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[Ė V. VOKIETIJOSLENKIJA PAK1
KANCLERI W. BRANTĄ VARŠUVON

VARŠUVA. — Lenkijos premjeras Jozef Cyrankiewicz, pa
sikalbėjęs su V. Vokietijos užsienio reikalų ministerių Walter 
Scheel apie pusantros valandos, pareiškė, jog Lenkija šiltai su
tiktų Vokietijos kanclerį Willy Brandtą, pasibaigus dabartinėms 
lenkų-vokiečių deryboms. Iš Bonos pranešama, kad kancleris 
Brandtas sužinojęs apie pakvietimą, pareiškė su malonumu vyksiąs 
į Varšuvą pasirašyti naujos sutarties, šis pakvietimo paskelbimas 
ir pakvietimo priėmimas yra laikomas ženklu, kad derybos Var
šuvoje gerokai pasistūmėjo į priekį. Kai kurie vokiečių sluoksniai 
sako, kad sutartis bus baigta dar šią savaitę.

Ministeris Scheel sugrįžęs iš 
Varšuvos, pareiškė Bonos aero
drome, kad derybos buvusios 
sunkios ir abejojo ar sutartis 
bus paruošta šią savaitę.

Didžiausią kliūtį sudarė da
bartinių sienų, “pripažinimas”, 
kurio reikalauja Lenkija. Kaip 
žinoma, Lenkijos sienos po li
tro Pasaulinio karo .buvo gero
kai pastumtos į vakarus, ati
mant iš buvusios nacių Vokieti
jos apie 40,000 kvadratinių my
lių. Bonos delegacija nelabai su
tiko su lenkų reikalavimu be są
lygų pripažinti Neises-Oderio li
niją. Vakarų Vokietija bendrų 
sienų su Lenkija neturi. Jas tu
ri' Rytinė Vokietija, kuri tas 

. sienas jau yra pripažinusi. Bo
nos vyriausybė tvirtina, kad po
karinės Europos sienos bus nu
statytos būsimoje taikos konfe
rencijoje, kur didelį balsą turės 
keturios didžiosios valstybės, ka
ro laimėtojos. Bonos vyriausy
bė gali kalbėti tik už save ir pri
pažinti tas sienas nekeičiafnomįš,'' 
tačiau tas, pripažinimas ar, ge
riau sakant, sutikimas su tomis 
sienomis, turės būti persvarsty
tas, po to, kai Vokietija bus vėl 
sujungta į vieną valstybę.

Kitas keblus derybų klausi
mas buvo likimas vokiečių, gy
venančių Lenkijoje, čia dar jų 
esama apie 175,000. Vokiečiai 
sako, kad mažiausiai apie 40,000 
norėtų išvažiuoti į Vakarų Vo
kietiją. Lenkija nenori jų iš
leisti, nors anksčiau lenkai vo
kiečius iš savo naujų žemių va
ryte varė. .

Nežiūrint visų sunkumų de
rybos, manoma, baigsis nauja 
abiejų valstybių sutartimi ir 
naujų santykių pradžia.

IŠ VISO PASj

DETROITAS. — Jau nemažai 
buvo rašyta apie negrų berniu
ką, 5 metų Kevin Toston, kuris 
mirė nuo heroino, suvalgęs sal
dainį, gautą per Halloween. Da
bar policijos laboratorija paskel
bė, kad saldainis greičiausiai he
roino neturėjo, jo kiekis nebūtų 
į saldainį tilpęs. Vaikas prarijo

*Įjį&Ž8s£ . *’

kly krovinį

1 Amerikos karo-laivynas svarsto naujus išsikėl 
Assault Landing Craft) laivas galėtu plaukti :

us. Paveiksle matomas 160 tonę AALC (Amphibious 
valandą greičiu ir galėty paimti didesnį vyru ir gin-

PARYŽIUS. — Colombay-les Deux-Eglises kaime, širdies 
heroino visą kapsulę atskirai. Po- smūgį gavęs, staiga mirė buvęs Prancūzijos generolas, premjeras, 
licija mano* kad jis rado heroino prezidentas, degolininkų partijos įsteigėjas, Charles de Gaulle, 
pas savo dėdę. Kol kas šioje by-1 sukniubo bežiūrėdamas žinių programos televizijoje. Lapkri

čio 22 d. jam būtų suėję 80 metų. Prancūzijos vyriausybei jis 
buvo parašęs laišką, kuriame pareiškia norą būti palaidotas Co-

loję niekas nebuvo suimtas.

ROCKVILLE. —- Marylando jombey kapinėse, 120 mylių j rytus nuo Paryžiaus, Champagne
gubernatoriaus padėjėjo, išrink
to prieš savaitę, sūnus, 23 m. 
buvo policijos suimtas. Pas jį _ __ ____ _ _ __ ___ __
rasta. 21 svaras maruanos ir ne- pįonis tačiau prašo paprastų Prancūzijos piliečių : vyrų ir moterų,

provincijoje. Laiške sakoma, kad jo laidotuvėse jis nenori iškil
mių, prezidentų, ministerių ir kitų politikų. Tik norėtų nedidelės 
karinės palydos be orkestrų, trimitų ar varpų skambinimo. Ve-

Paklydęs pilotas parskrido atskirai
ANKARA. — Turkijos vyriausybė paskelbė, kad sovietai 

perdavė pasienyje turkų pareigūnams sovietų laikytus du Ameri
kos generolus, vieną majorą ir turkų pulkininką. Amerikietis, 
paklydusio iš Turkijos į sovietų Armėniją lėktuvo' pilotas, ma
joras James Russell irgi buvo paleistas. Pilotas išskrido į Tur
kiją su savo vairuotu lėktuvu. Sovietai pranešdami apie kariš
kių paleidimą, pareikalavo Turkijos, kad ji atsiųstų į sovietų pa
sienį penkis asmenis: vieną generolą, vertėją, pilotą, navigatorių 
ir mechaniką.

Derwinskio ginčas 
su Justu Paleckiu

mažai LSD tablečių. Kartą jis 
jau buvo policijos sulaikytas 
prieš 9 mėnesius.

CHICAGO. -— žinomas de
mokratų veikėjas, ilgametis ne
grų r a j ono atstovas-. kongrese, 
William Dawson mirė sulaukęs 
84 metų. Jis buvo įtakingas de
mokratų partijos narys, daug pa
dėjęs merui Daley patraukti ne
grus į demokratų pusę.

KAIRAS. — Palestinos arabų 
vadas Arafat kaltina Amerikos 
žvalgybą, kad ji sukėlusi Jorda
ne civilinį karą. Jis parodė vie
no Amerikos marino identifika
cijos kortelę. Amerikos diploma
tai pabrėžia, kad, kaip visi ži
no, marinai visur saugo Ame
rikos ambasadas svetimose vals
tybėse.

kad jį palydėtų į amžino poilsio vietą. -

■Iii!

JAV Kongreso Atst. Rūmų 
nario, Edward J. Derwinskio, iš 
Illinois, aštrus ginčas su Jus
tinu Paleckiu tebevyksta. Tai 
įvyko š. m. spalio mėn. Hagoje, 
Olandijoje, įvykusioje Tarppar
lamentinėje konferencijoje, kur 
ir vėl dalyvavo, Sovietų Sąjun- 

I gos delegacijoje, Justinas Pa
leckis, bet jau ne pirmininkas...

Ast. Derwinski, jau nekartą 
gynęs Baltijos valstybių bylą, 
ir ši kartą priminė 59 kraštų, 
konferencijoje dalyvavusiems 
delegatams, kad Sovietų Sąjun
ga tebėra užėmusi Baltijos vals
tybes ir kad ji Čekoslovakijoje 
tebevykdo karinę priežiūrą. Jis 
dar nurodė, kad “Sovietų Sąjun
goje vyksta religinis bei tauti
nis persekiojimas ir kad tame 
krašte tebesireiškia prieš reli- 

joje, kur, manoma, ji priims ir ^ nukreipta politinė krypti. 
Popiežius. Gromyko vizitas tę- ^st. Derwinski, pagaliau, pa
ste šešias dienas

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
O

♦. Jungtinėse Tautose dėl; 
Charles de Gaulle mirties plevė
suoja tik viena vėliava — JT ir 
ta pati — pusiau stiebo.
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♦ Paryžiuje ketvirtadienį ne
bus taikos derybų sesijos tarp 
Amerikos ir Vietnamo delega
cijų.

Prezidentas Nixonas ir vals
tybės sekr. Rogers skris į Pa
ryžių dalyvauti de Gaulle laido
tuvėse. \ ’

♦ Sovietų užsienio reikalų mi
nisteris Gromyko lankosi Itali-

SS

Norėjo sustabdyti 
draugišką politiką 
BERLYNAS. — Policijos su

imtas jaunas Berlyno gyvento
jas Ekkehard Weil prisipažino, 
kad jis tikrai peršovė rusų esar- 
gybinį, stovintį sargyboje prie 
paminklo žuvusiems kariams 
britų zonoje. Jis tuo savo veiks
mu norėjęs sustabdyti Bonos vy
riausybės nuolaidų komunistams 
politiką.. Rusų sargybinį jis per
šovęs nedidelio kalibro šautu
vu, kurį vėliau įmetęs į Land- 
wehr kanalą. Policijai iki Šiol ne
pavyko surasti šautuvo.

Weil pareiškė tardytojams, 
kad jam labai nepatinka dabar
tinės Bonos vyriausybės politi
ka ieškoti su komunistų vyriau
sybėmis draugiškų santykių, to
dėl jis pagalvojęs, kad sovietų 
kareivio peršovimas Vakarų Ber
lyne pastatytų tiems draugiš
kiems santykiams kliūtį.

madienį Apollo 14 raketa buvo 
pastatyta į poziciją iššovimui, 
kuris įvyks už 12 savaičių. Kelio
nė į Mėnulį, kurioj ė dalyvaus 
trys astronautai: majoras Roo- 
sa, kapitonas Shepatd ir laivyno 
komanderis Mitcchell,’ prasidės 
sausio 31 'd.

