiaurės Korėjos, šiaurės Vietnamo ir Viet Congo 
delegacija, nors su tomis valstybėmis Čilė neturi diplomatinių 
ryšių.

MASKVA. — Kai kurių ra
jonų komunistų partijos vado
vybės stengėsi kiek galima dau
giau narių įrašyti. Tas naujiems 
nariams gauti vajus buvo veda
mas su tam tikru apskaičiavi
mu. Mat, kitų kovo mėnesį yra 
numatomas Komunistų partijos 
kongresas. Į kongresą yra ren
kami delegatai: 2,900 narių tu
ri teisę pasiųsti vieną delegatą.

Saigone prisiminė 
buvusį prezidentą 
SAIGONAS. — Pietų Vietna

me katalikai vis dar negali pa
miršti buvusio prezidento Ngo 
Dinh Diem, kataliko, kuris buvo 
nuverstas ir nužudytas 1963 me
tais. Pirmadienį Saigono kapi
nėse apie 2,000 katalikų aplan
kė Diem kapą. Buvo atsilankęs 
ir prezidento Thieu sekretorius 
bei vyriausybės informacijos mi- 
nisteris.

Prezidento Diem nuvertimo 
diena anksčiau buvo Vietname 
švenčiama, kaip “revoliucijos 
diena”, nuo 1967 metų ji buvo 
pavadinta “tautine diena”. Vis 
daugiau vietnamiečių pripažįs
ta, kad Diem valdant, gyvenimas 
buvo geresnis, negu šiandien. 
“Mes nežinojome, kaip gerai mes 
turėjome”, pareiškė vienas ka
pinių lankytojas amerikiečiui 
korespondentui.

Teismą patvirtinti Pennsylvani- _ Patriotinę Kinijos Katalikų są- 
jos įstatymą, kuris leidžia duo- paskelbė nepriklau-
ti valstijos paramą ekonominius somybę nuo Vatikano. Popie-

san
tykius su Kinija. Jungtinės Tautose 18 komunistinių ir neutra
liųjų valstybių įteikė rezoliuciją, kuri reikalauja Jungtinių Tautų 
priimti komunistinę Kiniją pilnateisiu nariu į JT ir siūlo išmesti 
Tautinės Kinijos atstovus iš organizacijos. Rezoliuciją pasirašė 
dvi valstybės: Somalija ir Jugoslavija,- kurios anksčiau laikėsi 
Kinijos reprezentacijos atžvilgiu neutraliai.

Įdomu, kad kontaktų su ko
munistine Kinija ieško ir Va
tikanas. Sakoma, kad Popiežius 
Paulius, gruodžio 4 dieną lanky
damasis Hong Konge, pasakys 
labai svarbią kalbą, kurioje pa
siūlys Kinijai pradėti pasitari
mus dėl bažnyčios-valstybės 
santykių. Kinijoje iš 700 mili
jonų gyventojų yra tik apie 3 
milijonai katalikų. Ir tie patys 
valdžios verčiami 1957 m. rug
pjūčio mėnesį paskelbė sudarą

LISABONA. — Amerikietis 
evangelistas Billy Graham vizi
tuoja Portugaliją ir susitinka 
su protestantų vadais. Jo atvy
kimas laikomas Portugalijos val
džios tolerancijos ženklu, nes 
anksčiau katalikų religija buvo 
laikoma valstybine. Tik dabar
tinė valdžia pradėjo mažinti por
tugalų katalikų privilegijas.

sunkumus kenčiančioms parapijų 
mokykloms. Aukščiausias Teis
mas jau pažadėjo svarstyti skun
dus, gautus iš žydų, negrų ir ci
vilinių laisvių organizacijų, ku-
rios sako, kad Pennsylvania u ie?k°
įstatymas laužo konstitucija, jos 
1-mą ir 14-ta papildymą, laužo 
valstybės atskyrimą nuo religi
jos.

Vyriausybės rašte teismui sa
koma, kad Pennsylvanijos teis
mų patvirtintas mokyklų para
mos įstatymas yra apsaugotas, 
kad neprieštarautų religijos at
skyrimui. Valstijos lėšos mo
kyklų bus naudojamos knygoms, 
mokytojų algoms, bet tik tokių 
mokytojų, kurie dėsto matema
tiką, fiziką, svetimas kalbas, 
kurios nieko neturi bendro su 
religija. Parama nebus duoda
ma net lotynų kalbos mokyto
jams, ar graikų, hebrajų kalbų 
dėstymui, kad nebūtų jokių įta
rimų, jog remiama kuri nors re
ligija.

• ir italų komunistų partija, ku
ri paskutiniu metu vis mėgsta 
pabrėžti savo nepriklausomumą 
nuo Maskvos. Neseniai Kinija 
pranešė italų komunistų parti
jai, kad bus duotos vizos parti
jos atstovams atvykti j Kiniją. 
Praėjusią savaitę du žymūs ita
lų komunistai: Alberto Jacovie- 
llo, laikraščio “L’Unitas” užsie
nio skyriaus redaktorius, ir jo 
žmona, parlamento narė Maria 
Macciocchi išvyko per Maskvą 
į Kiniją. Jie Kinijoje žada vie
šėti 45 dienas. Ta proga bus 
susitikta su kinų partijos vadais 
ir bus aptarti abiejų kraštų ko
munistų partijų santykiai.

Geležinkelio unijos vėl ėmė 
derėtis su darbdaviais ir strei
ko nebus bent iki gruodžio 10 d.

nerekorduos tokių grupių, kurių 
nariai narkotikus naudoja.

Tęsiamos vokiečių 
lenkų derybos

į VARŠUVA
sidėjo. septinto ji ienkų-vokiečių 
derybų sesija. Iš Bonos atvy
ko pats užsienio reikalų minis- 
teris Walter Scheel. Jis išvyks- 
ta ketvirtadienį, tačiau derybos verbavima. 
bus tęsiamos ir be jo. Tikimasi, 3 -■ - --- 
kad šį kartą derybos bus baig- įra^ant turį būti kreipiamas

Lenkijoje pra-

munistų partija turi daugiau na
rių, tuo daugiau delegatų ji gali 
pasiųsti. O juo rajono delegatų 
skaičius didesnis, tuo didesnis 
turės būti to rajono svoris kon
grese.

Bet tos vadovybės, besigirda
mos, jog jos narių skaičių da- 
didino 30. Jr nęt 50 nuošimčių, 
kaip sakoma, persistengė. Cen
trinis partijos komitetas jau pa
sisakė prieš tokį masinį narių 

.. Komitetas išsiunti
nėjo įspėjimą, kad naujus na-

tos sutartimi, kurią pasirašyti 
atvažiuos pats kancleris Brand- 
tas.

. Sunkiausiai išsprendžiamas 
klausimas yra naujos vakarinės 
Lenkijos sienos. Nors vokiečiai 
žada nebandyti jėga jų pakeisti, 
tačiau jie tvirtina, kad tik di
džiosios pasaulio galybės, pasku
tinio karo laimėtojos turi teisę 
taikos sutartyje patvirtinti nau
jas Europos sienas. Kol nugalė
tojai to nepadarė, Vokietija ne
gali formaliai jų pripažinti.

PINE BLUFF. — Arkansas 
kalėjimo maištas pasibaigė ir 
keturi įkaitai buvo išvaduoti.

dėmesys į jų kokybę, o ne į jų 
kiekybę.

Bandė nusišauti

žius jau kuris laikas bandąs ras- 
iti būdą dialogui su Kinijos va
dais. tačiau pastarieji visus ban
dymus atmetę.

Kartu su Italijos valdžios pa

Naujai iirinktas Egipto prezidentas Anwar Sadat aiškina laikrašti
ninkams naujai susidariusią politinę padėtį Egipte ir apie galimy
bes laimėti karą prieš Izraelį. Naseriui mirus, Egiptas neteko kelių 
karingų sąjungininkų. Neatrodo, kad Egiptas vienas pradėtų karo 

veiksmus prieš Izraelį.

v

ATĖNAI. — Čekoslovakijos 
i ambasadorius Graikijoje 'buvo 
| paguldytas į ligoninę su kulkos 
žaizda kakle. Ambasados pata
rėjas Vaclav Scestka paneigė 
gandus, jog ambasadorius ban
dęs nusižudyti. Įvykęs nelaimin
gas atsitikimas.

Ambasadorius Pavol Majling, 
60 metų, neseniai grįžo iš Pra
gos. Jis Atėnuose dirbo nuo 1969 
m. balandžio mėnesio. Kulka, li
goninės žiniomis, įėjusi per bur
ną ir išėjusi per sprandą. Ma
noma, kad ambasadorius pa
sveiks. Pabrėžiama, kad amba
sadoriaus šeima gyvena Čekos
lovakijoje.

Pakistanas baudžia 
Karachi policiją

KARACHI.—Pakistano valdžia 
pašalino iš pareigų kelis auk
štus Karachi policijos pareigū
nus dėl nemalonaus įvykio ae
rodrome, kur vienas aerodromo 
darbininkas autobusu įvažiavo 
į Lenkijos prezidentą Spychals- 
kį atvykusią pasitikti grupę. Au
tobuso vairuotojas Mohammed 
Feroze Abdullah kaltinamas 
žmogžudyste. Kai kurie polici
jos pareigūnai sako, kad jis at
rodąs nepilno proto.

šiandien Lenkijoje bus laido
jamas Pakistane užmuštas už
sienio reikalų viceministeris 
Wolniak. Pakistane galvojama, 
kad Feroze norėjo nužudyti pa-

Amerika pasiuntė į iškilmes 
Charles Meyer, valstybės pase- 
kretorių Tarpamerikiniams rei
kalams. Amerika jau pranešė 
Čilės vyriausybei, kad ji uždarys 
savo Čilės teritorijoje turėtą 
meteorologinę, atmosferos ste
bėjimo stotį, kurioje buvo 8 
aviacijos karininkai, 81 kareivis 
ir 53 karių šeimų nariai, ši ka
ro aviacijos stotis buvo Rytinėje 
saloje, apie 2,350 mylių nuo Či
lės. Bus uždarytos ir kitos ne
didelės karinės bazės Punta Are
nas ir Quintero apylinkėse. Už
sienio spauda neabejoja, kad Čia 
buvo karinės Amerikos žvalgy
bos taškai. Jie uždaromi, nelau
kiant, kad naujoji Čilės vyriau
sybė pareikalautų išsikraustyti.

Sakoma, lead prezidentas Al
lende po rinkimų pasiuntęs savo 
dukterį Beatrice į Kubą pas Fi
del Castro. Tas atsiuntęs nau
jam prezidentui patarimų, kaip 
sėkmingai vykdyti “revoliuci
ją” Čilėje, nepadarant tų pačių- -v 
klaidų, kurias padarė Kubos val
džia. Castro pataręs Čilei palai
kyti prekybos ryšius su dolerio 
kraštais, pataręs neišleisti kraš
tui reikalingų technikų ir inži
nierių, pataręs nekalbėti per 
daug apie “revoliuciją” ir nenu
traukti santykių su JAV. Kar
tu Allende turįs išlaikyti gerus 
santykius su savo kariuomenės 
vadais. Jei šių patarimų Allende 
laikysis, tai jam pavyks grei
čiau įvesti socializmą Čilėje, — 
pareiškęs Fidel Castro.

Nors Allende pažadėjo nelies
ti asmeninių laisvių, jis atsisa
kė pažadėti nekeisti kariuome
nės ir policijos vadų. Manoma, 
kad jo pirmas uždavinys bus 
pastatyti kariuomenės priešaky 
sau ištikimus žmones, o vėliau 
seks konstitucijos reformos ir 
vienos partijos valdžia.

Sugavo stambų 
narkotikų pirklį

NEW YORKAS. — Federali- 
niai detektyvai New Yorke su
ėmė argentinietį Ricardo Jas- 
trzebskį, kurį jie bandė sugau
ti jau metai. Jis laikomas svar
biausiu kokaino importuotoju iš 
Pietų Amerikos į JAV. Arešto 
metu pas įtariamąjį buvo ras
tas revolveris ir uncija gryno 
kokaino.

