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ATSIRADO SUNKUMŲ V. VOKIETIJOS- 
LENKIJOS DERYBOSE DĖL SIENŲ

Čekoslovakija irgi siūlo pradėti derybas
VARŠUVA. — Vakarų Vokietijos ir Lenkijos derybos dėl 

santykių pagerinimo susitiko netikėtą kliūtį — vokiečių, gyve
nančių dabartinėje Lenkijoje klausimą. Vokietija šiose derybose 
nori, kad Lenkija išleistų išvažiuoti norinčius vokiečius. Kalbama 
ir apie jų kompensavimą. Lenkija gi tvirtina, kad jos piliečių 
reikalai, nežiūrint kokios jie būtų kilmės, yra Lenkijos vidaus 
klausimas. Lenkai nurodo, kad jie leido išvažiuoti visiems vokie
čiams, kurie tik norėjo. Per paskutinį dvidešimtmetį, vokiečių 
išvažiavo apie 400,000, daugiausia į Vakarų Vokietiją.

DEMOKRATAI GAVO 26 GUBERNATORIŲ 
VIETAS IR DAUGUMĄ JAV KONGRESE

Frank Savickas nugalėjo John Lanigan
WASH1NGTONAS. — Antradienio Amerikos rinkimai dar 

ilgai bus įvairiai komentuojami ir aiškinami. Nežiūrint respubli
konų vyriausybės didelių pastangų, laiko ir energijos eikvojimo, 
demokratų partija išlaikė savo daugumą abiejuose Kongreso rū
muose. Respublikonai gali džiaugtis, kad keli pasižymėję vy
riausybės kritikai, “balandžiai”, rinkimus pralaimėjo. Iš tokių 
svarbiausiais laikomi: sen. Gore iŠ Tennessee, sen. Goodel iš New 
Yorko ir sen. Tydings iš Marylando. Jų vieton išrinkti konserva
tyvių pažiūrų respublikonai. Visi svarbieji demokratų sena
toriai: Kennedy, Muskie ir Hufnphrey rinkimus laimėjo.

Lenkija reikalauja, kad Bo
nos vyriausybė be jokių sąlygų 
pripažintų pokarines Lenkijos 
sienas. Vokietija ieško šiek tiek 
kitokios formulės, sakydama, 
kad Europos sienų klausimas 
yra paskutinio karo nugalėtojų 
reikalas.

Derybose svarbiausias ir jau
triausias reikalas yra buvusios 
vokiečių provincijos, kurias Pod-
sdamo konferencija priskyrė 
Lenkijai, kompensuodama ją už 
rytuose Rusijos pasigrobtas 
Lenkijos teritorijas.

Dėl tų vokiečių provinciją Vo
kietijos delegacija pareiškė, kad 
dvipusiai lenkų-vokiečių susita
rimai negali pakeisti taikos su
tarties visai Vokietijai. Tokią 
taikos sutartį ateityje galės ap
tarti karą laimėjusios valsty
bės. Be to, kaip pareiškė Vo
kietijos ministeris Scheel, Bona 
siekia su Lenkija tokio susitari
mo, kuris nesukeltų-ginčų ir kie
tų naminių diskusijų Vokietijo
je.

Kaip žinoma, Vokietijos vy
riausybė, sudarydama delegaci
ją vykti į Varšuvą šiai derybų 
daliai, kvietė delegacijoje daly
vauti ir opozicijos — krikščionių 
demokratų vadus. Jie tačiau at- 

' sisakė dalyvauti, sakydami, kad 
nuolaidos Lenkijai ir Sovietų Są
jungai, kurios daromos dabarti
nės vyriausybės, turi ir toliau 
likti jos vienos atsakomybėje. 
Ypač nusistatę prieš derybas su 
Lenkija yra vokiečiai, kilę iš da 
bar Lenkijos valdomų provincijų.

Čekoslovakijos valdžia irgi pa
siūlė Vokietijai pradėti derybas 
dėl normalių santykių atstaty
mo. Kancleris Brandtas, pra
nešdamas apie šį pasiūlymą, pri
dėjo, kad pasitarimai bus pradė
ti negaištant. Sunkiausias klau
simas Vokietijos ir Čekoslovaki
jos santykiuose yra 1938 metų 
Miuncheno sutartis, kurią pa
sirašė Vokietija, Italija, Brita
nija ir Prancūzija, šia sutarti
mi vokiečiams buvo atiduotas 
Sudetų kraštas, kur tada gyve
no apie 3.5 milijonai vokiečių. 
Čekoslovakija reikalauja, kad ši 
sutartis būtų paskelbta negalio
jančia nuo pat jos sudarymo, 
nes ji buvo sudaryta grasinant 
jėga. Vokiečiai tvirtina, kad pa
saulyje yra daug sutarčių, pasi
rašytų panašiose aplinkybėse. 
Panaikinus Muencheno sutartį, 
būtų sudaromas pavojingas pre
cedentas kitoms sutartims at
šaukti.

Mokosi sunaikinti 
erdvės satelitus

LONDONAS. — Britanijos 
erdvių mokslininkas, dirbąs Ka
rališkoje Aviacijos laboratorijo
je Farnborough, paskelbė, kad 
per paskutines dvi savaites so
vietai pradėję erdvėje satelitų 
sunaikinimo manevrus. Sovietai 
bando tris satelitus Cosmos 373,

Šiaurės Korėjai 
buvęs karo pavojus

TOKIJO. — šiaurės Korėjos 
premjeras, diktatorius Kim II 
Sungas, kalbėdamas penktame 
š. Korėjos komunistų kongrese, 
pasakė, kad 1968 metais š. Ko-: 
rėja buvo karo išvakarėse. Pa
dėtis buvusi labai rimta. Ameri
ka jau buvusi pasirengusi pul- 

MASKVA. — Sovietų Sąjunga deda pastangas privilioti už- 
_ sienio. valstybių kapitalą į Sibiro ledynus, kur esą. nesuskaitomi

ti šiaurės Korėją. Tai įvykę po žemės turtai, reikalingi pramonės valstybėms. Atskiros derybos 
Amerikos žvalgybos laivo “Pu-įvedamos su Japonija, Prancūzija, Britanija, Vokietija ir Italija, 
eblo” pagrobimo. Amerika at-' Britų firma Rio Tinto Zinc neužilgo pasirašys sutartį nikelio ka- 
gabenusi stiprias jėgas prie pat 
š. Korėjos slenksčio, tačiau vė
liau apsigalvojusi.

Premjeras Sungas pridėjo, kad
tik š. Korėjos apsiginklavimas 
ir pasirengimas gintis atbaidęs 
Ameriką nuo puolimo ir “priver
tęs agresorius atsiklaupti prieš 
mus”.

Pietų Vietnamas 
ieško kandidato

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
prezidentas pareiškė spaudos at
stovams, kad jis nebenorįs kan
didatuoti antram terminui. Rin
kimai įvyks ateinančių metų 
rugsėjo mėn. Jis jau ieškąs ki
to kandidato prezidento vietai, 
kuri labai daug pareikalaujanti 
jėgų ir laiko.

Neseniai savo kandidatūrą pa
skelbė buvęs P. Vietnamo vals
tybės galva gen Minh. Kaip ži
noma, ir dabartinis prezidentas 
Ky turįs ambacijų tapti prezi
dentu. Saigone plinta gandai, 
kad Amerika atimanti savo para
mą prezidentui Thieu ir taip pat 
ieškanti kito kandidato, kuris 
būtų priimtinesnis didesnei viet
namiečių masei.

Streikai Ispanijoj 
už amnestiją

MADRIDAS__ Ispanijos dar
bininkai antradienį sukėlė visą 
eilę streikų, kurių vieni užtru
ko tik kelias valandas, o kiti tę
sėsi visą dieną. Streikų buvo 
Madride, Bilbao, Barcelonoje ir 
kituose miestuose. Streikuose 
dalyvavo apie 50,000 darbinin
kų, kurie reikalavo paleisti iš 
kalėjimų visus politinius kali
nius.

Ispanijos režimo sąlygose to
kie streikai laikomi nemažu lai
mėjimu, nors vėliau dėl streikų 
gali nukentėti nemažai žmonių. 
Sakoma, kad Ispanijos kalėji
muose yra apie 800 politinių ka
linių.

374 ir 375. Vienam satelitui yra 
skirta sunaikinti kitus du.

Manoma, kad šie bandymai 
skirti išdirbti metodus, kuriais 
Amerikos kariniai satelitai ga
lėtų būtų sunaikinami sovietų 
satelitų.

Amerikos kariuomenėj jau buvo išbandytas šis "skrajojantis tankas", šio helikopterio sienos šarvuotos neperšau
namo plieno plokštėmis.

JAPONIJAI REIKALINGI SOVIETŲ
SIBIRE ESANTIEJI ŽEMĖS TURTAI

sykloms įrengti. Už savo mašinas ir technologiją britai tikisi gauti 
nikelio. Firma tikisi iškasti apie 35,000 tonų nikelio per metus. 
Kasyklos yra netoli Orsko, rytinėje Uralo kalnų pusėje. Kasyklos 
kainuos 80 milijonų dolerių.

Japonija jau nusiuntė į Sibirą 
mašinų, traktorių ir sunkveži
mių už 163 milijonus dolerių, už 
kuriuos japonai gaus miško me
džiagos. Vedamos derybos dėl 
naujo uosto Nachodkos, kurį 
praplės japonai išleisdami 80 mi
lijonų dolerių. Iš to uosto Sibi
ro turtai bus gabenami į Japo
niją.

Svarbiausias japonų-sovietų 
projektas yra akmens anglys Si
biro Jakuto provincijoje. Japo
nijos plieno pramonei reikia la
bai daug kokso. Iki šiol japonai 
importavo koksą iš Amerikos, 
Australijos, Kanados ir Len
kijos. Japonija 1967 metais įve
žė 9 milijonus tonų Amerikos 
akmens anglių, iš kurių gamina
mas koksas, 1968 m. jau buvo 
įvežta 15 milijonų tonų, per
nai — 19 mil. tonų, o šiais me
tais 25 mil. tonų. Per ateinan
čius penkeris metus japonai ti
kisi pirkti Amerikoje apie 30 
mil. torių kokso savo plieno pra
monei. Po to Japonijai teks pa
sikliauti sovietų koksu iš Sibiro.

Blogiausia, kad Jakuto ang
lies laukai yra 280 mylių nuo ar
timiausio geležinkelio, šiuo me
tu akmens anglis sunkvežimiais 
yra gabenama iki vienintelio 
Trans-Sibiro geležinkelio, o iš 
ten gabenama į Nachodkos uos
tą. Japonams teks pastatyti ge
ležinkelio šaką į Jakuto anglies 
laukus, kur spėjama esant apie 
20 milijardų tonų akmens ang
lių, neblogesnės kokybės už 
Amerikos anglį. Sovietų dele
gacija gruodžio mėn. pradžioje 
atvyksta į Japoniją aptarti vi
sų klausimų, šiuo metu Jakuto 
kasyklųse iškasama 200,000 to
nų per metus. Japonai galvoja 
gamybą padidinti.

— Lenkijoje, Varšuvoje iš
leistas Romualdo Lankausko ro
manas “Vidury didelio lauko” ir 
dar keturios rašytojo novelės. 
Išvertė Anastazija ir Zygmun- 
tas Stoberskiai. (E)

— Vilniaus ateizmo muzieju
je (šv. Kazimiero bažnyčioje) 
paminėtos tautosakos rinkėjo 
Liudviko Bėzos 130-sios mirties 
metinės,

IŠ VISO PASAULIO

♦ Indianoje senatoriaus rinki
muose labai sunki kova vyko 
tarp demokratoLTartke ir resp. 
Roudebush. Dar vakar po pietų 
nebuvo žinoma, kas rinkimus 
laimėjo.

♦ Jungtinės Tautos priėmė 
arabų remiamą rezoliuciją, kuri 
reikalauja tuoj pradėti derybas 
dėl taikos. Prieš tą rezoliuciją 
kovojo Izraelis ir Amerika, ku
rios . reikalauja pirma išvežti 
Egipto per paliaubas pastatytas 
raketas prie Suezo.

♦ Valstybės departamente bu
vo pareikštas nekantrumas dėl 
sovietu vis dar laikomu Ameri
kos generolų. Sovietai sako, kad 
dar nebaigtas jų tardymas. Ma
noma, kad rusai vis dar neatsi
sakė minties iškeisti Turkijos 
pulkininką į du lietuvius, pabė
gusius iš Sov. Sąjungos.

♦ Vakar keturių didžiųjų val
stybių ambasadoriai vėl tarėsi 
dėl Berlyno ateities. Komunika
te sakoma, kad padaryta pažan
ga. Derybos bus tęsiamos lap
kričio 16 d.

♦ Vakar P. Vietnamui ameri
kiečiai perdavė dar vieną aviaci
jos bazę su 31 helikopteriu. Viet
namiečiai dabar turi 27 aviacijos 
eskadriles. Iškilmėse dalyvavo 
JAV karo aviacijos sekretorius 
Siemens Jr.

-*• Kambodija pradėjo prieš! 
komunistus naują ofenzyvą, ku
rioje dalyvauja trys batalionai.

Į Floridą atplaukė 65 pėdų 
žvejų laivas, kuriuo 35 kubiečiai 
pabėgo iš Kubos.

♦ Kinijos komentarai apie 
Amerikos rinkimus teigia, kad 
“laimėjo revoliucija”.

*■ Pietų Vietnamo potvyniuo
se žuvo 193 asmenys.

NEW YORK AS. — Policija 
čia suėmė šešis asmenis, kurių 
keturis apkaltino sąmokslu 
sprogdinti valdžios įstaigas New 
Yorke ir Čikagoje. Suimtųjų bu
te rasta bomboms gaminti me
džiagų ir didžiųjų pastatų pla
nai minėtuose miestuose.

