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MAYO KLINIKOJ MIRĖ ILLINOIS 
SEKRETORIUS PAUL POWELL 

New Yorko teismo rūmuose sprogo galinga 
bomba, sunaikinti teismo rekordai

ROCHESTER, Minn. — Garsioje Mayo klinikoj šeštadienio 
vakare mirė Illinois valstijos sekretorius Paul Powell, įtakingas 
demokratų partijos vadas. Sekr. Powell buvo atvažiavęs į kliniką 

poros dienų grįžti, bet toje pa-
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sveikatos patikrinti, tikėjosi už 
čioje klinikoje ir mirė.

Sekretorius Powell gavo pir
mą širdies priepuolį 1964 me
tais. Tada buvo atvažiavęs į šią 
kliniką, pasitaisė ir visą laiką 
ėmė širdžiai reikalingus vais
tus.

Netikėta sekr. Powell mirtis 
turės įtakos į politinį Illinois, val
stijos gyvenimą. Jis buvo jta- 
kingas Illinois valstijos demo
kratas.

Sprogdintojai įspėjo
N. Y. policiją

žinomi asmenys padėjo New 
Yorko, Queens srities teismo rū
mų telefono būdelėje galingą 
bombą, kuri padarė namaps di- 
delių nuostolių ir sunaikino di
doką 'skaičių teismo rekordų.

Dešimčiai minučių prieš spro
gimą, nežinomi asmenys pašau
kė New Yorko policiją ir įspėjo 
apie artėjanti sprogimą. Pra
nešėjas pasakė policijai, kad ją 
šaukia Weatherman. Taip va
dinasi radikalios' Stųdents-for 

sprogdinimus ta pati grupė atli
ko kitose vietose. Praeitą savai
tę buvo išsprogdinti San Rafael, 
Cal., teismo rūmai, Washingto- 
rio valstijoje Seattle universite
to pastatas ir Kalifornijoje San
ta Barbara srityj e esantis ka
riškas pastatas. Pasipiktinimas 
sprogdinimais yra toks didelis, 
■kad kongresas yra nutaręs skir
ti mirties bausmę radikalams 
sprogdintojams.

Studentai nenori 
mokslo nutraukti
BLOOMINGTON, Ind. — (Pa

vasarį, kai visoje eilėje univer
sitetų vyko demonstracijos ir 
riaušės, buvo • keliamas šūkis, 
kad studentai šį rudenį aktyviai 
dalyvautų rinkiminėje kampa
nijoje. Siūloma buvo prieš rin
kimus nutraukti mokslą dviem 
savaitėm ir tą laiką paskirti rin
kiminei propagandai, atseit, įsi
pareigojimui agitacijai už tuos 
kandidatus, kurie yra nusistatę 
prieš Vietnamo karą.

Tada tas nusistatymas buvo 
remiamas ne tik studentų, bet 
ir nemažo skaičiaus profesorių. 
Tačiau tas politinis įkarštis, kaip 
atrodo, jau žymiai atvėso., Stu
dentų apklausa visoje eilėje uni
versitetų rodo, jog didelė dau
guma jų (net 77 nuošimčiai) 
nepritaria mokslo nutraukimui 
dviem savaitėm ir dalyvavimui 
rinkiminėje kampanijoje. Akty
vistai, kurie tikėjosi įtraukti 
studentus į rinkiminę kampani
ją, jaučiasi nusivylę.

— Sovietų spauda neigiamai 
vertina prez. Nixono1 pasiūlymą 
visur nutraukti karo veiksmus. 
Komunistai reikalauja, kad prez. 
Nixonas pirmas atšautų Ameri
kos karo jėgas be jokių sąlygų, 
o tiktai vėliau pradėtų kalbėti 
apie taiką. Tuo tarpu rusai gin
kluoja šiaurės Vietnamą.
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IS VISO PASAULIO

WASHINGTONAS.- — Sena 
to iąvestigacijų komiteto pirm 
senatorius John McClellan, pa
sakė JAV Senate, kad per pra
eitus 18 mėnesių padaryta dau
giau kaip 5,000 bombų sprogdi
nimų, kuriuose 23 policijos val
dininkai buvo užmušti_ ir 326 su
žeisti.

BRIUSELIS. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito, baigęs trijų 
dienų vizitą Belgijoje, išvyko 
dviejų dienų vizitui į Liuksem
burgą. Jis dar norėjo Belgijoje 
pamatyti deimantų šlifavimo g-taty^ produkcijos nuo 1950 iki 1969 metų buvo* atiduota So- 
pramonę Antverpene, bet buvo Sąjungai ir tik 10% produkcijos teko užsieniams Vakaruo- 
sutrukdytas žydų, kurie suruose1 - - _ . .. _ _ -----
demonstraciją, protestuodami 

.prieš Tito rėmimą arabų.
MASKVA. — Sovietų prem

jeras Kosyginas apsisprendė ne
vykti į. Jungtinių Tautų 25 me
tų sukaktuvių iškilmes New 
Yorke spalio 24 dieną. Autori-

norėdamas tuo būdu išreikšti Paša žy-
savo nepasitenkinimą dėl jung.l oe visas penktada-

■ lis sovietų laivyno yra gamintas 
lenkų ląivų statyklose.

Sovietai 76% lenkų -statybos 
laivų gaivo iš Dancigo statyklų, 
16%; iš:>Gdyhės ir 8% iš’ Stet- 
tino statyklų.

Nepaprastai r didelis ? sovietų 
dalyvavimas lenkiškos statybos 
laivų eksporte (78.8 nuošimčiai 
viso eksporto!) parodo, kiek 
Lenkija ūkiškai yra padaryta 
priklausoma nuo savo sovietiško
jo partnerio.

Nors Lenkijos laivų ekspor
tas paskutiniais metais užima 
penktąją vietą pasaulinėje lai
vų statyboje, tačiau iš tos sta
tybos lenkų valstybės ūkiui la
bai mažai tetenka devizų.

tinių Valstybių daromų pakar
totinų priekaištų ryšium su Vi
durio Rytais ir Kuba.

Sugriežtins kovą 
su sprogdintojais

Prezidentas Nixonas pavedė 
FBI direktoriui Edgar Hoove- 
riui padidinti pastangas sugau
ti tuos asmenis, kurie yra atsa
kingi už tris naujus sprogdini
mus Vakarų pakraštyje spalio 
9 dieną.

Trys eksplozijos smarkiai su
žalojo ‘apskrities teismo 'rūmus 
San Raf aely j e; Nacionalinės 
gvardijos kazarmes Santa Bar
baroje ir rezervo karininkų tre
niravimo korpuso pastatą Wa
shington© universitete, kuris yra 
Seattle mieste.

Potvynis Genuoj
GENOA, Italija. — Po 48 va

landų nepaliaujamo smarkaus 
lietaus visas Genuos miestas pa
virto šėlstančiu ežeru, kuriame 
ligšiolinėmis žiniomis, žuvo 25 
žmonės ir šimtai buvo sužeista. 
Prisibijoma, kad galutiniai skai
čiai bus daug didesni. Potvynis 
lyginamas su 1966 metų pot
vyniu Turkanijoj, kur žuvo 33 
žmonės.

Patvinusi Risagno upė užliejo 
visą senąjį Genuos centrą, nu
sinešdama automobilius kaip 
vaikų žaislus, žmonės ieško iš
sigelbėjimo ant namų stogų, 
ant autobusų ir namų antruose 
aukštuose. Vienas mažas na
melis su 5 gyventojais nakties 
metu buvo vandenyje panardin
tas. Geležinkeliai, plentai ir te
lefonas nebeveikia. Gaisrinin
kai, irkluodami srauniu vande
niu gatvėse, gelbsti gyvuosius 
ir ieško žuvusių.

Vokiečiu mokslininkas Wernher von Braun, tap^as Amerikos piliečiu ir dirbąs erdviy srityje, pra
eitą mėnesį atostogavo Norvegijoje. Paveiksle matome mokslininką von Braun, taikantį į einantį 

briedį. Tai vienintelis žvėreK$rį kurį atostogautojas nušovė. /

se ir kitur, pvz. Britanijai^ Turkijai, Brazilijai, Meksikai, Indijai, 
Indonezijai, Iranui ir Jungtinei Arabų Respublikai; dar 5.5% 
Lenkijoje pastatytų laivų teko Čekoslovakijai, raud. Kinijai, Ru
munijai, Kubai ir Albanijai. Likusieji 25 nuošimčiai teko pačiai 
Lenkijai. ,_

Eksportuoti buvo 659 laivų 
vienetai bendros 3.4 milijono to-

— Irako policija suėmė tris 
Irano lėktuvo grobikus. Gink
luoti arabai privertė Irano lėk
tuvą skristi i Bagdadą, bet pa
ties lėktuvo grobikai nepaėmė. 
Jie sužeidė vieną lėktuvo tar
nautoją, bet vėliau patys pasi
davė Irako policijai. Irako lėktu
vas grįžo į Tederaną.

Zakaria Mohieddin, buvęs Naiserio 
draugi*, vidaus reikalų minister!*, 
viceprezidentas ir buvęs premjeras, 
negavo Nasser i o vietos, nes jis laiko- 

1 mas palankiu va kary valstybėms.

♦ Izraelio vyriausybė paskel
bė, kad ištisas tūkstantis sovie
tų specialistų aptarnauja Suezo 
kanalo pakraštyje naujai įtaisy
tas raketas. Vyriausybė turi už- 
rekordavusi rusų karių papsikal- 
bėjimus tarp savęs ir tarp sovie
tų štabo Egipte. Izraelis nebū
tų šių žinių skelbęs, jeigu Mas
kva .nebūtų paneigusi sekreto
riaus Rogers tvirtinimų apie su
stiprinimus Suezo kanalo zonoje.

♦ Quebecko provincijos vy
riausybė sekmadienį susirinko 
posėdžio, kad galėtų imtis prie
monių prieš siautėjančius sepa
ratistus. šeštadieno naktį ir 
sekmadienio rytą policija suėmė 
šimtus prancūzų kilmės separa
tistų. Areštus veda policija, kilu
si iš tos pačios Quebecko provin
cijos. Didelė gyventojų daugu
ma nepritaria separatistams.

♦ Mayo klinika praneša, kad 
šeštadienį, 68 metų sekretorius 
Paul Powell gavo antrą širdies 
smūgį, kai atvažiavo į ligoninę 
ir pradėjo ruoštis sveikatos ty
rimui.

♦ New Yorke banditai įsiver
žė į Sofijos Loren viešbučio kam
barį ir atėmė $50,000 vertės 
brangenybių. Artistės tarnaitė 
bandė pasipriešinti, tai ją gero
kai sumušė, bet pačiai artistei 
nieko nedarydami.

♦ Amerikos galingieji lėktu
vai išsprogdino pafrontėn ko
munistu atvežta karo medžiagą. 
Paskutinėmis dienomis komunis
tai naudojo gerokai apardytus 
kelius karo medžiagai į pafrontę 
gabenti, bet viskas išsprogdin-

— Praeitą penktadienį italų 
senatas priėmė įstatymo projek
tą skyryboms legalizuoti. Dabar 
senato projektas pasiųstas į at
stovų rūmus, kur klausimas nau
jai bus svarstomas. Vatikanas 
yra priešingas skyrybų įstaty
mui.

Nasseris 3 metus 
kentėjęs skausmus
KAIRAS, Egiptas. — Gamai 

Abdel Nasseris paskutinius tre
jus savo gyvenimo metus ken
tė didelius skausmus, pranešė 
buvęs Nasserio artimas drau
gas, informacijos ministeris Mo
hamed Hassanein Heikal.

Straipsnyje Al Ahram laikraš
tyje Heikal rašo, kad Nasseris 
dukart norėjo atsistatydinti, bū
tent 1968 ir 1969 metais, bet 
bijojosi, kad Egipto žmonės ne? 
palakiytų jo atsistatydinimo 
pralaimėjimo ženklu.

Nasseris jau 1956 metais su
sirgo cukrine liga; 1967 metais 
ta liga tiek susikomplikavo, kad 
pasireiškė abiejų kojų gyslų su
keikė j imas, lydimas nepaliauja
mų aštrių skausmų. Kai kurio
mis dienomis jo agonija buvusi 
nepakeliama.

1968 m. liepos mėnesį jis bu
vo išvykęs gydytis į Sovietų Są
jungą ir buvo kiek pagerėjęs. 
Tačiau prasidėjęs konfliktas su 
Izraeliu privertęs gydymą nu
traukti. Grįžęs dirbo po 15 ir 
18 valandų kiekvieną dieną. 
1969 m. rugsėjo mėnesį, kai vėl 
rengėsi vykti į Sovietų Sąjun
gą, jis gavo stiprią širdies ata
ką ir daugiau kaip mėnesį išgu
lėjo lovoje. Tačiau Egiptui nu
raminti buvo skelbiama, 
Nasseris negalauja lengva 
fluenza.

kad
in

A. Solženicinas ir 
Nobelio premija

MASKVA. — Oficialioji Mask
va išreiškė “apgailestavimą”, 
kad Švedijos Akademija pasky
rė Nobelio premiją už literatū
rą sovietų pasmerktajam rašy
tojui Aleksandrui Solženicinui?- 
“Apgailestavimą” išreiškė ofi
cialioji rašytojų sąjunga, kuri 
praeitą lapkričio mėnesį Solže- 
niciną išmetė iš sąjungos narių.

Dar nežinia, ar Solženicinui 
bus leista vykti į Stokhohną|’ 
premijos priimti. Maskvos kul
tūriniuose rateliuose spėjama, 

kad sovietų spaudoje prieš Sol- 
ženiciną prasidės pikti puolimai 
ir spaudimas atsisakyti premi
jos.

