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DAR APIE BRAŽINSKU BYLA TURKIJOJE
Vieningumas laisvąją lietuvią pastangose

Turkija pasakė aiškiai Sovietų Sąjungai, kad ji nežada keisti 
dviejų sovietinių lėktuvų nutupdytojus į du Amerikos generolus, 
ši žinia parodo, kad Turkijos vyriausybė tvirtai laikosi teisės, 
moralės ir garbės principų. Tuo būdu Pranas ir Algirdas Bražins
kai sovietams nebus išduoti. Lietuvių pastangos — daugybė laiš
kų bei telegramų Turkijos vyriausybei, Vliko atstovo Romo Kezio, 
adv. Elenos Armonienės ir p. Antano Rudžio veikla Ankaroje ga
lėjo turėti nemažos įtakos tokiam Turkijos vyriausybės nusista
tymui.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas taip pat dirba 
labai įtemptai. Laimėta daug, 
bet dar ne viskas padaryta. Da
bar reikia siųsti Turkijos prezi
dentui padėkos laiškai ir tele
gramos — kuo daugiau, tuo ge
riau.

Bražinskai dar gali būti tei
siami Turkijos teismų. Nors jų 
gynimas suorganizuotas, bet tam 
reikės ir pinigų: tiek naujom ke
lionėm į Turkiją, tiek ir vietoje. 
Visi lietuviai prašomi organizuo
ti aukų rinkimą ir jas siųsti Tau
tos Fondui 64-14 56 Road, Mas- 
peth, N. Y. 11378.

Lapkričio 2 d. Vliko Valdy
bos posėdy Romas Kezys, Vli
ko atstovas prieš porą dienų 
grįžęs iš Turkijos, painformavo 
Vliką apie Bražinskų padėtį Tur
kijoje ir apie laisvų lietuvių pa
stangas Ankaroje ir Trebisone 
Bražinskams padėti. Pateikia
me to pranešimo santrauką ir 
tas informacijas, kurios žinoti
nos plačiająi visuomenei. ;

Bražinskų žygis- į laisvę ,isr 
garsino lietuviu vardą visuose 
pasaulio ■ žemynuose;, sujungė 
laisvuosius lietuvius Bražinskų 
gelbėjimo akcijai į vieningą jė
gą, kaip joks kitas įvykis to nė
ra padaręs; suteikė progą pla
tiems Turkijos .vyriausybės 
sluoksniams išsamiai. pristatyti

Lietuvos.'laisvės reikalą; ži
nių tiekimo didžiosios instituci
jos kaip Associated Press ir New 
York Times New Yorke ir An
karoje pačios dėjo pastangas su 
Vliko atstovu susisiekti ir jo in
formacijas naudojo savo prane
šimuose. Tų pranešimų pasė
koje aštriai reagavo Kremliaus 
žinių agentūra Tass, pavadin
dama Vliko pastangas “emigran
tų lietuvių tauškalais”, gi Vli
ko atstovas esąs Amerikos žval
gybos agentas, karo nusikaltė
lis, sovietinių žmonių žudikas 
ir pan. Tokia Tass reakcija dar 
labiau išgarsino visame pasau
lyje lietuvių vardą ir jų pastan
gas.

Uždavinys Ankaroje buvo: 1. 
paveikti kuo daugiau Turkijos 
valdžios pareigūnų, pristatant 
jiems tikrąją Bražinskų žygio 
į laisvę priežastį, būtent — so
vietinės okupacijos terorą; 2. iš
naudoti šį įvykį Lietuvos lais
vės bylos garsinimui pasaulyje; 
3. ištirti tiesioginės pagalbos 
Bražinskams galimybes, ypa
tingai kriminalinės bylos atve
ju; 4. sudalyti kontaktus Tur
kijoje tolimesniems ryšiams pa
laikyti ir 5. svarbiausia, kad Bra
žinskai nebūtų grąžinti rusams.

R. Kezys savo pranešime pa
brėžė ypatingai sėkmingas dr. 
E. Armonienės, Balfo atstovės, 
pastangas Ankaroje.

Vliko užsibrėžti uždaviniai bu
vo atlikti labai sėkmingai. Vli
ko atstovas turėjo pasimaty
mus su 14-ka Turkijos valdžios 
atstovų, Ministerio Pirmininko 
įstaigoje, Užsienio Reikalų ir 
Teisingumo Reikalų ministeri
jose. Aukščiausias pareigūnas, 
su kuriuo R. Keziui teko kal-

IŠ VISO PASAULIO

MELK, — Austrijoje įvyko 
įdomus įvykis su Rumunijos pi
liečiais. Trys sunkvežimiai po 
du vairuotojus kiekviename va
žiavo su riešutais iš Rumunijos 
į Vokietiją. Pirmame sunkveži
myje tarp riešutų buvo vieno 
vairuotojo žmona ir du draugai, 
nutarę pabėgti iš Rumunijos. 
Apie tai patyręs pirmo sunkve
žimio antrasis šoferis, su ant
rojo sunkvežimio dviem šoferiais, 
primušė savo draugą vairuotoją, 
jį surišo ir suėmė bėglius. Jie: 
tačiau nežinojo, ką galvoja tre
čio sunkvežimio vairuotojai, šie 
išvadavo suimtuosius ir perda
vė juos austrų policijai, nežino
dami, kad į vakarus bėga rumu
nai. Iš tos visos grupės keturi 
paprašė Austrijoje politinės glo
bos, trys atsidūrė kalėjime už 
primušimą, kiti paleisti.

PARYŽIUS.—Prancūzijos žy- 
biblioteka paskelbė laišką, ku- jęixono pralaimėjimą. Arabų spauda pranašauja vyriausybei 

ris atėjo iš 94 Rygoje gyvenau- sunkias dienas, tačiau vakarų Europoje rinkimai; sakoma, nepa
keitė buvusios padėties. Britanijos “Daily Mail” rašo, kad “lai
mėtojas yra Amerikos demokratinė sistema”. Kiti britų laik
raščiai nurodo, jog amerikiečiai parodė subrendimą ir balsavo 
už sau patinkančius kandidatus, nežiūrėdami vienos ar kitos par
tijos vadų pažadų ir bauginimų.

Pats prezidentas Nixonas pa
sidžiaugė laimėjęs senate ideolo
ginę daugumą. Nors demokra
tai laimėję nemažai gubernato
rių rinkimų, senate jie turės 54 
ar 55 vietas prieš respublikonų 
45 ar 46 vietas, žinant, kad ne
mažai pietinių demokratų daž
nai balsuoja su respublikonais, 
vyriausybė gali tikėtis didesnės 
paramos savo įstatymų projek
tams, negu buvusiame senate.

Visa eilė balsavimo rezultatų 
dar nedavė aiškaus laimėtojo. 
Indianoje kova dėl senato vietos

čių žydų prancūzų komunistų 
vadui Waldeck Rochet, kuris 
prašomas padėti žydams išva
žiuoti j Izraelį.

KARACHI. — Pakistano po
licija nustatė, kad šoferis, kuris 
aerodrome užmušė lenkų minis-’ 
terj ir tris pakistaniečius, buvo 
musulmonų ekstremistas, prisie
kęs amžiną kovą visiems komu
nistams.

bėti buvo Muslih Fer — spe
cialus ministerio pirmininko asi
stentas (atitink. Harry Kissin
ger, JAV-se). Prieš vizitą pas 
aukšto rango valdininkus, Vil
ko pirm. dr. J. K. Valiūnas iš 
New Yorko pasiųsdavo telegra
mas ir tokiu būdu paruošdavo
dirvą sėkmingesnėms diskusi- tarp sen. Hartkes ir Roudebusho 
joms. Vliko atstovas Ankaroje (respublikono) baigėsi neaiš- 
buvo nuolatiniam telefoniniam kiai. Valstijos gubernatorius įsa- 
kontakte su dr. J. K. Valiūnu. :kė savo šerifams surinkti visas 
Toks artimas ryšys labai teigia- • rinkimų dėžes ir mašinas. Bal
inai atsiliepė į Vliko pastangas 
Ankaroje.

Vliko atstovas tik nuvykęs į 
Ankarą patyrė turkų didelį ne
norą šią Bražinskų bylą populia
rinti. Turkai yra labai nelai
mingi dėl šio įvykio, nes jis ar
ba gerokai gali apgadinti turkų- 
sovietų santykius, arba supyk
dyti didžiąją turkų tautos dalį, 
kuri yra stipriai nusistačiusi 
prieš rusus ir prieš komunistus. 
Dėl šių priežasčių Vliko atsto
vas Turkijoje nedėjo pastangų 
savo misijos išgarsinti, nors 
progų tam ir buvo.

Eventualus Bražinskų bylos 
gynimas yra labai geroje padė
tyje. Tai pirmoj eilėj dr. E. 
Armonienės nuopelnas.

Ryšiai su pavieniais asmeni
mis Turkijoje yra užmegsti (įs
kaitant ir aukštus valdžios pa
reigūnus). Jų parodytas noras 
lietuviams padėti yra džiugi
nantis. šis ryšys su mūsų drau
gais Turkijoje bus palaikomas 
ir toliau, įvairiais kanalais. (E)

sai bus iš naujo skaičiuojami ir 
tas darbas gali ilgokai užtrukti.

New Yorke į senatą išrinktas 
James Buckley, konservatorius, 
jau pareiškė, kad jis balsuos 
kartu su respublikonais.

Illinois naujasis senatorius 
Adlai Stevensonas savo vietą se
nate užims tuoj, kai tik perduos 
savo dabartines valstijos iždi
ninko pareigas kitam. Jis yra iš
rinktas tik užbaigti mirusio sen. 
Dirkseno terminą, todėl jis ga
li dalyvauti jau šiame kongre
se, nelaukdamas sausio mėn. se
sijos atidarymo. Stevensonas 
tuo pačiu turės vyresniškumą 
(seniority) prieš kitus naujai iš
rinktus senatorius.

Lietuvių kilmės Theodore Al
len nelaimėjo vietos sanitarinio 
distrikto patikėtinių tarpe, nors 
jis surinko 603,295 balsus.

MONTREALIS. — Senelių na
muose Kanadoje gaisro metu žu
vo 17 asmenų, daugiausia užtroš- 
kusių nuo dūmų.

Japonijoje moterys nejuokais reikalauja lygių teisiu. Nuotraukoje matomos japonės kovoja 
Tokijo mieste su riaušių policijt, sulaikiusia moterų demonstraciją.
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Prezidentas patenkintas senato sąstatu
LONDONAS. — Pasaulio spaudoje Amerikls rinkimai įvai

riai vertinami. Komunistinių šalių spauda vienbalsiai kalba apie

ytlIĄŲęiOS ŽIBIOS

♦ Sovietų valdžia pranešė 
Turkijai, kad jos pulkininkas 
bus paleistas dar šią savaitę. 
Greit bus paleisti ir Amerikos 
generolai.

’♦ Prezidento ekonominių rei
kalų patarėjas Paul McCracken 
pareiškė, kad vyriausybė nesi
rengia keisti ekonominės politi
kos ir toliau bandys sulaikyti 
infliaciją.

♦ Paryžiaus taikos derybose 
Hanojaus atstovas nediplomati- 
niais žodžiais koliojo prezidentą 
Nixoną ir dėl to gavo griežtą 
pastabą iš Amerikos ambasa
doriaus Bruce.

♦ Izraelio premjerė Goldą 
Meir, pasikalbėjusi su britų 
premjeru, pareiškė spaudai, kad 
Britanija suka j poziciją, užim
tą Sovietų Sąjungos ir Prancū
zijos ir tik viena Amerika palai
ko Izraelį.

♦ Netoli Formozos JAV ka
ro laive “Goldsborough” įvyko 
katilo sprogimas, kuris du jūrei
vius užmušė ir keturis sužeidė.

♦ Indijos vyriausybė planuo
ja nacionalizuoti trijų žibalo ben
drovių nuosavybes, vienos — 
britų ir dviejų — amerikiečių.

LOS ANGELES. — Petras II- 
sis, paskutinis Jugoslavijos ka
ralius, mirė Kalifornijoj, sulau
kęs 47 metų. Karaliumi jis ta
po 1934 m. ir valdė padedamas 
regento, savo pusbrolio. Karui 
prasidėjus jis išbėgo į Britani
ją ir, Jugoslavijoje valdžią pa
ėmus komunistams, niekada ne
besugrįžo į tėvynę. Jis mirė plau
čių uždegimu.

Didina spaudimą 
dėl dviejų generolų
WASHINGTONAS. — Vals

tybės departamento spaudos se
kretorius John King pareiškė, 
jog Amerika sustiprins spaudi
mą Sovietų Sąjungai, reikalau
dama paleisti du Amerikos ge
nerolus, kurie netyčia perskri
do sovietų sieną iš Turkijos spa
lio 21 d. Abu generolai yra man
dagiai, tačiau ilgai tardomi, 
klausinėjami apie Amerikos ka
rinius pasirengimus Turkijoje.

Generolai Edward Scherrer 
ir Claude McQuarrie, pirmasis 
— Amerikos karinės misijos 
Turkijoje vadas, antrasis — pės
tininkų jėgų viršininkas, gyve
na sovietų valdžios viloje. Jiems 
kompaniją palaikyti paskirti du 
sovietų generolai. Amerikiečiam 
laisvai leidžiama vaikščioti vilos 
apylinkėse, o kartą jie buvo au
tomobiliu išvežti apžiūrėti Le- 
ninakano miesto.