CHARLES DE GAULLE
Gimė 1890 — mirė 1970

NEW YORKAS. — švedų di
plomatas Gunnar Jarring pareiš
kęs, kad jei arabų-žydų taikos 
derybos neprasidės iki sausio 5 
d., jis pasitrauks iš tarpininko 
pareigų.

Pabrėžia Bonos 
ryšius su vakarais 
HAGA. — Nato valstybių par

lamentarų konferencijoje V. Vo
kietijos gynybos ministeris Hel
mut Schmidt pareiškė, jog jo 
vyriausybės bandymai pagerinti 
santykius su Sovietų Sąjunga 
kyla iš to, kad Vokietija yra sti
priai susijungusi su Vakarų Eu
ropa. Vokietija nesirengia pra
dėti ieškoti jokių nuotykių. Vy
riausybė prileidžia, kad jei san
tykių su Rytais pagerinti ne
pavyks, Vokietija nebus blo
gesnėje padėtyje, kaip anksčiau.

Vokiečių ministeris pareiškė, 
kad Europos valstybėms reikia 
surasti naują karinę programą, 
kuri padrąsintų Ameriką neiš
vežti iš Europos savo karinių 
dalinių. Niekas negalės pakeisti 
Amerikos reikšmės strateginių 
galybių jėgų balanse, pareiškė 
Helmut Schmidt.

De Gaulle buvo viena ryškiau
sių šio šimtmečio politinių as
menybių. Jis buvo užsispyręs, 
atkaklus, kitų nuomonės nebojąs 
politikas, todėl paliko ne tik 
daug draugų, bet ir nemažai 
priešų.

-Baigęs karo mokyklą, de 
Gaulle kurį laiką lektoriavo ka
rinėje akademijoje. Kariuome
nėje tuometiniai vadai jo nemė
go dėl jo naujų, nepatikrintų idė
jų. Generolu jis buvo pakeltas 
jau karui prasidėjus, 1940 m. 
Jis gavo diviziją. Vokiečiams ka
rą Prancūzijoje laimėjus, de 
Gaulle pasitraukė į egzilę ir su
darė ‘Laisvosios Prancūzijos” 
vyriausybę. Už tai jis Vichy vy
riausybės buvo pasmerktas mir
ti.

Amerikiečiams išsikėlus į 
Prancūziją, de Gaulle sugrįžo iš 
tremties ir 1944 m. lapkričio 
mėn. tapo Prancūzijos premje
ru. Jam nepatiko to meto poli
tinių partijų rietenos ir rungty
niavimas ir jis iš valdžios pasi
traukė 1946 m. sausio mėn.

Prancūzijoje nebuvo pasto
vios vyriausybės ilgesnį laiką, 
kol tebevykstant Alžiro karui, 
Prancūzijos prezidentas Coty 
vėl pakvietė 1958 m. de Gaulle

vyriausybę.sudaryti naują
Kraštui grėsė civilinis karas. De 
Gaulle pamatė, kad reikia vals
tybę gelbėti nuo dažnų vyriau
sybės krizių ir nepastovumo. Jis 
pravedė naują konstituciją, ku
ri suteikė prezidentui dideles 
teises. Tų pačių metų -— 1958 
gruodžio 21 d. de Gaulle tapo 
Prancūzijos prezidentu. Prasidė
jo Penktosios Respublikos die
nos.'

De Gaulle buvo perrinktas, 
prezidentu 1965 m. ir ėmė val
dyti kraštą gan griežtai. Prezi
dentas de Gaulle nebijojo pasa
kyti savo nuomonės, nors tam 
kartais vieta ir laikas būdavo 
nepatogūs. 1967 m. birželio 21 
d. jis apkaltino Izraelį pradė
jus Viduriniųjų Rytų karą. Tų

brėžė, kad “kiekviena vyriausy
bė, siekianti vyravimo pasauly

- T ^^mąerikos ^^1 a^s^* ! ir- tai laikanti savo ideologiniu
kvoje bandė įeiti sovietų žydas, J-įįkslu, yra imperialistine bei ko- 
tačiau jį sode sučiupo rusų po- lonijine valstybe ir sudaro pa- 
licija. Amerikos diplomatai pa- grindinį kliuvinį taikai pasauly- 
reiškė dėl šio incidento protestą 
sovietu valdžiai.

Ateinančią savaitę Ameri
koje lankysis P. Vietnamo vice
prezidentas Ky. Jis bus priimtas 
Baltuose Rūmuose ir aplankys 
karinės bazes, kur mokomi viet
namiečiai lakūnai.

Britanijos lėktuvnešis “Ark
Royal” susidūrė Viduržemio jū
roje su sovietų naikintuvu. Du 
sovietų jūrininkai žuvo, kitus jai pasiūlius, kad Tarpparlamen- 
pavyko išgelbėti. f

♦ Cleveland© policininkas, ku- munistiniai, tariami “parlamen- 
riam į koją įspyrė filmų artistė tai” Rytų Vokietijoje bei šiau- 
Jane Fonda, teisme reikalauja rėš Korėjoje, tai buvo atmesta. 
100,000 dol. už padarytą skriau-

Je”.
J. Paleckis Derwinskiui atšo

vė, kad jis esąs Įtaigotas Bal
tijos kraštų tariamų “karinių 
nusikaltėlių”, kad, girdi, Balti
jos kraštai esą laisvi, o pats Der- 
winski esąs aiškus antikomu- 
nistas.

Konferencijoje svarstyti įvai
rūs klausimai, kaip krizė Art. 

j Rytuose ir kt. Sovietų delegaci-

♦ Gen. John Davis studijuoja 
Izraelyje lėktuvų apsaugos prie
mones. Jis prezidento buvo pa
skirtas vadovauti kovai prieš 
lėktuvų grobimus Amerikoje.

DETROITAS. — General Mo
tors ir UAW unijos atstovai pir
madienį derėjosi be pertraukos 
17 vai. Tas rodo, kad derybos 
eina prie galo ir 58 dienas užtru
kęs streikas gali greitai pasi
baigti.

pačių metų liepos 24 d. de Gaulle rankiška. Jis kartą pareiškė, kad
Kanadoje savo kalboje sušuko:
“Vive le Quebec libre!” Jis pa- nej deginėję, nei centre. Jis yra 
žadėjo Kanados prancūzams pa- vjr§ vjgų”;
ramą siekiant išsilaisvinimo iš 
ariglosaksų rankų. Tais pačiais 
metais de Gaulle lankėsi Lenki
joje, vėliau nuvažiavo ir į Sovie
tų Sąjungą, išeidamas iš kari
nės Nato organizacijos ir išpra
šydamas jos štabą iš Prancūzi
jos.

De Gaulle politika buvo sava-

De Gaulle nestovi nei kairėje,

tinei. Sąjungai priklausytų ko-

Ne kas kitas, bet tas pats Der- 
winski vadovavo diskusijoms ir 
griežtai pasipriešino rusų pasiū
lymui. (E)

De Gaulle mirus Prancūzijos 
prezidentas Pompidou pareiškė 
tautai; “Prancūzija tapo našlė. 
1940 metais jis išgelbėjo mūsų 
garbę. 1944 m. jis atvedė mus 
į pergalę ir išlaisvinimą, 1958 
metais jis išgelbėjo mus nuo ci
vilinio karo. Tegul amžinai gy
vuoja de Gaulle tautinė dvasia”.

Apie amerikiečių paleidimą so
vietų ambasadorius Washingto
ne Dobryninas telefonu painfor
mavo valstybės sekretorių Ro
gers dar pirmadienį vakare. 
Kartu sovietų “Tass” agentūra 
paskelbė, jog po išsamių apklau
sinėjimų ir tyrimų, paaiškėjo, 
kad lėktuve buvę asmenys ne
buvo kalti dėl sovietų erdvės pa
žeidimo. Buvę atsižvelgta ir į 
Amerikos ir Turkijos atsiprašy
mus bei pažadus, kad daugiau 
tokie pažeidimai nepasikartos.

Valstybės departamento pa
reigūnas pareiškė mintį, kad so
vietai išspaudė iš šio įvykio visą 
propagandą, kiek galėjo, ir da
bar jiems beliko generolus pa
leisti. j j

Kaip jau buvo rašyta, Ame
rikos neginkluotas, dviejų moto
rų lėktuvas skrido su dviem ge
nerolais ir turkų ryšininku ap
žiūrėti karinių įrengimų. Lėk
tuvas turėjo nusileisti Turki
jos Kars aerodrome, tačiau pilo
tas, stipriam vėjui pučiant, ne
pastebėjo, kad aerodromas, ku
rį jis palaikė Karsti, yra jau so
vietų Armėnijos aerodromas Le- 
ninakanas. šis sienos perskridi- 
mas sukėlė sovietų spaudoje 
puolimus prieš amerikiečių ba
zes sovietų pasieniuose ir įtempė 
abiejų valstybių santykius.

Stebi Kubos uosta

WASHINGTONAS. — Gyny
bos sekretoriaus asistentas Je- 
ry Freedheim pareiškė spaudai, 
kad du sovietų karo laivai, kurie 
lankėsi Kubos uoste Cienfuegos 
rugsėjo mėnesį, vėl artėja prie 
to uosto po šešių savaičių nuo 
išplaukimo. Tas uostas Ameri
kos žvalgybos lėktuvų labai stro
piai sekamas, nes įtariama, kad 
ten sovietai stato savo povan
deniniu laivu uostą. Minėtus so
vietų laivus sekiojo ir amerikie
čių karo laivas — naikintuvas 
“Kretchmer”.

Nors sovietai paneigė žinias 
apie uosto statybą, tačiau tas 
nepašalino Pentagono įtarimų. 
Uostas ir toliau bus stebimas.

Sihanoukui paramą
PEKINAS. — Komunistinėje 

Kinijoje buvo paminėta Kambo
džos nepriklausomybės 17 me
tų sukaktis. Ta proga Kinijos 
premjeras Chou En Lajus užtik
rino nuverstą princą Sihanouką, 
kad Kinija rems Kambodiją ir 
Vietnamo bei Laoso liaudis, kol 
bus pasiekta totalinė pergalė.