— Andre Gromyko spalio pa
baigoje trims dienom skris į 
Londoną, kad galėtų išsikalbėti 
su nauju britų užsienio minis- 

Įteriu.

VALDŽIA NEDARYS NUOLAIDŲ 
QUEBECKO SEPARATISTAMS
Vyriausybė turi žinių apie grobikus 

ir teroro veiksmu organizatorius
MONTREALIS, Kanada. — Kanados vyriausybei atsisakius 

paleisti už grotų sėdinčius 23 Kanados separatistus, šeštadienio 
vakare buvo pagrobtas Quebekos provincijos darbo ministras Pierre 
Laporte. Nespėjo Kanados teisingumo ministras paskelbti, kad 
vyriausybė negali daryti grobikams nuolaidų ir atleisti nuo baus
mės žmogžudžius, du gerai ginkluoti, prancūzai įsiveržė į priemies
tyje gyvenančio Quebecko provincijos darbo ministerio butą ir, 
grasindami dviem automatiniais revolveriais, išsivedė ministrą 
Laporte. Savo laiku Laporte taip pat buvo šęparatistas, bet pa- • 
skutimais metais jis priėjo įsitikinimo, kad prancūzai, pasilikda
mi Kanados federacijoje, laimės daugiau, negu atsiskirdami iš jos.

Amerikos apsauga
COLORADO SPRINGS. — 

Amerikos oro apsauga, kaip ra
šo Abenpost, šlubuojanti. Mes 
galime balistines tolimo nešimo 
raketas tik susekti, bet sunai
kinti jų mes negalime, pareiš
kęs NORSD oro apsaugos vado
vybės šefas gen. Įeit. Thomas 
McGhee Kontrolės Centre prie 
Colorado Springs.

Visi apyvartoje esantieji gin
klai, kokiu NORSD turi, yra 
numatyti tik žmonių vairuoja
miems prieš bombonešiams pa
gauti ir sunaikinti, sakoma vie
name NORSD pranešime. Nors 
vadovybė (Commando) tarpkon- 
tinentinių raketų puolimą. gali 
pastebėti ir nuo jo perspėti, ta
čiau ji neturi ginklo, kuriuo ba
listiniai sviediniai būtų galimi 
numušti. Raketų atmušimo ris- - ’
tema (Safeguard), kurią pre
zidentas Nixon pavedė išvytyti 
iš Project-Sentinel, dar nėra 
baigta.

Gynybos vadovybės, šefas kri
tikavo ir turimus lėktuvus-nai- 
kintojus, naudotinus prieš so^ 
vietų bombonešių puolimą: Mes 
turime aktingoje tarnyboje 250 
tokių mašinų, kurios jau yra 10 
metų senumo, pareiškė McGhee 
savo bunkeryje giliai uolos kal
ne Colorado valstijoje. Rusai 
tokių turi 3,000. Mes turime ži
nių, kad sovietai turi naujų bom
bonešių, kurie gali nuo mūsiš
kių gaudytojų pabėgti, pasakė 
generolas.

Amerikos vyriausybė tikisi ne
tolimoje ateityje galėsianti pra
dėti statyti naują greito perspė
jimo sistemą. Pagal dabartinius 
planus bus pastatyta dešimt ra
dijo siųstuvų. Pavojaus atvę- 
ju, karinė vadovybė galėtų siųs
ti gyventojams perspėjimus ir 
patarimus, kokių savisaugos 
priemonių griebtis.

Dr. Mahmoud Fawzi, įtakingas Egipto 
socialist^ partijos vadovybės narys, 
kai kuriy užsienio stebėtojų laikomas 

tinkamu užimti Naserio vietą.

Susidaro įspūdis, kad Kana
dos vyriausybė yra gerai infor
muota apie Quebecko separatis
tus ir jų suorganizuotą grobikų 
grupę. Separatistai, pagrobę 
britų diplomatą James Richard 
Cross, reikalavo paleisti Kana
dos teismo nuteistus ir kalėji
me laikomus 23 teroristus. Be 
to, jie reikalava iš Kanados vy
riausybės pusės milijono aukso 
dolerių. Vyriausybės agentai, 
vedė pasitarimus su separatis
tais, bet niekad nepasižadėjo pil
dyti jų reikalavimų. Apie pusę 
milijono dolerių vyriausybės at
stovai visai nekalbėjo, bet jie 
būtų sutikę amnestuoti kelis se
paratistus ir leisti jiems išva
žiuoti iš Kanados.

Separatistai, netekę kantry
bės, paskyrė šeštadienio 6 vai. 
vakaro reikalavimams tenkinti. 
Jeigu kalėjime laikomi separa
tistai riebus iki ė vai. vakaro pa
leisti, tai britų diplomatas bus 
nužudytas. Kanados teisingu
mo ministeris atmetė šį reika
lavimą. Tada buvo pagrobtas 
Quebecko darbo riiinistras Pierre 
Laporte.

Kanados policija suėmė visą 
eilę veiklesnių prancūzų sepa
ratistų. Jeigu kas atsitiks nau
jai pagrobtam Quebecko minis
trui arba bus nužudytas britų 
diplomatas, tai suimtieji separa
tistai bus traukiami teisman ir 
sodinami kalėj iman. Kanados 
vyriausybė nėra pasiruošusi da
ryti bet kokius susitarimus su 
panašios rūšies teroristais ir gro
bikais. Jeigu bus padaryta nuo
laida separatistams, tai teisin
gumo ministerija turės daryti 
nuolaidas ir kitiems nusikaltė
liams. Vyriausybė visai nesi
rengia šiuo keliu eiti.

I 

į I
I

Kubos diplomatai 
turės apleisti JAV 
WASHINGTONAS. — Ame

rikos Valstybės departamentas 
įsakė dviem Kubos diplomatams 
Jungtinių Tautų organizacijoje 
48 valandų būvyje apleisti Ame
riką, kai buvo išaiškinta jų šni
pinėjimo veiksmai.

Tie diplomatai yra Rogelio 
Rodriguez ir Orlando Prendes. 
Jie buvo užangažavę Amerikos 
draugingos valstybės ambasae 
dos tarnautoją teikti jiems in
formacijų apie JAV užsienio po
litiką. Su ta tarnautoja jiems 
pavyko užmegsti ryšius, kai to
ji 1967-68 metais aplankė Ku-

Kokios valstybės ambasados - 
buvo toji tarnautoja, Valstybės 
departamentas neskelbia. Jis tik 
pranešė, kad toji tarnautoja ap
leido Ameriką rugpjūčio mėnesį.

— Islandijoje Johann Hafstein 
sudarė naują koalicinę social
demokratų ir liberalų vyriausybę



(šias pasakas man papasako
jo gana išsilavinęs ir apsiskai-

tą akmenįiš Švedijos šimtas vel
nių atnešė ir juo Žukauską už
mušė.

nematoma, nes jei svetimas pa
matys, bereikalingų kalbų gali 
sukelti. Guolį pasidaryk zakris
tijoj bet kuriam stalčiuj, kur 
kamšos sudėtos. Ten tavęs nie
kas nepersekios ir tavo poilsio 
netrukdys”. -

Ir taip Pranio dūšia apsigyve
no 'Gegrėnuose. Dienas praleis
davo sode, nueidavo į dvarą pas 
ūkininkus, j špitolę, kur 'akla 
varpininkė gyveno. O buvo gra
žu veizėti; kaip varpininkė trin
davo puode taboką šniaukimui.

Someday you’ll be old.
When you are, you’ll find that though 

you can taste memories, you can’t feat 
them. Though memories' can give you a 
warm feeling, they aren’t shelter from 
the eold. - • •
v There’s no substitute for money when 
you’re old.

And yon can have that money if you 
start building your nest egg now, while 
you’re still feeling young.

One of the very basic things you can do 
is join the Payroll Savings Plan where you 
work or the Bond-a-Month Plan where 
you bank. Buying U.S. Savings Bonds 
this way makes saving almost painless.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 5Mt% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra payable as a bonus at
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maturity, applies^to all Bonds issued 
since June 1, 1970 ... with a compa
rable improvement for all older Bonds.

Stift ydur savings plan now.
And may all your memories be happy 

ones. .....

Juk visų pomirtinis likimas pa
našus. Tiesa, yra gražių pasa
kų apie pomirtini gyvenimą.. 
Tai tik pasakos. Dažnai tos gra
žios pasakos baigiasi apsivyli
mu bei kartumėliu. Jei nori, lai-

BOSIMAS BIZNIERIUS
“Teta Klara, ar nesakei man 

neseniai, kad aš turiu teisę pasi
laikyti sau, .jei rasiu dolerį ?” '

“Nągis, nagis,. mielas vaike”.
“Tai duok man devyniasde

šimt centų, nės aš dešimtį cen
tų radau”!

Beresnevičius dūšios neka- 
mantinėje. Išklausė ir pasakė: 
“žinau, žinau, tau rūpi, kaip par
tekti į dangų. Negalvok apie 
dangų, tavęs ten neįleis. Tu sa
kai esi nekalta, kad kūnas tave 
pardavė. Taip, taip, nekalta... 
Juk ir anos be krikšto mirusių 
kūdikių dūšytės yra nekaltos, o 
vienok jų į dangų neįleidžia. Į 
atklanes siunčia. Tides yra po
piežių parėdymas^. Popiežius įsa
ko dangaus žandarams ką leisti 
ir ką ne, ir niekas to nepakeis, 
nebent kitas popiežius. Ir tu, 
dūšyte, esi ne pirma. Daug dū
šių išbėga iš peklos ir nori sau 
tinkamą vietą rasti. Randa. 
Tūkstančiai žemaičių dūšių pri
siglaudžia miškuose, krūmuose, 
ūkių trobose, daržinėse bei ark
lidėse. Tik pasiklausyk miško 
šlamesio. Dūšios tenai Šneka
si. žemaičių dūšios? žiemomis, 
kada nukrinta medžių lapai, spei
gas įšaldo mišką — dūšios ren
kasi į trobas, kartais pas savuo
sius, o dažnai ir pas svetimus. 
Jos tylios, nematomos, nepavo
jingos... Ir tu laikykis nemato-

kos, šypsena jos veide net gi
liąsias raukšles išlygindavo. Dū
šia užeidavo ir pas vargoninin
ką, kuris užsidaręs langus ir du
ris lavindavo balsą. Naktį ei
davo į zakristiją ir gulėdavo 
stalčiuj, kur kamžos sudėtos. 
Kartą įvyko nelaimė:.įlipo į stal
čių nevalytam kojom ir paliko 
žymes. Zakristijonui ir skalbė
jai tos žymės buvo dideli dyyai, 
o apylinkėje daug šnekų paplito. 
Kitą kartą buvo dar blogiau-jdū- 
šia užmigomatomampavidale, 
o skalbėja tai pamačiusi sukly
kė nesavo balsu ir spruko iš baž
nyčios. Po to ir vėl visokios kal
bos apylinkėje ėmė plisti. Lai
mei, greit po to Beresnevičių iš
kėlė į Plungę. Pranio dūšia, ne
tekusį globėjo, išėjo į miškus.

Po keliolikos metų Pranio dū
šia užėjo į Brėvikius (arti Al
sėdžių), kur tuo laiku Naruta
vičių šeimai siuvau drabužius. 
Su manim ji praleido pusę nak
ties, pasakodama apie kun. Be
resnevičių ir vėlesnius nuoty
kius miške.

Alka, aukuras ir šventoji ugnis 
degė, bet ir čia velnio nera
do. Trečią naktį velnias neieš
komas pats pasirodė. Vos po vi
durnakčio Pranis išėjo iš savo 
guolio, velnias užkalbino jį sa
kydamas : “Ar tu velnio ieškai ?” 
Pranis atsakė: “Aš”, Taip žodis 
po žodžio juodu susitarė ir Pra
nis pasirašė sutartį bevardžio 
piršto krauju. Sutartyje pasa
kyta, kad Praniui Žukauskui su
kakus 50 metų, jis be pasiprie
šinimo atiduosiąs velniui savo 
dūšią, o velnias jau dabar iš 
anksto sumokėsiąs Praniui 500 
auksinių bei sidabrinių rublių. 
Taip ir buvo. Trims minutėms 
praėjus, velnias atnešė pinigus.

Kai tėvai pusryčiavo, Pranis, 
linksimas kaip žvirblis, atnešė 
maišelį ir pažėrė ant stalo bliz
gančius pinigus, sakydamas: 
“Še, tėve, pirk žemę, statyk tro- 
balę”. Tėvas džiaugėsi, bet mo
tina persižegnojo, pabėgo nuo 
stalo ir atsiklaupusi prie Nukry- 
žiavotojo gailiai verkė. Ji su- 

. prato, kad Pranis bus( pardavęs 
savo dūšią, žemė buvo nupirk
ta, trobalė pastatyta, ir žukaus- 
.kai gyveno, kaip ir kiti laisvi 
žmonės.

aš galėjau pasipriešinti daug 
stipresniam kūnui? Ar Dievo 
teisingumas leidžia bausti nekal
tą sutvėrimą? Noriu, kad kas 
man padėtų išsiaiškinti. Noriu 
rasti tokį žmogų, kuris gerai ži
no Sutvertojo būdą ir valią. Sa
kyk : ar žinai tokį ?” Močiutė at
sakė: “žinau. Gegrėnuose yra 
jaunas, daug žinantis ir geros 
širdies kunigas Povilas Beres
nevičius. Jis tavo klausimus ga
li atsakyti ir gerą patarimą duo
ti”. x Dūšia, dėkodama močiu
tei už meilų.priėmimą ir pata
rimus, išėjo.