Vlikas rūpinasi 
Bražinskais

NEW YORKAS, N. Y. — Su
grįžus iš Turkijos E. Armonie- 
nei ir Romui Keziui, New Yor
ke įvyko Vliko narių pasitari
mas, kuriame dalyvavo ir Lie
tuvos konsulas A. Simutis. Pa
sitarimui pirmininkavo jau pa
sveikęs Vliko pirmininkas Dr. K. 
Valiūnas.

Sugrįžusieji papasakojo apie 
teisinę Prano, Stasio ,sūnaus 
Bražinsko, ir Algirdo, Prano sū
naus,. Bražinsko padėtį. Sovietų 
valdžia daro nepaprastai didelį 
spaudimą į Turkiją, kad išduotų 
pabėgusius lietuvius. Aiškiai nu
statyta, kad sovietų valdžia bu
vo išsiuntusi (Praną Bražinską 
ir jo žmoną į Uzbekistaną prie
vartos darbams. Bražinskams 
teko kentėti: badą, šaltį ir di
džiausią vargą. Pirmomis sa
vaitėmis tekp nakvoti laukuose, 
ieškoti užuovėjos žolėje ii* dangs
tytis stagarais. . .

Bražinskai dar bus tąsomi po 
teismus. Jų bylai vesti bus rei
kalingi pinigai. Aukos turi būti 
pasiųstos Amerikos Lietuvių Ta
rybai: ' ' ■

MEKSIKA. — Naujas Čilės 
prezidentas Allende pareiškė 
Meksikos laikraščiui “Excelsior”, 
kad jis kiekvieną kartą, kai kon
gresas atmes jo reformas, rengs 
gyventojų plebiscitus ir jų pa
galba apeis kongresą, kur iš 200 
vietų, jo šalininkai turi tik 90.

Japonijos imperatoriaus Įpėdinio žmo
na, princesė Michico su 1 metu duk
terim princese Mori. Michico, 36 mė
ty, turi tris vaikus. Ji laisvalaikiu pie- 

liia, žaidžia tenisu, daug skaito ir klau- 
so-muzikos.

Rinkimai parodė, kad Illinois 
valstijoje dominuoja demokra
tai su Cook apskrities mašina, 
vadovaujama mero Daley. Ad- 
lai Stevesonas III-sis užtikrintai 
nugalėjo savo oponentą sen. 
Smith Demokratai nusinešė ir 
visas svarbiausias apskrities 
vietas.

Demokratai laimėjo visą eilę 
naujų gubernatorių vietų, ku
rios bus svarbios rengiantis 1972 
metų prezidento rinkimams. Da
bar demokratų partija turės 26 
gubernatūras.

Stevensonas Illinois laimėjo 
58 nuošimčius visu balsu. Kai 
kas jau jį vadina busimosios vy
riausybės viceprezidentu. De
mokratų laimėjimas Čikagoje ir 
Illinois valstijoje sustiprina me
ro Daley jėgas ir jis, manoma, 
vėl kandidatuos į Čikagos mero 
vietą.

FRANK D. SAVICKAS

Lietuviai Čikagoje gali pasi
džiaugti, kad jų atstovas Frank 
Savickas pasirodė stipriu kan
didatu, galinčiu išversti iš vietos 
tokį populiarų respublikoną, kaip 
John Lanigan. Savickas buvo 
vienas iš šešių demokratų kan
didatų, kurie atėmė Dlinois se
nato vietas iš respublikonų, jas 
iki šiol turėjusių. Ilgą laiką 
Springfieldo senatą valdė res
publikonai. Dėka šių laimėjimų 
Illinois senatas gali turėti po ly
giai balsų, po 29 demokratus ir 
29 respublikonus.

Frank Savicko laimėjimas lai
kytinas ir “lietuvių jėgos” įro
dymus, nes jo rajonas — 27-tas, 
yra gausiai apgyventas lietuvių. 
Į Illinois atstovų rūmus iš 27-to 
rajono išrinktas lietuviams ge
rai pažįstamas Michael Madi
gan.

Edwardas Kennedy laimėjo 
vietą į senatą, surinkdamas 63 
nuošimčius balsų. Nurodoma, 
kad šį kartą jis gavo 10 nuošim
čių mažiau balsų, negu 1964 m.

Į Kongresą kandidatavo 13 
dvasiškių, tačiau laimėjo tik du 
Bostono jėzuitas kun. Robert 
Drinan, demokratas ir baptistų 
kun. John Buchanan iš Alaba- 
mos. \

Iš Illinois į Atstovų Rūmus iš
rinkta 12 demokratų ir 12 res
publikonų. Tokia proporcija bu

vo ir anksčiau. Illinois delegaci
joje bus ir du negrai. Iš 3-Čio 
rajono, kuriam priklauso Mar
quette parkas, laimėjo demokra
tas Morgan Murphey, prieš dvi 
savaites kalbėjęs per Antano ir 
Marijos Rudžių Radijo Forumą 
kartu su Apskrities Tarybos pre
zidentu George Dunne, kuris 
lengvai nugalėjo savo konkuren
tą Joseph Wood.

New Yorke gubernatoriaus 
vietą dar kartą laimėjo Rocke- 
felleris, nugalėjęs Arthurą Gold- 
bergą. Kalifornijoje laimėjo Ro
nald Reagan, nors buvęs sen. 
Murphy čia prarado savo pozici
ją boksininko sūnui sen. Tunney.

—————

Valo palestiniečių 
partizanų vadus

BEIRUTAS. — Arabų pales
tiniečių organizacijose prasidėjo 
vadų valymas. Net įr dįdžįąusio- 
je EI Fatah grupėje, kuriai va
dovauja visų palestiniečių tary
bos pirmininkas Arafat, iš va
dovybės pašalinti keli svarbūs 
vadai, kurie civilinio karo Jor
dane metu pasirodė nepatikimi 
ir ėmė derėtis su karaliumi Hus- 
seinu be organizacijos valdžios 
pritarimo.

Greitai turi susirinkti 112 na
rių turinti Palestinos Tautinė 
taryba, kuri išrinks naują cen
tro komitetą iš 27 asmenų. Ke
turi buvę to komiteto nariai, se
ni Arafato draugai ir bendradar
biai, būsią išvalyti, nes jie ka
pituliavo Ammane prieš kara
liaus jėgas ir skelbė paliaubas 
be kitų pritarimo.

Marokas paneigia 
JAV bazės buvimą 
RABATAS. — Maroko val

džia paneigė žinias apie Ameri
kos kariniu bazių buvimą Ma
roke. Tos žinios pasklido iš Ame
rikos senato užsienio reikalų ko
miteto, vadovaujamo sen. Ful- 
brighto. Komitetas paskelbė 
praėjusį šeštadienį, kad Maro
ke yra 1,700 amerikiečių karių. 
Jie Kenitros bazėje esą kaip Vi
toj o Amerikos karinio laivyno 
dalis — tiekimo reikalams.

Maroko valdžia tvirtina, kad 
amerikiečiai kariai yra techni
kai, kurie dėsto Maroko aviaci
jos mokykloje Kenitroje. Ame
rikos vyriausybė irgi vadina sa
vo personalą Kenitroje “instruk
toriais”.

DETROITAS. — Apie 1,000 
jaunų SDS narių, ilgaplaukių 
triukšmadarių, demonstravo prie 
General Motors įstaigos, reika
laudami nuolaidų darbininkams 
ir streiko galo. Automobilių uni
ja pareiškė, kad jai nereikia pa
ramos iš SDS rėmėjų.
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SO. BOSTON, MASS.
Bereikalingas So. Bostono Lietuviu Piliečiu Draugijos 
susirinkime triukšmas, kuriame buvo panaudotas 

Lietuvos Vytis kaip kabliukas
Apie tą triukšmingą susirin

kimą plačiai buvo rašyta Nau
jienose ir kituose laikraščiuo
se. Ir rašyta žmogaus, kuris va
dovavosi neapykanta, kerštu ir 
pagieža. Jis nesisarmatijo ne
pagrįstai šmeižti draugijos už
sitarnavusius narius ir Lietuvos 
tėvynainius, iškraipydamas fak
tas. Todėl tegul bus leista man 
viešai papasakoti, kas privedė 
prie to triukšmingo susirinkimo 
ir kas buvo tikrieji kaltininkai.

Pradžia buvo tokia: draugi
jos narys iš prelato P. Juro (Put
nam, Conn.) gavo be jokio at
lyginimo tris paveikslus — Lie
tuvos Vytį, Dariaus ir Girėno 
bei Lietuvos krikštas. Tie pa
veikslai buvo padovanoti su tuo 
supratimu, kad jie bus perduoti 
kuriai nors lietuvių organizaci
jai, kuri pasižadės juos tinka
mai panaudoti.

Jeigu -tas narys būtų taip ir 
padaręs, tai yra perdavęs tuos 
paveikslus Sol Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijai, tai, nė-

■ ra mažiausios abejonės, kad 
draugija mielai tuos paveikslus 
būtų priėmusi ir gerb. prelatui

■ P; Jurui pasiuntusi padėkos laiš
ką. z

Deja, tas narys to nepadarė. 
Vietoje to, nieko neatsiklausęS, 
jis juos įrėmino. Rėmus jis pats
pagal savo skonį pasirinko, ir-
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kla duris atidaryti, k«Ifo jam 
nepastoti. Gyvename L—. — LAIŠKAI Iš OKUPUOTOS LIETUVOS

Kolchozo paštas

“...Taip, mielas broleli, tas vie
nas laiškas ir dingo. Man atro
do, kad jis užkliuvo pas mūsų 
kolchozo laiškininkę, mano ar
timiausia kaimynę. Pas ją vi
sad didžiausia betvarkė. O gal 
ir kitaip buvo. Pavyzdžiui, Šį pa
vasarį man esant ligoninėje ji 
atnešė tavo atsiųstą laiškelį ir 
kartu atnešė mano mėnesinę 
pensiją 16 rublių. Ji tada pama
tė, kaip aš iš tavo laiško iš
ėmiau tą dolerį ir aš jai daviau 
pamatyti, kaip atrodo Amerikos 
pinigas. O šis tavo laiškelis, 
kur dolerio neįdėjai, kai gavau 
atrodė panašu kad būtų per 
naują klijuotas. Gal laiškinin
kės vaikai ieškojo dolerio, bet 
kai nerado, tad rūpestingai vėl 
užklijavo ir atnešė, nes nuo ta
vo parašymo datos iki kol laišką 
gavau praėjo 16 dienų. Tai kur 
gi tas oro paštu siųstas laiškas 
galėjo užtrukti? Paprastai aš 
laiškus iš Amerikos gaunu per 
7 dienas. Pernai pavasarį din
go man brolio J. siųstas laiškas 
su foto nuotraukomis, šiemet 
taip pat dingo kitas laiškas su 
fotografijomis. Keikia kolūkie
čiai (kolchozininkai) tą mūsų 
laiškininkę, kad ji neatneša dau
gelio laikraščių ir žurnalų. Įduo
da savo vaikams išnešioti laiš
kus, laikraščius ir žurnalus, o 
tie guli kur pamesti...
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lid vietele. Ohio saugumo organizacijos naria reikalauja, kad stulpas su rodyklėmis turėty būti
perkeltas j dešinę kelto pusę, kad beskubėdami automobiliai netrenktų į stulpą.
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gi su nieku nepasitaręs. Jau įrė
mintus paveikslus atnešė į drau
gijos direktorių susirinkimą ir 
pareikalavo iš draugijos $90 “at
lyginimo”. Vadinasi, už rėmus.

Turiu pasakyti, jog tiek drau
gijos valdyboje, tiek direktorių 
tarpe yra kvalifikuotų asmenų, 
kuriems pirkimas ir pardavimas* 
nėra svetimas dalykas. Jie ge
rai yra susipažinę su kainomis, 
įvairių prekių kainomis, įskai
tant ir rėmus. Jie tai ir pasiprie
šino mokėjimui $90. Ir gerai pa
darė, kad neleido tam “gudruo
liui” išgauti iš draugijos tuos 
$90 už neužsakytus ir neužpra
šytus rėmus.

Vadinasi, direktorių susirin
kimas atsisakė pirkti rėmus. Ta
čiau užrašų sekretorius kažko
kiais išrokavimais melagingai 
užprotokolavo, kad valdyba ir 
direktoriai atsisakė įsigyti Lie
tuvos Vytį. Ir tai jis padarė ge
rai žinodamas, jog nė vienas val
dybos narys bei direktorius ne
buvo Lietuvos Vytis paveikslui 
priešingas. Jie pasipriešino tik 
tam, kad bereikalingai būtų su
mokėta stambi suma už rėmus, Bet kur tu! Dabar pradėjo

gąsdinti” nariai, kurie anksčiau 
susirinkimų nelankė. Nesilai
kydami jokios tvarkos, jie kly
kė, rėkė ir visokiais būdais truk
dė “priešams” kalbėti. Vienas iš 
tų triukšmadarių po susirinki
mo priėjęs prie manęs pareiš
kė : “Ot, tai padarėme daug 
triukšmo. Kitą kartą padarysi
me dar didesnį!” Visiškai ti
kiu, kad jie gali tai padaryti. Bet 
jei jų sugebėjimai tuo tik ir 
baigiasi, tai tenka tik juos ap
gailestauti.

Taip, susirinkimas buvo triuk
šmingas.
nors dalinai atsiekė savo: susi
rinkimas jų rėmams paskyrė $30. 
Rodosi, jie turėtų būti patenkin-

“Revoliucionieriai”

kurių draugijos vadovybė neuž- ]aikraštinę šmeižtų kampaniją
sakė. ' ,

Reikalas tuo nepasibaigė. Pra
dėta slapta agitacija prieš va
dovybę. To dėka Į draugijos pa
prastą susirinkimą atvyko “iš-

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo pa laukus...

$. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai

Valdžia pirmiausia turi išklau
sinėti atbėgusius vyrus, o vė
liau patikrinti, ar jie teisybę 
sako. Labai dažnai klausimas 
surištas su tarptautinėmis tei
sėmis, todėl ima kiek laiko/ 
kol viskas paaiškėja. Labai aš 
norėjau su jais pasimatyti, bet

■ “"! laisvės 
siekiančioje gadynėje. Visi šian 
dien nori būti laisvi. Rusams 
taip pat ateis eilė. Rusai atė
mė Bražinskui ir visai lietuvių 
tautai laisvę. Visa tauta jorga- 
nizuotai :------ - ,

ė Bražinskui ir visai lietuvių

šiandien negali tos 
nieko negalėjau padaryti. Man laisvės siekti, užtat paskiri ne
atrodė, kad aš būčiau galėjęs [tuviai jos siekia. Bražinskas 

rvžosi ir laisvę pasiekė. įtei
kia viską daryti, kad rusiškos

problema

PAGALBA PABĖGĖLIAMS
Labai atidžai ——

Antano J. Rudžio 
pagelbėti 
zinskains. 
pasimatyti.

skaičiau inž. 
pastangas 

pajėgusiems 
Jis norėjo 

b-d jam

Bra
su jais 

neleido. K
fe
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Jis padėjo, kiek galėjo ir išva
žiavo.

Man teko panašias karčias 
valandas išgyventi 1940 metais, | 
kai aš, 
Europos sostines, 
užsukome i Stockholmą, o tuo 
tarpu į Švediją atbėgo trys lie
tuviai jūreiviai. Nuvykau į 
švedų sostinės policijos centrą

aplankęs svarbesnes 
su žmona

jūreiviai.
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rvžosi ir laisvę pasiekė. Etei-

meškos nagai jo nepasiektų.
/vairiose pasaulio vietose

mačiau daug pabėgėlių. Ma
čiau jų Formozoje,čiau jų Formozoje, mačiau 
tūkstančius Honkonge. Toje 
pačioje Ankaroje kalbėjau
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užtrenktas duris, 
užtrenkęs duris ir

Milijonai uk-

Gauti peiliuką

Broleli, su drabužiais dar bė
dos neturiu. Kur tu, broleli, at
siuntei, tos drobės pala tokia 
plati, kad galėtų dvi lovas gre
ta apdengti. Baltinių dar nesiu
vau, kad dar iš brolio J. atsiųstų 
turėjau. Bet jau baigiasi. Teks 
eiti pas kolchozo siuvėją, be
ne pasiūs marškinius ir baltą 
chalątą bičių einant tvarkyti; 
ant baltai apsirengusio jos nelfe •

OF"

4. Jau smarki smertis, wisus 
graban indeja, teriot ir niekint, 
nie beperstodama, ir pustidama.

5. Wienus unt kuna, sopulej 
ibajleja, jaunų ir senų daug 
wargina, kitus karsztinies, pik
tosios kankina, atilsia kunezioj, 
nejmaž nie gaudami, ir numirda
mi.

6. Smagiems galwoj, gadina 
kitiemus, isz ka liežuwis, maj- 
szos klidentiemus, žiamen wel 
kitus, umej liga griauna, ir 
smerti gauna.

7. Sunu aprauda, nieviena mo
tina, nieviena kalba, nielajmes 
adina, kuri no wira mieloj a at- 
skire, naszlistę skire.

8. Ir tewej tejpag, didi smut- 
ka turi, unt smerties wajku, kad 
werkdami žiuri, matidam sun
kius, anų wejtoimus, atsilaj- 

dimus.
9. Wejkej kejp žweris, lau

kuos’ beginiedam, tewa niej 
moezios, jau nie beturedam, be 
apekuna, be plutos walgima, lig 
isznikima.

10. Teip sunkios slogos, prie- 
zaszcia ėst Ponie, už griekus 
musu, perlajsta koronie, jog nie 
parodėm, už giaradeistes, kal
tos wdziicznistes.

11. Tu mums duot tejkiej, 
szwinta žodi tawa, bet mes sau- 
gojam zobobonu sawa, walą Pon 
tawa, szwinta prastodami, ir 
niekindami.

12. Grieka be giedos, darit nie 
perstojam, piktejs pawejkslejs, 
kitus iszwadziojam; todrin nors 
sunkią, bet tejsinga Ponie, kin- 
cziam koronie.

13. Kuršėj nie nori smertes 
grieszijamczia, nie stumi no sau

pakutawojanezia, mielaszirdis- 
tes, tawa Pon praszame, ir jesz- 
kojame.

14. Stabdik Wieszpatie, smar
ku narsą tawa, nie korok Pohie, 
mus tejsibej sawa, sudrausk 
anielą — smerties, pustijanti, ir 
užmuszanti.

15. Tegul nustoja, pawietris 
ir maras, duok mums swejkata, 
ir gadinies giaras, idant tau Po- 
nie, afieras niesztumim, dekavo- 
tumim.

16. O Diewe Tewe, malonin
gas Ponie, tegul nustoja, ta sun
ki koronie, werksmą szirdingą, 
te tewiszka ausis, tawa iszklau- 
sis. - . •

17. O Jėzau Chryste, buk pats 
užstotoju, ir narsa tawa Tewa 
walditoju, susimilk Ponie, unt 
wiernu krykszczioniu, del sawa 
ronu. (Pusi. 248—250).

S. Palšis
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automobilis, O
žmoniy skaičius įsigyja privačius lėktuvėlius, 

kitos durys padarytos lėktuvui
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Kiekvieną metą vis didesnis 
Pro vienas duris įvažiuoja

.%; j.

Jau pradeda eiti madon paveiksle matomi namai su garaiu automobiliui ir lėktuvui. 
Jie labai parankūs kalnuotoms sritims. _ ____  s__

DetV^r valstijoje jau yra didokas skaičius panašiu namu.
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tiek pyksta.
Jei kada ką nors mums siųs

tam, tai įdėk man mažą atminti
ną dovanėlę — šratinį parkerėlį 
tušu rašomą, tik nesiųsk dau
giaspalvį. Brolis J. man buvo 
tokį atsiuntęs su 10 spalvų, tai 
beveik visi išdžiuvo, tik raudo
noji spalva besirašo. Arba at
siųsk man užlenkiamą peiliuką 
su dviem geležėlėm — viena vie
name kriaunelės gale didesnė, 
kita kitame gale mažesnė, ir kad 
kriaunelė būtų per mano rankos 
gniaužtą. (Laiške nubrėžtas ir 
tas gniaužto platumas).

Pas mus dabar gauti nusipirk
ti peilį yra problema...

Blogai, broleli, kad dabar pas 
mus prasidėjo liūtys ir net aud
ros, tad man dabar baisiai nuo
bodu, kad nebegaliu niekur iš 
trobos galvos iškišti. jBuvau 
manęs šį savaitgalį nueiti pas 
Povilą pamėginti laimės, su spi
ningu pameškerioti. Dabar, po

l su 
vienu rusu, pabėgusiu iš ko- 

“rojaus”. Jis man 
prasitarė, kad Sovietų Sąjun-

,• mumstinio

būti jiems naudingas, nes bū
čiau galėjęs su jais susikalbėti 
ir švedams angliškai išversti.

Man gaila tos Jaunos ukrai
nietės, kuri norėjo pastoti ke
lią į laisvę. Ji padarė didelę 
klaidą. Kiekvienam laisvės sie
kiančiam lietuviui reikia ati
daryti rusų 
Rusas yra
ukrainiečiams.
rainiečių neteko gyvybės nuo 
komunistų kulkos. Kiti milijo
nai neteko gyvybės prievartos 
darbo stovyklose. Kiekvieno 
pareiga padėti ne geležinės už
dangos sargams, bet laisvės 
siekiantiems vergams. Jeigu 
ukrainietė būtų duris prada
riusi ir Bražinską į vidų įleido 
si, tai nieko jai nebūtų atsiti
kę. Jeigu sovietų lakūnai būtų 
tuojau pasukę į Turkiją ir nu
sileidę pirmame turkų aero
drome, tai nieko ir jiems nebū

goje žmonės dieną ir naktį te
galvoja, : .galvoja, kaip peržengti rusų 
sieną ir patekti į Turkiją.

Komunistai pajėgė nuleisti 
•stiprią geležinę uždangą, bet 
jie kelio Į- laisvę žmonėms ne
užkirs. Kaip negalima užtvenk
ti upės, tai negalima užtvenk-
ti laisvės troškimo. Užtvenksi 
vandenį vienoje vietoje, 
prasiverš kitoje.

Laikas yra 
gintojas. Esu tikras, kad ateis 
laikas/ kai žmonės pasiges lais-

jis

didžiausias ly-

Indėnai reikalauja 
grąžinti ra žemes 
Kelias valandas a

ligos, jaučiuosi ko puikiausiai, 
apėję dažnai su spiningiu pa
gaunu vieną, kitą žuvikę, o aną 
dieną sugavau net 5 lydekas, kad 
ir nedideles. Bet šiemet bene bus 
jau gana meškerioti, nes užėjo 
lietus ir bijau, kad po tų liūčių 
užeis šalčiai.
Ir audros padeda miškus naikinti

Apie mūsų miškus, kaip jau 
esi girdėjęs — per mūsų Žemai
čių žemę jau bene du uraganai 
perėjo. Per pirmąjį uraganą 
daug pastatų sulaužė, tame 
skaičiuje ir Povilo daržinę, ir 
daug miškų išlaužė. Tai buvo 
prieš trejetą metų. Dabar ir 
vėl uraganas mus aplankė...

Buvo- naktis. -Baisi naktis. 
Mūsų trobelė girgždėjo, tratė
jo, atrodė, kad apgriūsim. Nie
kas negalėjom miegoti. Mums 
tai tik nedaug nuostolio padarė 
— mūsų išeinamąją būdelę aud
ra nuritino per kokius šimtą 
metrų, kol sugriuvo į šipulius.

Audra daugeliui žmonių išėjo 
į naudą — nebrangiai patys pri
sigamino miško medžiagos, iš 
audros išvartaliotų medžių išlau
žu kai kurie net naujus namu
kus pasistatė, žmonės grobė 
kaip tik kas išmanė, kas tik jėgų 
turėjo ir netingėjo. Dabar jau 
niekas virbų namo nebeneša. 
Kas drąsus, ir be pinigų, už pus
litrį naminės mašinomis prisi- 
vilko. šakų ir bet kokių atlieka- 
ių nebeėmė. Audra buvo didžiau
sia talkininkė miškų kenkėjams.

Šernų ankritis

Mūsų miškai paskutiniu laiku 
labai kenčia ir nuo kitos rūšies 
kenkėjų. Įsimetė ir prisiveisė 
įvairių medžių parazitų — eglės 
pradėjo džiūti, ir vėl kirtis med
kirčiams! Nūn gatavai mūšų 
miškeliai išretės. Vietoj. buvu- 
siii eglynų pradėjo ataugti ber
želiai, blindės, šermukšniai ?ir 
avietynai...

Dar vieną didelę žalą mūsų 
miškams daro šernai, kurių prie 
naujos tvarkos labai priviso, šer
nai naikina skruzdėlynus, tuos 
miškų, sanitarus. Dėl skruzdėly
nų išnaikinimo nukenčia gry
bai, ir tie kurie beauga dabar 
yra visi sukirmiję... šernai ant 
žiemos įsiknisa į skruzdėlynus, 
kur randa sau šiokio tokio mais
to ir įsirengia gerą guolį. Jie 
ir žmonėms daro nuostolius — 
žiemą išknisa bulvių rūsius ar
ba kapčius, o vasarą pasėlius 
gadina.. Mažai jų medžiotojai 
tešaudo, o reiktų labiau naikinti.

Giesmė apie marą
Kaip spauda pranešė, srityse 

aplink Juodąją jūrą šią vasarą 
pasireiškė maras. Prof. J. Ži
linsko 1962 m. gegužės 5 d. Nau
jienų No. 107 atkarpoje (19) 
yra paminėta, kad 1349—1350 
metais, o ir dar kiek vėliau, bai
susis maras siautė Europoj ir 
labai nuteriojo Lietuvos gyven
tojus. Ten pat pasakyta, kad 
maro epidemijoms siaučiant, iš
gąsdinti žmonės bėgo iš savo 
gyvenamų vietų ir ieškojo tuš
čių, ramesnių vietų. Lygiai kaip 
1944 metais raudonajai armijai 
siaučiant, iš rytų į vakarų Eu
ropą žmonės, siaubo pagauti, 
viską pametę, bėgo į vakarus, 
kad tik gyvybę išlaikytų.

Lietuvos ev.-reformatų gies
mių ir maldų.knygoje, vadina
moje Kancyonolas, kuri, caro 
cenzūrai leidus, spausdinta 1877 
metais J. F. Steffenhagen’o 
spaustuvėjė, Nitaujoj, yra ne
žinomo autoriaus giesmė, kuri 

j maras kanki
no žmones ir kokį siaubą visi 
pergyveno.

CLXVI. nata G. LIV

Aukszcziausias plataus, svie
tą reditojau, didis giminies žmo
nių miletojau: plaukas no gal- 
wos, be taw’ nie iszpuola, niej 
wiens nie puola.

2. Sudej Pon tawa, jog ėst
reikalingi, iszpažistame, ir jog 
ėst tejsingi, jog werti pamstos, 
žmonies grieszijanti, piktej da
ranti. .

