
Tb9 flat nnt Grwmt Lfrhiwmtaui jDtfy to Aawrici

’ MAUJIKNOS i- 
Tk» Daily N«wg

^ablukcd by Th* Lithusaiaa Nnr» Publiduaf Co.. Ife 
1739 So. Halsted Street, Chicago, DI 60008 

HAymarket 1-6100
Ootr Ont Million Lahutnun In TJW UnML SM99

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

IŠ VISO PASAULIO

J° Meany persiorientavo

tari gimdymų ko^trofe reikia!“° nesuejmenwon, je. ne ųaaju, ta! kuo važiMti j Ajį^
pamokinti daug ank^au. Tai pavyko.-^- s
kyklose arba namuose. - ,J vusią jo sužadėtinę,

Vėsiau.
Saulė teka 6:20, leidžiasi 4:47.

rių, kunigų ir i 
gėlės autoriai rašo, kad nėštu-

HONG KONG. — Policijos 
pranešimu, 42 žmonės pabėgo iš 
raudonosios Kinijos perplauk
dami skersai įlanką į britų kolo
niją Hong Kongą.

WASHINGTONAS. — Kubos 
diktatorius Fidel Castro, kuris 
paprastai mėgsta triukšmauti, 
tylėjo užsičiaupęs, kai Amerika 
apkaltino Maskvą bandymu 
įrengti bazės povandeniniams 
laivams Kuboje. Jis tylėjo ir 
tada, kai Maskva bandė užsi
ginti, sakydama, jog tai esąs 
prasimanymas.

BRIUSELIS, Belgija. — Di
džiausias katalikų universitetas 
pasaulyje dalina pirmamečiams
studentams knygelę apie seksą, Užsienio reikoly ministerial konferavo piAantros vai 
su pilnomis gimdymų kontrolės 
instrukcijomis. Knygelė parašy-

Prezidentas Chiang Kai-shek ir jo žmona surengtame Tarpei sostinėje 
Nacionalistinės Kinijos 59 metu sukakties minėjime. Chiang, kuris 
yra 83 metu amžiaus, pareiškė entuziastingai miniai, kad jis ją "nu- 
ves.atgal Į Kinijos žemę". Kaip žinia, Chiang su savo 4rmijos liku

čiais po pralaimėjimo komunistams persikėlė j Fonines salą.

” sutartį, 
jei ne krauju, tai kuo
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SOVIETŲ KARINĖS JĖGOS EGIPTE
22,000 karinio personalo, 600 Mig lėktuvų su 250 

pilotų, 50 raketų lizdų ir 900 artilerijos pabūklų
BONNA. Lygiai 22,000 sovietų karių, pilotų ir technikų, ka- 

nonįęrių (pabūklininkų), pionierių ir infanteristų, kaip naujausiai 
patiriama, šiuo metu yra Egipte. Sovietai per pirmuosius šių metų 
mėnesius arabų kraštų apginklavimui išleido apie 15 milijardų 
(bilijonų) markių, kaip apskaičiuoja Vakarų kariniai ekspertai.

Per 50 kilometrų į vakarus nuo 
Suezo kanalo — už karo paliau
bų zonos, kur jokie kariniai per- 
kilnojhnai negalimi daryti — 
stovi sovietų, p vėliausiai ir če- 
koslovakų amfibiniai vienetai, 
paruošti, reikalui ištikus, kel
tis per kanalą.
Tas SAM-3 ir SAM-4 priešlėk

tuvines raketas, dėl kurių per
kėlimo į karo paliaubų zoną prie 
Suezo kanalo tarp Washington© 
ir Maskvos įvyko notomis apsi
keitimas, aptarnauja išimtinai 
patys sovietai. Tam tikslui sto-

• vi paruošoj 50 sovietinių rake
tų batalionų kiekvienas su ketu
riais raketoms iššauti įrengi
mais.

Egiptas šiandien turi apie 900 
lengvųjų ir sunkiųjų artilerijos 
vienetų, jų tarpe nežinomą skai
čių sunkiųjų 200 milimetrų gau- 
bicų.

Egipto aerodromuose stovi 
apie 600 Mig ir Suchoi lėktuvų, 
jų tarpe 60 modernių naujau
sio Mig-23 tipo mašinų. Rusų 
pilotų skaičius pasiekę.J250. Jie 
čia pasiliksią kol Sovietų Sąjun-
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MASKVOS - MADRIDO PASITARIMAI
v. - i, s

WASHINGTONAS. — Sovietų Sąjunga ir Jšpanija, kaip 
ta Louvain universiteto profeso- ?raneš,ama iš iltiniu, pradėjo slaptas derybas. Jei jos
rių, kunigų ir studentų. Kny-1 Jos sėkmingos, ta prives prie diplomatinių ryšių atstatymo tarp 
gėlės autoriai rašo, kad nėštu-Į Sakoma, jog tam’tikrais atve-
mo nuošimtis netekėjusiu sta- ta* IcraštatayM sueina į “draugiška kontakte’WPravartu tik 
denčių tarpe didėja. Jie pastebi, J,™?“?? Molotovo-Ribbentropo “krauju sueemerfjUa” sutartį. 

, |.- i Tad kodel dabar Maskvai nesucementuoti

tiečių lakūnai.
šarvuočių ir artilerijos vie

netams paruošti ir apmokyti 
dalyvauja ir rytinės Vokietijos 
bei Bulgarijos instruktoriai.

Riebios moterys
HOUSTON, Tex. — Daktaras, 

ištyręs 83,633 riebias moteris, 
priėjo išvados, kad nutukimas 
Amerikoje darosi epidemiškas 
ir kad su nutukimu reikia kovo
ti nemažiau kaip su vėžiu ir nar
komanija.

Dr. Alfred A. Rimm, Wiscon
sin© medicinos kolegijos profe
sorius, pranešime JAV viešo
sios sveikatos asociacijos 98 me
tiniam susivažiavimui Houstone 
pareiškė, kad nuo 25 iki 30 mi
lijonų amerikiečių turi perdaug 
svorio ir kad per mažai tėra da
roma riebumo priežastims nu
statyti ir gydymui pradėti. “Jei 
tuos pinigus, kuriuos išleidžia 
kovai prieš marijuaną, skirtų 
kovai su nutukimu, būtų daug 
daugiau atsiekta, nes nutukimas 
yra daug kenksmingesnis negu 
marijuana”, pasakė jis.

Dviejų metų studijos parodė, 
kad riebios moterys miršta anks
čiau negu kitos, kadangi rie
bios mažiau tėra atsparios šir
dies ligoms, cukrinei ir kitokiom 
ligoms.

Moterys, kurios buvo per rie
bios tebeaugdamos, dukart daž
niau apserga diabetes liga vėles
niame amžiuje. Iš riebių mo
terų gimę kūdikiai yra septy
niomis uncijomis sunkesni kaip 
neriebių motinų ir riebios būna 
dvi savaites ilgiau nėščios, kai-* 
bėjo Dr. Rimm.

WASHINGTONAS. — žygiai, 
kad moterys būtų priimtos į 
spaudos klubą (National. Press. 
Club) nepasisekė, nors daugiau, 
kaip du trečdaliai klubo narių 
vyrų korespondentiniu referen
dumu balsavo už priėmimą. Ei
nant klubo konstitucija reikalin
ga dviejų trečdalių klubo narių 
balsų. NPC narių "yra 1,063; re-, 
ferendumo rezultatas buvo 522 
balsai už moterų, priėmimą ir 
243 balsai prieš. Priėmimui bu
vo reikalinga 709 vyrų narių 
balsų.

WASHINGTONAS. — Ofici
alių JAV šaltinių nuomone šiau
rės Vietnamas esąs rimtai su
sidomėjęs prezidento Nixono 
taikos Indokinijoje pasiūlymu 
įskaitant karo paliaubas. Ame
rikos pareigūnai sako, kad tu
rėdami pasirinkti tarp ilgo ne
baigiamo karo ir derybų komu
nistai greičiausia pasirinks de
rybas. <

♦ Atstovų rūmų pirmininkas 
McCormack labai aštriai kriti
kavo prezidentą Nixoną už neno
rą atleisti du bilijonus dolerių, 
kurie yra skirti namų ir kelių 
statybai; Atstotų rūmų pirmi
ninkas mano, kad namų staty
bai paskolos nuošimtis nuo da
bartinio 8>/2 turėtų būti nusta
tytas tiktai — 7%.

♦ New Yorke suimtas juodų 
panterų vadas J. Fort, kuris buvo 
pabėgęs nuo kelių teismų.
padėtas užstatas buvo konfis
kuotas, o jis pats suimtas su di
deliu kiekiu marijuanos. Dabar 
jis bus teisiamas už pabėgimą, 
o užstatą padėjusi bendrovė rei
kalaus grąžinti teismo nusavin
tą stambią sumą.

o Prezidentas Nixonas vakar 
ryte pasakė kalbą Mt? Prospect 
ir Rockford, HL, gyventojams. 
Jis ragino žmonės balsuoti už 
republikonų partijos kandidatus. 
Vakare prezidentas jau kalbė
jo Rochester, Minn., gyvento
jams, patardamas remti jo šali
ninkus.

♦ Kongreso komitetas nutarė 
užkrauti valstybinius mokesčius 
advokatams, kurie gina netur- j ky organizuoti darbininkai buvo

JORDANIJOS KARALIUS KERTA
PALESTINOS PARTIZANAMS

\ O ■ •

Jungtinės Tautos nepajėgė įtikinti Izraelio 
siųsti atstovus į taikos pasitarimus

AMANAS, Jordanija. —■ Jordanijoje visi labai atidžiai iš
klausė naujai išrinkto Egipto prezidento Sadat paskutinio įsaky
mo ir kalbos Egipto karo jėgoms. Jis kvietė visas Egipto karo 
jėgas pasiruošti lapkričio 5 dienai. Lapkričio 6 dieną pasibaigia 
90 dienų paliaubos, paskelbtos tarp Izraelio ir kitų kovojančių 
arabų valstybių.

WASHINGTONAS. — Prieš 
kelias savaites George Meany, 
unijų sąjungos (AFL-CIO) pre
zidentas, padarė tokį pareiški
mą, kuris buvo savo rūšies 
staigmena. Jis labai nepalan
kiai pasisakė apie demokratus, 
kurie esą susiskaldę ir iš kurių 
organizuoti darbininkai nieko 
gero negalį tikėtis. Jis tada da
vė suprasti, kad darbininkai da
bar esą labiau linkę remti res
publikonus ir jis tam pritariąs. 
Tačiau tas pritarimas nereiš
kia, jog jis remsiąs besąlyginiai 
respublikonų politiką.

Nuo prezidento Roosevelto lai-

Atšilde santykius
LONDONAS. — Sovietų už

sienio ministeris Andrei Grd- 
myko turėjo pasitarimą su prem
jeru Edward Heath ir užsienio 
reikalų ministeriu Sir Alec Dou

ERDVĖLAIVIUS LABAI 
PABRANGINO

WASHINGTONAS, D. C. — 
Kainoms tikrinti kongreso komi
tetas nustatė, kad Boeing bend
rovė labai pabrangino erdvėlai
vius. Buvo susitarta 2.7 milijo
nų kaina už Saturn 5 raketas, 
bet Boeing bendrovė paėmė 
$695,000 daugiau, negu buvo su
sitarta.

Komiteto nariams pavyko nu
statyti, kad medžiaga raketoms 
gaminti kainavo dviem trečda
liais pigiau, negu gamintojai bu
vo nurodę. Atrodo, kad bendro
vės vadovybė bus priversta grą
žinti valdžiai stambias sumas 
pinigų. _

glas Home. Skelbiama, kad jam 
pavykę kiek “atšildyti” Sovietų- 
Britų santykius, kurie buvę la
bai atšalę.

Slapti pasitarimai, kaip pra
nešama, įvyko New Yorke, Jung- 
; tinių Tautų organizacijos dvide
šimt penkių metų sukaktį mi
nint. Ispanijos užsienio reikalų 
ministeris Gregorio Lopez-Bra
vo ir Sovietų- užsienio reikalų 
ministeris Andrei Gromyko “la
bai slaptai” susitikę ir pusant
ros valandos konferave. Tai bu- 

• vusi tik pradžia: ateityje numa
nyta ir daugiau tokių konferen
cijų. Juo labiau, kad pradžia 
buvusi gana gera. Ispanija su
tikusi įsileisti Sovietų Tass ofi
cialią žinių agentūrą, kuri ati
darysianti savo ofisą Madride.

Sovietai jau dabar turi Ma
dride savo įstaiga, kuri rūpinasi 

^sovietiškais žvejybos laivais ir 
jai yra prieinami keli Ispanijos 
uostai. Kitais metais planuoja 
atidaryti Madride prekybos įs
taigą. Iš komunistinio bloko val
stybių Bulgarija, Vengrija ir 
Rumunija turi savo konsulatus 
Ispanijoje ir palaiko su ja preky
binius ryšius. Netrukus, esą, tos 
valstybės pradėsiančios palai
kyti ir diplomatinius ryšius.

Maskva ir Madridas nutraukė 
diplomatinius ryšius 1930 me
tais, kai įsigalėjo jo dabartinis 
diktatorius Francisco Franco. 
Sovietai aktyviai rėmė respubli
konišką valdžią civilinio karo 
metu.
- Maskvos pradėtos derybos su 
Ispanija turi aiškų tikslą: pra
plėsti savo įtaką Viduržemio jū
roje.