Take stock in America.
' With higher paying US&ringi Bonds.

žemės, pasistatė trobą ir ten 
įtaisė karčiamą ir krautuvėlę. 
Veikiai atsirado daugiau žemės 
pirkėjų ir susitvėrė miesteliu
kas. Ponas Jagminas pasakė: 
“šis miesteliukas yra mano Jag- 
minopolis. Taip jis vadinsis am
žinai”. Ir buvo vadinamas Jag- 
minopoliu, bet ne amžinai.

Izidorius Žukauskas irgi gei
dė pirkti bent pusvalakį žemės 
ir gyventi, kaip laisvam žmogui 
pridera, bet neturėjo pinigų. 
Kartą kalbėdamas su pačia pra
sitarė : ’’Velniui dūšią parduočiau 
už žemės pusvalakį”. Nutarė, 
kad 500 rublių žemei ir trobe
lei užtektų. Tą prasitarimą nu
girdo jų sūnus Pranis, dar tik 
trylikos metų berniukas, ir pa
siryžo tėvui padėti. Tą pat nak
tį ėmė ieškoti velnio.

Pranis nuėjo prie Laumių ko
plytėlės, kuri nenaudojama ir 
apleista stovėjo ant kalvos eže
ro pakraštyje. Tenai velnio ne
rado. Ėjo paežriu, matė laumes 
besiplukdančias, bet velnio ir 
tarp laumių nebuvo, šaukė, gir
dėjo savo balso atšauklį — vel
nias neatsiliepė. Pusę nakties 
vaikštinėjo, o kai išgirdo pir
mą gaidžio giedojimą, grįžo į 
patalą. Antrą naktį jis ėjo į 
Mikitų kalną, kur seniau buvo

Po keliolikos metų Pranio tė
vai mirė, vienintelė jo sesuo iš
tekėjo, o Pranis galvojo ir gal
vojo, kaip ,tą dūšios pirklį ap
gauti. Pats nesugalvodamas, 
klausė mano močiutės, bet ir 
ana nežinojo ką patarti.

Trisdešimt septyneri metai 
praėjo ir velnias pareikalavo dū
šios. “O ką tu man padarysi, 
jei aš tau savo dūšios neduo
siu ?” — pasiteiravo (Pranis. “Už
mušiu” — atsakė velnias. Ir 
nuo tada ėmė sekioti Pranį ir 
mėtyt — į jį akmenim. Kova 
tarp Pranio ir, velnio tęsėsi il
giau nei metus. Vienas tyko
jo, kitas saugo josi, o vietos gy
ventojai pyko, kad koks tai vel
nias barsto akmenis į jų dir
vas ir pievas. Ne tik laukai ak
menų primėtyti, bet ir ežerėlis 
pribarstytas: 'Kartą miestelė
nams susirinkus, Žukauskas pa
siūlė, pakeisti miestelio vardą: 
atmesti Jagminopolį, o pavadinti 
Barstyčiais. Taip buvo nutarta 
ir padaryta.

Pagaliau Pranis Žukauskas 
mirė. Mikitų kalne piemenukas 
rado jį negyvą gulint šalia di
delio akmens. Gandas plito, kad

Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 
knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

Čikagietė, 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 Jasrūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir' įdo
mios žinios apie ta šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

• Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų 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 knj^bš .yra gira'šeimos’knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei

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

- Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

' TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c; egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių,, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderį tokiu adresu:

Pranio d ūšia^ apėj uai visus- ur
vus ir patį vidurį, sužinojo, ko
kia ten menka, daboklė. Urvuo
se yra skylės -dūmams išrūkti, 
kurių niekas nesaugo-. Pro to
kias skyles dūšia bet kada ga
li išrūkti. Kartą ji buvo išrū
kusi, bet pamačiusi atklanes 
(vieta, kur siunčiamos be krikš
to mirusių kūdikių .dūšios) pa
sibjaurėjo jų suirute ir spruko 
atgal į peklą. Pekloje nėra są
rašų. Nei vienas velnias neži
no, kiek ten to gyvojo turto yra. 
Prie didžiųjų vartų budi sargy
ba. Stovi patys kvailiausi- kip- 
šukai. Dūšįai beveizint, atėjo 
trys žemaičių dūšios, apsivynio
jo dūmais ir išrūko pro pat vie
no užsižiopsojusio kipčiuko no
sį. žemaičių ten kaip ir nėra. 
Viens kits ateina, keletą dienų 
padirba, veizėk, jau ir nėra, iš
rūko. Maskoliai ir gudai, tai 
ten viršija visus kitus. Ir Pra
nio dūšia ilgiau, būti nebenorėjo, 
apsigaubė dūmais ir išrūko.

Dūšios nuotykiai tarp 
žmonių ir dūšių .

Iš peklos Pranio dūšia ėjo tie
siai į Barstyčius 
balę. Ten greit patyrė, kad tro
balė jau ne jo. Jam mirus, tro
belė ir žemė atiteko seseriai, ir 
ji su savo vyru ir vaikais ten 
susidangino. Dabar seserį rado 
tik vieną. Kai dūšia pasirodė 
matomam pavidale ir pasisakė 
kas esanti, sesuo persižegnojo 
ir baisiai klykdama išbėgo. Ji 
bėgo galvatrūkčiais bažnyčios

Žukausko dūšia pekloje
Kai tik velnias Žukausko dū

šią pasigavo, taip.ir nepaleido, 
kol nunešė i peklą. Dūšiai liepė 
kurstyti ugnį po devyniais kati
lais. Prie kitų devynių katilų 
triūsėsi kita dūšia, toliau — dar 
kita, ir taip kol akys mato. Pe
kloje Pranio dūšia pamatė pek
lišką parėdymą. Katilai susta
tyti taip kvailai 4 ir netvarkin
gai, kad ir paveizėti pikta. Kai 
reikia pakibirkštinti ugnį po 
vienu katilu, tai nuo kito katilo 
užpakalis ima svilti. Asla pri
barstyta akmeninių anglių, pe
lenų, kaulų, sudžiuvusio mėšlo 
ir šiukšlių. Peklos niekuomet 
niekas nešluoja, nevalo.

Dūšios, ^katiluose . suguldytos 
viena ant.kitoes, tartum silkės 
bačkoje. Katilų dugne guli dū
šios dar nuo krikščionybės pra
džios ir nuo pirmųjų maro me
tų.' Jos ten kepa — neiškepaį- 
džiūsta — nėsūdžiūstal Kada 
katilų kurstytojos pailsta, ne
bejuda, velniai jas meta katilan, 
o prie darbo kitą pristato. Visos 
naujai atvykusios dūšios prista
tomos prie , ugnies kurstymo. 
Kartais kurstytojų pritrūksta, 
tada patys velniai dirba. Kibirkš- 
tina ir keikiasi. Ten bedirbant 
Pranio dūšiai paaiškėjo, kodėl 
velniai perka dūšias. Perka dar
bui, nes veltui gautų jų nėužten-

link, ir po valandos grįžo su ku
nigu. Kunigas, eidamas aplink, 
šlakstė vandeniu ir kažką loty
niškai kalbėjo. Ypatingai daug 
vandens tėškė ant durų ir langų. 
Po to atsargiai įėjo vidun ir ten 
šlakstė, lotyniškas maldas kal
bėdamas.

Pranio dūšia suprato, kad čia 
jai ne vieta. Čia prieglaudos ne
turės. Susikrimtusi ir nuliūdu
si atėjo ji į mano močiutės kar
čiamą ir matomam pavidale per
sistatė. Močiutė nenusigando, 
apglėbė vargšelę, pabučiavo ir 
maloniai šnekėjo: “Pranuli, Pra
nuli, kaip man linksma, kad tu 
sugrįžai! Tur būt, daug prisiken
tėjai... Laimingas, kad tau pa
sisekė... Pranuli, Pranuli!...” — 
jį glostė ir bučiavo. O Pranu
lis sakė: “Menką mano laimė, 
močiute. Grįžau į tėviškę tikė
damas tenai apsibūti, bet kur 
tau! Sesuo mane pamačiusi per
sižegnojo, suklykė ir išbėgo. Po 
valandos parsivedė kunigą — 
šlakstė trobą iš lauko ir iš vi
daus ir lotyniškas maldas kal
bėjo. Aš pakeitęs pavidaląjš- 
kiūtinau. Sakyk, močiute, ko
dėl sesuo manęs nekenčia?” Mo
čiutė tylėjo.

Aš tuo laiku buvau parvykęs 
iš mokyklos pasisvečiuoti ir žiū
rėjau į dūšios pasirodymą, kaip 
į didelį dyvą. Močiutė supažin
dino mane su dūšia, o aš su ne
paprastu atidumu klausiau jos 
pasakojimo apie peklą, dūšių ken 
tėjimus ir pabėgimus.

Dūšia vėl klausia: “Močiute, 
sakyk kur man eiti?” Močiutė 
atsakė: “Niekur. Būk čia. Ar 
tau negražios Barstyčių apylin
kės, kur vaikystėje bėginėjai, 
žiemomis su rogutėmis slidinė
jai? Daugiau, kaip 50 metų čia 
gyvenai... Būk'mūsų troboje”. 
Bet dūšia atsisakinėjo: “Ne, 
močiute, ne! čia manęs bijo... 
Be to, noriu išsiaiškinti: ar aš 
kalta, kad manė pardavė? Ar

Ho siuvėjas Joša Zundelis. Tai 
buvo apie 1900 metus, man esant 
14 metų amžiaus. Jo pasakas, 
kaip ir daugelį kitų tautosakinių 
ar mitologinių pasakojimų, užsi
rašiau į užrašus konspektų for
moje. šiuos užrašus atsivežiau 
į Ameriką, ir dabar, turėdamas 
daugiau laisvesnio laiko, bandau 
atkurti. J. š.).

Laumių kaime gyveno mano 
močiutės gerai pažįstamas žem
dirbys Izidorius Žukauskas. Iš
garsėjo ne jis, bet jo sūnus Pra
nis, parduodamas velniui savo 
dūšią. Už dūšią gavęs iš velnio 
500 rb., jis už tuos pinigus nupir
ko tėvam pusvalakį žemės ir pa
statė trobą. Savo amžiaus gale 
jis. ir vardą šiam (Barstyčių) 
miesteliui parinko.

Buvo taip. Apsčiai pinigų su
sitaupęs, ponas Jagminas iš Tve
rų, nupirko iš jėzuitų čia buvu
sį dvarą, pastatė bažnytėlę, ku
nigui trobą ir paskelbė, kad par
duos gabalą žemės betkam, kas 
pinigus sumokės. Mano močiu
tė ir dėdė patys pirmieji pirko

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

Pasakoja siuvėjas Joša Zundelis.
Užrašė Juozas šmotelis.

Vienintelė moteris profesionalė futbolo žaidėja Pat Palinkas. Jos 
uždavinys yra tik laikyti kamuolį prispaudus prie žemės, kai "ki- 
ckeris" spiria iš aikštės. Ji šioje nuotraukoje susipažįsta su ilga

nosiu komediįantu Jimmy Durante.

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 

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

bes apdrauda ir ligoje pašalpą^ kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu. - .

— jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad jo apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

— jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi 
joms ir gyvenimo pradžiai.

— duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

— AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus* asme^ 
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugiją ne
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

— kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbut.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

lt takes more than memories 
to make it from day to day.
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ALFONSAS NAKAS

NUO DR. GRIGAIČIO PRIE VYSK. BRIZGIO
Lietuvių Fronto Bičiulių poli- straipsnis “Laisvės kovotojams 

tikos žurnalas Į Laisvę neišėjo Į — laisvė”. Aštrus, kaip visada, > e w ■ • _ -beveik ištisus metus. Paskutinis 
pereitais metais, Nr. 46, pasiro
dė (1969) spalyje, o 1970 rug
sėjo pačiame gale gavau Nr. 47- 
48 (84-85), kurio viršelis pa
gražintas skaitlinėmis “1969/ 
1970” ir žodžiai “Gruodis/Birže- 
lis”. Tokį sutrikimą matomai 
iššaukė redaktorių krizė, mes 
beskaitant paaiškėja, jog tai 
paskutinis numeris redaguotas 
Leonardo Valiuko, o sekantį re
daguosiąs Juozas Kojelis. Ar pa
starasis jau šių metų spalyje iš
leis sekantį numerį, kaip L. Va
liukas žada, tai tuoj Įsitikinsi
me (kai rašau, dar yra likę trys 
spalio savaitės).

. Leonardui Valiukui pavyks
ta Į frontininkų “politiką” 
Įtraukti net tokius erudicijos 
vyrus, kaip prof. dr. Antanas 
Maceina, prof. dr. Justinas Pikū- 
nas, Kazys Škirpa, dr,-Antanas 
Butkus. Jų straipsniai ir yra 
patys Įdomiausi. Ypač dr. A. 
Maceinos, kuris, stipriai, aiškiai, 
logiškai pasisako prieš dvasiš
kių politikavimą. Vietomis re
daktorius mėgsta Į straipsnius 
įkišti ir po savo pastabėlę, ir tai 
dažnai su šauktuku. Tokių pa
stabėlių gali rasti ir ten, kur 
pasirašyta slapyvardžiu, bet kur, 
pagal štilių ir žodyną, vis Įtari- 
riėji paties redaktoriaus plunks
ną (suprask, viena savo ranke
le glosto kitą, arba, pyktelė
jęs ant. savęs, sau kita ranka 
kepšteli). Dr. Butkų bando kal
binti taip, kad tas Altą ir Vli- 
ką pakeiktų, kad jis pritartų ne
sąmonei, jog atskiri virbai yra 
daug stipresni ir veiksminges
ni už visą šluotą, bet dr. Butkus 
vis suka Į šalį, retai sutinka su 
redaktorium Į koją žengti.