3. Baysi pawietris, didszej 
mus sunkina, ir smertelnomiš . 
wotimis marina, ir giditojej nie
ką, nors iszmana, niebeprimana.

KIEK ŽEMĖJE VABZDŽIŲ

Mokslininkai jų žino labai 
daug ir kasmet vis dar suranda 
galybę naujų. Dabar jie skai
čiuojami miliardų miliardais, ar
ba, gal aiškiau pasakius, kiek
vienam žemės žmogui tenka po 
259 mil. vabzdžių.

Iš 100 vabzdžiii rūšių viena 
būna žmogui žalinga. Bet tokios 
rūšies vabzdžių yra labai daug.

Kelias valandas truko kova 
Kalifornijoje tarp šimto, fede- 
ralinių maršalui Shasto apskri
ties šerifo policininkų ir girinin
kų iš vienos pusės ir šimtinės 
Pit River indėnų iš kitos pusės. 
Kova prasidėjo po to, kai polici
ja pabandė indėnus išvaryti iš 
Lassen girios — Parko, kurį in
dėnai prieš keletą dienų buvo 
užėmę, tvirtindami, kad jiems 
priklauso.

Praeito rugpiūčio mėnesį in
dėnai įteikė federalinei valdžiai 
reikalavimą grąžinti jiems pus
ketvirto milijono akrų žemės 
plotą Kalifornijos šiaurinėje pu
sėje, aiškindami kad ta žemė 
buvo' iš jų nelegaliai atimta va
dinamos “aukso karštligės” lai
kais. Indėnai tą girią — parką 
užėmė spalio 5 dieną ir atsisakėI
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Sužeista keletas asmenų, jų pavaizduoja, kaip

riuos buvo bandoma gauti kur 
kas daugiau negu jie verti.

Sukurstyti “revoliucionieriai 
į tai nekreipė dėmesio. Tačiau 
jų nusistatymas Chapliko ne
nugąsdino. Jis nuvyko pas pre
latą Jurą, gavo tokius pat pa
veikslus (Dariaus-Girėno ir Lie
tuvos Vytį), Įrėmino juos, ir tie 
rėmai kainavo nepilnai $12, nors 
jie yra gražesni, negu tie, už ku
riuos buvo reikalaujama $90!

Tas parodo, jog inž. Chapli-

fe
tų atsitikę. Jie, matyt, 

ką reiškia laisvės sie
neži- vės visoje sovietų imperijoje, 

rv-Šiandien pabėgo lietuviai, 
toj pabėgs ukrainiečiai ir ar
mėnai, o poryt pradės bėgti 
patys rusai. Bet pradės siekti 
laisvės pačioje Rusijoje.
da galingiausias čekistas ne
pajėgs tos laisvės užtvenkti.

Dan Kuraitis

n° jo, 
kiantis lietuvis. Mums visiemsbei kiršinimą lietuvių prieš lie

tuvius. Purvina jie ir šmeižia 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos daug lietuvybei pasi
tarnavusius veikėjus. Jiems la
biausiai nepatinka inž. A. Cha
plikas, draugijos direktorius, ir 
St. Griganavičius, draugijos rei
kalų vedėjas.

Rodosi, kam galėtų nepatik
ti toks malonaus ir draugiško 
būdo vyras kaip St. Griganavi- 
čius? Geresnio reikalu vedėjo 

! ši draugija neturėjo. 1965 m.

DAN KURAITIS

ir paklausiau, kur aš galėčiau 
atbėgusiais lietuviais 

pasimatyti. Nieko ten nepe- 
šiau. Ten patyriau, kad atbė
gusių jaunų vyrų likimą spręs 
Švedijos teismas, kaip dabai’ 
atbėgusių Bražinskų likimą 
sprendė Turkijos teismas. Nu

būtų buvę smagiau jei ukrai
nietė būtų buvusi protingesnė.

šu tais

kas teisybę sakė susirinkime, į skubėjau į teismą, kad gaučiau

Niekūs jos mirties nenorėjo.
Kiekvienam žmoguiKiekvienam žmogui 

dičn turėtų Ibūti aišku,
šiam- 
kad 

laisvės srėkiančiam- yergui rei-
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Kas tik turi gerq skonį,
g

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- i

1. N., Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY-į (tada buvo kitas reikalų vedė-
sie'ms bei jaunimui:

NU K ĖS, 34 psl. su _8_ apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai flius-ija§) draugijos metinis pelnas 
siekė $1,116.01. Griganavičiui 

1966 m. užėmus vedėjo vietą, 
pelnas pakilo iki $10,972.12. Ir 
kiekvienais metais pelnas vis 
didėja. 1969“ m. pelnas jau sie
kė $20,000! Elevatoriaus-keltu- 

pasaku, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, j Vo ireffimui St. Griganavičius 
beveik vienas sutelkė $16,000. 
Ir štai dabar tas tiek draugijai

6. Tyruplis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 
tėVyifės pažinimas, dailios. 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. Sodeikiėnės. 
Didelio-formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai-

truotosr spalvotais viršeliais j kainuoja po 1 dol.
2.“Vande Frtfrtkienė-Viitkevičienė, šOKOLADiMIS KIŠKELIS, pasaka 

mažiesiems. Jūratės Eiduk^itės iliustruota, 
žus leidinys. $1,50.

. 3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams, 
r kevičiaus iliustruota, 130 pst, $1,80.

’ ‘ 4. Stasė Vanagaitę - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip

žus leidinys. $1,50.
Didelio formato, 24 psl., gra-

Dail. V. Simam

didelio formato, Metais viršeĮiąis^ gausiai dail. J., Kiburo iliustruota, 64

5. Maironis, JAUNOJI tfETOVA, poema. 118 psl., $1,00.
* * - . * f* * * • ' * ■ ’

? ps£į kaina 5 dol:

tėvynės pažinimas, dailios.

vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygiųL_Ilinstruota dail. Z. Sodeikiėnės.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai.

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- 

įėjimo rodyklė staiga pakiltą aukštyn.

V NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.

tų vaikams- perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk-
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6%
OF $5000 OR MORE 

ON CERTIFICATES
2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

C /4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

A MONTH MATURITY

kad tie rėmai, kuriuos buvo ban-r^Įmą pasimatyti su savo tąu- 
doma parduoti draugijai, ne
buvo verti nei pusės tos kainos, slau- 
kokia buvo reikalaujama.

Inž. Chaplikas gautus iš pre
lato Juro du paveikslus su rė
mais padovanojo So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijai.

Dabar kelis žodžius apie 
Lietuvos Vyti VJT - T-’.’ ’ " •

Maždaug prieš- aštuoniolika 
metų vienai .i^'lxemties atvyku-

Jtieeiais, bet ir ten nieko nepc-
/.

Abiejose vietose man paaiš
kino, kad turi mažiausiai už- 
trukti bent 30 dienų, kol klau
simas paaiškės ir valdžia pada
rys reikalingus nutarimus.reikalingus

(

Viskq perka pas Liepanį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk.r 62T1 So. Western, PR 8-5875
Vedėras .J. LIEPOMIS

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

i

f

r •
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Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų

j paskolų reikalus visos mū- 
Į sų apylinkės. Dėkojame 

Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

pasidarbavęs asmuo visokiais 
būdais šmeižiamas.

Inž. A. Chaplikas yra vienas 
iš veiklesniųjų lietuvių inteli
gentų. Ką jis pasiima padary
ti, tai visada padaro. Juo tad 
galima pasitikėti. Tame triukš
mingame susirinkime inž. Chap
likas savo kalboje aiškiai pabrė
žė, jog draugijos vadovybė pa
sisakė ne prieš Lietuvos Vytį, 
bet prieš rėmus, kurių vadovy
bė nebuvo užsakiusi ir už ku-

šiai moteriai* buvo reikalinga 
finansinė pagalba. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugija pa
skyrė mane ir vieną direktorių 
aplankyti tą moterį. Pagal mū
sų rekomendaciją direktoriai nu
tarė suteikti jai vienkartinę pa
šalpą, paskirdami $50. Ji mums 
įteikė jos pačius gražiai ir artis-

>»<*

'SAFETY of
YOUR SAVfMGS 
-—- —---------

[INSURED
\____.______ __ ____
\ UP TO Z?
£\S20,000.

K %% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

J % PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

5%
ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUAFtTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of th* Board Mr*. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M.. Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

*’ .. A A . ' .

■

tiškai išsiuvinėtą Lietuvos Vytį. 
Pastebėjęs, kad ji yra labai ga
bi išsiuvinėtoja, paklaiusiau, ar 
ji galėtų mums išsiuvinėti to
kio pat dydžio Amerikos Erelį. 
Ji apsiėmė ir padarė. Draugija 
jai ir vėl paskyrė $50.

Tie simboliški du paveikslai 
jau kelinti metai puošia Lietu
vių auditoriją. Kai kurie teigia, 
jog tie paveikslai jau yra nusidė
vėję. Aš su tuo nesutinku. Jie 
artistiškai išsiuvinėti gero šilko 
siūlais ant gero audeklo. Ne
nusidėvės jie ir per šimtą metų.

Dar viena būdinga istorija
Prieš keliolika metų So. Bos

tono Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius sumanė įsigyti Lietuvos 
Vytį. Susitarė su vienu žymiu 
artistu tą Vytį nupiešti. Kaina: 
tarp 300-400 dolerių. Bet kol tas 
paveikslas buvo nupieštas,
kaina pakilo iki 700 dolerių. Al
to skyrius tiek pinigų neturėjo, 
o Centras nesutiko, kad Vasa
rio 16-tos minėjime sukolektuo- 
ti pinigai būtų panaudoti pa
veikslo išpirkimui.

Na, ir ką jūs manote, kas su
tiko tą paveiksią išpirkti ir su
mokėti $300? Nagi, So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugija.

Beje, tada niekas neapšaukė 
Alto Centro valdybos priešišku 
nusistatymu Lietuvos atžvilgiu.

jo

Gi So. Bostono Lietuvių Pilie-j 
čių Draugijai niekas nepasakė^ 

Atsilyginama dabar' 
šmeižtais ir neapykantos sklei
dimu.

nė ačiū.

Juozas Lekys.
• I

So. Bostono Lietuvių Piliečių | 
Draugijos narys nuo 1911 mJ

country 
can’t live on love 

alone.

\

5*

t 
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Frank Zogas, President

5
Passbook Savings 

All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly
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MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 80632 

PHONE: 254-4470

6 a,
/o

i

pasitraukti. M

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

help your
HEART FUND 
help your HEART

%
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There are a lot oi things a man 
eaa do fear his eomtry. 
saying hiš piec^ pro or coo.

And talk ii an important 
part ci -what makes a dtooesney 
like bars -wtsk.

But itt the final analysis,
I talk iš cheap. Personal iwohre- 

d aA --------- ■ * - ■ - a- - -   — .2 [

M Putting part of y oat savings
to -work for America, is a step

meni accomplishes a lot more.

i

MO
in that direction. To provide . 
some of the economic strength it 
takes to make &e whole 
system run.

That’s one reason Tshy Savings 
Bonds mean- & lot .

They help to pay part of die 
cost of running a country 
vdiere you’re free to speak 
your mmd.

And they help you at tibe same 
time. With interest and security.

So nėrt time you have 
something to «y about 
America, let your

■ W Bond purchases ■ < -

B| do part of die 
i talūūg. - • ■

Take stock in America
Buy US Savings Bonds

NAUJIENOS

1739 So, Halsted Streėt

o

Chfcago, I1L 60608
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SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

ST.A — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 

- tiems nariams.
SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy- 

NLJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doleriu savo apdraus-

bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

ST.A — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia^gaŪ 

iki $10,000.00.
ST,A — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In

surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

STĄ — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę:

suranee, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi-

už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
ST.A __AKCIDENTALi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų^ne- 

į metus.
ST.A — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų

veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit: 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Tai tiek tam kartui, broleli...

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI 

NAUJIENAS

tarpe indėnų moterys ir vaikai, 
kurie akmenimis ir lentgaliais 
puolė policiją,

Indėnai buvo! nugalėti ir pri
versti atsitraukti iš užimtų po
zicijų ir girios;

—„.y----- -

Nidos leidykla 
sunkumuose

Keleivis praneša:
Londone, Britanijoje, leidžia

mas savaitraštis “Europos Lie
tuvis” ir Nidos leidyklos knygos 
praeitaisiais metais davė nema
žą nuostolį. To nuostolio prie
žastis gana paprasta: kyla kai
nos, pašto išlaidos, algos, o lon- 
doniškiai lietuviškieji leidiniai 
eilę metų savo kainų nekėlė. Ni
dos knygos dargi laikytinos pi
giausiomis Vakaruose, 
Amerikos kraštuose.

“Europos lietuvio” 
prenumeratą pakėlė iki 3 sv. 10 
šil., o dolerio kraštuose — iki 8 
dol. metams. Populiaraus kiek
vieną dieną nuplėšiamo Nidos ka
lendoriaus kaina taip pat pake
liama iki 3.50 dol. Brangesnės 
bus ir Nidos knygos.

“Europos lietuvį” ir Nidos 
knygas leidžia Didž. Britanijos 
lietuvių sąjunga ir Lietuvių Na
mų akc. bendrovė. Pastaroji val
do didelius namus Londone, kur 
veikia svetainė su baru ir yra 
viešbutis, ir pietinėje Anglijoje 
lietuvišką vasarvietę “Sodybą”. 
Ūkinė šitų įstaigų veikla leidė
jus ir į galino dengt spaudos nuo
stolius.

