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PRIEŠRINKIMINĖJE KAMPANIJOJE
ČIKAGA. — Christian Science Monitor, analizuodamas Ame

rikos balsuotojų nuotaikas, rašo apie ištikimiausius demokratų 
•partijos rėmėjus žydus ir negrus. Tos dvi grupės nuo pat prezi
dento Roosevelto dienų ištikimai balsuoja už' demokratų kan
didatus. Net ir Eisenhoweris jų nesuviliojo savo geriausiais me
tais — 1956. Paminėk žydui respublikonus ir jis galvos, kad 
kalbi apie arabus, rašo Jack Waugh. Negrai galvoja, kad GOP 
(Grand Old Party), reiškia “Grand Old Plantation”.

Paskutinių rinkimų metu Ni- 
xonas gavo apie 15% žydų "bal
sų. žydai už Trumaną balsavo 
beveik 100%, už Stevensoną 71- 
77%, o už Kennedy ir Johnsoną 
89%. šiais metais respubliko
nai tikisi gauti apie 30% žydų 
balsų.

Amerikos negrai 1964 m. už 
demokratų kandidatą atidavė 
98% balsų. Daugiausia negrų 
balsavo už respublikoną Eisen- 
howerį 1956 metais — 35%. ži
nant, kad apie 39% negrų gyve
na 10-tyje didžiausią Ameri
kos miestų, jie sudaro gan svar
bią balsuotojų grupę.

Nors respublikonai vilioja žy
dų balsus, tačiau megrų jie be
veik nesįstengia patraukti į Ni
xono pusę, nes žino, kad nieko 
neišeis, žydų balsuotojai ^su
daro tik 3% Amerikos balsuoto
jų, tačiau jų įtaka dėl jų inte
lektualinio ir finansinio pajė
gumo yra daug didesnė, negu 
tas nuošimtis rodytų.

Kongresmanas Abner Alikvą,

neperbėgs, nors ir McGovernas 
jiems ne prie širdies, žydams 
nepatinka liberalai, naujosios 
kairės veikėjai McGo verno šta
be. Ta naujoji kairė yra paro
džiusi simpatiją arabams, žy
dams nepatinka ir McGoverno 
planas griebti milijonierius 
biznierius, apdėdant juos dides
niais mokesčiais. Nors nemėg- 
dami prezidento Nixono, Ameri
kos žydai nėra susižavėję ir jo 
konkurentu ir, kongresmano Mi- 

. kvos nuomone, daug žydų šiuose.
rinkimuose visai nedalyvaus.

Nauji šūkiai 
nemini gerovės 

U’-. v T- . ■

‘ MASKVA. — Paprastai prieš 
kiekvieną gegužės 1 ar lapkričio 
7 sovietų komunistų partija pa
skelbia apie 60 šūkių, kurių lai
kosi visi, partijos skyriai, ku
riuos kartoja laikraščiai, kalbų 
sakytojai ir agitatoriai. Kar
tais tie. lozungai kartojami me
tai iš metų, kartais jie pakei
čiami. Iš tų pakeitimų atidūs 
stebėtojai gali susidaryti vaizdą 
apie Kremliaus politikos keiti
mą. ' . x

šiomis dienomis paskelbti par
tijos šūkiai irgi turi šiokių to
kių pakeitimų. Pernai apie liau
dies darbą buvo sakoma, kad jis 
garantuoja penkmečio plano įgy
vendinimą ir didelį viešosios ge
rovės pakėlimą, šiemet tas šū
kis kovoti “viešosios gerovės pa
kėlimo*’ nemini, tik ragin a “už
sispyrusiai stiprinti ekonomi
ką.

Naujas šūkis, nebuvęs per
nai, ragina žemdirbius “padėti 
stiprius pagrindus dideliam 1973 
metų derliui”. Kažkodėl apie 

Vietnamo karą, kaip ir pernai 
šūkis reikalaująs Amerikos baig
ti tą “barbarišką karą”, šiemet 
nemini bombardavimų. Pernai 
žmonės buvo raginami reikalau
ti, kad bombardavimas būtų su
stabdytas.
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Ši lentelė parodo kiek kuri valstija turi elektoriu kolegijos balsy. Tamsiai pilkose valstijose, kur gyvena daugiau 
balsuotoje, eiektoriy yra daugiau kaip 20, o baltose — mažiau penkiy.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS PRISTATYTI
A Vakar Amerika ir Sovie-

RUSAI TUR
KALTINANČIUS DOKUMENTUS

PATARĖJAS KISSINGER SAIGONE
PARYŽIUS. — Vakar Prancūzijos komunistų laikraštis pa

skelbė savo Hanojaus korespondento žinią, kad esąs “vilties spin
dulėlis Vietnamo taikai”. " Prezidento patarėjas Kissingeris su 
penkiais pareigūnais iš Paryžiaus nebegrįžo į \Vashingtoną, 
bet nuskrido į Saigoną. Kiek anksčiau į Saigoną atvyko armijos 
štabo viršininkas gen. Abrams. tPasitarimuose dalyvauja Ame
rikos karo jėgų P. Vietname viršininkas gen. Wayand ir gen. 
John Vogt, 7-tosios aviacijos grupės vadas, atsakingas už šiau
rės Vietnamo bombardavimus.

Rusų ambasadorius
ROMA. — Jordano arabas,' 

Libijos ambasados tarnautojas 
Romoje, buvo nušautas prie sa
vo buto dviejų vyrų. Jis buvo 
palestiniečių vado Yasir Arafat t———1 > 
pusbrolis, pats aktyvus arabų Less than 5 
grupių veikėjas. Arabai kaltina 
žydų saugumą dėl jo mirties.

WWASHINGTONAS. — Se
natas priėmė socialinio draudi
mo įstatymą, kuris parūpina dar 
6 bil. dol. seniems, akliems ir 
invalidams. Kartu padidinami 
nuo ateinančių metu' ir draudi
mo mokesčiai.

NEW YORKAS. — Vienuoli-/ų Sąjunga pasirašė susitarimą 
ka Kinijos daktarų stebėjo New dėl senų skolų mokėjimo. So- 
Yprko Montefiore ligoninėje su
dėtingą širdies operaciją.

WASHINGTONAS. — šeši 
sovietų žydų mokslininkai para
šė Amerikos Mokslų Akademi
jai laišką, prašydami protestuoti 
Bėl žydų persekiojimo, žydai 
profesoriai buvo išmesti iš dar
bu ir dabar tapo darbininkais, 

fnes jie paprašė leidimo''emigrūo-' 
ti. Laiške Amerikos mokslinin
kai prašomi perduoti žydų skun
dą prof. Keldyšui, sovietų Moks
lų Akademijos pirmininkui, ku
ris lankosi Amerikoje.

BELGRADAS. — Didelės mi
nios žmonių Jugoslavijoje pasi
tiko Britanijos karalieę Elzbietą, 
princą (Pilypą ir princesę Anne. 
Svečiai dvi dienas bus Belgrade, 
o po. to apvažinės gražiausias Ju
goslavijos vietas.

MANILA. — Keturi asmenys, 
jų tarpe amerikietis, suimti Fi
lipinuose už. sąmokslą nušauti 
prezidentą Marcos. Grupė turė
jo privatų lėktuvą ir greitą lai
vą pabėgimui išFilipinų po aten
tato.

OTTAWA. — Kanados prem
jeras Trudeau, atsakydamas į 
kaltinimus, kad Kanadoje daug 
bedarbių, pareiškė: Visi kalba 
tik apie tai, kad darbo neturi 7%. 
kanadiečių, niekas nekalba, kad 
93% žmonių turi gerai apmoka
mus darbus.

vietai išsiderėjo mokėti tik 500 
miL doL ir tai tik per 30 metų. 
Dabar prezidentas prašys kon
gresą suteikti Sovietu Sąjungai 
“favoritinės” valstybės statu-

Vokiečių sutartis
BONA. — Abi Vokietijos pa

sikeitė sutarties ratifikavimo 
dokumentais ir nuo antradienio 
vidurnakčio sutartis įsigaliojo. 
Ji plačiau atidaro Berlyno sieną 
ir palengvina susisiekimą tarp 
Vakarų ir Rytų Vokietijų.

Iš Rytų Vokietijos daugiau 
žmonių galės nuvhžiuoti į Va
karų Vokietiją. Pensininkams 
bus duoti leidimai važinėti kelis 
kart per metus. Vakariečiai ga
lės kasmet po 30 dienų praleis
ti Rytų Vokietijoje, praleisdami 
tas dienas vienu kartu ar per 
kelias keliones, šalia tų 30 d. 
bus galima važinėti turistiniais, 
religiniais,. prekybos ar sporto 
tikslais, šiais metais Rytų Vo
kietiją jau aplankė 2.6 milijo
nai vakarų vokiečių.

Sutartis leis biznieriams, vyk
stantiems į Leipcigo prekybos 
mugę ar panašius įvykius, pa
siimti savo vaikus.

A Pirmadienį savo namuose 
nušautą 19 metų Eileen Galla
gher netyčia nušovė, kaip poli
cija išaiškino, jos12 metų brolis.

Du Mau Mau gaujos na
riai, kaltinami žmogžudystėmis, 
patys pasidavė Čikagos negrui 
kongresmanui Ralph Metcalfe. 
Negrai bijoję, kad juos policija 
ar FBI nušaus. Jie pasodinti į 
kalėjimą kartu su kitais šešiais 
gaujos nariais.

+ šeši Rumunijos valstybi
nės operos nariai pabėgo Grai
kijoje iš grupės ir paprašė’po
litinės globos. Jie Graikijoje da
lyvavo kultūriniame Festivalyje. 
Pernai panašia proga pabėgo du 
operos nariai.,

A šiaurinėj Airijoj gatvių ko
vose sužeista 10 civilių, 10 ka
reivių ir 2 policininkai.

♦ Čilės prezidentas Allende 
uždraudė naktį miestuose vaikš
čioti gatvėse. Jis sako: Čilei gre
sia civilinis karas.

A Grupė Maskvos žydų, 56 
asmenys, prašo Izraelio darbo 
unijų federacijos, kreiptis jų 
vardu į Jungtines Tautas, kad 
jos paspaustų sovietų valdžią, 
kuri neleidžia jiems išvažiuoti. 
'A Antradienį šiaurės Viet

namo gynyba numušė dar vieną 
F-lll lėktuvą, kuris susprogęs 
ore ir abu lakūnai žuvę. JAV ka
rinė vadovybė pripažįsta prara
dusi tą lėktuvą, jau antrą nuo 
rugsėjo 28 d.

už narkotikus
WASHINGTONAS. — Vals

tybės prokuroras Kleindienst 
paskelbė, kad prezidentas Nixo- 
nas ruošiasi prašyti Kongreso 
griežtesnių įstatymų prieš nar
kotikų platintojus. Įstatymo 
projektas reikalautų automatiš
kų- bausmių ir pirmą kartą pa
gautiems heroino ar kokaino par
davinėtojams. Antrą kartą pa
gautiems bausmės būtų dar 
griežtesnės.

Prezidentas sudarė pataria
mąją narkotikų tarybą, kurioje 
yra ir žinomi TV aktoriai Sam
my Davis Jr. ir Art Linkletter.

Turky teismas atidėjo Bražinsku byla iki lapkričio 27
NEW YORKAS. — Turkų teismas, Ankaroje svarstęs Bra

žinskų bylą, nutarė teismą atidėti iki lapkričio 27, praneša An
karoje buvusi ir turkų advokatams padėjusi teisininkė Armonienė. 
Turkų teismas, išklausęs sovietų valdžios atstovo kaltinimų, pa
reikalavo įrodomosios medžiagos, bet sovietų advokatas tos me
džiagos neturėjo. Rusai, kaip atsimename, kaltino Bražinskus 
įvairiais nusikaltimais, apie kuriuos jie anksčiau nieko negirdėjo.

Teisiamuosius Bražinskus gy- susituokė. Jau kelinti metai jįe- 
nė du turkų advokatai: p. A. du gyvena ir (įirba Turki joję. Di-

Bražinskai pareikalavo, kad 
leistų jiems teisme atsakinėti 
lietuviškai. Dabartiniu metu 
Bražinskai klausinėjami ir pri
versti atsakinėti rusų kalba. 
Bražinskas rusiškai supranta, 
bet kalbėti jam gana sunku. So
vietų advokatas tvirtina, kad 
Bražinskai gana gerai kalba ru-, 
siškai, tuo tarpu Bražinskai ru
siškai nemoka. ’s-Jie kalba, bet 
jiems labai sunku rusiškai dės
tyti savo mintis.

Turkijoj lietuvių mažai. Teis
mui buvo gana sunku surasti 
žmogų, kuris kalbėtų abi kal
bas. Bet šiomis dienomis teis
mui pavyko surasti lietuvį, ku
ris kalba lietuviškai ir turkiškai. 
Jis vadinasi Petras Dibonas. Jis 
mokėsi Chicagos universitete,
čia susipažino su turkaite, taip giną Morkūną, 45 m. mokslinin- 
pat besimokinusia Chicagoje. ką, raketų ekspertą, pabėgusį iš 
Jiedu abu baigė universitetą ir turistinės grupės.

PEKINAS. — Po trijų mė
nesių pertraukos iš Maskvos į 
Penkinę sugrįžo sovietų ambasa
dorius Kinijoje Vasily Tolsti
kov. Kartu su juo atvažiavo ir 
derybų su Kinija dėl sienų klau
simo delegacijos vadas Leonid 
Iljičev.

Aerodrome juos pasitiko Ki
nijos užsienio reikalų viceminis- 
teris Yu Chan ir komunistiniu 
Rytų Europos valstybių amba
sadoriai. šiais metais sovietų 
ambasadorius nedalyvavo Kini
jos Tautinės dienos šventėje, 
spalio 1 d.