Minėjimo mitinge kalbėjo ir 
pats nuverstas princas, kuris pa
dėkojo savo išlaikytojams ki
nams ir pareiškė, kad jis niekad 
nepriimsiąs taikos “Pax Ame
ricana” Indokinijoje. Sihanou- 
kas reikalavo, kad Amerika tuoj 
išvežtų savo ir savo sąjunginin
kų kariuomenę iš Indokinijos ir
ją paliktų komunistų malonei, likta 5,000 dol.

Demokratų veikėjo

VIENNA. — Illinois miręs 
valstijos sekretorius Paul Powell 
paliko labai smulkiai parašytą' 
testamentą, nurodydamas kaip 
ir kam išdalinti jo paliekamus 
37,000 dolerių. Testamente nu
rodoma, kad ant jo kapo reikia 
pastatyti akmenį, ant kurio bu
tų Illinois valstijos antspaudas 
ir užrašas “čia ilsisi visą gyve
nimą buvęs demokratas”.

Daugiausia pinigų Powell pali
ko savo brolio žmonai — 50,000 
dol. Jo sekretorė gaus 15,000, 
šiek tiek akcijų ir Powel auto
mobilį. Net ir kunigui, kuris 
pasakė laidotuvių pamokslą, pa-



BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Palikite visą viltį...

Vatikano oficialus laikraštis 
Csservatore Romano praeito še
štadienio numeryje pareiškė, kad 
apsivedęs kunigas nebegali dau
giau grįžti prie kunigiškų parei-

Vatikano pareiškime pasaky
ta, kad Antrasis Vatikano susi
rinkimas ir popiežius Paulius 
VI patvirtino kunigų celibato Įs
tatymą “tokiu būdu, kurs ne-' 
beleidžia atšaukimo”.

Kardinolo Suenens nuomonė1

Belgijos kardinolas Leo Sue
nens būdamas Londone pareiškė 
spaudos konferencijai, kad jis 
yra linkęs, kad tūlais atvejais 
vedę vyrai galėtų patapti ku- 

.nigais., Kard. Suenens jau Va
tikano' 11 'susirinkime atstovavo, 
vedusių diakonų idėjai.

Perspėjęs, kad reporteriai jo 
nuomones dažnai iškraipo, kar
dinolas- pabrėždamas pareiškė: 

. “Buvo rašoma, kad aš esąs už 
tai<kad kunigai galėtų vesti, bet 
aš .kalbu,, kad jau vedę vyrai 
galėtų būti kunigais, tai yra di- 

. delis, skirtumas”. * ,
Ėkutnehinė rabino inauguracija

... Springfielde, Mass., Įvyko pir
mos tokios visose JAV-bėse ce-

- remonijos, kur rabino instalia
cijos iškilmėse ir pamaldose si- 

.^nagogoje dalyvavo visa šimtinė
katalikų, ir profestonų kunigų 

’. savo bažnytiniuose rūbuose.

ir “gojai” (gentiies), 
ir baltieji drauge meL 
naujai paskirto Sinai 
sinagogos rabino Ber-

žydai 
juodieji 
dėsi už 
Temple
nardo Cohen sėkmę būti tos 2,- 
800 narių sinagogos dvasios va
du.

Rabinas Cohen, 40 metų am-Į 
žiaus, iki šiol per 8 metus dėstė 
istoriją katalikų St. Mary of 
the Woods kolegijoje Indianoje, 
iš kur Į rabino inauguraciją bu
vo atvykusios dvi seserys vie
nuolės, Springfieldo diecezijos 
kancleris; katalikų laikraščio The 
Catholic Observer vyr. redakto
rius ir katalikų Elms kolegijos 
prezidentas, ir pats vyskupas 
Alexander Stewart.

Filmų serija apie žydus
Chicagos katalikų arkidioce- 

zijos religijos mokytojai buvb 
sukviesti Į Chicagos miesto cen
tro sinagogą (Loop Synagogue) 
tikslu padidinti draugiškus ka
talikų ir žydų santykius Chica
gos srityje, praturtinant savo 
ir savo mokinių žinyną iš “mūsų 
bendro dvasinio paveldėjimo”. 
Tuo tikslu demonstruotos ištrau
kos iš filmų: žydo gyvenimo 
eiklius (filmai introdukciją pa
rašęs pats kardinolas Cody, ko
mentarus rabinas Simeon Mąs
liu) ; Kas yra Amerikos žydai ? 
Kas yra judaizmas (išvedant 
nuo “Dievo Sandėrio su Abrao
mu” iki Izraelio valstybės); žy
dai ir jų pamaldos; Judaizmas:

Piety Korėjoje veikia šv. Dvasios draugija pasaulio krikščionių suvienijimui. Jos nariai vestu
ves organizuoja masiniu būdu. Seoule vienu kartu susituokė 790 porų. Su visais svečiais ir 

giminaičiais vestuvėse dalyvavo 8,000 žmonių.

ortodoksai, konservatoriai ir re- 
formistai; Literatūra apie nacių 
žvėriškumus.

$1-50

orderiu; šiuo adresu

$6.00
$3.00

$5.00
$3.00
$2.00

Prof. V. Biržiška; SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, du tomai,. 207 ir 225 psl. ........... f

Marios Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psL
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl................... ....
VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

ir darbai. _____ ___ ___ ____ ___________

$4.00 
$2.00 
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$4.00
$4.00
$2.50

$2.00 ir $3.00 
$5.00 
$2.00

Šitas knygas galite Įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
'-.paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psl.
2. Juozas Liudijus, RAŠTAI, 246 psL ______ ___ _ ._______
3. M. Zoščėnko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. ...._____
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl______ __________ _______ ________
5..Juozas Kapačirislcas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 pšl. ___
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ........... ...............
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., m inkštais

viršeliais $2.00, kietais ________..________ _____ -__
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAŠ, 228.ps!............ ..........
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ___________
15; Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ.__ <____
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ........ 
f8.'Kip^s 'Bielinis, TERORO tR VERGIJOS IMPERIJA.

— 310 psl. _____ šj___ i____________________________
19. Dr.” J; B. Končius,' VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

* ° ■ ątiĮyiisIcai *.,.
20. Rranys Alšėnas, AMRfYNAS’TA^
21<Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl..............
2Ž'.;V. O. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl....... .......

“Atžagareiviška bažnyčia”

Filipinų valdžios laikraštis 
“Government Report” 4 pusla
pių straipsnyje “The Recalcit
rant Church” (“atžagareiviška 
bažnyčia”) pavadino Romos ka
talikų bažnyčią “vienintele di
džiausia kliūtimi progresui”, ir 
tas straipsnis Įdėtas trimis sa
vaitėmis prieš popiežiaus vizitą. 
Popiežius Paulius VI ten atskris 
lapkričio 27 dieną ir pasiliks per 
ištisas tris dienas.. Filipinai yra 
vienintelė katalikiška valstybė 
Azijoje, turinti 38 milijonus gy
ventojų, iš kurių 85 nuošimčiai 
yra katalikai.

Straipsnyje nurodoma pra
raja tarp neskaitlingų krašte 
turtuolių ir didelės daugumos

! beturčių ir reikalaujama, kad baž 
j nyčia išdalintų savo dvarus. “Mes 
: norime matyti tą dieną, kuomet 
į bažnyčios labdarybės veikla de- 
i rinsis su jos milžiniškais tur
tais”, rašo laikraštis.

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
šienis' bėr jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY- 
Abi gausiai ilius-

ar

dos referento patvirtinimą, kad 
Vengrijos atstovai Romoje tu
rėjo su Vatikano pareigūnais pa
sitarimus “dėl priemonių page
rinti bažnyčios ir valstybės san
tykius Vengrijoje”.

Bažnyčia turi kovotr su. 
raudonaisiais

je Berisse, tuometinio Nemu
no Draugijos pirmininko Pra
no Dulkės pastangomis. Ji ofi
cialiai inauguruota spalio 12, 
1969. Turi 7 kvartalus. Tą pa
čią dieną savo šalių vardus Be
risse gatvėms gavo lenkai ir bul
garai.

Penktoji gatvė Lituania gimė 
Kazimiero šlapelio pastangomis 
jo senelio įkurtoje Sarmiento 
vietovėje, Patagonijoj,- kurios 
inauguracijoje 21.6.70 dalyva
vo Chubuto provincijos guberna
torius Pitton, Sarmiento burmis
tras Larreguy, miesto valdybos, 
kariuomenės ir visuomenės at
stovai. Kaz. šlapelis yra sta
tybos darbų 'ir kelių statybos 
rangovas, 70 metų amžiaus, 
skraidantis nuosavu lėktuvu.

Susivienijimo Lietuvių Argen
tinoje šeštoje- skyriaus pastan
gomis iš Kordobos didmiesčio 
valdybos 15 kvartalų skersgat
viui Oncativo gautas vardas Li- 
tuania. Tai pati ilgiausia gatvė 
Lituania Argentinoje, kurios iš
kilmingas inauguravimas Įvyko 
16.8.70, SLA 6 skyriaus 26 me
tų veiklos sukakties minėjimo

ir to skyriaus rengtų trečiųjų 
Kordobos Lietuvių Dienų iškil
mių proga.

Septintoji gatvės Lituania Ar
gentinoje inauguruota 6.9.70. 
Tai buvusi Los Robles gatvė, čia 
pasidarbavo ALOST, su jauno 
pramonininko ir mecenato Sta
sio Metrikio talka.

Jau virš 50 metų kaip prie sto
ties Leubuco, Buenos Aires pro
vincijoje yra dvaras Lituania. 
JĮ Įkūrė velionis A. Šeškus. Da
bar valdo sūnus Establecimien- 
to Lituania vardu.

' ’ * . .*

Gi Masiokų sūraus vandens 
maudynės ir salė turi stambiom 
raidėm meniškai išpieštą pava
dinimą Lietuva.

Patriotinių mūsų visuomeni
ninkų dėka Lietuvos vardas Ar
gentinoje nėra užmirštas.