Detektyvai tvirtina, kad apie 
90 nuošimčių į Ameriką įveža
mo kokaino atvežama Jastrzebs- 
kio vadovaujamos gaujos. Teis
me jam buvo nustatytas 350,- 
000 dolerių užstatas, jei iki teis
mo norės būti laisvas. Toks auk
štas užstatas duotas todėl, kad 
kiti keturi suimti narkotikų pir
kliai, neseniai paleisti už 100,- 
000 ir 60,000 užstatus, j teismą 
nebeatvyko, prarasdami tuos pi
nigus.

tį Lenkijos prezidentą Spychals- 
kį, tačiau autobusas į jį nepa
taikė.



MI-JI METAI

Darbymečio Ženklai New Yorke:

LEHMIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA------
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Alresas: 7120 S. Rockwell SU Chicago, 111. 60629

NR. 38 (298) AK&DEMMJIO SKAUTŲ SĄMDttO PAVASARIO SAVAITĖS STOVYKLOJE BIRŽELIO 13—21 D. DAINAVOJE
NwhWkej* wEwai ir Oav^clet viršininkai. Ps. D. Norvaišienė, VS s I. Milvkienė, $. L. Rugienė, dvasios va- 
do<*S fK. J. Itabilraa SJ, LSS Tarybos Pirmininkas v. s. A. Saulaitis, ps. D. Jurgutienė, ps. R. Zotovienė, ASS 

K L. Grinius, si. J. Asminas, s. Br. Jametkianė ir stovyklos viršininkas ps. A. Rugienius.
V. Bacevičiaus nuotr.

VEIDAI
Darbštus tėvai ~ errec^rrKji vaikai

Spalio 3 New Yorko skautai-ės ir vėl susirinko Kultūros ži
dinyje, Highland Parke, N. Y„ pirmajai sueigai. Jaukiose židinio 
patalpose po vasaros tylos vėl suskambėjo juokas, dainos, suklego 
jauni balsai.

DARBAI
★ Los Angeles skautės įžen

gia į dridešimtuosins veiklos me-

pereitų metų komiteto valdy
bos narių pasitraukė p. p. V. 
Bafiumeuė, T. Jasaitis ir V. Ka
tinas. P. p. A. Bulotienė ir I. Ga-

Atskiruose kambariuose vyko 
skautų, skaučių ir paukštyčių 
sueigos. Gi vilkiukai, draugirim-! 
kO ir adjutanto vedami išėjo į 
parką, -Šiek tiek pažaisti, prisi-: runkštienė sutiko pasilikti ko- 
mirrtd vieną kitą praktišką daly
ką, -stovykloje išmoktą, gal ir 
papokštauti ..-Į. nes drauginin- 
kas jiem iš’karte pasakė, kad ki-

. ta sueiga teps rimta.
Jaunų, bet sumanių ir darbš
čiudraugininkų vadovau
jami, visų šakų škautai-ės 
pradėjo toliau tobulintis, 
ruoštis ir planuoti ateities 

uždavinius.

D tų uždavinių, kaip ir kas
met, nemaža. Reikia ruoštis ate-i 
nančiai iškilmingoj tuntų suei-

mftete dar vienerius metus; Nau
jai komitetan išrinkti J.. VH- 
galys ir D. šilbajorienė. V .

Kaip žinome, New ■ Yorko 
skautams remti komitetu, kas 
metai suruošia visą eilę paren
gimų; įvairias parodas, popie
tes ir tradicini pavasario balių. 
Taip pat kopiitetas. rūpinasi 
skautų-čių’ Tnaitinįteu sueigų 
metu, paruošia Kaziuko mugės 
pietus ir’ visokeriopai gelbsti 
ruošiant .tradicinę Kūčių vaka
rienę. . L;-

Iš surenkamų pinigų k^ini-

Darbas ir mokslas, 
Gamtos grožybė, 
Tėvynės medė, 
Tai — mūs’ stiprybė!

Lapkričio 8 d. Ramiojo Van
denyno Rajono sueigoje Palan
gos skaučių tuntas pradės sa
vo jubiliejinius 20-tuosius vei
klos metus.

gyti ar aukštesnį^patyrirno laip
sni, ar kokią specialybę. Taip 
pat skautas -darbštūs.— tad rei
kia pradėti gaivbtiir -apie kitų 
mėtų Kaziuko Mugę ir planuo
ti, ką reikės pagaminti, kaip gra
žiau .pasirodyti. ’Viskas reika
lauja rūpesčių- ir darbo ne vien 
vadovams, bet -ir patiems skau-

•ramą New Yorko .skaiiį 
tams. Samdomi aafifeusai. 
išvykoms ar važictojant^^K' 
vykia ryti, . perkamos paįaįn-

ėjo ne vien žaidžiant, bet ir pil
nai pradedant vykdyti • planus 
ir sumanymus '-ateinantiems me
tams.-- '■ ‘ ■ '*

Todėl mūsų skautai. visado; 
yra ir Tiks dėkingi šavo’teyamį 
ir tėvų komitetui, Tcul^e tiek 
daug pagelbsti skautaujarit šia
me Atlanto- pakraštyje.-; pp:

* 5 - '

■ 'Sueigų' metu atskiroje patal
poje susirinko New-York© skau
tų tėvai visuotiniam tėvų, -susi
rinkimui. io susirinkimo metu 
•buvo -aptarta visa eilė aktua
liausių- klausimų, -praeities ir 
ateities rūpesčių.

Ta pačia proga įvyko ir nau
ja -skautams - - remti komiteto 
1-976-^1971 metam rinkimai. Iš

•Pavyzdžiui, šią vasarą rškik) L 
Stovyklavimo inventoriaus‘ klau
simas, nes esamos priemonės 
pasenėjusros ir didėjančiam'sto
vyklauto jų skaičiui toli ■gražu 
nepakankamos. Ypač sunkus pa- 
tapnrių klausimas, nes ligšioli- 
nės jau gerokai susidėvėjusios. 
Į pagalbą atėjo New Yorko Skau
tams remti komitetas, Įsigijęs 
keturias puikias palapines, ku
rias paskirstė po dvi tarp sesių

®INTARO MOKYKLOS STUDENTĖS
i— Pro savosios stovyklos Vartus rug- 
3>rūčio 4-drenomis "Baltijos" sto

vykloje (prie -Montrealio).
“ ' Č. Kiliulio nuotr.

Union Pier suvažiavime rugsėjo 26—27 dienomis. Prie ugnlekura 4"l*viow) 
klausosi Oeveianėo atstovai ir atstovės.

• - - - V. Bacevičiaus nuetr.

50
20
15

ir brolių, bet to negana, o brolių 
•tunto kasa ne per turtingiausia.

Todėl, "Vėl pagalbon atsku
bėjo skautų tėveliai ir nuo

saikūs skautų bičiuliai.

Aukojo .palapinėms pirkti: 
dol. — A. ir G. šimukoniai, 
dol. —- M. ir J. Klivečkai, po
dol. — dr. P. Bagdas ir S. ir P. 
Rasimai, po 10 dol. — A. Mičiu- 
lis, V. čėsna, A. ir D. šilbajoriai,
A. ir K. Krulfkai, A. ir V. Sar
čiai, A. ir J. Biručiai, I. ir K. 
Nemickai, G. ir V. Beleckai ir 
J. Glušauskas, po 5 dol. — J. ir
B. Nemickai, J. Ceilius, R. Cei- 
liūtė, 2.50 dol. — J. Vilgalys ir 
2 dol. S. -Janusas.

•Prie šių aukų šiek tiek pri
dėjus, broliai galėjo įsigyti dar 
tris geras palapines, šių mūsų 
rėmėjų dėka skautai šiais me
tais tikrai patogiai stovyklavo 
ir už tai visiems rėmėjams pri
klauso nuoširdus skautiškas 
ačiū!

ps. Birutė Kidolienė

SKAUTIŠKOJI
SPAUDA
LAUKIA

informacijų iš vrtvf
■SKAUTIJA (su skyriais Ga

bija,. Krivūlė, Ad Meliora, -Skau- 
tybė),- LSS Vadovybės biulętę- 

-nis; red. v. s. A. Saulaitis, Old 
Colonial Road, OoakvTHe, Conn. 

06779. Adm__ p. K. Šimėnas,;
.45 Alban Street, Dorchester, 
Mass., 02124 (neperiodinis žur
nalas) . . ■

• SKAUTŲ AIDAS; red. s. Jz< 
Toliušis, 74! 8 S. Claremont St.,

Ccicągo, UI. 606269; 10 numerių 
per Yoebus.

Musų Vytis; red. ps. R.-Kvik- 
lytė, 5747 S. Campbell Av«J, Chi
cago, IR. Š0636; (neperiofmis 
žttrirąftas).

SKAUTYRftS KfcUAS, sky
rius Drauge (trečiadienio, laido
je) ; red. ps. I. Regienė, 26Ū2 W. 
65 St., Chicago, TH. 60629.

MflSŲ SKAUTIJA, skyrius 
Naujienose (trečiadienio Jaido-

PO SVETIMU DANGUM, sky
rius Nepriklausomoje Lietuvoje 
(Montrealyje); red. s. L. Eiman
tas, 1496 Mardeil Pl., LONDON,

SKAUTŲ PASTOGĖJE, sky- 
riųjuDartriirinke (New Yorke); 
red. 'ps. B. Kidolienė, 94-08 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. Y. 
11421.

Įvairias žinias, informacijas, 
pranešimus, raštus, bendraraš-

sesės davė tikrosios narės pasi
žadėjimu. WnėfuM> Ir raišių 
metu pagrindinę kalbą apie ASS

★ Pradedami buriavimo kur
sai. Jachtų vadų buriavimo — 
instruktorių kursai pradedami 
lapkričio 10 d. 8 vai. vak. Jau
nimo Centre. Visi dalyviai pra
šomi registruotis prieš tai skam
binant B. Juodeliui telefonu 386- 
8069 arba pirmojo susirinkimo, 
metu. Karšų Vedėjas

^Talkiname knygą paruo
šiant, talkinkime ir ją platinant. 
Dr. M. Anyso ir V. Anysienės 
knyga “žymios lietuvaitės mo
terys” jau atspausdinta. Kana
dos rajono skautai-tės dar prieš 
porą metų įsipareigojo ateiti 
autoriams ir leidėjams talkon, 
knygą paruošiant ir vėliau pTa-’ 
tinant. Prie paruošimo prisi
dėję žmonės savo gerąjį darbe
lį yra atlikę. Dabar draugovės 
yra prašomos talkinti knygos 
platinime. Vadovai ir vadovės' 
tuo reikalu yra kviečiami Toron
te susisiekti su knygos auto
riais: 292 Indian Rd., tel. 766- 
0654. C. S.

Statkus. Raštu sveikino gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis, abu
du vyriausieji skautininkai. Me
ninę dalį atliko rašyt. G. Vėžys, 
M. Traškaitė, jaunesni broliai ir 
sesės, šventėje dalyvavo 150 
ASS narių ir jų artimųjų.

X.19 tėvų jėzuitų koplyčioje 
šv. mišias atnašavo ir pamokslą 
pasakė ASS kapelionas kun. J.

zimiero kapines, kur aplankė čia 
palaidotų mirusių ASS narių — 
S. Kolupailos, A. Rimo, Prano 
Gudo ir K. Kasponio — kapus.biliejinį Skautų Aido gausiai 

iliustruotą specialų numerį. Tun
to skautės pradės konkursines 
varžybas, kurių rezultatai bus 
paskelbti tik po metų — 1971 
m. lapkričio nėn. jubiliejinėj su
eigoj.

Švęsdamos šiuos jubiliejinius 
metus, Palangos tunto vadovės 
ir skautės dėkingai prisimena 
daugelį darbščių ir pasišventu
sių, kurių pastangomis ir dar
bu skautės augo ir stiprėjo, ir 
šiandien Palangos tuntas yra 
vienas stipriausių Seserijos vie
netų. s. N. Grinienė,

tuntininkė
★ LSS nario liudijimų reika

lu. LSS Tarybos Pirmijoje pa
tyrime, kad š. Č. Kiliulio rūpes
čiu atspausdinti LSS nario liu
dijimai 1970 ir 1971 metams.