Leidėjai
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽU
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 lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano. Rūko, para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa-
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui,;, rašytojo A.. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakojį-
mas duos progos susipažinti su mūšų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikląj -Ų . č y-

Antanas Rūkas, VIENIŠO. ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožat Išfeidb 
tikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 hi?2C^-psi^' 
kaina 2 dol. - ė

GAUNAMA "‘NAUJIENŲ” ADMINISTRACLJOJĘ

Raginkite savo apylinkę 
aug ti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du

r.

p

4

X
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r
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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 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, I1L 60608
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FEDERALINĖS ĮSTAIGOS

PADĖS POLICIJAI GINTIS
Prezidentas Nixonas rimtai 

susirūpinęs didėjančiomis atako
mis prieš policiją patvarkė, kad 
general, prokuroras J. Mitchell 
parūpintų ir teiktų federalinę 
pagalbą tokiais atvejais, kur bus 
užpuldinėjama policija.

Jis pavedė Mitchelliui “grieb
tis nedelsiant veiksmų, kad ati
tinkamos teisingumo departa
mento investigacinės įstaigos 
būtų suteikiamos bendrai akci
jai su valstijų arba vietos poli
cija tais atvejais, kur bus užpul
tas policijos valdininkas”. *

didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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PASTABOS TOLO
Published Daily Exec pub. Co, Ine. 

IW So. Helstod HA 14100

SECOND - CLZi tnOT S

Subscription $5.00 
in Chicago $20.00 per----------- $1.75
ax month. $6.00 per 
other USA localities I 
$10.00 per six mon______ $20.00
three months; Canada_____  $11.00
other countries $21.00 $2 on

.., II.

10 cents per copy. 10
~ ~------77—"_______ $21.00Dienraščio 1 qq
Jhicagoje ir priemies" $2^50

metams_______■——■
pusei metų____ dien, išskiriant
trims mėnesiams . Naujienų Ben- 
vienam mėnesiui ,d

Kitose JAV vietose: rmarket 1-6100.

Kur tų lietuvių nėra...
Kai 17-tojo šimtmečio pra

džioje portugalai atrado šiaur- 
vakaruose nuo Australijos naują 
salyną, kurį paskui jūrų žygi- 
ninkas kapitonas Cook 1774 me
tais pavadino Naujųjų Hebridų 
(New Hebriden) vardu—vargiai 
galėjo kam ateiti į galvą, kad po 
poros šimtmečių ten lankysis lie
tuvis su gana keista misija: iš
tirti turistines sąlygas. Nesenai 
iš salyno sostinės Port Vila pa
rašė Algirdas Glažė (gyv. Los

Angeles), kuris kaip Pietinės 
Kalifornijos Automobilių Klubo 
pareigūnas buvo ten pasiųstas 
tyrinėti turistines sąlygas. Jis 
rašo, kad tame “paskutiniame 
mūsų žemės rutulio “rojuje” 
gamta ir žmonės — primityvūs. 
Klimatas geras. Aplankė vieną 
salų, kurioje dar tebeveikia vul
kanas ir žemė ten dreba beveik 
kas 15 minučių. Klimatas esąs 
geras ir kol kas dar nėra jo
kio smogo... Turistų jau atvyks
ta, bet tai tik tokie, kurie jau

metams________i pašto Money
pusei metų tymu.

NAUJIENŲ ofisnius, nuo
9 vai ryto Ū12 vai

Gyventojai i Nixono
Prezidentas.entas Spiro 

Agnew važinėj? ir ragino 
gyventojus balsnų partijos 
kandidatus, bei prezidento 
nepaklausė. Pniatą dar ke
lis respublikonuadaryti kai 
kurias veikiančii kraštą pa
gal konservatyvesnius, bet 
balsuotojai neai pageidavi
mus. šio kraštoai jis kalba 
valstybės, visų ,žnai suabe
joja jo pasiūlymų partijos 
vardu.

Demokrataijas atstovų' 
rūmuose, o j seižmonių. Be 
to, demokratai loję, Penn- 
sylvanijoje, Arlinnesotos ir

nimo stebėtojas apskaičiavo, kad prezidentas su vicepre
zidentu praleido daugiau laiko Illinois valstijoje agituo
dami už sen. Smith, negu sen. Smith praleido Washing
tone balsuodamas už prezidento pasiūlymus. Prezidento 
NiXono ir viceprezidento Agnew kalbos buvo turiningos 
ir sąmojingos, bet gyventojai didele balsų dauguma vis 
dėlto išrinko Illinois valstijos senatorium Adlai Steven- 
soną III.

Kartu su Adlai Stevensonu visa eilė demokratų pa
teko į atsakomingas Illinois valstijos įstatymų leidimo 
įstaigas ir savivaldybes. Į Illinois senatą demokratų par
tijos sąrašu išrinktas ir lietuvis Frank D. Savickas. Da
bar lietuviai turės savo senatorių Springfielde. Frank D. 
Savickas yra pirmas lietuvis senatorius Illinois valstijo
je. Illinois seimo atstovas Savickas nesakė karštų kalbų, 
nedarė tuščių pareiškimų, bet savo pareigas jis pavyz
dingai ėjo. Springfielde jam teko dirbti keliuose seimo 
komitetuose. Demokratų partijos vadovybė buvo paten
kinta jo darbu ir pasiūlė jam kandidatuoti į senatą. Mar
quette Parke Savickas vykusiai gynė gyventojų intere
sus, o visai eilei žmonių buvo paslaugus, duodamas prak
tiškus patarimus įvairiems reikalams sutvarkyti. Be to,1 
jis visą laiką bendradarbiavo su didžiausiomis Amerikos

S. Dakotos vals1 respubliko
nai atlaikė gubeJelsonas Ro. 
ckefeller didele ko guberna
torium ketvirta: laimėjo ir 
Tennessee gubeidemokratai.

lietuvių organizacijomis ir rūpinosi Lietuvos laisvės rei
kalais. Balsuotojai prisiminė Savicko vestą naudingą 
darbą ir išrinko jį į senatą. Reikia tikėtis, kad senate 
Savickas bus dar naudingesnis ne vien Ilinois gyvento
jams, bet ir lietuviams.

Kodėl respmjimų ir ko
mentarų girdėsiia aritmeti- 
ka sako, kad ki, negu res
publikonų. Den kai krašto 
administracija vadovybė su
skyla ir nesusit kai neturi 
tinkamos platfodeda kenkti 
Apdairūs respul demokratų 
nėsusitarimais jubematūrą, 
bet šiaip respubmėti

Svarbiu veinto Nixono 
noras primesti} respubliko- 

■ nų partijai labaartijos poli
tiką. Labai smaespublikonų 
partija buvo su labai aštrus 
ir. viena atskilusu kita šaka, 
tai tada rinkim Illinois val-

Demokratų laimėjimas Illinois valstijoje gerokai su
krėtė ir gubernatoriaus Richard Ogilvie poziciją. Gub. 
Ogilvie nekreipė reikalingo dėmesio į kitų partijos sluoks
nių patarimus ir pageidavimus. Jis vienas parinko ir pa
skyrė Ralph T. Smith senatoriaus pareigoms, jis vienas 
tvarkė ir rinkiminę Illinois respublikonų kampaniją. Jam 
bus primetamas respublikonų pralaimėjinas Illinois val
stijoje. Prokuroras William Scott jau ne vieną kartą aš
triai buvo kritikavęs gubernatorių, o dabar prokuroro 
balsas bus dar garsesnis.

Adlai Stevenson III turės įtakos į demokratų parti
jos vadovybę senate. Maine valstijos gyventojai didele 
balsų dauguma trečiam terminui į senatą išrinko dabar
tinį senatorių Edmund S. Muskie. Jo pazicija įvairioms 
gyvenimo problemoms spręsti yra nuosaikiausia, todėl 
jis ir yra stipriausias demokratų partijos kandidatas į 
krašto prezidentus 1972 metų rinkimuose. Didele balsų

stijoje prezidentesti į senatą 
dabartinį senatentas padėjo 
senatoriui Smitlė, kad pre
zidentas net pelitinio gyve-

dauguma senatan sugrįžo ir buvęs viceprezidentas Hu
bert H. Humphrey. Senate yra keli įtakingi demokratai, 
bet tiem vyram kris atsakomybė už tolimesnį demokratų 
partijos darbą.

visą pasauli yra “išmauroję" ir 
ieško ko nors naujo.
Ne Pabaltijo — bet Baltistikos 

Studiją Konferencija
Rugsėjo mėn. pabaigoje mū

sų spaudoje pasirodė praneši
mai, kad lapkričio mėn. 26-29 d. 
San Jose, Kalifornijoje, rengia
ma “Antroji Pabaltijo Studijų 
Konferencija”. Susižinojus tuo 
reikalu su San Francisko Lietu
vių Bendruomenės pirmininku 
prof. R. Sealey, jis davė tokių 
paaiškinimų — papildymų apie 
tą konferenciją.

Pirmiausia — konferencija va
dinasi ne Pabaltijo Studijų, bet 
Baltistikos Studijų Konferenci
ja, kurią rengia Draugija Bal
tistikos Studijoms Remti — As
sociation for the Advancement 
of Baltic Studies. Kodėl tai kon
ferencija buvo parinkta San 
Jose, o ne San Francisco, prof. 
R. Sealey paaiškino Šitaip: pa
prastai metinė mokslinė draugi
jos konferencija vyksta toje ko
legijoje ar tame universitete, 
kuris savo noru konferenciją 
kviečia pas save, šitas dėsnis 
galioja bene visoms mokslo 
draugijoms, kurios rengia kon
ferencijas; pvz., 1963 m. ame
rikiečių filologų draugija (Ame
rican Philological Association) 
susirinko Pittsburghe, nes to 
miesto universitetas ją kvietė. 
Šį kartą atsitiko taip, kad San 
Jose State College pasikvietė 
Baltistikos Studijų Konferenci
ją. Už pakvietimą pirmoje eilėje 
turime dėkoti profesoriui Edgar 
Anderson, kuris dėsto istoriją 
toje kolegijoje ir pirmininkau
ja antrajai Baltistikos Studijų 
konferencijai.

Kai dėl mano pastabos, jog 
kaip “stebėtojui iš tolo” atrodo 
lyg ta konferencija kiek per
krauta paskaitomis ir praneši
mais, prof. R. Sealey paaiškino, 
kad tvarka yra panaši visose 
mokslo konferencijose. Pvz., 
kai praeitą gruodžio mėnesį 
amerikiečių filologų draugija su
sirinko San Francisco — per ke
turias dienas buvo net 101 pa
skaita ir pranešimas. Tuo pačiu 
laiku ir toje pat vietoje vyko 
amerikiečių archeologų draugi
jos susirinkimas, kurio paskai
tose galėjo lankytis ir filologijos 
draugijos nariai. Baltistikos 
Studijų Konferencijoje, kaip ir 
kitose mokslinėse konferencijo
se, paskaitos bei pranešimai yra 
suskirstyti į įvairias sesijas: 
istorines, literatūrines, lingvis
tines ir t. t. Juk klausytojas ne
nori klausyti pranešimų iš visų 
specialybių, o tiktai iš tų, ku
rios yra jam “arčiau širdies”; 
antai — vienas dalyvis nori klau
sytis istorinių pranešimų, kitas 
literatūrinių ir 1.1, šį kartą taip 
atsitiko, kad, palyginamai, daug 
pranešimų turime apie istoriją.

Į klausimą — kokios konfe
rencijoje laukiama publikos, 
prof. R. Sealey atsakė: labai 
įvairios. Ją galima skirstyti ši
taip: mokslininkai iš universite
tų ir kitų įstaigų, pvz., svarbes
nių bibliotekų. Didelė dalis šių 
lankytojų patys skaito paskai
tas ar pranešimus. Paskui — 
studentai, ypačiai iš šitos apy
linkės. Girdėjau, kad bent 1001 
studentų iš San Jose State Col
lege lankysis konferencijoje. 
Dar toliau — eiliniai apylinkės 
susidomėję gyventojai, ypačiai 
tie, kurie yra kilę iš Pabaltijo 
kraštų. Ir galiausiai — spauda, 
radijas ir televizija, kurie pa
prastai duoda pranešimus iš 
mokslinių konferencijų.

Dėkodamas prof. R. Sealy už 
papildomas informacijas apie 
konferenciją — visa širdimi 
jungiuosi prie jo pageidavimo, 
kad žinios apie Baltistikos Stu
dijų Konferenciją š. m. lapkri
čio mėn. 26-29 d. San Jose, CaL, 
ir kad joje skaitlingai dalyvau
tų.
Daktarų muzika gaivina Balfą

Kiek anksčiau “Naujienose” 
buvau prisiminęs apie Balfo Los 
Angeles skyriaus rengiamą kon
certą lapkričio 14 d. (7:30 v. v. 
Immaculate Heart College au
ditorijoje), kuriame girdėsime 
(ir matysime) šiaip jau lietuviš
kuose parengimuose neįprastų 
garsų bei vardų. Mat, šiam 
koncertui pakviestas, labdaros 
tikslams suorganizuotas, Long 
Beach ir Orange county Daktarų 
Simfoninis Orkestras, kuris; ne
imdamas jokio atlyginimo už 
dalyvavimą koncerte, labai pa
įvairina daugelio šalpos orga
nizacijų parengimus. Tereikalau
ja tik tiek, kiek sudaro išlaidų 
techniškas pasirengimas — re
peticijos.

Pasiteiravęs pas to orkestro 
prezidentą, dr. J. Kregždę, pa
tyriau, kad orkestrą sudarą virš 
50 asmenų — daugiausia medici
nos daktarų ir jų pagelbinio per
sonalo, pvz. slaugių. Vadinasi, 
orkestre matysime (ir girdėsi
me) ne tik vyrų (daugumą), bet 
ir moterų...