Mane didžiai sujaudino dr. V. 
J. Jurkaus trumpas, logiškas 

- Latest poll indicates || 
wet shirts prefer Electric dryers J 

I by huge margin.J

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

Taupymo Indeliai 
Apdrausti Iki $20,000,

UNIVEST TAUPYMO 
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SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St . Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti (
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gabiai ir drąsiai parašytas J. 
žiograkalnio str: “Veržimasis į 
koegzistenciją”. Bet kai redak
torius šalia patalpino kito sla- 
pyvardininko, Petro Pagirio, 
str. “Politinis, koncertas”, tai 
akys iš karto man atsivėrė ir at
pažinau tą patį autorių. Atpaži
nau jį tikrą, be kaukės, jo var
dą, pavardę. Pritaria kas ar 
piktinasi, bet J. žiograkalnis, 
alias Petras Pagirys, alias... (at
spėkit patys — kas) rašyti tik
rai moka ir visoje fronto bičiu
lių šeimynėlėje sau lygaus ne
turi.

Numerio išleidimui užtrukus, 
labai komiškai, jei ne tragiko
miškai, atrodo visa eilė repor
tažų ir korespondencijų, šešių, 
devynių, dešimties, vienuolikos 
mėnesių “amžiaus”. O jau ‘Ta- 
sitarimai Tabor Farmoj...”, nors 
Juozo Kojelio ir sklandžiai, ir su 
įdomiais komentarais aprašyti,' 
skaitytoją tiesiog klaidins, nes 
skaitome už beveik 13 mėnesių 
nuo anų pasitarimų ir už mė
nesio po kitų, šiemetinių...

Altą bei Vliką kiekviena pro
ga beplūsdamas, begandžioda- 
mas, beerzindamas, redaktorius, 
savo ir artimųjų bendradarbių 
lūpomis, su ypatinga pagarba 
kalba apie Rezoliuciją. Tik vie
noje kitoje, vietoje, matomai, 
per neapsižiūrėjimą, prie H. Con. 
Res. 416 nebuvo pridėtas būd
vardis “garsioji”. Garsioji, re
zoliucija, garsiosios rezoliucijos, 
garsiajai rezoliucijai... Iki kok
tumo, iki “garsumu” apsirijimo. 
Skaitai žmogus pusantro tuzi
no lietuviškų laikraščių ir juo
se tik retkarčiais, tik labai san
tūriai, kad ir teigiamai, ta Re
zoliucija paminima. Tuomet ir 
jausmas tai “garsiajai” šiltes
nis kyla. Bet kai tuo “garsu” Į

Ir kodėl ne?
Gazo džiovintuve yra koncentruotas kaitros židinys. Elektros 

džiovintuve yra skirtingai. Spinduliuojanti šilima apsupa 
visus šlapius marškinius, džiovindama rankoves, kalniečių, 

rankogalius, sagų kilpas ir viską tuo pačiu laiku. Tai 
neleidžia skalbimui raukšlėtis ir garankščiuotis. Nenuostabu, 

kad kiekvieną dieną vis daugiau išplautų marškinių yra 
džiovinama beliepsniuose elektros džovintuvuose.

Commonwealth Edison Company*

The bright new ideas are Electric!

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

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

UNIVERSAL

Anglijos "safari" parke yra 22 raganosiai. Nuotraukoje atrodo, kad du raganosiai pasiruošė dvi- 
. kovai — sukryžiavę savo ragus.

Laisvę skaitydamas paspringsti, 
tai paskui ilgai apie Rezoliuciją 
nieko žinoti nebenori.

Prieš metus, Į Laisvę 46-tame 
numeryje, redaktorius, “garsią
ją” begindamas, paskelbė,.-tik 
ką mirusio dr. Pijaus Grigai
čio laiškus ir savo komentarus. 
Mirusieji, matai, nebešoks su 
naujais laiškais ir naujais straip
sniais. Dabar pagrindine savo 
keršto auka L. Valiukas pasi
rinko... vyskupą Vincentą Briz- 
gį. Ne todėl, kad jis Rezoliuci
jai būtų priešinęsis, bet tik to
dėl, kad nesutiko įeiti į L? V. 
organizuojamą rezoliucijom rem
ti garbės komitetą. Cituoju^ 
“Rezoliucijoms Remti komite
tas neaplenkė ir mūsų vyskupo 
Vincento Brizgio. Jis nesutiko 
Įsijungti Į Rezoliucijoms Rem
ti Komiteto Garbės komitetą 
(pabraukta red.., A. N.). Duo
dami ištisai tuo klausimu trys 
laiškai. Laiškų kalba netaisyta 
(pabraukta mano, A. N.)”. To
liau seka “netaisytos kalbos” 
trys laiškai, bet, pasirodo, tik vi
durinysis yra vyskupo, o kiti 
du paties L. Valiuko.

Vyras, keletą metų redagavęs 
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kad ir ne kultūros, o tik politi
kos, žurnalą, vis dėlto turi ži
noti, kad cituojant, arba, šiuo 
atveju, ištisai perspausdinant, 
kalba niekada nėra taisoma. Pri
minimas, kad “Laiškų kalba ne
taisyta” yra pats nepraustabur- 
niškiausias išsišokimas, spjovi
mas oponentui Į veidą. Bet, iš
vis, argi šiuo atveju vysk. V. 
Brizgys yrą L. Valiuko oponen
tas? Argi jis rašė į spaudą, Re
zoliucijų komitetui nepritarda
mas, prieštaraudamas? Nieko 
panašaus. L. Valiukas vysk. V. 
Brizgiui parašė laišką, kuriame 
užsuokė lakštingalos balseliu: 
“Iš lietuvių į garbės komitetą 
kviečiame tik Jūsų Ekscelenci
ją”. Nieko pikto negalvodamas, 
vysk. V. Brizgys labai manda
giai ir motyvuotai (koks suta
pimas; A. Maceina šiame su- 
mery irgi už vyskupo motyvus!) 
atsisakė. Tuoj sekė antrasis, 
keletą kartų ilgesnis, L. Valiu
ko laiškas, jau praskydęs, pik
tas, pilnas neapykantos Altai ir 
dr. P. Grigaičiui, lyg vyskupas 
čia irgi būtų kaltas, (šio str. 
nebenorėdamas plėsti, nei vysk. 
V. B., nei L. V, laiškų nebeci- 

tuoju). Į antrąjį L. V. laišką, 
matomai, vyskupas nebeatsakė. 
Iš paskelbtų datų matyti, kad 
tas žaibukas susirašinėjimas 
Įvyko 1961 lapkričio 10-18 die
nomis. Po beveik devynerių me
tų, prašome: Ekscelencija, Jū
sų kalba netaisyta...

šalia vysk. V. Brizgio tame 
dokumentiniame redaktoriaus 
straipsny paliesti dar pora good 
guys (dr. Antanas Trimakas,, 
prel. Mykolas Krupavičius) ir 
keli bad guys (Eugenijus Bart
kus, Leonardas šimutis, dr. Pi
jus Grigaitis). Visi — be jokio’ 
reikalo, be skonio-ir be takto. 
Tik vienas vienintelis dokumen
tas ten paskelbtas vertai. Tai 
mūsų raudonųjų papūgų pik
tas, teisybę aukštyn kojom ver- 
čiąs laiškas sepatoriui Tč H. Ku- 
chel’iui. Jeigu L. V. tik .tą vie
ną laišką su didesniais ar mažes
niais komentarais tebūtų paT 

skelbęs, tai ir man čia nebūtų 
reikėję burnos aušinti.

Kaip ankstesniuose Į Laisvę 
numeriuose, taip ir šiame, de
šimtis kartų akcentuojama, jog 
rezoliucijas remia ‘visi geros va
lios lietuviai”. Tuo implikuoja
ma, jog visi tie, kurie jų nere
mia, yra blogos valios lietuviai. 
Jeigu taip, tai geros valios lie
tuvių vargiai ar berasi daugiau 
kaip tūkstantį,'.Šnekėti, kad 
kių yra “masėš” ir “dauguma”; 
baisiai ir naivu. ri

Straipsnyje “Chicagiškių pa
judėjimas politine linkme”, R. 
J. Senkus du kartu paminėjo vie
ną iš Naujienų redaktorių A Pu
žauską. Pirmą kartą, regis, tei
giamai, nes A. Pužauskas ben-. 
dradarbiautojus su Lietuvos

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! W

okupantu siūlęs teisti mirtimi., kyti apie pasitraukiantį redak- 
O antrą kartą jau jį prikergė 
prie “liberalų atstovo”, kuris, 
kaip “Pilypas iš kanapių” esą 
išlindęs šmeižti iškilius darbuo
tojus. Tai kuo gi čia A. Pu
žausko nusikalsta? Ogi,'cituo
ju: “...labai įdomu, kad su šiuo 
okupanto ruporu diskusijų sa
lėje artimai bendradarbiavo A. 
Pužauskas, kuris labai kietai bu
vo pasisakęs prieš bendradarbia
vimą”. Jei genialųjį korespon
dentą teisingai suprantu, A. Pu
žauskas bus šalia ano liberalo 
sėdėjęs, gal su juo pašnabždo
mis kalbėjęsis? Kitokio “bendra
darbiavimo” tarp dviejų vyrų 
ten neįsivaizduoju, nes už ran
kų jiedu tikrai nesilaikė ir ant 
kelių vienas kitam nesėdėjo, 
štai, ką reiškia būti vienu iš 
Naujienų redaktorių!... 

X 
Labai nemalonu, kad ir perei

tą ir šį Į Laisvę numerį turėjau 
šitaip įvertinti. Labai gaila, kad 
turėjau taip neigiamai pasisa-

torių Leonardą Valiuką. Dieve 
gink, nieko neturiu prieš jo as
menį ir linkiu jam geriausio. Bet 
negalėjau tylėti ten, kur idėjų 
vardu yra niekinami garbingi 
asmenys. Už tokį rašymą ir už 
tokį redagavimą ne jam vienam 
krinta kaltė, o visam aktyvia
jam frontininkų elitui. Pavyz
džiui, į mano pastabas dėl “pole
mikos” su tik ką mirusiu dr. P. 
Grigaičiu, niekur nepastebėjau, 
kad kuris frontininkas būtų vie
šai reagavęs, išskyrus šiame nu
mery L. Valiuką pagiriantį E. 
Bakšį. Privačiai gavau laišką 
iš vieno neeilinio frontininkų 
veikėjo, kuris man pritarė ir 
padėkojo.

• Kam patinka močia, o kam 
duktė.

• Kas to nežino, kad nedėlioj 
šventa!

Kada gi pekloj velnio ne
buvo?

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.
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NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

“Tauta eina pasirinktu socializmo keliu...”
Įgudęs sovietinio imperializmo propagandistas, pri

sidengęs J. Žaliuko slapyvardžiu, pradėjo siuntinėti S. J. 
Jokubkai rašinius apie įvairius Amerikos lietuvių gyve- 

; nimo reikalus. Tie straipsniai ateina truputį pavėluotai, 
bet jie noriai spausdinami “Vilnyje”. Vėluoja jie, matyt, 
dėl didelio atstumo. Kol Naujienose ar kuriame kitame 
Amerikos lietuvių leidinyje pasirodęs straipsnis pasiekia 
Lietuvą, kol jis pereina vietos cenzūrą, kol pasiekia įpa
reigotą propagandistą, tai praeina kelios dienos. Parašy
mas ir persiuntimas Amerikon vėl užtrunka, todėl “Vil
nyje” tie komentarai pasirodo suvėluotai. Net ir oro paš
tą naudojant, vis dėlto praeina apie porą savaičių.

Autorius bando prisitaikyti prie Amerikos lietuvių 
galvosenos ir kalbos, bet straipsnių terminologija ir pa
grindinės mintys yra tos pačios, kurias Honanas Zimą- 

- nas yra primetęs veik visiems komunistinėje lietuvių spau 
doje rašantiems laikraštininkams. Kalba visą laiką eina 
apie “kultūrinį bendradarbiavimą”, apie tariamą nesido- 
mėjimą gyvenimu okupuotoje Lietuvoje, ir nuolat pri
menamą rusų^okupaciją, krašto pavergimą, nepaprastai 
didelį išnaudojimą ir lietuvių rusinimą. Visos šios blo
gybės esančios netikros. Jis rašo:

“Visa tai jie skelbia kitiems karščiausia savo šir
dimi, kelia antitarybines nuotaikas, nesigėdina bjau
riausiais skrepliais spiaudyti ant tautos savame 
krašte laimėjimų. Kas "Švenčiausia tautai, jiems yra 
niauriausia ir net antilietuviška vien tik dėl to, 
kad tauta eina pasirinktu socializmo keliu”. (“Vil
nis”, 1970 m. spalio 3 d., 2 psl.) į .

J“ - . - - rj

Kad Lietuva yra rusų okupuota/kad josios gyvento
jai yra pavergti, kad kraštas visomis priemonėmis pa
skubomis rusinamas, tai sovietinio imperializmo propa
gandistui yra skrepliai, bet tvirtinimas, kad tauta eina 
“pasirinktu” ir dar “socializmo” keliu yra ne skreplys. 
Tai yra pirmom rusų okupacijos dienomis išspjautas, ap
džiūvęs, bet kiekvieną savaitę vėl vilgomas ir protauti 
mokančiam žmogui vėl drebiamas į veidą.