LSS nario liudijimus atitinka
mai išduoda:

a) LSS Tarybos Pirmi ja; b) 
Skaučių Seserijos Vadija per 
savo tuntininkus, vietininkes ir 
p.; c) Skautų Brolijos Vadija 
per savo tuntininkus, vietinin
kus ir p.; d) Ak. Sąj. Vadija 
per savo-dalinių vadovus-es.

PirmijosLSS liudijimai atitin
kamais kiekiais padalinti minė
toms Vadijoms juos toliau pa
skirstyti išdavinėti.

Iš Tarybos Pirmijos LSS na
rio liudijimai tiesiogiai išsiun
čiami;:

a) visiems Pirmijos nariams, 
įskaitant ir rinktuosius Pava
duotojus; b) visiems LSS Tary
bos nariams, įskaitant ir rajo
nų vadus LSS Garbės Teis
mo ir Kontrolės, Komisijos na
riams; d) Garbės Gynėjams 
(3); e) Vadijų ir rajonų (va
di jų) dvasios vadovams; f) Ge
ležinio Vilko ordinu apdovano
tiesiems; g) LSS Vadovybės tie
sioginiam bendradarbiam (LSS 
ūkio skyriaus, ūkio komisijos, 
Skautų Aido redakcijos ir admi
nistracijos nariams) ir h) jei 
būtų ypatingas koks reikalas — 
liudijimas gali iš čia būti išduo
tas dar vienam kitam asmeniui.

Liudijimas liudija, kad jo tu
rėtojas yra LSS narys.

Prie nario prievolių organiza
cijai priklauso ir mažutė parei- 
gėlė: mokėti metinį nario mo
kestį. Skautininkai-ės ir kiti su
augę bei uždirbą LSS nario mo
kesčio moka po 33 metams.

LSS Vadovybės nariai LSS na
rio mokestį moka LSS Tarybos 
Pirmijos nždininkei: v. s. F. E. 
Kurgonienė, 6049 S. Sawyer 
Ave., Chicago, Hl. 60629.

A Brolis Gintaras tikisi labai 
gerų metu. Chicagos Lituanicos 
tunto skautų skyriaus biulete
nyje Nr. 4 skyr. vedėjas ps. Gin
taras Plačas, kreipdamasis į jau
nuosius vadovus, pramato šim
taprocentinį skautavimą. Jis ra
šo:
Mieli broliai vadovai,

Atsivėrus naujo skautavimo 
sezono durims, kviečiu visus 
brolius pasiryžti dirbti kartu su 
savo skautais siekiant aukštų
jų skautiškų idealų. Stenkimės 
parūpinti jaunesniesiems bro
liams įdomią, įvairią ir jų gy-i 
venimui naudingą programą, 
kuri žadins jų jaunaviškus no
rus siekti aukštesnių 
mo laipsnių ir tvirto 
rio ugdymo.

Stenkimės ( ruošti 
praktinių užsiėmimų

kuri duoda mūsų skautams ge
riausią progą pasireikšti ir to
bulėti tokioje atmosferoje, ku
rią tik konstruktyviai nusitei
kusių draugų būrelis gali suteik
ti.

Junkime savo jėgas ir pasiry
žimus į vieną jėgą, vieną pasi
ryžimą — suteikti broliams kū
rybingų ir nuotaikingų skauta- 
vimo metų, kurie baigsis su vi
sų draugovių šimtaprocentiniu 
dalyvavimu 1971 metų tunto sto
vykloje!

Su pasiryžimu ir skautiška 
nuotaika

Budėkime!
brolis Gintaras

★ Chicagos akademikai skau
tai savo šventei paskyrė dvi tu
riningas dienas. ASS Chicagos' 
skyrius gražiai atšventė savo! 
metinę šventę — akademikų! 
skautų 46-j j gimtadienį.

X.18 .vakare V, Jonyno vasar-j 
vietėję buvo suruoštas skautiš
kas laužas, kurio metu 5 ASDi

CLEVELANDO SKAUTAI VYČIAI WASAGOS STOVYKLOJE 
rugpjūčio 22 d. Kairėje — draugininkas K. Giedraitis.

V. Bacevičiaus nuotr.

SHI
iitirfiiiŽMiiŽitriJ^ v.Wi^^aifyy-^w^..^....,

skautavi- 
charakte-

★ Rudeniniai valymo darbai 
“Romuvos” stovyklavietėj (Ka
nadoje}. Rugsėjo 26-27 išvyka 
į Romuvą išpjauti išdžiūvusius 
ir galinčius griūti medžius pra
ėjo labai darbingoj ir geroj nuo
taikoj. Talkoje dalyvavo: A. 
Vasiliauskas, P. Kudreikis, L. Pi
lipavičius, G. Stanionis, V. Ke
turakis su ponia ir dukrelėmis, 
E. Stanionis, P. Butėnas, B. Sa- 
plys, V. Seirdžikas, V. Matulai
tis, A. Girdvainis ir K. Batura.

Buvo plaunama trimis moto
riniais pjūklais, kuriuos meistriš
kai, nepailsdami valdė P. Kud
reikis, A, Vasiliauskas ir A. 
Girdvainis. Nuotaiką gaivino 
virtuvėje paruoštas bendras mai
stas, susibūrimas prie bendro 
stalo, šeimininkavo ir Skanius 
patiekalus paruošė p. Ketūrakie- 
nė. Darbą paįvairindavo V; Ke
turakio pravestas sportinis šau
dymas iš mažojo kalibro ir me
džioklinio šautuvo į skraidančias 
lėkštes.

Gaila, kad daugiausia buvo 
matomi tie patys veidai.. Mieli 
tėvai, tokiu pasyvumu atbaidy- 

pašįutinius entuziastus, ku- 
rūpinasi -Romuva ir jūsų vai

kais. Visiems talkininkams nuo
širdus ačiū. K. B.

part of wbat makes a

meat accomplishes -a lot more.

to work for America is a

cost of running a country

talking.

America, let your 
Bond purchases

lake stock in America
daugiau 

gamtoje,', 
kuri yra svarbi mūsų skautavi- 
mo dalis, ypač miesto skautams, 
neturint daug progos ištrūkti iš 
mūro sienų ir šaligatvių ap- 

Stenkrmės savo viene- i 
tuose sustiprinti skilčių sistemą, i

jef; red. s. R. Vosylius, 7120 5. leidimus ir p. pravartu siun- 
RockweU St, Chicago, HL .60629.! tinėti skautų periodiniams ir 

neperiodiniams leidiniams bei 
skautų skyriams kituose laik
raščiuose; redaktoriai atitinka- 
mai' atsiriitks, ką ir kaip jie gali linkos. 
naudoti.

SKAUTŲ VEIKLA, skyrius 
Tėviškės žiburiuose ‘(Toronte); 
red. v. s. *C. Senkevičius, 43 Bnr- 
rowws Ave., Islington, Ont'., €a-

Chicago, III. 60636; a dm. s. A. ’ fcada.
1739 So. Halsted Street
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J. klauseikis

IŠ MIESTO, KURIAME YRA VEIKIMAS
Bankininkų dovanos puošia universitetų, 
o dabar studentai padeda bankus deginti

BERKELEY, Calif. — Aukš
čiau šio miesto namų iškilęs iš
didžiai stypsuoja Venecijos San 
Marco aikštės pavyzdžiu pasta
tytas laikrodžio ir varpo bokš
tas. Jis yra beveik viduryje uni
versiteto sodybos. O kai į uni
versiteto rajoną eini iš Tele
graph Avenue, kurioje dabar 
yra susispietę “gatvės žmonės” 
— hipiai, tai įeini per gražių 
ornamentų puošiamus žalvari
nius vartus, vadinamus “Sather 
Gate”. Ir bokštą ir tuos var
tus universitetui dovanojo ban
kininko Peder Sather našlė, ši
taip savo vyro vardą įamžinda
ma.

Be šių visiems matomų dova
nų Mrs. Sather yra universitetui 
davusi kitą amžiną dovaną — 
palikusi pinigų stipdendijai pro
fesoriams ruošti (Sather Profes
sorship of Classical Litera
ture) . Dovanos gautos prieš 55 
metus.

Peder Sather gimė 1810 me
tais Norvegijoje. Amerikon at
vyko būdamas 25 metų jaunuo
lis. New Yorke jam gerai sekė
si ir jau 40 metų būdamas jis 
buvo bankininkas milijonierius.

Kai Amerikoje kilo nuotaika, 
jaunus žmones skatinanti ke
liauti į Vakarus aukso ieškoti 
(Go West, young man!) banki
ninkas Sather taip pat patraukė 
į San Francisco miestą, bet ne 
aukso ieškoti, nes jis čia atva
žiuodamas jau aukso turėjo pa
kankamai.

Bankininku Sather buvo visą 
amžių. San Francisco mieste jis 
įsteigė bankinę įstaigą, pava
dintą “Sather and Church”. Kai 
jo dalininkas Church mirė, 
bankas pavadintas “Sather and 
Company”. Vėliau šis bankas 
tapo dalimi dabar garsaus, mi
lijonais turtingo banko, — “Bank 
of America”.

“Bank of America” šių dienų 
revoliucionierių yra ne vien žo
džiais puolamas (kaip esąs Ame
rikos agresijos rėmėjas, liaudies, 
kurios simbolis yra kūjis ir pjau
tuvas, išnaudotojas), bet ir to 
banko turtas naikinamas. Prieš 
keletą metų, kai Berkeley mies
te prasidėjo maištininkų demon
stracijos, būdavo išdaužomi 
“Bank of America” skyriaus na
mų langai, Telegraph Avenue. 
Vos spėdavo stiklioriai langus

Ttvfrrtf’ž

t-

Kalifornijos universiteto, Berkeley, vaizdas. Priekyje dešinėje studentu unijos namas, 
kuriame yra puikiausi kambariai poilsiui, skaitymui, parodoms ir kit. kultūrinėms pra
mogoms. Dešinėje kavinė. Tolumoje bankininko Sather atminimui "Venecijos" bokštas.

7. Atsiranda visokių situaci
jų. kurias galima panaudoti lie
tuviškai spaudai kelti. Prašo
ma tai išnaudoti.

8. Lapkričio mėn. 27 <1. Jau
ninu) Centre bus Spaudos mė
nesio užbaigimas. Numatyta 
pagerbti lietuvių leidyklos ir 
laikraščių redaktoriai, nes be 
jų neturėtume lietuviško spaus 
dinto žodžio. Literatūros vaka 
ras apvainikuos Spaudos mė
nesi. Jame dalyvaus čikagiš- 
kiai rašytojai: J. Augustaitytė 
— Vaičiūnienė, D. Brazytė — 
Bindokienė, K. Bradūnas, č. 
Grincevičius, A. Kairys, G. Tu- 
lauskaitė — Babrauskienė ir J. 
Švabaitė — Gylienė. Visi kvie 
čiami atsilankyti, mūsų lietu
viškojo žodžio išlaikytojos pri-

siutinti.
Įvertinkime lietuvišką spau

dą ir padėkime jai stipriau su
klestėti. Lietuviška knyga ir 
laikraštis tenebūna tik svečiu 
mūsų šeimose!

Lietuvių Bendruomenės
Chicagos apygardos valdyba

1970 - 10 - 30.

.— --Mauni ūmo

^NAUJIENAS
1---------SI TEMTI UH.TO——J

<r progw sirno tiktai per

NAUJIENAS

—

AUKERS TVARKYS TAUPYMO BENDROVIŲ REIKALUS

A. J. Aukers, Union Federal 
Savings and Loan Association 
prezidentas, yra paskirtas Illi
nois Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovių Lygos Federalinio 
komiteto pirmininku.

Iš Springfieldo, III., šią ži 
nią praeitą savaitę pranešė 
tos įstaigos prezidentas Joseph 
F. Prola.