Teigiama, kad prezidentas Ni- 
xonas esąs tos nuomonės, kad 
Sovietų Sąjunga įsigalėjusi Vi
durio Rytuose, ’bandys įsiskverb 
ti į šiaurinę Afriką ir tuo bū
du susilpninti Nato pietų sritį.

Maskvos įsigalėjimas šiauri
nėje Afrikoje ir atnaujinimas 
diplomatinių santykių su Madri
du susilpnintų Amerikos bazes 
Ispanijoje, dėl kurių palaikymo 
tik pereitą mėnesį Amerika su
sitarė su Franco vyriausybe.

Sutartis . buvo pasirašyta pen
kiems metams.- Pagal ją Ispa
nija gaus iš „Amerikos apie 
$200,000,000 vertės ginklų bei 
kredito pirkimui- įvairių dirbi- 
mu.

Raketos ir derybos
NEW YORKAS. — Izraelio 

užsienio , reikalų ministeris Ab
ba Eban savo kalboje Jungtinių 
Tautų asamblėjoje vėl pabrėžė, 
kad taikos derybas Izraelis tol 
boikotuos, kol Egiptas įrengi
mus raketoms laikys uždrausto
je zonoje prie Suez kanalo.

Eban pareiškė, jog po paliau
bų susitarimo Egiptas į už
draustą zoną atgabeno tarp pen
kių ir šešių šimtų balistinių svie
dinių. Apie 3,000 rusų, esą, ope
ruoja komplikuotus pabūklus.

tingų jų bylas. Aadvokatai labai 
griežtai protestuoja.

♦ Jeff Fort pabėgo iš Chica- 
gos ir apsigyveno viename New 
Yorko hotdyje. Jis buvo pasi
ruošęs vykti į Kanadą, o vėliau

į Alžiriją, bet jam ne-
, sekdama bu- 

vusią jo sužadėtinę, nustatė ku
riame New Yorko hotelyje jis 
buvo apsigyvenęs. Pas jį rasti 
keli revolveriai ir stambi suma 
pinigų. . .

♦ Amerikos atstovas Pary
žiuje atmetė Vietnamo reikala
vimą pirma atšaukti visas karo 
jėgas iš pietų Vietnamo, o vė
liau pradėti pasitarimus Vietna
mo taikai. Amerikiečiams iške
liavus iš Vietnamo, komunistai 
pavergtų visą kraštą.

MASKVA. — Rąul Castro, 
jaunesnysis Kubos diktatoriaus 
brolis, ir šeši kiti aukšti Kubos 
pareigūnai, buvo nuvykę į Mas
kvą, o vėliau dalyvavo stebėto
jais Varšuvos pakto valstybių 
surengtų manevrų Rytų Vokie
tijoje.

OTTAWA. — Kanados oro jė
gos sąjungos nariai 105 balsais 
prieš vieną pasisakė prieš įsilei
dimą Amerikos dezertyrų ir be
sislapstančių nuo karinės prievo
lės asmenų^ Jie ragina valdžią 
užkirsti kelią tiems pabėgėliams, 
nes jie esą nepatikimi ir iš jų 
negalima tikėtis gerų piliečių.

didžiausias demokratų ramstis. 
Unijų vadovybės ne tik raginda
vo savo narius balsuoti už demo
kratus, bet ir rinkiminei kam
panijai (ypač prezidento rin
kiminei kampanijai) sutelkda?- 
vo dideles sumas pinigų.

• Tad visai suprantamai^ jog | 
Mėany pareiškimas buvo supras
tas kaipo organizuotų darbinin
kų persiorientavimas, pakeiti
mas savo gairių.

Bet štai vos praėjo kelios sa
vaitės ir tas pats Meany jau vi
siškai kitaip kalba apie respubli
konus. Jis jau sako, jog Nixo
no administracija naudoja ap
gavystę savo propagandai, susi
jusiai su lapkričio 3 dienos bal
savimais. Ji teigianti, kad kraš
to ekonominė padėtis gerėja. Tai 
esąs klaidinimas balsuotojų.

Jokio pagerėjimo nėra, pa
reiškė Meany. Nesą taip pat 
ženklų, kurie rodytų pagerėji
mą netolimoje ateityje.

Susilaikydamas nuo tiesiogio 
prezidento Nixono atakavimo, 
Meahy griežtai pasmerkė vice
prezidentą Agnew ir kabineto 
narius, kurie sąmoningai nu
slepia arba iškraipą faktus apie 
didėjantį, nedarbą, infliaciją ir 
nuošimčius. Jie nenorį kalbėti 
apie paskutiniųjų dvidešimt mė
nesių ekonominę padėtį, kuri 
esanti labai pašlijusi, pareiškė 
Meany.

Egipto prezidentas pareiškė, 
kad klausimas turi būti išspręs
tas, Izraelio karo jėgos turi bū
ti sustabdytos nuo tolimesnės ag
resijos. Izraelis- ture jo tris mėne
sius taikos sutarčiai aptarti, bet 
nieko nedarė, savo atstovų į pa
liaubų posėdžius nesiuntė. Pre
zidentas Sadat pareiškė, kad pa
gaugos negali būti nuolat pratę- 
sinėjamos.

Egipto prezidento įsakymas 
kariuomenei visai kitaip buvo 
sutiktas Jordanijoje. Jordanijos 
karo vadovybė yra įsitikinusi, 
kad paliaubos bus pratęstos. 
Niekas nesirengia siųsti karo 
jėgų į pafrontę. Niekas nema
no, kad Izraelio karo jėgos ver
šis į Jordaniją. Y ‘

Jordanijos karalius kirto nau
ją smūgį Palestinos partiza
nams. Jis paskelbė, kad .už po
ros savaičių nauju premjeru pa
skirs politiką Wasfi Tell. Ponas 
Tell yra griežtas Palestinos par
tizanų priešas. Jis yra įsitiki
nęs, kad dviejų kariuomenių ne-

vai veikti tiktai Jordanijos sie
nas ginanti Jordanijos kariuo
menė. Partizanai gali veikti Iz
raelio pafrontėje,, bet ne krašto 
viduje.

Jordanijos tankai jau išmušė 
partizanus iš kelių Sirijos pa
sienio kaimų ir miestelių. Egip
te padarytas susitarimas sako, 
kad Palestinos partizanai turi už
imti fronto ruožą, esantį Izrae
lio pasienyje. Jeigu partizanai 
neskubės į fronto linijas, tai Jor
danijos tankai ir aviacija juos 
iškrapštys iš užfrontės.

NEW YORKAS, N. Y. Jung
tinėse Tautose buvo pasakytos 
kelios svarbios kalbos, bet di
plomatai neįtikino Izraelio, kad 
jo atstovai turėtų pradėti tai
kos pasitarimus su gen. Jarrin- 
gu. Izraelis reikalavo nugaben
ti iš Suezo pasienio visas naujai 
įrengtas sovietines raketas. Iz
raeliui labai nepatinka kasdien 
Egipte vis didėjantis sovietų 
karo jėgų skaičius.

i

♦ Lėktuvo nelaimėje gyvybės 
neteko JAV gen. Burba. Kartu 
su juo skridęs kitas karys labai 
sunkiai sužeistas.

Jungtinį Tauty po*«<lyi* *ovl«ty užsienio ministras Andrei Gromy- 
* ko kaltino Izraelį dėl taikos deryby Artimuose Rytuose, o Izraelio 

premjerė Goldą Mayer tvirtino, kad kalti egiptiečiai ir rusai. Pa. 
liauby susitarimas neleidžia nei vienai pusei daryti įokiy sustipri- 
nimy pafrontėje, tuo tarpu soviety inžinieriai su egiptiečiy pagalba 

. • pagal Suazo kanalą įkasė didoką skaičiy prieilėktvviniy rakšty.

Jordano kabinetas
AMMAN. — Premjeras Ah

med Toukan rezignavo ir bu
vęs premjeras Wasfi Tell tuoj 
sudarė naują vyriausybę. Per 
paskutines šešias savaites ka
binetas persiorganizuoja jau 
trečią kartą.

Toukan, kuris buvo sudaręs 
kabinetą iš civilių ir kariškių 
rugsėjo 28 d., paskirtas “ka
rališko dvaro” ministeriu.

Naujasis premjeras Tell yra 
50 metų amžiaus. Laikomas kon
servatyvi© nusistatyme, ir griež
tu tvarkos palaikytoju.

— Jungtinių Tautų pirminin
kas U Thant pranašauja šiai or
ganizacijai galų, jeigu ji ne
persiorganizuos ir nesuras prie
monių patiems svarbiausiems 
klausimams spręsti.

Daužo komunistu 
sunkvežimius

SAIGONAŠ, Vietnamas. — 
Galingieji Amerikos karo lėk
tuvai vakar ir šiandien labai 
smarkiai bombardavo komunis
tinių sunkvežimių karavanus, 
vežančius ginklus į pietų Viet
namą. Daug galingų bombų iš
mesta Huong Lap slėnyje, pro 
kurį turi pravažiuoti veik visi 
sunkvežimiai su ginklais.

Amerikiečiai nustatė, kad ko
munistai ir vėl pradėjo traukti 
karo jėgas ir ginklus į vadina
mą "demilitarizuotą” zoną Keli 
bombonešiai ir ten buvo pasiųsti.

— Santa Cruz, Cal., policija 
yra įsitikinusi, kad John Fra
zier vienas nužudė visą Dr. Ohta 
šeimą. Policija turi pakankamai 
įrodymų, — sako policijos va
das.
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NAUJIENOS.

guli nurodytoje vietoje. Polici
ja tuojau nuvažiavo j nurodytą 
vietą, bet nieko ten nerado.

“Laiškas” buvęs netikras.

tebėra gyvas ir kad jie tikisi 
tęsti pasitarimus suimtiesiems 
išlaisvinti.

Kai kurie iš to padarė juokus, 
sako užtenka sykį versti. Buvo 
įsteigtas ir bufetas, prieš val
gį apetitui pataisyti, po valgio 
nuplauti. Petras šernas kaip 
tik spėja aptarnauti, taip kaip 
miesto restorane. Vieni išėjo,

Stevenson for Senator Committee 
18 N. Clark St., Chicago, Ill. 60602 
220 S. Fifth St., Springfield, Ilk 62701

muluoja teologines idėjas ruoš
damosi būsimam, kad ir dar to
limam Vatikano III susirinki
mui, kuomet iš kitos pusės vys
kupai i pasiryžę laikytis Vatika
no U kaip vienintelės autentiš
kos ir autoritetingos jų turimos 
normos.

“mes 1970 metais neturėtume 
tenkintis vien' (Vatikano H su-

zuitas) rašo, iš Vatikano Miesto-. 
Vatikano įstaigos parodė nepa
prastą susidomėjimą tarptauti
niu teologų mitingu, įvykusiu 
Briuselyje rugsėjo viduryje. Mi
tinge, kuriame atidarymo kal
bą pasakė Briuselio kardinolas' 
Leo Joseph Suenens, dviejų šlmp-1 
tų religinių ekspertų tarpe bu
vo tokios Vatikano II susirin-

Žudymui, perspėjo, esą! jei poli
tiniai žmonių grobimai Kvebe
ko provincijoje nebus sudraus- 
t, jie persimes ir į Jungtinės 
Valstybes.

“Jei mes jiems leisime grobs
tyti mūsų diplomatus ir vyriau
sybės narius, galite būti tikri/ 
kad tie, kurie turi nelegalius

kiti atėjo.
Laikas bėga, laukiam svečių 

iš Chicagos. štai ir jie pasiro
dė. $u gilia šypsena įeina Nau
jienų Juozukas Pronskus, Nau
jienų administratorius M. Gu
delis ir fotografistas Kaunas—•- 
zanavykas. Pirmą sykį Rock- 
forde jis apžiūrinėja L. Klubo 
patalpas.

Pakviečia Chicagos svečius 
prie stalų. Ilgai nesimačius, 
rockfordiečiai apipila spaudos 
leidėjus darbuotojus įvairiais 
klausimais. Linksmiausią žinią 
pranešė M. Gudelis, kad gauti 
pranešimai iš Turkijos, kad 
Pranas Bražinskas ir sūnus Al
girdas nebus atiduoti rusams. 
Visų akys nušvito.

Kadangi laikas greitai prabė
go ir chicagiečiai rūpinosi su
grįžti su šviesa namo, Adomas 
šernas trumpam pasikvietė Chi
cagos svečius pas save sustoti. 
Atsisveikinę svečiai išvyko. 
Rockfordiečiai dar nesiskubino.

čia noriu nors trumpais žo-

MONTREALį- Gan. — Poli 
riją rado “pamestą" laišką, ku
ris tvirtino, kad britų diploma-

kius fa# K«ahd» litaisyinimo 
Fronto (FDQ) teroristų 9 fao- 
yiatų grupių MV-bfae ft >ur 
kitur, Drapeu atsakė: “Mano 

-nuomone yrtt/kad- otooe grupėse 
yra daug žmonių, kurie daug 
kefemje,- ir. jie nekrifaija r Ro
mą popiežiaus pamatyti”. FLQ 
turinti sąrašą nužudytiaų Žmo
ni ųf ir Montredio įmesto mero

No hate. No fear. Just hard work and honesty 
Evenson of Illinois for U.S. Senator-Democrat

ROCKFORD, ILL 
Tarp svečių pusryčiai skanūs

> Skelbimas gėlių krautuvės 
langė: “Pasiųskite gėlių savo 
žmonai — ji už kažką atrodo 
pyksta ant jūsų !" -

Great son of a great father.