Kiekvienas rusų okupacijos dienomis Lietuvoje gy
venęs ir dešimt metų tuo metu sulaukęs berniukas ar 
mergaitė aiškiai žino, kad kelias į “dabartinį socializmą” 
lietuvių nebuvo pasirinktas, bet sovietų karo jėgų ir po
licijos jiems prievarta buvo primestas. Rusai ryžosi prie-

LB Čikagos Apygardos Valdyba dirba

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

trįms mėnesiams____ ___  $5.00
vienam mėnesiui ____ ----- $1.75

Kanadoje:
metams ____ -_______ ___ $20.00
pusei metų ...________— $11.00
vienam mėnesiui _ -__— $2.00

Užsieniuose:
* metams ____________ ----- $21.00

pusei metų _________ ___ $11.00
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Penktadienį, spalio 2 dieną, 
Alto biuro būstinėje LB čika- 
giškės apygardos valdybos pir
mininkas Jonas Jasaitis su
kvietė valdybos posėdį eina
miesiems reikalams aptarti.

Praeito posėdžio protokolą 
perskaitė sekr. K. Januška. Ki
lo neaiškumų dėl vieno proto
kolo skyriaus, būtent, dėl nu
tarimo apmokėti valdybos in
formacijos komisijos nariams 
išlaidas Tabor ūkyje PLB val
dybos šauktame suvažiavime. 
Protokolas buvo paaiškintas 

varta jį primesti tiktai tada, kai Molotovas ir Ribbentro- 
pas Maskvoje pasirašė slaptą susitarimą Pabaltijo kraš
tams pavergti ir Antrajam Pasauliniam karui pradėti.

Molotovas prievarta primetė Maskvon iškviestiems 
Lietuvos pareigūnams ultimatumą, Dekanozovas su 
Pozdniakovu Kaune primetė lietuviams Paleckio valdžią, 
Gedvilą su’ Gudaičiu — Guzevičium prievarta primetė 
lietuviams “liaudies seimą”, o vėliau čekistai privertė Sa
lomėją Nėrį, Cvirką ir kitus vykti j Maskvą ir prašyti 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. Šie prievartos veiksmai yra 
aprašyti to meto įvykių liudininkų. Vincas Krėvė Micke
vičius aprašė prievartinius pasikalbėjimus ir grasinimus, 
vykusius Maskvoje; Dr. Antanas Garmus aprašė vartotą 
prievartą “liaudies4 seimo” rinkimų ir “porinkiminiame” 
laikotarpyje. Yra dokumentų apie i to meto prievartą, 
paliktų ir kitų sovietų okupacijos liudininkų. Sovietų ka
ro jėgų ir čekos prievartos veiksmai žinomi JAV kon
gresui, nes prievartos liudininkai viską išdėstė kongreso 
komitetui.

Lietuvių tauta niekad nepasirinko kelio į dabartinį 
“socializmą”, nes ji neturėjo progos to kelio pasirinkti. 
Lietuviai gynėsi ir dar šiandien tebesigina nuo rusų pri
mestos prievartos, bet jie jokiu būdu nepasirinko rusų 
primesto jiems kelio. Apie pasirinkimą negalėjo būti kal
bos, nes jie turėjo eiti į nelaisvę arba bėgti į vakarus. 
Dalis lietuvių nuo komunistinės vergijos išsigelbėjo, bet 
didelė lietuvių tautos dauguma liko gimtiniame savo kraš
te, pateko rusų vergijon ir tą baisią naštą iki šios die
nos neša.

Tvirtinti, kad komunistų pavergtoje Lietuvoje yra 
socialistinė santvarka gali tiktai iš sveiko proto žmonių 
besityčiojantis sovietų imperializmo propagandistas. So
cializmas be laisvės neįmanomas, Lietuvoje laisvai gali 
veikti, tiktai rusams ištikimi komunistai. Bet kurios kitos 
politinės tendencijos žmonės, įskaitant ir Lietuvoje vei
kusius socialistus, buvo suimti ir išvežei prievartos dar
bams arba pakelyje išžudytu Komunistams ir valdžios 
atstovams duotos tokios didelės teisinės ir'ekonominės 
privilegijos, kokių baudžiavos laikais neturėjo dvarų 
užveizdos. Komunistai ne tik pasiskyrė sau didžiausias 
algas, bet jie įsisteigė retai gaunamų prekių krautuves 
žemiausiomis kainomis, .pasiskyrė dideles asmenines pen
sijas, pasirinko naujausius butus ir tapo milijonieriais, 
tuo tarpu paprasti darbininkai, kaip stovėjo maisto eilė
se pirmais rusų okupacijos mėnesiais, taip tebestovi eilė
se ir šiandien.

Rusų okupuotoje Lietuvoje nėra jokio socializmo, o 
lietuviai nepasirinko kelio į tokį “socializmą”. Kaip da
bartinis “socializmas”, taip rusiškoji okupacija lietuvių 
tautai sovietų karo jėgų buvo primesta.

ta prasme, kad valdybos nuta
rimas apmokėti išlaidas ne vi
siems norintiems tame suva
žiavime dalyvauti, bet tik apy
gardos spaudos talkininkams. 
Prie progos, komisijos derin
tojas, valdybos vicepirminin
kas oficialiai pateikė posėdžiui 
patvirtinti komisijos sąstatą, 
pridurdamas, kad komisija, 
reikalui esant, bus didinama.

Ilgiau sustota prie spaudos 
mėnesio reikalų. J. Vaičiūnas 
išdėstė pagrindines mintis, su 
spaudos skelbiamu mėnesiu 

surištas, iš jų svarbesnes: li
teratūros vakaras su rašytojų 
— dalyvių pagerbimu ir vaišė
mis bei šokiais, galima spau
dos paroda, visapusiškas lietu
viškos visuomenės į taigojimas 
remti ir skaityti lietuvišką pat
riotinę periodinę ir neperiodi
nę spaudą. Bus prašoma ir LB 
apylinkių pagalbos, nes numa 
tyta išspausdinti tinkamai pa
ruošti spaudos mėnesiui lape
liai, kurie turės būti skleidžia- 
inf visoje LB Čikagos apygar
doje, juo labiau vietose, kur 
veikia LB apylinkės. Taip pat, 
apylinkių valdybų pareiga bū
tų ir pasirūpinti, kad spaudos 
mėnuo būtų įrašytas parapijų 
biuleteniuose, o gal ir praneš
tas gyvu įtaigojamuoju žodžiu 
pačių klebonų lietuviškų pa
maldų metu.

Kaip ir piniginiai vajai, bus 
skelbiamas šį kartą lietuviškos 
spaudos vajus.

Spaudos mėnesiui pasirink
tas lapkritis." Tuo laiku jau 
žmonės pradeda rūpintis.kalė
dinėmis dovanomis, tad bus 
siūloma nepamiršti lietuviškų 
knygų.

Spaudos mėnesį ruošiant, su 
apygardos valdyba bendradar 
biaus apygardos spaudos — in
formacijos komisija.

Prie spaudos mėnesio kėli
mo bus kviečiama talkon ir lie
tuviškos radijo ir televizijos 
(ši tik viena) valandos.

Mintimis pasidalinta dėl sau 
kiamo apygardos LB apylin
kių atstovų pasitarimo. Nors 
laiko liko nedaug, nutarta to
kį susirinkimą kviesti spalio 
18 dieną. Mat, norima susipa
žinti su apylinkių džiaugsmais 
ir vargais, su nuotaikomis, 
kad jas būtų galima nuvežti į 
JAV LB Tarybos sesiją spalio 
24 dieną.

Kadangi valdybos pirminin
kas J. Jasaitis yra kartu ir ta
rybos narys, tad iš apygardos 
valdybos vyks sesi j on dar vie
nas jos narys su visiška balsa
vimo teise.

Sekretorius K. Janušką pa
žadėjo skubiai paruošti mažą 
aplinkraštį ir raginimą LB apy 
linkių valdyboms. ’ ; ;

Apie tokio susirinkimo būti
numą ir svarbą giliau nušvietė 
vald. vicepirm. A. Juškevičius. 
Pasak jo, tokie suėjimai pa
deda geriau vieniem kitus pa
žinti ir vieni kitų rūpesčius su
prasti.

Jeigu nebus . pasikeitimų, 
numatvtasis susirinkimas bus 
Don Varnas posto salėje, 6818 
So. Western Ave.

Pavergtų Tautų Savaitę šie
met ruošė LB Čikagos apygar
dos valdyba kartu su Čikagos 
Lietuvių Taryba. Lietuvių gru

-j

ri__* j

Walter Trohan straipsnyje 
“Sovietų okupacijos gresia tai
kai” pastebi, kaip amerikiečiai 
šaukia, rėkia, kad Amerika at
šauktų savo dalinius iš Vietna
mo ir visur, bet neskatina, kad 
sovietai atitrauktų savo raudo
nąsias armijas iš savo okupuo
tų valstybių.

Nekalbant apie satelitus, net 
Egipte sovietai jau turi 8,000 
savo karinių patarėjų ir tech
nikinio personalo; be to jie ten 
turi savo SA-2 ir SA-3 sviedi
nius ir savo sprausminius lėktu
vus su savo įgulomis.

Sirijoje sovietai turi 4,000 
karinių patarėjų ir technikinio 
personalo, taip pat 3,000 vienų 
ir antrų Alžyre. Viduržemio jū
roje jie laiko visą karo laivyną.

Rytų Vokietijoje sovietai lai
ko 20 divizijų, kurių 10 yra mo
torizuota, o kita 10 susideda iš 
tankų vienetų, viso 250,000 ka
reivių ir 4,000 tankų. Lenkijo
je laiko dvi divizijas su 24,000 
kareivių ir 400 tankų.

Keturiolikai metų praėjus po 
vengrų sukilimo, Vengrija vis 
tebėra po keturių sovietinių di
vizijų durtuvais (trys tankų di
vizijos, viena motorizuota) vi
so 50,000 raudonarmiečių su 
1,200 tankų.'

Nelaimingoji Čekoslovakija 
okupuota 8 raudonųjų divizijų, 
perpus tankų ir motorizuotų su 
apie 100,000 kareivių ir 1,600 
tankų.

Kuboje veikia apie 8,000 so
vietų patarėjų ir technikų, jų 
darbas čia treniruoti “gverilas” 
(partizanus) operacijoms Pietų 
Amerikoje ir, kaip naujausiai 
skelbiama, statyti bazę sovietų 
atominiams povandeniniams lai
vams...

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Dar šiemet bus pradėtas statyti 

mokinių bendrabutis

Europos Liet, rašo: XVII Lie
tuviškųjų studijų savaitei pasi
baigus, tose pačiose patalpose 
tuoj popiet įvyko Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos narių 
susirinkimas. Dalyvavo 10 na
rių, negalėjo atvykti "tik kun. 
J. Urdzė. Pirmininkauti išrink
tas dr. J. Norkaitis, sekretoriau
ti — J. Barasas. Kuratorijos val
dybos pirmininkas V. Natkevi
čius pranešė, kad tėv. Alf. Ber
natonis pakviestas aukų rinki
mo vajaus naujo bendrabučio 
statybai" vedėjtf. šiam parinki
mui visi pritarė.

Liepos 10 d. Vasario 16 gim
nazijoj įvyko Kuratorijos valdy
bos narių susitikimas su aukš
taisiais vokiečių federalinės vi
daus reikalų ministerijos pabė
gėlių reikalams, Baden-Wuert- 
tembergo .krašto vyriausybės 
prezidiumo ir statybų priežiūros 
pareigūnais — dr. Wolfrum, dr. 
Wogte ir kt. Jie užtikrino, kad 
šiemet federalinė ir krašto vy
riausybės skirs bendrabučio sta
tybai po 70,000 DM. Priimti Ku
ratorijos pateiktieji planai. Su
tarta statybą vykdyti trimis 
tarpsniais po 420,000 DM.

Tėv. Bernatonis pranešė, kad 
bendrabučio statybą remti pasi
žadėjo vadovaujantys Liet. kat. 
Bažnyčios ir visuomenės asme
nys. Nutarta bendrabučio sta
tybą pradėti šiemet. Priimtas 
Kuratorijos narių atsišaukimas 
į visus laisvojo pasaulio lietu
vius, prašant remti naujojo ben
drabučio statyba.

t

■
pė atrodė tvarkingai ir gražiai, 
o pati savaitė buvo stipriai iš
garsinta visomis galimomis 
priemonėmis.

Dar nešant 'galutinės apys
kaitos, Vaičiūnas pranešė, kad 
išlaidų susidarys apie 600 dol., 
nes pagaminta naujų šūkių ir 
plakatų, pasiliksiančių tinka
mais keletą ateinančių metų. 
Be to, atsirado sąskaitų dar iš 
ankstyvesnių metų.

Pagal susitarimą su Čikagos 
Lietuvių Taryba, išlaidos tu
rėtų būti dalinamos lygiai. Ga 
lutinis sprendimas nepadary
tas.

Kiti pranešimai buvo labai 
trumpi: ižd. A. Būga nušvietė 
dabartinį kasos stovį su apie 
500 dol., gi parengimų vado
vas K. Rožanskas nurodė, pa
ėmęs Bučo daržą kitų metų 
Moksleivių Pavasario Šventei 
gegužės 23-iai dienai.

Buvo iškilęs ir kompetenci
jų klausimas. Susitarta, kad 
atskiri valdybos nariai bus .pa 
grindiniai organizatoriai savo 
srityse, žinoma, valdybai pri
tarus ir su pirmininko žinia.

Tris valandas trukusiam po
sėdžiui, pirmininkui išskubė
jus svarbiais reikalais, vado
vavo vicepirm. J. Vaičiūnas.