Britų vyriausybė 
karpo subsidijas

LONDONAS. — Nauja Bri
tanijos konservatorių vyriausy
bė, daug žadėjusi balsuotojams 
prieš rinkimus, jau parodė, kad 
jos reformos pirmoje eilėje pa
lies neturtinguosius balsuoto
jus. Jau pranešta, kad mokyk
lose bus sumažintos valdžios iš
laidos perkant vaikams priešpie
čius, bus uždėti mokesčiai ant 
sveikatos patarnavimų ir vais
tų.

Vakar parlamente valdžia pa
skelbė, kad bus griežtai apkar
pytos valdžios subsidijos butams 
ir namams, kur valdžia išleidžia 
530 milijonų dol. per metus. 
Dėl to smarkiai pakils butų ir 
namų nuoma. Subsidiją gaunan
čių butų gyventojų Britanijoje 
yra virš 5 milijonų. Tai dau
giausia darbininkų ir mažiau 
uždirbančių tarnautojų šeimos.

Darbiečių opozicija parlamen
te prieš šiuos pasiūlymus veda 
griežtą kovą.

ASAMBLĖJOS REZOLIUCIJ A - SMŪGIS 
IZRAELIO POZICIJAI DĖL DERYBŲ 

Reikalauja be sąlygą pradėti derybas
NEW YORKAS. — Vakar suėjo trys mėnesiai nuo Izraelio- 

Arabų karo paliaubų paskelbimo. Paliaubos tuo pačiu turėjo pa
sibaigti, tačiau ir Izraelis ir Egiptas paskelbė, kad paliaubos pra
tęsiamos. Izraelis Jungtinėse Tautose dar kartą pamatė, kad 
čia jis turi daugiau priešų, negu draugų. Afrikos ir Azijos tautų 
pasiūlyta rezoliucija buvo priimta, nors Izraelio delegacija karštai 
prieš ją kovojo. Rezoliucija reikalauja ne tik trims mėnesiams 
pratęsti paliaubas, bet reikalauja ir be jokių sąlygų pradėti taikos 
derybas, tarpininkaujant JT paskirtam tarpininkui Jarringui.

Čilės prezidentas 
priėmė Ch. Meyer 
SANTIAGO. — Naujasis Či

lės prezidentas Allende, pradėjęs 
pareigas, priėmė Amerikos vals
tybės departamento pasekreto- 
rių Meyer, kuris buvo atvykęs 
dalyvauti inauguravimo iškilmė
se. Pasikalbėjimas truko 45 mi
nutes. Jis buvęs “nuoširdus ir 
rimtas”.

Prezidentas Allende pareiš
kęs, kad Čilė vesianti neutralią, 
nepriklausomą užsienio politiką 
ir sieksianti išlaikyti gerus san
tykius su Amerika. Jei Čilės 
interesai reikalaus, bus užmegz
ti ryšiai su Kinija ir kitomis ko
munistinėmis šalimis.

Čilės spauda, valdoma kairių
jų, pradėjo piktą akciją prieš 
Amerikos ambasadorių Čilėje 
Edward Korry. Spaudos konfe
rencijoje prezidentas Allende 
pareiškė, kad ne Čilės reikalas, 
kokį ambasadorių Amerika at
siunčia.

Prezidentas priėmė kariuome
nės paradą. Tribūnoje šalia jo 
stovėjo trijų ginklų rūšių vadai 
ir vyriausias kariuomenės vadas 
gen. Carlos Prats, paskirtas nau
jojo prezidento vieton nušauto 
gen. Rene Schneider. Stebėto
jai sako, kad visi kariuomenės 
vadai parinkti iŠ senų, užsitar
navusių karininkų tarpo.

Austrija pripažins 
Kinijos valdžią •

VIENA. — Austrija siekia už
megzti diplomatinius ryšius su 
komunistine Kinija, — pareiškė 
užsienio reikalų ministeris Ru
dolf Kirschlaeger ir, greičiausia, 
Austrija balsuos už Kinijos pri
ėmimą į Jungtines Tautas. Pe
kine jau yra Austrijos prekybos 
atstovybė.

Ateinančią savaitę Jungtinė
se Tautose jau 20-tą kartą iš
kils Kinijos klausimas. Kasmet 
vis mažėja skaičius tokių vals
tybių, kurios balsuoja prieš Ki
nijos įsileidimą. Spalio 13 d. Ka
nada pripažino Kinijos vyriau
sybę ir tas paveiks kitas valsty
bes. Italija ir Belgija irgi gal
voja apie diplomatinių santykių 
su Kinija užmezgimą. Pernai 
tos dvi valstybės balsavime dėl 
priėmimo susilaikė.

Pernai už Kinijos priėmimą 
balsavo 48 valstybės, prieš — 
56 ir 21 — susilaikė. Amerika 
šiais metais vėl pasiūlys rezoliu
ciją, kuri reikalaus Kinijos klau
simą spręsti tik dviem trečda
liais visų narių balsų. Pernai ji 
buvo priimta 71 balsų prieš 48, 
keturioms valstybėms susilai
kius.

Daug triukšmo gali sukelti 
kairiųjų valstybių reikalavi
mas išmesti iš .JT Tautinę Ki
ni ją-Taiwaną. ši valstybė vovo 
viena iš JT kūrėjų. Tautinę Ki-

Izraelis pareiškė, kad taikos 
derybos su šios rezoliucijos pri
ėmimu dar toliau atsitolina. Ne
gana esą reikalauti, kad Izrae
lis pasitrauktų iš užimtų žemių, 
reikia garantuoti Izraelio egzis
tenciją ir saugias sienas.

Derėtis raginanti rezoliucija 
buvo priimta 57 balsais prieš 16, 
net 39 valstybėm susilaikius. Jų 
tarpe nebalsavo ir septynios ara
bų šalys, vadovaujamos Alžiro, 
kuris tvirtina, kad rezoliucija 
nieko nesako apie arabus — pa
lestiniečius ir dėl to arabams 
nepriimtina.

Izraelis žada pradėti dę-rybas 
tik tada, kai Egiptas išveš savo 
gynybos raketas, kurias jis pa
statė per paliaubų laikotarpį, 
laužydamas paliaubų sąlygas, 
kurios draudė statyti naujus 
ginklus zonoje, esančioje 32* my
lios nuo Suezo kanalo.

Izraelio štabas paskelbė, kad 
buvo, baigti Sinajuje pradėti iz
raelitų kariuomenės pozicijų 
stiprinimo darbai. Daug milijo
nų dolerių išleista sandėliams, 
vandens pristatymui, keliams, 
gazolino sandėliams statyti. Pa
brėžiama, kad visi tie statybos 
darbai vyko toliau, negu 32 my
lios nuo Suezo.

Pranešama iš Washington©, 
kad Izraelis pradėjęs slaptas de
rybas su Amerikos vyriausybe 
dėl “Firebee” raketų pirkimo. 
“Londono Telegraph” rašo, kad 
Izraelis norįs gauti tų raketų 
ir jomis sunaikinti Egipto gy
nybos pozicijas prie Suezo. 
Tos raketos panašios į vokiečių 
V-2 raketas. Jos panašios Į lėk
tuvus, tik neturi Įgulų. Jos esan
čios pigesnės už Phantom lėktu
vus, tačiau galinčios atlikti tuos 
pačius uždavinius.

Pažanga derybose 
dėl Berlyno

BERLYNAS. — Pirmą kar
tą po ilgų pasitarimų Berlyno 
klausimu buvo padaryta šiokia 
tokia pažanga. Sovietų ambasa
dorius Abrasimovas, derybose 
su kitų didžiųjų valstybių amba
sadoriais, pareiškė, jog sovietų 
valdžia siekianti susitarti.

Vakarų valstybės reikalauja, 
kad būtu netrukdoma susisie
kimui tarp Vakarų Berlyno ir 
Vakarų Vokietijos. Be to, rei
kalaujama, kad vakariečiai ga
lėtų laisviau lankytis Rytų Ber
lyne. Sovietai reikalauja, kad 
Bonos vyriausybė sustabdytų 
Vakarų Berlyne politinę veiklą.

Susitarus dėl pagrindinių gai
rių, vėlesnėse derybose bus pa
kviesti dalyvauti abiejų Vokie
tijų ir Vakarų Berlyno atstovai, 
kurie aptars visas ateities san
tykių smulkmenas.

niją pripažįsta 67 pasaulio vals
tybės. Ji valdo apie 13 milijonų 
žmonių. Dauguma Jungtinėse 
Tautose norėtų organizacijoje 
matyti abi Kinijas, tačiau su 
tuo jos abi nesutinka.
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Anksčiau Wyoming laukuose galvijus suvarydavo arkliais/ bet dabar jau naudojamas mažas automobilis. Kai ga
nyklos pašlampa ar iškrinta sniego, tai tada visvien reikalingi arkliai. Mašinos nepajėgia išvežti.

kad įie nėra užmiršit. Kad Bai 
fot šalpos darbas'- yra efektin- 
gartrreifcahhgas, aiškiai sako 
atsiliepimai iš tėvynės/ kaip 
atskirų žmonių;- taip, valdžios 
pareigūnų, kurie Balfo šalpos 
darbus taip plačiai išgarsino 
rugsėjo mėnesį pet"spaudą’ ir 
radiją. Dabar ten gyvenantieji 
žmonės sužinojo apie salpos 
organizaciją JAV ir padvigubi 
no save prašymus kreipdamie
si į Balfo-centrą. Tai rodo dvi
gubas-šelpiamųjų skaičius šių 
metų bėgyje. Dėl to turime pa
gyvinti šalpos veiklą, o ypa
tingai rudens vajaus mefū.

Įrodykime; kad esame susi
pratę* lietuviai ir įvertiname sa 
vo brolio ir sesers lietuvių var- 
;gą ir neviltį'.

AFRIKOJ RAGANIAI IR RAGANOS
Pietų Afrikoje tarp vietinių Į su tokiu pacientu elgtis. Meta 

genčių “Vendą” ir “Bantu" bur-| kaulelius, iš kurių susigrupavi- 
mo sprendžia, kuris jo pranokė
jų, jį nubaudė ir kokios reikia 
aukos permaldauti jį. Nustačius 
tikrą “dianozę”, patenkintas pa
cientas įpareigotas dar čia atei
ti, išeina.

Mashele šypsodamasi aiškina, 
kad reikšmingiausi šioje ligoje 
vaistai būsiančios žolės, kurias 
ji jau davusi. Jas vartodamas, 
j rst inkam ai praplausiąs sau skil
vį ir žarnas, nes visokios smege
nų komplikacijos susidarančios 
tik tada, kai viduriai nėra tvar
koje. Girdi, aiškinsiu jam, jog 
atmintis taisosi, ko Įrodymui pa
pasakosiu porą nekomplikuotų 
pasakėlių, kurias Įpareigosiu jį 
pakartoti man. Re to, patarsiu 
jam, kaip atmintį lavintį. Po 
kelių tokių vizitų, pacientas pa
sijus pasveikęs ir bus manimi 
patenkintas”.

Įvairūs europiečių apie Afri
kos “raganius” pasakojimai ir 
“žinios” neatitinka tikrenybės 
ir tuo tik-palaikoma “raganoms” 
nepalankią opiniją. Sensacingos 
knygos ir filmai, nedaug ką tu
ri bendra^-su tikrove.

Visa magija ir gydytojiškas 
— burtininkiškas- ritualas tėra 
tik juodajam primityviškam pa- 

Į cientui psichiškai- paveikti bū
das. Svarbų- vaidmenį čia vai
dina taipgi telepatija ir hipnozė. 
Aplinkoje, kur daugiausia- dar 
tikima įvairiom dvasiom, užkei
kimam, burtam ir pnš., toks gy
dymo būdas yra neišvengiamas. 
Taipogi didelę reikšmę ten tu
ri telepatija ir hipnozė. Euro
piečiams, ilgalaikiams Afrikos 
sričių valdytojams, toki situaci
ja -buvo labai naudinga (paran
ki), todėl kultūringo “burtinin
ko — gydytojo” vaidmuo- 
bai naudingas.