$M||

Sekmadienis rytas šiltas, sau
lutė jau pakilus, lengva kvėpuo
ti. Nuvykau į Lietuvių klubą. 
Įėjęs į salę pamačiau — susėdę 
prie stalų jau valgo pusryčius 
visi mane gerbiami pažįstami 
naujieniecįaį’ rėmėjai. Seni, su 
šeimomis, ir jauni, vieni iš na
mų, kiti i| bažnyčios po pirmu
tinių miširi Nors jau po 9-nių 
ryto, bet mūsų šeimininkės p. 
Savickienė P. Stružienė, p. Kiz- 
nienė spėjo aprūpinti svečius 
su keptomis bulvėmis, kiauši
niais, dešrelėmis ir kava. Ketu
rios j aunęs panelės Dičiūnaitė, 
šernaitė ir dvi kitos bėgioja, ne
ša prie stalų, paima užsakymus,

džiais padėkoti dirbusiems pus
ryčių suruošimui Petrui šernui, 
Justinui Bubeliui, šeimininkėms, 
patarnautojoms, jaunoms pane- 
lėms^ p. Babelienei. Klubo na
riams svetimtaučiams, kurie pa
dėjo virtuvėje ir prie bufeto;4 
Jonui Kizniui už $5 auką, nepa
vykus antis šaudyti, tad- atvyko* 
vėlai ir klubui, kurs už salę nie
ko neėmė.

Girdėti, kad pusryčiai visiems 
patiko. Naujieniečiai rengėjai 
irgi nesigaili įdėję darbo parem
ti savo laisvą spaudą, žvalgas*

tikslus JAV-bėee,

t r , The ©ne mari who' 5 
continues to talk iense to Ae 
people of Illinois is Adlai E* 
Stevenson III.’ ■>

Adlai is the mari 
fights for what he feefieves.

He wrote the "bomb 
W” in the .State Legislature 
—was named “best legislator** 
for his comprehensive anti
crime legislation. And he led 
all 236 candidates when he 

cc g < v t • was elected to' the Legislature.
As State Treasurer,.he has tripled the monthly earnings on invested

nave gone up, up, up.- -
He lįs fought for politieal reform on the state and national levels.
Adlai served as a tank commander with the Marines in Korea.
And he’ll fight for peace in the world. He says we have better things 

to do than to fight forever for a corrupt Saigon government. f
Adlai will fight high unemployment, inflation, high prices, high : 

>xes. He’ll fight to cut waste in Washington—as he has in Springfield.
' Adlai is a maribf Illinois. Hiš family roots ~grraaMMMa 

go deep into the history of the state' and the " 
nation. He talks straight. Honest. He doesn’t 
cave in under pressure.

His opponent has been absent from Senate 
rollcalls more than 94 other Senators. And he’s 
attended only 7 out of 82 Senate Committee 
meetings, neglecting problems of labor, veterans 
and the aging.

Illinois can’t afford that kind of absentee 
representation in the U.S. Senate. Illinois 
deserves a fighter like Adlai E. Stevenson III.

Vote November 3 to send Adlai E.
Stevenson III to the U.S. Senate. HHHHHMESMHHI

sirinkimo) tekstais, nes visuo
menė po S&htarybos yra daug 

kimo figūros kaip tėvas Edward! pažengusi". Ir tėvas Yvės

MONTREALIO MEJSO
PERSPĖJIMAS JAY

MONTREAL^, Kvebekas.
Šio didžiausio Kanados miesto 
meras Jean Drapeau, kurs sako-

Coagar, žinomas prancūzų do
minikonas, pripažintas vienu iŠ 
didžiųjų Vatikano II švyturių, 
pasisakęs ta pačia prasme kaip 
ir tėvas Hans Kueng. Popiežius 
Paulius VI, kurs visą laiką bu
vo kaltinamas vilkinąs Vatika
no- susirinkimo- nutarimus, da
bar jau kritikuojamąs, kad nie
ko kito nedaro, kai tik vykdo 
Vatikano II nutarimus.

Taigi praraja tarp1 vyskupų 
ir teologų vietoje šiaurėj usi da
rosi platesnė, rašo autorius. At-

World” -’savaitraštyj'ė;J;a.pie mo- ? 
terį istorijoje ^rašo, kad t&: 
vienas žmogus buvo, kurs mo
terį jverifeWiW^fuk atleido 
Magdalenai, suteikė privilegiją 
jos seseriai ir gerbė savo Motirią- 
kąip niekias kitas”. Antras žing--: 
sniš^otęrs -istorijoje prasidėjęs | 
su irįduštrĮne revoliucija, kai vy-- 
ras dėl darbo sąlygų Vis dažniau = 
tūrėjo buri atskiriamas nuo sd- i 
vo sėft^j^Įr ištisas dienas pra-:: 
lefsdąnū^;tpli nuo namų prja- - 
dėjo pasiilgti savo namų širdies 
ir sąyo?biQiteri labiau vertinti ir 
mylėti ji, moteris “greit įsi-: 
geidė būti jam lygi”.

-O į. ką Bažnyčios tėvai, šim
tus metų po Kristaus, buvo mo- . 
terį. pavertė”. Kun. Kili rašo: :

šv. KirflLas‘ iš Aleksandrijos 
penktame šimtmetyje pasakė: F 
“"Moteris yfa silpnybės simbo
lis' ir. jausmų malonumas. Ji 
yra žemesnė už vyrą protu ir 
valia”.

Apie tą patį laiką šv. Jeroni
mas kalbėjęs: “Moteris yra vel-y 
nio vartai, ištvirkimo kelias, 
skorpijono gylys, viską sudėjus 
pavojinga "rūšis”. Net aštuonis 
šimtmečius vėliau šv. Tomas-' 
Akvinietis ne ką geriau kalbė
jęs: “Mums pasakyta, kad mo
teris buvo sutverta vyrui pagel
bėti. Bet ji nėra tikusi vyrui 
pagelbėti, išskiriant gimdymą/ 
kadangi visuose kituose dalykuo
se vyraš /pasirodo daug efek
tingesnis”.
Praraja tarp' teologų it vyskupų

Schillebeeck 
Kueng.

Stebėtiną pasikeitimą parodęs 
Vatikano laikraštis Osservatore 
Romano ir Vatikano radijo sto
tis, pirma, pasiųsdamas į tą 
mitingą" savo korespondentą, 
antra, kasdien skelbiama mi
tingo programos santraukas. Iki 
tol oficialios Vatikano Miesto 
informacijos įstaigos (medis) 
paprastai ignoruodavę visus to
kius kongresus, kur galėję įvyk
ti kontroversijų.

Stebėtojai Briuselyje nustebę j rodą, kad grupės teologų jau for 
matydami, kad iš diskusijų at
rodą, jog Vatikano Santarybos 
dvasia yra jau visiškai pasenu
si, Po Vatikano H žmonių vi
suomenė nuėjusi tiek toli ir taip 
sparčiai, kad Bažnyčia jau šau
kiama imtis visiškai naujų ėji
mų, kokių Vatikano II susirin
kimas net neįsivaizdavo. Tėvas 
Hans Kueng pareiškęs spaudai, 
kad tarimai Briuselyje siekia

Kardinolas susirūpinęs 
Rymo katalikų atšalimu

Popiežiaus vikaras Romos 
miestui kardinolas Angelo DelT- 
Acqua nusiskundė, kad tik treč
dalis- iš 3 - m ili jonų Romos gy
ventojų telanko sekmadienio mi
šias. Daugelis šio amžinojo mie
sto gyventojų netikį į dangų, ar 
keplą (pragarą) arba pomirti
nį gyvenimą.

Kalbėdamas 2,800 Romos ku
nigų susirinkime kardinolas 
Dell’Acqua tokį reiškinį penkių 
šimtų bažnyčių mieste, visapa- 
sauliniame Romos katalikybės 
centre pavadino “stačiai neįti
kėtinu” dalyku. Jis dar pridū
rė, kad parapijų klebonų pra
nešimais daugėja skaičius tokių, 
kurie ir miršta be sakramentų.

Vatikano Gregorianos uni
versiteto pravesta Romos pilie
čių religingumo apžvalga, paro- 
džįuši, kad sekmadienių mišio
se dalyvauja tik 35 gyventojų 
iįuommčiai..
- Popiežius nori suvienyti 

katalikus su anglikonais
. į Sekmadienį, spalio 26 d., ka- 
' nonįzuodamas 40 anglų ir velšų 
vyrų ir moterų, kurie buvo nu- 
smerkti mirti už savo tikėjimą 
JO ir 17 amžiuose Anglijoje, po- 
mežįus Paulius VI atsišaukė j

• anglikonų bažnyčią kviesdamas 
.susijungti su; katalikų bažny- 

■ čia. Anglikonai pakviesti jung
tis prie katalikų į uniją (Unia
te), “pasilaikant visišką nepri
klausomybę, jei nori”.

Rytų ritualo katalikai (unijo-. 
tai) ir kai kurios mažesnės baž
nyčios; pasilaiko savo papročius, 
įskaitanf, vedusius kunigus, bet 
Romos popiežių pripažįsta savo 
galva. ;

Tie ,40 kanonizuojamųjų yra 
atrinkti; iš.400 katalikų, kurie 
buvo ; pusmęrkti mirti už pasi
priešinimą : 1535, metų (Henri- 1 
ko Vlįl) proklamacijai, kuria i 
buyp kaltinamas valstybes išda- :• 
vjku, nepripažino, kad’ ka- j 
ralius yrą/ Anglijos bažnyčios t

. „L ’ h
Moteris istorijoje ir:<bažnyčioje 

. Kun.^rJames Kūl “The New



būti pietinėje 1

Amerikos lietuviai pagarbiai gos Sanitarinio District© patikė-
; trečias polici-

i- j

-M

cur beveik vien 
Azijos kilmės

■ į
I

.1
■ f

vauja vienokiuose ar kitokiuo
se rinkimuose. Tai geras ženk
las, rodąs mūsij didėjančią jėgą.

Respublikonų partija į Ghica-

Marta Babickienė
Vita Baleišytė
Inž. Eugenijus Bartkus 
Kazys Barzdukas .

- 1 1
, *

• • 3

neduoda 
varžo asmens 

atų gyveni-

dėmesio, kaip 
gyvena,

Pulk. Matas Naujokas 
Inž. Bronius Nainys ' 
Inž. Pilypas Narutis;’• 
Kazimieras Oksas

Iš MIESTO, KURIAME YRA VEIKIMAS 
_ Policijos išskaidymas — žingsnis i revoliuciją 

BERKELEY, Calif. — “Koks 
ui buvo puikus akademinis 

miestas. Malonu buvo gyventi 
tarp mokslą- einančio jaunimo”, 
— taip kalbėjo kaimynė jau apie 
40 metų čia gyventi, — “O da
bar! Dabar mieste tiek jaunų 
valkatų — hipių”.

Prieš 6 metus čia. prasidėjo 
revoliucinis veikimas, vadina
masis “Free Speech Movement”. 
Vadai buvo Mario Savio ir Bet- 
tina Aptheker, kuriąs tėvas Her
bert Aptheker yra komunistų 
partijos teoretikas ir jo duktė 
Bettina komunistų partijos na
rė. Mario Savio tada priklausė 

.raudonuojančiai “Jaunų žmonių 
socialistų lygai”. Abu šie stu
dentai pagal kilmę nėra kalifor- 
niečiai, bet iš kitų steitų atvy
kę ir Kalifornijos universitetan 
įstoję.

Metams praslinkus, 1965, čia 
pradėjo veikti “Vietnam Day 
Committee”, tai organizacija, 
kurią įsteigė ir jai vadovavo 
nestudentai. Vyriausias vadas 
buvo Jerry Rubin, šįmet Chica
go j e nubaustas su kitais riauši
ninkais, vadinamoj septynių 
byloj. Jerry Rubin pagal kilmę 
taip pat nėra kaliforoietis. Prieš 
atvykdamas į Berkeley J. Ru
bin lankėsi Kuboje ir ten pasisė
mė “dvasinio peno” revoliuci
niam darbui. “Vietnam Day 
Committee” yra išnykęs, bet jo 
sukeltos demonstracijų ir riau
šių bangos tebesiaučia Ameriko
je. “Vietnam Day Committee” 
buvo pirmoji organizacija pradė
jusi demonstracijas prieš Ame
rikos dalyvavimą Vietnamo ka-

re. Tai buvo vadinama “taikin
ga” demonstracija, bet po to se
kė demonstracijos, kurių metu 
buvo daužomi langai, automobi

liai ir kt.
1968 m. Berkeley vėl'labai pla

čiai nuskambėjo, kaip miestas, 
kuriame yra veikimas. Keletą 
mėnesių čia vyko kova dėl uni
versiteto žemės, kurią vadina
mieji gatvės žmonės norėjo už- 
valyti ir įsteigti “Liaudies par
ką”. Neapsieita be kraujo pra
liejimo, vienas vyras nušautas. 
Ir dabar teismuose tebeeina 
■Teoples Park” riaušių bylos. 
Teisiami ne riaušininkai ar jų 
vadai, bet policijos pareigūnai, 
kad, esą jie pažeidę demonstran
tų civilines teises, perdaug jė
gos pavartoję svetimą turtą už
valdžiusius demonstrantus vai
kydami.