Nauja vyriausybė
Norvegijoje .

OSLO. — Norvegijos karalius

P. Vietnamo prezidentas Thieu 
posėdžiauja jau kelios dienos su 
■savo svarbiausiais ministeriais, 
karo vadais ir ambasadoriais 
Washingtone'ir Paryžiuj. Thieu 
dvi dienas atidėlioja susitikimą 
su JAV ambasadoriumi Bunke
riu, kuris pareiškė norą pasima
tyti. Korespondentai iš Saigono 
praneša apie didelį Tieu ner
vingumą ir susirūpinimą.

Visa ši diplomatinė veikla ro
do, kad kažkas vyksta svarbaus. 
Saigone yra ir admirolas Noel* » •
Gayler, naujas ‘Ramiojo vande
nyno karo jėgų vadas.

Paryžiuje prancūzti užsienio 
reikalų ministeris. Schumann il- 
mai kalbėjosi su šiaurės Viet
namo ambasadorius Von Van 
Sung. 'v? '

Stebėtojai spėlioja, kad Ame
rika spaudžia Thieu sutikti su 
koalicine vyriausybe Pietų Viet
name. Sakoma, kad dėl taikos 
derybų įvykę nesutarimų tarp 
Hanojaus ir Viet Congo. Pačia
me Hanojaus politbiure esančios 
■kelios -nuomonės. Du nauji po- 
litbiuro -nartai:' Tran Quoc Hoan

teisme. ’ , - - ■

Algirdas Bražinskas, sūnus, 
yra pramokęs gana gerai ang-1^“ 
liškai. Vienas Amerikos lietuvis

miriisterių kabinetą,‘^sudarytą 
iš trijų partijų koalicijos. Sep- 

(tyni ministerial yra iš centro 
partijos, 5 ■
čionių liaudies partijos, kuriai

liberalų ir 4 -krikš-
, .. . , . . .. . vivxiiu uauuies painius, Auriai

pasiuntė jam žodyną tai jis pirraininkauja nanjos vyriausy.
pats gana greitai pramoko. Jam 
padėjo turku kalėjiman pasodin
tas jaunas amerikietis? Algio 
Bražinsko labai geras angliškų 
žodžių ištarimas.-

bės premjeras Lars Korvald.
Vyriausybė sudaryta iš par

tijų, kurios prieštaravo Norve
gijos įstojimui į Europos rinką. 
Kada referendumas pasisakė 
prieš įstojimą, senoji vyriausy
bė pasitraukė, nors ji parlamen
te turi daugumą.

ir generolas Van Tien Dun, ka
riuomenės štabo viršininkas abu 
pasisakė už agresijos baigimą 
ir krašto atstatymą, nors gen. 
Giap vis dar reikalaująs “totali
nės pergalės” E. Vietname.

Pabėgo lietuvis
ROMA..— Iš Italijos atėjo ne

vienodos žinios apie tėn pabėgu-_ 
sį lietuvį. Viena žinia sako, kad ^ur sjungjami bėgliai ap- 
tai Lionginas Morkūnas, 55 me- klausinėjimui. Morkūnas pirma 
tų elektronikos inžinierius, pa- p3Sjprašė Italijos policijos glo-

Pabėgėlis esąs Triesto stovyk-

0- Argentinoje sprogo visa 
eilė bombų, žuvo vienas kana
dietis, dvi moterys sužeistos.

A Maskvoje valdžios sluoks
niai paskelbė, kad bus paskelbta 
plati amnestija, kun paleis iš
kalėsimo tūkstančius kriminali
niu kaliniu. Politiniai kaliniai 
nebus paleisti. ;

bėgęs iš prekybos atstovybės. 
Kita žinia kalba apie Joną-Lion-

Dr. Lawrence Lamb, daug ražas į spaudą sveikatos klausimais, kal
ba biznio ir pramonės vadu suvažiavime. Jo tema — paslėpti svei
katos faktoriai. Jis įrodinėja, kad gimnastika, tinkama mityba, la- 
šiniy numetimas, turi labai didelę reikimą sveikatai išlaikyti. Kon
ferenciją surengė prezidento įsteigta taryba, kuri skatina fizinį auk

lėjimą ir sportą.

bos, vėliau jis pareiškęs norą 
susitikti su JAV diplomatiniais 
pareigūnais.

WASHINGTONAS. — Vy
riausybės kainų komisija leido 
Ghryslerio ir American iiuto- 
mobilių bendrovėms pakelti kai
nas 60 ir 144 dol.

RUSŲ SPAUDA NESKELBIA' NELAIMIŲ
MASKVA. — Užsienio korespondentai stebisi sovietų val

džios politika neskelbti gamtos nelaimių ar katastrofų savo spau
doje. Privačiai sovietų laikraštininkai aiškina, kad jie neori 
skelbti “sensacijų”, kaip daro vakarų spauda. Maskvoje nukritus 
sovietų lėktuvui, nebuvo paskelbta, kad tai didžiausia civilinės 
aviacijos nelaimė, kad tai buvo sovietų lėktuvas, kad žuvo 176 
žmonės, tuo labiau, kad nelaimė įvyko dėl aerodromo kaltės. Visa 
lėktuvo nelaimė buvo aprašyta 53 žodž.iais.

Sovietų skaitytojai išmoko 
sužinoti apie katastrofas, skai
tydami pranešimus apie miru
sius. Kai spalio 3 d. netoli Soči 
kurorto nukrito sovietų keleivi
nis lėktuvas ir žuvo apie 100 
žmonių, Maskvos spaudoje buvo 
penki mirties pranešimai, ku
riuose “nelaiku mirė” penkios 
poros — vyrai su žmonomis. 
Skaitytojai tuoj įspėjo, kad vi
si “mirusieji” užsimušė lėktu
vo nelaimėje.

Kai 1971 metais Vengrijos lėk
tuvas su 49 žmonėmis sudužo 
Ukrainoje.'Spauda apie tą įvykį 
nieko nepaskelbė tačiau po 4 die
nų paskelbė premjero Kosygino 
užuojautos telegramą Vengri
jos vyriausybei. Telegramoje 
jis prašė perduoti užuojautą lėk
tuvo katastrofos atiku šeimoms.

Žmonėms .sužinojo, kad buvo ka
tastrofa. tačiau nei kada, kur, 
ar kiek žuvo, nesužinojo.

Vis daugiau atsirandant au
tomobilių. didėja ir nelaimių 
skaičius. Kai kurie sovietų pi
liečiai mano, kad tų nelaimių 
slėpimas nepadeda kovojant su 
nelaimių priežastimis. Pernai 
Ukrainoje įvyko daug kelių ne
laimių, kuriose užmuštų
čius siekė 8.797. kas yra dau
giau kaip Kalifornijoje, 
čia automobilių yra penkis kart 
daugiau.

šią vasarą netoli Maskvos iš
degė tūkstančiai akru miško. 
Gyventojai apie gaisrą sužino
jo tik tada, kai pačioje Mask
voje dūmai pradėjo akis grauž
ti.

skai-

nors



A. A. Kaziui Algirdui Brazdžioniui atminti
ivikauis, Brazdžioniu šeima grį
žo Lietuvon. K. A. Brazdžionis 

Į tuojau įstojo į Lietuvos kariuo-i 
ilUPOn Ir Iviivrrv nocL i rlnt> • ’menę ir bdvo paskirtas į mūsų 
aviacijų; o vėliau perėjo tar
nauti į kavaleriją, 1-ino gusarų 
pulką adjutantu. Mokėdamas 
svetimas kalbas, ypač prancū
zų- kalbą, leitenantui Brazdžio- 
ilitii dažnai tėko pasitikti ir ly
dė tiį Lietuvą atvykstančius dip- 
lojilatus ir svetimų kraštų karo 
atstovus. -

. kartą Brazdžioniui teko su
sipažinti su Kaunan atvyku1 
siu anglų firmos atstovu, ku
riam jis padėjo sutvarkyti rei
kalus- lietuvių valdžios įstai
gose. -Anglui taip pat patiko 
šio jauno Lietuvos karininko 
inteligencija ir svetimų kalbų 
mokėjimas, kad jis pasiūlė jam 

jjsrtarnybą Anglijoje. Jaunds Braz- 
j„s džionis mielai priėmė šį pasiū- 

aukštas pareigas pinigų ir kitųp'111^’ Ji viliojo noras pė- 
vertybės popierių spausdinimol^jn^ Vakarų Europos kraštus. 
Įmonėje. Brazdžionis buvo re-(Betrukus Ulės matome Braz- 
tas ne anglų kilmės pilietis, ku
riam buvo suteiktas Freeman 
of th.e City of London ir Live
ryman titulai.

K. A. Brazdžionis buvo gi
męs 1900 metais 1 
Jo tėvas buvo Lietuvos ūkinin
ko sūnus, baigęs aukštuosius 
matematikos bei astronomijos 
mokslus ir turėics aukštą tar- 
nvbą: Rusijoje. Motina taip pdf 
buvo lietuvaitė. Nors Brazdžio
niui " gyveno Petrapilyje,- -bet 
sftvo sūnų mokslus eiti siuntė 
Lietuvon . norėdami, kad jis

Mūsų spaudoje buvo paskelb
ta trumpa žinutė, kad š. m. bir
želio 21 dieną Londone mirė 
Kizvs Algirdas Brazdžionis. 
Anglų spaiidd Londone plačiau 
paminėjo apie šio lietuvių kil
mės britų piliečio mirtį ir gy
venimą. Daugiau, kaip 50 me
tų gyvendamas Anglijoje, 
buvo vedęs anglę žmoną ir ėjęs I

JURGIS JANUSAIT1S

veiksniai skelbia, kad PROGA VĖL SUSITIKTI. vl’ert4- 
Amerikoje turime net milijoną i T .. ...... .I", . . ,, , . '■ Jau antn metai kaip beturi-'gvvųiu lietuviu! Koks impo- ' • * J * j
nuojantis skaičius, kokie mes 
gal’n^i.' Tuo taEpu lietuvybės 
išlaikymo fondant teįsijungėnie 
vo>- trvs tūkstančiai... C kur 
dar šimtai tūkstančiu lietuviu, 
gwŲ;ų, patriotiškai nusUeiku- 
siv, prisiekti ių kovoti už šven-s 
tii'i lietuviškus reikalus net iki

I ’ies?

.... | Naujienų skaitytojai, ben- 
dradarbiai ir draugai mėgsta 

me tik po vieną Naujienų P»k~|savo dienraščio piknikus, bet 
nikę. Priežastis suprantama:jkadangi įprastoji piknikų vieta 

piknikams rengti aikščių ir^_ daržas jau pdrai metų
parkų mažėja, o draugijos ir|jš anksĮo pikhikainš išnuomo

nikę. 1 
piknikams rengti

klubai iš papratimo kiekvienas 
nori turėti savo piniką, jei ne
be po porą, tai būtinai nors

PASKUTINĖS VILTYS PO 10 METŲ

j Menu viena labai gražų pa- 
-uosė šaukiąs balsas vyzdčlį. Praėjusiais metais į 
'••u-ie siekia užbaig-!,nane kreipėsi virš aštuonias- 
.f fondą_ sako LF dešimties metų senukas, žeuiai-

Lesiljaunantieji Jis’ pensininkas, ieškodamas 
Rankoje jis laikė 

padėtų i’OO.OO dolerių paruoštą čekį, 
kad LF kai jam priminiau, kad ar

Prieš dešimti metų keletas 
drąsuolių metė mintį: “Lais
vojo pūšaulio lietuviai, sudėki
me vieną milijoną dolerių. Jo 
palūkanomis maitinsime lietu
vybės išlaikymo medį ilgus 
įlietus”. Tada ši mintis skam
bėjo lyg nerealiai. Skeptikai 
sakė/ kad nieko iš to neišeis. 
Kiti abejojo, ar verta pradėti

džionį, apsigyvenusį Londone 
ir dirbantį Pinigų ir vertybių 
popičKų spausdinimo firmoje 
Bradbun Wilkinson and Co.
Ltd.'; Brazdžioniui, kaip;imo-į

Petrapilvje. Stanėiam daugeli kalbų,, tenka Brazdžioniu Kaune, kai jis lan-

dinti Brazdžionio atstovauja
moje firmoje.

Man teko susipažinti su K. A.

užaugti! lietuviu. Tik kilus ru-sVįsoise tose 
s»i — vokiečių karui, jaunas 
R-azdžionis turėjo tęsti moks
lus Rusijoje. Kilus revotįdch 

ir Rusijoje Įsigalėjus bnlše-

kėliairtt, atslbvai-.jąiit savo fir-|kėsi Iitli spausdinimo reikalais 
ftią' Įvairiiįosd kraštuose. Mat, 
jo firma įvairioms valstybėms 
šjiaflsdino pinigus. Ypač daug 
jam teko keliauti Rytų Europos 
valstybėse^ kurios atsirado po 
.LnidĮo phsaūliriib karo; k. t 
Jugoslavija, Lenkija, Suomija, 
Estija, Latvija, Lietuva ir t. t.

valstybėse. Braz
džioniui pavyko gauti? Savo 
firmai užsakymus spausdinti 
■pinigus. Lietuvos pinigai — ii- 
lai~^- taip pat buvo atspaus-

T

Midland Savings aptar- 
HŠujd laupyiW if nithtf 
paskolų reikalus visoš -mil 
u apyH nkės. D6kbjame'
jums až mums parodyt^ 
paMtikėįinKj. Mes nore
snė būti -Mins naudingi

.M city j e
Paskaitos apdraustos iki 

52b bob

tas, tenka antrąjį pikniką pa
keisti banketu, tai yra iš me- 
džių pavėsio persikelti į salę. 
Tai taip pat gerai, o kaikuriuo 
atveju net geriau. Nes didžiu
liame pikniko darže būdavo, 
kad per didelę žmonių minią ir 
norėdamas kits kito negalėda
vo susitikti, tai po vienu stogu, 
salėje tikrai lengviau draugas 
draugą susitiks.