Dauguma -• ligonių mano, 
jų nesveikatos priežastys 
viršgamtiškos ir jų pašalinimas 
tegali?; grąžinti sveikatą.. Todėl 
šuns įkasti Bantu genties neg
rai labai nenorom leidžiasi nor

maliai mediciniškai gydyti: iš
plauti žaizdą, aptvarstyti, anti
biotikų--pritaikymą-ir pn. Užbu- 
riamos žaizdos negreitai gyja. 
Tik “ragana-gydytoja” Mashele- 
Įvairių, jai žinomų- žolių prepa
ratais “nusausina -žaizdas ir, įsa
kiusi laikytis atitinkamos die- 

- tos, sėkmingai juos gydo.
Dešimt metų -išgyvenęs Pietų- 

Afrikoje tarp- puslaukinių gen-

tįninkavimas- viešai ir legaliai 
praktikuojamas ir burtininkai 
yra laikomi “aukštesniais” žmo
nėmis: jie eina gydytojų ir dva
sininkų pareigas. Jų tarpe ne
maža šarlatanų, apgaudinėjan
čių savo žemiečius, bet yra ir 
inteligentų, Europoje išsimoks
linusių žmonių, burtais visai są
moningai — psichologiniai vei- 
krančius-savo pacientus ir gydy
mo srityje glaudžiai bendraujan
čius su mokytaisiais medikais 
— gydytojais ir klinikomis.-

Johonnesburgo apylinkėje, So- 
veto vietovėje, kukliame vieno 
aukšto namelio užpakalinėje da
lyje, viena tokių “raganų” Sarah 
Mashhele turi kabinetą, kuria-

* me kas dieną priima skaitlin
gus savo pacientus, sergančius 
votimis, skrufuliose, nevaisin- 
gurnu; impotencija ir net psi
chinėm negaliom: Kreipiasi į ją

• nelaimingieji, neturį meilėje - ir 
gyvenime pasisekimo. Visais to-

‘kiais-atvejais nelaimingieji lau
kia^ iš-savo-gydytojo tikros pa
galbos, Įsitikinę, kad gydytojas 
tikrai juos išgydys. Tačiau Ma- 
shele-visus su klinikiniais ligų 
reiškiniais -siunčia. Į vietines li
gonines. Jos -bendradarbiavimas 

.. su oficialia moksline medicina 
yra abipusis: gydytojai jai at-' 

, - siunčia ■ psichiniai pakrikusius.
Machele yra daili, 30 metų 

amžiaus, Vendą gentės juoduke, 
gimusi. Pretorijoj. Jos spalva 
primena pieninio šokolado spal
vą/ Ji dėvi tamsius ilgus (ne mo
derniškus) drabužius. Gerai kal
ba angliškai.. Pacientų priėmimo- 
metu'dėvi ritualinius “raganos- 
burtininkės” drabužius, apsika- 
binėja Įvairiais žvėrių kailio 
'maišeliais, žvėrių- dantimis, na
gais/ “magiškom” žvėrių kailio 
palerinom, Įvairiais antkakliais, 
amuletais ir t. t. Visa tai esą-rei- 
kalinga tiki mįslingam- Įspūdžiui, 
sudaryti, tik tam, kad sukeltų 
pacientų.savo gydytoju pasitikė
jimą. Jokios kitos reikšmės vi
si tie raganiški atributai neturi.

Vienas anglas gydytoji asi- 
stdvęs Mashelei pacientus ' pri
imant, savo Įspūdžius ■’taiprapra- -V • ■ - . ’ . ..se<- • ■

■“štai Įeina Bantu genties- su
sinervinęs vyras, kurs skundžia- 

r si savo sustorėjusiu balsu ir la- 
■ bai susilpnėjusią-atmintimi. Ko- 

: L.kia tai dvasia baudžianti jį-.
“Ragana — Gydytoja” žino; kaip-

€ 
r 
r
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Pref. Vaclovo- Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu-tomai minkštuose viršeliuose* parduodam! *už1 $4.00, 

o kietuose viršeliuose 'už $6.00; ■
t A hi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresui'

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois
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BALFO ŠALPOS
DARBAS

(alfo skyriai yra plačiai 
tyti po visą Ameriką. Jų ran
i apie 50 ar daugiau. Vieni 
veikia labai energingai ir 
mingar. Tai liečia dides- 
s miestus, kur gyvena dau- 
u lietuvių. Kur veikla >pia- 
u išvystyta, ten ir- pinigų 
įgiau surenkama šalpos rei-

Dabar Balfo vadovybė lėšų 
skirstymų tvarko taip-, kad 
ie 70% visų Balfo pajamų 
i skiriama šalpai Lietuvoje 
Sibire esantiems lietuviams: 
Ifo šalpos rezultatai«yra ne 

materialinės paramos tei
nąs, bet dar daugiau-mūšų 
ių ir brolių vilties- palaika
is ir akivaizdus Įrodymas,

A; Gintjieris

Melrose Parkas
Lituanistinės mokyklos 

tėvų komitetas
Prasidėjus mokslo metams 

pasikeitė ir tėvų komitetas. 
Dabar tėvų komitetą sudaro: 
pirmininkas — Kazys Valis, 
sekretorius — Jonas Černius ir 
iždininkas — Kazys Katelė. Mo 
kyktoje dirba trys mokytojos: 
A. Repšienė, A. Kašiubienė ir 
G. Rakauskienė. Mokyklos ve
dėja- t— A. Repšienė, kuri toje 
mokykloje*dirba arti 18 metų. 
Šiaiš metais mokyklą lanko 25 
niokįjšidi. Mokyklą pradėjo 
lankyli -4 nauji mokiniai. Miš
rių šeimų: .(tėvas ar motina ne 
lietūviaį) mokyklą lanko 5 
mokiniai. - Antros kartos lie lu

vių kilmės tėvų mokykloje mo 
kosi 5 mokiniai. Tik vienas ki
tas jų kalba lietuviškai. Moky
tojai deda visas pastangas ir 
nemokančius ar silpnai mo
kančius mokinius išmokyti lie
tuviškai kalbcti ir rašyti. To
kie mokiniai, pasimokę porą 
metų mokykloje, išmoksta lie
tuviškai kalbėti, rašyti ir gra
žiai lietuviškei per mokyklos 
parengimus jau sako eilėraš
čius. Daugelis Melrose Parko 
lituanistinės inokvklos auklė
tinių yra baigusių aukštuosius 
mokslus, priklauso lietuvių or
ganizacijoms, gražiai kalba ir 
rašo lietuviškai. Jie įsijungia 
į Lietuvos laisvinimo kovotojų į 
gretas. Melrose Parko lituąnisi 
tinė mokykla susiorganizavo ir 
pradėjo darbą 1952 metais va
sario mėn. 2 č.- Mokyklą remia

•544 - 3880. Kadangi yra norin
čių koncerte dalyvauti, bet ne 
galinčių sudaryti stalui 10 as
menų, tai ir tokiems bus rezer
vuotos vietos, tik reikia Įsigyti 
pakvietimas pas A. Repšį ar 
pas K. Jukneli (telefonas FI 4- 
6820). Mokinių mamytės ir 
apylinkės ponios pagamins

inų maistą, kuris patenkins 
svečių ir labiausiai išlepintą 
skonį. Lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas ir LB vietos 
apylinkės valdyba kviečia vi
suomenę, kaip iš arti, taip ir 
iš toliau, koncerte skaitlingai 
dalyvauti ir tuo paremti litua
nistinės mokyklos išlaikymą. 
Pasimatysime koncerte.! Įėji
mas ir vakarienėy—7 auka 7,50: 
dol. asmeniui. Studentams ’(-L- 
3 dol-. -v

PRIEŠRYKLĮ
; Okeanografų suvažiavime E. 
Klark pranešime pasakojama 
apie Įdomų .bandymą su-rykliais. 
Pasirodo, į. baseiną, kuriame 
plauko ryklys, panardinus gelto
ną skridinį, ryklys bėga nuo jo 

• šalin ir ’ neprisiartina nei tada, 
kai prie v skridinio pakabinama 
šviežios ■ krau j uotos • mėsos.

SKAITYKPATS-IR PARAGIN G 
KitUS SKAITYTI’ 
N-AMJM rE-N-A£S‘;

Who is this lady?
k ______________ _________________________ ___________________ >

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

V Skrajojo po laukus ...
į S.- Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
ę krykštavimai. .Naujienose galima gauti- šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
■< siems bei jaunimui:
5 1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS/32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY-

NOKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš. vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
. 1 •' truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė- Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS,- pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1.50, • -

3. A. Giedrius, MURKLYS,. 24 apysakaitės-vaikams. Dail. V. Sinaan-

mokytas daktaras Adrian j apylinkės lietuvių visuomene.
BOsher tenykščius raganius ir Į Mokyklą glotoja 
“raganas” . skirsto į septynias 
rūšis: 1. “pranašus”, nusakan
čius ateitį, 2. “burtininkus”, bu
riančius kaulais ir tuo būdu nu
statančius* fizinių ir psichinių 
ligų diagnozę, 3. “žolininkus”, tu
rinčius kritų kartų gydymo sri
tyje paveĮdėtū patyrimą, 4. “už
kalbėtojus, -gydančius pasakai
tėmis ir įvairiomis .legendomis, 
5. “filosofus” ir 6. “didelius kal
vius”, kurie-’savo keliu yra ne
blogi preciziški mechanikai.

■ Dažniausiai tačiau' yra sutin
kamas “gydytojo-burtininko” ti
pas, kuris kartų yra burtininkas 
ir žolininkas. Jis vadinamas 

^‘saugoma” arba “goma”, o Ro- 
'dezijoj — “Nganga”.

Kokiu būdu pasidaro “gydy- 
tojai-burtininkai” ?

, Kaip pradžioje minėta, tai yra 
'ypatinga profesija, persiduodan- 
ti iš kartos karton, paveldima iš 
tėvų, motinų ir t. t. Įvedimas į 
tą'; profesiją, į tos srities darbų 
praktiką, atliekamas su ypatin
gomis apeigomis r kandidatas 
tam tikrą laiką turi išbūti vie
natvėje, pasninkauti; kartais 
kankintis, vartoti tam tikrus 
narkotikus ir pnš.

Tų gydytojų tarpe yra žmo
nių plačiai išsilavinusių, išsi

mokslinusių intelektualų. Pvz.: 
Vasamazula Credo Mutra, vyriau 
sias Zulusų tautos gydytojas, 
paveldėjęs savo vardą ir profe- 

' siją iš prosenelių ir tėvo. Jis yra 
autorius kelių labai vertingų li
teratūros, folkloro ir senos sa
vo tautos kultūros istorijos kny
gų. Kalpas Uoginius

ciu
, medžiagi

niai ir moraliai remia LB vie
los apylinkė ir kitos lietuvių 
organizacijos, kaip Lietuvių 
Amerikos piliečių- klubas.- Ta
čiau pačią sunkiausią mokyk
los išlaikiiBBp našta - neša, mo- 
kyklos mokiniųtėvai.

Tradicinis koncertas 
' 4 u.

Kas metai Lituanistinės mo- 
I • ■

kyklos tėvų į komitetas ir LB 
apylinkės valdyba mokyklai 
paremti rengia tradicinį meti
ni koncertą balių, šiais metaisv ± V-

koncertas 
mėn 14 d. Eagles Hall, Broad
way 147y 
Prasidė 7:30-vai. vakare. Kon
certo meninę programą išpil
dys operos solistės I. Motekai- 
tienės dainavimo studija, da
lyvaujant aktoriui — humoris
tui Juliui Balučiui, šokiams 
gros L. Bichnevičiaus orkest
ras. Koncerte dalyvaus JAV 
LB Chicagos apygardos pirmi
ninkas Jonas Jasaitis su ponia 
ir visa Melrose Parko miesto 
valdžia su burmistru La Spisa 
priešakyje. Miešto taryba jau 
yra rezervavusi du stalus po 
10 asmenų. Melrose Parko ir 
apylinkės lietuviai, dalyvau
dami koncerte, turės gerą pro
gą susipažinti su šarvo miesto 
valdžios žmonėmis. Stalai į 
koncertą jau baigiami išpar
duoti. Todėl visuomenė pra
šoma pasiskubinti rezervuoti 
stalus. Stalų rezervavimo ir 
smulkesnių informacijų gavi
mui reikia kreiptis į p. A. Rep
šį. paskambinus jam telefonu

įvyksta lapkričio

Melrose Park, III.

0S

kevičiaus iliustruota, 130 psl., SI,80.
4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖr 17 eilėraščiu, kaip 

pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai- dail. J.- Kiburo- iliustruota, 64 
p$L, kaina 5 doL

4 . 5. Meironis-, JAUNOJI LIETUVA} poema. 118 psl., Sl,00.
6. TyruottSį TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA; Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai -iliustruota, kietais viršeliais,- 217 psl 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. S3.00

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos, 
- vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės -

Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys, $3.00.
8. Jones Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 

Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00.

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

’ N A U J I E N- O S,
1739 So. HALSTED ST.. CTHCAGD. TLL. 60608. j
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LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBU 
FEDERACIJA

Jau nuo 1953 m. Chicago j e droš Moterų Klubų Federacijos 
nariu. Tarpinė grandis tarp jų 
yra Pabaltijo Moterų Taryba, 
kurios pirmininkės kaitalioja
si iš eilės — lietuvė, latvė ir es-

veikia Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija. Veikia ji kukliai, 
nesigarsindama, todėl, atro
do, visuomenė apie ją mažai
težino. O tai yra padalinys di
delės pasaulinės organizacijos 
“General Federation of Wo
men’s Clubs”, turinčios virš 
10 milijonų narių. Įsidėmėti
na, kad ši federacija apjungia 
moteris įvairiausių pažiūrų be 
rasės, tautvbės ar tikvbos skir
tumo. Ji siekia bendrų huma
niškų tikslų ne tik nesikėsin
dama niveliuoti atskirų gru
pių individualinių bruožų, bet 
priešingai, skatina juo išlai
kyti, puoselėti ir kelti aikštėn.

Klubų federacijos centro val
dyba turi būstinę Washingto- 
ne, su savo nariais — tautinių 
grupių junginiais — palaiko 
ryšius per suvažiavimus, pe
riodinius leidinius ir kt.