Tas orkestras labai sėkmin
gai yra koncertavęs jau dauge
lyje amerikiečių šalpos ar lab
daros organizacijų parengimuo
se, todėl ypač buvo įdomus jo 
dalyvavimas lietuviškame paren
gime, kuriame (jo programoje) 
dalyvaus geriausios vietos dai
nos meno jėgos: solistai B. ir 
R. Dabšiai, A. Pavasaris, pianis
tė R. Apeikytė, nekalbant jau 
apie parapijos skaitlingą chorą, 
muz. B. Budriūno vadovaujamą). 
Tai nauja, neįprasta, labai ver
tinga staigmena mūsų parengi
muose ir ypačiai lankytina jau 
vien dėl to, kad rengia Balfas.

Skaitau, kad būtų lietuvio pa-

že*nnimas — jam aiškinti kas 
yra Balfas ir kad jį reikia rem
ti. Todėl ir šio koncerto atveju 
__dalyvaukime visi, kas galime. 
Ksm sąlygos asmeniškai daly
vauti neleidžia, turime kitą ke
lią tame koncerte dalyvauti “už 
akių” — sėdėdami namie ar dirb
dami tą dieną, Ralfui pasiųski
me jei ne didesnę auką, tai bent 
keturis dolerius, nes tiek kai
nuoja įžangos bilietas koncer
tam Būsime savo pareigą atli
kę labdaros (lietuviškos) sri
tyje bent tiek, jei ne daugiau... 
Balfas serga kol kas nepagydo
ma liga — skurdu, kuris apima 
kenčiantį lietuvį nuo Sibiro tai
gų iki gimtojo krašto sodybų. 
Savo auka gydykime Balfą, nes 
jis lengvina tų lietuvių skurdą.

“Radio Free Europe” — 
be Baltijos kraštų

Jau ilgas laikas kai daug kar
tų įvairių Amerikos radijo sto
čių siųstuvų bangomis girdžiu 
“Radio Free Europe” atsišauki
mus viešosios publikos sąžinėn 
— aukoti tam reikalui. Tai bū
tų viskas tvarkoje, jei ten (tuo
se atsišaukimuose) būtų bent 
kartą paminėta Baltijos kraštai, 
esantieji Sovietų S-gos okupaci
joje: Lietuva, Latvija, Estija. 
Apie juos — nei žodžio. Auko
kite, girdi, nes jų (Radio Free 
Europe) balso klausosi žmonės 
už geležinės uždangos: Jugosla
vijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, 
Albanijoje, net... Lenkijoje. Kur 
dingo Lietuva, Latvija ir Estija 
iš tų transliacijų programos? 
Kodėl tų kraštų vardai nemini
mi tuose atsišaukimuose auko
ti?

Rodos, Free Europe Committe 
turime labai skambaus vardo 
lietuvišką veiksnį — Lietuvos 
Laisvės Komitetą. Būtų laikas 
jo intervencijai Free 'Europe 
Committee vadovybėje, kad ben
druose atsišaukimuose apie kraš
tus už geležinės uždangos būtų 
minimi ir Baltijos kraštai.

(Nukelta į 5 psl.)

Padangų dirbtuvės fau gamina padan
gas su stipriomis plieno vielomis. To
kios padangos yra daug stipresnės, 
taip lengvai neplyšta. Paveiksle ma
tome specialistą, tikrinantį plieno vie
las, paruoštas eiti į naujai liejamą 

padangą.

VLADAS MINGSos administravimo bei atskaitomybės 
>u buvo patikėta Matui Milukui.

Matas An
■ t 100 VAL. 10 DOL ATLYGINIMO

85 metu l . . u.,,•., K. .«- jaznai del kiekybes buvo aukojama 
Dešinioji Kun.=os kokybė. Visą laiką nedatekliai ir 

isčiai juos Ivdėjo.
Ir liūdna n
Ištikimoji Spaustuvės darbininkui buvo mokama 
Dažnai nen‘ A
Sidabro siūOO darbo valandų vos 10 dol.; spaus- 
Begarsiais^6 ^au^ausia giminės.

Jei pasirod909 m- Pakėlus spaustuvę ir “žvaigž- 
JĮ aplankyt į Philadelphia, knygų leidimo karšt- 

jau buvo praėjusi, tačiau, negalima 
3 dėti, tuo metu išspausdintos knygos
. , , . p visais atžvilgiais brandžiausios ir ge-To negana, leid . . ... •. . sios. Žodžiu, čia gyventa atoslūgi, gą, Matas prisn
ka: leidėjų —>0 M GRĮŽTA Į NEPRIKLAUSOMA 
randame ir Mate LIFTIJVA
du, 1906 — 1921 _
yra paaukojęs blatas Milukas liko ištikimas lietuvybei 
stambią sumą pįvam kraštui. Nepritapo ir nesnaugo

Leidykla ir s]merikiniu gyvenimu. Nesusižavėjo šio 
dės” vardu, kato turtais ir nesiekė jų. Neviliojo jo ir 
Bias ir admiitalistinio krašto veržlumas, o taip pat 
laikraštis. Mataios galimybės praturtėti. Ir nepratur- 
de” labai mažai Paliktosios tėvynės ilgesys jo neap- 
užlikfi spaudoj ». ' Amerikoje išgyvenęs keturiolika 
su tiesa neturii net pilietybės nebuvo ėmęs. Ak, tos 
Matas dirbęs piosios, ilgesio kupinos, svajonės! Ir 
nio. Po 1909 LBik po I pas. karo Lietuva pasiskelbė 
Matui teko beveiklausoma valstybe, 1920 m. rugpiū- 
vaduoti redaktomėnesio , po keturiolikos metų spau- 
čių Julė), kai jilarbo “žvaigždės” spaustuvėje, Matas 
ropą ir po to bužo į išsiilgtąją Lietuvą. Pradžioje pra
jos atsiminimų, nimą pelnė besikuriančiose bendro

vėse ir pramonės įmonėse, o nuo 1930 m. 
buvo gavęs pastovią tarnybą valstybinia
me Lietuvos Banke Kaune, kur ėjo kasi
ninko pareigas iki 1940 metų. Kaune užau
gino ir išmokslino gausią šeimą: .5 sūnus 
ir 2 dukteris. Išgyveno dvi svetimųjų (ru
sų ir vokiečių) okupacijas ir iškentėjo su 
jomis susijusias ir žiauriųjų priešų atneš- 
tah negeroves. Prarado visą susitaupytą 
turtą. Ir kada rusai antrą kartą (1944 m.) 
artėjo prie Kauno. Matas Milukas apsis
prendė su šeima gelbėtis Vakarų Europo
je. Vienas paskutiniųjų pasitraukia, ties 
Vystyčiu, į tremtį;- perėjo sieną 1944 m. 
spalio 17 d. Pasiekęs Austriją, kuri laiką 
gyveno Vienos m., vėliau persikėlė į Ins- 
brucką, kur laimingu atveju pavyko susi
rasti visus šeimos narius. Tiesa, vienas 
sūnus, Antanas, buvo likęs raudonojo oku
panto naguose ir ilgai kentėjo sovietuos 
kacetuose.

MATAS SU ŠEIMA VĖL BE TĖVYNĖS

II pas. karui (1945 m.) pasibaigus, Ma
tas su šeima persikelia į Stuttgartą, kur 
lenkų — ukrainiečių tremtinių (D. P.) sto
vykloje įpareigojamas eiti sekretoriaus 
pareigas. Daugiausia dirba vertėjo darbą, 
nes moka anglų, lietuvių, rusų, lenkų ir vo
kiečių kalbas. Jo duktė Emilija — gydyto
ja buvo paskirta stovyklos ligoninės vedė
ja. Pagaliau visos tautybės buvo įtaigoja
mos sugrįžti į savo paliktąsias tėvynes. 
Lenkai ilgai nelankę nuskubėjo namučių. 
Ukrainiečiai spyrėsi, nenorėjo grįžti, nes 
žinojo, kas jų laukia rusų pavergtoje tėvy
nėje. Šioje stovykloje jis buvo įtakingas, ir 

visų gerbiamas. Daug padėjo keliaujan
tiems lietuviams. Bet ukrainiečiams padė
ti nieko negalėjo, kadangi anglų ir ameri
kiečių karinė vyresnybė jau buvo nutarusi 
visus pabėgėlius iš Sovietijos prievarta 
grąžinti. Tai įvykdė raudonosios armijos 
politiniai vadovai, kurie šautuvų ir durtu
vų pagalba sukišo nelaiminguosius į ka
rinius sunkvežimius ir išvežė visus ten, iš 
kur jie bėgo Į laisvę. Gana daug ukrainie
čių ryžosi geriau mirti, negu vėl gyventi 
koncentracijos stovyklose ar kalėjimuose. 
Tam tikras skaičius nelaimingųjų nusižu
dė. Tai Įvyko 1945 m. rugpiūčio 23 d.

'“MELBOURNE” STOVYKLOJE

72 LIETUVIAI

Ištuštėjusią stovyklą Unros vadovybė 
perleido armėnų pabėgėliams, tačiau Ma
to sumanumu irz‘ ryžtu pavyksta čia apgy
vendinti 72 lietuvius, šioji buvo pavadinta 
“Melbourne Caserne”: Matui Milukui pa
vyko sudaryti antrą lietuvių stovyklą 
mieste. Be šių, Matui pavyksta apgyven
dinti mažuose apylinkės miesteliuose dar 
kelis šimtus lietuvių, kuriem buvo parū
pintas kasdieninis maistas. Bet šios sto
vyklos nebuvo ilgalaikės. Kaip žinia, pran 
cūzų zonoje gyvenančių tremtinių — pabė
gėlių gyvenimas, medžiagine prasme, bu
vo vaisingas ir skurdus, be to, buvo pla
čiai kalbama, kad iš šios zouos tremti
niams būsią neįmanoma išemigruoti Į Ame
riką, todėl, viso to išdavoje, lietuviai sten 
gėsi kuo greičiausia “išgaruoti”, kitaip ta
riant— pabėgti iš prancūzų zonos.

UNRROS STOVYKLOSE 
APGYVENDINTA 700 LIETUVIŲ

Darbas Unrros įstaigoje davė galimybės 
užmegsti daugybę lietuviams naudingų pa
žinčių ir, tuo pačiu, palengvino trečiąją 
kelionę Amerikon kiek anksčiau už kitus, 
būtent: 1946 m. liepos 15 d. Matas Milukas 
su šeima išlipo Niujorko krantinėje ir pra
dėjo iš naujo kurtis būdamas 61-rių metų 
amžiaus. Kartu atvyko 4 sūnūs ir dvi dūk 
terys. Stovyklose Mato Miluko rūpesčiu 
gavo duoną ir patalpas apie 700 lietuvių.

3-ČIĄ SYKI PERPLAUKIA ATLANTĄ
Banguotą, žydriųjų vandenų Atlantą 

Matui pavyko šįkart trečią kartą laimingai 
perplaukti. Niujorko pajūrio Laisvės sta
tula, dangoraižiai ir klykaujančios žuvėd
ros uoste pasitiko Milukus draugiškai ir 
daug žadančiai.

(Bus daugiau)

Jau pMirodė knygy rinkoje J
, naujausioji Dan Kuraičio knyga U
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AKIŲ, ausų, nosies 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso tatefj PRospoct 8-3229 

Rezid. tatafu
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

«uo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta. 
Ligoniu^ priima tik susitarus.

įįjį ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai • ProtezaL Med.
dažu. Speciali pagalba ko|e*na

* (Arch Supports) ir L t

WAIbrook 5-5076 ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB. 
2*50 West 63rd St, Chicago, HL 60629 

Teistu PRospeet 6-5084

Rtt. tai. 239-4683

DR. K. G. 8ALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal cn si tarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

MOV
Apdraustas perkraustymas 

H įvairių atstumiu. 
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Ptacu 
TaL: F Rentier S-1882

-............
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i

DR. S. B1EZIS
F.tafu PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA 

HiE R * N AS 
2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

DR. P£TER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rozid.: 3*8-2233 
OFISO VALANDOS.

Zirmad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristai

DR. EDMUND E. CIARA 
2709 W. 51st STREET 

T.U GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad.. penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DU. W. M. EiSIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Av®., WĄ 5-2670 

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

-RADINSKY!
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26 INC. PLAT.

2512 W. 47 ST. — FR 6-199* 
LIETUVI, EIK PAS L1ETUV|!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST G3rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

MW

Treč. ir šeštai uždaryta 
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tai. ofiso: PR 8-7773; ret: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8,

Ofiso tek HE 4-1818 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.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta._

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST  AS

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd ST.

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

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 66643

TeL 238-9787-8

(PUTRAMENTAS)
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

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

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

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

uždaryta.
Ret. tel.: WA 5-3099

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

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

DAR APIE “DU BROLIUKUS"
Jei nenori būti įkištas į maišą ir pakabintas po sausa 

beržo šaka, KALBĖK LIETUVIŠKAI
Taip Raibėjo vaikai, grįž- : 

darni iš Alvudo Vaikų Teatro i 
pastatyto vaidinimo “Du Bro
liukai”. Tai didelė, neišpasa
kytos vertės vaikams dovana.

Didžiausios vaikų auklėto- i 
jos, Harijos Montessori moks
las mums įsakmiai kartoja, 
kad kūdikis užgimsta atsineš
damas į pasaulį beveik viską 
labai tobulą, nesugadintą pra
džios gyvenimo dvasinį loby
ną. Tik vėliau, jam užgimus, 
netinkama aplinka jį sugadi
na. Tai yra jo vaizduotę, po
jūčius iškreipia iš jo tobulos, 
atsineštos eigos.

Ši tiesa galioja visiems lai
kams. Bet šių dienų, pasauliui 
ir tėvams ji sukelia didelių rū
pesčių. Kada visur pilna blo
gos spaudos, televizijos pro
gramų, tiesiog vaiko atsineš
tus tobuluosius pojūčius taip 
sužaloja, kad tolimesnis gyve
nimas vyksta pasimetimo situ
acijoj.