Taigi, vėl susitiksime atei
nantį sekmadienį Veteranų sa
lėje 7254 West 63rd Street nuo 
4 valandos popiet iki vėlybo 
vakaro, žada būti šaunus ban
ketas su puikia programa ir — 
kas svarbiausia — su daug daug 
mielų, ne kasdien sutinkamų, 
gerų pažįstamų, draugų ir drau
gių^

Dėl. vietų bankete prie stalo, 
prašau skambinti Naujienų te
lefonu HA 1 — 6100. Bankete 
bus nė tik daug mielų savaškių, 
bet bus ir reti] svečių, kaip tai 

■mums draugiškasis , mūsų pa
čių Illinojaus senatorius Frank 
Savickas, senatorius Charles 
Percy, Dan Coman, Michael J. 
Howelett ir kiti. J. P. Bevardis

pi milijc 
darbininkai 
šaukti-ir šaukti; kad lietuviai 

Įsu įnašu atskubėtų ir
įgyvendinti svajonę, ______ ._

j našiau tarnautų lietuvių išei-’nesudaro sunkumų iš pensijos 
vijai. P°kį čekį skirti LF, jis malo-

_ , .... . -’niai švpsodamasis atsakė:Po sunkaus dešimties metų!
darbo, LF šio spalio mėn. 28Į “Mūsų bendrieji lietuvybės 
d. Jaunimo centre minės savo,j reikalai daug vertingesni už 
kad ir kuklią dešimtmečio su-j gardų kąsnį. Pramintu kukliai, 
kaktį. Puikus koncertas, gera Suspaudžia keletą šimtų ir dėl 
vakarienė, smagūs šokiai. Tai LF. Nenorėčiau, kad su mano 
tik priedas prie visa ko. De- mirtimi mirtų ir dalis lietuvy- 
šimtmecio sukakties proga LF bes. Tad kiek galiu duodu. O 
vairuotojai tikisi, kad didžioji įduoti reikia. Mums niekas nie- 
Chicai»us lietuvių kolonija darįko neduos, jei mes patys būsi- 
kartą >ajudės iš pagrindų, šio

tokį darbą, kurio ateitis tokia 
neaiški. Tačiau entuziastai, ka 
lė — reikia lietuviams milijo
ninio fondo. Reikia ir gana. 
Ir pirmieji klojo tūkstantines. 
Klojo, kad kiti sektų jų, pavyz
džiais. • Lietuvių Fondas gimė, 
sakytume, skausmuose, nevil
tyje, abejonėse, tačiau jo gim
dytojai sakė nugalėsią visas 
kliūtis ir būsią galima iš gyvų
jų, lietuvybės reikalais besisie
lojančių, lietuvių sutelkti mi
lijoną dolerių.

Anos sunkios LF steigimo 
dienos jau praeitis, istorija. 
Šiandien gyvename kitomis 
nuotaikomis, štai LF išaugo Į 
stiprią finansinę- pajėgą. ' Per 
dešimtmetį, kad ir sunkiu, var
gingu keliu, jis ėjo siekdamas 
užsibrėžto tikslo. Šiandien jau 
skelbiama, kad i LF narius su 
savo įnašais atskubėjo virš tri
jų tūkstančių lietuvių, sude
dami arti astuonių šimtų tūks
tančių dolerių. Per-dešimti 
metų iš LF aruodo lietuviš
kiems reikalams jau atseikėta 
du šimtai tuksiančių palūkami.

Deja, per dešimtmetį išeivi
joje gyveną lietuviai nepajėgė 
sumesti vieno milijono. Ar ne
same pajėgūs; ar esame tokie 
skurdžiai ir blogai įsikūrę; kad 
negalėtume bent su šimtine tap
ti LF nariu'?

Tai klaustukai. Į. juos ateina 
įvairūs atsakymai. Įvairių fi
losofijų girdima.įš. tų, kurie iš 
viso nenori stipriau paremti 
bet kokįjietuvišką užmojų. Ki
ti kritikų balsai bando paplak- 
patį LF bei jo tikslus. Deja, 
nei vienas atvira širdimi neno
ri prisipažinti; kad jis vis dėl 
to į LF neįstojo — greičiausia, 
gailėdamas šimtinės.

lo Šio!me savanaudžiai”, — kalbėjo
minėjimo — banketo metu bus|tas mielas žemaitukas taip nuo-į 
pagarbiai priimti ir pasyeikin- širdžiai, kad rodos jis mūšų!

■ tautos reikalams net ir šavo šir-
dies"dalį atiduoda

Tad pir. "r • > dešimtmečio

ti visi naujieji LF šeimos na-į tautos reikalams net ir Savo šir- 
riai. Chicago j e, tikėkime, tu
rime dar daug geros valios lie
tuvių, kurie dėl Įvairių prie- proga užbe kime milijoną ir 
žasčių clar nesuskubo tapti LF. įrodykime, kad mūsų laisva- 
nariais. šiandien pati geriau- jame pasaulyje tikrai yra mili- 
šia proga tai padaryti

Lietuvoje. Mus supažindino 
gen. štabo pulk. Kazys Grinius, 
buv. Lietuvos prezidento Dr. K. 
Griniaus sūnus. Pik. Grinius 
buvo vedęs K. A. Brazdžionio 
seserį Gražiną. Vėliau keliais 
atvejais teko lankyti Brazdžio- 
nius Londone.- Jie gyveno tur
tingame Vakarų Londono ra
jone ir turėjo plačias pažintis 
su žymiais britų biznio pasaulio 
žmonėmis. Brazdžionio turėti: 
ryšiai ir pažintys daugeliui lie
tuvių, lankančių Angliją, pa
dėjo sudaryti kontaktus su ang
lų stambių firmų vadovaujan
čiais asmenimis. Mane ypač 
imponavo faktas, kad Braz
džionis, ilgus metus gyvenda
mas Anglijoje, dirbdamas ang
lų firmoje, bendraudamas dau
giausia su anglais, visuomet 
pasilikb lietuviu: kiekviena 
progd'ipabrėždamas savo lietu
višką kilmę, -niekad nebandė 
trumpinti at kitaip keisti savo 
anglams sunkiai ištariamą lie-, 
tuvišką pavardę. Jis visiems 
Lohdbrie buvo žinomas, kaip 
Kuzys Algirdas Brazdžionis. 
Tai gali būti gražus pavyzdys 
mums, kurie, vos spėję atva
žiuoti į Amerik?, tuojau virtu
me Charles, Joi ri’ais, Walteriais.
’ Paskutini kartą atvykęs Į 
Ameriką, savo mirusiojo švo- 
gerio pulkininko K. Griniaus 
laidotuves ir keletą dienų vie
šėdamas Chicagoje, labai daug 
kalbėjo apie Lietuvą ir norą ją

jonas, o ne trvs tūkstančiai. «
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archer avenue
CHICAGO, ILLINOIS «C2 
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Per aNnum

paid QuarterlyoIvuJenos čoMPOiiNbĖD daiLy

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės Į

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrove del bet kokly 
jūsų hatno pagerinimu duoda paskolas nuo S500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokių 
reikalų? Ar |ėi neturite nuosavo namo ir jufHt nuiibodo mokėti 
auittės nuomas, Įsigykite nuosavus namus.

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
‘ ČF Š10OO - 

(Ine Year Maturity

ShORT TERM
3 dr « Month term 

Minimum 81,000

rrink ZoęM

obV Savings 
accounts com- 

BovtWeS daily ir 
^uarf4rlv

2 Years BiUlnįs 
Certificate 

Wihifflurti ši.-Seoi

Chicago Savings
and loan Association^

PER aNMiM \

On certificates 5 
čf $5000 6r Mos ė;

Two Year Maturity

Chicago Savings and Loan Assn. J
.>, :f*hiioitlėna D. PakeŲ President (

624» So. VVESTEKję AVg. TEL: GR 6-7575 |
fa d O R š • rtsh. Ii <8 « P.K i 4, fftbH. A FHi 9 M i, Stf. 9 ll:3ė i

-♦

aplankyti. Praeitų metų vasa
rą gavau iš jo ilgą; laišką rašy- 

[tą iš Lietuvos, jis poetiškai 
žavėjosi Lietuvos gamtos gro
žiu ir žmonių Svetingumu. Di
desnę gyvenimo dalį praleidęs 
svetur, Brazdžionis vis dėlto 
daugiausia mylėjo Lietuvą.

K. A. Brazdžionis paliko rauk 
raštyje porą veikalų, parašytų 
anglų kalba. Jo parašyta nove
lė iš Lietuvos gyvenimo, vienų 
tvirtinimu, yra gdna įdomi, o 
jo našlė žmona žada netrukus 
ją išleisti. Man teko susipažin
ti su Brazdžionio anglų kalba 
parašytais atsiminimais, kur 
jis aprašo savo jaunystę, paty
rimus revoliucinėje Rusijoje, 
mūsų aviacijos kūrimąsi, tar
nybą Lietuvos kavalerijos pul
ke. o taip pat vėlesnis jo lan
kymasis svetimuose kraštuose, 
susitikimai ir pažintys SU įvai
rių valstybių aukštais pareigū
nais. slaptą pinigų spausdini
mą okupuotiems kraštams ka
ro metu ir t. t. Būtų jdojilu tuos 
atsiminimus išleisti lietuvių 
kalba.

Brazdžionis, išskyrus trum
pą tarnybą Lietuvos kariuome
nėje, neužėmė jokios aukštos 
tarnybos valdžioje, nedalyvavo 
politikoje, bet per savo pažin
tis ir ryšius svetimuose kraš
tuose daug padėjo- Lietuvos 
vardui iškelti. Kai karo įvykių • 
priversti ir mes atsidūrėme 
svetimuose kraštuose, K. A. 
Brazdžionio sugebėjimas pa
čiam prasimušti ir iškilti tarp 
svetimųjų buyo pavyzdžiu ir 
padnjfiniirtu sukurti žmoniš
kesnes sąlygas atsirądusieins už 
tėvynės ribų. Adolfas Balintas

C;
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ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

Diriguos Alice Stephens
SEKMADIENĮ, ŠIŲ METŲ SPALIO 22 D., LINKSMINS SVEČIUS 

BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.
Vakarienė — $8.00 asmeniui. ;
Šokiams gros A. Stelmoko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1730 So. Halsted St

Chicago, Ill. 60608 arba telefonui HA 1-6100. -
Pradžia 4:00 vai. po pietų. r '
Kviečiame visus iš anksto užsisdkyti vietas artėjknčikme

NAUJIENŲ BANKETE
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kaukolių vieta

Send 10 c for recipe booklet to German Distilleries Ltd., Empire State Bldg.,New York 10001

kaip senovės lietuviai ir žemai

pusė knygų, pusė žaislų lietuviško

Važiuojame ir vilti vežame 
Dr. Kauneckis užtikrino, kad

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki 520,000,

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

“Jei po amžių, ilgų
Kelsis dvasios tėvų,
Kažin ar bepažins Kalvariją,

.Kažin?”

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

gražūs, cukringi, kad net seilė 
tyso žiūrint, bet susilaikiau — 
likti be kapeikos negerai...

Sugrįžau ir perėjau Cedrono 
upę. Ten buvo didelis piečius. 
Mama sakė, jog tai bagamaznin- 
kų piečius. Tuo metu bagamaz-

Lietutių kalbos vaizdingumas

DRAUGAS iR b

vardu Ir pasiusti:

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

Pradėjom mokintis skaityti
Greitai priartėjo ruduo ir pra

džia žiemos. Sruojos upės žuvys 
iš seklumų susimetė Į gilumas 
ir meškeriojimas tapo nepato
gus. Ir sliekai gilyn į žemę su
lindo. Ir man, devinti tik marš
konę j upelę, lauke buvo per šal
ta. Leonas pradėjo eiti į vals
čiaus mokyklą, antruosius me
tus, o mudu su Zenių mokėmės 
skaityti lietuviškas knygas. Ma
ma buvo mudviejų mokytoja, o 
ją pavaduodavo, Uršulė ir Nastė.

-G ■■ -4-- • - • -
Nastė greitu laiku turėjo vyk

ti Į Gegrėnus, - nes akloji teta 
ėmė sirguliuoti ir prašyti pa
galbos. O Nastė buvo pati ma
loniausioji ir geriausioji sesu
tė! Po to aš jos nemačiau per 
15 metų, nes iš Gegrėnų išvyko 
Į Peterburgą — ją pasiėmė ir, 
beveik, pasisavino buvusieji' Ge
grėnų dvaro ponai.