Lietuvių Moterų Klubų Re- 
deracijai pradžią davė 1947 m. 
Vokietijoje, Miunshene, įsikū
rusi Lietuvių Moterų Atstovy
bė. Tragiška išvietintų lietu
vių būklė, kada netekę Tėvy
nės, turto, artimųjų, mūsų 
žmonės buvo taip reikalingi 
paramos, toji liūdna būklė pa
skatino šviesias lietuves orga
nizuotis. Iniciatorių tarpe, jei 
neklystu, buvo Sofija Jasaitie
nė, Dr. Marija Krasauskaitė, 
Birutė Novickienė, Marija Ži
linskienė ir kt. Jos kreipėsi į 
dideles Tarptautines organiza
cijas, kaip Raudonasis Kry
žius ir kt. ir daug gera padarė. 
Ilgainiui po keletos persiorga
nizavimų, tapo minėtos Ben-

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

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

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit- t—.

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas Įvairiais klausiniais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia
- yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:
- čilcagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.

• Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis- 
; tines klastas ir melus; 95 psL

L Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 

-Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.
Dr. A. J. Gussen,ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo

mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL
. Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir Įdo

mios žinios apie tą šią dieną būtinybę. 32 psL
Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN

TOJAI. Polemika, 52 psl.
Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestą gyven

tojams. 40 psL
J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR- 

BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.
Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 

politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psL
Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei

dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
»'___ ..... ........................ . ...... . . _. _________ __________ <■
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608 if
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tė; Tarp jų vyksta glaudus 
bendradarbiavimas.

Lietuvių Moterų klubai yra 
trijuose kontinentuose: Euro
poje, Amerikoje ir Australijo
je. JAV jie veikia Philadelphi 
joje, New Yorke, Chicagoje, 
Peterson (New Jersey), Wa
terbury (Connecticut), Wa
shingtone, Bostone (Mass.), 
Stamforde (Con.), New Haven 
(Con.), Hartforde (Con.); 
Pietų Amerikoje — Bogotoje 
(Columbia), Kanadoje — To
ronto; Europoje — Miunche
ne, Stuttgarte, Hamburge, Dus
seldorfe, Romoje ir Londone; 
Australijoje — Eppinge (N. S. 
W.), Viso 20 klubų.

Dabartinė LMKF pirminin
kė yra Vincė Jonuškaitė Zau- 
nienė - Leskaitienė, gyvenanti 
New Yorke. Pati pirmoji pir
mininkė buvo Žilinskienė, pas
kui Birutė Novickienė, L. Bieliu- 
kienė.

Klubij veikla yra labai plati 
ir šakota, dažnai priklausanti 
nuo vietos ir laiko aplinkybių, 
narių sąstato, jų iniciatyvos, 
sugebėjimo ir santykių su sve
timtaučiais.

Pirmoje eilėje stengiamasi 
dirbti kultūros srity palaikant 
lietuvybę, stabdant išeiviją 
nuo nutautėjimo ir jungiantis 
su kitomis organizacijomis į 
bendrą kovą /už Lietuvos lais
vę. Nemažiau svarbūs tikslai 
yra kelti Lietuvos vardą sve-

Paveiksle matome besikeičiančias motery madas. Dabar pradeda eiti į madą kelnaitės. Užsimo
vus kelnaites, baigiasi kalbos kpie trumpus ir ilgesnius sijonėlius.

timtaučių tarpe, informuoti 
juos apie mums didžiųjų kai
mynų padarytas ir daromas 
skriaudas, apie lietuvių tautos 
kūrybingumą nepriklausomy
bės laikais ir jos troškimą at
gauti laisvę.

Veikliausiai iki šiol pasireiš
kė New Yorko Klubas, gal bū
ti todėl, kad ten veikia Centro 
komitetas. Įsikūręs 1950 m., pa 
rodė daug iniciatyvos, laiku 
svarbiais momentais reiškėsi 
spaudoje, rašė vyriausybei ir 
Jungtinėms Tautoms memo
randumus, protesto laiškus 
prieš komunistų kėslus, ruošė 
lojalumo JAV vyriausybei ma
nifestacijas, paskaitas, paro
dėles, mezgė ryšius su svetim
taučių organizacijomis, plati
no informacinę literatūrą apie 
Lietuvą ir k t 1968 m. išleido 
informacinį leidinį anglų kal
ba “The Lithuanian Women”.

Iš atskirų klubų veiklos pa
žymėtinos šios: dalyvavimas 
antikomunistinėse manifesta
cijose, suruošimas genocido 
parodėlių, kėlimas aikštėn 
Lietuvai padarytų okupanto 
skriaudų, rusų žiaurumų, ben
dradarbiaujant su latvių ir estų 
klubais informavimas JAV vi
suomenės per radiją, ir televi
ziją, platinimas antikomunis
tinės literatūros; rėmimas li
tuanistinių mokyklų, teikimas 
stipendijų besimokantiems lie
tuvių kalbos, ruošimas įvairių 
minėjimų saviems ir svetim
taučiams (K. Donelaičio, kara
liaus Mindaugo vainikavimo, 
Steigiamojo Seimo sukakčių 
proga ir kt); dalyvavimas 
tautų festivaliuose demonst
ruojant lietuvių liaudies meną, 
juostų audimo techniką, pa
ruošiant lietuviškais ornamen
tais Kalėdų eglaites, lietuviš
kų valgių Velykų stalus, priė
mimus svetimtautėms infor
muojant jas apie Lietuvą: 
ruošiant koncertus ir literatū
ros vakarus tikslu paremti sa
vo menininkus; rūpinimasis 
apleistais seneliais; ruošiant 
madų parodas lėšoms telkti ir 
kt

Iškeltina, kad praeitą vasa
rą LMKF Centro Valdybos at
stovės dalyvavo bendrame 
GFWC suvažiavime, kuris 
įvyko San Antonio, Texas. 
Pirmininkę atstovavo Washin- 
gtono klubo pirmininkė L. 
Eurkienė kartu su Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirmininke G. 
Žilioniene. Tuo būdu dvi lie- 

Iii

tuvės turėjo j progos aktyviai 
dalyvauti tard tūkstančio įvai
rių tautų atstovių suvažiavime, 
kurs praėjo | gražioj e darbo 
nuotaikoje ir purioje tarp kitų 
priimtų rezolucijų buvo pri
imant' mums f ypač svarbi, nes 
pasmerkianti ‘komunistinę ag
resiją pasauki

Gal pravartu mums kiek 
smulkiau susipažinti 311 Chi- 
sagos Klubo | veikla, šis klu
bas įkurtas 1953 m. V. Jonuš- 
kaitės pastangomis. Pradžiojeikad per daug turime organiza- 
San £yvai pabraukęs mūsų vi- cijų, reikėtų burtis i mažesnį 
suomenės dėmesį, vėliau lyg skaičių, bet veikti energingiau, 
apmiręs ir vėl prieš keletą me šis priekaištas tik iš dalies yra
tų pagyvėjęs, i Jis suruošė bir- teisingas, nes šioje šaly tik gau- 
želio trėmimo dienų minėji- sesnis organizacijų skaičius ga
rną, organizavo antikomunis
tines manifestacijas, lietuvių 
liaudies meno parodas (Logan 
Square viešos bibliotekos vie
tinės YWCA Skyriuje, Mc Cor- 
mic Place ir j Navy Pier tarp
tautinėje mugėje). Minėdamas 
taip anksti mirusią ir labai vei
klią C. K. Klubo pirmininkę Li- 
giją Bieliukieįię, klubas pado
vanojo Washingtono Klubo 
būstinei gražų kandeliabrą, 
pavadinant jį “Ligijos šviesa”.

Žymiausias Chicagos Klubo 
pasireiškimas rĮvyko 1966 m.. 
Buvo švenčiama GFWC 50 
metų gyvavimo jubiliejus. 
Chicagos Klubas pakvietė į 
mūsų miestą suvažiavusias da
lyves į lietuviškas vaišes. Įta
kingos viešnios’ didelių vals
tybių klubų atstovės, diplo
matų žmonos, susidomėjusios 
klausėsi informacijų apie Lie
tuvą, . žiūrėjo čia pat suruoštas 
parodėles, lietuviškų; šokių 
programą. Atrodė, kad visos 
jos reiškė gyvų simpatijų mū
sų kraštui.

Pastaruoju metu Chicagos 
klubas daugiau kreipė dėme
sio į tuos savo įstatų tikslus, 
kurie skatina kelti lietuvių kul 
tūros reikalus.

Dabartine valdybą sudaro 
šie asmens: daugiausia klubui 
pasidarbavusi ilgametė pirmi

Pati naujausioji italy motery mada 
iiam rudeniui. Ji mažai kuo skiriasi 
nuo anksčiau buvusi y moteriiky dra- 

bužiy mady.

ninkė, turėjusi daugiausia ry
šių su svetimtautėmis, Marija 
Kriaučiūnienė, narės — K. Le
onai tienė, Linkevičienė, O. Lo 
ren tienė, M. Macevičienė, E. 
Sidzikauskienė, J. Valdienė.

Tenka . su apgailestavimu 
stebėti, kad per paskutinius 
metus bendrai visos mūsų or
ganizacijos rodo nuovargio žy
mių, jų veiklumas apsnūsta, 
kai kurios mažos organizacijos 
visai nutyla. Skundžiamasi,

Ii pritraukti daugiau narių ir 
plėsti savo veikimą. Geriau 
laikosi tos, kurios turi savo 
skyrių įvairiuose miestuose. 
Centras duoda paskatinimo pe 
riferijoms, o paskiros grandys 
savo keliu turi progos reikšti 
daugiau iniciatyvos, pritrauk
ti naujų žmonių.

Mūsų kova už laisvę nėra 
beviltiška, ji tik reikalauja 
daug kantrybės, ištvermės. Ma
ža mūsų tauta, menkos niūsų 
pajėgos, užtat visuomeninėje 
veikloje turi dalyvauti kiek
vienas jos subrendęs narys.

1970. XI. 8 d. 2 vai Jaunimo 
Centre Chicagos LMKF rengia 
metinį susirinkimą. Sąmonin
gos lietuvės turi parodyti, kad 
joms rūpi šios organizacijos 
tikslas, sąmoningos lietuvės 
turėtų gausiai tame susirinki-
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Daugumui neturtingų 
nėra kitos išeities

Prezidento komisijos miestų 
problemoms tirti ekonomistas 
Anthony Downs tos komisijos 
studijų išvadoje pareiškė, kad 
veik pusė Amerikos neturtingų
jų miesto gyventojų yra tiek 
skurdo sąlygų surakinti, kad be 
pagalbos net ateityje negalės iš 
skurdo išsivaduoti.

Jis parodė, kad iš kiekvienų 
penkių beturčių šeimų dvi šei
mos turi vaikus žemiau 18 metų 
amžiaus, apie 20 nuošimčių tų 
šeimų narių yra senesnio am
žiaus, beveik 5 nuošimčiams tų 
šeimų vadovauja darbui netikę 
vyrai, o 24 nuošimčiams vado
vauja darbui netikusios mote
rys.

Pasinaudodamas 1968 metų 
statistika Downs apskaičiuoja, 
kad jaunų beturčių žemiau 18 
metų amžiaus miestuose yra 5.4 
milijonai ir kad tarp 1959 ir 
1968 metų skurdžių šeimų, ku
rių galvomis yra moterys, nuo
šimtis padidėjo baltųjų tarpe 38 
nuošimčiais, o juodžių tarpe 73 
nuošimčiais. Iki 1985 metų ne
baltųjų, moterų vadovaujamų 
šeimų miestuose padidėsią iki 
95 nuošimčių.

Smogas sukelia vėžį
D r Joseph Boyle savo pra

nešime krūtinės ligų chirurgų 
kolegijai Los Angeles pareiškė, 

me atsilankyti ir įsijungti 
klubo pradėtą veiklą.

V. Sruogienė DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA : | 

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi" I 
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 AL; 
Rūko lengvas, vaizdus gražia, literatūrine forma pasakoji- 
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie-’ 
šuolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.-; j ;. . 1 - ;

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENTAS, į 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido ĄmeL'; 
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 in. -200.pšlųįi 
kaina 2 dol. . '. -L'? -Lfv

• -- - ' - r' -. • - - - - . • . -'L • •
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kad žmonėms, turintiems vė
žio ligą pradinėje stadijoje ta 
liga dažnai pranyksta, jei as
muo laiku pasišalina iš smogo 
užterštos aplinkos. Vienu at
veju vėžio celės paciento plau
čiuose dingusios vos savaitei 
praėjus po to, kai tas pacien
tas apleido smogo persunktu 
Los Angeles miestą. Tačiau 
dar daugiau vėžinių celių atsi
radę kelioms savaitėms praė
jus po to, kai pacientas vėl su
grįžo.

Dr. Boyle pasakė, jog tyri
mai parodę, kad kai kurie ve

iziu sergantieji ir kitokias plau
čių ligas turintieji parodė dra
matišką pagerėjimą kai pasi
šalino iš Los Angeles arba pra
dėjo kvėpuoti filtruotą orą.; '

Kas penktas nervuotas
Viešosios sveikatos įstaigą 

Washingtone praneša turinti 
Įrodymą, kad kiekvienas pei
ktasis amerikietis yra turėjęs 
nervų pakrikimą arba jautęs 
tokį artėjantį. įstaigos teigimai, 
ištyrus 6,672 asmenis nustaty
ta, kad arti 60 nuošimčių su
augusiųjų yra nervingi: .