Nadas Giedraitis

skaityk ir Kitam patark 
skaityti demokratinį

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Du kardittolai priešingi 
Vatikano politikai

Kai Vatikanas visais būdais 
pataikauja komunistams, ieško
damas sii jais „santykių, du kar
dinolai toms pastangoms stovi 
skersai kelią.

Vengrijos komunistinė valdžia 
prašyte prašo Vatikano, kad at
siimtų kardinolą Mindszenty ir, 
kaip katalikų RNS iš Vienos pra
neša, jau rugsėjo mėnesį įvykęs 
slaptas pasitarimas tarp Veng
rijos valdininkų ir Bažnyčios 
oficialų, tačiau šis 79 metų am
žiaus kardinolas, kurs 15 metų 
gyvena Amerikos ambasadoje, 

j neiškeidamas kojos iš ambasa- 
i dos aptvaro, atsisakė iš Vengri- 
I jos išvykti, kol komunistų val- 
Į džia jo nerehabilituos, tai yra 
neatšauks jam kaltinimų “prieš
valstybine veikla” 1949 metais, 
kas reikštų prisipažinimą, kad 
komunistai teisia žmones nele
galiai.

RNS praneša Vatikano spau-

NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio.
ii Uotas, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot

r 2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota, 
žus lėidinys.' $l;50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
j. kevičiaus iliustruota, 130 psl., Sl,80.

? , 4. Stasė Vanagaitė • Pefėtsdrtlėnė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip
* pasaką, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 

didelič formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kibiiro iliustruota, 64
> psL, kaina 5 dol.

’ , S. Maironis, JAUNOJI LlEfUVA, poema. 118 psl„ $1,00.
V 6. Tyruofis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl. 
Labai tinkama ^vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

•»- : į'7.-Juozas- švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didėlio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

‘■į. Jdrtaš Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai.
*, ■ Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai- 
X I čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00.
; Valkai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug letigviau juos • 

įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalėnsuo-
> tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk-, 

Įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.
1; NAUJIENOS,

KIŠKELIS, pasaka
Didelio formato, 24 psl., gra-

Naujos mados motetų tenkinukas turi 
nemažai metalo — 11 ūmi no. Jis gan 

! lengvas, tačiau sudėjus j. jj visus mo-

1739 So. HAIXTEI) ST. CHtCAOO. n.L. HMM.
klHTU ginklu •— buože.

Nankino, Kinijoje, arkivysku
pas kardinolas Paul Yti-Pin nuo 
1949 metų tremtyje pareiškė, 
“kad Katalikų Bažnyčia yra stip
riausia užb ara , nuo komuniz- 
mo .

Pravažiuodamas per Chicagą 
kard. Yu-Pin pasakė laikrašti
ninkams, “Kaip galima tokią 
valstybę, .kaip Kinija, kuri bu
vo agresorius'Korėjoje ir ištrė
mė tokią daugybę žmonių; leisti 
į tokią organizaciją kaip Jung
tinės Tautos, kurių tiksiąs yra 
ieškoti .taikos ' ir teisingumo?” 

Kardinolas ' YūJPin tiki, kad 
Mao Tseturga's yra “bėdoje”. 
Joks komtir.istų .lyderis neturi 
simpatijų žmonėse, sako kardi
nolas. Iš viršaus, Mao darė iliu- 
ziją, kad jis £ra tvirtas, tačiau 
viduje jo paklėtis blogėja. Aš esu 
nepaprastai nusivylęs, kad Ka
nada. užmezgė diplomatinius 
santykius stt raudonąja Kinija. 
“Ji padarė baisią klaidą”, pasa
kė jis.

“Kaip galima lyginti Rusiją 
su Jungtinėmis Valstybėmis ir 
medžiagipes vertybes su laisvės 
ir nepriklausomybės vertybė
mis?”' T -

Lūšnyhų gyventojų 
demonstracija

Praeitą, sekmadienį net trys 
demonstracijos buvo atvykę į 
šv; Petro aikštę, protestuodami 
prieš nežmoniškas gyvenimo są
lygas Romos skurdžių kvartaluo
se, kuriuose gyvena apie 20,000 
žmonių. “Namai taip, lūsšnos 
ne”! šūkavo apie 400 skurdžių, 
40 sunkvežimiuose atsivežusių 
su sayim visų.' savo mantą —lo
vas, matracus ir kėdes. Juos 
policija buvo ką tik išmėčiusi Į 
gatves, kadangi-buvo lie leidimo 
susikėlę ir apsigyvenę naujai 
pastatytuose neišnuoiriotuose 

apartmentuose. .
Antrą mažesnę demonstran

tų grupę sudarė Romos katalikų 
tradicionalistai, šūkaudami prieš 
divorsų įstatymą, kurį parlamen
tas šiuo metu'svarsto.

Trečioji demonstracija susidė
jo iš vos dviejų fašistų partijos 
narių, kurie grandinėmis priši- 
rakino prie lempos stulpo, pro
testuodami. kam penkis jų gru
pės narius, už muštynes Mila
no gatvėje su kairiaisiais, teis* 
mas pasodino po 5 mėhesitis į 
kalėjimą.

Popiežius tuo metu kitame ŠV. 
Petro aikštės gale kalbėjo mab 
dininkams.

Lietuvos vardo gatvės 
Argentinoje

Jau sukako arti 50 metų kai 
B. Aires miesto valdyba sava 
iniciatyva vienai Villa Urquiza 
gatvelei suteikė vhrdą Lituania.

A. L. B. įgaliotinio Antano 
Švarlio ir Rosario Lietuvių Ben
druomenės pastangomis prieš 
kelis metus to didmiesčio dalyje 
Saladillo gatvė Diana oficialiai 
iš miesto valdybos gavo pavadi
nimą Lituania.

Trečia gatvė Lituania gimė 
Ąvellanedoje: Aušros Vartų pa
rapijos komiteto ir Bendruome
nės pastangomis miesto valdyba 
mūsų tėvynės vardą suteikė ke
lių kvartalų Chicago skersgat
viui, atsiremiančiam į lietuvių 
parapijos bažnyčią.

Ketvirtoji gatvė Lituania gi
mė Argentinos lietuvių sostinė^

-------- „,,w, MU-L ■■ T- ----------DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo’ straipšmiis, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para? 
šytą Vienišo'žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kaš jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateivi^ihš, jaunimui, rašytojo A» 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti §ū mūšų pirmųjų išeivių švies- 
šuolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENLMA^ 
Juozo Adomaičio - šeirio gyveninio brudžal.- lšleido Ame
rikos Lietuvių Isterijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psU 
kaina 2 doL AP 

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

i' X m V:

KANADOS KVIEČIAI KINIJAI

OTTAWA. — Prieš keletą me
tų Pekine pasirašytu kontrak
tu, Kanados valdžia vėl parduo
da raudonajai Kinijai kviečių už į 
$160 milijonų. Kanada prieš po-J 
ra savaičių pripažino raud. Kini-! 
ją de jure. 1 f

3

fen can always depend oc
One can do 1

lessor b by ptradpaong

Someday yoa’yg going to šefe .

on it.

1739 Sa Halsted Strėet

in the Payroll 
■rhere you work or tie Bocd- 

a-Month Plan ^rhtre yoc bank.
UJS. Savings Bonds aow pay S% in

terest wliea heH to maturity of 5 years, 
10 months (4$$ the first year; thereafter 
5.20% to maturity). That’a the highest 
fate ever. .

Chicago, III 60608
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JONAS BERTAŠIUS

ATSAKYMAS PROF. A VOLDEMARO 
UŽTARĖJAMS

komisijos nariu.

kurie tvirtina, kad 
Voldemaras turėjęs

(Tęsinys)
Gali būti tik labiau abejoja 

ma dėl girdėto pasakojimo iš 
vieno Lietuvos komunistų par
tijos atstovo, kuris tvirtino, 
kad po karo prof. A. Voldema
ras gyvenęs Kuibiševe ir Gene
ralinio štabo Akademijoje dės
tęs prancūzų kalbą.

Jeigu tpasiremiant Lietuvių 
Enciklopedijos daviniais, prof. 
A. Voldemaras iš tikrųjų mirė 
1944 metais, tai tuomet, žino
ma, būtų klaidinga manyti, 
kad jis dalyvavo Teherano ir 
Jaltos konferencijose Stalino 
ekspertų

Tačiau ir šiuo atveju yra či- 
kagiškių, 
prof. A.
dvi pusseseres, kurios dar prieš 
karą gyvenusios Petrapilyje ir 
su kuriomis buvę susirašinėja
mą. Karo metu tas susirašinė
jimas buvęs nutrūkęs. Po ka
ro susirašinėjimas vėl buvęs 
atnaujintas ir jos dar 1945 me
tais savo giminaičiams Vokie
tijoje rašiusios, kad prof. A. 
Voldemaras gyvenęs Kuibiše
ve.

Manau, kad tikrąją prof. A. 
Voldemaro mirties datą, tur 
būt, taipgi turės nustatyti isto 
rija, pasirėmusi .surinktais ar
chyvų daviniais.

Dėl 4 sušaudytųjų komunis
tų, kurie, kaip tvirtinama, bu
vę nuteisti ir sušaudyti prof. 
A. Voldemarui Karo Lauko 
teismui paliepus, tikrai reiktų 
būti “naivuoliu”, kad ministe- 
riui pirmininkui būtų buvę rei

ANTANĄ RŪKĄ — rašytoją, poetą, dramaturgą, aktorių 
pagerbti išleista nauja knyga

Antanas Rūkas
VEIKALAI SCENAI

BUBULIS IR JMJNDULIS IR SVAJONIŲ ŠALIS

Kieti viršeliai. Kaina $4.00

Gauti ją galima: Mrs. E. Rūkas, 3346 W. 65th PI. Tel. 471-0814, 
o taip pat “Naujienose” “Terroj” ir pas p-lę Pukelevičiūtę

r ———

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

knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaily inui. 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. Dambriunas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psL bet juose daug pasakyta. '

Dr. A. J. Gussen, ATOSTOGOS yAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą 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 knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiim
tus piniginį orderį.