Prie Telšių kelio trobų buvo 
daugiau. Suskaičiau dešimtį ir 
septynias. Skaičiuoti aš mokė
jau tik iki dešimties. Jei buvo 
daugiau, kaip dešimtis, tai pra
dėdavau iš naujo. Už miestelio 
buvo daržai, dirvos ir pievos.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
. Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psJ. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 'teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314. veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos' mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monsr 
Orderį ••

Kalvarija _
Kai pasakiau mamai norą pa- 

silaigyti po miestelį, ji pasakė: 
“Bėk, tik nepasimesk”. Išbėgau. 
Vai, koks ten miestelis?!-. Al
sėdžiai daug didesni ir gražesni. 
Tokiame miestely nei norėda
mas nepasimesi. Prie Alsėdžių 
kelio kairėje pusėje buvo tik ke
turios trobalės, o dešinėje — 
aukštas, status kalnas. Pirm to 
kalno buvo ūkis — mama sakė, 
jog tai Mačernių. Ji sakė, kad 
Mačernis yra bažnyčios šveicu- 
ras. Jis valdo didžiąją buožę ir 
stulą raudonai margą persijuo
sęs per dešinį petį iki kairiosios 
pažasties. Jis ir sukeikti bažny
čioj nesibijo. Kai žmonės buo
žės barškinimo neboja, jis skam
bančiu balsu surinka: “žalžiai, 
traukitės iš tako — procesija 
ein!” Toks galingas buvo tas se
nasis Mačernis.

išlaikymui.
Nė vienas iš tų šešių “dir

bančių” nepilną laiką (“part 
time”) neturi jokio praktiško 
išmokslinimo masinės trans- 
portacijos srityje. Du valdy-

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

CTA valdybos narių 
“pensijos”

Kodėl CTA direktoriai taip 
sunkiai ir su įvairiausiomis iš
imtimis tereaguoja į pensinin
kų prašymus, bus aiškiau iš 
sekančių Chicago Daily News 
ir BGA (Better Government 
Assn.) atliktų tyrimų rezul
tatu: 4.

Iš septynių CTA valdybos 
narių šeši už savo “darbą” po 
keletą valandų per mėnesį kar
tu per metus gauna $90.000. 
Septintasis tos valdybos narys 
— pirmininkas Michael Caffer- 
ty už savo pilno laiko tarnybą 
gauna $-15.000 metams ir dar 
$7,200 automobilio su šoferiu

Mokytis skaityti iš maldakny
gės nebuvo jokio malonumo, bet 
kai tėvas parnešė elementorių 
ir katekizmų knygelę, tai Pra- 
nis ir aš skaitėme su pasigėrėji
mu. Aš nuo katekizmo veikiai 
persimečiau prie Lauryno Ivins
kio kalendorių, kurių buvo visas 
rinkinys. Man labai , patiko pa
sakos. Vieną pasaką užtikau, 
kurią ir dabar po 83 metų biskį 
prisimenu. Tai buvo: ::Sapnas 
Mikės Žiogo”. Ten rašė, kad dvi 
dūšios drauge nuėjo į peklą ir 
ką jos ten matė.

Tą žiemą — 1889-90 m. tė
vas darbavosi namie. Mūsų ge
roji troba tapo dirbtuvė ir sve
čių kambarys. Svečių užeidavo 
kasdiena. Kam dirbo šlajas, (ro
gės su briskele ant pavažų), kam 
darbines roges, kam statines 
alui, kam kubilus, ■ kitiems — 
kibirus bei vonias, dar kitiems 
— vežimus, brikas, politūruotas 
komodas ir stalus; kėdes ir vi
sokius prašmatnius daiktus. Be-

nariai yra bankininkai, 
vienas yra advokatas, vienas

Vienas trobos lange išdėstyti Į riją J. A. Vištelio žodžiais ir ato- 
ipeikiniai pyragaičiai — toki’dūsių:

ninku nebuvo, bet per atlaidus, 
oi, kiek jų prisistato!

Bažnyčios link buvo daugiau 
namų. Vieni -=• priklausė baž
nyčios tarnams, kiti — nežinau 
kam. Šventorius — aptvertas 
aukšta geležine tvora, o patvo
riu augo grajūs medžiai, kurie 
teikė gerą pavėsį ubagams ir 
maldininkams pasnausti. Ne
šventintoje tvoros pusėje buvo 
vietos arkliams ir vežimams. 

Dešinėje bažnyčios pusėje buvo 
didelis balto mūro namas — tai, 
moma sakė, domininkonų vie
nuolynas, klebonija ir mokykla. 
Ten mokėsi ir mūsų a. a. vys
kupas Valančius.

Kaip tik tada — 1889 m. tarp 
Kalvarijos miestelėnų plito vi
sokį gandai, žmonės Šnekėjo, 
kad iš ten domininkonus baigia 
išvežti. Jų vietoje.būsią papras
tu kunigai. Mokykla jau užda
ryta. Kiti šnekėjo, kad ir baž
nyčią maskoliai atims ir “kal
nus” panaikins.

“O Jėzau! O Jėzau!” dejavo 
davatkėlė Cicilija.

Prie Sedos kelio buvo daugiau 
trobų, bet aš jų neskaičiavau, 
nes parūpo, kad nepasimestų ma
ma.

Tuo tarpu baigiu apie Kalva-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų- Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

Mergužėlė lelijėlė, bernužėli: 
dobilėlis, motinėlė sengalvėlė, tė 
vužėlis rūpintojėlis.

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė
*

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

1. N, Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

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

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 doL

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., SI,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žvgių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — " 
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 išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

PENSININKAI IR 
“PENSININKAI”

Kaip CTA valdyba iš 
senų ir beturčių gyvena
Pasirašęs United Senior Ci

tizens of Hull House transpor- 
tacijos komiteto pirm. C. Allen 
Morrow laiške praęito savait
galio Chicago Today numeryje 
antrašte “Senieji prašo iš CTA 
geresnio traktavimo” rašo:

“Mes senesnieji piliečiai esa
me reikalingi iš Chicagos Tran
zito Administracijos daugiau 
valandų nupigintomis važmos 
kainomis.

Kai mes buvome jaunesni, 
daugelis mūsų buvome keliau
jantys pardavėjai savo plačia
me krašte. Vėliau mes su savo 
šeimomis važiavome atostogų 
į Kanadą ir Meksiką. Dabar, 
mūsų vaikai;’ yra išėję sau gy
venti. Daugumas mūsų neturi
me automobilių garaže — nu
silpusios akys kai kuriems mū
sų nebeleidžia vairuoti. Tuo 

mūsų 
neatlaidžiai 

Mažai beturime

Hėjęs pensijon- laikraštininkas 
ir vienas buvęs beisbolo spor- 

i to “žvaigždė”.
n įsi jie prisipažino apie 

Įtransportaciją neturį suprali-į 
lino ir dėl CTA pašvenčių ma
žiau laiko negu “kiliems užsi-l 
ėmimams”. Jie taip pat prisi-j 
pažino, kad visas jų darbas 
dėl CTA vra dalvvavimas CTA 
valdybos posėdžiuose kartų per 
mėnesį po keletu valandų.

Pasitaiko tai u, kad “dėl pa- 
teisinan.u priežasčių” kuris 
CTA valdybos narys j.CTA po
sėdį neatvyksta, tačiau pensi
ją už savo “atliktą darbų” re
guliariai gauna. Taip atrodo 
CTA iš savo valdybos pusės.

Nieko stebėtino, kad CTA 
neuždirba užtektinai savo ope
racijoms — o visą laiką mal
dauja subvencijų deficitams 
padengti ir karts nuo karto dar 
labiau kelia važmos kainas sa
vo autobusams ir traukinėliams.

- Giiii’agos tninsportacijos kai
nos yra vienos iš brangiausių 
visose JAV-bėse. j p

būdu buvusio plataus 
pasaulio sienos 
mus apsupa.
pinigų!

Argi CTA 
vinti mums 
nedaugelį likusių 
gų ir giminių,

Jungtiniu Tautu vyriausieji vadai: Lenkijos diplomatas Stanislaw Trepczynski, Generali 
nės Asamblėjos prezidentas ir JT gen. sekretorius Kurt Waldheim.

negalėtų paleng- 
galimybę lankyti 

mūsų drau- 
kurie gyvena 

truputį toliau negu kitoje mies
telio pusėje?...*’

Chicago Today redaktorius 
prieraše paaiškina:

Nuo spalio 22 d. senesniems 
piliečiams važinėjimas CTA 
priemonėmis bus pratęstas nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
nuo dabar nupiginamų tarp 9 
prieš ir 3 popiet valandų papil
domai pridedant po 3 valandas 
— nuo 7 iki 10 vai. vakaro, šeš
tadieniais nupiginta važma iš
tęsdama nuo 9 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro. Sekmadieniais ir 
šventadieniais nupigintos va
landos bus nuo 7 vai. ryto iki 10 
vai. vakaro.

veik nebuvo dienos, kad kas' su; bos 
kokiu, reikalu neateitų.

Svetimiems atėjus mes vaikai 
turėjom bėgti į bakšę. Tokia 
buvo tėvo valia. Bet kai ateida
vo kun. Mažeika, tai veikiai 
mus iš baksės išlaisvindavo.

Apie kun. Mažeiką bus kitas 
skirsnelis. Juozas šmotelis

Pranas pasveiks. “Keletą dienų 
palaikykit užtamsintas akis, įla
šinki! vaistų, kaip pasakiau ir 

j matysit,. kad eis geryn. Vaiko 
akys dar 'nestiprios gintis nuo 
užkrėtimų. Taigi, užsikrėtė ir 
gavo uždegimą. Pasveiks”. Ma
ma ir aš tikėjom daktaro žo
džiais ir skubinom namon.

Mama tvirtino, kad ir Kalva
rijai nieko blogo neatsitiks. Mas
koliams Kalvarija nereikalinga. 
Jie turi savo Dievo Motiną. Gal 
valdžia supyko ant domininko
nų, tai juos išveš kitur, o čion 
atveš kitus kunigus. Didelė baž
nyčia be kunigų nebus. Ir su 
“kalnais” nieko neatsitiks. Mas
koliai “kalnų” nevaikščioja. To
kiomis viltimis vežini — par
važiavom.

UNIVER!
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Pravaikštos - komunistų didžiausioji 
nelaimė

Rusijos valdžios siekusi nedidelė bolševikų grupelė 
prieš 50 metų prižadėjo rojų ant žemės. Darbininkams 
prižadėjo geras darbo sąlygas ir labai gerą, atlyginimą, 
žemdirbiams prižadėjo žemę, o jaunimui prižadėjo nemo
kamas mokyklas, gerą amatą ir galimybes žengti pirmyn. 
Šiandięn, praėjus 50 metų nuo “socialistinės statybos” 
pradžios — Sovietų Sąjungos darbininkai dirba pačiose 
sunkiausiose darbo sąlygose, gauna patį mažiausią /at
lyginimą, žemdirbiai visai neteko žemės, o mokytis gali 
tiktai tas jaunimas, kuris pritaria ir tiki valdžios vyrų 
skelbiamoms viltims. z

1971 metų komunistų partijos vadų paruoštas ir Brež
nevo 7 valandas skaitytas planas prižadėjo gerbūvį vi
siems Sovietų Sąjungos gyventojams. Iš Brežnevo kal
bos matėsi, kad didelė sovietų gamybos dalis bus skiriama 
būtiniausiems gyventojų reikalavimams, sumažinant ka
ro pramonei reikalingus gaminius, maistą ir aprangą. 
Sovietų maršalai netrukus išsiderėjo iš Brežnevo grąžinti 
jiems sumažintą gamybos dalį, o ne toje vietoje iškritęs 
sniegas ir kita kryptimi debesis nunešęs Vėjas sumažino 
rugių ir kviečių derlių. Europą kelis šimtmečius maitinu
si Rusija pati pradėjo supirkinėti javus visame pasauly
je, kad apsigintų nuo artėjančio bado.

Stebėtojai žino, kad ne tiktai blogas vėjas ar šaltis 
kalti dėl nevykusios sovietų ekonomijos. Kalta visa komu
nistinė sistema, kuri milijonus verčia dirbti dideles privi
legijas turinčiai bolševikų grupelei. Komunistai atėmė 
žmonėms norą dirbti, todėl ten ir atsiranda įvairiausi 
trūkumai. Lietuvis, palyginus su gretimais kaimynais, 
visą laiką buvo darbštus žmogus. Lietuviai buvo ir tebė
ra geri dirbtuvių darbininkai, lietuviai mokėjo ir . moka 
pavyzdingai ūkininkauti. Amerikoje, Vokietijoje, Belgi
joje, Anglijoje pramonininkai mielu noru priima lietu
vius, nes jie žino, kad lietuviais darbininkais galima pa
sitikėti. Tuo tarpu “komunistinėje” Lietuvoje, kur kiek
vienas darbininkas “dirba sau”, reikalai neina taip, kaip 
jie turėtų eiti.

Lietuvos komunistų partijos organo korespondentas 
Kazys Ivanauskas, aprašinėdamas Alytuje veikiančią šal
dytuvų dirbtuvėlę, šitaip aprašinėja ten dirbančių darbi
ninkų nuotaikas ir papročius:

“Paskaičiuota, kad Alytaus šaldytuvų gamykla 
per vieną darbo minutę pagamina produkcijos maž-

daug už 940 rublių (tai būtų apie $157.00). Jeigu kiek
vienas darbininkas per dieną sugaištų bent po kelias 
minutes, gamykla turėtų nuostolio už tūkstančius 
rublių. Anksčiau šaldytuvų gamintojai negalėjo pa
sigirti moką gerai išnaudoti kiekvieną darbo minu
tę. s Pasitaikydavo, kad surinkėjai be darbo prasto- 
viniuodavo ne tik minutes, bet ištisas valandas. Dar
bo ritmas daug kartų sutrikdavo ne dėl gamyklos 
kaltės — vėluodavo kompresoriai, plastmasė. Ta
čiau gana dideli laiko nuostoliai susidarydavo ir dėl 
blogo darbo organizavimo gamyklos viduje. Surin
kimo ceche konvejeriai dažnai stovėdavo, nes stig
davo detalių, kurias gamina kiti cechai.. Paruošimo 
cechas laiku neišformuodavo kamerų, šilkografijos 
skyrius nepagamindavo užrašų, surinkėjai pasiges
davo ir kitų detalių bei mazgų. Ypač daug prastovė
jimų pasitaikydavo pirmomis mėnesių dienomis, kai 
prasidėdavo savotiškas atoslūgis. Paskutinę dekadą 
“besivydami” gamybos grafiką, pavargdavo ir ga
mybininkai ir teikėjai. Tai nenuostabu, kad ir pla
ninės užduotys likdavo neįvykdytos”. (Tiesa, 1972 m. 
spalio 13d., 2psl.).
Pakeitus direktorius, įvedus griežtesnę darbo kon

trolę, pastačius priešakiu partijai ištikimus klapčiukus, 
Alytaus dirbtuvėlėje darbo organizavimas žymiai pasi
keitė. Jis ypatingai paspartėjo, kai į Alytų atvažiavo K. 
Golekas ir pradėjo vadovauti visam cechui. Ivanauskas 
apskaičiavo, kad darbo našumas padidėjo net 24 pro
centais.