Apžvalga rodo, kad dides
nis nuošimtis moterų negu vy
rų turi pairusius nervus. Reikš 
minga esą, kad nervų, pairimp 
ženklų juodųjų moterų tarpe 
esama daugiau kaip baltųjų 
tarpe.

“NAUJIENOS ° KIEKVIENO >

DARBO ŽMOGAUS
DRAUGAS IR BIČIULIS .
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Mongolai - Lietuvon, 
lietuvaitės - Mongolijon

Jau visa savaitė sovietų žinių agentūros praneša, o 
sovietinė spauda rašo apie Mongolijos “liaudies respub
likos” pirmininko J. Cedenbalo delegaciją Maskvoje. At
važiavusieji mongolai ilgai tarėsi su Brežnevu ir Kosy
ginu apie mongolų santykius su komunistine Kinija, apie 
prekybos ryšius su Sovietų Sąjunga. Nekreipėme dides
nio dėmesio Į ši mongolų pasitarimą su sovietų valdžios 
atstovais, nes manėme, jog tai yra vienų komunistų suo
kalbis prieš kitus komunistus. Maskvos komunistai ban
do patraukti savo pusėn Ulan Batoro komunistus, kad 
sudarytų bendrą frontą prieš Pekino komunistus.

Bet.šiandien ta pati sovietų žinių agentūra jau pra
neša apie didelę lietuvaičių delegaciją Ulan Batore. Ulan 
Batoras yra komunistinės Mongolijos sostinė. Vilniuje 
leidžiama “Tiesa” pirmame puslapyje aprašinėja apie 
Cedenbalo atsisveikinimą su A. Kosyginu, D. Polianskiu 
ir K. Katiušovu Vnukovo aerodrome, apie laimingą at
vykusių komunistų sugrĮžįmą į Mongoliją ir apie lietu
vaičių mongolams giedamas giesmes ir šokius.

. Kosyginas, matyt, padarė gerą sutartį su atvyku
siais mongolais komunistais. Norėdamas atsilyginti Ce- 
denbalui už prižadą būti sovietų pusėje, jeigu kiltų kon
fliktas su Maocetungu, jis pasiuntė gražių šokėjų ir dai
nininkių būrį į Ulan Batorą. Cedenbalas, matyt, paramą 
prižadėjo rusams. Logika, rodos, reikalauja, kad Kosy- 
ginas pasiųstų Ulan Bątoran dainuojančias ir šokančias 
rusaites. Bet sovietų imperijoj veikia kita logika, kuri 
rusams liepia žarijas žarstyti svetimais pirštais. Mongo
lai komunistai prižadėjo paramą rusams, o komunistai 
rusai pasiuntė į Ulan Batorą lietuvaites.

Lietuviams mongolai yra seniai pažįstami. Kuni
gaikščiui Vytautui teko susikirsti su mongolais keturio
likto šimtmečio pabaigoje. Ties Vorkslos upe įvyko smar
kus mūšis, kurio metu bajorinė Vytauto kariuomenė 
buvo sumušta, pats Vytautas vos nežuvo, bet ir Aukso 
Orda neteko galios tolimesniems užpuldinėjimams. Mon
golams praėjo noras veržtis į vakarus ir į šiaurę.

Ne vien Vytauto laikais lietuviams teko susidurti su 
mongolais. Okupacinei sovietų valdžiai pradėjus planuo
ti pirmą lietuvių išvežimą į prievartos darbo stovyklas, į 
Lietuvą buvo atgabenti mongolai čekistai, kurie atliko 
patį biauriausią išvežimo darbą. Mongolai čekistai lietu-

trims mėnesiams ________  $5.00
vienam mėnesiui  $1.75
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UNIVERSITETAI PRADEDA ATSIPEIK 
■

Profesoriai prieš "arogantišky kūtvėlų t i ran i į
WASHINGTONAS. — Nauja 

profesorių organizacija, pasiva
dinusi U. P. A. O. (Universitetų 
profesoriai už akademinę tvar
ką (, įsisteigusi praeitą liepos 
mėnesį iš 250 universitetų ir ko
legijų ir turinti 500 narių, atme
tė prezidento Nixono komisijos 
rekomendacijas ir pareikalavo 
griežtų valdžios priemonių de- 
monstratoriąms universitetuose 
sukontroliuoti. Jie taip pat pa
reikalavo , kad sprendimų ga
lia aukštosios mokslo įstaigos 
būtų atimta iš administratorių 
ir perduota fakultetų nariams 
ir patikėtiniams (trustes).

Dr. William H. Robert, Ka
talikų universiteto profesorius 
ir U; P. A. O. iždininkas, pa
reiškė, kad kolegijų administra
torių yra pareiga” pašaukti įs
tatymų prižiūrėtoju, tokius kaip 
vietinė policija, jei viešoji tvar
ka tikrai yra ardoma”.

‘‘Įstatymų vykdymo prižiūrė
tojai nėra atsakingi už šaudymą 
žmonių, kurie toms smurtingoms 
netvarkoms vadovauja”, pasa
kė prof. Robert. “Demonstruo
tojus reikia kaltinti”.
“Pilna nosis nuo pasišlykštėtinų 

studentų “revoliucionierių” 
išdaigų

vius suiminėjo, jie lietuvius į stotis vežė, o vėliau tie pa
tys mongolai galvijinius vagonus lydėjo į šiaurės Rusijos 
tundras. Kai sovietų armija pradėjo veržtis į vakarus, 
mongolų batalionai ėjo priešakinėse eilėse. Kada karo 
pabaigoje reikėjo “pamokyti” lietuvius, mongolų batal
ionai šukavo Lietuvos miškus, gaudė žmones ir šaudė 
kiękviną miške sutiktą lietuvį.

Mongolų netrūksta Lietuvoje ir šiandien. Šiaulių, 
Radviliškio, Vilniaus, Alytaus ir Klaipėdos kareivinėse 
pilna mongolų. Okupantas siunčia mongolus į Lietuvą, 
kad įvarytų lietuviams daugiau baimės; kad lietuviai ir 
negalvotų apie laisvę ir nepriklausomybę; kad kiekvie
nam lietuviui būtų aišku, koks cerberis jį saugo, jeigu 
jis vis dėlto drįstų pasipriešinti okupantui rusui. Euro
pai mongolas visą laiką buvo didelė pabaisa. Mongolų ba
talionai buvo išmesti Čekoslovakijoje, mongolų yra ir 
Lietuvoje laikomoje sovietų.armijoje. ,

Mongolijon .išsiųstų lietuvaičių, priešakyje yra dai
nininkė E. Kaukaitė, o mergaites kelionėje ir Ulan Ba
tore prižiūrės dainininkas E. Kaniava. Tai tas pats ko
munistas Kaniava, kuris praeitais metais važinėjo į Ame
riką, bet. imperijai nedavė pageidaujamų rezultatų. 
Amerikon nišai jo daugiau nebesiunčia, jbet užtat jis 
pasiųstas ilgon kelionėn į Ulan Batorą.

Ar nebūtų daug geriau, jeigu mongolams nereikėtų 
važinėti į Lietuvą, o lietuvaitėms važinėti į. Mongoliją? 
Iš tų kelionių naudojasi tiktai rusai. Tos kelionės jokios 
naudos neneša nei mongolams, nei lietuvaitėms. Rusai 
naudoja mongolus lietuviams pavergti, jie naudoja lie
tuvaites mongolų nervams dirginti. Mongolai būtų nau
dingesni pačioje Mongolijoje, o Įietųyaitės :gąlėtų dirbti 
daug naudingesnį ir garbingesni darbą pačioje Lietuvoje.

Montanos universiteto istori
jos profesorus K. Ross Toole, 
autorius straipsnio “Man jau 
gana tų riaišininkų”, atsišauk
damas į “žmonių sveiką protą”, 
pakaltina atsakinguosius kad 
jie stokodami kur reikia drąsos 
ir ryžto bailai slapstosi po to
lerancijos priedanga, leidžia iš
bujoti arogaitiškų kūtvėlų Ura
nijai ir terorui ir sukelti dirbti
ną nerimą.

“Aš esu 49 metų amžiaus”, 
pradeda prod. Toole. Man ėmė 
daug metų ir kaštavo nemažai 
triūso ir prakaito, kol atsiradau 
kur esu šiandien... Aš užaugau 
ūkinės krizės metu; ketverius 
metus kare praradau; turiu dau
giau negu sunkiai dirbti; esu 
“liberališkai’ galvojantis žmo
gus; laikausi sveikųjų žmonių 
proto, ir visų lipių (kūtvėlų), ko
vingų anarchistų ir visos tos 
nesąmonės jai turiu iki sočiai”.

“Aš turiu pilną nosį visų tų 
pasišlykštėtinų studentiškų “re
voliucionierių” išdaigų, jų barz
dotų veidų, jų nešvarių plaukų, 
jų smarvės ir jų “taktikos”, ku
ri yra vaikiška, tačiau brutali, 
naivi tačiau pavojinga — iš
raiška arogantiškos tironijos, 
išpaikintų slunkių tironijos”...

Atsiųsta paminėti
SĖJA 1970-3. Anksčiau būda

vo paaiškinta, kad tai “tautinės, 
demokratinės minties laikraš
tis”. šiame Nr. 3-tas paaiškini
mas pašalintas. Redaktorius 
Liudvikas Šmulkštys, redakcinė 
kolegija Boreiša, Dailidka ir La
zauskas, administratorius Ur- 
belis.

Nuo kada vaikai griežia 
pirmąjį smuiką?

Kaip profesorius ir septynių 
nuo 7 iki 23 metų amžiaus vai
kų tėvas aš mačiau šią naująją 
gentkartę priaugant ir žinau, 
kad daugumas jų yra šaunūs pui
kūs vaikai, rašo toliau prof. 
Toole. Bet nedaugelis jų nėra 
tokie ir fatališka yra tai, kad 
toji mažuma gresia daugumą pri
slėgti prie sienos. Prieš tą ma
žumą aš neturiu nieko, bet mane 
pasibaisėjimas ima, kad dau
guma visa tai prisiima ir duoda
si piktnaudojama. Todėl... sa
kau; “Laikas visam tam pada
ryti galą”.

Mes esame savo “jaunesnei 
gentkartei” skolingi, kiek ir vi
sos kitos “senesnės gentkartės” 
jaunesnėm buvo skolingos: mei
lės, iki tam tikro laipsnio globos 
ir pagalbos — ir respekto, kuo
met jos to nusipelno. Tačiau ji 
(jaunesnioji gentkartė) neturi 
jokių teisių į mūsų" sielas, į mū
sų privačią aplinką, į visą mūsų 
gyvenimą...

Kiekviena gentkartė padaro 
klaidų; taip jau visuomet buvo ir 
visuomet bus. Ir mes savo dalį 
įdėjome. Bet manoji gentkar
tė padarė Ameriką geriausią 
gyventi šalį pasaulyje”...

Trumpai nusakęs, kaip Ameri
ka savo dabartinės padėties pa
siekė, -iškeldamas jos svarbiau
sius laimėjimus ir pralaimėji
mus, profesorius sušunka: “Ta
čiau jos didžiausia klaida yra ne 
Vietnamas; jos didžiausia klai
da yra ta, kad ji savo svarbiau
sios atsakomybės nusikratė ir 
prieš jaunuomenę bailiai kapitu
liavo”.

“Nuo kada vaikai šalyje pir
muoju smuiku griežia? Kokia 
teise, kokiu nuopelnu ir pagrin
du nepribrendę jaunikliai, ku
riems supratimui ir įvertinimui 
amžiaus metų trūksta, yra iške
liami mūsų amžiaus išminčiais?

...Jie nenori klausytis ir dis
kutuoti; jie tik nori perrėkti ir' 
akmenis svaidyti... Tad kodėl 
mes pakenčiame, kad arogantiš
ki, gatvės vaikėzai šlapintųsi ant 
mūsų įsitikinimų ir mūsų vie
šųjų įstaigų pastatus terštų?

Policija čia mums nieko ne
gali padėti. Mūsų gentkartei ir 
jų gentkartei — padėti gali yien 
tik mūsų jais pasibiaurėjįmas 
ir mūsų pasišlykštėjimas.

Turinyje: Vji|£o persitvarky
mai (editorialas); P. Stravinsko; 
Nesusipratimai laisvinimo klau
simais; Mykolo Sleževičiaus iš 
1923 metų Lietuvos Ūkininko 
kalendoriaus paimtas: Partijos 
Steigiamajame Seime; du straip
sniai apie Feliciją Bortkevičie- 
nę (antrasis Dr. Balio Matulio
nio) ; J. Audėno: “Kada Lietu
vos demokratai virto spcialis- 
tąis?”, Antano Suginto: “Pasta
bos dėl J. Audėno straipsnio, J. 
D.: Prisiminsime Balį Sruogą; 
Z. Z.: Mūsų mirusieji —Tadas 
Ivanauskas ir kai kurių skai
tytojų bei bendradarbių laiškai, 
kuriuos vienu sakiniu susumuo
ja S. Stravinskas: “...Sėjos re
daktorius kol. Liudo Šmulkščio 
paprašytas mielai rašau dėl tų 
nesusipratimų (laisvinimo klau
simais. Red.) ir šiame laikraš
tyje, taip gražiai redaguojamoje 
LVSL Sėjoje”. (Pabaigoje re
daktoriaus Pamaivos.