V aid. informacija

f I
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SENOVĖS LIETUVIŲ MATAI
Miera, ar saikas, storumo bu

vo: žiupsnis, rieškutės,'gniūžtis, 
našta, klėbys, ašis, sauja, gryž- 
tis, kepurė, rakanda, druskinė, 
dvolikis, sėtuvė, pūras, bačka, 
vežimas. *

Miera, arba saikas, tekumo 
buvo: lašas, tauragė, kaušas, 
krūzas, kipis, milžtuvė, legerė, 
ogonas, verpdė, bačka, bosas ir 
t. t.

Svaras, arba voga: grūdas 
svaras, stukas, pundas, birkova.

S. Daukantas (iš Būdo)

PASIDAIRIUS
Rašo DAN KURAITIS

8
Didelį ir turtingą kraštą jie paliko griu

vėsiuose. Vokiečiai neteko didelių savo 
plotų, savo lavonais jie nusėjo visą Euro
pą, ypatingai rytų Europos sritis.

Šiandien Frankfurtas jau atstatytas. 
Miestas daug puikesnis, negu buvo prieš 
karą. Plačios gatvės, puikūs namai. Mies
te yra keli 20 aukštų namai. Kaip Nemu
nas teka per Kauną, taip Reinas eina per 
vidurį Frankfurto.

Karo metu nukentėjo ir Reinas. Daug 
galingų bombų išmesta jo vandenyse. Bet' 
šiandien ta galingoji vokiečių upė ramiai 
neša savo vandenis į šiaurę. Reinas ramiai 
sau plaukia, nieko nebodamas, ko nega
lėtume pasakyti apie Nemuną. Reino pa
kraščių gyventojai laisvi ir laimingi, tuo 
tarpu Nemuno gyventojai kenčia didžiau
sias.kančias. Bežiūrint į Reiną, man prisi
mena Vištelio: “Op, op, Nemunėli, ar tu 
mane šauki, ar tik taip sau, vandenėli, 
ty kiai sau plauki... ” .

Vištelis nedaug teparašė, bet jo eilė
raščiai labai jautrūs. Bet man atrodo, kad 
Nemunas atsikratys svetimųjų ir lietuviai 
vėl galės būti laisvi gimtiniame savo kraš
te. Man atrodo, kad ne tiktai lietuvių, bet 
viso pasaulio spaudimas į okupantą bus 
didelis, kad jis nepajėgs atsilaikyti... Jam 
bus labai kartu. Man atrodo, kad ir vokie

čiai bus lietuvių pusėje, nes jie nenorės 
skriausti seno savo kaimyno... Esu tik
ras, kad ir brangi Amerika palaikys lietu
vių teises.

VIEŠBUČIAI VOKIETIJOJE BRANGUS

Prieš 19 metų Frankfurto viešbutėlis 
buvo paprastas ir ne toks brangus, bet šian 
dien Intercontinental viešbutis išaugo i 20 
aukštų pastatą, kuriame visą laiką eina 
didelis judėjimą.

Viešbutis įrengtas pagal pačius moder
niški ausius reikalavimus. Viskas savo vie
toje, viskas švaru, blizga. Visur stovi rei
kalingi patarnautojai. Net į barą negali 
užeiti, jeigu neturi tinkamo švarko. Be 
švarko visai neįsileidžia.

Kelionėje pinigas sparčiai eina. Bet, 
kai pabuvau 5. dienas Intercontinental vieš
butyje ir gavau už tas dienas vokišką sąs
kaitą, tai truputį nustebau. Vokiečių vieš
bučiai moka sąskaitas rašyti geriau, negu 
patys brangiausi Amerikos viešbučiai.

Nežiūrint į brangumą, ne tik viešbu
čio baras, bet ir restoranas visą laiką buvo 
pilni. Ten susitikau japonų, anglų, afri
kiečių ir girdėjau įvairiausių pasaulio kal
bų. Bet Intercontinental viešbutyje vis 
dėlto daugiausia buvo amerikiečių. Man 
atrodo, kad amerikiečiai sudarė bent 95% 
svečių. Man, kaip keliautojui, sunku 
suprasti, kaip ta mūsų Amerika gali pakel
ti tokį didelį dolerių išvežimą į kitus kraš
tus.

Amerikiečiai dolerius visur mėto. Jie 
daug dolerių praleidžia Las Vegas mieste. 

bet ten doleriai lieka amerikiečių rankose. 
Jie tiktai pereina iš vienos kišenės į kitą. 
Bet Vokietijoje ir Graikijoje doleriai eina 
į svetimas rankas. Anksčiau ar vėliau 
amerikiečiams tuos dolerius vėl reikės iš
pirkti. Jeigu negaus jų už prekes, tai turės 
vežti mūsų auksą* į užsienio bankus.

NAMŲ NUOTAIKA
Intercontinental viešbutyje kiekvienas 

kambarys turi savo radiją. Jis yra įmūry
tas sienoje. Taip radijas yra įrengtas ir ki
tuose Europos viešbučiuose.

Europoje yra daug įvairių radijo sto
čių, bet retos kalba angliškai. Frankfurte 
yra viena angliška stotis. Ji labai panaši į 
mūsų čikagiškę. Frankfurte yra didokas 
amerikiečių skaičius. Turiu pasakyti, 
kad labai malonu svetimame krašte užgir
sti savo radiją, šią stotį veda ir ūžlaiko 
amerikiečiai. Josios noriai klausosi ne tik 
toki turistai, kaip aš,-bet josios klausosi ir 
Vokietijoje esantieji Amerikos kariai.

Be to, amerikiečių stotis ne vien vokie
čiams, bet visai rytų Europai ir pačiai Ru
sijai sakyte sako: — Kodėl negalite ir jūs 
demokratiškai tvarkytis? Amerikoje yra 
demokratinė santvarka, todėl ji ir yra to
kia galinga. Jeigu Jūs norite misti savo 
darbo vaisiais, tai įsi veski te demokratinę 
santvarką. Tada vieni kitų nežudysite ir 
būsite galingi. Mes netrukus išeisime, ta
da Jūs patys būsite stiprūs ir galėsite apsi
ginti’’. pt

Vokietijoje šios mintys yra labai giliai 
šaknis įleidusios. i Vokiečiai prieina įsitiki-

nimo, kad demokratinė santvarka yra pa- je, o vėliau tas laisves atėmė ir eilei kitų 
ti geriausioji. Vokiečiai žino, kad trečda- kraštų. —

STIPRIOS PILYS

Plaukiant plačiąja Reino upe aukštuo
se jo krantuose matosi didelė daugybė 
stiprių pilių. Tos pilys, įmūrytos upės pa
krantėse, iš tolo gana gražiai atrodo. Mums 
pasakojo, kad jos statytos prieš kelis šim
tus metų. Priešams buvo labai sunku priei
ti prie minėtų pilių. Iš upės pusės neįma
noma, nes krantai labai statūs ir aukšti. 
Sunku įsivaizduoti, kiek vokiečiai turėjo 
įdėti sunkaus darbo toms pilims pastatyti. 
Tuos akmenis reikėjo suvilkti ir į savo vie
tas sudėlioti. Darbas ten turėjo būti labai 
pavojingas, nes krantai yra daug’skardes- 
ni, negu skardūs stogai. O vis dėlto akme
nys suristi ir storiausi mūrai pastatyti.

Kiekviena pilis turi aukštus bokštus. 
Juose stovėdavo sargybos ir sekdavo artė
jantį priešą. Sargams reikėjo įspėti pilies 
gyventojus apie artėjantį priešą. Jeigu kas 
pajėgdavo prie pilies priartėti, tai sargai 
labai lengvai galėdavo jį nudaigoti. Seno
vėje juos užmušdavo akmenimis, . strėlė
mis, o vėliau juos lengvai galėdavo nušau
ti. •- '
- Kiekviename pilies bokšte yra apsau
gos langeliai. Priešas negali pataikyti sar
gams, bet sargai pro tuos bokšto langelius 
^ali labai lengvai nutaikyti priešui.

(Bus daugiau)

ti geriausioji. Vokiečiai žino, kad trečda
lis jų gyventojų yra svetimų pavergti. Prie 
šakyje stovi Ulbrichtas, bet kiekvienam 
aišku, kad jis ištikimas yra tiktai rusų im
perializmui. Vokiečių gerovė jam niekad 
nerūpėjo ir neberūpi. Vokiečiai supranta, 
kad naciai norėjo pagrobti, kas jiems ne
priklauso, todėl Vokietija karo metu taip 
smarkiai ir nukentėjo.

Vienas vokietis man pasakė, kad Ame
rikos radijo klausosi - ir patys vokiečiai. 
Didokas vokiečių skaičius gana laisvai 
kalba angliškai. Jie' žino, kad amerikie
čiai nieko iš vokiečių nebenori. Amerikos 
vyriausybė noriai atšauktų savo karo jėgas 
iš Vokietijos, jeigu Vokietijai" negrėstų so
vietų okupacija. ^Vokiečiai nori, kad Ame
rikos kariai būtų jų žemėje ir gintų juos 
nuo rusų, besikėsinančių veržtis į vakarų 
Europą.

Vokiečiai labai gerai žino, kad Ameri
ka kariavo ne kitoms tautoms pavergti. Ji 
stojo į karą kitoms tautoms padėti būti 
laisvoms, šiandien tiktai komunistai ban
do niekinti ir žeminti Ameriką, bet visas 
laisvasis pasaulis Ameriką ir amerikiečius 
gerbia. Tiktai rusai JAV vadina imperia
listinėmis, tuo tarpu, kai koniunistai su- 
organizavo pačią didžiausią imperialistinę 
valstybę. Nei 'viena kita valstybė nepaver
gė tiek daug kitų laisvų tautų, kiek yra pa 
vergę bolševikai komunistai. Bet jau ir 
pačioje Rusijoje atsiranda kitaip galvo
jančių žmonių. Rusai žino, kad komunis
tai panaikino visas laisves pačioje Rusijo-

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”
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DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

TĖVAS IR SŪNŪS

PUŠIES MEDIS

EUDEI
GERALDAS F. DAIMiDDOVYDAS P. GAIDAS

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Vieneriu Metu Mirties Sukaktis
Tel 238-9787-8

(LACKAWICZ)

SIMONAS GRAKAUSKAS
Gyvenęs Beverly Shores, Indiana

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

3319 So. LITUANICA AVĖ YArds 7-1138-1139

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ROSE MARTUTAITIS
Pagal tėvus Brauniutė

Klubo mėnisinis susirin- 
antradienį, spalio 13 d.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR_ NAKT|

NARIAI:
• Chicagos 

Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

Nuliūdę lieka:
Sesuo su šeima, brolvaikiai 

ir kiti Riminės.

SKAITYK "NAUJIENAS* - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

Chicago Lithuanian National De- 
mokratic Club mėnesinis susirinki
mas įvyks - trečiadienį spalio 14 d. 
8 vai. vak., Hollywood svetainėj, 2417 
West 43 St. .. ................ “ 4 ”
lyvautL

Visi nariai prašomi da- 
J. Bali č a s, rast,

1446 So. 50th Avė., Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-100

BUTKUS - VASAITIS

YArds 7-1741 - 1742
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BEVERLY HILLS GtLINYČIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd-STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

Pasitarimas su 
Pittsburgho 
studentais

STALINIS
RADIJAS - PATEFONAS

TIK 26 INČ. PLAT.

Lietuvoje augančios pušys tu
ri dvišakus spyglius. Jos žydi 
balandžio-gegužės mėnesiais.

Kankorėžiai prinoksta per 18 
mėnesių. Iš kankorėžių sėklos 
išbyra tik ateinantį pavasarį.

šakojasi taisyklingai, šakni
jasi išleisdamos gilią, iki 3 me
trų, stumburinę šaknį. r. ;

Aukščio pasiekia iki 40 metrų, 
ir subręsta sulaukusi 120 me
tų, o gyvena apie 600 metų.

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Ilgesnį laiką Pittsburgho 
jaunimas jautėsi izoliuotas nuo 
Sąjungos. Centro Valdyba ma
no, kad jau laikas sujungti vi
sus studentus, kur jie bebūtų, 
ir suburti juos vieningai ir

4348' So. CALIFORNIA AVE. ' Phone: LAfayette 3-3572

MOVING 
Apdraustas perkraustyma# 

ii įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Piece 
Tel.: FRonti.r 8-1882

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikaL antkš 

pių papuošimai ir šėtoninės 
kapam*

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA3)
5525 So. Kartom Ava. — 546-122$Studentų Sąjungos Centro Vai 

dybos nariai (pirm. Antanas 
Kalvaitis, vicepirm. Teresė 
Neimanaitė ir Vytenis Gatau- 
tis) nuvyko į Pittsburghą su
sitikti ir pasitarti apie studen
tiškus reikalus su Pittsburgho 
lietuviais studentais.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

•p. Šileikis, o. p.
jrt ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 
fu Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

dažai- Speciali pagalba kojorm
* (Arch Supports} ir t t

Vot: g—4 ir 6—& Seštadiemais 9—1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd Sh, Chicago, Iii. 60629 
Taiefu PRospoct 64084

— Marquette Parko Lietuviu Namy 
savininkų organizacija jus kviečia į se
nai- visų Jaukiamą didįjį- Rudeninį 
banketą, kuris įvyks šių metu spalio 
mėn. 24 dieną, 7 vai. vak., Marquette 
Parko parapijos salėje, 6820 So. Wash
tenaw Ave;, Chicago] e. Jūsų tenai 
lauks maloni lietuviška muzika, ge
ras ir lietuviškam skoniui pritaikytas, 
šiltas, gerai pagamintas maistas, tur
tingas ir nebrangus atsigaivinimo ba
ras, dovanų paskirstymas. Bilietai 
gaunami pas valdybos narius ir Mar
giniuose, 2511 West 69 gatvė. Lauk
sime jūsų atvykstant.