Bet tas pats Ivanauskas, palyginęs Alytaus dirbtuvė
lės pagamintus šaldytuvus, randa reikalo daryti šitokias 
išvadas:

“Nemaža darbo laiko dar prarandama dėl pra
vaikštų, Nors šiemet pravaikštų skaičius palyginti su 
tuo pačiu praėjusių metų pirmuoju pusmečiu suma
žėjo 12 procentų, jų dar daugoka — per pusmetį 254. 
Apie tūkstantį darbo dienų prarasta, darbininkams 
nestojus į darbą su administracijos žinia. Tai jau 
rimtas signalas. Pradėta aktyviau kovoti prieš dar
bo drausmės pažeidėjus, pravaikštininkus. Tuo nuo
lat domisi partinė organizacija, profsąjungos, vietos 
komitetas, komjaunuoliai, šiemet sudaryta draus
mingumo komisija... ” (Ten pat).

f. Okupantams ..tarnaujantis Ivanauskas kaltina pra
vaikštininkus, kada kalta visa sistema. Kas lieka darbi
ninkui daryti, jeigu jis negauna surinkimui reikalingų 
dalių? Kokia prasmė jam skubėti,, jeigu jis žino, kad 
kreditą už dirbtuvės gamybą nusineš iš Maskvos atsiųs
tas. Golekas, o ne joje dirbantieji lietuviai? Koks pas dar
bininkus gali būti noras dirbti, kai jie žino, kad pagamin
tus šaldytuvus išveš į “plačiąją tėvynę”, o Alytaus gyven
tojai negalės jais pasinaudoti?

Sovietų Sąjungoje didžiausiais pravaikštininkais yra 
komunistų partijos nariai, nes jie nedirba produktingo 
darbo. Jie važinėja po kraštą ir ieško būdų, kaip pri
versti mažai apmokamus lietuvius dar sparčiau dirbti 
Gamyba padidėtų, jeigu patys komunistai stotų prie kon
vejerių. Bet jie, parsidavę rusams, okupahtui yra nau
dingesni, jeigu kitus varo lenktyniauti ir bara atsikvėpti 
norinčius darbo vergus.

antrašte “Paremta! Atmesta! 
Palikti!” Darbininko spalio 14 
d. Nr. 43.

Gana Šmaikščiai aprašęs, kaip 
lietuvių Rymo Katalikų Susi
vienijimo Amerikoje 65-j o sei
mo delegatai “stiprinosi” prie 
“gerai veikiančio baro”, kur “jo
kių ginčų ir skirtumų nebuvo”, 
kur “visi gerai suprato: Ger
kim, baliavokim. Nugėrę dainuo
kim...”, kaip “po geros valan
dos, kai jau kokteilių laikas bai
gėsi, kun. A. Stašys savo balsu 
drebino salę”.v pranešdamas 
“linksmą naujieną, kad baras 
nebus uždarytas ir veiks visą lai
ką”, toliau ilgai ir smulkiai 
rašęs vykusį (prieš seimo 
siją) banketą su koncertu, 
galiau prisirašęs iki sesijos 
sėdžių, toliau tęsia:

“Kai prasidėjo dienotvarkės 
punktų svarstymas, tuojau atsi
rado nesklandumo ir asmenišku
mų. Prie nesklandumo prisidė
jo ir vicepirmininko iššaukimas 
namo šeimos reikalais. Jis ne
grįžo. Svarstymai su “Parem
ta”, “Atmesti”, “Palikti, kaip 
buvo” ir t. t. išsėmė pirmininkės 
jėgas. Tam tikra grupė varė 
seimo eigą kuo greičiausiai ir vi
sokius pagerinimus sutikdavo 
su “Nooo”! Tik visi vieningai su
tarė pasimelsti už mirusius na
rius, nes jie šiuo metu nebepa- 
teikia jokių siūlymų.

Rinkimai

Rugpiūčio 1 svarstymas pra
dėjo dar aštrėti, nes artinosi 
naujų viršininkų rinkimas trejų 
metų terminui. Vos tik komp. 
J. Aleksis pasiūlė Į prezidentus 
Leonardą- Šimutį, pasigirdo bau
bimas; “Būūūū” ir “Nooo’r! Ar 
L. šimutis tik to yra vertas? 
Pasiūlomas J. Laučka, ir vėl 
“Nooo”. Staiga atsistoja Michael 
Baranosky ir kažkokios “milijo
ninės” darbovietės ar savo var
du siūlo adv. Thoma Mack. Tuo
jau bent keli balsai šaukia “Pa-

ap- 
se- 
pa-

tuviškai, atkerta, kad jis gyvena 
Amerikoj. Thomas Mack išren
kamas 39 balsais, o J. Laučkai 
telieka 34. Viceprezidento vie
tai asmenys, protesto ženklan, 
atsisako kandidatuoti. Tik ,A1- 
vera Balanda atsako: “Yes, I 
do”... šiaip taip priprašomas dar 
B. Bobelis. Išrenkama . Balan
da. Abu išrinktieji lietuviškai 
visai nekalba. -Su kitomis kons
titucinėmis komisijomis dar blo
giau. Niekas iš rimtesniųjų ne
besutinka kandidatuoti, o akla
macijos būdu renkamos ponios 
geriau supranta virtuvės rei
kalus, bet ne statutus ir labda
rybę. Dalis delegatų palieka sa
lę. Liūdnokas vaizdas...”

Toliau, suabejojęs “Kaip ga
lėjo balsavime dalyvauti buvę 
viršininkai ir direktoriai ir pa
tys už savo darbą ir iš Susivie-

galėjo apmokami tarnautojai

DR. ANTANAS J. GUSENAS
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giausia, kad mudu abu negirtuokliavome. Airiams, ru
sams, švedams ir kitiems nepatiko, kad mudu kartu su 
jais negėrėme. Teisybę pasakius, neilgai mes ten ir te
dirbome. Mudu pakirtome miškus porą mėnesių ir grį
žome į Chicagą.

NEDARBAS VISAME KRAŠTE

Visiems darbininkams sunku, kai krašte įsigali ne
darbas, bet sunkiausia būna naujai atvykusiems trem
tiniams. Nedarbas paliečia visas gyvenimo sritis. Ne
darbas Amerikoje atsiliepia i Kanadą. Nedarbo ir de
presijos bangą aš pajutau Kanadoje, kai mano dėdė 
nieko negalėjo man surasti, o vėliau, kai uždarė vago
nų statybos dirbtuvę. Sunkaus ir mažai atlyginamo 
darbo žemės ūkyje nenorėjau imti, bet ir pačioje Chi
cagoje nieko geresnio negalėjau rasti. Atsivežiau į Chi
cagą kelis dolerius, bet mačiau, kad mano santaupos 
labai greitai tirpo. Mano didžiausia svajonė — susitau
pyti kiek pinigų, kad galėčiau įstoti į kurią nors kole
giją ir pradėti mokytis. Bet gana greitas santaupų dili
mas manyje kėlė nerimą.

Chicagoje taip pat buvo sunku susirasti geresnio 
darbo. Mano draugas, su kuriuo iš Montreaiio persikė
liau į Saskačevaną, o vėliau atvykau į Chicagą. taip 
pat negalėjo šiame didmiestyje užsikabinti. Jis susira
šinėjo su senu pažįstamu, dirbusiu Oklahomos anglių 
kasvklose. Vienas parašė, kad jis ten atvažiuotų ir pri

Blo-

žadėjo įstatyti į dirbančių eiles. Jis kvietė ir mane va
žiuoti į Oklahoiną, bet anglių kasyklos manęs netraukė.

Aš pasilikau Chicagoje. čia man pavyko gauti dar
bo vienoje medžio apdirbimo dirbtuvėje. Man daug pa
dėjo patirtis Bliuyiškiuose. Su tėvu aš žiemomis važi
nėdavau į Žaliąją ir kitus miškus medžių pasikirsti. 
Mano tėvas visuomet palaikydavo gerus santykius su 
rusais girininkais, u žtat jie patys dažnai jam pasaky
davo, iš kurios vietos geriausia pasikirsti ūkiui reika
lingų rąstelių, karčių tvoroms ir malkų žiemai. Tėvas 
aišku, tiems girininkams gerai atlygindavo; Vėliau 
mes namie gana dažnai piovėme ne tik lentas, bet api- 
piaustydavome ūkio reikalams reikalingus rąstus ir 
rąstelius. Medžius aš pažinau ir mokėjau juos iŠ vienos 
vietos į kitą gana lengvai permesti.

Bet Chicagoje man atsitiko tas pats, kas Įvyko Mont- 
realyje. Darbas greitai pasibaigė, nes savininkai buvo 
priversti uždaryti, savo dirbtuvėlę. Jie pardavė daug 
lentų ir kitokios medžiagos, bet jiems buvo labai sunku 
išrinkti pinigus. .Jie patys turėjo mokėti už gaunamus 
medžius, bet iš žmonių jie negalėjo pinigų atgauti. Jie 
bandė atgauti parduotas lentas, bet tai buvo labai sun
kus darbas." Lentos jau buvo sunaudotos, teko eiti Į 
teismus, o teismai Amerikoje yra brangesni, negu maži 
ieškiniai. Jie nutarė viską uždaryti ir pralaukti patį 
sunkiausią ekonominio gyvenimo laikotarpi. Savinin
kas atleido visus darbininkus, užmokėjo jiems algas ir 
pasakė:

— Kai darbai prasidės, vėl būsite pašaukti Į darbą.
Tai labai gražiai skamba, yra mažai vilties darbui 

gauti. Tais laikais ši viltis "buvo labai apgaulingo, vi
sa eilė dirbtuvių neatsidarė. Daugelis savininkų, iš
eikvoję savo santaupas, nedrįso rizikuoti ir biznį iš 
naujo pradėti. Depresija smarkiai siautė, ji palietė ne 
tik mažesnes dirbtuves, bet ir dideles bendroves.

Spalio 10 d. “Draugo” veda
majame J. Pr. (kun. Juozas 
Prunskis) išsako savo kritiką 
dėl Altos surengtos spaudos 
konferencijos amerikiečių spau 
dos, televizijos ir radijo atsto
vams, ryšium su atbėgusia iŠ 
okupuotos Lietuves teis. But
kaus Šeima.

Kun. Prunskis nepatenkintas, 
kad šią konferenciją ruošė 
Amerikos Lietuvių Taryba, nes 
po konferencijos-kai kurie ame
rikiečių laikraštininkai rašę, 
kad juos (Butkus) pristatė 
Altą, kuri “pasižymi savo anti
komunistine veikla”. Toliau 
kun. Prunskis sako: “Tai, iš 
dalies, sudaro neigiamą foną 
pačioms perteikiamoms ži
nioms”. Vadinasi, Amerikos 
Lietuvių Taryba nėra prieško- 
munistinės veiklos institucija? 
..» Būtų labai gerai, kad prie 
progos kun. Prunskis papasa
kotų, kada ir kokioje formoje 
Altos veikla pasireiškė atvirkš
čiai? Jeigu apie Altą pasakyti 
amerikiečių žodžiai sudaro nei
giamą fon£ Kun. Prunskis sa
ko, kad tą konferenciją turėjo 
ruošti lietuvių teisininkų drau-

balsuoti už savo padarytų iš
laidų patvirtinimus?”, autorius 
A. Gb. ilgąjį straipsnį veda prie 
pabaigos klausimu:: -

“Ar tai buvo priesaika?

Susirinkimas ėjo prie pabai
gos, bet pirmininkė M., Rudienė 
taip buvo išvarginta, kad pirmi
ninkavimą .perleido dvasios va
dui preh J. Boll, kuris bandė 
dar likusius delegatus sugrau
dinti verkšlenančia kalba, kad 
pastarieji suprastų padėties rim
tumą. Jo baigiamosios kalbos 
niekas nesiklausė. Tuomet jis 
pakvietė naujai rinktuosius vir
šininkus tariamai priesaikai, ku
rią jis perskaitė anglų kalba, o 
stovintieji kartojo: “I do”...

Ar tai buvo priesaika, ar pasi
tyčiojimas? Priesaikos negalėjo, 
būti, nes susirinkimo ir “rinki
mų” protokolas nebuvo perskai
tytas ir- niekas jo nepatvirtino. 
Tai sukta ir apgaulinga sauvalė. 
Jeigu taip buvo ir anksčiau, tai 
reikėtų pasiteirauti pas federa- 
linį prokurorą apie visos praei
ties veiklos teisėtumą. Tam tik
rų davinių jau yra.

Straipsnis baigiamas sekan
čiai: -

Toliau teks pasisakyti apie 
Susivienijimo pajamasir ir išlai
das. Apie pašalpas ir “morgiči- 
nes” paskolas, pirktuosius “bo
nus” ir kapitalų investacijas. 
Reikės pasisakyti apie pelną ir 
gal ir apie narių sutaupytiems 
pinigams daromą nuošimtinį 
nuostolį. Seime niekas apie tai 
negalėjo sužinoti. • A Gb.