ŠVIEIMO GAIRĖS: Lietuviš
kojo ugdymo žurnalas Nr. 3 (7). 
Leidžia JAV LB švietimo Tary
ba, Čikaga, 1970 metai.

švietimo Gairių redakciją su
daro:-Petras Maldeikis, redakto
rius; red. nariai ir pavaduoto
jai A. Rinkūnas, V. čižiūnas, 
Gintarė Ivaškienė, Stasė Peter
sonienė ,ir Juozas Tamulis; 96 
puslapiai.

Turinyje apstu tokių aktualių 
temų kaip P. M.: Kas lietuviu
ką išauklės lietuviu?, Kun. Dr. 
J. Gutausko: šeima — lietuvy
bės pagrindas; Daktaro Ro
mualdo Kriaučiūno: Jaunimo 
psichologija; toliau visa gausa 
straipsnių tokių autorių, kaip 
prof. dr. A. Salys, D. Orantaitė, 
J. Plačas, J. Juknevičienė, J. Ma- 
silionis, A. Rinkūnas, Dr. B. Mo- 
tusienė, Anatolijus Kairys, J. 
Matulaitienė, P. Maldeikis, A. 
Saulaitis ir J. Varnas,

Leidinys baigiamas Amerikos

Valdžios įstaigos bando įvairius filtrus automašinoms. Paveikslo vir- 
šuįe, kairėje matomas filtras buvo uždėtas ant I960 metu sunkveži- 
mio be įokiy dūmy kontrolės įrengimu. Dešinėje — filtrsa iš sunk
vežimio, kuris turėjo kontrolės įrengimus. Apačioje matomas filtras 

išimtas iš mašinos, kuri buvo varoma natūraliomis dujomis.

TJpluvįų Mokytojų Sąjungos 
simpoziumu apie Bažnyčios vaid
menį lietuvybės išlaikyme, kur 
be kt. pabrėžiamą, ‘‘kąd naujie
ji Vatikano nuostatai įpareigo
ja tėvus, mokytojus, auklėtojus, 
o ypač dvasiškiją pasirūpinti, 
kad lietuvių vaikai paveldėtų lie
tuviškus religinius papročius ir 
maldą savo tėvų kalba”.

Ąutomębilizmas ir 
gyvūnija

JAV automobilių asociacija 
atliko specialius tyrimus, kuriais 
siekė nustatyti, kiek gyvūnų 
žūsta plentuose. Pasirodė, jog 
kasmet Amerikoje automobiliai 
užmuša apie milijoną paukščių 
ir gyvulių. Tai yra daugiau, ne
gu kasmet jų nušauna medžio
tojai. Vien tik Floridos valstijo
je per vieną dieną po automibi- 
lių ratais žūva 5,000 putpelių, 
250 kalakutų ir apie 200 vove
rių, daugybė giesmininkų, grau
žikų ir roplių. Pensilvanijos vals
tijoje 1967 m. automobilininkai 
užmušė 22,610 elnių.

Automobilių aukomis tampa 
elniai, barsukai, lapės, voverės, 
ežiai (labai dažnai), triušiai, 
kurmiai, kirstukai, žiurkės, ro
pliai ir vąrlės. Keista, tačiau 
rupūžės patenka po ratais labai 
retai.

Bendrą žūstančių gyvūnų skai
čių nelengva nustatyti, nes daž
nai automobiliai nusviedžia sa
vo aukas toli į šalį, todėl jas sun
ku pastebėti. Be to, sužeisti gy
vūnai nuropoja ir dvesia kitoje 
vietoje. Specialistai teigia, kad 
kartu su maisto trūkumu autos
trados yra vienas pagrindinių 
veiksnių, nulemiančių daugelio 
paukščių gausumą atskiruose 
rajonuose. Dvėseliena mintan
tys paukščiai jau įprato skrai
dyti išilgai autostradų ir rinkti 
sutraiškytus gyvūnus.

VLADAS MINGĖLA

Matas Antanas Milukas -
85 metų sukaktuvininkas

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

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

Juozas Mikitas
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Tačiau 61 metų amžiaus žmogui ameri

kinėse įstaigose nebuvo Įmanoma gauti 
■ darbo, tad, kaip prityręs administratorius 
' > ir spaudos žmogus darbą gavo “Amerikos” 

spaustuvėje ir leidykloje. Betgi prie šio 
v laikraščio neteko ilgai dirbti, nes ilgai

niui trys katalikiški laikraščiai susijungė Į 
vieną, kuris ir šiandien eina “Darbininko” 
vardų Biooklyųe Niujorke. Pagaliau am-

m
w

?

žiaus paštai padidėjus, neužilgo teko išeiti 
su visai mažyte pensija.

AR TIK VISOMENININKAS?

Matas Milukas laikytinas ne tik visuo
menininkas, bet ir senų laikų spaudos pla
tintoju — spaudos žmogumi. Jis laikyti- 

' nas ir žurnalistu ir literatūros vertėju. Gai
» la, kad jis nerinko savo paskelbtų straips- 
į nių, tačiau jų šimtai yra paskelbta kun.

Antano Miluko leistuose laikraščiuose: 
“žvaigždėje”, “Garse’', “Darbininke“,

“Amerikoje” ir kituose laikraščiuose: ypač 
daug rašė 1906 — 1909 metų laikotarpiu. 
Jis laikytinas knygnešiu — spaudos platin
toju.

POLITRKAI GAUDĖ IR ŠAUDĖ 
UKRAINIEČIUS

Po II Pas. karo, su šeima vykdamas 
Amerikon Matas Milukas trumpam buvo 
nukeltas į “Melbourne” stovyklą, esančią 
už pusės kilometro nuo lenkų (vėliau ar
mėnų) .stovyklos. Kaip ir kiekvienas ki 
tas įvykis, “Melbourne” stovyklos įsteigi
mas, jos gyvavimas, turi ir savo istorijėlę.

Lenkams išvykus namo, “Melbourne” 
Funkelkaserne ruimingi pastatai buvo pa
skirti atgabentiems armėnams, išskyrus 
vieną dešinėje pusėje riogsantį trobesį, ku
riame dar gyveno ukrainiečių likučiai. 
Kaip jau minėta, daugumos ukrainiečių, 
kažkokiais mum nežinomais sumetimais, 

sovietų gipkluo- 
tiem politvadovams ir raudonarmiečiams. 
1945 m. rugpjūčio 23 d. tie žiaurūs išsigi
mėliai noriai atliko savo pareigą; jiem 
nuoširdžiai talkininkavo daugumas Ųnrros 
pareigūnų amerikiečių, anglų: ukrainie
čiai buvo žiauriu būdu prievarta sugaudyti 
ir pakrauti. į sunkvežimius. Jų tolimesnis 
likimas buvo baisus. Sugrįžo tik tie, ku
riems pavyko vėliau iš važiuojančio trau
kinio iššokti ir gyvais palikti.

Kai ukrainiečiams skirtoje stovykloje 
paliko daug tuščios erdvės Matas Milukas 
pasistengė ten tam tikrą kiekį lietuvių 
įsprausti

I
I prievarta buvo atiduoti

MATAS ATLEIDŽIAMAS -Iš 
TARNYBOS UNRROJE

šios stovyklos direktorius ir Mato Milu
ko tiesioginis viršininkas buvo JAV armi
jos pulkininkas Thogiąs.Milligąn kilimo iš 
Kalifornijos valstybės. Mato pasakojimu 
jis buvęs humaniškas žmogus gilios ir 
plačios erudicijos, labai nuoširdus, tole- 
rantas ir beveik visada malonus ir links
mas —geros nuotaikos. Matas Milukas su 
juo turėjo gerus draugiškus santykius. 
Thomas Milligan užjautė pabėgėlių nelai
mę ir stengėsi jų tragišką buitį mažinti 
arba lengvinti. Tuo tarpu Unrros centri
nės įstaigos direktorius, Stuttgarte, buvo 
anglų karininkas McNeil: visad piktas, ne
patenkintas, surūgęs gyvenimu nusivylęs. 
Thomas Milbgan it McNeil abu buvo airiai 
ir protestantų tikybos, bet jie vienas nuo 
kito labai skyrėsi. — kaip diena nuo nak
ties. Tiesa, jie tarpusavy lyg ir draugavo: 
vienas kitą net aplankydavo, bet iš jų gir
dėtų pokalbių nesijautė ir nesimatė nuošir
dumo bei glaudaus ryšio: niekas negalėtų 
atspėti, kad jie būtų tos pačios tautos žino 
nės.

ANGLAS MCNEIL NUGALI
AMERIKIETI PULK. M1LLIGANĄ
Karlą Matas pasiūlė pulk. Milliganui 

tuščiuose, ukrainiečių bloko kambariuose 
apgyvendinti vieną kitą lietuvį pabėgėlį, 
kurie ėmė lankytis pas Miluką, norėdami 
pasprukti iš prancūzų zonos stovyklų. Jis 
paklausė Mato pątarįmo su sąlyga, jeigu 
tam nepasipriešins Unrros centras. To, 

aišku, užteko Milukui. Darydamas naujų 
stovyklos gyventojų sąrašą, jis pradžiai 
įrašė du lietuvius, tylilligan po tuo sąrašu 
pasirašė, o centrinė įstaiga to nepastebėjo 
ir jį patvirtino. Sekančiuose sąrašuose lie
tuviškų pavardžių pagausėjo. Jis įmaišy
davo tarp lietuvių kokį vengrą, rumuną 
ar kitos tautybės pabėgėlį. Tokių būdu 
pavyko i šią stovyklą įtraukti 72 lietuvius. 
Kadangi lietuviai buvo padorūs, ramūs,, 
niekur ^blogiu nepasireiškė, tad niekas į 
juos neatkreipė dėmesio, kad čia gau
sėja skirtingos tautos dypukų. Tik į 1946 
m. pavasarį ylą išlindo iš maišo. Tuomet 
atsitiktinai, (greičiausia komunistų šni
pai bus.įskundę), pastebėta, kad Funker- 
kasernėje “neteisėtą!” gyvena tokia djde-- 
lė lietuvių grupė. Prasidėjo tardymai, kal
tininkų ieškojimas. Kadangi kaltininkų 
“nesurasta”, pasistengta tą nemalonų “lie
tuvių klausimą” likviduoti. Šios stovyklos 
artumoje buvo sekvestruota tam tikras kie
kis atskirų vokiečiams priklausančių na
mų “zydlųng”, į juos, be niekur nieko,' 
apgyvendinti visi “nubaustieji” lietuviai. 
Tas naujas lageris gavo “Melbourne” yar-. 
dą. Betgi ir po to nemaloni trintis tarp sto
vyklos direktoriaus ir centrinės įstaigos ne 
sibaigė. Bet..., ilgainiui, anglų karinin-- 
kas Me Neil nugalėjo ąmerikietį pulk. Milli 
ganą. Jis buvo nubąustas ir iškeltas į savo 
dalinį, o tuo tarpu į Funkerkazeme įsi
kraustė anglas Me Neik Tuomet ir Mato 
Miluko tarnyba neilgai tesi tęsė: jis buvo' 
atleistas.

Po tų nemalonumų Matas Milukas bu
vo perkeltas į “Melbourne” Unrros sto

vyklą. Tuo tarpu jo duktė dr. Emilija Ma
tulaitienė buvo veikiančio dispanserio (li
goninės) vedėja tad ten ir pasiliko.

“HE HAS DONE GOOD JOB”

Matas visados buvo geležinės pareigos 
žmogus. Nepaprasto sumanumo! Trijų ar 
keturių viršininkų buvo aukštai įvertintas. 
Jo atestacijas puošė šie žodžiai: “He.has 
done good job”. Ir kada McNeil atleido 
Miluką iš tarnybos, jis teisinosi tai darąs 
tik .dėl anglų tradicijos, esą sekretorjaus 
pareigas tegali eiti tik moteris. Po nęužilgo 
jis atsigabeno žydų tautybės gana grąžią 
merginą.

(Bus flaugjąu)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJI E N a

Jau pasirodė knypę rinkoje 
na u (aus loji tDan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KILIMU
~ “j VILNIŲ

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

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

Čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO 8, ILLINOIS
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t*. ANNA. BALTOMS 
akių, ausų, nosim 

IK GWKLM . LIGOS « 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofise telef.: PRospect 8-32291 

Rexid. telefu WAIbreok 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vak ryto, 

nuo 7 iki 9 yah vak. Treč. uždaryta, 
agonius priima tik susitarus.

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crewford 

Medical Building). Tai. LU 5-6448 
Pnima ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽIS
PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

(ZaL: kas dieną po pietų 1-3; vak 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniai« 
ITečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

Wt PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

PirmacL, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą parėmė 
optometristaa

DR. EDMUND E C1ARA 
27W H. 5lst STREET 

Tel.: GR 6-2400
/ak pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt; 10—4, ir 

šeštai 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EIS1H -EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

PERKRAUSTYMA1

Apdraustas parkraustymas 
ii (va irt y atstu try. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place' 

TeL: FRontiar 8-1882

I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
Leonard Funeral Home

TĖVAS
MARQUETTE

‘ De Young - Vroegh Funeral 
Home

nes lenktynių metu jo 
eistas.

ORTHOFEDAS-PROTEZ1STAS ] 
Aparatai • Protena, Med. Bax> 
dažau SpaciaM pagalba koloms I 
(Arch Sapparts)^ tr< t. t.