Jė|imas i Kalifornijos universiteto rajoną, Sather vartai.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Apie senus laikus,
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

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

_ 1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
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.

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

sudėti, netrukus langai vėl iš- 
žvangėdavo. Pagaliau bankas 
langus spalvotomis plytomis už
mūrijo, prieangis nedarbo va
landomis arba riaušių dienomis 
uždaromas ornamentuotais me
taliniais vartais, lyg užuolaida.

Sudeginti bankai prie 
Isla Vista ir Irvine

Iš Berkeley revoliucionierių 
veikla persimetė ir į kitus mies
tus, kur yra Kalifornijos uni
versitetų skyriai. Praėjusią žie
mą ir pavasari vyko riaušės 
Santa Barbara priemiestyje Isla 
Vista ir ten netoli universiteto 
esąs “Bank of America” sky
riaus namas buvo sudegintas, 
vėliau padegtas ir laikinis pasta
tas, kuriame bankinės operaci
jos ,po pirmojo gaisro buvo at
liekamos.

šį rudenį padegimai ir bom
bardavimai prasidėjo ir pietinė
je valstybės dalyje, Orange ap
skrity, Irvine universitete, kurs 
priše keletą metų tik pradėtas 
statyti ir dar nevisos mokslo-Įs
taigos įrengtos, čia irgi “Bank 
of America” vidaus įrengimas 
sudegintas. Ant lauko sienų iš
rašinėti revoliuciniai šūkiai ‘To
wer to the People” ir kit.

Irvine dauguma profesorių; ir 
daug studėntų viešai 'pasmerkė 
padegėjus, nežiūrint, kas jie be
būtų — studentai ar pašaliečiai. 
Keli šimtai studentų pasirašė 
raštą, pasmerkdami padegėjus 
patys pasisiūlydami į talką de
gėsius išvalyti ir padėti banko 
trobesį įrengti.

Kai universitetuose yra tūks
tančiai arba net dešimtys tūks
tančių studentų, tai netoli uni
versiteto stengiamasi įsteigti 
bankinę įstaigą, šiais laikais pi
nigus pas save laikyti nesaugu, 
ypač gyvenant bendrabučiuose 
susidaro nepatogumų, tad stu
dentai vietoj pinigų vartoja če
kius. Ir jų tėvams iš kitų mies
tų patogiau pinigus studentui 
per banką nusiųsti, iš tėvo sąs
kaitos į sūnaus ar dukters sąs
kaitą perversti. Taigi, turėti 
banką netoli universiteto yra

patogumas studentams ir biz
nis bankieriams.

Agitatoriai, kurie ne tik po
liciją, bet ir turtingesnius ar 
pagal seną madą gyvenančius 
žmones kiaulėmis (pigs) vadi
na, agituoja, jog valdžia turi 
priklausyti liaudžiai, jog “Bank

of America” yra vienas iš tų 
galiūnų, kurį reikia sunaikin
ti, norint revoliuciją įgyvendin
ti. Be abejo, dalis jaunuolių pa
klauso agitorių ir prisideda prie 
banko turto naikinimo, kaip kad 
dažnai yra sunaikinami ir švie
timo įstaigų namai.

Federalinio Komiteto pir
mininko pareigos yra tokios: 
padėti direktorių tarybai tvarkyti visus taupymo ir skatini
mo institucijų teisinius, statistinius ir kitus kylančius rei
kalus.

$

4

H

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU 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 orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608
—

Branginkime spausdintą lietuvišką žodi
Kada pavergtoje tėvynėje 

okupantas pakipkęs lietuvišką 
spausdintą žodį savo intere
sams, kada lietuvis rašytojas ir 
žurnalistas yral prievartauja
mas, mes čia, laisvame krašte, 
galime džiaugtis visiška spau
dos laisve.dos laisve.

Neužtenka ta spaudos laisve 
džiaugtis. Ją reikia remti, rei
kia jai padėti, kad tik ją išlai
kytume. Visiems aišku, kad 
sušlubuojant lietuviškai spau
dai, susvyruotų ir' visas kultū
rinis gyvenimas. Lietuviškojo 
švietimo vežimas būtų sunai
kintas. Todėl skaityti lietuviš
kas knygas ir prenumeruoti 
lietuviškus laikraščius būtų vi
sų mūsų pareiga.

Norėdami |pagyvinti lietu
viškos spaudos reikšmę mūsa- 
jame gyvenime, LB Chicagos 
apygardos valdyba skelbia lap 
kričio mėnesį lietuviškos spau 
dos mėnesiu, maloniai prašy
dama atsižvelgti į jos siūly
mus.

1. Šeimos švenčių progomis 
dovanų tarpe nepamirštama 
lietuviška knyga ir lietuviškas 
laikraštis. Vardinės, vestuvės 
ir kitokie susibūrimai — tai vis 
progos, kad lietuviška spauda 
rastų kelią į 
“kaltininkus”, 
jaunavedžiams 
ti lietuviškus 
apdovanoti lietuviškomis kny
gomis.

2. Lapkričio mėnesiui bai
giantis jau pradedama rūpintis 
kalėdinėmis dovanomis. Labai 
būtų gražu, kad tų dovanų tar 
pe atsirastų lietuviška knyga. 
Ir kad vaikas surastų po eglu
te sau tinkamos lietuviškos li
teratūros. Primintina vaikų 
laikraštis “Eglutė”.

Mūsų tarpe yra pensininkų, 
ligonių ar šiaip dėl kokių nors 
priežasčių nepajėgiančių užsi
sakyti jiems norimą laikraštį. 
Geriausias būdas — pranešti 
laikraščio redakcijai, prašant, 
kad ji paskelbtų (nebūtinai 
minint pavardę), jog yra no
rintis laikraštį skaityti, bet dėl 
piniginių sumetimų nepajėgia 
užsiprenumeruoti, dali atsi
rasti mecenatų, norinčių pa
dėti ir užsakyti laikraštį nepa
jėgiančiam.

4. Lapkričio 23-ios, Lietuvos

kariuomenės Įsisteigimo die
nos proga, tėvai ir draugai pa
rūpina jaunimui knygų, lie
čiančių Lietuvos istoriją ir 
Lietuvos kariuomenės reikš
mę ypač nepriklausomybės 
kovų metu.

5. Perką lietuviškas knygas 
ir prenumeruoją vieną kitą lie
tuvišką laikraštį, Spaudos mė 
nėšio proga užsisako dar po 
vieną laikraštį ir Įsigyja bent 
po dvi knygas.

Draugiškų pasikalbėjimų me 
tu niekad nepakenks įtaigoji- 
mai užsisakyti laikraštį ar nu
sipirkti knygą.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai.IšleidoAlne-'. 
tikos Lietuvių Istorijos Draugija,-Chicago; 1962 m . 206 pšlį 
kaina 2 doL -
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Suomių diplomatų virpuliavimai
Karklai ir žilvyčiai auga visuose Baltijos pakraščiuo

se. Jų yra Lietuvoje, Latvijoje, Švedijoje, Norvegijoje 
ir Suomijoje. Pumpurai jų vienodi, žali lapai tie patys, 
tiktai lapai nevienodai virpuliuoja. Lietuviško žilvičio 
lapai pagelsta, išsimaino kelias geltonas spalvas, kelias 
dienas pa virpuliuoja ir nukrinta. Tuo tarpu Suomijos 
žilvičių lapai ilgiau virpuliuoja. Suomių žilvičius anks
čiau šalna pakanda. Lapai dar nespėja pageltonuoti, o 
šaltis juos verčia kristi. Bet Suomijos žilvičių lapai taip 
lengvai nuo vyties neatšoka. Vėjas vytis linguoja, lapus 
virpuliuoja, bet jie nekrinta. Tiktai labai vėlyvų rudenį, 
kai balos ir ežerai ledu apsikloja, visą kraštą uždengia 
bent pėda sniego, tai žvarbus vėjas atplėšia tų žilvičių 
lapus.

Suomiai sako, kad jų diplomatai virpuliuoja, kaip 
šiaurės žilvičių lapai. Suomija jokių atominių ginklų ne
turi ir nesirengia turėti. Jeigu neskaityti JAV jai teikia
mų įvairių suskaldyto atomo medžiagų ligoniams gydyti 
ir bandymams daryti, tai apie suskaldytą atomą jie nie
ko ir nežinotų. 0 vis dėlto Suomijos diplomatai sušaukė 
dviejų galingiausių valstybių konferenciją strateginių 
ginklų kontrolei. Pirmadienį į Helsinkį suvažiavo Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos specialiai paskirti ambasado
riai, įvairių specialistų ir patarėjų lydimi. Tie ambasa
doriai tarsis, kaip išvengti žmonijos sunaikinimo Ame
rikos delegacijai vadovauja ambasadorius Gerard C. 
Smith, o sovietų delegacijai vadovauja Vladimir 0. Se- 
mionov.

Tai ne pirma tokia konferencija. Praeitais metais 
Helsinkyje įvyko pirmoji konferencija atominių ginklų 
kontrolei įvesti ir tų ginklų gamybai sumažinti. Šį pava
sarį pasitarimai ėjo Vienoje, o dabar dviejų galingiausių 
valstybių ambasadoriai pirmadienį vėl suvažiavo į Hel
sinkį. Suomių diplomatai šios konferencijos posėdžiuose 
nedalyvaus. Nei vienas suomis nebus įleistas į posėdžių 
salę, bet suomiai šiuo reikalu veda plačiausią susiraši
nėjimą. Jie rašo JAV vyriausybei, jie gauna atsakymus 
iš Sovietų Sąjungos, jie tariasi su kitom didelėm ir ma
žom valstybėm, gauna laiškus, juos nurašinėja, siunti
nėja didelėm valstybėm ir teiraujasi apie galimybes iš
vengti atominio karo.

Kas verčia suomius imtis tokios plačios ir sudėtin
gos diplomatinės akcijos? Koks reikalas jiems gizeliauti

trims mėnesiams  $5.00
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams$20.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui$2.00

Užsieniuose:
metams $21.00 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So„ Halsted St, Chicago, 
HL 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

ALGIRDAS ALKSNINIS

KATALIKIŠKOJO INTERNACIONALO
ŽLUGDOMOJI LIETUVYBĖ

pą su pilnai savarankiom vys
kupijom, negrų komitetų tvar- 
komoni bažnyčiom, parapiji
nėm mokyklom ir tt. Tuos pat

Petras Behžinis (žiūrėk “Neg
rai kopijuoja lietuvius? Ateiti 
ninku Federacijos 8-tojo kon
greso įspūdžiai, “Naujienos” 
spalio mėn. 21 ir 22 d.) sutei
kė įdomių žinių iš J. A. V. juo
dųjų katalikų veiklos, būtent, 
kaip 350 jų delegatų, atsto
vaują 800.000 juodųjų katali
kų, rugsėjo mėn. pradžioje 
suvažiavę į Washingtoną D. C., 
pareikalavo 4 juodųjų vysku- 

galingiesiems, jeigu jie patys net į galirgųjų pėsėdį no
sies negali įkišti? Atrodo, jog tai yra gyvybinis suomių 
reikalas. Suomiai nori būti neutralūs tarp rytų ir vaka
rų. Jie bando įtikinti rusus, kad Suomija gali būti neu
trali, o rusai greičiausiai reikalauja, kad suomiai, siek
dami atominių ginklų kontrolės, patirtų viską ir praneš
tų Maskvai, kokių nuolaidų galima lauksi iš Amerikos. 
Suomiai nešnipinėja rusams, bet jie suorganizuoja kon
ferencijas, kuriose rusai su amerikiečiais gali išsikalbė
ti, kaip toli vieni ir kiti yra pasiruošę eiti

1948 metais suomiai buvo priversti priimti labai žiau
rias taikos sąlygas. Jie buvo priversti atiduoti rusams 
didelius žemės plotus, jie privalėjo mokėti milijonines 
kontribucijas ir pastatyti rusams kelis didelius laivus. 
Be to, rusai įrašė sutartin paragrafą, kuris leidžia ru
sams tartis su suomiais dėl bendros apsaugos, jeigu So
vietų Sąjungos saugumui susidarytų pavojus. Suomiai 
sako, kad iniciatyvos tokiems pasitarimams turės imtis 
suomiai, bet rusai visai kitaip galvoja. Rusams atrodo, 
kad su suomiais jie galės “tartis” bet kada. Turint gal
voje rusų “pasitarimus” su čekais ir Dubceko aiškinimus 
sovietų čekos pogrindžiuose Lenkijoje ir Maskvoje, ne
tenka abejoti, kad galutinį žodį tars Grečka su Jokubov- 
skiu, o ne Keekonnen.