Pravaikščiojęs po Chicagą apie porą savaičių, nuta
riau imtis radikalių priemonių. Aš Įsitikinau, kad Chi
cagoje bus nepaprastai sunku gauti darbo, nes kiekvie
noje rimtesnėje Įmonėje darbo nebuvo. Kiekviena dirb
tuvė atleidinėjo darbininkus, nes savininkai negalėjo 
parduoti gaminamų produktų, žmonėms gaminių rei
kėjo, bet jie neturėjo pinigų už tuos gaminius mokėti.

Nuėjau Į pati didžiausią Chicagos darbo biurą ir 
paprašiau, kad man tuojau surastų darbo. Biuro va
dovybė pareikalavo iš manęs $5.00. Tai buvo didelė su
ma. Tais laikais tai buvo visos savaitės uždarbis. Su
mokėjau pinigus ir man tuojau išrašė pažymėjimų, kad 
priimtų Į Painsdalę vario kasyklas. Chicagoje visą savo 
kambarį likvidavau, daiktus pasidėjau pas tetą, o pats 
sekančios dienos rytą pirmuoju traukiniu išvažiavau į 
Minnesotos valstiją, Painsdale apylinkę, kur tais lai
kais buvo pačios didžiausios vario kasyklos.

Išvažiavau kelioms savaitėms, o dirbau, tose kasyk
lose apie du metus. Grįžau Į Chicagą tiktai Pirmojo Pa
saulinio Karo pabaigoje. Varis karo metu buvo labai 
reikalingas. Reikalingi buvo ir vyrai variui gaminti. 
Varis valstybei buvo toks svarbus, kad to meto vyriau
sybė atleido nuo pareigų ne visus vario pramonės 
darbininkus, tik parinktus, kurie nesutrukdytų va
rio gamybą. Varis buvo reikalingas karan besirengian
čiai Amerikai, bet jis dar labiau buvo reikalingas Įvai
riems Amerikos sąjungininkams Europoje. Varis buvo 
reikalingas vieloms, šoviniams ir kitiems karo gami
niams. Be vario tais laikais neveikė kanuolės, kulkos
vaidžiai ir net šautuvai.

Sugrįžęs i Chicagą, radau pasikeitusias sąlygas. Ka
ro metu viskas pradėjo judėti. Daugelis vyrų turėjo 
išeiti karo tarnybon. Pajudėjo ir pramonė, nes karo 
reikalams reikėjo visko. Aš tais laikais jau skabiausi
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gija. Buvę toje konferencijoje 
amerikiečių spaudos atstovai, 
be abejonės, labai mažai turi 
žinių apie šią draugiją. Tai bū
tų pareikalavę daug laikoj kol 
išsiaiškintų, kas tą konferen
ciją ruošia ir nebūtų likę laiko 
pasikalbėti su p. p. Butkais. Pa
garboje laikau liet teis, drau
giją, bet šiuo atveju kun. Pruns- 
kio pasiūlymą skaitau nelogiš
ku.

Vienoje vietoje kun. Pruns
kis sako: “Nėra lengva sulauk
ti, kad Į šaukiamą spaudos kon
ferenciją didieji laikraščiai, ra
dijo ir televizijos stotys gau
siau atsiųstų savo korespon
dentus”. Šiuo atveju buvo tiks
liai atspėta: kas, kada, kur ir 
kokiam tikslui konferenciją 
ruošė? Ar k*ur» tas patinka ar 
ne? ?

Pabaigoje vedamojo kun. 
Prunskis rašo:

“šia proga norisi dar primin
ti, kad ypatingai būtų naudin
ga, jeigu įvairiose kolonijose, 
kur yra lietuvių, būtų pasida
linta, kas lietuviškomis infor
macijomis aprūpins kurį ame
rikiečių laikraštį, radijo ar net 
televizijos stotį. Užmezgus ry
šį, suėjus į pažintį, galima 
daug padaryti. Šį reikalą im
tis organizuoti turėtų tas viene
tas, kuris.yrd stipresnis toje 
kolonijoje: Altą, Liet Bend
ruomenė, kuri kita organizaci
ja ar pavienis asmuo. Gal būtų 
geriausia, jei Lietuvių Bendruo
menė pavestų kam tą suorgani
zavimą pravesti”.

Gaila, kad kun. Prunskis jau 
pamiršo, kaip vos prieš keletą 
metų buvo bandyta suorgani
zuoti tokią instituciją t y.. In
formacijos ihstituciją, kuri 
kunigui kylančius rūpesčius 
kaip tik ir būtų tvarkiusi. De- 
j a, tuo laiku ne tik kun. Pruns
kis, bet ir kai kurie kiti, buvę 
tam tikruose postuose tą visą 
sumanymą ignoravo, arba nei
giamai atsiliepė. Nežiūrint, 
kad tokios'’institucijos buvo ir 
dabar p-a ■'“pasigendama, bet 
tuometinė iniciatyva nebuvo 
pritarta vien todėl, kad ne 
“mūsų” žmonės tos iniciatyvos 
ėmėsi. K. Radvila

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI

N A U JItN A S

medžio apdirbimo pramonės specialistas. Galėjau me
di ne tik nukirsti, bet iš jo ir lentas išplauti. Netrukus' 
gavau darbo vienoje didesnėje medžio apdirbimo dirb
tuvėje. Peter Shuttier vežimų išdirbinio ūkiams.

Darbas buvo geras, jo buvo daug, bet atlyginimas 
buvo nedidelis. Kasdien teko dirbti po 10 valandų. Dir
bau pusšeštos dienos savaitėje. Bet savaitės gale parsi
nešdavau tiktai 16 dolerių. Tais laikais doleris jau bu
vo truputį kitoks, negu prieškarinis doleris, bet geram 
darbininkui uždibti tiktai 16 dolerių nebuvo toks jau 
didelis atlyginimas. Po darbo miškuose ir vario kasyk
lose, pradėjau dairytis, ar negalėčiau kur surasti dar 
geresnio darbo. Darbas man patiko, bet aš norėjau dau
giau pinigų gauti.

Man atrodė, kad būčiau galėjęs būti patenkintas. 
Chicagon atsivežiau šiek tiek santaupų, pačioje Chica
goje gavau mėgiamą darbą ir būčiau galėjęs pradėti 
galvoti apie mokyklą, dėl kurios aš ir Amerikon atva
žiavau. Bet taip nebuvo. Man atsitiko pah didžiausioji 
nelaimė, kuri mane galėjo ištikti tais laikais. Sakau 
nelaimė, nes niekais nuėjo visi mano planai ir visos 
mano svajonės. Aš Įsimylėjau.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE , IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
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M. ANNA
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
. IR GERKLĖS LIGOS

PRITAIKO AKINIUS
2858 W. 63rd STREET 

Ofiso talof.: PROSPECT 8-3229 
R«zid. WAIbrook 5-5076 

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

UIONAS

R«n. 239-4683

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

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

PRospect B-1717

. DR. S. B1E2IS 
GYDYTOJAS IR chirurgas 

3148 WEST 63rd STREET
■ VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak 7^ 

tiktai antradieniai g ų- penktadieni gi.g, 
Trečiad, ir sekmad, ofisas uždarytas

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

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA - 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
' PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71rt STREET 
Ofitas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penatadienį nuo 1—5. tree’ 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873 

DR. W. ElSIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 Ša. Kedzio Ave., WA 5-2670 . 

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

DR. NINA KRAUCIL- 
KRiAUČEUONAlT!

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

Talef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HĖ 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., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. ’Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius* ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGiJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

ST. PETERSBURG, FLA.
Mūsų Lietuvių klube visada 

linksma, visada linksmos naujie
nos. Bet šį kartą noriu pra
nešti liūdnesnę naujieną.

Lietuvių klube, be pirminin
ko p. K Jurgėlos, kuris tikrai 
yra Šaunus vyras ir tikrai ge
ras pirmininkas, klubo vicepir
mininkas yra p. Vytautas Ugen- 
skis. Klubo vicepirmininku jis 
jau yra keletas metų. Jis la
bai darbštus, sumanus ir klu
bo reikaluose nepamainomas as
muo. Bet prieš trejetą savai
čių p. V. Ugenskį ištiko dide
lė, nelaimė. Jam iš savo namo 
einantį Į krautuvę tvarkingai 
pereinant gatvę, tuo metu pilnu 
greičiu lėkė jaunuolio valdoma 
mašina per raudoną šviesą ir 
trenkė Į mūsų mielą Vytautą, 
kurį nubloškė daugiau kaip 50 
pėdų ir skaudžiai jį sužalojo; 
Buvo sulaužyta koja ir bent tri
jose vietose ir labai smarkiai su
trenkta galva. Kojų sužaloji
mas, gal ir nėra taip pavojin
gas, bet galva labai sužalota. 
Galvos skausmų priežasties dak
tarai negali nustatyti. Daktarai 
dar tebedaro galvos tikrinimą — 
tyrimą.

Tikimės, kad Vytautas nar
siai atlaikys sužalojimus ir greit 
'sustiprės. Dabar mūsų Vytau
tas jau yra savo namuose ir gy
dosi savo mielos žmonos globok 
jamas. Taipgi Vytautu labai 
širdingai rūpinasi jo mamytė 
p. Uogenskieiiė, kuri,yra.Lietu-

vių klubo didelė veikėja ir dai
nininkė.

Uogenskienė savo namuose

metus buvo Lietuvių klubo ūkio 
vedėjas :— manageris. Sveika
tai susilpnėjus iš klubo parei
gų pasitraukė. Vėliau sunkiau 
susirgo ir buvo operuotas. Da
bar sveiksta namuose savo se
sutės p. Uogenskienės globoja
mas.

Lietuvių klubo valdyba, di
rektoriai ir visi nariai, linki sa
vo vicepirmininkui p. V. Uo- 
gehskiui ir klubo manageriui p. 
Karaliūnui greit pasveikti — 
sustiprėti ir vėl sugrįžti Į klubo 
veiklą. Gi Vytauto mielai žmo
nai ir jo mamytei p. Uogens- 
kienei, taipgi linkime daug ge
ros sveikatos beglobojant ligo
nius.

Tenka pranešti, kad St. Pe-

tersburgo Lietuvių klubo choro 
dirigentui p. P. Lingiui, sušlu
bavus jo sveikatai ir atsisakius 
iš klubo choro dirigento parei
gų, choro dirigentu yra pa
kviestas muzikas L. Mateika.

Liet, klubas nuoširdžiai dėko
ja p. P. Lingiui už pereitų me
tų visą sezoną su dideliu pasi
šventimu — pasiaukojimu klu
bo choro dirigavimą. Tikrai, 
Liet, klubas turėjo nemažą skai
čių gerų koncertų, kuriuos klu- 
vo svečiai labai šiltai sutikdavo.

Muz. p. Mateikai linkime dar 
su didesne energija Lietuvių 
klubo chorą diriguoti ir paruoš
ti platesnį naujų dainų reper
tuarą. Muz. p. Mateika tikisi Į 
klubo chorą pritraukti jaunes
nių dainininkų.

Klubo valdyba kviečia ir pra
šo visus, kurie gyvena St. Pe
tersburg apylinkėse ir turi pa
traukimą į dainą, skubėkite Įsto
ti Į St. Petersburgo Lietuvių 
klubo chorą.

vadovavo Liet. Šachmatų klubo 
pirmininkas K. Valdis.

Mūsų komandą parėmė sve
čias iš Lietuvos, teisininkas V. 
Maželis. Privataus pasikalbėji
mo metu jis pareiškė, kad jam 
buvo labai malonu žaisti mūsų 
komandoje ir kad jis dėkoja už 
suteiktą progą. Mes iš savo pu
sės dėkojame jam už sutikimą 
žaisti, o taip pat, žinoma, ir už 
laimėtą tašką. A. Z.

Švento rasto iokyj

ai

GRADINSKAS
MODERNUS STEREO

T1K 59.95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, Eik PAS LIETUVI!

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

UKLES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELINYČM 

2443 WEST 63ra STREET 
Fs letenai; PR 8-0833 ir PR J-083*

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R.’ Š E R Ė N A S 
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi v atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 

" . ...................sek-
val.

V. Tumasonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 West 7lrt street
' Ofiso telef.: HEmlock 4-2123

Rezid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195?

vai. ryto. — Šeštadienį ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

FORESTS CAN’T

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. San
dalai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t L

2850 Wert 63rd St., Chicago, IIL 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

‘U

BIZMLK1AL KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNY JI

I
UĮ

IR PAAIŠKINIMAI, . 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Kas tingi dirbti, tas yra brolis to, kurs savo tvrt# naikina.
SaL K žod, 18*.