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

>» ■ - . . .....

Jau išėjo seniai laukta
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kėję duoti Karo Lauko teismui 
raštišką įsakymą, ypati ngai 
po 1926. XII. 17 dienos per
versmo.

Ponui BJM, kuris savo strai 
psnyje labai smulkiai išvardi
na visus tų 4 sušaudytųjų nu
sikaltimų detales (ar tik ne ar
ti stovėjusiam tų nusikaltimų 
aiškinime), nereiktų taipgi bū
ti “naivuoliu”, kad nesupras
tų, jog po 1926. XII. 17 d., per
versmo tikrai buvo reikalin
gas ir būtinas jo pateisinimas. 
Reikėjo rasti kaltininkus, me
namai pavojus Lietuvos lais
vei, ir juos visu griežtumu nu
bausti.

Iš kitos pusės as norėčiau 
BJM paklausti: jeigu tas per
versmas bolševikų iš tikrųjų 
buvo ruoštas, tai ar lietuviš
koji visuomenė nebūtų buvusi 
labiau įtikinta, jei tie 4 nusi
kaltėliai būtų buvę atiduoti 
viešajam teismui, kur su liu
dininkais, gynėjams, būtų bu
vę iškelti viešumon visi to su
kilimo ruošimo planai, nuslėp
tų ginklų atsargos ir t t. ir t. t.

Tur būt, ir BJM yra žinoma, 
kad pulk. Petruitis gruodžio 
17 d. naktį išvedė savo pulko 
kareivius į Kauno gatves, jiems 
prieš tai išaiškinęs, kad šią 
naktį bolševikai ruošia perver
smą. ir reikia gelbėti dabartinę 
vyriausybę.

Iš p. BJM sušaudytųjų nusi
kaltėlių aprašymo nesimato, 
kad tie 4 sušaudytieji būtų bu
vę patys didieji ir svarbiausie
ji to ruošto perversmo organi
zatoriai. Pagaliau kodėl rasta

Šis filmuotojas savo labai galingą filmy aparatą prisitaisė prie šautuvo buožės. Jam gali tekti aiškintis policijai, 
jei tokį aparatą jis pradės naudoti prie valdžios asmeny.

tik 4 nusikaltėliai? Kodėl Su
valkijos ūkininkų streiko me
tu buvo rasti ir nuteisti mirties 
bausme jau 7 nusikaltėliai, iš 
kurių trims buvo mirties baus
mė pakeista kalėjimu iki gyvos 
galvos? Ar Suvalkijos ūkinin
kų streiko metu buvo didesnis 
Lietuvai pavojus?

Pagaliau kur toji Karo Lau
ko teismo moralė , kad sušau
dyti nuteistiesiems nebuvo leis 
ta atsisveikinti su artimaisiais 
ir sušaudymo bei užkasimo 
vieta nuo giminių nuslėpta?

Iš Teisingumo ministerijos 
žmonių man buvo suteikta ži
nių, kad, pavyzdžiui, K. Požė
la buvo vyriausybės amnestuo
tas, nes savo malonės prašy
me prisipažinęs prie savo klai
dų, apgailestavęs savo anksty' 
vesnį veikimą ir prašęs leisti 
jam pasišvęsti studijoms uni
versitete.

Manau, kad p. BJM taipgi 
turėtų būti žinoma, jog kiek 
vėliau Saugumo Departamen
to buvo paskelbti daviniai, kad 
tuo metu registruotų komunis
tų buvę 821 žmogus, iš kurių 
600 su viršum buvo žydai ir tik 
nepilni 200 buvo lietuviai. 
Tad, turint galvoje tuometi
nės Lietuvos kariuomenės skai 
čių, jos apginklavimą, avia
cijos ir šaulių organizacijos, 
ar tie 821 komunistas būtų ri
zikavę ruošti perversmą?

Jeigu pasakyčiau pavardes 
tų žmonių, iš kurių, girdėjau 
pasakojant apie tai, kad Karo 
Lauko teismo sąstatas neturė
jo nusikaltimo davinių tiems 4 
nuteistiems sušaudyti, tai, ma
nau, kad ir prof. J. Jakštas ne
įtartų juos turėjusius kurių 
nors pašalinių tikslų. '

Tarp'kitko, čia dar galiu p. 
BJM žiniai priminti, kad esu 
skaitęs p. R. Skipičio atsimini
mus, kuriuose jis labai smul
kiai aprašo, kaip buvo pasikė
sinta i tuo metu buvusio Užsie
nio reikalų ministerio p. J. Pu
rickio gyvybę, paleidžiant du 
šūvius j jo miegamąjį kambarį. 
Kulkos tik per 1 — 2 sprin
džius aukščiau pagalvės įsmi
gusios sienom. Iš aprašymo de
talių prašėsi išvada, kad tai 
buvo padarytas pasikėsinimas 
iš prof. A. Voldemaro pusės ir 
tik J. Purickiui prašant to pa
sikėsinimo tolimesniam tyri
mui nebuvo duota eiga. Taip 
išeitų, kad ir p. R. Skipitis su
kūrė gražią “pasakėlę”.

Pagaliau ir patsai Tautos 
Vadas savo buvusį geriausią ir

Lietuviškojo Baltijos pajūrio mylėtojams!
šią savaitę “Naujienų” at

karpoje bus pradėtas spaus
dinti inž. Henriko Tomo-Ta- 
mašausko veikalas: “Lietuviš
kasis Pamarys — Pakalnės 
(Lankos) ir Labguvos apskri
tis”. Autorius “Naujienų” skai
tytojams yra pažįstamas iš jo 
įdomių kelionės aprašymų po 
Mažąją Lietuvą, pavadintą: 
“Donelaičio Lietuva XX am
žiuje” 5-ios dalys.

Šiuo “Lietuviškojo Pamario” 
veikalu autorius H. T. pereina 
prie smulkaus Mažosios Lietu
vos aprašymo, atskirom aps
kritim, nuo seniausių laikų iki 
Antrojo Pasaulinio karo galo. 
Čia, kaip įmantriai parašytam 
romane, ar kino filme, auto
riaus pateikiama būdingas, se
nos lietuvių buitinio gyvenimo 
apraiškos, supintos su žavėti
nais Pamario krašto gamtos 
vaizdais, jos gyvūnija bei aug 
meni j a. šimtai gryniausiai 
lietuviškų gyventojų pavar
džių ir veik tūkstantis lietuviškų 
vietovardžių- bei vandenvar
džių (toponimijos), dalis jų 
niekur neskelbtų taip pat gy
vai liudija šių gyventojų, vo
kiečių kryžiuočių ordino prieš 
700 metų atplėštų nuo lietuviš
ko kamieno, kad jie ištvėrė, 
nežiūrint stipriausi!! germani
zacijos antpuolių — ištvėrė dėl 
ypatingų juos supančios gam
tos sąlygų, bet dar svarbiau 
dėl savo ištvermingumo ir lie
tuviško sąmoningumo. Jie iki 
paskutinių dienų išsaugojo 

artimiausią draugą išvadino 
“avantiūristu”, nuteisė kalė
jimo bausme ir paskui tik iš
trėmė užsienin su mėnesine 
alga.

Pagal p. BJM išeitų, kad vi
si turėjo vienintelį tikslą kuriuo 
nors būdu įgelti “voldemari- 
ninkams”.

Toliau p. BJM tvirtina, jog 
didelė nesąmonė rašyti, kad 
prof. A. Voldemaras gyvenda
mas Romoje lankydavosi So
vietų pasiuntinybėje ir ten So
vietų pasiuntinį užtikrinęs, kad 
Sovietų okupacijos atveju Lie 
tuvos kariuomenė ir vyrausy- 
bė nerodys bet kokio pasiprie
šinimo.

Man atrodytų priešingai, 
voldemarininkai turėtų di
džiuotis tokiais toli numatan
čiais prof. A. Voldemaro poli
tiniais gabumais, nes juk visi 
žinome, kad vėliau gyvenime 
tie tvirtinimai pilnai ir tiksliai 
išsipildė.

Visus savo teigimus suglau
dęs, p. BJM gale straipsnio da
ro galutinę išvadą, kad: “po 
tokio J. B. tvirtinimo kyla klau 
simas: kuris gi dabar gali būti 
Sovietų tarnyboje — prof. A. V. 
ar J. B.? Juk tokias paslaptis 
gali sužinoti tik labai artimas 
Sovietų Rusijos tarnyboje esąs 
žmogus ir tik tokiam pačiam 
tokius dalykus gali pasakoti. 
Kažin ar tik neatėjo laikas nuo 
tokių žmonių, kaip J. B. laiky
tis kiek atokiau”.

(Bus daugiau)

VINCAS ŽEMAITIS

jiems būdingus tautinius lietu
viškus bruožus, privalumus 
bei lietuvių kalbą.

Tik, pajuokai skelbiamam 
pažangos ir civilizacijos XX- 
tam amžiuje, užplūdusių juos 
iš Rytų slaviškos — mongoliš
kos mišrainės, jie buvo iš savo 
senų sodybų išguiti, daugumo
je genociduoti, maža to, ir vi
sa puikioji pamario gamta šių 
atsibastėlių didžiai sužalota.

Ne visi autoriaus pateikti ir 
prie teksto pridėti priedai (vie 
tovardžių vardynas, seni ir 
nauji žemėlapiai, būdingos šio 
krašto nuotraukos etc.) galės 
tilpti “N”, atkarpoje, tam bus 
reikalinga speciali knygos 
formoje laida. Tai bus I-as 
šios laidos tomas. - II-jam tome 
bus Karaliaučius su jo apskri
tim, Priegliaus paupiais, Aist
marėmis.