Suomiai nori įrodyti, kad šioje milžinų kovoje gali
mas neutralumas. Rusams jie įrodinėja, kad Suomija, 
vesdama prekybą su vakarais, negali pakenkti Sovietų 
Sąjungai. Suomiai yra vakarų kultūros žmonės. Suomiai 
palaiko labai draugingus santykius su švedais ir norve
gais. Suomiai be paso gali važiuoti į Švediją, Norvegiją 
arba Daniją ir gyventi. Jie gali ten susirasti darbo ir nau
dotis bet kurios valstybės socialine apčrauda. Tokias 
pačias teises turi švedas, norvegas arba danas, nuvažia
vus į Suomiją. Visai kitoks yra suomių — sovietų pasie
nis. Sovietų teritorijon įžengęs suomis aus sutiktas at
kištu šautuvo-vamzdžiu. Jis bus tardomas ne trumpiau, 
kaip sovietų Armenijon nuneštas Amerikos generolas.

' Suomiai prekiauja su laisvuoju pasauliu. Jie sten
giasi palaikyti gerus santykius su kiekvienų klientu. 
Suomiai stengiasi plačiausiai informuoti savo krašto 
gyventojus apie gyvenimą laisvame pasaulyje. Bet tuo 
pačiu metu suomiai vengia bet kokių oficialių ryšių su 
vakarais. Suomijos valdžia ir diplomatai nori įtikinti 
rusus, kad jie gali būti neutralūs, ir kad tas neutralumas 
naudingas ne vien suomiams, bet ir rusams. Suomijos 
diplomatams tenka laviruoti ir sukinėtis ant nepaprastai 
įtemptos plonos ■vielos. Nėra ko stebėtis, jei patys suo
miai savo diplomatų darbą lygina su žilvičio lapo virpu- 
liavimu.

postulatus 1966 m. iškėlė lietu
vių katalikiškas jaunimas 
(Jaunimo Žygis — už tikėjimo 
laisvę), bet mūsų suinterna- 
eionalėjusi dvasininkija nu
kreipė tą jų žygį prieš perse
kiojimą bažnyčios Lietuvoje.

įspūdžiuose iš Ateitininkų 

Fed. 8-tojo kongreso str. auto
rius nurodo, kad laisvojo pa
saulio jaunimas — ateitininki- 
ja, vadovaujama tų pat indok- 
trinuotos internacionalios ka
talikybės vadų, stato pirmoje 
eilėje religinius reikalus, o 
tautybę — lietuviškumą nustu
mia į paskutinę eilę. Todėl iš 
taip vedamos jaunuomenės 
mes galime sulaukti tik nutau- 
tėjusios paklusnios avelių kai
menės, be jokių tautinių am
bicijų, siekių ir kovos už juos.

Pasirodo tokius pat įspū
džius iš šio Kongreso veiklos iš
sinešė ir senesnės kartos pažan 
gesnis ateitininkų vadas, isto
rikas prof. Simas Sužiedėlis, 
kuriam buvo įteikta St. Šal
kauskio vardo premija. Jis pa 
stebi: “Silpniau buvo užak
centuota (kongrese) lietuviš
koji veiklos kryptis; sakytu
me, tiktai prabėgom ... Kai la
bai konkretūs uždaviniai nuro 
domi religiniam, bei morali
niam ugdymui ir veikimui, 
praverstų ateitinkamai pagau
sinti paskatinimus bei priemo
nes savo tautybei bei kalbai iš
laikyti... Pokalbiuose su jau
nimu teko patirti, kad kietes
nis paskaitininkų žodis ne vi
siems buvo suprantamas. Va
dinasi, lietuvių kalba jaunimo 
negilinama, neturtinama. Tai 
merdėjimo ženklas, rodąs pa
vojų, lietuviškąjai veiklos 
krypčiai, susijusiai su krikš
čioniškąja gana tampriu ry
šiu”. .. (žiūrėk: “Draugas” 
šeštad. priedas, spalio mėn. 17 
d.)

Dėl to netenka stebėtis, kad 
šio kongreso pagrindinę veik
los ateičiai gairę bus atatinka
mai nubrėžęs studentų ateiti
ninkų Draugovės vicepirm. 
Vytas Narutis, kai jis rašo: 
“Tikimėes, dr. Damušio žo
džiais tariant, kad studentai 
ateitininkai sugebės bent da
linai pakeisti aplinką, kad bū
tų “mažiau triukšmo ir dau
giau šviesos” (sk. to pat “Drau
go’’ priedą 8-tam p si.). Tas pa
rodo, kaip giliai nusmuko se
nieji ateitininkų tautinio — re
liginio kovingumo, veržlumo 
idealai, bei siekiai.

Iš to seka, visos tos liūdnos 
apraiškos, kokios vyksta mūsų 
lietuviškos religinės veiklos 
bare. Lionė Ramonienė str. 
“Pirmoji šv. komunija ne vien 
džiaugsmo momentas” (sk.: 
“Naujienos” X 14. 70) rašo: 
“Tėvų susirinkime, įvykusia
me 1970 m. X. 7 d. Marquette 
Parke besiartinančios pirmos 
komunijos reikalų aptarti, se
ni argumentai buvo mums pa
teikti naujojo klebono (Zaka
rausko). Klebonas bandė, vi
sai bereikalingai, įtikinti, kad

r

Pittsburgh©, Pa., popieriaus dirbtuvė kiekvieną dieną pagamina apie 
600 myliy įvairiaspalvio popieriaus kalėdinėms dovanoms įrišti.

Dievas nenori susiskaldymo, 
kad katalikiškumas yra visuo
tinas, kad Dievas yra virš tė
vynės ar patriotizmo”, girdi, 
ir Vatikanas tokio nusistaty
mo. Matomai, pats Viešpats 
Dievas tėvų graudžių maldų 
išklausė ir senąjį kleboną dėl 
tokių pat žalingai vykdomų re
liginių pareigų, iš tų pareigų 
dar senatvės nesulaukusį, at
šaukė — pašalino, nes niekas 
kitas į tai domės nekreipė...

Straipsnio autorė rašo: “Iš 
virš 60 tėvų, 21 prašė, kad jų 
vaikučiams būtų leista prieiti 
prie pimos šv. komunijos per 
lietuviškas mišias. Jeigu tai 
būtų jiems leista (kas nebu
vo!), tas ne tik ikad daugiau 
nesuskaldytų parapijos (kaip 
kad teigė klebonas), bet, be 
abejonės gerokai sucementuo
tų jau gan įskilusį parapijos 
mūrą.”

Rodos, praeitais metais dar 
didesnė pusė tėvų prašė klebo
ną lietuviško patarnavimo, bet 
jis atsisakė. Atrodo, jei net 
viena šeima paprašytų, klebo
nas turėtų patenkinti. Kaip 
bauginančiai progresuoja skai
čius tokių, kurie, verčia savo 
vaikus tapti hipiais, nes jiems 
nerūpi ir nesvarbu ką jų vai
kai veiks, kokią kalbą jie var
toja (namie), ar kalbėsi...

Toliau ponia Lionė R. rašo: 
“Dr. Tomas Remerkis susirin
kime priminė klebonui, kad 
Amerikos konstitucija, valdžia 
leidžia mums melstis sava kal
ba, kad Vatikanas tai irgi san
kcionuoja. Lietuviukai tėvy
nėje dabar gi visai neturi tei
sės sakramentų praktikuoti, gi 
čia laisvame krašte mūsų vai
kučiai to atlikti lietuviškai ne
gali. Gal yra kraštų mums pa 
lankesnių už Ameriką?” klau
sia ši ideali motina ir str. autorė.

J tai tenka atsakyti, kad yra 

— štai čia pat pašonėje Kana
da, kur lietuvybė bažnyčiose 
lietuvių klebonų nėra perse
kiojama, bet globojama. Sa
kyčiau, ten kitas Dievas vieš
patauja. Montrealy j e (Kvebe
ko prov.), kur veikia prancū
zų įstatymai, bažnyčios pri
klauso ne vyskupams tiesiogi
niai, bet parapijų komitetams, 
tas bažnyčias pastačiusiems. 
Jie tas bažnyčias valdo ir tvar
ko, apmokėdami algą pakvies 
tam jų kunigui — klebonui. 
Tik J. A .V., vadinamoje lais
vės šalyje, veikia diktatoriš
ka vyskupij ir jų skiriamų kle
bonų sauvalė, nebojanti tikin
čiųjų teisėtų reikalavimų. Tuo 
daroma didžiausia žala žmo
nių tikėjimui. Čia yra tik vie
nas kelias šių skriaudų ateity
je išvengti, tai dėtis su skriau
džiamais negrais katalikais ir 
reikalauti savų lietuviškų vys
kupų su savarankiškom vysku
pijom.

O kai dėl aukščiau paminė
tų tautos slopintojų, tai būtų 
labai pravartu, jei kas nors iš 
aktyviųjų jaunuolių ateitinin
kų paleistų į jų būrį bent “aša
rinę bombą”... Tas sukeltų 
triukšmo ir gal ne vieną jų 
priverstų apsidairyti ir po to 
graudžiom ašarom apraudoti 
savo vaikams daromą fizinę ir 
dvasinę žalą. Bet kas tai atliks? 
Kai mūsų lietuviškas jaunimas 
internacionaliosios kataliky
bės vadų argumentais pami
nėto klebono in doktri nuo ja
mas: nesirūpinti, nekelti triukš 
mo dėl suairėjusių katalikų 
dvasininkų lietuvių kalbos per 
sekiojimų, paliekant jam vien 
šviestis religiniai ir sutapti su 
paklusniąja internacionalių 
aveliu kaimene.

SKAITYK PATS IR PARAGING 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

VLADAS MINGĖLA

Matas Antanas Milukas - 
85 metų sukaktuvininkas

Dešinioji Kun. Antano Miluko ranka
Ir liūdna man svajotos laimės nesulaukus: 
Ištikimoji mano draugė vienuma, 
Dažnai nematoma ranka paglosto plaukus, 
Sidabro siūlais juos papuošdama. 
Niūrus, bežadis mano kambarėlis. 
Begarsiais žingsniais čia dažnai užklysta 

praeitis.
Jei pasirodytų čia tavo nors šešėlis — 
Jį aplankytų džiaugsmas ir viltis.

Juozas Mikitas
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PĖSČIAS GRĮŽTA I ŠEŠTOKUS
Grįžęs į šeštokus, molinos valdomaja

me ūkyje, neilgai tegalėjo būti, kadangi 
nuolatiniam ūkininkavimui jau buvo nu
matytas, porą metų už Matą jaunesnis 
brolis Jonas. Kad negaišti laiko, Matas 
įstojo į Veiverių mokytojų seminariją. Jos 
neužbaigė* nes 1905 m. Rusijos revoliuci
jos sąjūdis pasiekė ir šį Lietuvos kampelį. 
Seminaristai įsivėlė į revoliucijos iššauktą 
streiką. Nustojo lankę pamokas. Pagaliau 
pareikalavo seminarijos vadovybės, kad 
visi mokslo dalykai būtų dėstomi tik lie
tuviškai. Matas buvo išrinktas streikuo
jančių seminaristų vadovu; jam buvo pa
vesta priimtą rezoliuciją perskaityti mo
kytojams ir direktoriui. Aišku, jie nieko 
nelaimėjo. O toks revoliucinis sąjūdis da
vė progos baudžiamiesiems kazokų bei 

dragūnų būriams siautėti visose šiose lie
tuvių gyvenamose apylinkėse.