Jei pamatote, kad kas iŠ Dievui pasišventusių žmonių eikvoja savo tur
tus, pasirodo kad jis nors ir turėjo pažangą ir mokinosi pažinti Viešpaties 
norą, vistiek jam trūksta tas vienos ypatybės. Branginimas Dievo duotų 
dovanų, ir godojimas Davėjo reiškia rūpestingą prižiūrėjimą visko, kas - 
ateina mujns nuo dangiškojo Tėvo — tiek laikinuose, tiek dvasiškuose da
lykuose. Jėzaus prilyginimas parodo, kad jis matuoja musu meilę ir pasi
šventimą tuo, kaip mes naudojame ar eikvojame mums duotus talentus, 
savo progas, palaimas, kaip kūniškas taip ir dvasiškas, v kokias tik dabar 
turime.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris - 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi ‘^Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street Chicago, 
Illinois 60629. . ,

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Kanapės kaip vaistas
čia kalbama apie kanapes, va

dinamas marijuana (canabis in- 
dica), kurios buvo vartojamos 
kaip vaistas prieš beveik 5,000 
metų. Migrena šiaip vaistams 
nepasiduoda, tik marijuanai. To
kią rekomendaciją marijuanai 
davė ne koks nors narkotikų 
vartotojas, o pasaulinio garso 
daktaras, John Hopkins ligoni
nės vyr. gydytojas ir to paties 
vardo universiteto Baltimore] e 
profesorius Sir William Osler. 
x Nors marijuana kaip vaista
žolė Amerikoje 1941 metais iš
mesta net iš farmakopejos, bet 
apie ją kaip vaistą autoritetin
gai atsiliepė dar 2737 metais 
prieš Kristų Kinijos imperato
riaus gydytojas Shen Nung, re- 
komtenduodamas vartoti nuo 
“moteriško silpnumo”, podagros, 
reumatizmo, maliarijos, be
riberi ligos, nuo vidurių už
kietėjimo ir atminties nete
kimo... Jis marijuana patarė 
vartoti skausmui sumažinti ope
ruojamiems pacientams.

Apie marijuana, kaip vaistą 
penktame amžiuje prieš Kris
tų rašė graikų istorikas Hero- 
dotas, ją vartojo, lapus berda- 
mi ant Įkaitintų akmenų skitai 
ir kaip priemonę rūpesčiui pa
miršti piršo i-jo šimtmečio ra
šytojas Diodorus iš Sicilijos.

TĖVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Palmė

Laidotuvių Direktoriai

• Abudu vienodą algą' ima, 
bet vienas 12 kartų sunkiau dir
ba. (Laikrodžio rodyklė)

"NAUJIENOS* KlĖkVlENū

DARBO ŽMOGAUS 
DRAUGAS IR BIČIULIS

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ANTANAS M. PHILLIPS
3301 No. MTUANICA AVENUE. PhOhe: YAruė 7-3401

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGH WAV, Palos Hills, til. 974-4410

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANlCA AVĖ. Tel.: Y Aras 7-1130-1139

butkus-vasaitis
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone i OLympic 2-1 Ode

1972 m. rugpjūčio mėn. 29 dieną mirė

—

S DETROITE
vių sverti! O vargšai, pavergti 
lietuviai, turi jomis naudotis pa
rengdami vaistus, kam reikėtų 
preciziškų svarstyklių.

O gal kas galėtų iš laisvo pa
saulio pasiųsti gerų, modernių, 
svarstyklių Į okupuotą Lietuvą ? 
Gal rusai praleistų? Gal svar
stykles gaminančios dirbtuvės 
atskirai Įpakuotų jautriausias 
dalis, kad besiunčiant jos ne
sulūžtų ?

Vargšai, vargšai okupuotos 
Lietuvos lietuviai, kaip jie bai
siai rusu spaudžiami. Be abejo, 
tenykščiai lietuviai norėjo ir pra-. 
šė leidimo daugeliui modernių 
dalykų, bet argi rusai — kaca- 
pai leis... Vyt. Kašelionis

RALFO S
šiemet Balfo seimas bus spa

lio mėn. 28 ir 29 d. Detroite, 
Lietuvių namuose, 3009 Tillman 
Avė; Kviečiami-visų Balfo sky
rių atstovai, direktoriai ir sve
čiai, kuriems lietuvių šalpos dar
bas arčiau prie širdies. Ypač ar
čiau Detroito gyvenantiems pa
tartina susidomėti Seimu ir Bal
fo šalpos darbais.
Seimas, kaip ir kasmet^ svars
tys savo eilinius bėgamuosius 
reikalus. Bet šiemet seimas tu
ri ir labai svarbių reikalų. Jų 
yra atsiradę du: Balfo statuto 
keitimas ir pritaikymas pagal 
šių dienų poreikius ir Balfo cen
tro būstinės likimas — ar cent
ras turi likti ten, kur jis yra 
dabar (New Yorke, Brooklyne), 
ar geriau būtų jį perkelti Į ame
rikiečių lietuvių sostinę Čikagą. 
Pastaroji problema gana kebli, 
ir ji turėtų būti svarstoma pla
čiu užmoju, atsargiai ir rūpes
tingai. Balfo skyrių atstovai ir 
direktoriai turėtų būti pasirengę 
šį klausimą rūpestingai išstti- 
dijavę ir-atsargią! veikti, kad 
nepaken ktų Balfo veiklai ir gra
žiai Įsibėgėjusiam darbui. As
meniniai reikalai bei aihbiėijbs, 
svarstant šį klausimą, tūrėtų 
būti visiškai pašalinti.

Detroito Balfo skyrius spalio 
mėn. 28 d. vakare Lietuvių na-į 
muose- rengia pokylį skyrių at-,11135’ Zujus, A. Šalkauskas,

V. Karpuška, V. Maželis, M. Bru
žas, K. Šalkauskas ir A. Juška. 
Gdl turėdama žiupsnelį laimės 
mūsų koiiianda “nunešė” sve
čius, kaip sakoma, “sausai”, t. 
y. rezultatu 9:0. Rungtynėms

Penktadięnj š. .iri. spalio 3 
d., Jaunimo Centre Įvyko tarp- 
klubinės rungtynės tarp Čika
gos Lietuvių klubo ir East Ga
ry . Chess_ €lu% Prie devynių 
lentų svečių komanda išsirikia
vo tokia eile: J. Wiedman,. J. Al
ford, O. Virijevich, St. Davis, 
R. Bonczek, Yąrsh, J; Corley, M. 
Brenier ir R. Greig. Mūsų ko
mandą sudarė žaidėjai šitokia 
tvarka: K. Jankauskas, K. Ra-

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpablic 7-8600

stovams, direktoriams ir sve
čiams pagerbti. Bus duodama 
gardi vakarienė su gėrimais. 
Dainuos Detroito Jaunimo cho
ras, Stasio Sližio diriguojamas. 
Šokiams grieš lietuvių griežikų 
sambūris.

Pokyliui vadovaus Ralfas Va
latka, Detroito lietuvių radijo 
programos vedėjas. Kviečiami 
visi lietuviai^ ypatingai laukia
mas jaunimas.. M. St;

Okup. Lietuvoj nėra 
modernių svarstyklių

Lietuvos okupantai rusai kiek 
galėdami trukdo Lietuvos ir lie
tuvių ėjimą su moderniu gyve
nimu, pažanga.

Medicinai, vaistų gaminimui, 
jų paruošimui reikia labai tiks
lių svarstyklių. Deja, rusai oku
puotoje Lietuvoje tokių moder
nių svarstyklių neleidžia įsigyti, 
nors lietuviai jų labai pageidau-

Atsitiktinai į rankas pakliu
vo Vilniuje leidžiamas laikraštis 
“Gimtasis Kraštas”, 1970 gruo
džio 24 d. numeris, kur stengia
masi pasididžiuoti mediciniška 
pažanga.

Viešpatie, kokia tenai gali bū
ti fnėdicinos pažanga, jei mato
me reprezentatyvi nėję nuotrau
koje sveriančią vaistus, pagal 
gydytojo receptą, labai senomis, 
primityvibtnis svarstyklėmis: 
ant stiebelio pakabintos dvi lygs
varos, ant vienos yra metaliniai 
svarsčiai, ant kitos beriami vai
stai jų atsvėrimui...

Tokios svarstyklės JAV-se bu
vo vartojamos prieš kokius šim
tą metų! Dabar tokiomis čia ne- 

I leidžiama nei mėsos, nei daržo-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Tel.: YArds 7-1741- 1742

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

MODEKinISKOS AlH-COiNDltiONED KOPLYČIOS

NARIAI:

JONAS ŠEŠTOKAS
A. a. Jono’Šeštoko atsisveikinime ir laidotuvėse dalyvavusiems 

Ir visiems užuojautą pareiškusiems bei gėles ir mišias užsakiusiems 
žeiškiairie gilią ir nboširdžią padėką. Ypatinga padėka kun. Ebrom 
iš St. Cletus katalikų bažnyčios^ La Grange, Ill., už maldas koplyčioje 
ir kapuose, Algirdui Braziui uz gražų giedojimą koplyčioje, Lietuvių 
Kęstučio Pašalpos Rltibui ir Žemaičių Kultūros Klubui už gražias gė
les, nuoširdus ačiū.

Nuoširdžiai dėkojame grabnešiams ir visiems dalyvavusiems šer
menyse ir laidotuvėse.

Nuliūdę lieka:

Žmona Barbora, sūnūs, duktė Ir kiti Šeimos nariai.

Chicagos
Lietuvių 
Laiddio vių 
Direktorių 
Associ&cijos

AMBULANCE
PATARNAVt 
MAS CIENA 
IR NAKTĮ '

TURIME 
KOPLYč'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

JOSEPH MATEVICZ
Gyv. Chfcagos Marquette Parko apyL

Mirė 1972 m. spalio mėn; 17 dieną, sulaukęs 78 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Tauragės aps., ŽigeliU parap., Budiiičių kaime.

Amerikoje isgyveho 59 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Elizabeth (Razgaitytė)^ sūnūs — Ted ir 

Chester, malti Eleohor, 4 anūkai, 2 proartūkai ir kiti giminės, draugai 
bei pažistafiti. '

Priklausė Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų organizaci
jai, Kęstučio Pašalpos klubui, §v. Vardo draugijai, buvo amžinas na
rys Šv. Kažimiero Seselių rėmėjų, Tėvų Marijonų 5-to skyriaus rėmėjų 
ir Sv. Pranciškaus Seselių rėmėju.

Ketvirtadienį, 6 vai. popiet kūnas būs pašarvotas Mažeika - fcvans 
koplyčioje, 6845 So. Western Avehue.

Gėlių prašoma nesiųsti.
šeštadieni, spalio 21 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

i Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Sy. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Joseph Matevich giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 1
žmona, marti, giminė*.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-86011

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone- Y Arda 7-1911
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NUOSAIKIAUSIAI GERDAMAS

Žymiy daktaru perspėjimas alkoholikams
AMA (Amerikos Medikų Aso

ciacijos) tyrinėtojai pradėjo in
tensyviai studijuoti alkoholio po- 
x»eikį žmogaus organizmui ir 
■naujausieji tyrimų duomenys vis 
daugiau atskleidžia įrodymų, ko
kią įtaką alkoholis daro įvai
rioms ligoms. Eksperimentai 
parodė, kad alkoholis gali suža
loti celes smegenyse, širdyje, 
raumenyse ir kituose organuose. 
Reikia turėti galvoje, kad sme
genų celių nebegalima nei pa
taisyti, nei naujomis pakeisti, 
ir kad net nuosaikiausias gėrė
jas gali sugadinti savo smege
nų celes nebepagydomai.

Iki šiol buvo manoma, kad ke
penų liga — ciirrhosis, kuria 
apserga kas dešimtasis alkoho
likas, yra vienintelė didžioji ri
zika girtuokliui. Dabar jau dau
gėja įrodymų, kad yra visa eilė 1
kitokių rimtų pavojų, k. a. at-> yra pavojuje”, pasakė jis. Kro- 
minties nusilpimas, nebeturėji- 1 niški alkoholikai dažnai kenčia

mas gabumų mokintis, širdies 
ataka, raumenų sunykimas ir di
dėjanti rizika gauti vienokios ar 
kitokios rūšies vėžį... Kaip al
koholis paveikia smegenų celes, 
parodė Kalifornijos universiteto 
Irvine neurochemijos prof. Dr. 
Ernest P. Noble ir to paties uni
versiteto • psichiatrijos profeso
rius Dr. Sujata Tewari.

‘•Mes esame gerokai susirū
pinę, kadangi atrodo, jog alko
holis daug daugiau žalos padaro 
smegenims, negu kepenoms”, 
pasakė Dr. Noble.

žalingą alkoholio įtaką šir
džiai Įrodė Tulane universiteto 
medicinos departamento pirmi
ninkas Dr. George Burch. “Nuo
saikus gėrėjas, atrodo, nėra pa
vojuje sužaloti širdį, bet toks, 
kurs kasdien reguliariai išge
ria po tris iki keturių uncijų,

fW

W

Londono Westminster Abbey dvasiškių štabas gavo ir vieną moterį 
— seserį Mary Jean. Ji sutiks lankytojus ir asistuos maldose. Ši 

anglikonų katedra yra 90C metų senumo.

HELP WANT 5D — FEMALE 
Darbininkių R.ikia

RELIABLE WOMAN
Full time live in position. Own Rm., 
lovely air cond. N. S. home. Exp. in 
caring for invalid woman. Other help 
employed. Sal. open. Ref. 236 9895 
Mon. to Fri. 9 A. M. to 5 P. M. Mr. Falk 

or BR 4-2904 Evenings.
Some English necessary.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

WOODEN BOX MAKER
For permanent position.
Full company benefits.

Only the experienced need apply. 
CENTURY BOX CO.

2412 W. CERMAK RD.
847-7070

REIKALINGI PATYRĖ 
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORIAI 
ŽOMČINIŲ 

IR ODINIŲ DRABUŽIŲ 
SIUVIMUI 

Tel. CE 6-8074 
MIESTO CENTRE

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

Kas tik turi gera skonį,

TAVERN & BUILDING
Near 2 funeral homes. 1st floor ta
vern & 4 Room Flat. 2nd floor 5% 

rooms & 3 room flat in rear.
By owner.