Autorius sako: “Stebėtis 
reikia kokia didelė rolė pri
klauso ir pačiam Karaliaučiaus 
miestui, Mažosios Lietuvos lie
tuvninkų istorijoje ir gyveni
me, kaip tik pradedi įsigilinti 
į turimą medžiagą ir po ranka 
esančius duomenis/ Visai kitą 
vaizdą galima susidaryti apie 
visas Sembos pusiasalio žemes 
(vok.: Samland — Žemija- že
miniai, Samaiten »— Žemai
čiai)), dokumentus ir turimą 
medžiagą apie jas nuodugniai 
perkračius.”

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIV
1800 So. Halsted St Chicago, DL 60608

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

Įstaigos pieta om kiemas automobiliams pastatyti

ENCYCLOPEDIA
LITUANICA

Pakvietus daugiau 
redaktorių, skubinama 

išleisti iki 1973 mL

Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla, siekdama pagreitinti 
angliškosios Encyklopedia Li
tuanica renginio darbus, iš
plėtė jos redakciją taip, kad 
nuo šiol visi numatytieji tos 
enciklopedijos tomai galėtų 
būti rengiami lygiagrečiai, ne
laukiant abėcėlinės tvarkos. 
Šalia prof. Simo Sužiedėlio, pa
rengusio visų tomų planą ir 
jau suredagavusio pirmąjį bei

Autorius H. T. po Antrojo 
Pasaulinio Karo yra baigęs 
aukštuosius inžinerijos moks
lus Vak. Vokietijoje, gerai pažįs
ta Maž. Lietuvą, jos-padėtimi 
nuoširdžiai domisi, turi sukau 
pęs daug naujos istorinės me
džiagos, jis nori pateikti ir su
pažindinti plačiąją lietuvių vi
suomenę su gyvybiniai degan
čiom mūsų Baltijos pajūrio 
problemom bei praeitimi. Tai 
bus keleto tomų leidinys, ko
kio dar niekas neparuošė.

inžinie- 
vertingą 

knvga. 

Naujienos . norėtų 
riaus Tamošausko 
darbą išleisti atskira 
Tą padarys, jeigu atsiras me
cenatas, arba keli mecenatai, 
arba pakankamas knygą įsi
gyti norinčių žmonių skai
čius. Prašome visus lietuvius, 
galinčius prisidėti prie knygos 
išleidimo, siųsti pinigus arba 
pasakyti, kokia suma galėsi
te prisidėti, arba pranešti ke
lis knygos egzempliorius norė
site užsisakyti. Naujienoms 
reikia pranešti vardas, pavar
dė ir tikslus adresas. į

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanasBE DRUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių iri dvasiškių išgyvenimai

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 priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

žymią dalį antrojo tomo, ir 
šalia prof. Raphaelio Sealey, 
kalbinio redaktoriaus stilisto, 
redaktoriais pakviesti dar prof, 
dr. Juozas Jakštas, prof. dr. 
Antanas Kučas, prof. Algirdas 
Landsbergis, prof. Jonas Puzi
nas ir Vincas Rastenis.

Dirbant iki šiol turėtomis jė
gomis, nuo pirmojo tomo išlei
dimo ir antrojo prirengimb 
spaudai bus praėję kiek dąip 
giau kaip metai laiko. Siekia 
ma, kad tarp antrojo ir trečio
jo tomų tasai laukimo laikas 
sutrumpėtų mažiausiai per pu
sę, o tolesni tomai galėtų būti 
spausdinami visai be pertrau
ku, ir kad visas Encyclopedia 
Lituanica leidimas galėtų būti 
baigtas 1973 metais. A

Atsiųsta paminėti
Technikos Žodis. Liepos — 

Rugpjūčio mėn. Nr. 4 (122) 
XX metai. Amerikos Lietuvių' 
Inžinierių ir Architektų Sąjup 
gos Chicagos skyriaus leidinys 
PLIAS ir ALIAS organas. Vyr. 
red. G. J. Lazauskas. Gausiai 
iliustruotas, 28 psl. su aplan
ku; prenumerata metams $6, 
studentams $2. Turinys : PLI 
AS ir ALIAS 10-sis suvažiavi
mas Toronte; ALIAS lietuviš
ko vasarnamio projektų 197D 
metų konkursas; Dabartinė 
Lietuvos pramonė; Jaunųjų 
mokslo mėgėjų paroda; Moks 
liniukai į talką jaunimui; Gy
dytojai ir inžinieriai; Gyve
nime ir veikloje ir Technikinė 
apžvalga.

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NA U J I EN A S ;

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indillal 
Apdrausti iki $20,000.
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Charles de Gaulle
Gen. Charles de Gaulle, kelis kartus buvęs Prancū

zijos premjeras ir prezidentas, antradienį, lapkričio 9 die
nos vakarą, mirė savo namuose, esančiuose šimto mylią 
atstume nuo Paryžiaus, Columbey — Deux — Eglises 
kaimelyje. Mirė jis vakare, visą dieną prasėdėjęs prie 
antro savo atsiminimu tomo, peržiūrėjęs laikraščius, pa
sivaikščiojęs ir pasekęs paskutines televizijos žinias. Mi
rė prie stalo, dėstydamas kortas ir pasakodamas žmonai, 
ką kortos jam ir jai lemia. Generolas kortomis nelošdavo, 
bet jo žmona, dažnai palikta viena, priprato dėstyti pa- 
sijansą. Žmonai netekus kantrybės ir padėjus kaladę Į 
šalį, prie stalo prisėdo generolas, pradėjo jas dėstyti ir 
pasakoti. Prie stalo, kaip praneša ankstyvas antradie
nio radijas, generolas sukniubo ir nuo širdies smūgio mi
rė. Lapkričio 22 dieną velionis būtą minėjęs 80 metą 
sukakti. 4*

Prancūzijos prezidentas Pompidou, antradienio ryte 
pranešdamas prancūzams ir visam pasauliui apie gen. 
Charles de Gaulle staigią mirtį, perskaitė prieš 20 metą 
rašytą ir jam Įteiktą velionies testamentą. Gen. de Gaulle 
prašo jĮ palaidoti Columbey — Deuz — Eglises kaimelio 
kapuose. Jis nenori jokią laidotuvią ceremoniją ir kalbų. 
Jeigu atsiras žmonių, norinčią velioni palydėti į kapus, 
tai turi lydėti ji tylomis, be orkestrą ir be giesmią. 
Prancūzijos prezidentas paskelbė gen. Charles de Gaulle 
testamentą, bet jis nepasakė, ar vyriausybė ir šeima 'su
tiks su velionies pageidavimais.

Gen. Charles de Gaulle buvo gabus stiprios valios 
žmogus. Jis jaunas baigė Prancūzijos karo mokyklą ir 
ilgus metus dirbo kartu su maršalu Henri P. Petainu. 
Pirmojo Pasaulinio Karo metu jis buvo du kartu sužeis
tas ir pateko Į vokiečių nelaisvę. Vėliau jis domėjosi ka
ro vadovybe ir strateginiais klausimais. Jis parašė labai 
plačiu komentarų karo vadų tarpe sulaukusią strateginę 
knygą apie tankų reikšmę moderniame kare. Jis siūlė 
mechanizuoti prancūzą kariuomenę. Prancūzai Charles 
de Gaulle patarimo nepaklausė, bet juo pasinaudojo 
vokiečiai. Jie ne tik išsivertė jo knygą, bet pasigamino 
pakankamai tanką. Gen. Charles de Gaulle, karo pra
džioje vadovavęs prancūzą tanką divizijai, turėjo trauk
tis nuo gen. Heinz Guderiano tanką armijos.

Dviem savaitėm prieš prancūzų — vokiečių paliau
bas, gen. Charles de Gaulle buvo paskirtas krašto apsau-

trims mėnesiams  $5.00
vienam mėnesiui$1.75
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drove, 1739 So. Halsted Sr, Chicago, 
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Polonija Chicagoje
Lenkai apie save turi labai 

tinkamą priežodį — madry po- 
lak po szkodzie — gudrus len
kas po bėdos. Retai kada tas 
priežodis taip pasitvirtino, kaip 
po praeity lapkričio 3 d. rinki
mų, kaip galima matyti jų susi
vienijimo organo “Dziennik 
Związkowy” vedamajame straip
snyje antrašte “Polonia w Chi
cago” (Jie save, tai yra lenkus 
emigracijoje, vadina Polonia, 
panašiai kaip jei mes save Ame
rikoje vadintume Lituania)^

Dėl įdomumo tas vedamasis 
čia pateikiamas ištisai.

Kucharskio, Adomovskio ir 
Piotrovičiaus. pralaimėjimas blo
gai liudija apie Poloni jos solida
rumą. Jei negalime išrinkti sa
vų kandidatų, negalime laukti, 
kad su mumis skaitytųsi kaip su 
rimta politine jėga, su kuria rei
kia skaitytis. Visi trys buvo 
respublikonų kandidatai ir išly
ginimui mažiausiai 250 tūkstan- 

gos ministerijos sekretorium, bet jis nepajėgė paveikti 
karą pralaimėjusių generolų. Tada gen. Charles de Gaul
le siūlė keltis Į Afriką ir iš ten vesti kovą prieš vokiečius. 
Maršalas Petain nutarė siekti paliaubą ir taikos su vo
kiečiais, o gen. Charles de Gaulle pabėgo Į Angliją, iš 
kur, kartu su sąjungininkais vedė kovą prieš vokiečius. 
Gen. Charles de Gaulle teko vesti atkakli kova su buvu
siais prancūzų generolais dėl vadovybės. Dėl to paties 
klausimo jo santykiai buvo Įtempti su gen. Eisenhoweriu 
ir net prezidentu Rooseveltu. Karo meto Įtampa atsiliepė 
ir į pokarini gyvenimą. Gen. Charles de Gaulle pirmas 
pareikalavo JAV iškelti savo karius iš Prancūzijos. Bet 
kai Įsitempė santykiai dėl Berlyno ir atrodė, kad galimas 
atominis karas, gen. Charles de Gaulle gynė sąjunginin
ką teises vokiečią sostinėje.