šįmet čia vyksta platesnio at
garsio spaudoje neturinti revo
liucinė veikla — siekiama iš
skaidyti (decentralizuoti) Ber
keley policiją.

Trumpas pokalbis su parašų
- peticijai rinkėja

Sausio mėnesį į. duris pasi
beldė moteris ar mergina. Pa
klausė, gal sutikčiau pasirašyti 
peticiją decentralizuoti Berke
ley policiją. ‘Prieš keletą dienų 
vietinėje spaudoje mirgėjo liūd
nos žinios, kaip čia gatvėje, bu
vo nužudyta mergina, tad para
šų rinkėjai tariau, jog mano su
pratimu reikia policiją stiprinti, 
o ne ją skaidyti. Klausiau, ar ji 
peticijai parašus renka iš įsiti-

STANLEY F. ROCUSH
(STASYS RAKAŠIUS)

Jūsų kandidatas į Valstijos seimų iš 7-to 
Distrikto. Demokratas.

Lietuvis, vedęs, turi du sūnus, ‘gyvena 
Cicero ir visų gerai pažįstamas. \

Lapkričio 3 dieną balsuokite už 
STANLEY į| ROCUSH, 

ų State Representative, 
R ; 7th District — Democrat.

kmimo, jog gerai daro, ar ji tik 
pasamdyta tam darbui?

Be abejo parašų rinkėja su
prato, jog aš peticijos nepasi
rašysiu, į mano pastabas ar I 
klausimus nieko neatsakė. Pada
vė spausdintą lapelį ir nuėjo 
prie kito namo. Skaitau gautąją 
“literatūrą”. Pirma eilutė, tai 
klausimas: “Ar mūsų bendruo
menės yra tikrai mūsų?” (Are 
our communities really our 
own?). Tuoj pat ir atsakymas 
išspausdintas: “Ne!!”'

Toliau aiškinama, jog “mes 
turime kontroliuoti institucijas, 
kurios skirtos mums tarnauti”. 
Pirmiausia esą reikalinga kon
troliuoti policiją, kuri kasdien 
įžengianti į mūsų gyvenamąjį 
rajoną. Agitacinio lapelio pa
baigoje kviečiama atvykti į mi
tingą, pasiklausyti pranešimų 
apie “Black Panter” partiją, pa
sižiūrėti filmo apie “Liaudies 
parką” ir pasirašyti policijai de
centralizuoti. peticiją. Daugiau 
žinių šiuo reikalu esą galima 
gauti iš “Nacionalinio komiteto 
kovai prieš fašizmą”. Duotas ko
miteto adresas ir telefonas.

“National Committee To Com
bat Fascism” yra juodųjų pan
terų partijos .padalinys ir vei
kia beveik visuose Amerikos 
miestuose, kur tik yra juodųjų 
panterų partijos skyrius. Mer
gina, kuri peticijai parašus rin
ko buvo baltaodė, gan brangiais 
kailinukais apsivlikusi, šukuo
sena ir visas apsirengimas ne pa
gal šių laikų hipių madą, bet 
“senoviškas”, pagal “establish
ment”;:

Parašų rinkėjai pasidarbavo. 
Surinkta 15,000 parašų ir pe
ticija įteikta Berkeley miesto 
valdybai, kad lapkričio balsavi
muose būtų balotas, kad mies
to gyventojai nubalsuotų, ar po
licijos departamentą decentra
lizuoti, ar palikti, kaip dabar 
yra, bet miesto taryba nutarė, 
jog tik ateinančių metų balan
džio mėnesį šis klausimas bus 
atiduotas piliečiams balsuoti.
Nori trijų atskirai valdomų 

policijos departamentų

Policijos skaidytoji planas 
toksdabar visam miestui esąs 
policijos departamentas turi bū
ti panaikintas ir jo vietoje įs
teigti trys atskiri policijos de
partamentai atskiriems miesto 
rajonams, kurių gyventojai iš
sirinktų policijos komisiohieriųs 
ir skirtų policijos vadą arba vir-

ROCHESTER,; N. Y. — Ant
radienio rytą anksti dvi bombos 
viena po kitos sprogo prie dvie
jų žydų sinagogų, 6 mylių at
stume viena nu > kitos. Vienai 
sinagogai — Light of Israel — 
padaryta apie 4)-50 tūkstančių

nuostolių; antrajai* sinagogai 
Beth Sholom tik nugriautas 
priestatas iš kiemo pusės. Rabi
nas Cohen spėjęs pamatyti, kaip 
raudonas automobilis greitai nu- 
,važiavo. Spalio 12 d. Rocheste- 
ry buvo subombarduotas fede
ralinis ofisas, apskrities įstaiga, 
dvi bažnyčios ir vienas privatus 
namas.

šininką. Vienas policijos depar
tamentas turįs 
miesto dalyje, k r daugumą gy
ventojų sudaro negrai; antras 
policijos departamentas būtų ra
jone į pietus m o' universiteto, 
Telegraph Ave. įpylinkėje, kur 
susitelkę daugis ašiai hipiai ir 
kitokie “gatvės įmonės” (Peop
les of the Street 
jos departamentas apimtų šiau
rinę miesto dalį, 
tik baltųjų bei 
žmonių gyvenanįa.

Fašizmo kovo ojai sako, jog 
dabartiniame poicijos departa
mente šeimininką u ja baltaodžiai. 
Policijos viršininkas bei miesto 
meras nekreipia 
negrų rajone žnkmės 

 

kaip ten brutalisji elgiasi polici

 

ja. Na, ir gatvęs žmonėms ar

 

ba hipiams policija 
“laisvai gyventi’ 
laisvę, kišasi į 
mą.

Reikia pa 
praeitą vasarą 
jone buvo aktyvi 
si valkatyną ap 
auglio. Per tris 
suimta 1,168 ji 
pabėgę iš tėvų n; 
laisvai hipiškai gyventi. Polici
ja, pasinaude na įstatymu, 
jog nepilnamečiai “'be suaugusio 

 

palydovo negali vėlai vakare ar

 

ba naktį būti gatvėje, jaunuo
lius suimdavo. išsiųsdavo at
gal pas tėvus. 60% tokių jau
nų pabėgėlių būro merginos ir 
daugiau kaip 400 iš kitų steitų, 
net iš Atlanto pakraščių.

Manoma, jog vietoj tvarkos 
netvarka imtų viešpatauti
Policijos decentralizavimo 

klausimas bus balsuojamas ba
landžio mėnesį, bet jau dabar gy
vai tas klausimasJ dišktitūoją- 
mąs, vyksta mitingai, viešos dis
kusijos (panel) dalyvaujant 
spaudos ir radijo, žmonėms, de
centralizacijos rėmėjams ir prie
šininkams. Prieš tokį projektą

jog tikrai 
ticija hipių ra- 

sparčiai ėmė- 
yti nuo prie- 
ėnesius buvo 
moliai, kurie

WAUSAU, Wis. — Autobusų 
depo bagažinėje pirmadienio 
naktį sprogo bomba, kuri sužei
dė vienintelį depo buvusį tikėtų 
agentą ir laukiamąjį kambarį 
užvertė langų stiklų šukėmis ir 
laužu. Nustatyta, kad bomba 
buvo įdėta čemodane, kuriame 
buvo sudėti darbininko drabu
žiai.

• Laikant raugintus agur
kus statinėse, stiklainiuose arba 
kituose induose, dažnai paviršiu
je atsiranda pelėsių. Jų nenū- 
ėmus, agurkai greit suminkštė
ja, įgauna nemalonų kvapą ir 
skonį. •

čia padeda garstyčios. Pabars- 
čius rašalo paviršių sausomis 
garstyčiomis, pelėsių nebebus;

Amerikos lietuviai pagarbiai gos Sanitarinio District© patikė- Būti išrinktu į Sanitaririip 
įsiveržė ir įsipilietino šio krašto tiniuš parinko ir čia gimusį lie- Distrikto patikėtinius reikia g£&- 
mokslinėse institucijose, didžio- tuvį finansininką Teodorą Ale- 11 —’ ‘
sios pramonės atradimuose Ir šauską - Allen. Parinkimas, ge- 
planavimuose. Amerikos lietu-Irai apgalvotas ir lietuviams tei- 
viai mokslininkai šio krašto yra kia garbę, ir pasitikėjimą. Lie- 
siunčiami į pasaulines moksli- tuvio pąrinkimas į atsakingą ir 

su važi avi- svarbų politinį postą lietuvių 
tautinei grupei uždeda ir atsako
mybę — visiems rinkimuose da
lyvauti, atiduoti balsus už lietu
vį kandidatą ir laimėti.

Kandidatas į Sanitarinio Dis
trikto patikėtinius Teodoras Ale- 
šauskas - Allen dar jaunas vy
ras, išsimokslinęs, gabus ir verž
lus organizatoriuj. Jis gimė 
1940 m. Su žmona Diane augi
na 4 sūnus. Jis savininkas “Ted 
Allen Real Estate Insurance and 

didesnis lietuvių skaičius daly- Management Co. Builder and 
General Contractor”. Priklauso 
Knights of Columbus ir yra Illi
nois gubernatoriaus patarėjų ta
rybos narys.

nes konferencijas, 
mus, jiems pavedami didžiosios 
pramonės uždaviniai visuose pa
saulio kontinentuose.

N .

Atėjo laikas su ta pačia ener
gija, pasiruošimu ir pasitikėji
mu veržtis ir į šio krašto politi
nį gyvenimą, kuris gal labiau
siai reikalingas naujų idėjų, 
naujų vardų ir veidų. Politi
niam darbui pasiruošusių žmo
nių turime, energijos mums ne
stinga, kiekvienais metais vis

TEODORAS ALEŠAUSKAS - ALLEN

Kostas Bružas
Antanas Būga
Pulk. Karolis Dabulevičius

- Zigmas Dailidka
Stasys Daunys
Gen. Stasys Dirmantas
Adv. Gabrielius Gedvilą
Vladas Išganaitis
Inž. Jonas Jurkūnas
Vincas Kačinskas
Emilija Kielienė
Dr. Petras Kisielius
Prėl. Mykolas Krupavičius
Tėvas Jonas Kubilius, S. J.
Antanas Kučys 
Bruno Macianskas 
Gen. Kazys Musteikis

|I
I. II
.s
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ti apie pusantro milijono balsų. 
Laimėjimas bus tikras, jei visi 
lietuviai vieningai jungsimės rį 
didžiąją talką Teodorui Alešaųs- 
kui - Allen remti.

Tęskime Amerikos lietuvių 
išbandytą tradiciją: visi lietu
viai respublikonai, demokratai, 
ir neutralieji, visi lietuviškų - or
ganizacijų nariai ir pavienei 
asmenys balsuoja ir kitus ragi
na balsuoti už lietuvį kandidatą, 
nežiūrint kurios partijos sąraše 
jis bebūtų; •;

Gausus lietuvių dalyvavimas 
rinkimuose ir Teodoro Alešauš- 
ko - Allen laimėjimas bus įtiki
nantis priminimas respubliko
nams ir demokratams plačiau 
atverti duris ir kitiems lietu
viams kandidatams kitų rinki
ni ų proga. . jv

Kun. Jonas Paupęras 
* Levas Prapuolenis . > į

Inž. Kazys Račiūnas 
Stasys Rauckmas ’ 
Dr. Antanas Razma 
Gen. Mykolas Rėklaitis 
Juozas Skorubskąš 
Antanas šantaras 
Kun. Adolfas Stašys 
Vytenis šilas.":,j; '1?? : 
Dr. Vladas Šimaitis 
Valerijonas Šimkus 
Kun. Apsas Trakia: Lč 
Mečys Valiukėnas ; V- - 
Dr. Algis Valiūnas 
Jonas Žadeik^7 <U A

1. Turi ilgų mėtų patyrimą 
Chicagos miesto administracijoje 
ir jau beveik du metai pavyzdin
gai eina tas pareigas;

PATARIAME LIETUVIAMS BALSUOTI UŽ

GEORGE W. DUNNE
Cook County Board »f Commissioners prezidento pareigoms ir prašome kviesti visus 

savo kaimynus bei pažįstamus atiduoti jam savo balsą, nes jis

&jog trys atskiri policijos depar
tamentai miestui'būtų perdaug 
iškaštingas dalykas. O svarbiau
sia, jog vietoj tvarkos palaiky
mo, gal būtų įnešta, daugiau ne
tvarkos.

Aiškūs pavyzdžiai, kaip dabar 
sunkiai Amerikoje vykdomas 
teisingumas, kaip sunkiai nusi
kaltėliai atitempami į teismą, 
štai hipių “dvasios vado” Man- 
son “šeimoje” gyvenusis vyru
kas, dalyvavęs kelių žmonių iš
žudyme, pabėgo į tėviškę Texas 
valstybėje ir daugau kaip 8 mė
nesius spyriojosi, kol buvo su
grąžintas į Kaliforniją ir atiduo
tas teismui. O kiek ilgai tęsis 
įvairios apeliacijos, kol komu
nistinė Angela Davis bus iš New 
Yorko atvežta į Kalifornijos teis
mą, kur jai bus pateikti kaltini
mai, kad ji nupirko ginklus, ku
riais San Raffael mieste buvo 
nušautas teisėjas.