4358 So. CALIFORNIA AVE.
VI 7-8289

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui •

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į’

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI' 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So, Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

FURNITURE CENTER INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 

Vedėjas J. L I E P O N 1 S
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

ALDONOS IR JUOZO ŠUKEVIČIŲ
GREEN HORNET LOUNGE

4104 W. 63rd STREET 767-9378
Naujas namas, švari vieta, mandagus lietuviškas patarnavimas. 

Amerikos ir užsienio geriausias alus on tap, įvairūs gėrimai. Gera 
vieta susitikti ir gražiai laiką praleisti. Galima pasiskaityti lietuviš
kus laikraščius.

Kviečiame užeiti, nesigailėsite.

džiama amino rūgštis cukraus 
skiedinyje. Amino rūgštys ge
riausiai tinka organizmui mai
tinti ir toks maistas nepalieka 
jokių atmatų, taigi inkstams at
krinta valymo darbas ir inkstai 
turi laiko pasitaisyti. -

© .Kitam kanda, pats rėkia.
(Pjūklas)

g Ant nosies sėdi, už ausų 
kojas laiko. (Akiniai)

g Ant lankų kalnelis, ant to 
kalnelio dvarelis, tam dvarely 
šimtas ponelių. (Aguona)

Per 10 metų Chicagos prie- 
miesčiuoese padaugėjo 800,000 
baltųjų gyventojų, 350,000 nau
jų gyvenamųjų vienetų ir 500, 
000 nauju darbų. Šiuo metu 
priemiesčiuose dirba pustrečio 
karto daugiau darbininkų ne
gu dirbo 1960 metais pranešė 
urbanologas Pierre de Vise.

Šiomi dienomis net iš Angli
jos atvažiavo grupė antropo
logų pasimokyti iš Chicagos, 
kaip priversti, kad Londono 
gyventojai keltųsi iš miesto Į 
priemiesčius.

daugėja.
alkoholi

C

klaidingai

e Verba lupa, verba lupa, už 
nedėlios Velykos.

Lietuvių liaudies posakis

VIENAI ŠEIMAI NAMAI
3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell. 

$10,000.
2 MIEG., 68 ir Claremont. $16,000.
2 MIEG., 56 ir Troy. $19,900.
4 MIEG., 56 ir Mozart. $22,000.
3 MIEG., 64 ir Campbell. $20,500.
4 MIEG., 69 ir Lawndale. $27,500.
4 MIEG., 67 ir Pulaski. $30.000.
3 MIEG., liuksus, 72 ir California.

$35,000. • >
2 BUTŲ MŪRINIAI

43 ir KEDZIE, 2 po 5 kamb. $26,000.
43 ir TALMAN, 2X5 plius 2 kamb. 

S23 500
46 ir* MAPLEWOOD, 2 po 4. — 

$26,500.
54 ir RICHMOND. 2 po 6. $28,000.
66 ir KILPATRICK. 4 ir 3.. $33.500.
64 ir CENTRAL, 5 ir 3. $27,500.
64 ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. — 

$51.500.
65 ir FAIRFIELD, 2 po 6. $47,500.
71 ir KEDZIE, 2 po 5%, plius'3. 

$51,500.
Butų nuomavimas. Įvairus raudimai. 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE(, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

MOVING — Apdraustas p.erkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

dėl padidėjusios širdies ir tokiam 
tenka šešis mėnesius pagulėti 
ligoninėje, kol širdis besusitrau- 
kia iki normalaus didumo.

Kepenos yra puiki cheminė 
dirbtuvė. Tai yra organas, kurs 
išskirsto alkoholį į nekenksmin
gas medžiagas (anglinis dvideg-i 
nis ir vanduo). Per vieną valan
dą kepenos išskirsto vieną al
koholio unciją, bet kai išgeri 
perdaug alkoholio, tai kepenos 
persidirba. Naujausi tyrimai 
parodė, kad nuo didelio gėrimo 
kepenos patinsta gelsvais rieba
lais. Riebios kepenos yra pir
mas žingsnis Į kepenų cirrhosis, 
ir ta liga apsirgimai

Daug netiesos apie
Niekas . nėra tiek

aiškinama kaip alkoholis, sako 
kitas žymus tyrinėtojas- Dr. 
Leon Greenberg iš Rutgers uni
versiteto New Brunswick e, N. 
J. Didžiausia netiesa yra kad 
alkoholis pagyvina (pakelia nuo
taiką, veikia kaip stimuliantas). 
Alkoholis numuša nuotaika, tai 
yra veikią kaip depresantas. Jo 
veikimas pasireiškia viršutinių 
smegenų'centrų depresija, o tie 
centrai gi kontroliuoja polinkius, 
savitvardą ir sveiką protavimą. 
Iliuzija, kad alkoholis pakelia 
ūpą,gaunama dėlto, kad alkoho
lis pašalina savitvardą ir susi
valdymą. Po dviejų trijų uncijų 
vidutinis gėrėjas pasijunta lyg 
pačiame pasaulio čiukure, dau
gumas jo normalių susivaldy
mų pradingsta, jjs pradeda “sau 
pasivelyti” ir bendrai nebesi
laiko savikritikos.

Kur skambinti dėl 
“Mau - Mau”

Cook apskrities šerifas Įvedė 
speciali] telefoną, kuriuo pi
liečiai galės pranešti policijai 
turimas žinias apie “de Mau- 
Mau” teroristus, taip pat gaus 
atsakymus Į paklausimus.

šerifas Richard Elrod pasa
kė, kad jo Įstaiga yra tiesiog 
aptvindyta žmonių, paklausi
mais apie juodus teroristus. 
Paklausimai gaunami ne vien 
iš Įvairiausių JAV vietų, bet iš 
Anglijos ir Vokietijos.

Turintieji informacijų pra
šomi skambinti 321 — 4595.

♦ Kas nori pigiai ir gerų obuo
lių, važiuokite pas Bigelius i 
Union Pier, Michigan. Dėl in
formacijos skambinti vakarais 
tel. 863-3538.’ (Pr).

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.
__  Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago. 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Po penkių ar šešių uncijų 
Whisky jis pradeda šlitiniuoti; 
po 10 uncijų jis dažnai yra rei
kalingas einant būti vedamas, 
greit susijaudina iki ašarų arba 
“padūksta”, o po 20 ar 25 un
cijų jis dažniausiai netenka są
monės.

Skubiai išgėrus nuo 30 iki 30 
uncijų depresija ap’ma smegenų 
centrus, kurie kontroliuoja kvė
pavimą ir širdies plakimą, ir 
taip pasigėręs gali mirti...

Daugiau kaip 9 milijonai ame
rikiečių yra alkoholikai. J. Pr.

Kada Speckas išsimokės?
Astuonios šeimos, kurių duk

teris ligoninių slauges stu
dentes 1966 metais nužudė Ri
chardas Speck, laimėjo prieš 
žudiką bylą: Apygardos teis
mas toms šeimoms ir vienai gy
vai likusiai slaugei Mrs. Cora
zon Aurao Atienzai priteisė iš 
Soecko pusketvirto miliojono 
doleriu — kiekvienai šeimai

iUS- 
kas 
me

ir uždarbiauja paišydama^" ir 
pardavinėdamas savo “pavelks- 
lus”» ’ BtA’1 ’ ■ >'^-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J, Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psL Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.06. Kietais viršeliais S4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas h 
kitai knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, DL 60608
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♦ Lietuviu Fondo dešimtme
tis. Užbaikime milijoną! čika- 
gas Lietuvių Fondo dešimtme
čio vajaus k-to ruošiamas va
jaus balius su menine progra
ma ir vakariene Įvyksta spalio 
28 d. Jaunimo Centre. Ta pro
ga Čikagos ir apylinkių lietuviai 
bei organizacijos kviečiami Įsi
jungti Į LF narius ir tuo būdu 
tapti amžinais lietuvybės — 
mūsų tautos gyvybės rėmėjais. 
Visi ta proga tapę LF nariais 
baliuje dalyvauja kaip garbės 
svečiai ir už Įėjimą nemoka. 
Kas baliuje dalyvauja, praneša 
LF būstinei ne vėliau spalio 23 d.

Visos aukos LF nurašomos 
nuo pajamų mokesčių.

LF būstinės adresas: 2422 W. 
Marquette Rd., Chicago, 'Illinois 
60629. Tėl. 925-6897. (Pr).

v PARDUODAMAS
ĄPARTAMENTINIS NAMAS

2 aukštų 10 butų mūrinis Marquette
Parko apylinkėje.

Nauja šildymo sistema gazu.
Gera pajamų, nuosavybė.

Tel. 778-7082

HOMc IKSG^aCE
Call: Frank Zapolis I 
320872 W. 95th SL I

GA 4-8654 |

r.:e 3 Gaškaite‘Qonroaav

M. A. ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 264-7451 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilieiybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

Nauji vaistai inkstams
Dr. Ronald Abel iš Massachu

setts General Hospital savo pra
nešime San Francisco vykstan
čiame Amerikos chirurgų kole
gijos susirinkime pasakė, kad 
sėkmingai išbandytas naujas 
inkstų gydymo būdas duoda ge
rų vilčių. Tuo gydymo būdu pa
gydyta 75 nuošimčių ligonių, 
kuomet priešingais atvejais nuo 
inkstų sugedimo miršta tarp 60 
ir 70 nuošimčių. Amerikoje kas
met inkstų ligomis miršta apie 
7,000 iki 10,000 žmonių.

Gydymo eksperimentas bu
vo daromas su 28 ligoniais, iš 
kurių pagijo 21, tai yra 75 nuo
šimčiai, kuomet gydant kitais 
būdais iš 25 pagijo tik 11 arba 
44 nuošimčiai.

Tas vaistas yra j venas lei-

čikagieciai masėmis 
keliasi į užmiesčius

'Chicagos miesto gyvento
jams masiniai išsikraustant į 
priemiesčius ir užmiesčius, per 
praeita dešimtmetį Chicaga ne
teko 500,000 baltųjų gyventojų 
ir 230,000 darbų, bet užtat įsi
gijo 90,000 iš šalpos pragyve
nančiųjų. Priemiesčiuose per 
tą laiką padaugėjo 340,000 dar
bų, kai Chicaga nustojo 220 
dirbtuvių ir 760 krautuvių. 
Chicagos miestas vis labiau' 
darosi juodų bedarbių ir be
turčių magnetu.

♦ Lietuviu Tautiniai Namai, 
nuosavoj pastogėj, Chicagoje, 
6422 So. Kedzie Avė., spalio 21 
d. rengia metinį balių. Pradžia 
7 vai. vak. Raliuje dainų pro
gramą atliks solistė Roma Mas- 
tienė, šokiams gros Markausko 
orkestras, vakarienę patieks 
LTN šeimininkės. Chicagos ir 
apylinkių lietuviai maloniai 
kviečiami šiame baliuje da
lyvauti. Vietas rezervuotis pas 
Mečį Šimkų, tel. 254-7450.

(Pr).

♦ Naujienų Metinis Banke
tas su programa ir šokiais jvyks 
š. m. spalio mėn. 22 d., sekma
dieni. 4 vai. p. p. V. F. W. salė
je, 7254 W. 63rd St. Visa lietu
viška visuomenė maloniai yra 
kviečiama dalyvauti. Dėl rezer
vacijų prašoma rašyti j Naujie
nas. 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III. 60608 arba skambinti 
HA 1-6100. Vakarienė, progra
ma, šokiai. $8.00 asmeniui.

nelp your | 
HEART FUND"
help your HEA

4. G. AUTO RERULDWS
siitnniobniai ir nud*

*omi. Darbai fitlipkama* sąžiningai 
<r fibrai, pritvrnsin darbininku. Kai

no*! nebrangios
3518-24 W. 63rd Street. Chicago, III 

TEI_____776^5881
Aniceta* Garbačltoakat, uv,

A. A L INSURANCE & REALTY Į
A. LAURAITIS • 

INCOME TAX 
<645 Se. ASHLAND AYB.

v lA «775
(Currency Exchange įftrigsj) 
Pigūs automoblliv draudlmsl.

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitus krantus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60631 TaL YA 7-59W

L

Į A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas
1646 WEST 69th STREET 

Tai.: REpublic 7-1941

I T E R R A
Brang^nybėi, Laikrodžiai, Dovanot 

visom* progom*.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
i am—. ........... n _j_/

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVIC1 
Talaoml auto motorai, ttabdtial. 

tuno-up* Ir ♦. f.
4424 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO. ILL. TEL. VI 7-93J7

SKAITYK ”NAUJIEK.;S" - 

JOS TEIKIA GERI/USIAS, 
'’VTtlTNaTIUCTAę 7,TNT4«t

------ U. .ywiLILUB! UW ;Jt* MBaWIWBMHMMWBggS- J-

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
1^2 AUKŠTO 2 butų mūras. Mo

dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. v Du Įėji; 
mai, gazu šildymas, garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. S21,700. 2 /

6 KAMBARIŲ graži mūro reziden
cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puiku namą už 
$23,600.

MODERNIAI pertvarkytas 2 butų 
po 6 kambarius mūro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo šil
dymas. Mūro garažas. Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — $30,500.

13 BUTŲ' MŪRO NAMAS. Puikūs 
butai duoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metų pajamos.

RIMTAI PONIAI gyventi prie bran
gaus parko. Tai naujas objektas per- 
rimti grožio salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras — pirmam 
aukšte liuksus beauty shop, vonia ir 
du kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gyventi. $37.000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildvmai. Alum, langai. 
Tuoi galima matvti. $36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32 000

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22 000

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu. 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500. ' v

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
olytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. .langai. Pa- 
iamų anie $23.000. Apylinkė 59-tos 
■r Kedzie. $150,000.

NEBIS BEAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

- 1% AUKŠTO 6 Ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
Šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. S25.500. '

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878 '

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namą Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus' visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. Tel.: VI 7-3447

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažvtojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