ATJOJA 18 RUSŲ DRAGŪNŲ
1906 m. pradžioje iš Kalvarijos į šešto

kus atjojo rusų 18 dragūnų, kurie išvertė 
visas daržines ir šieno kūgius, ieškodami 
net tvartuose ir miškeliuose Mato Milu
ko. Gerai, kad Matas ir jo motina tai buvo 
pramatė. Tuo tarpu Matas buvo išbėgęs ir 
pasislėpęs Kybartuose ir laukė tik progos 
pereiti Vokietijos sieną, o iš ten antrą kar
tą bandyti pasiekti Ameriką.
MATAS ANTRĄ KARTĄ PERPLAUKIA 

ATLANTĄ
1906 m. kovo mėnesį Matas laimingai 

perplaukia antrąkart Atlantą ir išlipa 
Niujorko krantinėje, čia Matą pasitiko 
kun. Dr. A. Staniukynas, irgi dzūkas, ir jį 
palydėjo iki Shenandoah, Pa. Ten buvo 
kun. A. Miluko “žvaigždės” leidykla ir 
spaustuvė. Dvidešimties metų jaunuolis 
ėmė mokytis iš brolio kun. Antano spaus
tuvininko. ir kartu žurnalisto specialybės. 
Tuomet Matas dirbo vidutiniškai 12 - 16 
valandų į parą. To negana. Kad užsidirb
ti pragyvenimui, sekmadieniais vargonin- 
ninkaudavo. Knygų ir laikraščių leidimas 
buvo, kaip taisyklė, beveik visad nuosto
lingas. Matui teko vargonininkauti Girrard 
villėje, vėliau Shenandoah, Pa Filadelfi
joje ir pagaliau Maspeth, N. Y. Už tą dar
bą gaudavo papildomai 20 dolerių mėne
siui, be to, jam buvo mokami priedai už 
įvairius bažnytinius patarnavimus: san
tuokas, krikštus ir pan.

DEŠINIOJI KUN. A. MILUKO RANKA
Kun. A. Milukas buvo labai laimingas 

gavęs tokį sumanų ir energingą spaustuvės 
vedėją. Jis didžiavosi 14 metą už save jau 
nesniu broliu Matu ir savo pažįstamiems jį 
pristatydamas, sakydavo: “Tai mano bro
lis Malas —\dešwioįi mano ranka“. Aišku, 
Matas buvo patikimiausias kun. A. Miluko 
bendradarbis, nes buvo jo tikras brolis. 
Jis buvo nepaprastas idealistas, organiza
torius, draugiją steigėjas ir vadovas, to 
darbo Įkvėpėjas. Palaikė glaudą ryšį tarp 
klebono kun. Antano Miluko ir visą para- 
pijiečią. žodžiu, buvo lietuvią organiza
torius ir ją vadas. Tik jis buvo labai kuk
lus ir visą darbą dirbo brolio kunigo Anta
no vardu.

Nors 1917 m. pradžioje, Brooklyne, 
įsisteigus “Garsui’’ ir Matui perėjus ten pa
stoviai dirbti, jis tiek daug negalėjo dirbti 
savo broliui kun. Antanui, bet ir po to su 
“žvaigžde” bendradarbiavimo nenutrau
kė. Po 1909 m. LRKSA įvykdytą reformų, 
kada buvo pasirinktas kitas laikraštis ofi
ciozu, “žvaigždė” suliesėjo, ir turiniu su
menko., taip pat ten ir spaudos darbai at- 
Ivžo.

“ŽVAIGŽDĖS1! REDAKTORĖ 
J. PRANAITYTĖ

Sugrįžus “žvaigždės” redaktorei J. Pra- 
naitytei iš kelionės po Europą, Matas ir to
liau ėmė dirbti spaustuvėje dvi dienas sa
vaitėje, tik tuo metu kada “žvaigždė” bu
vo spausdinama. Taip pat be Mato nebuvo 
galima apsieiti ir tuo metu, kai buvo ko

kia knyga spausdinama, ypač jeigu tas mas, aukojosi lietuvią spaudos ugdymui
darbas buvo skubus.

MASPETHO BAŽNYČIOS 
VARGONININKAS

Kai kun. A. Milukas persikėlė į Maspe- 
thą, Matas apsigyveno Brooklyne ir vargo- 
ninkavo Maspetho bažnyčioje, ir dvi die
nas savaitėje xištiek važinėdavo į Phila- 
delphiją padėti “žvaigždės” spaustuvėje. 
Už tą darbą jo brolis kun. Antanas sumo
kėdavo traukinio kelionės išlaidas.

ABU MILUKAI TIKĖJO, KAD JŲ 
KNYGOS REIKALINGOS LIETUVAI
Mato išeitas lietuviškos spaudos kelias 

tikrai reikšmingas ir prisimintinas. Ypač 
jis daug prisidėjo 1906 — 1909 metų laiko
tarpiu, kai “žvaigždės” spaustuvė ir lei
dykla buvo Shenandoah, Pa. Abu broliai 
Milukai nuoširdžiai tikėjo, kad Ameriko
je spausdinamomis knygomis bus pasitar
nauta lietuvią tautai, ypač kai nušvis Lie
tuvoje lietuvią spaudos laisvė. Tuomet 
knygą spausdinimo tempu, ją gausumu, 
buvo dažnai prieinama azarto. O kadangi 
Rusijos pavergtoji Lietuva buvo atgavusi 
spaudos laisyę, abu broliai, Antanas ir 
Matas, norėjo Lietuvai duoti kuo daugiau 
knygą, laikraščių ir žurnalų. Užtat jų 
spaustuvė dirbdavo dienomis ir naktimis. 
Į spausdinamas knygas jie sukišo paskuti
nius savo centus.

PRAGYVENDAVO Iš 
VARGONININKAVIMO

Matas, idealizmu ir altruizmu degda- | 

ir lietuvią kultūros kėlimui imigrantų tar
pe. Jis, kaip ir jo vyresnysis brolis kun. 
Antanas, su uždegta žvake jieškojo lietu
viškos knygos pirkėjų — skaitytoją ir savo 
leidžiamiems laikraščiams prenumerato
rių. Anais laikais buvo žymiai blogiau, 
negu dabar. Jokia lietuviška knyga ir laik
raštis neapsimokėjo. Reikėjo kur nors ras
ti lietuviškos knygos rėmėją — mecenatų. 
Nemažėjannčios skalos kėlė kun. A. Milu
kui daug rūpesčių. Visas pašalines pajamas, 
kunigo — klebono alga — ėjo skolų maži
nimui ir gelhėjimuisi nuo nuolat gresian
čio bankroto. Matas visa tai gerai žinojo. 
Todėl niekad neprašė savo užsitarnautos 
algos. Bet kun. Antanas ir neprašomas 
duodavo šiek tiek pinigą. Apskritai, nie
kad negaudavo pilno užtarnauto atlygini
mo. Pragyvenimą darė vargonininkauda
mas ir pašaliniais darbais užsidirbdamas.

(Bus daugiau)

Jau pasirodė knygų rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KITIMU 
I VILNIŲ

336 puslapiai — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

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

Čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO 8, ILLINOIS
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■PROTEZISTJ pavys 3 dkiel

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolofu PRespoct 8-3229 

Rezid. Mof.: WAIbrook 5-5976

Spe<i«-ll kojoms
Scppom.) kr L L

mt< nuo riebiu va!
KiauSiiiiii;

VaL
Kieno dabar turi klausyti 

linis pilietis, kuriam daktaro

*iuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta 
ligonius priima tik susitarus.

F.il t®L 239-4683

DR. K. G. BAIUKAS 
AKU8ERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crewford 

Medical BuNding). TeL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal mi tu rimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. B1EŽ1S
r«t«fu PRospcct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3148 WEST 63rd STREET

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

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

EirmacL, ketvirtai nuo 1—4 ir 7—8, 
antrai, penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

2S50 Wxt 63rd
PRospect 63084

MOVING 
Apdraustas p©r!crau$fryni«t 

B įvalrky atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

8M W. 34 Place 
TeU FKootier 8-1812

j PERKRAUSTYMAJ

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.1ERĖNAS 
2047 W. 67th PL W Al brook 5-30631

gelikui biblija?
Kuomet Amerikos daktarai 

žmones choru graudena ko ma
žiausiai vartoti riebalų, atsiran
da žymus Vokietijos daktaras, 
kurs paskelbia kad tai yra 
“bunk”!

Vadinamas mitybos mokslų 
Nestoriu, vokiečių medicinos 
daktaras profesorius Dr. Hans 
Glatzel parašė knygą, pavadin
tą nekaltu titulu “Die Ernah- 
rung in der technischer Welt”. 
(Mityba technikos pasaulyje, 
Hippokrates leidykla Stuttgar- 
te), kurioje aukštyn kojomis ap
verčia visus medikų sakymų

kie bandymai buvo atlikti visoje 
eilėje klinikų įvairiose šalyse. 
Glatzel teigia: “Kad vaitojant 
riebalais liesą maistą arba mais
tą su augaliaiais riebalais (aly
va) koronarinių susirgimų su
mažėtų nebuvo įrodyta”. Arba 
vėl; “Teorijos, kad nevartojimas 
augalinių riebalų yra arterios- 
klerozės ir širdie*, infarkto prie
žastis, nepasitvirtino”.

Daktaras j Glatzel netiesiogi
niai pašiepiu sviesto ir marga
rino pramoiiės tarpusavę kon
kurenciją rašydamas: “Įdomus

o dalykas 
, bet nėra 
Ml klausi-joks maisto fizioiogijt» 

mas. Galbūt rimtai losi kurios 
seimininkės galvoja, kad 
rinkdamos tarp sviesto marga
rino jes tuo pačiu až ar prieš

Infarktas (lot. infarctus, 
kimštas) apmirusi audinio 
tis, staigiai netekusi aprūpini-

aprūpinusių

embolijos arba trombozės). Liet.
Enciklopedija, t. Vili, psl. 501.

1SSSS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.:__

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GRoovehiU 6-2345-6

STALINIS
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26 INC. PLAT.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristaa

DR. EDMUND L CiARA
2709 W. 51 st STREET

Tel.: GR 6-2400
V4L pagal susitarimą: Pirm., ketv 
*■—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4. ir 

•šeštad UI—2 vai

2512 W. 47 ST. — FR 6-1991 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Rez. GI 8-0873

m m. ciMft - EblNAS • 
AKUSeRUA iR MOTERŲ LIGOS 
ginekologine Chirurgija 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
balandos pagal susitarimą. Jei neat 

suiepia, skambinti Ml 3-0001.

UK. A. JthKlNS 
GYUYfOJAS TR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISU VALANDOS:

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v

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

CHICAGO, ILL. 60629

sveiki būtumėm ir ilgai gyven- 
tumėm.

Dr. Glatzel pavadina “bunk” 
(nesąmone) visus populiariu ti
kėjimu virtusius tvirtinimus, 
kaip tai, kad:

• Ruginė duona yra geriau 
dantims negu kvietinė duona.

• Stambiai maltų miltų arba 
pilnų grūdų duona yra geriau 
negu smulkiai maltų miltų.

• Rudas cukrus yra sveikes
nis negu rafinuotas, industrijo
je apvalytas ir paruoštas balta
sis cukrus.

« Kas daug riebalų vartoja, 
greičiau gauna arteriosklerozę.