Taigi, hipiai Berkeley mieste 
turėdami savo atskirą policiją, 
ar nepasijustų saugesni, ar nu
sikaltimą padariusis hipis, pa
bėgęs į hipių rajoną, būtų iš 
ten lengvai išgaunamas, jei ten 
veiktų sava, savų hipių kontro
liuojama policija? Panašiai sa
votiška laisve ir savotišku tei
singumu naudotųsi ir negrai tu
rėdami savo policiją.

Peticijos sumanytojai surinko 
15,000 parašų, tačiau Berkeley 
mieste gyventojų yra daugiau 
negu dešimt kartų (apie 120,- 
000), tad manoma, jog tas re
voliucionierių projektas piliečių 
daugumos balsavimu bus atmes
tas. Tačiau tikros garantijos 
prieš rinkimus niekas negali duo
ti, kokie bus balsavimo skaičiai, 
o tuo tarpu revoliucionieriai ju
da, vis reklamuojasi, vis žengia 
pirmyn.. .

V

4

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

>

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
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2. Gerai pažįsta Chicagos pro
blemas ir įgali rasti būdus toms 
problemoms naudingai išspręsti;

3. Domisi Chicagos lietuviu gy
venimu ir atsilanko į jų ruošia
mus vakarus bei parengimus;

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

4. Yra susipažinęs su Ameri
kos lietuvių rūpesčiais ir pritaria 
Lietuvos laisvės reikalui.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Tiupymo IndAlIal
Apdrausti iki $M,00R.

Lietuvių ir Draugų Komitetas George W. Dunne Išrinkti
STANLEY BALZEKAS, Jr„ Pirmininkas

Balsuokite už GEORGE W. 

DUNNE ir kvieskite visus bal

suoti už demokratus, atei
nantį antradienį, lapkričio mėn. 

3 dieną.

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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(Tęsinys)
Radvilo valdos pasienyje ka

ralių pasitiko Panie Kochanku 
dvaro karių dalinys, raiti “alba- 
niečiai”. Pusantros mylios nuo
toliu nuo Nesvyžiaus pilies, ka
ralių sveikino pabūklų ant pi
lies sienų dundėjimas. Nuo,šio 
punkto iki pilies, abipus kelio 
išsirikiavo špalieriais Radvilo 
valstiečiai ir kaimiečiai.

Pavažiavus ketvirtadalį my
lios, pasitiko svečią karališkai 
išpuošta parieta su palyda ant 
žirgų. Karalius įsėdo į karietą, 
apsirengęs tautinės kavalerijos 
uniforma.; Jis stebėjo eiseną iš 
vežimo. Netrukus du Lietuvos 
dignitoriai pasitiko karalių. Ka
raliaus akivaizdoje manevravo 
Radvilos hisarų eskadronas. Po 
to, pasirodė 800 Radvilo klien-

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Dežuruojantis rusas padarė klaidą
Rusams daug lengviau valdyti plačią savo imperiją 

griežta radijo ir spaudos cenzūra. Komunistai kontro
liuoja visą savo spaudą, bet ir komunistų redaktorius 
kontroliuoja ir cenzūruoja dežuruojantieji sovietų im
perijos pareigūnai Maskvoje sėdi labai gerai in formų o- 
ti sovietų pareigūnai, kurie turi padaryti skubius spren
dimus Įvairiais imperijos klausimais. Svarbesnius klau
simus sprendžia sovietų valdžia, krašto apsaugos minis
terija, bet mažesnės svarbos klausimus išsprendžia už
sienio ir krašto apsaugos ministerijose sėdintieji ir die
ną nakti dežuruojantieji rusai.

Rusams būtų buvę daug lengviau, jeigu dežuruo
jantis pareigūnas būtų sustabdęs žinias apie Prano Bra
žinsko ir jo sūnaus Algirdo pabėgimą. Jis galėjo sovietų 
radijo stotims pasakyti, kad žinių apie Bražinskus ne
skelbtų. Tą pat j jis galėjo padaryti ir su komunistine 
spauda. J eigų sovietų spauda nieko būtų nerašiusi apie 

. keleiviniame sovietų lėktuve Įvykusį Bražinskų susirė
mimą su lėktuvo palydove, jeigu' sovietų lakūnai būtų 
tuojau paklausę Bražinsko įsakymų, tai nebūtų jokio rei
kalo lėktuve Vartoti ginklų. Visas reikalas būtų buvęs 
daug lengviau išspręstas. Sovietų spauda nieko nerašė 
apie Chruščiovo batą ir daužymą Jungtinių Tautų stalų, 
tai rusai ir šiandien netiki, kad Chruščiovas būtų drįsęs 
posėdžio metu prie visų nusimauti batą ir rodyti piktą 
savo charakterį. Jeigu sovietų spaudoje nieko nebūtų pa
minėta apie Bražinskų pabėgimą, tai rusai nieko apie 
tai ir nežinotų. Lėktuvas grąžintas, keleiviai taip pat su
grįžo. Jiems buvo galima pasakyti, kad tylėtų, o jeigu 
kuris būtų drįsęs apie tai kam nors prasitarti, tai tam lie-, 
žuvį galėtų ištraukti. f

Dežuruojantis valdininkas, matyt, pats buvo Įsiti
kinęs, kad niekas sovietų lėktuvo negali pagrobti. Oro 
piratai grobstė tiktai Amerikos lėktuvus, o sovietinių 
niekas nedrįso liesti. Amerikos ir lakūnai ne toki drą
sūs, o jau apie palydoves ir kalbėti netenka. Be to, jis 
buvo Įsitikinęs, kad niekas nedrįs sovietinio lėktuvo il
giau užlaikyti. Jeigu Maskva Įsakys, turkams atiduoti 
lėktuvą, tai turkai be jokio protesto lėktuvą atiduos, 
o lėktuve buvę keleiviai, įskaitant ir bėgančius sovietų 
imperijos vergus, bus sugrąžinti kiton geležinės uždan
gos pusėn. Tas dežuruojančio pareigūno įsitikinimas 
privedė jį. prie klaidos, kuri sovietu valdžiai kasdien 
darosi vis nemalonesnė.

Pranešus apie oro piratų pagrobtą lėktuvą, reikėjo 
paskelbti, kas tą lėktuvą pagrobė. Pradžioje paskelbė,

jog tai žydų darbas, bet vėliau turėjo paskelbti, kad tai 
būta Prano Stasio sūnaus, Bražinsko ir jo sūnaus Algir
do darbas. Pranešus, kad lėktuvą kite kryptimi nukrei
pė ne žydai, bet lietuviai, reikėjo darban Įkinkyti polici
nius reporterius ir geriausius astronomus, kad Bražins
kus pasmerktų. Lėktuvą turkai sekančią dieną grąžino, 
sugrįžo ir keleiviai, bet Bražinskų jie neskubėjo atiduoti 
Teko visoje Lietuvoje, ypač Trakų rajone , šaukti pro
testo mitingus ir reikalauti, kad Bražinskai būtų atiduo
ti “sovietų teismui’^ O dabar jau rašc:

“Beje, nėra ko stebėtis, kad vieni banditai mė
gina išsukti kitus banditus. Nusistebėjimą ir pasipik
tinimą kelia tai, kad tam tikri Turkijos sluoksniai, 
matyt, yra linkę klausyti jų nuomonės, ką rodo,’ be 
kita ko, Trabzono miesto teismo pirmosios instanci
jos nutarimas ir delsimas spręsti visiškai aiškų klau
simą — išduoti Tarybų Sąjungai di nusikaltusius žu
dikus”. (“Tiesa”, 1970 m. sp. 21 d., 3 psl.).
Rusų okupuotoje Lietuvoje “vieni banditai”, ,tai yra 

Bražinskai — tėvas ir sūnus. O kiti banditai tai Turkijon 
nuvykę Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviai. Ame
rikoje veikiančias lietuvių organizacijas vadina “emi
grantų atmatom”, o visą rašinėlį pavadino “Nešvarios 
emigrantų atmatų machinacijos”.

Žinia labai jau iškraipyta, bet kitoje geležinės uždan
gos pusėje gyvenantieji lietuviai patyrė, kad Amerikoje 
veikia lietuvių organizacijos, kad tų organizacijų nariai 
rūpinasi pabėgusių Bražinskų likimu, ir kad turkų teis
mai laikosi savo Įstatymų, o ne sonetų policijos pa
geidavimų. j •

Ne vien pavergtos Lietuvos, bet h visos Sovietų Są
jungos gyventojai patyrė, kad turkai vis dėlto Maskvos 
įsakymų neklauso ir Bražinskų neskuba išduoti. Tai yra 
nekalta žinutė, bet galvojantiems ir laisvės trokštan
tiems žmonėms ji daug pasako. Du studentai — Nikolai 
Ginlov ir Vitaliji Pozdejir — užmovė kitam rusui maišą 
ant galvos ir išskrido į Turkiją. Netektų stebėtis, jei 
šiomis dienomis ir kitiems vergams ateitų, mintis pasuk
ti sovietų lėktuvus į laisvę. \
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tėlės, uniformuoti su vėliavo
mis. Prajojo rotmistras, vado
vaudamas 80 raitelių daliniui su 
ietimis ir vėliavomis. Toliau 
pražygiavo 800 šaulių, unifor
muotų pilkai švarkais ir žalio
mis liemenėmis.

Pristatė du didikai — kuni
gaikštis K. N. Sapieha ir Ka
rolio Radvilo pabrolys Motiejus 
pasveikinti karalių. Karalius 
taip pat sveikino tuos Radvilos 
atstovus. Po to Vilniaus ir Mins
ko vaivadijų atstovai pasveiki
no karalių. Viskas vyko, kaip 
barokiškas teatralas. Radvilo 
kareiviai ir atstovai dėvėjo jo 
dvaro uniformas: kalpokus, šal
mus ir kirasus. Juo ariau eise
na priėjo prie Nesvyžių, juo dau
giau telkėsi Radvilo dvariškių 
ir valstiečių. Jų buvo tūkstan
čiai. Garsiai dundėjo Sobieskio 
seni pabūklai ant Radvilo rezi
dencijos sienų.

Pagaliau pasirodė pats Ka
rolis Radvilas ant turkiško žir
go. žirgas buvo arabų veislės. 
Gūnia buvo iš sidabro austos 
medžiagos. Vadelės paauksuotos 
su rubinais. Du pajukai vedė 
Radvilo. žirgą. Pats kunigaikš
tis dėvėjo Vilniaus vaivados uni
formą. Ant galvos stūksojo ša- 
balinis kalpokas 'su trimis di
džiuliais deimantais. Karolis 
Radvilas prijojo prieš karietos 
ir iš balno su pagarba ir nuo
širdumu pasveikino karalių. Sto
vėdamas karietoje, karalius švel
niai atsiliepė. Jis taip pat pri
ėmė vaivados dignitorių kalbas.

Po to, Karolis Radvilas atsi
sėdo prie karaliaus, ir jie drauge 
nuvedė eiseną pro triųmfos var
tus į Nesvydžių. Ant vartų bu- 
vo užrašas: “Stanislao Augus
to — Carolus II Dux Radivilius” 
ir ant antrų vartų; “Attolite’ 
portas principes. vestras, et in- 

■ troibit Rex”. Prie, rotušės prįsL 
statė 600 kariaunos. Nesvy
žiaus jėzuitų bažnyčioje Kara
lių ir Vilniaus vaivadą sutiko 
Smalėnsko vyskupas. Po pamal
dų atsinaujino prakalbas, į ku
rias atsakė karalius, stovėdamas 
puošnioje tribūnoje. Prie jo bu
dėjo du alabardininkai. Po iškil
mių karalius ir Radvilas Įžengė 
į pilį. Visa gausi karaliaus pa
lydą įėjo į Radvilo rezidenciją.

Įvyko karališka puota. Ra- i 
ralių apspito gražių damų ra
telis, jų prieky lipšni vaivadie- 
nė Tiškevičienė. Sveikinimai ir 
tostai buvo keliami pagal “lietu- 1 
viškus papročius”,- Sekė koncer
tas. Dvidešimtą valandą — ba
lius. Diena baigėsi. Radvilo įsa
kymu visas miestelis buvo ap
šviestas karaliaus garbei. Vien 
pily Radvilo tarnai uždegė 300,- 
000 lempų!

.4 Sekančią dieną karalius aplan
kė Radvilo iždinę, Lietuvos ar
chyvą ir šeimininko vasarvie
tę, Albą. Radvilo 2,000 albanie- 
čių karaliui paradavo, nešdami 
vėliavas, kurias Jonas Sobies
kis pagrobė nuo turkų ties Vie
na.' Radvilas suruošė pietus, žai
dimus, šokius, operas ir dramas 
karaliaus garbei. Ant ežero bu
vo pastatytas “Gibraltaras”. Su
ruoštoje medžioklėje karalius 
sykį nukovė 10 vilkų, po to 9 el
nius ir 7 šernus. Radvilas savo 
draustinėn net suvarė 20 lokių, 
kuriuos karalius medžiojo. Bu
vo suruoštos lokio ir elnio kau
tynės. Nuo ryto ligi vakaro 12 
vežimų, po 6 arkliais, svečius 
veždino.