:x

i

VaL: 9—-4 ir 8. šeštadieni 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKO

2850 West 63rd St, Chicago, lit 606Z9 
Telef.: PRospect 6-5084

Leidimai — Pilna apdraudė 
7ŪMA KAINA 

R. i E R Ė N A S 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Atrodo, kad vairuotojas prašosi | 
automobilis i

IR SONUS
FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTIr<[ , ___ _ _________________ J

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS’IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto’ — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:3d - iki 9:30 vaL 
ryto.

Va ka ruškos: Pirmadieniais 7 -v.- v.

Tek: HEmlock 4-2413
' 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid.- telef.: GArden 3-7278 -

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR'6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGĄ
Priima tik susitarus.

Valandosr pinnad.7

Ofiso teU 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 penktad. nuo 
2 -iki -8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMET RISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd ST?

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

Ofiso te tof4 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones i 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
rių tė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Brighton Parka
Žagariečią Draugiško Klubo 

linksmas metinis parengimas 
įvyks ši šeštadienį lapkričio 
7 d. Hollywood salėje, 2417 W. 
43rd St. 6 vai. vakaro šokiams 
gros Jurgio Joniko orkestras. 
Visi malonūs svečiai bei klu
bo nariai prašomi gausiai atsi
lankyti. Svečių patenkinimui 
parengimo komisija bus pasi
ruošusi su , gardžiais valgiais, 
gėrimais, dovanėlėmis ir kitais ■ 
pamarginimais. Klubo valdy
ba su pirmininku Paul Masi- 
lioniu bei parengimo komisija 
lauks visų atsilankant

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Klubo linksmas drau
giškas metinis parengimas — 
šokiai įvyks ši sekmadieni, lap
kričio 8 d. Hollywood salėje 
nuo 4 vai. po pietų. Svečius 
bei savo narius klubas nuošir
džiai kviečia, senus ir jaunus 
skaitlingai atsilankyti. Šo
kiams gros Tony Valiūno orkes 
tras, bus visokių vaišių, dova
nėlių, importuotų saldainių 
bei kitų pamarginimų. Taigi 
Klubo valdyba, parengimo ko
misija ir visi svečių patarnau
tojai lauks bei visiems atsilan
kiusiems gražiai patarnaus.

A. Jūsas

daugumoje lietuvių 
(Bruno, Majauskas, Mikutai- 
tis, Račaitis, j Rukuiža, Tamo
šiūnas ir kt)|

Iš to spėjaht (ne iš ešerių), 
šiemet sunkies žiemos nebus. 
Bet vistiek tiems entuziastams 
praverstų žarijų kibirėliai. Rei 
ketų tokius t kibirėlius jiems 
parūpinti. Tada vargšeliai ne
lakstytų apiej lagūną, nestovi
nėtų prie sta^ų ir visą laiką ne
trintų nuo šalčio pamėlynavu
sių nosių gal į. Kazys Toliūnas

mas-Mironas. c) Po paskaitos 
įvyks meninė dalis, kurią išpil
dys mūsų vietinės stiprios me
ninės pajėgos, d) Mūšų sesės Bi- 
rutininkės visus atsilankusius; 
pavaišins kavute. -

Organizacijos-kviečiamos da
lyvauti su vėliavomis ir'visuo
menė gausiai dalyvauti.

Ramovėnų ir-šaulių Valdybos

5 649 East 162nd Street
? South Holland,'Illinois

10821 S. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Turime šermenims vietos 
miesčiuose.

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

dieną arba naktį.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

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

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
586-12205525 So/ Harlem Ave.

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

Ofisas 2750 West 7lst St.
Teh 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA-
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

I
OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

Air All the Way 
30-Ib. UnitDR. V. P. TUMASONIS 

CHIRURGAS 
2454 WEST 71 «t STREET 

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezi<L telef.: Glbson 8-6195

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

LINKSMA VAKARIS
“Lietuviai televizijoje”
Š.- m. spalio mėn. 31 d. Balio 

Pakšto (California ir 38 gatvė) 
įvyko “Lietuviai televizijoje” 
surengtas linksniavakaris. Sa
lė buvo perpildyta. Kalbėjo 
pats vedėjas Tolius siutas. Lė
šų telkimo komiteto narys Ka
šubą, Edmundas'Vengianskas. 
Iš- Naujosios Zelandijos sve
čias Romanas Raudonikis. Vi
si linkėjo išsilaikyti vieninte
lei laisvame pasaulyje lietuvių 
kalba televizijos programai.

Algis Regis humoristinėje 
formoje sakė, kad lietuviams 
vis dar " nėra garbingai atverti 
dangaus-vartai, laidojantis ne 
pagarbiai Šv. Kazimiero kapi
nėse.

A; Ambrose padainovo savo 
pačios sukurtą dainelę, sveiki
nant visus susirinkusius. Vy
tautas Rilitavičius, apsirengęs 
viena puse juodai, antrų bal
tai su viena didelių ūsų puse 
stipriu balsu padainavo keletą 
linksmų kupletų. “Lietuviams 
televizijoje” išsilaikyti atsira
do ir aukotojų. Stambesnę au
ką Įteikė J. Laurinaitis ir kelio
lika mažesnėmis sumomis au
kojo.- Linksma vakaris buvo 
filmuojamas ir kada nors da
lyviai patys save pamatys tele
vizijoje.

Bendrai linksmavakaris pra
ėjo

Laikraštis rašo apie 
lietuvius

S. W. NeJs — Herald, Mar
quette Parkų gyventojams lei
džiamas angjų kalba savaitinis 
laikraštis nebijo net ir į pinna 
puslapį Įsidėti žinių apie juo
džių vagyste^ ir i užpuolimus 
toje-vietoje tr apie vietos gy
ventojų pastangas ginti savo 
teises, saugumą bei nuosavybę.

Neseniai gražiai aprašė au
kos pasiuntimą Bražinskams 
(per p. Bacevičių), o paskuti
niame numeryje buvo paveiks
las ir aprašymas 83 metų lietu
vio sportininko. -

Man atrodo/ • kad lietuviams 
vertėtų pasinaudoti geromis 
šio laikraščio leidėjų nuotai
komis ir dažniau pasiųsti ži
nių iš lietuvių gyvenimo. K. T;

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

d.

Jono ir
Aliliūnų sūnus ir 

Velionis

geriausioje nuotaikoje.
Stasys Juškėnas

SKAITYK ’NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS*

NOV. 28

Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams j užsienius siųsti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro pastų. Vė
liau iisiuntus, pastas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

Pirmi sniego ženklai
Trečiadienį, lapkričio 4 d. 

iš ryto Chicagoje lynojo mai
šytai su sniegu, tačiau vos nu
kritęs sniegas sutirpo į vande
nį. Kas pirmojo sniego šiemet 
dar nepastebėjo, tegul nesi
jaudina: oro spėjikai tvirtina, 
kad toliau žiemos metu pakan
kamai pamatys.

Šachmatininkai 
parke žiemos

Nors jau lapkričio pradžia, 
bet savaitgalio šachmatininkai 
iš Marquette Parko neišsikraus 
to. Praėjusio šalto lapkričio 
pirmos sekmadienį beveik tuš
čiame parke prie sustatytų sta 
lų visą dieną žaidė geras būre-

MIRĖ- ROBERTAS
B. ALILIŪNAS

DeKalb, ILL. Spalio 25 
čia mirė plačiai pažįstamas Ro 
bertas B. Aliliūnas, 
Marijonos
Dr. Aliliūno brolis.
gimė Amerikoje, čia pramoko- 
pianinų derintojo- amato, dir
bo savo srityje ir;staigiai mirė:'

Jaunatvėje Robertas pats 
grojo pianinu-ir dalyvavo or
kestre. Jis mėgdavo eiti į lie
tuvių parengimus ir sekė Ame
rikos lietuvių' gyvenimą: Vė
liau jis pramoko pianinų deri
nimo amato* ir ■ priklausė-Ame
rikos muzikų, profesinei sąjun
gai. Jis derino pianinus lietu-* 
viams ir kitiems.'

1968 metais Robertas sus sa
vo broliu Dr. Leo buvo nuva
žiavęs i Vilnių ir tūrėjo progos 
susipažinti ir išsikalbėti su tė
vo ir motinos artimaisiais bei 
savo giminėmis. Vilniun' būvo 
suvažiavę giminės ir papasa
kojo apie savo gyvenimą dabar 
tinėje Lietuvoje.

Velionis, didelio būrio drau
gų ir pažįstamų lydimas, spa-» 
lio 27 dieną buvo palaidotas 
(Hillside kapinėse. Tebūna 
jam lengva Amerikos žemelė;

Kaimynas'

Milijonas nieko nereiškia
Chicagos multimilijonierius 

W. Clement Stone, išleidęs res 
publikonų rinkinių kampani
jai daugiau kaip- milijoną do
lerių, paklaustas, kaip jaučia 
si, linksmai atsakė, kad iš tos 
patirties daug pasimokęs. “Aš 
skaičiuoju laimėjimus, aprau
doti pralaimėjimus neverta”, 
pasakė jis priskaitydamas apie 
dešimtį rinkinius laimėjusių 
asmenų, kuriems pagelbėjęs.

Stone ypač rėmė senatorių 
Smith ir šerifą Woods, jie abu 
pralaimėjo.

LOS ANGELES, CALIF.
Kariuomenės šventės minėjimas

Lietuvių Veteranų Sąjungos 
“Ramovė” Los Angeles Skyrius! 
ir šaulių Daumanto Kuopa, lap
kričio 22 d. (sekm.) rengia Ne
priklausomos Lietuvos ginkluo
tų jėgų atkūrimo 52 metų su
kakties minėjimą.

Minėjimas įvyks šv. Kazimie
ro parapijos patalpose.
10:30 vai. bažnyčioje pamaldos 
(suma).

12 vai. parapijos salėje įvyks 
akademija:

a) Lietuvos Generalinis Kon
sulas, LVS Ramovė Garbės Na
rys, Dr. J. Bielskis, šventės pro
ga, tars žodį, b) paskaitą skai
tys ramovėnas, rašytojas, Nori-

Susirinkimu ir parengimu

EUDEIKL
4

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG A. i

I t

— L. M. Kkiby Federacijos Chica-1- 
gos klubo visuotinas - metinis narių I 
susirinkimas įvyks lapkričio mėn. 8 d: i 
2 vai; p. p; Jaunimo Cenutre. Narės, 
prašomos tą dieną rezervuoti ir gau-t 
šiai susirinkit, nes bus renkama nauja 
valdyba. Taip pat • kviečiamos vieš-! 
nios, kad susipažintų su šio klubo vei- į 
kla bei jo tikslais ir įsijungtų į narių 
eiles. K. L..

— žagariečių Klubas rengia metinį 
parengimą lapkričio 7' dieną Holly
wood svetainėje, 2417 West 43rd St j 
Pradžia 7 vai. vak.- Šokiams gros G. j 
Joniko orkestras. Kviečiame visus 
narius ir svečius atsilankyti ir pra
leisti linksmai laiką su ■ žagariečiais.

Paul Misi lėni s, pirm.

— Lietuvių Motery - Draugijos Ap- 
švieta eilinis narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 8 dieną 1:00 v. 
popiet Lietuvių auditorijoje, 3133 So. 
Halsted St. Narės malonėkite atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų ap- 

i tirti. Po susirinkimo bt>$ vaišės.
Rožė Dldžgalvtenė/ rašt.

— Upytės DraugiškoKlube'susirin
kimas įvyks penktadienį; lapkričio' 6 
dieną Talman Hali, 4500 So. Talman 
Avė., 8 vaL vak. Visi nariai ir narės 
kviečiami atsilankyti, nes bos svtr- 
stovi ateities reikalai, Pb susirinki
mo vaišės. A? KMysįJrašt.

— Joniškiečių - Labdarybės-iii KultO- 
ko* klubas rengia tradicinį metinį šo
kių vakarą, karts Įvyks sekmadieni, 
lapkričio mėn. 8 dieną Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Prtdfla 4 vai. 
vak. Komisija ir valdyba kviečia vi
sus i šį linksmą šokių balių. Veiks 
įvairių valgių ir gėrimų bufetas. Šo
kiams gros geras orkestras ir bus 
gražių dovanų. Dalyvaukite visi.

A.* KXtys, rašt

— Vilniau* Krašto - Liotuviy Sąjun
gos Chicagos skyriaus eilinis narių su
sirinkimas įvyks lapkričio mėn. 8;di, 
sekmadienį. 3 vai: P/p.'Jaunimo Cen
tre, klasėje. Valdyba •

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERAIDAS F. DA1M1D

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTJ

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: Y Ards-7-1741 - 1742-

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių P
Ašsociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

i

BUTKUS - VASAITIS
1446 So.’50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-10C?