Stasys Patląba

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid^ 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmai, ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

-perdirbtą | tik- 
vadinamą “kelio 
rankinę granatą, 
pat konfiskavusi 

80 milimetrų 
kuriuos revoliucio- 

pavogę iš kariškų insta

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visčs programos is WOPA,
1490 kiL A.

Carolyn Walker labai nustebo, kai jos užpakalyje delfinas iššoko iŠ 
vandens. Ji niekad nemanė, kad Floridos vandenyse bus toks didelis 

delfinas.

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

v AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

— Utenos 
kimas įvyks 
7:30 vaL vak. Vengeliauskienės sve
tainėj, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
prašomi atsilankyti ir aptarti svarbius 
klubo reikalus, kuritį yra gana daug 
— artinasi klubo metinis parengimas 
ir kiti reikalai.

V. Juška hut. rast

Riaušininkai ginkluoti
Kalifornijos, vaisi, gynėjo 

padėjėjas Charles O'Brien liu
dydamas Senato investigacijų 
komitete Washingfone pasakė, 
kad tiek daug kariškų ginklų ir 
sprogstamos medžiagos paten
ka Į revoliucionierių rankas 
Jungtinėse Valstybėse, kad 
ginkluoto susirėmimo atveju 
policija gali pasijusti silpniau 
ginkluota. “Įsivaizduokite, ką 
vienas mortaras gali padaryti 
policijos stočiai?; jis perspėjo, 
pateikdamas komitetui iš ra
dikalų Kalifornijoje naujau
siai atimtus keturis ginklus —•

( DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

DR. ANNA BAISŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRTTAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso Hlofu PRospect 8-3229

Rezid. Mofu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta. 
Ligonius priima tik susitarus

45 kalibro automatinį karišką 
šautuvą, .45 kalibro modelinį 
kulkosvaidį, 
rą ginklą — 
mortarą” ir 
Policija taip 
60 milimetrų ir 
mortarus. 
nieriai 
liacijų.

“Mes bet kada galime atsi
durti situacijoje, kuomet prieš 
policiją bus paleisti tokie ka
riški ginklai, kaip granatos, 
kulkosvaidžiai, bazukos ir mor- 
tarai”, pasakė O’Brien.

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui į visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau-

Padegėjus reikia šaudyti 
pakartojo meras R. Daley
Kalbėdamas gaisrams išven

gti ' savaitės priešpiečiuose 
Chicagos meras Richard Da
ley ketvirtadienį patvirtino 
savo 1968 m. balandžio mėn. 
pasakymą, kad padegiotojus 
reikia šaudvti.

“Prieš keletą metų aš gavau 
pylos už pasakymą, kad žmo
gus, kurs laiko rankoje “Mo
lotovo kokteilį“ ir jį meta 
apartamentini namą, yra žmog

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometcūtM

DR. EDMUND L OARA 
2709 W. 51st STREET

Tek: GR 6-2400
V^L pagal susitarimą: Pirm^ ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštai 10—2 vaL

Gyv. 3206 So. Lowe Ave.

Mirė 1967 metų spalio mėn. 
12 dieną. Gimė Lietuvoje, Kau
no apskr., Vadžgirio parapijoj, 
Kmečio kaime.

Palaidota Lietuvių šv. Kazi
miero kapinėse

Paliko nuliūdę: sesuo Vikto
rija Demereckis su šeima, brol
vaikiai: Jonas Brown, jo žmona 
Mary ir Petronėlė Kraus, jos 
vyras Viktoras, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Mes Tavęs Mūsų Brangiau
sioji, niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, 
bet mes anksčiau ar vėliau pas 
Tave nueisime. Tebūrfa Tau 
lengva ši žemelė. .

DR. V. P. TUMASONIS 
' CHIRURGAS

2454 WEST 71»f STREET 
Ofiso Hlofc HEmlock 4-2123 
R.xid. tolof.: Glbson 8-6195 

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

Pittsburgho jaunimas entu
ziastiškai ir skaitlingai įsijun
gė. į mūsų darbą. Šiltai priėmė 
mus ir suruošė bendrą susirin
kimą. Buvo nutarta, kad Gin
tas Taoras pasiliks LSS ryši
ninku su Centro Valdyba ir 
kad Pittsburgho jaunimas ak
tyviai dalgaus LSS XX-tame 
visuotiname suvažiavime, ku
ris Įvyks Clevelande lapkričio 
26 - 28 dienomis Pick-Carter 
viešbutyje.

S. A. L. S. S. Centro Valdyba

Rez. GI 8-0873 '

DR. W. M. EIS1N - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS - 

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

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

žudys ir tokį reikia ‘šauti. Jūs 
pamenate, kokio atsiliepimo aš 
susilaukiau. Skaudu man, 
skaudu visiems, kad atskubę- ■ ■’ ... - v*
ję gaisro gesinti ugniagesiai 
yra užpuldinėjami ir sužei
džiami. Ką mes turime daryti 
su tais padegikais.” ✓ >' r- -

Reporterių paklaustas, ar 
jis tebemano buvęs teisus pa
sakydamas. 1*968 metais, kad 
padegikai turi būti šaudomi, 
meras atsakė: “Žinoma, kad 
tebemanau”.

Nacional. gaisrų apsaugos 
sąjungos pirmininkas John 
Ahern kalboje reikalavo, kad 
būtų išleistas Įstatymas, ku
riuo arsonistai (padegėjai) ir 
bombarduotojai būtų teisiami 
kaip galimi žmogžudžiai.

“Mes nebegalime arsonistus 
ir bombų mėtytojus skaityti 
idealistai > i revoliucionieriais. 
Šiandien mės susiduriame su 
savotišku “gverilų” karu, ko
kio neturėjome savo istorijo
je. <. Kai šiandien mes čia 
svarstome kaip išvengti ir ap
saugoti nuo gaisrų, tani tik
ros kovingos; grupės yra užim
tos davimu , ir spaudimu ins
trukcijų, kaip gaminti moloto- 
vo kokteilius^.

Ahern priminė statistiką, 
kad per 10 praeitų metų gaisrų 
dėl padegimų padaugėjo 150 
nuošimčių ir labiausiai padau 
gėjo .paskutiniais metais.

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VAT.ANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. P-; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuox9 iki 12 vaL - 
Trečiadieniais uždaryta.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai: ryto. — šeštadieni ir, se^’ 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. -

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubas

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos Klubo susirinkimas 
Įvyko rugsėjo 20 d. Susirinki
mą atidarius buvo pagerbti 3 
mirusieji nariai — Charles So
wa, Momentas Petrauskas ir 
Brigita Babelienė. Jų šei
moms išreikšta ' užuojauta. 
Klubiečiai jų pasiges visada.

Kadangi kasos globėjas Mik 
šis prarado savo mylimą gyve
nimo draugę, nors ji nebuvo 
narė, — nariai pagerbė ją ir iš
reiškė užuojautą Mr. Mikšiui 
ir jo šeimai. Finansų raštinin
kė pranešė, kad nuo rugsėjo 
mėnesio viena narė yra sus
penduota. Gaila — nariai tūri 
apsirūpinti savo mokesčiais, 
nes bėdai atėjus — narys ne
gauna kas jam priklausytų, jei 
mokesčiai būtų pilnai užmo
kėti. Klubas turi laikytis tvar
kos pagal savo konstituciją.

Buvo pranešta, kad yra vie
na ligonė — Mary Gimbut, ku
ri jau buvo aplankyta.

Raportas iš pikniko, kuris 
įvyko rugsėjo 13 d. parodė, 
kad nors tą dieną lijo, pikni
kas davė pelno —- labai ačiū 
tiems nariams, kurie rėmė sa
vo klubą.

Pranešta, kad klubo meti
nis balius ivvksta šeštadieni, 
spalio 31 d. Hollywood Inn 
svetainėje. Dėl metinio baliaus 
yra siunčiamoj atvirutės kiek
vienam nariui. Jeigu narys 
nedalyvaus, turės -savo baus
mę užsimokėti. Apie ši paren
gimą bus daugiau pranešta vė
liau.

Klubo kitas susirinkimas bus 
sekmadienį, spalio 25 d., 2417 
AV. 43rd S L Hollywood Inu 
svetainėje nuo 1 vai. popiet.

E. M.

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Mirė 1969 metų spalio mėn. 5 dieną, sulaukęs senatvės. Gimė 
Lietuvoje, Mažeikių aps., Viekšnių valsčiuje, Čekų kaime.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Pasiliko labai nuliūdusi žmona Ona, gimusi Simonavičiūtė, duktė 

Ann Stevens, žentas Michael, 2 sūnūs: Simonas ir marti Elaine, ir 
James, marti Lillian; marti Geraldine Royce, 9 anūkai, 13 proanūkų; 
sesuo Eve Rackas. švogeris Frank ir šeima; brolis James Rakauskas 
su šeima, ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Prašome visus gimines ir pažįstamus metinės sukaktie# proga ge
ru žodžiu ir gražiomis mintimis prisiminti labai nuoširdų vyrą, šeimos 
tėvą ir gerą lietuvį.

Nuliūdę lieka:
žmona, duktė, sunūs, marčios, žentas, anūkai 

ir proanūkei.

DR. S. BIEŽIS 
ftlafu PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

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

MARQUETTE FUNERAL HOME 
h/ 2533 W. 71st Street
K Telef.: GRoovehiU 6-2345-6

PERKRAUSTYMA!

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė, 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

Raz. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUtERUA IR MOTERŲ LIGOS 
Ginekologinė chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madical Buildins). TaL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3012

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

"contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietą, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tol. 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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Tol. ofiso; PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G AS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., kętyirtad., 5—8,
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"Grandies" šokėjai šoka "Malūną".

Grandis į Australiją
:■ Prieš porą metų Hamiltono 
lietuviij tautinių šokių grupė 

aGyvataras vyko ,į Prancūziją, 
įšią vasarą Clevelando Grandi- 
•nėlė važiavo į Pietų Ameriką, 
Jo Chicagos lietuvių studentų ir 
9į - 

moksleivių ansamblis Grandis 
‘§ių metų gruodžio mėn. kelia 
sparnus į Australiją.
» Vyko kitos šaunios grupės, 
gręždamos mūsų liaudies kūry- 
3jos lobyną, kodėl neišvykti

( JUOZAS (JOE) JURATTIS 
^Nebrangiai, ir greitai taiso Volkswage
ns, Volvus, Mercedes, Porschus ir 

;kitas uzs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 
S mechanikai, vilkikas.
j RICHMOND AUTO SERVICE 

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

_________________________________
Į ■» '

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
; IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
: Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59801 
; > ------- f
.T
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A. TVIRAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB8S

Pardavimas Ir . Taisymai
2646 WEST 69th STREET 

TeLt REpublle 7-1941,

'A. & L. INSURANCE & REALTY
“ A. LAURAITIS
~ INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-1775

? (Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

toliau Chicagos Grandžiai, ku
rią kviečia Australijos lietu
viai atlikti programą Melbour
ne, Australijos Lietuvių Die
nose, gruodžio 26 — 27 d. d.

Grandis jau daug metų re
prezentuoja lietuvių liaudies 
kūrybą, išreikštą šokiais, ne 
tik įvairiuose lietuvių susibū
rimuose, bet jie šoko New Yor- 
ko Pasaulinėje Parodoje 1964 
m., Montr.ealio Expo 67; šoko 
švedams, vokiečiams, lenkams, 
latviams ir estams. Kiekvieną 
rudenį reprezentuoja lietuvius 
Chicagos tautų festivalyje Na
vy Pier.

Išvyka į Australiją būtų pa
ti tolimiausia. Ir, aišku, pati 
brangiausia. Gi šokėjai — stu
dentai ir moksleiviai — ne vi
si turtingų tėvų vaikai, kurie 
galėtų patys apmokėti tos ke
lionės išlaidas.

L. B. Centro Valdyba jau 
yra paskelbusi savo pritarimą 
šiai išvykai ir prašys L. B. Apy 
lįnkiu Valdvbas šiam reikalui 
skirti auką. Bus kreipiamasi 
aukij lapais i įvairias organi
zacijas ir pavienius asmenis. 
Jaunimas prašys padėti, jiems 
apmokėti dalį kelionės išlaidų. 
Tas įgalins juos nuvežti mūsų 
tautinius šokius ne tik Austra
lijos lietuviams, bet ir austra
lams.

Prie šios ekskursijos gali 
prisidėti ir tie asmenys, kurie 
nori nuvažiuoti į Australiją 
aplankyti ten savo gimines ir 
draugus, pasinaudodami eks
kursijos lengvatomis.

Greitu laiku bus paskelbtas 
Grandies išvykos į Australiją 
organizacinis komitetas ir kie- O

no vardu siųsti aukas. Tuo tal
pu suinteresuotieji prašomi 
kreiptis į Grandies vadovę Ire
ną Smieliauskienę. Tel. LA 3- 
7770. Stasė Petersonienė

LEONAS ŠULAS 
STUDIJUOJA MEDICINĄ'

Leonas Šulas jau keti metai 
Austrijoje studijuoja mediciną 
ir yra įsigijęs medicinos kandi
dato laipsnį. Busimasis medici
nos daktaras mokosi Vienos uni
versitete. Be šių studijų Leonas 
šulas jau treti metai be jokio 
atlyginimo vietos Indoeuropie
čių institute dėsto lietuvių kal
bą. Susidomėjimas lietuvių kal
ba profesorių ir svetimtaučių 
studentų tarpe yra didelis.