Radvilo puikybė buvo paten
kinta. Jam tik kainavo keletas 
milijonų auksinų pasirodyti, jog 
esąs karališkesnis už karalių. 
Kaip mažas vaikas, jis džiaugė
si, kad karalius leido jam Jo Di
denybę vadinti “urėdu Ponia- 
tovskiu”. Antra vertus, karaliui 
buvo labai svarbi nauja Radvilo 
draugystė. “Panie Kochanku” 
paliepimu visa Lietuvos šlėkta 
seimely j e pasisakė už karalių. 
Pačiame seime Radvilas pasko
lino karaliui 7 milijonų auksi
nų papirkti atstovus.

Radvilo nuosmukis
Nesvyžiaus festivalis buvo 

auksinis Radvilo gyvenimo sau
lėlydis. IPo to jis nevaidino jo
kio reikšmingo vaidmens krašto 
politiniame gjrirenime. Jis trum
pai viešėjo .Varšuvoje.

Pakeliui į Vroclavą 1789 m. 
jį ištiko bėda su akim. Kurį lai
ką jis gydėsi pas gimines Prū
suose. Gavo apdovanojimą nuo 
Prūsų Fridricho Vilhelmo H, ku
ris buvo atvykęs pas Prūsų Rad
vilus. Tais pat metais jis vi-

■ ■ ' ’. * - ' * * .

siškai apako nuo girtuokliavimo. 
Paskutines savo dienas jis pra
gyveno Bialoje, teigdamas vi
siems, kad jis tikras Stanislovo 
(Poniatovskio šalininkas. Karo
lis Branislovąs Radvilas mirė 
Bialoje 1790 m. lapkričio 1? d., 
atsiprašinėdamas, jei kam kuo 
nors neįtikęs. Jis nepergyveno 
Lietuvos katastrofos, kurios iš 
dalies priežastis buvo jo politi- 
nis trumparegiškumas ir bendra
darbiavimas su Kotryna.
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Kalbėdavo dar žmonės ir rytmetinius 
bei vakarinius poterius.

Bet dažniausia visi tie poteriai ir gies
mės būdavo veiksmas be turinio. Ne vie
nas ūkininkas, nuo dienos darbo pavar
gęs, vakarinius poterius bekalbėdamas už
migdavo, o atsibudęs turėdavo vėl nuo 
pradžios pradėti, nes nežinodavo kurioje 
vietoje sustojęs buvo. Maldos žodžiai bu
vo ne paties žmogaus sukurti ir išgyventi, 
bet kito jam į lūpas Įsprausti, atmintinai 
išmokti, ir kartojami mechaniškai, Į pars- 
mę nesigilinant, tuo pačiu metu apie ką’ 
nors kitą galvojant. Tai buvo ne malda 
tikrąja to žodžio prasme, o tik atlikimas 
prievolės, kurią buvo uždėjusi žmogui ta 
aplinka, į kurią jis savo gimimu buvo įė
jęs. Jos neatlikimas galėjo užtraukti Die
vo rūstybę ir atnešti nelaimių.

Prie panašių prievolių priklausė ir pas
ninkas. Pačioje šio šimtmečio pradžioje 

' penktadieniais - ir trečiadieniais valgj ti 
mėsą nebuvo galima ištisus metus. Per 
gavėnią ir adventą nebuvo galima valgyti 
net pieniško maisto. Buvo dar metų ket- 

. virčių ir Įvairių kitokių vigilijų — pasnin- 
kų.

Greta pasninko buvo ir linksmybių 
draudimas. Per gavėnią arba adventą ne
galėjo būti jokių pasilinksminimų ar šo
kių. Vedybų laikas, paprastai buvo nuo 
Kalėdų iki Užgavėnių.

Nuo alkoholio jokio pasninko nebuvo. 
Ji gerti buvo leidžiama bet kuriuo metu. 
Tik pasigėrimas ir girtuokliavimas buvo 
laikomas nuodėme.

Sausas (ne tik nuo mėsos, bet ir nuo 
pieniško maisto) gavėnios ir advento pas
ninkas pranyko tuoj.po Pirmojo Pasauli
nio karo. Tik penktadieniais ilgiau išsi
laikė. įvairias formas pereidamas, pas
ninkas visą laiką švelnėjo. Prieš 1940-sius 
metus bebuvo likęs pasninkas nuo mėsos 
penktadieniais per ištisus metus ir pasnin
kas ne tik nuo mėsos, bet ir nuo pieniško 
maisto , Kūčių dieną, Pelenų dieną ir Di- 
dįjį Penktadienį. Draudimas linksmintis 
per gavėnią ir adventą išsilaikė iki 1940-jų 
metų.

Visa žmogaus aplinka buvo religiniais 
simboliais apsupta. Kur bepasisuko, visur 
pasitiko jį kryžius ar koplytėlė. Kryžiai 
arba koplytėlės buvo ne tik pakelėse, bet 
ir kiekvienos sodybos kieme. Beveik kiek
vienos. Tik retai kur pasilaikydavo sody
ba be koplytėlės ar kryžiaus. Troboje, ša
lia durų prie sienos kabojo indelis su švęs 
tu vandeniu. Jis buvo vadinamas lakunka. 
Išvykdamas į kelionę žmogus Įmerkdavo į 
švęstą vandenį dešinės rankos pirštų galus

ir persižegnodavo. Trobos gale pačioje 
garbingiausioje vietoje ant sienos buvo 
kryžius; Paveikslai troboje galėjo būti tik 
religinio turinio. Bedieviu būtų buvęs įtar 
tas tas, kuris ant sienos būtii pasikabinęs 
gyvulį ar kokį kitą su tikėjimu nieko ben
dro neturintį paveikslą.

Pats žmogus visą amžių, nuo vaikystės 
iki mirties, ant kaklo pasikabinęs nešiojo 
škaplierius. Seniau jie buvo iš vilnonės 
medžiagos pasiūti. Higienos atžvilgiu tai 
buvo nepraktiška, nes, niekuomet neplau 
nant, kaimo žmogui į škaplierius prisiveis 
davo utėlių. Gal daugiausia dėl to jau apie 
1920-sius metus buvo pereita prie metali- 

*nių škaplierių, žmonės juos vadino agna- 
su, arba agnasėliu. Paskui buvo išaiškinta, 
kad tai neteisingas žodis, kad reikia vadin
ti medalikėliu.

Pasisveikinimo forma prieš Pirmąjį Pa 
saulinį karą buvo: “Tegul bus pagarbin
tas Jėzus Kristui”, šitaip buvo sveikina
mas kelyje suliktas žmogus, ir'šiaip buvo 
pasisveikinama j svetimus namus įėjus.. 
Atsakoma į tą sveikinimą būdavo: “Ant 
amžių amžinųjų amen”. Kai Lietuva ne
priklausomybę atgavo ir žemaičiai buvo 
mokomi taisyklingai lietuviškai kalbėti, ši 
pasisevikmimo forma buvo pakeista Į “Gar 
bė Jėzui Kristui” ir “Per amžius amen.” 
Bet neilgai ji beišsilaikė, nes “laba diena”, 
“labas” ir kitos jau nebekrikščioniškos pa

sisveikinimo formos greitai ją iš gyvenimo 
išstūmė. ■

žemaičio žmogaus gyvenimo išorė bu
vo labai krikščioniška. Bet beveik tik iš
orė jo tikėjimą ir tesudarė. Tikėjimas bu
vo formose, žmogų supančiuose simbo
liuose, papročiuose, bet ne pačiame žmo
guje. Formos ir papročiai turėjo krikščio
nišką turinį, bet žmogus to turinio nesu
vokė, nesuprato, apie jį negalvojo. Tas 
viskas žmogui atrodė būtina, savaime su
prantama, nereikalinga galvojimo.

Bet tikėjo žmogus ką nors. ,
Tvirtai buvo Įsitikinęs, be mažiausio 

abejonės šešėlio, kad yra Dievas, panašus 
Į seną žmogų, gyvenąs danguje, aukštai, 
virš debesų ir žvaigždžių. Dievas yra labai 
galingas, tvarko visą pasaulį, duoda lietų 
ir derlių, gali apsaugoti nuo ligų ir nelai
mių. Jis girdi kiekvieną žmogaus maldą, 
prašymą ir padėką. •

Taip pat neturėjo žmogus jokios abejo
nės, kad yra pomirtinis gYvenimas. Tik 
labai tamsiai jį įsivaizdavo. :Po mirties 
reikės degli ugnyje, jeigu ne pragaro tai 
ilgalaikės skaistyklos, nes tik šventieji 
tegali į dangų eiti. O kur čia paprastas 
žmogelis dabar šventuoju būsi. Todėl ne 
tiek pačios mirties buvo bijomasi, kiek 
pomirtinio gyvenimo. Nors buvo šiek tiek 
abejonės dėl to, kaip ten bus, nes žinojo, 
kad niekas nėra grįžęs ir papasakojęs.

Daug sykių buvo girdėjęs, kad Dievas

sutvėrė pasaulį ir žmogų, ir tuo tikėjo. Ta 
čiau tas klausimas nebuvo aktualus, todėl 
beveik niekuomet apie tai nešnekėjo. Tuo 
tarpu apie nuolatinį Dievo kišimąsi į žmo
gaus gyvenimą šnekėdavo dažnai. Galėjai 
girdėti sakant: “Ačiū Dievui, baigiau”;
“ačiū Dievui, pasisekė”; “Dieve, padėk”, ir 
panašiai.

> (Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštj
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Naujas Technikos Žodis dorintieji daugiau infonna- 
cijų apie šią konferenciją pra
šomi krtiptis į San Francisco 
lietuvių bendruomenės pirmi-

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKL8S LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofise tolof^
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PRospoct 8-3229 
WAIbrook 5-5076
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p. Šileikis, o. p
ORTHOPEDAS-PROTE2I5TAS

Aparatai • ProtezaL Med. Ban
dažai. Sp*ci«H p«9aib« 
(Arch Supports) ir t t

: 9—4 xi o—8. Sesta<llei_a_« 9—L 
ORTHOPEDuOS TECHNIKOS LAB.

liSC 63rd St., Chicago, HI. 60625 
TaULt PRo»p«ct 6-5084

J

t

ML K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ'LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
♦449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TaL LU 54444 
Priima ligonius pagal mud tarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti. 374-8012

PRospoct 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

ūktai antradieniais ir penktadieniait
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
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DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
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RoHdu 3M-2233

OFISO VALANDOS.
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Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristM

DR. EDMUND L CIARA 
2709 W. 51st STREET 

Tolu GR 6-2400
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DR. LEONAS SEIBUTIS
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2656 WEST 63rd ST.
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P E R KRAUSTYMAI
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ŽEMA KAINA 
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TIK 26 INC. PLAT.
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LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. ▼.
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWCOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Po pusės metų pertraukos 
pasirodė Naujas Technikos 
Žodis. Pusę numerio užima In
žinierių (ALIAS ir PLIAS) 
X-to suvaziaviomo aprašymas 
Tai svarbus įvykis visuomeni
niame gyvenime, nes ta proga 
susirenka, daugelis inžinierių 
iš JAV-bių ir Kanados. Pirmą 
kartą tokiame suvažiavime la
bai gausiai dalyvavo kanadie
čiai. Vertindami suvažiavimo 
svarbą, kitos organizacijos ir 
veikėjai jį sveikino. Nuošir
džius linkėjimus liudija žur
nale talpinami tekstai.

Didelio dėmesio sulaukė lie
tuviško vasarnamio konkurso 
darbų paroda, švariai atspaus 
tais projektais gali pasidžiaug
ti ir žurnalo skaitytojas, šį 
konkursą laimėjo arch. E. Ar- 
bas iš Los Angeles, o antrąją 
premiją gavo arch. A. Kulpa — 
Kulpavičius, mėginęs sukurti 
tautiško stiliaus vasarnamį su 
aukštų, viską dominuojančiu 
stogu. Konkursas buvo vėlo
kai paskelbtas ir jo dalyviams 
teko dirbti paskubomis. Vis- 
yięn rezultatais galima tik pa
sidžiaugti.

Ypatingai įdomus yra A. P. 
Mažeikos darbas “Dabartinės 
Lietuvos pramonė”. Labai pa
grįstai autorius nusiskundžia, 
kad labai sunku įvertinti tik
rąją pramonės, būklę ir jos vys 
tymasį, nes sovietai skelbia tik 
klastotus davinius.

Autorius išryškina rusų ko
lonizacijos politiką. Faktiškai 
Pabaltijys kelis kartus tirščiau 
apgyventas, negu Rusijos plo
tai, bet visvien tariamos dar
bo jėgos stokos vardan masiš-

kai ten gabenami rusai (auto
rius net nemini, kad tai jiems 
pirmoje eilėje skiriami naujai 
pastatyti butai!). Autorius ryš
kina okupanto klastą svariais 
nesugriaunamas teigimas ir 
faktais, kuriuos daugelis mū
sų linkę primiršti, raminantis 
tuo, kad komunizmas gal pa
sviro j humaniškąją pusę, šio 
mokslinio darbo dėta tik pra
džia. Jis bus tęsiamas. Linkė
tina, kad jis būtų 
ir kitomis kalbomis.