• Kas mažai gyvulinių rie
balų tevartoja sumažina širdies 
infarkto riziką.

e Dėl viršuje minėtos priežas
ties valgomieji alyvai ir marga
rinas yra sveikiau negu svies-

ŽE AĖ, KARAIS IR ŠLOVE PAGARSĖJUS
JO. iNNES RADY ANUS (gyv. XVI amžiuje) 

žemė gating i, karais ir savąja Šlove pagarsėjus, 
Kur plačiuoie laukuose toli Lietuva nusitęsia. 
Motina vaisąūs gausi ir tauta atkakli ir karinga, 
čia tartum 
žemės papu
Lygiai tiek į)at ir į Stikso buveinę šakom įsirėmę... 
čia iškeroję plačiai ąžuolai su skystuoju nektaru 
Lašina gaudai ant medžių gryniausiąjį medų ir vašką, 
Žemdirbius

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

o upes aukštieji miškai vainikuoja,

NAUJOJI ŠERMENINĖ
De Young * Vroegh Funeral

Heme

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
Leonard Funeral Home

»vina ir tuo savaime galybe alsuoją, 
jutų stalų žėri sklidinos kvepiančios taurės.

Kam apdainuot man upes, kurios srūva iš tiek daug šaltinių.

brolio, Į Chrono žavingojo, glėbį, 
to, už kurį nėra gražesnės kitos upės.

649 East 162nd Street
South Holland, Illinois

10821 S. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

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

dieną arba naktį.

Turime šermenims vietos

j Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

l’rec. ir šeštad. uždaryta 
Ofiso teL: Portsmouth 7-6000
Rebid. tėlef.: GArden 3-7278

TeL ofiso: PR 8-7773; rezą PR 6-473Ž

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

I 
Priima tik susitarus,

Valandos: pirmad.. ketvirtad., 5—8,

KELIONĖS Į LIETUVĄ

Ofiso teL: HE 4-T818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

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

'‘contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd ST.

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

Otto teiefi 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

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

Ofisas 2750 West 71st St.
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

BEVERLY MILLS GEUNYČ14
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63 r d STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-083-

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tai.: PR 8-1223
Dr. V. Tauras išvyko atostogų 

iki XI. 2 d.
-Ligoniai gali kreiptis pas 

Dr. P. Strimaitį.

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso Htels HEmlock 4-2123 
Rezid. telefu Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neateifiepia. tai telef. GI 8-6105

Air AM the Way 
30-Ib. Limit

Paskutinė data kalėdiniams- siunti- 
Hiams į užsienius sipsti yra hpkričie 
28 d.r jei jie siunčiami oro peštu. V ė-

IEISIHGIAUSIAS ZINIAS

MBA
-----

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS,

Visa tai — sako mitybos spe
cialistas Dr. Glatzel — yra ne
tiesa (falsh) arba mažų mažiau
sia neįrodyta.

Pasak Dr. Glatzel visos kal
bos apie sveiką pilnų ruginių 
grūdų duona yra vien tik skel
bimas. “Nėra -nieko, kas liudytų' 
už ruginės duonos ir prieš kvie
tinės duonos sveikatingumą”. 
Priešingai: “Pilnų rugių grūdų 
duona palieka burnoje daugiau 
liekanų negu Švieži kvietinė duo
na” — ir yra blogesnė dantims.

Kad rudas cukrus būtų svei
kesnis, taip pat nėra tiesa, teigia 
Dr. Glatzel. Rudojo cukraus 
“naturališkumas” gaunamas cu
krų suteršiant burokų sunka. 
‘"Tai ir viskas”, rašo jis. Bet tai 
dar tik mažmožiai.

Kalbant apie svarbiausią rei
kalą — nutukimą ir širdies li
gas, Dr. Glatzel rašo: "“Nutu
kimas visuomet yra negeistinas 
ir dažnai pavojingas... Nutuku
siems asmenims širdies ligos 
yra pavojingesnės, tačiau nutu
kimas nėra širdies ligų priežas
tis.

Nuomonė, kad riebūs žmonės 
lengviau negu liesi gauna šir
dies infarktą, kaip Glatzel tvir
tina, yra tikra netiesa.

Kaip gi tuomet su choleštero- 
lu?

Dr. Glatzel neprileidžia ma
žiausios abejonės, kad perdi de
lis kiekis cholesterono kraujuje 
sukelia pavojų širdies karūnos 
indeliams. Tačiau klausimas 
esąs, ar aukšto cholesterolo kie
kio priežastis glūdi sudorotame 
riebalų (tiksliau gyvulinių rie
balų) kiekyje.

Amerikoje buvę tiriami 2,000 
tarnautojų. Grupėje, kuri ko 
mažiausiai vartojo gyvulinių rie
balų, cholesterolo kiekis nebu
vo mažesnis kaip tų, kurie daug 
riebalų vartojo. Tiktai kuomet 
staiga buvo pereinama iš mažai 
gyvulinių riebalų 
daug vartojimą 
sviesto), laikinai 
kiekis padidėja.
pasireiškia daug didesnis žmonė
se, kurie tuo metu pergyvena 
kokią, dvasinę įtampą, rašo dak
taras.

Be šių faktų knygos autorius 
nurodo dar kitokius, kaip antai;

Darant bandymus su širdies 
ligomis sergančiųjų maistu, pe
reinant į maistą su visiškai ne- 
gyvuliniais riebalais, infarkto 
veikimas nė kiek nemažėjo. To-

vartojimo į 
(pavyzdžiui 
cholesterolo 
Padidėjimas

/skardžių, 
Krinta žemyn ir per lygumas veržias į plačiąją jūrą, 
Ir sūrų vandenį savo saldžiais vandenim apmalšina, 
O iš vietovių kitų išsiveržęs ir Dūnas išnyra.
Ir verpetai^ smarkiais per lygumas teka Poloto. 
O nemažesnė už šią Lietuvos vandeningoji upė 
Vilija tų igįonų laukus ir vešliuosius krūmynus 
Kerta vaga Hr, paėmus kartu savo seserį Vilnią, 
Skuba į sa1 
Chrono mū
Daug upių limfų jo geidė, taip pat ąžuolynų gražuolių 
Troško jo g»olio; — jį turi gražuolė -šventoji, tyresnė 
Plaukia ka4u su Chronu į tolį vaga vandeninga, 
čia lietuvius ta pat žemė, taipogi smarkiuosius sudinus, 
čia ir jazygą, nebijantį mirt, nomadus ir poloukus, 
Prūsu senuosius, taipogi kartu drąsiaširdžius alanus 
Jų giminaič 
Ji išgarsino; ji Erdvilą, taipgi ir narsų Traidenį, 
Vadą Mingalą, karingąjį Skirmantą, žygiais garsingą, 
Romantą ir 
Mindaugą, : 
Tą Gedimin;, 
Vilniaus sielos iškyla. ■>

gepidus, be to gi tautas galingąsias

pasipuošusį galvą lotynų karūna
r geraširdį Vytenį, ir tėvą, garsingą triumfais, 
,, kurio pranašyste gausingos tautybėm

-Lietuviu Dienos Nr. 4 (203) -1970

RETA OPERACIJA 
į j

Karalienės Viktorijos ligoni
nėje anglų chirurgai vienam nu
kentėjusiam avarijos metu ligo
niui prisiuvo visus rankos pirš
tus. Pacientas valdo pirštus, 
kaip ir anksčiau.

Svarbiausia Šioje operacijoje 
— nervų galūnių ir arterijų su
jungimas. Šią operaciją chirur
gams padėjo atlikti nauja apa
ratūra su optiniu prietaisu, ku
ris operuojamąjį plotą “padidi
na” 20 kartų.

Susirinkimų Ir parengifitų

PRANEŠIMAI

KŪTVĖLOMS JAU ŠALTA

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA.

— SLA 134-fos Motery -kuopęs susi
rinkimas Įvyks ketvirtadieni, lapkričio 
5 dieną 7:30 vai. vakare, Hettywood 
Inn salėje, 2417 W. 43rd St., Chicago- 
je. Visos narės kviečiamos atsilan
kyti. C. Austin, rast

— "Lietuvių "Brighton Parko Moterų 
Kloto susirinkimas Įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio mėn. 5 -d. 8 vai. vak, Ven- 
geliauskienės salėje, 4500 Ša. Talman 
Avė. Nares prašomos atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės. -E. M.

Į Albion, N. Y., policijos nuo
vadą praeitą šeštadienį atėjo de
šimt ilgaplaukių kūtvėlų (hip
pies) ir sugulę ant grindų atsi
sakė išsinešdinti, aiškindami, 
kad policijos būstinė yra vieša: 
įstaiga. {Policijos įsakmiai para
ginti šeši atsikėlė ir išėjo, o ke
turi sutiko būti areštuoti už ne
tvarkingą elgesį.

— £ržvflko Draugiško Klube sUSi-į 
rinkimas Įvyks trečiadienį, TajikriSb 
4 d. 8 vai. vak. Vexigeliauskierfes sa-! 
Įėję, 4500 So. ’Talman Avė. Nariai 
prašomi atsilankyti, iręs yra daug svar
biu reikalų aptarti. Po Susirinkimo, 
bus truputis vaisių. E. M.

— L. M. Klubų Federacijos Chica
gos klubo visuotinas - metinis narių 
susirinkimas Įvyks lapkričio mėn. 8 d.. 
2 vai. p. p. -Jaunimo Cenutre. Nares 
prašomos tą dieną rezervuoti ir gau-, 
šiai susirinkit, nes bus renkama naujai 
valdyba. Taip pat kviečiamos vieš
nios kad susipažintų su šio klubo vei-Į 
kla bei jo tikslais ir įsijungtų Į narių, 
eiles. K. L. j

A.
JADVYGA BUDZINAUSKAITS - 

SKACKAUSKIEN6
Gyv. 6645* So. Marshfield Ave^ Chiauro, TTL

Mirė 1970 m. lapkričio men. 1 dieną. i:l5 vai popid, ^otockusi 51 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kuršėnuose.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko nuliūdę: Lietuvoje motina Veronika Budrinaruskienė ir dvi 

seserys — Janina ir Antanina, broliai Zenonas ir Viktoras šeimo
mis. Amerikoje sesuo Bronė Nakienė su šeima ir kt ginūnės, draugai 
ir pažįstami. Australijoje brolis Liudas su šeima.

Kūnas pašarvotas Mažeika * Evans koplyčioje, B845 Sc. Western 
Avenue.

Trečiadieni, lapkričio mėn. 4 dieną 9 vai. ryto bus lydima iŠ ko
plyčios į šv. f, Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, e po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių sv. Kazknier® kapinėse.

Visi a. a. Jadvygos Budzinauskaitės - SkaScauskienės giminės, 
draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
GIMINĖS

Laidotuvių Direktorius Mažeika - Evans. TėL RE 7-8606.

Laidotuvių direktoriai:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-10C?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

4354 So. HALSTED STREET
m.i.i.n! , ..... uiinMLii onjin.1. n.,.. .......     < . ...........................-

Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139
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GEDULAS IR SPALVOS

Jau seniai žinome, kad, mirus 
Žmogui, jo artimieji kurį laiką 
dėvi juodos spalvos drabužius, 
nešioja juodą raištį prisisiuvę 

-prie rankovės arba juostelę prie 
Švarko atlapo, šis paprotys — 
pagonybės laikų palikimas. Ta
čiau tai nebuvo gailesčio ar liū
desio, o tik begalinės baimės iš
raiška. Senovėje žmonės tikėjo, 
kad juoda spalva apgins arti
muosius nuo velionies ir piktų 

'•dvasių.
Kai kurių tautų gyventojai ve- 

'lionies veidą išdažydavo juodai,

Į spalva, štai Birmoje liūdesį iš
reiškia geltona spalva, Turkijoje 

Į — violetine, Abisinijoje — pil
kai ruda. Kai kuriose Ramiojo 
vandenyno salose — balti ir juo
di dryžiai. Yra tautų, kur liū
desys išreiškiamas balta spalva. 
Buvo laikai, kai, eksportininkai 
neišmanydami apie liūdesio spal
vas, kramtomą gumą įvynioda
vo į geltonos spalvos popieriu
kus. Birmoje sumažėjo tokios 
kramtomosios gumos pardavi
mas. Mat, birmiečiai manydavo, 
kad tik liūdint galima kramtyti 
Šitaip įpakuotą gumą.

kad velionis kitų vėlių tarpe ne- 
sajaustų blogai, ar piktosios ve
dės jo nepersekiotų.