Leonas šulas buvo atvykęs 
atostogų Į Chicagą pas savo tė
vus. šiomis dienomis jis vėl iš
vyko į Vieną.

ŲŠ CHICAGOS IR 
1 AP Y L I N K I V

“OFENZYVA” 
PRASIDĖJO?

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

- SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
3; 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. ŽUKAUSKAS
V

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

$5/000 minimum 
2 year certificate

5%%
$1,000 minimum 

1 year certificate

Passbook^ 
| 572%

į Investment
bonus plan 

$1/000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves,

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

ė—----------------------------------------------------- ---- ”
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiat Dgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920$

L.-. - - - —f

MEDŽIOTOJAMS
Dr. Murray Brown, Chica

gos sveikatos komisionierius, 
rašo, kad kasmet keli šimtai 
medžiotojų miršta dėl nelai
mingų nuotykių medžioklėj e, 
dažniausiai nuo susižeidimų ar 
sužeidimų šautuvais, bet tris 
kartus daugiau medžiotojų 
miršta nuo širdies smūgių, par 
griuvimų, ar prigeria vande
nyje. Blogiausia, kad medžio 
tojams nėra įmanoma greitoji 
pagalba.

Kasmet automobiliai užmu
ša po 100,000 stirnų ir kitų di
delių gyvulių. Tie nelaimingi 
atsitikimai be to dažnai ap
daužo automobilius ir sužei
džia vairuotojus. Dėlto, dak
taras pataria važiuojant me
džioti, būtinai pasiimti vaistų 
ir perrišamos medžiagos dėžu
tę-

Sutikus kelyje stirną nakties 
metu, ji nuo šviesų apanka ir 
nebegali bėgti. Reikia šviesas 
išjungti ir spausti sireną; stir
na nuo garso pabėgs į šalį.

Daugiausia širdies atakas me
džiotojai gauna bevilkdami sa
vo nušauta stirną. Daugelis 
ančių medžiotojų prigeria iš- 
krisdami iš valčių į šaltą van
deni.

Daktaras pataria medžioti 
važiuoti mažiausiai po du me
džiotojus drauge.

................. ..... . nu.,..—„m I

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
. ATSIMINTAI IŠ BALFO VEIKLOS

L * 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

Algos ir infliacija
Kol nebus sustabdytas ne

produktingas didelių algų kė
limas, tol nebus progreso ko
voje su infliacija, pareiškė U. 
S. Steel korporacijos vice- 
pirm. Health Larry.
—National, (viso krašto) pa

jamų darbui atitenkanti dalis 
pakilo nuo 69.8 nuošimčių. 1965 
metais iki 73.3 nuoš. 1969 me
tais, kai korporacijų pelnams 
atitenkanti dalis, mokesčius 
atskaičius, nukrito iš 8.2 nuo
šimčių iki 6.3 nuoš. Nepaisant 
krintančios darbo rinkos (di
dėjančio nedarbo) ir smunkan 
čio pelno per pirmąjį 1970 me
tų pusmetį, nė kiek nesumažė
jo algų kėlimo tempas”, -pa
sakė Larry.

Trys policijos ypač paieško- 
1 mi “revoliucionieriai” Ber
nardine Dohrn (mergina), Jeff 
Jones ir Bill Ayers tuojau po 
Chicagos policininko pamink
lo Haymarkete susprogdinimo 
parašė viešą laišką, pranešda
mi, kad rudens “ofenzyva” tuo 
sprogdinimu prasidėjusi.

“Pernai mes susprogdinome 
Haymarkete io kiaulės štovy- 
lą, tuoini pradėdami jaunuo
menės riaušes Chicagoje”, ra
šoma jų laiške. “Praeitą naktį 
(spalio 5 d.) įneš antrą kartą 
tą kiaulę sunaikinome. Šį kar
tą prasideda jaunimo rezisten
cijos rudens-pfęnzyva, kuri iš 
siplės nuo Šauta Barbara iki 
Bostono, nuo Kento iki Kansas. 
Sekančią savaiti- šeimos ir gen
tys atakuos priešą visame kraš
te”. Prieš keletą dienų trijuose 
miestuose Kalifornijoje įvyko 
trys smarkūs sprogdinimai.

Nužudė 103 metų senutę
Suimtas be‘užstato William 

Mitchell, 22 metų, kaltinamas 
nužudęs 103 metų amžiaus mo 
terį Mrs. Phenia Jarrett, gyve
nusių 6453 S.-Sangamon St. • Ji 
buvo rasta praeitų trečiadienį 
savo bute nudurta vienu smū
giu į galvą, kitu į krūtinę. Mit
chell buvo suimtas netoli nuo 
jos buto; jo apsiaustas buvo 
nužudytosios krauju -aptašky
tas.

Smurtas sparčiai didėja
Teismų dėl policijos užpul

dinėjimų Kalifornijoje iš 362 
1967 metais padaugėjo iki 1,215 
praeitais metais. Nuo praeito 
sausio Kalifornijoj^ išbombąr- 
duota 12 policijos stočių ir 16 
k ar tų subombarduoti polici jos 
automobiliai.-

“Atrodo, kadsmurtaš prieš 
policiją yra tik rezultatas ben
drai didėjančios smurto atmos 
f eros, didėjančio žmogaus gy
vybės nebevertinimo”/ pasakė 
O’Brien. “Aš negaliu Įsivaiz
duoti, kaip suprantama “žo
džio laisvę”, kuomet- ja .pasi- 
naudo j ant skelbiamos ? < spaus
dintos instrukcijoj kaip ga
minti ir vartoti bomb as”...

Dar metus laiko leido 
siera teršti 'miesto orą 

.v ,-i t ■— 
• .i** - ■’ -

Chicago® ’ aplinkos kontrolės 
apeliacijų taryba patenkino an
glies prekiautojus-leisdama dar 
ištisus metus pardavinėti, namų 
šildymams anglį su 3 nuošim
čiais sieros. Chicagos anglies 
prekiautojų sąjunga nusiskun
dė, kad nebuvę užtenkamai pa
sirūpinta šiai žiemai anglies su 
2 nuošimčiais sieros. ’ v

Vaikai šaudosi
Į St. Francis ligoninę Blue 

Island ketvirtadienį atgabentas 
16-metis Kevin* Hickey, Mor
gan Park aukšt. mokyklos mo
kinys, keliais šūviais sunkiai su
žeistas Į galvą. ■ Hickey ir dar 
trys jo kompanijonai, važiuoda-

Margaitės nori būti kitokios, nogu 
mergaičių dauguma. Ši australietė, 
norėdama ilsiskirti Ii savo draugig, 
pasisiuvo sau gyvatės odos bikinį 
kuris glaudžiai prilipo prie merginos 

odos.

HOUSEKEEPER
Live in, own room. For small family. 
Good salary. Local references re
quired. Must speak some English.

Call Nir. ROLE. -
WH 4-5600

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

GENERAL OFFICE 
Must be good at figures. 

Somet typing.
6255 So. Wabash 

BU 8-8222 . REAL ESTATE FOR SALE 
4amai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui* Namai, Žemė —

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS-
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas -y*

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

Assembly Foreman.......  160—190 wk;
Punch Press Foreman 180—225 wk. 
Machine Shop Foreman 185—250 wk. 
Welding Foreman ___  150—200 wk.
Maintenence Foreman 180—250 wk. 
Plastics Supervisors to $18,000 Yr. 
Foreman ....... ............ 140—230 wk.
Processor Food Foreman to $13,000 Yr.

Call al just at 847—4639
For more information call till 8 PM. 

All jobs free! —
AN EMPLOYMENT AGENCY

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Ar Jus nepadaro ligoniais gaunami ap- 
kainavimo skaičiai už namų pataisy
mus — apkalimą, sudėjimą vandens 
nutekėjimo ar porčių pataisymo dar
bų?

PASKUTINIAIS PASAUK .MUS 
Apskaičiavimas veltui.

BALTALĖNAS CONSTRUCTION CO. 
Skambink Anthony Galdikas, 

tel. 925-6153.

mi automobiliu trečiadienio- va
karą pamatę du juodukus prie 
jų artėjant ir sustoję ėmę juos 
vytis, kaip vienas juodukas at
sisukęs iš mažo kalibro šaudyk
lės paleido į Hickey ketvertą 
šūvių, kurių trys pataikė. *'•

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 nt BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• P ATVIRI INTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami,

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng 
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil 
dymas. garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke. • -

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

RUDENS TURTAI

BUSINESS PROPERTY: 2 stores and 
4% room modem apartment. Stores 
occupied by beautv shop and barber 
shoo. Owner retiring, priced reason

able Marquette pk. Tel. BE 8-2161.
Suimta 13 pašto plėšikų
Spimta 13 asmenų, priklau

sančių plėšikų gaujai, kuri. 
specializavosi apiplėšimu Chp Beautiful modem frame sided two 
cages pašto ištaigų. flat- Central heated, w/w. carpet-

T-.__ ___ . .v ing. 220.wiring, aluminum s/s.,~ large. Per praeitus 4 m. gauja is ma-’untjiity room, enclosed rear porch, 
žiausiai 15 pašto įstaigų mies-. 1% car garage, $18.000. Vicinity 
te pavogusi už daugiau kaip 56th & Pau^na- C*?1. 436-1042. 
aOO tūkstančių dolerių pašto by ovzni er
ženklų ir įvairiu vertybės po-

. . x , .v, 10 yr. old 5% rm„ brk. home.'3
pienų is registruotų laiškų. bedrms. New Custom drapes. Full

_ . . , ... base. Excellent cond. Nr. 55th &
Gaujai vadųvavęs tūlas AI? Hoyne.

lėti Waiher, ,65,metų, ir jo sū
nus Ronald, 39 metų, kurie 
vogtus pašto ženklelius išpar
duodavo vendorių konfpani- 2 new homes. 3 bedrms. 1% baths, 
joms. ’

Waineriai ir kiti 11 gaujos 
narių savo pasitarimus, vagys
čių planavimus ir vogtų gėry 
bių į pinigus keitimus attikda
vę vienoje tavernoje 620 N. . 
Clark gatvėje.

ženklų ir įvairių vertybės po

PUIKUS, DIDELIS 2 po .6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000. <

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

2 BUTU. 14 metų modemus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36,000. >-

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600

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

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

gazu šilima, garažas, prie Maria HS. 
$27.5/l0.

MEDINIS APKALTAS. Geri 6 ir 3 
kambariai. 2 vonios, kabinetų vir
tuvės. prie 
$14.900.

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo me
dis, modernios kabinetu virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildymai, garažas, 
arti mūsų — naujam'Marquette Par
ke. $37,800.

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

“Paramos”. Su nuolaida

Caū 436-0962

BY BUILDER

Oak trim. Oak cab. Many extras.
Nr. 65th Keating. 

CaU 582-8860.
Open houre Sun. 1-5 PM.

T E R RA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms,
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

HOME INSURANCE

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
e 2658 WEST 59th STREET

PRospect 8-5454

t

— Architektai Jonas Mulokas 
ir Romas Mulokas yra išstatę 
savo darbus ir projektus Balze- 
ko Lietuvių Kultūros muziejuje. 
Muziejus atdaras kasdien nuo 1 
iki ,4:30 vai. popiet.

— CPL. Robert Brenza tar
nauja Amerikos marinuose ir 
yra pasiųstas į Vietnamą. Jo tė
vai gyvena Chicagos pietvakarių 
apylinkėje. Garbinga tarnyba 
marinuose yra Brenzų šeimos 
tradicija.

Call: Frank Zapoils 
3208% W. 95th St.

GA 44654
<r i .re anc Lasuultv Comoa’ »

DAŽAU NAMUS 
E VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu, 
alumin. langai, pusė rūsio Įrengta. 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, mūrinis. 
Alumin. langai, šildymas gazu, gara
žas. Marauette Parke. £52,000

6 KAMBARIŲ MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $544500.

3009 WEST 63rd STREET
Tel.: 471-0321

— Bronė Kaselytė, lietuviškos 
spaudos rėmėja ir uoli skaity
toja, išvyko porai savaičių atos-- 
togų į Hot Springs, Ark ., vasar
vietes.

♦ 15k ką išėjo iš spaudos 
Vandos Frankienės-Vaitkevičie- 
nės ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, 
pasaka mažiesiems. Jūratės Ei- 
dukaitės iliustruota. Didelio for
mato, Dviejų spalvų, 24 psl. 
Gaunama pas autorę — 7311 So. 
Talman Ave., Chicago, UI. 60629, 
o taip pat Naujienose, Margi
niuose ir pas p-lę Pukelevičiūtę. 
Kaina $1.50. (Pr).

SI UNTINIAI
I LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
» ■-......................-

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
X — L z Patogios lislmoki 

Įimc sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 Sa. Kedzie Ave. PR 8-2233

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
alr-condltionlng į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING A SHEET METAL 

4444 So, Western Ave, 
CHICAGO. ILL. 60609

“Dainavos” ansamblis nau
jos operetės pastatymu atšvęs 
savo 25 metų veiklos jubiliejų. 
Repeticijos vyks antradieniais, 
8 vai. vakare, Jaunimo Centre. 
Maloniai laukiami ir nauji cho
ristai. (Pr.)

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tvne-ups Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. , TEL. VI 7-9327

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

Įk*ln*vlm*i veltai. kretoHtėc bet kada
g — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — MONDAY, OCTOBER 12, 1970