Jau antrą kartą 
žodyje aprašoma 
mokslo mėgėjų paroda, 
kusi antrur kartą Chicagoje. 
Ją surengė ir globojo ALIAS 
Inž. bei Arch. Chicagos sky
riaus valdyba, čia'turi progos 
pasireikšti mokyklinio amžiaus 
jaunimas. Aprašymas lydimas 
gausių nuotraukų.

Pabaigoje skelbiama naujo
ji ALIAS valdyba, kuri šį kartą 
sudaryta iš Los Angeles, Calif, 
gyvenančių narių. Ją sudaro 7 
asmenys su inž. Vytautu Vidu
giriu kaip pirmininku, kuris 
mokslus užbaigė iChicagoje. 
Yra dirbęs prie įvairių erdvių 
tyrinėjimo projektų.

Žurnalo leidėjai buvo pa
klausti, kodėl Technikos Žo
dis taip retai ir nereguliariai 
pasirodo. Gautas toks atsaky- 

žurnalo medžiaga laiku 
bet spaustuvė

paskelbtas

Technikos 
jaunųjų 

įvy-

KELIONĖS Į LIETUVĄ

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

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

WALTER RASK - KASČIAUSKA
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel 238-9787-8

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

pių papuošimai ir sezoninės’ 
kapams gėlės. <

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

S

via Street, Berkley, Calif. 
94709, arba sekretorių I. Bart
kų, 1001 Pine Street, ApL 907, 
San Francisco, Calif., 94109.

mas: 
paruošiama.
spausdinimą užgaišina mėne
siais. spaustuvės klientas, — 
žurnalas, negauna lygių teisių 
su kitais leidiniais. Leidėjai 
yra priveisti ieškoti naujų ke
lių, kad žurnalas nežlugtų.

A. Balsas
■

Vaikų Teatro spektaklis
lankyti į Jaunimo Centro salę 
ir savo atsilankymu pagerbti 
vaikų triūsą, kartu ir paska
tinti kitus vaikus kultūriniam 

O. Algminienė

.Lapkričio 8 d., sekmadienį, 
nuo 3 vai. po pietų Aivų do vai
kų teatras Jaunimo Centro sa
lėjesuvaidins Anatolijaus Kai
rio eiliuotą pasaką “Du broliu- darbui

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
TeleL:

J

i DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS Hl CHIRURGAS 
B*ndra praktika ir chirurgija 

OfiaM 2750 W«at 71ct St.
TaL 925-8296

Valandos- 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmattienlais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rar. tok WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spoc. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
k TaL: PR 8-1223

Dr. V. Tauras išvyko atostogų 
iki XL 2 d.

Ligoniai gali kreiptis pas 
Dr. P. Strimaiti.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BEVERLY HILLS GtLIHYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Tolofonai: PR 8-0833 Ir PR 84)83*

DR. V. r. TUMASONIS
Air AM the Way

' 2454 WEST 71«t STREET
Ofise talaf.: HEmlock 4-2123
Racid. tolof^ Glbaon 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu mk 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telet. GI 8-6195

Paskutine data kalėdiniams- siunti
niam! į užsienius slysti yra lapkričio 
28 dv įei jie siunčiami oro paktu. Vė
liau tisluntus, paltas neparantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatu laiku.

SKAITYK "NAUJIENAS* - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

. TEISINGIAUSIAS ZINIAS

kai”. Spalvingu scenovaizdžiu? 
miško gyvulėliais, paukščiais 
nykštukais ir gyva vaidyba ši- 
pasaka yra/pamėgta vaikų? 
taip pat ir naudinga jiems sa
vo pamokančia fabula.

Girdint kritiškus pasisaky
mus j>rieš veikalo kartotiną 
vaidinimą, . tenka priminti, 
kad visuose teatruose įvertin
tos dramos ar komedijos būna 
kartojamos metų metais. To. 
yra verta' ir pasaka “Du bro
liukai”. Kita vertus, Čikagoje 
gyvena daug lietuvių, išsisklai
džiusių miesto bei priemiesčių 
platybėse, todėl vienu kartu 
spektakli ar kitokio žanro sce
nos meną visi negali atlankyti, 
tuo metu būdami nelaisvi nuo 
pareigų, arba sutrukdomi as
meniškų reikalų, šiuo atveju 
ne visi galėjo atvežti vaikus, 
tad ir “du broliukus” ne visi 
yra matę, bet pamatę džiaug
sis.

Vaidintojų sąstatas' yra tas 
pats, kaip ir premjeroje, su 
viena išimtimi: pagrindinę 
Gražinutės rolę šį kartą atliks 
nauja artistė, 12 metų Rita Li- 
kanderytė. Kai kur veikalas 
yra pataisytas, šalia jo pasi
rodys Irenos Veleckytės studi
jos mokinės, baleto šokėjos.

32-jų vaidintojų vaikų pa
kartojimo repeticijos sklan
džiai vyksta kas sekmadienį 
Gage parko valdiniame pasta
te, aktoriaus Alfo Brinkos ir 
Aldonos Sobieskienės vadovy
bėje. Kostiumus pritaiko ma
mytės; miško žvėrelių apran
gą — Jonas Narukynas.

Spektaklio dieną jau nuo 9 
vai. ryto priešsalėje veiks Al- 
vudo namų gamybos užkandi
nė iki vaidinimo ir per pert
raukas. čia veiks ir laimės šu
linys. Verta paminėti ir jau iš
leistą trijų veiksmų eiliuotos 
pasakos “Du Broliukai” kny
gą, kurią galės vaidinimo die 
ną įsigj’ti.

šio veikalo nemačiusieji, o 
taip pat ir mačiusieji vaikai 
bei suaugusieji yra kviečiami’ 
ir laukiami lapkričio 8 d, atsi-

PABALTIJO STUDIJŲ 
KONFERENCIJA

Joniškiečių Įdubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Klubo susirinkimas 
turėjo būti antradienį, lapkri
čio /klieną, bet dėl svarbių 
priežasčių neįvyks. Sekantį 
susirinkimą turėsime tik an
tradienį gruodžio pirmą ir tuo
met reikės išrinkti naują val
dybą, valdybos knygos patik
rinti, išrinkti revizijos komi
siją bei kitus svarbius reikalus 
atlikti, nes taf bus priešmeti- 
nis susirinkimas. ;

Klubo ruošiamas linksmas 
balius įvyks sekmadienį lap
kričio 8 d. Hollywood salėje, 
2417 W. 43 St. nuo 4 vai. po' 
pietų. Bilietas tik 1 doleris. 
Baliaus komisija susideda iš 
šių darbščių moterų: Bernice 
žemgalis, Valerija Samuolis ir 
Mrs. Bobbin, {šokiams gros 
Tony Valiūno orkestras. Bus 
visokių gardžių vaišių bei daug 
dovanėlių. Klubas kviečia vi
sus ir visas gausiai atsilankyti.

Praeitame susirinkime’ spa
lio 6 d. kaip paprastai pirm. Ju
lija Sadauskas susirinkimą ge 
rai pravedė. Prie klubo prisi
rašė viena nauja narė Bronė 
Maleikienė. Protokolas, vai
dybos ir pikniko komisijos 
pranešimai priimti. Susirinki
mui užsibaigus atšventėme po 
ros geru vyrų Petro Bellon‘ ir 
Alekso Samuolio gimtadienius.

A, Jasas

— Sovietų valdžia oficialiai 
paskelbė, kad ji ir toliau tebe- 
siųs ginklus šiaurės Vietnamo 
valdžiai. Atrodė, kad rusai bu
vo numoję ranka ant Hanojaus 
komunistų, bet neteisybė.

Padėkos Dienos savaitgalį
Padėkos. Dienos savaitgalio 

proga, lapkričio 26 - 29 dieno
mis, San Jose Valstybinėj Kor 
legijoj prie jSan Francisco 
įvyksta antroji Pabaltijo Stu
dijų Konferencija, kurioje 
skaitys visą eilę paskaitų apie 
Pabaltijo tautų kultūrą, meną 
bei istoriją žymesnieji lietu
vių, latvių ir estų profesoriai 
bei mokslininkai, dėstantieji 
šiuo metu^įvąiriose Amerikos 
bei Vakarų Europos aukšto
siose mokyklose, šios konfe
rencijos tikslas supažindinti 
kitataučius su Pabaltijo tautų 
kultūra, praeitimi ir šiandieni 
ne tų tautų padėtimi rusų oku
pacijoje. Kartu bus tos pačios 
kolegijos patalpose ir Pabalti
jo tautų kultūros bei tautodai
lės paroda. Iš lietuvių šioje 
konferencijoje skaitys paskai
tas prof. V.-, Vardys, prof. M. 
Gimbutienė prof R. Sealy ir ei
lė kitų. Iš viso numatoma apie 
30 paskaitų bei pranešimų, pa
ruoštų atitinkamų sričių spe
cialistų.

Iškilmingas konferencijos 
atidarymas įvyks ketvirtadie
nį; lapkričio 26 dieną 11 valan 
dą San Jose kolegijos koncer
tų salėje. Tob’au paskaitos bei 
pranešimai vyks lygiagrečiai 
keturiose auditorijose.

Konferencijos' vyriausioji' 
būstinė bus San Jose Hvatt 
House viešbučio patalpose, ku 
ris iš savo 525 kambarių 200 
sutiko užleisti konferencijos 
dalyviams žymiai žemesnėmis 
kainomis. The San Jose Hyatt 
House Hotel, 1740 North First 
Street, San Jose Calif. 95112. 
(tel. 408 - 298 - 0300). San Jo
se Metropolitan Transport 
Ass’n. pažadėjo vežioti konfe
rencijos dalyvius tarp Hyątt 
House viešbučio ir San Jose 
kolegijos nemokamai.

* -----------------------

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

J-LJ-U-u---------- 1 -IJ-1J-M-M—~ ™ ™ . ■ m—»

.(La

GRoovehill 6-2345-6

Telef.j TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE automobiliams pastatyti

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI ŠERMENINĖ ŽINOMOJI ŠERMENINĖ 
De Young - Vroegh Funeral Leonard Funeral Home 

10821 S. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Home
649 East 162nd Street

*

South Holland, Illinois
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fkitose Chicagos dalyse ir prie- Į 

miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 
dieną arba naktį.

Turime šermenims vietos

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

— Garsaus Vardo LiefuvaiSy Drau
gijos susirinkimas Įvyks šį sekma
dienį, lapkričio mėn. 1 dieną .Stakas 
salėje, 4600 So. Marshfield Avenue, 
Chicagoje, 2 vai. popiet. Narės malo
nėkite atsilankyti. - ■ v ,

C, Austinį fin. sekr.

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa- 
šalpinis klubas rengia šaunų mėtinį 
balių, šeštadienio vakarą, spalio 31 d. 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 W. 43 
St. Pradžia 7 vai. vak. Bus skanių už
kandžių ir gardžių gėrimų. Gros An
tano Valiūno orkestras. Prašo visus 
atsilankyti ir smagiai laiką praleisti.

Komisija ir Valdybė
.įg- '-t - ■ I

— Lietuvių Moterų . Piliečių Lyga 
rengia smagų “Bunco” ir kortų pobū-, 
vį sekmadienį, lapkričio 1 d. Lietuvių* 
Auditorijoj, mažojoj salėj. Pradžia'2 
vaL po pietų. Bus skanių. užkandžių, 
veiks bufetas ir bus gražių dovanų. 
Prašo visus atsilankyti

Komisija ir Valdyba

— Chicagos Lietuvių "Kęstučio" pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas ivyks sekmadienį, lapkričio 1 d. 
1 vai p p. Hollywood svetainėje, 2417 
West 43rd St. Valdyba

BERNICE PEKAREK
Mirė 1970 m. spalid men. 28 d. 

1:45 vai. ryto, sulaukusi 60 metų 
amžiaus. Gimusi Chicago, Illi
nois.

Paliko nuliūdę: sūnus Albert 
Schilling, tėvai John ir Anna 
Davidaitis, sesuo Stella Laurint, 
sesers vaikai — Clarence ir 
Stanley bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko 
koplyčioje, 3354 So. Halsted SL

Šeštadienį, spalio 31 d. 9:30 
vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
į Wobdlawn kapines.

Visi a. a. Bernice Pekarek gi
minės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki- 
nifną.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, tėvai, sesuo, pintinės

Laidotuvių Direktorius Povi
las J. Ridikas. Tel. 927-1911.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotu vi ų direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tet: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Aasociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Hl. Phone: OLympic 2-JOC**

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDAHNAS j
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139
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CL 4-2390

Humboldt Parkas

QUARTERLYHIGH RATES — PAID

A. & L. INSURANCE & REALTY

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

aiMtt Wfr CSUMftv CocrcQ'u

$5,000 minimum 
2 year certificate

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

Passbooks 

514% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

REAL EŠTATE AND BUILDERS 
2658 WEST. 59th STREET 

PRospect 8-5454

\ PERKAME, PARDUODAME, MAI- 
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ąp- 
drauda, veikia notariatas.

Call: Fr«nk ZaqoIIw 
I201V» W 95th $t. 