Dar labiau paryškėjo gen. Charles de Gaulle pozicija 
1962 metais, kai Chruščiovas buvo besiruošiąs Įrengti ato 
mines raketas Kuboje. Prezidentas Kennedy pareikalavo 
išvežti raketas iš Kubos. Sovietų karo laivai, Kubos ne
pasiekę, apsisuko ir grižo atgal Į Juodosios jūros uos
tus. Tuo metu tarptautinė Įtampa buvo labai didelė, ka
ras galėjo prasidėti bet kurią minutę. Tos Įtampos metu 
gen. Charles de Gaulle pranešė prezidentui Kennedy, 
kad Prancūzija, jeigu kiltą karas tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos,, būtų amerikiečių pusėje.

Gen. Charles de Gaullė buvo didelis savo krašto pat
riotas, bet jis buvo draugiškai nusiteikęs ir lietuviams. 
Jis palaikė šiltus santykius su lietuviais Baltrušaičiais, 
gyvenančiais tame pačiame kaimelyje,:- o Maskvoje pa
daryto vizito metu priminė sovietų pareigūnams, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimas turės būti spren
džiamas taikos konferencijoje. Sovietą imperijos valdo
vai suprato, kad karo metu padarytas minėtą kraštą 
“prijungimas” prie Sovietų Sąjungos neturi tarptauti
nės galios, rusai visai neturi teisės panašiai elgtis su lais
vomis tautomis. . . -L

čiy balsų, kuriuos gavo jų opo
nentai negrų apylinkėse (varduo
se), būtų turėję gauti rimtą bal
sų persvarą baltųjų varduose 
ir priemiesčių apylinkėse, o Ku- 
charski net už Cook apskrities 
ribų. Demokratinių oponentų 
persvarą, gautą juodųjų var
duose mūsų kandidatai galėjo iš
lyginti, jei Poloni ja juos būtų 
solidariai parėmusi.

Kaip jau rašėme prieš rin
kimus, Kucharskio kandidatūra 
į valstijos iždininko vietą buvo 
išbandymas ar “downstate” su
virškins lenkišką, pavardę. Išban
dymas išėjo mums nepalankus. 
Dėl to tenka suabejoti, ar arti-, 
moję ateityje bet kuri partija 
beišdrįs nominuoti kandidatą 
su lenkiška pavarde į valstijos 
pareigas arba į Jungtinių Vals
tybių senatorius.

Demokratas Bernard Korzen 
užims Kucharskio vietą kaip 
apskrities iždininkas. Jo dėka 
Polonia gauna tą svarbią pozici
ją. Priedams laimėjo vietą ap

skrities mokyklų superintenden
to; kuriuo bus demokratas R. 
Martwick.

Esant didesniam solidarumui 
ir sugebėjimui balsuoti už sa
vuosius kandidatus, Polonia tu
rėjo progą žymiai padidinti sa
vo politinę padėtį. Deja, nepa

HE

Vilniaus studentai nepaklausė policijos
Lapkričio pradžioje vadina

moji sindikatinė spauda ir Ka
lifornijoje išspausdino straips
nį, apie Sovietų Sąjungos šių 
dienų jaunimo nuotaikas. 
Straipsnio autoriaus sustota ir 
Vilniuje, kuri vadina socialis
tinės Lietuvos respublikos sos
tine. x

“Youth Revolts Hint All Is Not 
Well ir Russia” straipsnis pra
dedamas aprašymu, kaip stu
dentai apie vieną aikštę susi
spietę vaikštinėjo. Policija 
paliepė išsiskirstyti, bet stu
dentai nepaklausė. Tada poli
cija pradėjo veikti — vaikyti. 
Triukšmas tęsėsi apie porą va
landų. Sunkiai sužeistų nebu
vo, bet keletas studentų areš
tuota.

Pabrėžiama, jei toks studen 
tų ir policijos susirėmimas bū
tų Berkeley iar Harvarde, tai 
nuskambėtų labai plačiai, bet 
kadangi tai įvyko Vilniuje, so
cialistinės Lietuvos respubli
kos sostinėje, įvykį apgaubė 
tyla. Tačiau tai reikšmingas 
dalykas, parodus, jog ir Sovie
tų Sąjungoje pasitaiko vaka
riečių modelio revoliucinės 
veiklos prieš esamą tvarką, 
prieš “establishment”.

Vilniaus studentų bruzdėji
mas praeito birželio viduryje 
prasidėjęs po to, kai policija 
neleidusi gatvėje šokti. Ta
čiau tai buvusi lietuvių rusams 
neapykantos demonstracija, 
kuri jau nuo seniai verdanti.

Straipsnio autoriui pasitai
kę sutikti jaunų žmonių, ku
rie nusikundę, jog sunku gau 
ti nusipirkti tinkamų drabu
žių. Išreikštas pasipiktinimas, 
kad valdžios pareigūnų, kom
partijos narių vaikai turi pri
vilegijų ir tuo būdu komuniz
mas auginąs naują, privilegi
juotą klasę.

Leningrade užtikti žmonės 
užkandinėje valgant labai blo
gos rūšies maistą. Su nepasi
tenkinimu išsireikšta, jog tai 
“tikrasis komunizmas, kokio 
sulaukta”.

Laisvė ir demokratiją jauni
mo suprantama kitaip negu 
Sovietų valdžios autoritetas 
aiškina. Jaunimas labai mėgs
tąs laisvės irx demokratijos te
momis diskutuoti, todėl ir 
jaunųjų rašytojų bei dailinin

sinaudojome progą. Kalbos apie 
pusę milijoninę Poloniją Chica
goje yra mitas. Tikrumoje Bo
lonijai priklauso ir dalyvauja jos 
gyvenime vos vos keliolika tūks
tančių asmenų. Abiejų lenkiškų 
laikraščių tiražai tą patį paro
do...

kų kūryboje šios temos liečia 
mos.

Žydų jaunimas nebijąs pa
sisakyti prieš Sovietų Sąjun
gos politiką Izraelio atžvilgiu. 
Jauni žydai nesibiją ir areštus 
išprovokuoti, kad tik žydų 
problemos būtų keliamos aikš
tėn. J. K lauš eikis

POLITIŠKAI
, PASISAKANT
Praeitą antradienį, lapkri

čio 3 dieną, mūsų 25 warde 
rinkimai i daugelį valdiškų 
vietų ir kit, kaip jau žinoma, 
praėjo be didelio piliečių bal
suotojų susidomėjimo. Kiek- 

I vienas atlikęs savo pilietišką 
pareigą lyg kuo nepatenkintas 
žingsniavo namo, o kai ku
riuos nugirdau tarpusavy be
sikalbančius. Tai esą mums 
nieko gero, tik rinkinius lai
mėjusieji galės pasidžiaugti 
gaudami iš valdžios riebius at
lyginimus. Mes piliečiai iš tų 
išrinktųjų nesulauksime, kad 
jie pasidarbuotų mūsų naudai. 
Tik prižadais mes esame pri
valioj ami už juos balsuoti. 
Prieš rinkimus daug ką priža

Ir man teko tūlų kandidatų 
kalbas girdėti ir štai ką jie pa
pasakojo:

Iš, Michigano ežero gersime 
švarų vandenį, iš automobilių 
dūmai nerūks, lėktuvai be 
balso skris nakties metu, per 
miestą kad neišbudinus mie
gančių; valkatos , plėšikai at
sidurs kalėjimuose; seni pen
sininkai gaus daug didesnes 
pensijas ir galės geriau gyven
ti. Ir daug kitokių pažadų klau 
sytojains nesigailėjo.

Tai tik savo rūšies balsuotd'- 
jų apgaudinėjimas, nes po rin 
kimų tie pažadai dingsta ir nie 
ko gero negalima sulaukti.

Kalbant apie mažesniuosius 
valdžios pareigūnus, reikia 
prisiminti ir didžiuosius, ku
rie taip pat savo prižadais pi
liečius maitina. Pa-vyzdžiui, 
buvęs prezidentas Hooveris 
kalbėdamas i visą tautą pareis 
kė apgaulingus pažadus saky
damas, kad Amerikos žmonių 
gerbūvis jau čia pat už kampo 
ir kad kiekvienų namų puode 
bus ne vienas, bet du viščiu-

t

Ponia Jacqueline Onassis, buvusi Ken- 
nedienėz atvyko geroje nuotaikoje į 
New Yorką. Paklausta reporterių, ko 
ji čia atvažiavo, ji atsakė: /zAš čia 

gyvenu".

kai. To gerbūvio mes sulaukė
me. Buvo didelė bedarbė, dau 
gybė žmonių neturėjo iš ko gy
venti ir nemažai lietuvių pra
rado savo namus. Manau dau
gelis iš mūsų, esame ilgo gyve
nimo pamokyti, dėlto turime 
būti atsargūs su tokiais suktais 
politikieriais, kurie visokiais 
gražiais pažadais apgaudinė
dami balsuotojus sulenda į vai 
džios vietas ir rūpinasi tik sa
vo bei savo artimųjų gerove. 
Tiesa, mes turime valdžioje 
sąžiningų žmonių, bet jie bū
dami mažumoje nieko gero ne 
gali padaryti ir mūsų gyveni
mas laipsniškai eina Į blogąją 
pusę.

Nors prezidentas Nixonas 
dažnai kalba apie gerus laikus, 
bet kurgi tie geri laikai? Juk 
jau dabar masės žmonių yra 
be darbo ir jei išliks neišžudy- 
ti ir didelės armijos kareivių 
grįš iš Vietnamo, tai kas tiems 
kareiviams duos darbus? Apie 
tai Nixonas sukandęs dintis 

tyM. jĮdomu, kaip Nixonas, 
nuslėpdamas visas šalies nege 
roves, kalba apie gerbūvį, ku
rio nėra ir jei nebus nieko da
roma tai to gerbūvio niekas 
nesulauks. Gaila, kad toks 
žmogus savo tuščiomis pasa
komis nori Įtikinti piliečius, 
kad jie ramiai lauktų nesulau
kiamo. A. Jusas

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI
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— Tikra Hitlerio banda, —• sukandęs 
dantis, murmėjo Konradas. Ko gero, dar 
pradės po namus vaikščioti ir Įtikinėti, 
kad karas nepralaimėtas.