STEP.. G. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 -WEST 69th STREET 
2314.WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So; HALSTED STREET
P. J. RIDIKAS

Phone: YArds 7-1911

GEORGE F..RUDMINAS
3319'Se. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, M.L. — FRIDAY, NOVEMBER 6, 1970

I

I* I



P $ C H I C A G O S I r] 
[apylinkių i

X Kiekvienam per metus 
po 1,800 svarų atmatų
Chicagos Tuberkuliozės Ins

tituto 1970 metų Kalėdų ženk
lelių (Christmas Seals) kam
panijai pradėti įvykusiame po 
Būvyje kalbėtojai Dr. Bertram 
jr John Kirkwood pasakė, kad 
praeitais metais Chicagoje at- 
jiiatų (garbage) kiekvienam 
vyrui, moteriai ir vaikui atite
ko po 1,800 svarų, tai yra kiek 
vienų dienų po 5 svarus. Pa
bauginus tuos svarus iš 5.5 mi
lijonų , tai yra kiek maždaug 
Chicagoje su priemiesčiais gy-

į TERRA
■ Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

p ‘ Telef. 434-4660

A. & L, INSURANCE & REALTY

- A. L A U R A I T I S
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

%™. , , , ■ „V

A. T VERA S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek: REpublic 7-1941
» i-

ALVUDO VAIKŲ TEATRAS 
| -Š. M. lapkričio 8 dieną, sekmadieni,
f 3 vai. po pietų
J Kartoja trečią kartą papildytą AN. KAIRIO 
F MUZIKINĮ VAIDINIMĄ

DU BROLIUKAI
Rež. AIFAS BRINKĄ

Vaidintojų sąstatas pakeistas. Dalyvauja 42 vaikai.

« Bufetas nuo 10 vai. Laimės šulinys
Š Įėjimo auka suaug. S3.00. Vaikams $2.00

Visus kviečia
>" ALVUDO VAIKŲ TEATRAS
1UIIKI1I1IZ1IIIIIIII1III1IIIIXIIIIKIII1ZI

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ė COSMOS PARCELS EXPRESS CORP, 
į" -' — (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

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

Vedėjas E.ŽUKA.USKAS

HIGH RATES 
5% 

Passbooks 

51/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

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

’ BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632
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MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

J įrankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

■---------- - ------------------- ------------------------------------------ M.—,.-------- ------------ ---- ---- •-

ventojų, esą susidaro bilijo
nai svarų popierių ir kitokių 
atmatų bei sąšlavų, Galima 
Įsivaizduoti, kaip sparčiai yra 
apteršiama gyvenamoji aplin
ka: žemė, vanduo ir oras.

Tuberkuliozės Institutas iš
leido knygelę “Our World is 
Dying” (Mūsų pasaulis mirš
ta), kurią galima gauti nemo
kamai parašius Institutui arba 
paskambinus 714 - 4077.

Laikas susirūpinti 
infliacija

Walter Trohan savo skiltyje 
Chicago Tribune antrašte “Lai 
kas imtis infliacijos”, reiškia 
viltį, kad rinkiniams praėjus 
išrinktieji atstovai dabar visu 
rimtumu imsis visu didžiausios 
problemos — infliacijos, kuri 
vis sunkiau gula ir skaudžiau 
skriaudžia ribotas pajamas tu 
rinčius, kaip (antai našles, 
našlaičius ir pensininkus. Per 
metų metus politikieriai daug 
kalbėję apie infliaciją, jos pa
vojus, bet nieko nedarą tiems 
pavojams išvengti, tik patys 
sau pakėlę algas po 42 nuošim 
čius ir daugiau.

Naujas Vokietijos 
konsulas

Nuo praeito pirmadienio Fe 
deralinės Vokiečių Respublikos 
Vakarų: Vokietijos general, kon 
šulo pareigas Chicagoje prade 
jo eiti 60 metų amžiaus juris
tas Hans Rolf Kiderlen.

. Generalkonsulas Kiderlen 
perėmė pareigas iš Eugen Bet-

— PAID QUARTERLY
6% 

$5,000 minimum 
2 year certificate 

53/<% 
$1,000 minimum 
1 year certificate

Motery sijonai ilgėja, tačiau trumpėja medžiagos kielis sukniy prie
kyje ir didėja dekoltažai. Kairėje —■ operos solistė Anna Moffo, 

kairėje — princesė Margarita Londone.

TYPIST —
INSURANCE POLICY

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

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

HOUSEKEEPER
FOR GENERAL HOUSEWORK 

Some child care, english speaking — 
five days a week •— to go. Must have 

good personal references.
Top salary.

Tel. 679-3558

zo, kurs sulaukęs 62 metų iš
ėjo i pensiją.

Gen. konsulas Kiderlen per 
eilę metų yra buvęs general 
konsulu Los Angeles, o vėliau 
buvo Vokietijos užs. reik, mi
nisterijoje Amerikos reikalų 
skyriaus vedėju.

Dešimtyje precinktų 
panaikins tavernas

Mažiausiai dešimtyje Chica- 
gos miesto pietinės dalies pre- 
cinktų nugėriino mėgėjai pas
kutinį lašelį išgers mėnesio ne 
betrukus, nes visų tų precink- 
tų balsuotojai dviem trečda
liais balsų pasisakė prieš taver 
nas, reikalaudami jas panai
kinti kadangi tavernos Į jų 
apylinkes patraukia nepagei
daujamus elementus. . Kai ku
rie precinktai nubalsavo pa
naikinti ne tik tavernas, bet 
taippat uždrausti ir likerių 
krautuves. Tokie balsavimai, 
kaip “vietos gyventojų pasisa
kymas” (local option) buvo 
pravesti antradienį, lapkričio 
3 dieną.
Sritys, kuriose saliūnus ir pa
našias užeigas nubalsuota už
daryti, yra: East 79 Street ir 
East 87 St. arčiau S. Jeffry 
Blvd, ir Stony Island Ave.; 
West 63rd St. per kelis blokus 
abipus S. Ashland Ave.; West 
95th St. abipus S. Ashland Ave. 
ir West 95 St. nuo S. Halsted 
St. iki Vincennes Ave.

TRUMPAI

— Elgin Balįo 144 skyr. val
dyba šių. metų lapkričio men. 
8 dieną, 7 vai. vakaro šaukia 
visuotinį skyr. narių susirinki
mą, kuris įvyks D-ro ir p. Gied
raičių namuose, 395 E. State St., 
Elgin, Ill. prie 31 kelio. Nariai, 
ir visi norintieji paremti Balfo 
kilnų šalpos darbą, maloniai 

Amerikietė Josephine Baker, apsiren
gusi egzotiškais drabužiais, italy klu
buose šoka ir dainuoja pačias lyrii- 
kiausias dainas. Vyrams labai patinka 

jos dainos ir šokiai.

prašomi susirinkime dalyvau
ti. Skyr. Valdyba

— Kazys U U trieilis, dauge
lių organizacijt veikėjas, bu
vo rinitai sunegalavęs ir pagul
dytas į West Saburban ligoni
nę. Dabar grįžo namo ir Dr. 
Jaculo priežiūroje gydosi na
muose. Draugai linki sustip
rėti. Be to, yra pakeistas jo te 
lefono numeris — dabartinis 
yra 458 — 8345.

— Genocido parodai prižiū
rėti, kai bus išstatyta šv. Kry
žiaus parapijos salėje, reikia 
talkininkų vyrų ir moterų, ku 
rie galėtų (parodoje budėti. 
Chicagos Lietuvių Taryba ma
loniai prašo talkininkų pagal
bos. Galintieji padėti prašomi 
registruotis Altos’ biure, 6818 
S. Western Ave., tel 778 - 6901.

— Lietuvių Tautos Genocido 
paroda dar kartą Chicagoje 
bus išstatyta lapkričio mėn. 
10 —19 dienomis Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje, 4547 So. Wood 
St. Parodos atidarymas įvyks, 
1970 m. lapkričio mėn. 10 d. 
(antradieni) 8 vai. vak. (Paro
dos išstatymą organizuoja Chi
cagos Lietuviu Taryba.

— Jonas Baškauskas, ištar
navęs 6 metus Amerikos armi
joje grįžo sveikas Į Chicagą. 
Jam teko būti ir.Vietnamo ka
re. Jis priklauso Vytauto Di
džiojo šaulių kuopai. Prieš iš
vykdamas į kariuomenę buvo 
lietuvių tautiniu šokių grupėje. 
Grįžęs ir vėl aktyviai įsijungė 
į šaulių eiles.

— Alfonsas Valatkaitis, Al
girdas Budreckas ir Karolis 
Milkovaitis sudaro spaudos — 
informacijos sekciją prie Chi
cagos šaulių rinktinės.

— Dr. Gabrielius Misevičius 
sirgo ir buvo operuotas. Jo 
sveikata buvo kritiškoje padė
tyje. Dabar sveiksta namuose. 
Jis yra Kankakee State Hospi
tal superintendentas.

Čikagos Lietuvių Golfo Klu
bas rengia vakarą - banketą Li- 
tuanus žurnalui paremti.

Banketas įvyksta lapkričio 
mėn. 21 dieną, šeštadienį, Holi
day Inn svetainėje, 4410 W. 
95th Street, Oak Lawn. Pradžia 
6:45 vai. vak. su cocktails ir va
kariene. Meninę programą iš
pildys mūsų iškilieji daininin
kai: solistė Danutė Stankaitytė 
ir solistas Stasys Baras. Akom
panuoja Alvydas Vasaitis.

Laimingiesiems yra paskirtos 
vertingos dovanos:

1. Spalvota televizija,
2. Encyclopedia Lituanica,
3. Dail. Zitos Sodeikienės pa

veikslas.
šokiams gros Alfonso Mar

kausko orkestras. Įėjimas — 
$12.50 asmeniui. Rezervuokite 
staliukus iš anksto. Dienos me
tu skambinkite tel. 922-6684; 
vakare — 778-6723.

Malonioji visuomenė kviečia
ma atsilankyti ir praleisti nuo
taikingą vakarą. Rengėjai

(Pr).

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HOUSEMAN — PORTER

Must be experienced in care of 
Home. Near No.

I

Must furnish references.
Tel. 787-1238

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

. i-. IŠNUOMOJAMAS
4 KAMBARIŲ BUTAS 

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

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

po 4-tos vai. p. p.

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

suaugusiems.
Telefonas 927-7043

IŠNUOMOJAMAS 2 KAMBARIŲ BU
TAS su vonia ir kitais patogumais, 
Marquette Parko apylinkėje, atskiras 
Įėjimas. Tinka asmeniui, negaminan

čiam pietų namie. Tel. 434-0349.

FURNITURE AND FIXTURES
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI 
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietuviai;
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

Cicero Jūrų šaulių kuopa 
“Klaipėda” lapkričio 7 d. ruošia 
Švyturio balių B. Pakšto salėje, 
grojant jo paties orkestrui. Pra
džia 7:30 vai. vakaro. Įėjimo au
ka 5 dol. asmeniui; Bus trumpa 
programa, šilta ir šalta vakarie
nė bei dovanų. Rezervacijoms 
skambinti St. Bernatavičiui, tel. 
863-2703 arba K. Milkovaičiui, 
tel. 737-6245. Kviečia visus pra
leisti linksmai laiką su šauliais. 
Valdyba ir Parengimo komisija 

(Pr).

♦ Chicagos Sen. Britanijos 
Lietuviu Klubo 10-mečio sukak
tuvinis banketas įvyks lapkričio 
14 d. 7 vai. vak., B. Pakšto sa
lėje. Visuomenė maloniai kvie
čiama atsilankyti. Įėjimas — 
vakarienė $5.00. DėL informa
cijų' kreiptis pas Pr. Rumšą, ■ 
4359 So. Maplewood Ave. Tel.' 
VI 7-2149. (Pr).
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JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus. Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

HOME INSURANCE
C ill: Prank Zapollt

W. 9Sth It. 
GA 4M54
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HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

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

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, DI. 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 

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje.
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

71 IR KEDZIE APYLINKĖJE
6 KAMBARIŲ MŪRINIS

Kampinis namas. 3 miegami, forma
lus valgomas kambarys, išplečiamas. 

Daug kitų priedų.

Skambinti tel. 434-6131

BY OWNER
House for sale or rent Broadview, 
charming colonial separate dining 
room, large 35x150 lot, finished base
ment, assume mortage with $2,800 

down or will rent with option. 
Call 654-2170 LOUISE.

after 5 P.M. or weekends 525-2655 

5748 So. MASSASOIT AVE..
MUST SELL — BY OWNER

5% room immaculate brick home, 
full basement, 2 car garage, carpeting 

and many extras. 
Mid twenties.

Call for appointment 
LU 5-7339

ALSIP — 1% STORY
RELATED FAMILY OR INCOME 

18 years old with formal dining room, 
partially finished basement, side drive.

2 car garage with an extra 
comer lot. 

Widow must sell. 
Can 974-4500

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
liu, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

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 Įvairių pre
kių. Automobiliai, laldytuvai, 

maistas, pinigai. 
__________________________________ z

LAIMĖ BŪTI SAVININKU
PUOŠNUS 4 BUTŲ mūras, Brighton 

Parko rinktinėje vietoje, čia yra vis
kas ką nori geras pirkėjas.

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

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

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

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

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

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

2 BUTU 18 metu mūras. Ąžuolo me
dis. modernios kabm^tų 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
drauda, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

PALIKIMAS. 7 kamb., 4 miegamu 
mūrinė rezidencija. Nauja šilima gazu 
2 automobiliu mūro garažas. 50 pėdu 
sklvoas, i vakarus nuo Kedzie. Tik 
$20.000.

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu. 
alumin. langai, nusė 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
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$44.500

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

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marauette Parke. 852,000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54.500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEEP METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