GA 4-S654

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

IŠNUOMOJAMI 2% kamb. 1-me aukš
te pensininkams arba vyresnio am
žiaus asmenims. Gera Brighton Par

ko apylinkė. Tel. VI 7-8785.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

WANTED TO RENT
_____ Ieško butp

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek REpublic 7-1941

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:

IEŠKO 3 ARBA 4 KAMBARIU BUTĄ 
be baldų. Marquette Parko apylinkėje 

dviem pensininkam. 
Skambinti 434-3289.

IŠNUOMOJAMI 4 KAMBARIAI 1-me 
aukšte 2 pensininkam arba 2 vyresnio 
amžiaus asmenims Brighton Parke. 

Tel. VI 7-8985.

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusiu specialistų. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30 
vai, vakarn. šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

Savininkas lietuvis.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios ilsi mokė

jimo sąlygos.
BACEVIČIUS '

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

NORTHBROOK OPEN SUNDAY 
12—5 PM. BY OWNER 

1616 FERNDALE
3 bedroom bi-level. Choice district
28. Wooded area. FHA approved. 

Priced well below market.
Lo 30’s for immediate sale. 

475-8529

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. ^Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai, Aptarnauja 

lietuviai ' 
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

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

maistas, pinigai.

EVANSTON, N. W.
BY OWNER

3 bdrm, stucco bungalow. Woodburn
ing frpl., W/W carpeting. Walk to 

CNWRR and Willard school.
Low. 30s.

-475-7591

$1,000 minimum t 
1 year certificate

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

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

f 'Jg. *

Šauliai remia 
lietuviškus reikalus
Vytauto Didžiojo šaulių kuo- 
s valdyba posėdžiavo Chica- 

fiije. Be organizacinių reikalų 
BVo prisimintas ir Al Bendruo- 

jjnenės Chicagos apygardos nu
tarimas, kad lapkritis yra spau- 

ir knygos' mėnuo. Valdyba, 
orėdama šį kultūrinį ir įietu- 

i taip svarbų reikalą atžy
mėti, nutarė paremti lietuvišką 

įspaudą, o taip pat ir lietuviškus 
us.

Nutarė duoti auką: Bražinskų 
ūi — $25, Lituanistinei mo- 
ai — $50, Jaunimo Centrui 
$75, “Naujienoms” mašinų 

rigijimui — $50, “Draugui” — 
IŠ, “Sandarai” J $25, “Lais- 

.-aį Lietuvai” — $25, “Tremties 
|Trinritui” — $15, “Lituanus” 
žurnalui — $5, “Margučiui” ir 
£‘S. Barčus” radijo valandoms 
|po $25, “Lietuviai Televizijoje” 
J—: $10, šauliui Jonui Kukeckui 
-išrašyti “Sandarą” — $6 ir karo 
fjnvalidui Broniui Mileriui, Vo- 

fetijoje — $25.
Vytauto Didžiojo šaulių kuo- 
>š nutarimai tebūna pavyz- 
au ir kitoms šaulių kuopoms. 

S“'Vytauto Didžiojo šaulių kuo- 
4>ai vadovauja šaulių Sąjungos 
^garbės narys Vladas Išganantis.

Sveikiname ir džiaugiamės, 
^kad šauliai yra jautrūs ir dosnūs 
lietuviškiems reikalams.

Algirdas Budreckas

Lietuvos Universiteto 
s istorija

Lietuvių Profesorių Draugi- 
s Amerikoje rūpesčiu para- 
fa “Lietuvos Universiteto is

torija”.
Per ponios Marijos ir inži- 

Bięriaus Rudžio Radijo Foru
mą š. m. spalio 31 dieną 8 vai. 
yak. lietuviškoji Čikagos visuo- 
įnenė bus supažindinta su šiuo 
veikalu ir jo leidimu.
^ Pagrindiniai kalbėtojai bus: 
X E. Vysk. V. Brizgys, L. P. Dr- 

~S'

Amerikoje pirmininkas 
leidinio 

P. Čepėnas, 
prof. Dr. J.
P. Jonikas, 
prof. dr. K. 
Račkauskas

jos 
prof. St. Dirmantas, 
redaktorius prof. 
Dr. V. Sruogienė, 
Meškauskas, prof, 
prof. P. Pauperas, 
Gudaitis, prof. B. 
ir kiti.

HELP WANTED — FEMALE 
barbininkiy Reikia

šis veikalas supažindins lie
tuvius su Lietuvos Universite
to raida nuo 1570 iki 1914 me
tų. Alicija Rūgytė

STENOGRAPHERS
HIGH STARTING SALARY

Excellent opportunity with long esta
blished National distributor of Musical 
instruments. Required good typing 
— knowledge of shorthand helpful.'

COMPANY BENEFITS

427-0559

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

EIKIME BALSUOTI
Mieli lietuviai, jau visai arti 

balsavimo diena, tai yra lap
kričio 3-čioji, visi eikime i 
balsavimo vietas ir balsuoki
me už tuos, kas geriausiai pa
tinka: respublikonas ar de
mokratas, tik eikime balsuoti. 
Tuo mes parodysime savo vie
ningumą ir tautinį bei politinį 
subrendimą. Eikime visi bal
suoti, tuo mes pakelsime savo 
balsuotojų skaičių. Politinia
me gyvenime turi labai dide
lės reikšmės, šiuose rinkimuo 
se kandidatuoja du lietuviai: 
Pranas Savickas, demokratas, 
jis kandidatuoja į senatą, bal
savimo mašinoje jo klapanėlis 
Nr. 10. O antras — Theodoras 
A. Allen (Ališauskas) respub
likonas. Jis kandidatuoja i 
Metropolitan Sanitary District 
Trustee. Jo balsavimo maši 
noj klapanėlis Nr. 38b. Pirmo 
je eilėje balsuokime už lietu
vius, o vėliau už kitus. Svar
biausia tik visi eikime balsuoti.

Antanas Stakėnas

Suvalkiečiai parėmė į laisvę 
bėgančius Bražinskus

Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos susirinkimas įvyko Holly 
wood,salėje. Nariai buvo pir 
mininko pasveikinti už aktyvų 
kooperavimą su valdyba susi
rinkimuose bei pramogose. Da 
lyvavo gražus skaičius narių, 
kurie apsvarstė savo draugijos 
organizacinius reikalus. Buvo 
pagerbti du mirę nariai: Kon-

ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

INSURED

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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Ochotsko jūroje yra sala, kurioje veisiasi ruoniai. ,,Ten prisirenka 
tūkstančiai ruonių. Kartais ten užsuka ir žuvėdros. Paveiksle mato

me vieną žcvėdrą, stebinčią gulinčius ruonius.

stantinas Andrijauskas ir. Alek 
sandras Ambrose - Ambrazevi
čius.

Praeito susirinkimo proto
kolą perskaitė sekretorė Eu
genija Sti-augienė. Priimtas be 
pataisų. Paskui sekė valdybos 
pranešimai. Fin. sekr. K. Ule
vičius kalbėjo apie atsilikusius 
narius, kurie yra nesumokėję 
nario mokesčio, O Švirmickie- 
nė — apie mirusį A. Ambrose, 
kaip jis prisidėjo prie šios or
ganizacijos įkūrimo. Kasinin
kas A. Gintneris apie velioni, 
kaip spaudos žmogų ir Chica
gos Lietuvių Istorijos autorių. 
Kalbėjo apie draugijos finansi 
ni stovi. Dabar Lietuviu Su
valkiečių Draugijos turtas jau 
prašoko $13.000. Perteklių su
moje $50.00 nutarė paskirti pa 
bėgelių Bražinskų naudai ir 
pasiųsti Turkijos prezidentui 
telegramą 300 narių vardu, 
kad minimieji lietuviai galėtų 
afvykti į JAV.

Vienas Suvalkiečių pobūvis 
Įvyko spalio 24 d. Hollywood 
salėje, o kitas bus ten pat lap
kričio 14 d. Trečias — po Nau 
jų Metų — vasario 6 d.

Komisiją pramogoms pra
vesti sudarė: K. Ulevičius, O. 
Condux ir Eug. Strungienė, o 
jų talkininkai: Mrs. Vilkas, 
Pocius, Miežis, Preidis, šape
lis Malakauskas, Gukas, Dau
jotas Bayer, Briedis, Langis, A. 
Radziukynas, J. Šulcas, J. Ša
pelis ir kiti.

Tą dieną savo gimtadienius 
šventė: pirm. Leonas ir jo žino 
na Valerija Vasilevai bei Pet
ras Belans. Pagal tradiciją jie 
trys paruošė vaišes visiems 
Sukaktuvininkams buvo sugie 
dota ilgiausių metų. Vėliau bu 
vo susėsta prie valgių. Vaišės 
baigėsi asmeniškais pokalbiais 
ir lietuviškomis dainomis. Įdo 
mu, kad šį kartą labai gerai 
pasirodė žemaitis, marketpar- 
kietis Jonas Šapelis su savotiš
komis ir nelabai girdėtomis lie
tuviškomis dainomis. Jis labai 
gerai nuteikė dalyvius.

A. Gintneris

Humbold Parko . Lietuvių 
Klubo susirinkimas įvyko tre
čiadienį, spalio 21 dieną. Ta
riamai prasidėjo'! valandą po 
pietų Almira Simons svetainė
je, 1640 N. Drake Ave.

Šis susirinkimas, buvo ne
paprastai skaitlingasį Susirin
ko daugiau kaip 2Q narių vyrų 
ir moterų — visi • ■ draugai ir 
geras pažintis turį tarp savęs. 
Šiame susirinkime prisirašė 
dar 3 nauji nariai.

Visi svarstymai ėjo sklan
džiai. Vienbalsiai nutarta 
paaukoti $10 lietuvių šalpos 
Balfo organizacijai.

Nutarta pasiųsti telegramą 
Turkijos valdžiai^ prašant ne
atiduoti maskoliams lietuvių 
Prano Bražinsko ir jo sūnaus 
Algirdo. Telegramos pasiun
tiniui penkis dolerius paauko
jo vienas senas klubo narys, 
kurs prašė jo pavardės neskelb 
ti.

Visus nutarimus baigus bu
vo gausios ir skanios vaišės.

Klubo narė ponia Smalalie- 
nė yra šio klubo vaišių paren
gėja. Prie jos .prisidėjo ir po
nia B. Mankienė su karšta ka
vute, ir kitos klubo narės.

Visi klubo nariai buvo labai 
patenkinti susirinkimo eiga ir 
vaišėmis ir tiki, kad ir kiti šio 
klubo susirinkimai tokie bus.

K. Č e pūkas

HOME INSURANCE

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir t. t.

4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

— Edwardas Platkus baigė 
Roosevelt universitetą ir gavo 
Masters laipsnio diplomų.

- -f 2*

— Bronius Ličiais atidarė ne 
kilnojamo turto pirkimo — par 
davimo įstaigą Marquette Par
ko centre — 2502W. 69th St. 
Jis kreips dėmesį į ūkių pirki
mą — pardavimą Illinois val
stijoje.

— S. Michelsonas, So. Bos
ton, Mass, paruošė spaudai raš 
tus, dokumentus, ir duomenis 
apie juodąją rasę Amerikoje,

SKAITYK "NAUJIENAS” - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

COOK WANTED
Good salary and working 

conditions.

Call chef
DE 7-1300

REIKALINGA
NAMŲ ŠEIMININKĖ 

Didelis privatus kambarys ir 
50 ;dol. per savaitę.

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

Iki 2 vai. popiet

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

LAUNDROMAT

Established business with new 
washers in Melrose Park.

Must sacrifice. $8500.

Afrikoje bei kitur. Keleivio lei 
dykla visa tai nesenai išleido 
atskira 127 psl. didelio forma
to knyga, pavadinta “Juodojo 
pasaulio sukilimas”. Knyga 
visais atvejais yra įdomi ir rei 
kalinga perskaityti, norint su
prasti ir sekti šiandieninio gy-j 
venimo tėkmę. Gaunama Nau
jienose, kaina 2 dol.

— Irenos Veleckytės baleto 
studijos mokinės dalyvaus Al- 
vudo Vaiku Teatro vaidinime 
“Du Broliukai”, kuris įvyks 
lapkričio 8 d. Jaunimo centre.' 
Tą rašytojo Anatolijaus Kai-! 
rio eiliuotą scenos veikalą Al j 
vudo Vaikų Teatras išleidžia 
atskira knyga, šiuo vaidinimu 
ji bus pristatyta visuomenei.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS —BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6455 So. Kedzie Ave
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

RESTORANAS - VALGYKLA. Nau
jas namas, labai geras biznis, inteli
gentiška klijentūra, labai gera vieta.

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

MŪRINIS BUNGALOW, 10 metų, 43 
pėdų sklypaas. naujas garažas, erdvūs 
kambariai. Brighton Parke.

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE'

2737 W. 43rd STREET

RUDENS TURTAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas; ^platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

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

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

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

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

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — $25,000.

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

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

- PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje.
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

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

5% KAMB. MŪRINIS. Šilima gazu, 
alumin. langai, pusė rūsio irengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
$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, 
geroje Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321

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

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

Laimingiesiems yra paskirtos 
vertingos dovanos:

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

veikslas.
šokiams gros Alfonso Mar

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

Malonioji visuomenė kviečia- SKAITYK IR KITAM PATARK 
ma atsilankyti ir praleisti nuo- r 
taikingą vakarą. Rengėjai DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS 

(Pr).

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

Apskaičiavimai nemokamai 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit, 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

"NAUJIENOS"' KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