Dabartiniais laikais juoda spal-
va išreiškia liūdesį. Pvz., mirus 
valstybės veikėjui, vėliavos per
rišamos juodu krepu. Tačiau ne 
visuose kraštuose liūdesys ir 

. užuojauta išreiškiama vienoda

r/" ■
1 , T E R R A

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

u '

į A. & L. INSURANCE & REALTY
A. L A U R A I T I S

i J. INCOME TAX
• 4645 So. ASHLAND AVĖ.
: ■ LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
1 Pigūs automobiliy draudimai. II
' b_ '

r A. TV ERA S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941
'b. J

"NAUJIENOS“ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

IŠ ZANAVYKU VEIKLOS
šakių apskr. klubo susirinki-

mas įvyko spalio 25 d. Vyčių 
salėje.

Susirinkimą atidarė pirm. 
Adomas Didžbalis, padėkojo gau
siai susirinkusiems (apie 60 na
rių, ir svečių) patiekdamas tos 
dienos darbotvarkę, kuri buvo 
priimta be pataisų.

Klubo brangus ilgametis na
rys Kostas Andrijauskas mirė 
spalio 12 d. Velionis pagerbtas 
minutės atsistojimu, pareikšta 
užuojauta velionio žmonai Ma
rijai, ir išmokėta pomirtinė pa
šalpa 20 dol. Tą dieną. Į klubą 
įstojo 4 nauji nariai: p. Marčius, 
Čižauskai, ir Anna Jankauskas. 
Susirinkimo vienbalsiai buvo 
priimti.

Toliau buvo svarstomi svar
būs klubo reikalai. Praeito su
sirinkimo protokolą skaitė klu
bo sekretorius Juozas Vasiukevi- 
čius. Protokolas priimtas vien
balsiai. Valdybos pranešimą pa
darė Adomas Didžbalis, ' supa
žindindamas narius su valdybos 
ir parengimo komisijos nutari
mu gegužės 31 d. posėdyje svar
stant derliaus šventės vakarie
nės rengimo reikalą, kas numa
tyta lapkričio 21 d. Marquette 
Hall salėje.

Susirinkimas pritarė ir palin
kėjo geros sėkmės visiems, kurie 
rūpinasi vakarienės pasisekimu. 
Pranešta nariams, kad bilietų 
platinimas sekasi gerai, bet dar 
yra daug neparduotų. Galima 
gauti pas visus valdybos ir ko
misijos narius bei bilietų platin
tojus.

Supažindinti nariai su praėju
sio pikniko pasisekimu. Padėko
ta visiems talkininkavusiems

Tennessee Universitete mokslininkai stebi Įvairiausius Įšvirkštimus 
pelėms. Pelė pati užlipo ant svarstyklių ir stebi, kiek ji sveria.

HELP WANTED — MALE 
Darblninkv Reikia

MALE HELP 
COOK WANTED

Good salary and working 
conditions.

Call chef — DE 7-1300

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

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
REIKALINGA

NAMŲ ŠEIMININKĖ
Didelis privatus kambarys ir 

50 dol. per savaitę.
50 min. nuo Chicagos

Tel. 375-3121 arba 219-933-0700
Iki 2 vai. popiet

prie Įvairių darbų, taipgi narėms 
aukojusioms maistą bei dovanas 
laimėjimams. Klubo vardu vi
siems ačiū.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Parengimų komisijos pirm. 
; Kasperas Krikščiūnas patiekė 
I susirinkimui pikniko apyskaitą 
! su padidėjusiu pelnu, buvo pri
imta su pasitenkinimu. Taipgi 

! padėkojo visiems prisidėjusiems 
i klubo nariams ir visiems daly
viams. Toliau iškeltas klausimas 
talkininku ruošiamai vakarienei. 
Visos tarnybos personalas pasi
sekė nesunkiai sudaryti, jaučiant 
nario pareigą.

Visi nariai atidžiai klausėsi 
Įstatų pakeitimo komisijos pirm. 
Juozo Jurkšaičio, skaitant nau
jus Įstatus. Paklausimą iškėlė 
p. :Pr. Sideravičius, dėl 7-to str. 
pataisos, kas buvo nepastebėta. 
Daugumai narių pritariant ko
misija pasižadėjo pataisyti, Įra
šant Į protokolą pastabą. Nauji 
Įstatai vienbalsiai priimti. Įsta
tų pakeitimo komisiją sudarė 
J. Jurkšaitis, J. Staška, ir p. M. 
Abromavičienė. Buvo pasiūlyta 
skirti auką pavojingiausiu keliu 
pasprukusiems iš Sovietų komu
nistinės vergijos tėvui ir sūnui 
Bražinskams. Susirinkimas pa
skyrė 25 dol. ir penkis dol pri
dėjo parengimų komisija. Viso 
30 dol. Auka Įteikta per Mar
guti. Gauta trys padėkos kor
telės, sergančių klubo narių: p. 
M. Lukoševičienės, p. A. Budrio 
ir mirusio nario Kosto Andri
jausko žmonos Marijos.

Palinkėta visiems greitai pa
sveikti. Daugiau ligonių nebu
vo žinoma.

Baigus susirinkimą prasidėjo 
vaišės prie šaltų užkandžių. Sta
lą praturtino Įvairūs pyragai, su
nešti mūsų gerųjų ponių. Au
kojo: p. Šimkus, p. Vasiukevičie- 
nė, p. Baltrušaitienė, p. Sidera- 
vičienė ir p. Vizgirdienė iš Auro
ros. Ponai Vizgirdai, nors ir iš 
tolimos apylinkės, nepraleidžia 
nei vieno klubo susibūrimo, at
vykdami su gausiomis dovano
ms!. Ačiū visoms. Be to, p. An- 
tonette Sabaliauskas išvažiuo
ja atostogų Į Kaliforniją. Tad 
atsisveikinant užsakė bonką 
stipresnės. Padėkota ir palinkė

ta laimingos kelionės. J. Vasiu- 
kevičius pristatė dalyvavusį sve
čią iš Kanados p. Grybą, gryną 
zanavyką. Ramoris kvietė vi
sus zanavykus atsilankyti mū
sų ruošiamoj derliaus šventės va
karienėje. Susirinkimas ir vai-: 
šės praėjo labai motaikingai, ir 
linksmai. Čia turiu pridurti, kad 
šitos vaišės buvo daug skirtin
gesnės nuo kitų va šių. Tai nau
jenybė — pirmą kartą bendrai 
visos moterys vaisino vyrus.

Malonu rašyti šks eilutes, ma
tant klubo gerą egzistenciją bei 
didel. narių susidomėjimą, ypa
tingai valdybos r parengimų 
komisijos glaudų bendradarbia
vimą sutelkiant naujų lėšų, kad 
galėsime paremti kultūros bei 
spaudos darbuotojus.

Adonas Didžbalis

“Lietuviai Teevizijoje” 
Visuotinas narit ir rėmėjų 

susirinkimas s
Š. m. lapkričio .n. 8 d., sek

madieni, 2 vai. p. _p. Jaunimo 
Centro patalpose “Lietuviai 
Televizijoje” Valdyba šaukia 
visuotinį narių ir rėmėjų susi
rinkimą. Susirinkimo- metu 
bus pateikti LTV vadovybės 
pranešimai, aptartos tolimes
nės LTV veiklos bei organizaci
nės gairės ir renkama valdyba 
bei kiti LTV valdomieji orga
nai sekančiai kadencijai. Visi 
LTV rėmėjai, nariai ir kuriems 
tik rūpi lietuviškosios televizi
jos programų išlaikymo reika
lai, kviečiami susirinkime gau
siai dalyvauti.

LTV Valdyba

žūsta daug policininkų
FBI žiniomis, nuo 1960 me

tų JAV-bėse eidami savo parei
gas žuvo 561 policininkas; iš 
jų 43 žuvo Chicagoje. Tie skai
čiai kasmet didėja.

Skaičiuojant metais, Chica
goje, 1960 m. užmušti 4 polici
ninkai, 1961 metais du, 1962

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

TYPIST —
INSURANCE POLICY

Expanding department — fire and, 
casualty background preferred — 50 
words per minute. Starting salary 

commensurate with experience.
Tel. 922-3622, ext. 51.

LAIKINAI REIKALINGA MOTERIS, 
lietuvė, prižiūrėti serganti asmeni. 

Skambinti tel. YA 7-2315.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
TŠ MODELINIŲ NAMU BALDAI 

i0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTH Wh-ST FURNITURE CO. 

TEL. GR S-4421
6200 So WESTERN AVE.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

s

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentes

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIAT AS — 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

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
£ ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

*Jdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
šia 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

15 pirmo žvilgsnio paveikslas panašus į snieguoles arba paprastas 
gėles, bet tikrumoje tai nėra gėlės. Tai yra revolveriu vamzdžiai 
9 šoviniams šauti. Matome specialistu, dėliojanėia veikiančiam 

ginklui reikalingas dalis.
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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 MŪRAS, 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

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

m. du, 1963 m. nė vieno, 1904 
m. du, 1965 m. 1, 1966 m. 3, 19 ‘ 
67 m. 5, 1968 m. 6 ir praeitais 
1969 metais 10. šiemet Chica
goje nužudyti 8 policininkai, 
bet- iki metų galo trūkstant 
dviejų mėnesių, tas skaičius1 
gali būti dar negalutinis. Per 
visas JAV-bes 1969 metais nu
žudyti 86 policininkai, tai yra 
34 nuošimčiai daugiau kaip 
metais prieš tai. į

. Policininko vaidmuo darosi, 
kaskart pavojingesnis, sako 
FBI: nuo 1962 metų policinin
kų užpuolimų ir nužudymi] pa
daugėjo 144 nuošimčiais.

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO * -

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

TRUMPAI

K. E R I N G I S
Nutukimo našta pačiam CALIFORNIA SUPER SERVICE

nusimestina, — 308 Alvudo ra- Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
dijo paskaita šį ketvirtadienį, tune-ups ir t. t.
lapkričio 5 d., 10 v. r. Sophie 48,4 “^FORNIA AVĖ. 
Barčus Radijo šeimos valan- CH1CAG°, ILL- TcL- VI 7-9327
doj.

— Buvusių Scheinfeldo gim
nazijos mokinių ir mokytojų 
bei gyventojų dėmesiui. Susi
daręs organizacinis komitetas 
šaukia susirinkimą lapkričio 
mėn. 8 d. 11:30 vai Marquette! 
Parko parapijos salėje. Suin
teresuotus kviečiame dalyvau
ti. Daugiau informacijų gali
ma gauti paskambinus J. Gu
daitytei — Kerelienei 434 - 0936 
arba A. Andri ūsai tytei — Li- 
kanderienei RE 7 - 9057.

♦ Cicero Jūrų šaulių Kuopa 
“Klaipėda” lapkričio mėn. 7 d.
ruošia ŠVYTURIO BALIŲ B. 
Pakšto selėje, grojant jo paties 
orkestrui. Pradžia 7:30 vai. va
karo. Įėjimo auka 5 dol. asme
niui.

Bus trumpa programa, baras, 
šalta ir šilta vakarienė bei dova
nų. Rezervacijoms skambinti 
St. Bernatavičiui, tel. 863-2703 
arba Kar. Milkovaičiui, tel. 
737-6245. Kviečia visus pralei
sti linksmai laiką su šauliais.

Valdyba ir Rengimo Komisija 
(Pr).

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas 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

/————------ -----
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 

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

'f S I U N T I N I A I

Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicigo, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairi y pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
>_

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 geru 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 per 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos 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 musu — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

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

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

N O R V I L A .
REAL ESTATE AND BUILDERS

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

PALIKIMAS. 7 kamb., 4 miegamų 
mūrinė rezidencija. Nauja šilima gazu 
2 automobilių mūro garažas. 50 pėdų 
sklypas, i vakarus nuo Kedzie. Tik 
$20,000.

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu. 
alumin. langai, pusė rūsio irengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
S23.500.

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

GRAŽUS SKLYPAS 2 butų namui, 
geroje Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.

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

GRAŽUS 4 BUTŲ MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliumini jaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į 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.

’ Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

“NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