Niekas tiek vaiką nepavei
kia, kaip matyti vaizdai, ap
linka. Juk (senovėje vaikus 
auklėjo senuolės, senuoliai, se
kė pasakas ir tom pasakom 
vaikus užimdavo. Dabar atėjo 
laikai, laisvės laikai. Kas už
ėmė aukščiausią poziciją da
bar: aplinka, pavyzdžiai. O 
kokie tie pavyzdžiai randasi 
aplinkoj augančio vaiko pa
saulio? Juk šiandien didžiau
si auklėtojai ne tėvai, bet tele-1, 
vizija ir komikai, kurie nuo-1 
dija vaiko prigimtį. Dabar vai
ką daugiausia užimponuoja 
matyti vaizdai. Ir kur tie gra
žūs vaizdai užtinkami?

Leiskit pasisakyti nemeluo
tai. Tai tokiose vaidinimuose, 
kaip “Du Broliukai”. Kas ir 
kada pajėgtų išdilinti tuos 
Įspūdžius, kurie pripildė vai
kų širdeles išeinant iš pirmo ir 
antro spektaklio “Du Broliu
kai”.

Ar mes suskaitvsime kiek 
daug klausimų pabėrė vaikai’ 
tėvams išėjus iš teatro.

— Mamytė, ar tie vaikai ne
moka taip gražiai kalbėti lie
tuviškai, kaip aš?

— Tėveli, kodėl tie vaikai 
sudraskė lietuvišką knygelę?

— Klausyk, klausyk, ma
myte! — įsikibusi Į mamytės 
skverną mažoji Ramunė klau
sia, — Kodėl ant tų mažų vai
kų visi miško gyventojai py
ko?

Arba vėl:
— Kodėl tos gražios antys’ 

vedė vaikus Į vandenį, ar no
rėjo juos prigirdyti?

Čia mamytė sušuko:
— Ar paliksi mane su savo' 

tais klausimais?
Bet laimė, kad močiutė ėjo 

šalia Ramunės ir atsakinėjo:
— Vaikeli, antytės mėgsta 

švarius vaikus, užtai juos ve
da nusiprausti.

— O mamyte, man geriau
siai patiko baletas. Mamyte, aš 
taip noriu išmokti šokti baletą 
ir turėti trumpą, baltą sukne
lę — sakė viena trijų, metų 
mergaitė.

— Pasakyk, man, ar tas ma-

žas paukštukas, mamyte, ta 
šarkų tė, ji nebuvo mergytė 
paukštuku apsirengusi, tai jau 
tikras gyvas paukštukas. Ar 
matei, mamyte, kaip jis šoki
nėjo. Vaikai tęūp nemoka, ne. 
Pakraipydama! galvą dėstė sa
vo užtikrintą 
Auksė.

Man sėdint 
dutės ir jos 
atitinkamo i 
manęs pradėję klausinėti.

— Ponia, pasakykit man, 
kas yra tas batas senelis? Ar 
tai yra Santa Claus?

Aš jai atsakiau:
— Ne, Aldute, tai senovės 

lietuvių Vaidila.

! sąmojų mažoji

t greta mažos Al- 
tetai nekreipiant 

atydumo į ją, ji

Polichfinkai Otto Svehla, 
John Mikolaiais, John Marone 
ir Stephan Zalas, gavę kaimy
nų nusiskundimą dėl keliamo 
triukšmo Kreygerio apartmen- 
te, atvykę rado pusiau trečią

— Kas yra taidila? — ir vėl 
turėjau atšaki lėti į jos klausi
mus.

— Senovėje lietuvių tauto- 
, e buvo pasiaukojančių sene
lių, kurie vadinosi Vaidilos, 
krivių, - krivyčiai. Jie mėgo 
kanklių muziką, žadino žmo
nes mylėti savo tautą, ir padė
davo Vaidilutėms kūrenti 
šventą ugnį prie aukuro.

— Palauk, ; palauk, ponia! 
Kas yra Vaidilutės? — Ir vėl 
šimtai klausinių po klausimais. 
Tarsi mokykloje iškyla graži 
Lietuvos istorija. Vaikai labai 
užinteresuoti, I domisi visais 
niekeno neveičiami ir neragi
nami. Tik reikia tėvams tinka 
mai reaguoti jir turėti kantry
bės jų klausinius papildyti.

Iš šių keliui eilučių mes jau 
susidarome vaizdą, kas vai
kus domina ir kokius rezulta
tus turėtume,! jeigu dažniau 
būtų progos lokių vaidinimų 
matyti. Kada vaikai patys da
lyvauja ir savanoriškai įsijun
gia į kultūrini darbą, tada juos 
lengviau atitraukti nuo televi
zijos ir gatvėj

Pirmiausia,! mes turėtumė
me būti dėkingi dr. J. Adoma
vičiui, kuris |išsižada gražiau
sios dalies gyvenimo ir puola 
ugdyti tą dirvą, kuri pati svar
biausia ir daugiausiai apleista.

Tegul būna garbė tau dak
tare, ir visiems teatro bendra
darbiams, režisoriui p. Brin
kai ir padėjėjams, kurie nė 
nenujaučia, koki didelį kraitį 
kraunate jaunuose lietuvių tau
tos atžalynuose.

Taip pat didelė padėka A. 
Kairiui, kuris sukūrė tokį pui
kų veikalą, o J. Kiburui už de
koracijas. Jūs, Alvudo tikslų 
vykdytojai, pabčrėte deiman
čiukų į neaprėpiamą vaikų lie
tuvišką pasaulį.

Po atro spektaklio, man da
linantis įspūdžiais vienoj šei
moj, mažoji Indrutė, beklau
sydama tarė.

— Mamyte, mes geriau bū
tume nuėję į “Du Broliukai” 
negu į Algučio gimtadienį. Aš 
taip norėjau pamatyti.

Mamytė jai atsakė:
— Indrute. nenusimink

manau, kad toks gražus vei
kalas tikriausiai bus kartoja
mas..

— O, jeigu nebus, tai kas 
tada?

Dabar, Indrute, tavo ir ki
tų vaikų džiaugsmui, “Du Bro
liukai” šį sekmadienį, lapkri
čio 8 d. 3 valė po pietų, Jaunimo 
Centre, bus kartojami su nau
jais papildymais. Brangūs tė
veliai, nebūkite kliūtimi Jūsų __
mažyčių didžiausiam džiaugs-l susirinkirfto hta vaišes, 
mui.

w - - ■ ■■

Edward

bellato, 20 metų

ueiut gyT. 1313 S. uO

I

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiai 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6105

lių tebevykstantj if sukonfiš- 
kavo du plastikinius maišus 
su į marijuaną panašiu rū
kalų.

Išaiškinta, kad Edward KrO- 
yger tą apartmentą nusisamdę 
prieš kokią savaitę laiko ir 
nuo tol kas naktį čia vyko ba
liai ir triukšmas. Apartmentui 
esą per tą laiką padary ta me
džiaginių nuostolių.

Mačiulis jau porą dienų prieš 
tai buvęs areštuotas dėl mari- 
juanos turėjimo ir dėl to buvęs 
po teismu. Jis paleistas už 
$1,500 užstatą.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PASTABOS K TOLO

(Atkelta iš 4-to psl.}
Ne visi be Baltijos kraštų...

Kalifornijoje yra bent pora 
radijo stočių, kurios vėlaus va* 
karo ar ahkstyvaus ryto metu 
tam tikrą, laiko dalį skiria po
kalbiui su savd klausytoj ids, bet 
kokiomis temomis: politinėmis, 
ekonominėmis, juridinėmis, ka
rinėmis, etc., etc., etc... Kartais, 
pokalbių, būna net juokingų, 

bet daugumoje — rimtai pagrįs-- 
tų. Nesenai “bedtybsodamas” 
savo dykumų bakūžėje net ten 
nugirdau tokį pašnekesį: kodėl 
jūs neužsimenate apie Sovietų! 
S-gos okupuotus Baltijos kraš-- 

, tus — Lietuvą, Latviją, Estiją,?
Radijo stoties moderatorius 

paaiškino, kad tuo klausimu jis 
negali daryti bet kokių spren-- 
dimų, nes tai tarptautinės poli
tikos klausimas-... bet- Čia jį nu-‘ 
kirto klausytojas (nedviprasmis-- 
kai aiškus — be jokio akcento’ 
— amerikietis) priekaištu, kad- 
neprisimenama okupuoti Balti
jos kraštai. Nežiūrint jo (klau
sytojo) argumentų, moderato
rius jį pavadino fašistu.^

SKAITYK PATS PARAGING 
KITUS SKATTYtT 
Jt A U J T E Ki S

(NAUJIENĄ
----—« Tūm MOLTB-^-----

ir progas mrno tiktai per

NAUJIENAS

Susrrifikimų ir pkrn^tef
PRANEŠIMAI

aš

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

I

I LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI ŠERMENINĖ
De Young - Vroegh Funeral 

Home

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
Leonard Funeral Home

-

649 East 162nd Street

South Holland, Illinois

10821 S. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

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

dieną arba naktį.

Turime Šermenims vietos

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228
■k“

I tEUDEIKIS
7 SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS ?. GAIDAS GERALD AS F. D Al MI D 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

I
I i
5

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Assrdciacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MlEbT', 
DALYSE

F

— L. M. Klvby Fectaraerjos Chiea- 
gos klubo visuotinas - mėtinis narių ' 
susirinkimas įvyks lapkričio mėn, 8 d. 
2 vai. p. p. Jaunimo Cehutre. Narės 
prašomos tą dieną rėžetvudti ir gau- jl 
šiai susirinkit, nes bus renkama nauja 
valdybai. Taip pait kviečiamos vieš-' 
nios, kad susipažintu su šio klubo vei
kla bei jo tikslais ir įsijungtų į narių 
eiles. K. L.

— SLA 134-tos Motery kuopas susi
rinkimas įvyks ketvirtadieni, lapkričio 
5 dieną 7:30 vai. Vakarė, Hollywood 
Inn salėje, 2417 W. 43rd St., Chicago- 
je. Visoš narės kviečiamos atsilan
kyti. Č. Ausfirt, rast

— Lietuvių Brighton Parko Moterų 
Klubo susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio mėn. 5 d. 8 vai. vak. Ven- 
geliauskienės salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Narės prašomos atefiankyti, nes 
yra daug svarttų rettfaltf aptarti. Po

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

BUTKUS - VASAITIS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

NBA

Air Ail the Way 
30-!b. Limit

NOV. 28

SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

Paskutinė data kalėdiniams- siunti- t^ dabartinės bylos metu nusiskuto, 
inkams j užsienius stysti yra lapkričio'Jis kaltinamas žiauriais nusikaltimais.

9 28 dv jei jie siunčiam i oro pastų. Vė- H * _ **
liau ilsiuntus, paltas negarantuoja,!

Teisiamas Charles Manson pirmą kar
tą dabartinės bylos metu nusiskuto.

Teismas nagrinėja artistės Tate na
muose įvykusias žudynes ir biznie

riaus La Bianca šeimos nužudymą.

CICERO
Suėmė 5 jauniklius 

su marijuana
Cieco Life pranešimu, stiim 

ti penki jauni .suaugę, kėlę 
triukšmingus balius su niariju- 
anos rūkymu. Jų bylą Oak Par 
ko Kriminaliniame t teisme 
spręs terš. Norman Korfist šio 
lapkričio mčn. 13 d.

Suimtieji yra Valentinas Mi- 
čiulis, 17 metų amžiaus, gyv. 
1335 S. 48 Ct., John M. Bugvi-

__ =XCE

— ža^errefių KMtas rengia metinį 
parengimą lapkričio 7 dreną Holly
wood svetainėje, 2417 West 48rd St. 
Pradžia 7 vai. vak. Šo*is*»s gros G. 
Joniko orkestras. Kvtečtame visus 
narius ir’ svečius atsilankyti ir pra
leisti linksmai laiką su zegariečiais.

Paul pirm.

— Lietuvių Metėrv brarpiįos ApJ 
svietą eilinis nartą susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 8 dieną 1:00 v. 
popiet Lietuvių auditorijoje. 3133 So. 
Halsted St. Narės malonėkite atsilan
kyti. nes yra dang svartrtn reikalų ap
tarti, Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė DfdŽgafvteMė, rast.

— Upytės Dr'evgmkp Klube susirirt- 
kimas įvyks penktadienį, lapkričio 6 
dieną Talman Hali. 4600 So. Talman t 
Ave., 8 vaft. vak. Visi nariai ir narės I 
kviečiami atsitankyti, nes btis svar
sto vi ateities reikalai, 
mo vaišės. A

1446 So. 50th Aven Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-100°

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

Po
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CTA gali užsidirbti 
milijonus dolerių

Chicagos Tranzito Adminis- 
Jracija (CTA) gali pasidaryti 
■ milijonus dolerių pajamų ne- 
tplėšdama žmonių už važmų, 
vien išnaudodama sau priklau
sančių nejudomą nuosavybę 
-statant dangoraižius viršum
• savo terminalų, pasakė CTA 
-tarybos narvs Wallace 1). John 
£on.

Viena stambi kompanija siu 
•Janti pastatyti 30 aukštų apart- 
Tinentinį namą su auditorija, 
^ofisais, čiužykla, plaukymo 
-baseinu ir garažu dėl 3,000 au
tomobilių prie CTA Howard 
-Street terminalo miesto šiauri- 
•nėję dalyje.

• Tuo tarpu ką CTA daro? 
^Chicago Today lapkr. 2 d. edi- 
jtoriale “CTA- a money- ma
ster at last?” spėja, kad vagys
tės CTA viduje buvusios daug 
^rimtesnės negu kas nors žino
jo. Esą “jei pajamų per dieną 
įgauta po $60,000, o atskaito- 
Jnybėje parodyta ne daugiau 
Jkaip po $10,000 neišvengiamai 
Išvada prašosi, kad tarnauto
jai kasdien namo pasiimdavo 
apie $50,000 daugiau negu 
jįiems yra užmokama”...
į- Mokesčių įstaigai (IRS) ir 
•£TA policijai pradėjus tyrinė
ji, mažiausiai 65 CTA tarnau
tojai metė tarnybas kad nebū 
jų tardomi.
~ Praeitą rugpiūčio mėnesį

pačios CTA pareigūnai paskel
bė, kad susektas pinigų iš dėžu
čių vogimas ir kasdien pava
giama apie $6,000, tačiau CTA 
pirmininkas Dement pasisku
bino tą sumų sumažinti iki 
$200 pavagiamų pinigų per 
dieną.

Johnson i CTA tarvba via 
paskirtas tik praeitą gegužės 
mėnesį ir pradėjo drąsiai raus
tis po tos Įstaigos užkulisius.

Pametęs mokyklą 
bandė plėšikauti

Penkiolikametis pradžios 
mokyklos mokinys T. Roiling 
iš 1011 W. 59 Street, metęs mo
kyklą bandė verstis plėšiko, 
amatu, bet praeitą pirmadie
nį mirė po susišaudymo su ]M>- 
licija ties 5839 S. May Si.

Praeitą sekmadienio vakarą 
vaikėzas užklupo iš tavernos 
1125 W. ,59th St. išeinančią 
Miss Lucille Brown ir nutrum- 
pintu šautuvu grasindamas iš 
jos atėmė rankinuką su $65 pi
nigų. $150 vertės čekiais ir as
meniniais dokumentais.

Radęs jos adresą, kitą dieną 
jis jai paskambino, pasisaky
damas radęs jos rankinuką, 
kurį gražinsiąs už $20 “rady
bų”. Miss Brown susitarė su 
policija ir kai ji plėšikui sumo 
kėjo paženklintus $20 ir davė 
su policija sutartą ženklą, plė
šikas buvo policijos užkluptas 
nusikaltimo vietoje^ bet pra
dėjo šaudyti, vienam polici
ninkui peršaudamas šlaunį. Ga
vęs 4 kulkas Bolling mirė vos Į 
ligoninę nuvežtas.

Argentinoje, Buenos Aires, Belgrano rajone vienas neseniai pastaty
tas apartamentinis namas buvo paskelbtas valdžios architektų ne
saugiu. Jį teks nugriauti. Policija saugo, kad niekas prie to namo 
neitu. Per paskutinius du mėnesius Buenos Aires sugriuvo du nau
ji dangoraižiai, užmušdami 35 asmenis. Kiti trys namai turėjo būti 

nugriauti, valdžiai juos pasmerkus.

džių perkėlimo techniką išdir
bęs bepraktikuodamas su šu
nimis. Be to jau turima žymiai 
pagerintų priemonių prieš at
metimą, tai yra vaistų, kurie 
organizmui neleidžia atmesti 
perkeltą organą iš kito orga
nizmo.

Širdžių perkėlimo 
technika gerėjanti

■M-JJ.d -"■.'■-Ji f M 'J —■■TĮT

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

REIKALINGA
NAMŲ ŠEIMININKE 

Didelis privatus kambarys ir 
50 dol. per savaitę.

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

Iki 2 vai. popiet

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,

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS
4 KAMBARIU BUTAS 

SU BALDAIS
2-ram aukšte, iš kiemo, suaugusiems,

6541 So. CAMPBELL AVĖ.
Skambinti tel. WA 5-6616 

po 4-tos vai. p. p.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Palo Alto universiteto Kali
fornijoje chirurgas Dr. Nor
man E. Shumway dalyvauda
mas Amerikos mediku tyrinė
tojų susirinkime Chicagoje pa 
reiškė, jog nepaisydamas dak
tarų moratoriumo, jis ir toliau 
tęsia širdžių perkėlimo opera
cijas. “Nors širdžių perkėli
mai nebuvo didelis medicinos 
triumphas, tačiau jų dėka kai 
kurie vienus kitus metus ilgiau 
pagyveno”, sako Dr. Shum
way. Jis yra padaręs 27 širdžių 
perkėlimus 26 pacientams, iš 
kurių 9 tebegyvena, vienas jau 
ilgiau kaip jdvejus metus.

Visame pasaulyje padaryta 
162 širdžių perkėlimai ir iš jų 
21 tebegyvena.

Dr. Shumway pagerintą šir-

Supermarketų spąstai
Indiana University Press iš

leido autorės Jennifer Cross 
knygą “The Supermarket 
Trap”, kur ji pavaizduoja kaip 
didžiųjų krautuvių ekspertai 
išstudijavę šeimininkių psi
chologiją išmoko prekes taip 
išdėstyti, kad šeimininkė at
ėjusi nusipirkti produktų vi
suomet nupirktų daugiau ne
gu buvo planavusi. Eidama 
pro pridėstytų lentynų eiles ji 
per 12 minučių praeina po 3800 
įvairiausių maisto produktų ar
ba po 317 produktų per minu
tę ir dažniausiai nuperka ne 
tai, ką buvo planavusi, o tai 
kas krautuvėje buvo užsilikę 
neparduota, o dabar su nupi
ginta kaina aiškioje į akis 
krentančioje vietoje buvo pa
dėta.

— Adeline Dargužis, gvv. 
prie 111 gatvės, pereitą penk
tadienį važiuodama su savo 
drauge, prie State ir 47 gatvės 
sustojo prie raudonų šviesų ir 
ranką iš mašinos iškišusi no
rėjo pataisyti į šalį pakrypusį 
veidrodėlį. Staiga nuo šaligat
vio prišokę du jauni juodukai 
griebė už rankos ir nutraukė 
nuo rankos laikrodėlį, nubėgo. 
Tą įvykį matė <ekliolika šali
gatvyje stovėjusių juodukų, 
bet nei vienas nerodė noro su
laikyti jaunus plėšikus.

— Spaudos mėnuo Lietuvių 
Forumo. Lietusių Forumo ra
dijo programos vedėjai Marija 
ir inž. Antanas Rudis, ryšium 
su spaudos mėnesiu pirmuosius 
du šio mėnesio šeštadienius ski 
ria mūsų spaudai, šį šeštadie
nį klausytojai lūs supažindin
ti su rašytojos Nijolės Jankutės 
Užubalienės kūrybą. Jos kūri
nius skaitys aktorė Stasė Kie- 
laitė, jaunosios aktorės Eglė 
Juodakytė ir Marytė Smilgaitė 
ir skautės. Kito šeštadienio 
Lietuvių Forumo ;radijo pro
grama skiriama mūsų periodi
nei spaudai. Prograiną orga
nizuoja žurnalistas Jonas Vai-

IŠNUOMOJAMAS 
4 KAMBARIŲ BUTAS 
4216 So. CAMPBELL 
pirmas aukštas, dviem 

suaugusiems. 
Telefonas 927-7043

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas <

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

i RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
ireigimai — 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
numerator!ų ir rėmėjų susi
rinkimą. Dalyvavo apie 30 as
menų. Kalbėjo Al. Regis, tė
vas Alg. Kezys. Juodu pranešė 
apie minėto albumo paruoši
mą, jo reikšmę ir paskirtį bei 
išleidimo galimybes. Numaty
ta plati akcija tuo reikalu pa
daryti ir sukelti lėšų albumo iš
leidimui. Greitu laiku bus su
šauktas kitas susirinkimas.

— Kun. Edv. Abromaitis, 
Alg. Regis ir K. Barzdukas pra
vedė minėjimą ir mirusiųjų 
pagerbimą šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse lapkričio 1 d. 
prie didžiojo paminklo, kuris 
stovi kapinių kampe. Buvo at
liktos religinės apeigos, pasa
kytos kalbos ir atkalbėtos mal-^ 
dos už mirusius. Sugiedota 
Marija, Marija ir Lietuvos 
himnas. Dalyvavo apie 500 žmo
nių, kurie vėliau aplankė sa
vųjų kapus ir uždegė žvakutes 
ir padėjo’gėlių vainikus. Daly
viai buvo patenkinti tokiomis 
lietuviškomis tradicijomis. Da 
bar kasmet tai bus daroma.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

3

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
.... . u •------ ------,.L,... . ........

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

........................... .................. ... ...... ..............................................

NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL. — THURSDAY, NOVEMBER 5, 1970

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 rankų. Marquette Par
ke. $44,000. ‘

2 BUTŲ, 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36,000.

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

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

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

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

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

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

.NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2K8,,^?EST 59th STREET 
PRospect 8-5454

r" TRUMPAI^

— Antradienį, lapkr. 3 d., 
7:30 vai. vak. Jaunimo Centre 
prasidėjo Lietuviškų Kalėdi
nių Papuošalų Gaminimo kla
sės. Visi prašomi atvykti ir pa 
simokyti. Sekančios klasės 
vyks lapkr. 10,17 ir 24 d. d., an
tradienių vakarais.

— Valerija ir Edvardas To- 
čilauskai, gyv. 1836 W. 66th St. 
spalio 31 d. savo namuose su
rengė gražų pobūvį pagerbda
mi jii giminaitės, atvykusios iš 
Lietuvos i svečius. Dalvvavo 
apie 20 svečių, daugumoje 
kapsai Jr zanavykai. Buvo pa
sidalinta įspūdžiais ir padainuo 
ta nauju lietuviškų dainų. Vieš 
nia patenkinta atsilankymu į 
JAV.

VIDMANTAS JUODGUDIS
gyvenantis 6635 So. California Ave.f 
baigė St. Ignatius aukštesnę mokyklą 
ir planuoja studijuoti Kanadoje, St. 

Į Michaels kolegijoje. Jis buvo gėry 
mokiniy National Honor Society na
rys. Juodgudis gavo Metropolitan 
Bank A Trust Co. $250 stipendiją 

mokslui tęsti.

čiūnas., ją praves Vytautas 
Kasniūnas.

— Spaudos bendradarbis Al 
fonsas Vambutas su žmona He 
Iena ir duktė Elena nuo š. m. 
rugsėjo 15 d. iki spalio 31 d. iš
buvo Hot Springs, Ark. Pei’ tą 
laiką nesveikavusi Helena 
Vambutienė patikrino savo 
sveikatą, daktarai nustatė, kad 
ji yra pasveikusi.

— Lietuvių žurnalistų sąjun
gos susirinkimas šaukiamas 
lapkričio 6 d., penktadienį 6:30 
vai. vakaro, Laisv. Lietuvos 
patalpose, 2618 W. 71St. Kvie 
čiami nariai dalvvauti. Atski
ri pakvietimai niekam nesiun- 
čiami.

— J. Breivė ir sūnus inž., 1437 
So. 49 Ave., Cicero, UI., sužino
ję apie Bražinskų pabėgimą į 
laisvę, tuojau jų reikalui abu
du paskyrė po >25. Be to, abu
du pasiuntė telegramas Turki- 
os prezidentui.

— Balfo vajaus darbai vyks 
ta gerai. Jau daugelis yra bai
gę savo darbą. Kiti dar lanko 
lietuvius namuose ir paima 
jų paskirtas aukas šalpos rei
kalui. Darbai vyksta sklandžiai 
ir jokių didesnių nusiskundi
mų iki šiol nebuvo gauta. Au
kų rinkėjai yra patenkinti jų 
maloniu priėmimu ir aukos 
įteikimu, nes Balfą visi nuo
širdžiai remia.

— Komitetas pasauliefią tei
sėms apsaugoti šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse spalio 29 d. 
Jaunimo centre buvo sušaukęs 
lietuvių kapinių albumo pre-

E R I N G I S
į- — Kazys Bubinas, dirbąs 
slaugių mokykloje ir gyvenąs 
Marquette Pk., sunkiai susižei
dė — nusilaužė koją ir negalės 
dirbti apie pusę metų. Jis jau 
grįžo iš Šv. Kryžiaus ligoninės 
į namus. Jį ypač atjaučia šau
liai ir linki jam sveikatos, 
yra Vytauto Didžiojo kuopos' 
šaulys. j nūs, Volvus, Mercedes, Porschus ir

• Vi f o c» iv vipfinpc Mmvhnc
Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Jis j JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso_Volkswage- 

___ ’ kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
„ i . nas.♦ Elgino Balfo 144 skyriaus

valdyba šaukia visuotinį susirin- RICHMOND AUTO SERVICE
kimą sekmadienį, lapkričio 8 d., 
7 vai. vak. pas daktarą D. Gied
raitį, 1980 No. LaFox — Route

2934 West 63rd St.
i Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

31 — Elgin, Ill. Tel. 742-2887. | 
Nariai ir visi norintieji paremti 
kilnų Balfo šalpos darbą, prašo
mi dalyvauti. (Pr).

IRENA SKIRIUS
gyvenanti 6520 So. Telman, baigė Ma
rijos aukštesnę mokyklą ir mokosi 
Illinois Universitete, Circle Campus. 
Ji naudojasi Edmund James stipendi
ja. Ji turės progos baigti paskutinius 
dvejis mokslo metus atstovo Frank 

D. Savicko dėka.

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios ilsimokė- 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

Z----------------------------------------------------------

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

SIUNTINIAI 

Į LIETU VA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629 

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

maistas, pinigai.
k______________ -J____

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

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu, 
alumin. langai, pusė rūsio irengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
$23.500.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
oas, graži nuosavybė Gage Parke. 
$44 500

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

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

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliumini j aus 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

•v

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, irisas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