— Ką darys kareiviai, kad vokiškas ra
dijas nieko daugiau nebetransliuoja, kaip 
tiktai Goebelso pasakas,, — bandžiau pa
teisinti karius. Jie patys nežino, kas čia 
gyvena. Neužmirškime, kad karas dar te- 
beliepsnoja.

Konradas piktai pakratė savo žilą gal
vą ir nusispiovė.

— Svarbiausia, kad sūnus išgytų ir kad 
laimingai sulauktų, ligi visa toji gauja 
gaus galą. Visa kita man neberūpi.

— Atidarykit langą, oras labai tvan
kus, — tariau Konradui, bet jis tik papur
tė galvą. Ne! Atidaryti langą, kad kas iš 
lauko pamatytų ligonį? Niekados.

— Argi nematot, kad langą užstoja ša
kotas kaštanas? Ir norėdamas, niekas 
negalėtų matyti iš lauko, kas dedas, — 
mėginau įtikinti Konradą.

Esu bejėgis prieš jo nepasitikėjimą ir 
baimę. Jis galįs atidaryti langą tik nakties 
metu, kada nėra nė mėnulio nė žvaigž
džių. Net ir tada jis pats užstojus langą. 
Ką gali žinoti, kieno pikta akis dairosi jo 
sūnaus.

— O Heinrichas yra mano geriausias 

berniukas. Jis visuomet buvo ramus ir pa- ■ 
klusnus. Jeigu aš jo nebūčiau laiku paslė- Į 
pęs, tikrai žinau, kad senatvėje nebūčiau 
turėjęs kam palikti viešbuti ir ūki. Jis ne
būtų sugrįžęs, kaip nesugrįžo anie sūnūs.

“Tūkstančiai tokių jaunuolių, kaip ta
vasis Heinrichas, — galvojau leisdamas in
jekcijas. — Ramūs, paklusnūs, palikimo 
verti sūnūs. O kur jie šiandien?” Bet bal
siai to nepasakiau.

Koridoriuje sutikau Brigitę. Palinkėjo
me vienas antram linksmų švenčių ir išsis
kyrėm. Prisipažinsiu, kad man vis dau
giau pradėjo patikti jos tamsūs ilgi plau
kai, supinti į dvi storas kasas, kurios supa 
jos galvą, nelyginant princesės vainikas. 
Jos baltutėlaitis kaklas papuoštas juodu 
kaspinėliu, ant kurio kabo auksinis kry
želis. Liūdnos lūpos labai tinka prie jos 
didelių, tamsių ir ramių akių.

Prie mano durų stovėjo riteris.

— Aš kaip tik laukiu jūsų, daktare, — 
tarė jis, kariškai mane pasveikinęs. Mano 
vyrai nutarė pasilinksminti. Ar nesutik- 
tumėt išgerti stiklą šampano mūsų drau
gystėje?

— Su mielu noru, — atsakiau jam, pa
jutęs staiga nesuprantamą norą pabūti 
drauge su tikrais vyrais, kurių oda šiurpi 
nuo audrų, o širdys kietesnės ir už kalnų 
uolas.

Užėjome į salę, kuri buvo pilna karei
vių, jų tarpe buvo nemaža ir tų. kurie at
keliavo čia su ginklais ir garsiakalbiais. 

Senyvas kareivis grojo armonika, o jau
nesnieji, apsikabinę mergaites, daugiau
sia pabėgėlės iš Vokietijos , suko taip, kad 
net sijonai skrido oru. Ant stalų stovėjo 
nesuskaitoma daugybė šampano bonkų, 
konservu dėžučių, kalnai olandiško sūrio 
ir sausainių. Netrūko čia nei cigarečių nei 
šokolado. Riteris pripylė stiklą šampano 
ir, pasivedęs mane į šalį, pradėjo pasako
ti, kad šias vaišes esą suruošę naujai atvy
kusieji.

— Jų istorija liūdna ir žiauri. Jie turė
jo saugoti maisto sandėlį, patys mažai te
gaudami valgyti. Vieną naktį keli karei
viai sumanė slaptai įlįsti į lagerį ir pasiim
ti keletą dėžučių konservų, bet jiems tat 
nepavyko. Jie buvo vietoje sugauti ir, ko
mendanto įsakymu, atiduoti karo lauko 
teismui; kadangi priešas jau buvo visai 
arti, komendantas įsakė maisto sandėlį 
susprogdintu Pirmą kartą kareiviai pasi
priešino. Jie nušovė komendantą, saky
dami, kad keršija už nekaltai nukentėju
sius draugus, išplėšė sandėlį ir, kaip ma
tote, atvažiavo į nuošalų Tyrolio kaimelį 
laukti savo likimo.

Baigęs pasakoti, jis valandėlei nutilo. 
Su ironiška šypsena žiūrėjo į šokančias po
ras, paskui pakėlė stiklą:

— Prosit!
— Prosit! — atsakiau aš, ir vienu ypu 

išlenkėme iki dugno.
— Ir mes patys atrodome, kaip valka

tos. Niekas mumis nebepasitiki. Ir ne be 
1 pagrindo. Apvylėme savo tėvynę, savo

tautiečius ir patys save. Mano žmona ir 
sapnuot nesapnuoja, kad aš sėdžiu Tyre
lyje ir girtuokliauju. Ji gal galvoja, kad 
aš kovoju vandenyse su priešu; nežino 
dar, kad mano kovos jau pasibaigė — vi
sam laikui.

— Ar laivas nuskendo?

— Taip, Normandijoj. Pavyko išsigel
bėti 42 įgulos vyrams, jų tarpe ir man. Vė 
liau mus priskyrė prie sausumos kariuo
menės. Ach, bet visa tai nuobodu ir bana
lu.

Jis vėl pripylė stiklą šampano ir vėl pa
sigirdo jo kariška komanda:

— Prosit!
Žiūrėjau į jos santūrų, gritžtą, išdidų 

germanišką veidą, ir man staiga ėmė ro
dytis, lyg aš matyčiau kalnų erelį su pašau
tais sparnais, erelį, kuris ir mirtinai su
žeistas, vis dar mėgina laikyti aukštai iš
keltą galvą.

Muzika nutilo, ir vėl visi pradėjo val
gyli ir gerti. Netrūko čia ir vietinių mergi
nų, bet daugiausia vaišinosi vokietaitės, 
Jos net krepšius su savim atsinešė, ir kim
šo ten viską, kas tik po ranka pakliuvo. 
Kareiviai gi bučiavo jas ir šokdino ligi 
paskutinio kvapo.

Jie buvo laisvi! Pagaliau laisvi 1 Jų 
jauni veidai švietė laime, o akys liepsnojo 
džiaugsmu. Numetę sunkius odinius dir
žus, atsisagstę kariškus švarkus, jie šoko 
kaip pašėlę, o jų plaukai draikėsi, tary
tum į jų galvas būtij pūtęs stiprus vėjas.

Jie užmiršo, kad dar neviskas pasibaigė, 
. kad dar tebekrinta bombos, tebemiršta 
kautynių lauke jų draugai, kad čia pat te
bestovi prie lango jų vadas ir riteris. Pro
sit! Kas kam galvoje, kur kas darosi. Te
gyvuoja merginos, muzika ir vynas!.

Išgėrus dar kelis stiklus, ir man širdis 
atsipalaidavo. __ ■

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A F J I E N ' S

Jos visad rašo r
TFTSYB.L

Jau pasirddė knygy rinkoje 
naujausioji Don Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KIIJA1U
336 puslapiai. — Kaina $3.00

Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 
Saliai išleista, lengvai parašyta knyga apie 

etnvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO 8, ILLINOIS
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DR. AIWA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2358 W. 63 rd STREET 
Ofiso telefu PRospect 8-3229 
Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
nuo 7 uu>Q vai, vak. Tree, uždaryta!

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BAUJKAS 
akušerija jk MurtKŲ liuos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, saamDinu 37t-aul2

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S 
-GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tįstai antradieniais ir penKiadieniais. 
Treciad. ir sesmad. oiisas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAUS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmad., ketvirtad. nuo T—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree. 
_____ ir sesiad. tiktai susitarus.

Dr. Ant Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisias.

DR. EDMUND E. C1ARA
2/uy vy. oisr SikEei

Tel.: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, i—9, antram, penkt. lu—4, ir 

seštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

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

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

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

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

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

DR. A. MACIŪNAS
C H i R U R, G A S
Priima tik susitarus

Valandos: pirmad., ketvirtai 5—8, 
/ an trad. 2—-4. : -

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 

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

dieni nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

Tikrina akis.. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

\ 2454 WEST 71st STREET
• Ofiso telef.: HEmlock 4-2.123 

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

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

._ P. ŠILEIKIS, 0. P. |
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med, Ban- 
dažau Speciali pagalba kojoms 

x (Arch Supports) ir t. t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St^ Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

(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

G U Ž A U S K Ų 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

^Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834^

r/ ' '

GRADINSKAS
STALINIS 

RADIJAS - PATEFONAS 
TIK 26 INC. PLAT.

2512 W. 47 ST. — FR‘6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
:--- ' 4

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairi y atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
" 1490 kil. A. AL

♦

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629
Į . —*

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

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

WALTER RASK - RASČLAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. . 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Air All the Way 
30-lb. Limit .

Paskutinė data kalėdiniams- siunti- 
I niams į užsienius siptfi yra lapkričio 
128 d., jei jie siunčiami oro paltu. Vė
liau išsiuntus, paltas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

• V • « • 1 i i- t ■ i i“Kaip žemaičio siuvėjo duktė tapo karalieneX J &

Pasakoja Alsėdžių siuvėjas JOŠA ZUNDELIS 

Užrašė JUOZAS ŠMOTELIS
(Šią pasaką girdėjau du 

kartu. Pirmą kartą, bene 1896 
m., pasakojo Joša Zundelis, ir 
antrą kartą 1904 m. — kitas 
siuvėjas Stanislovas šakys iš 
Plungės valsčiaus. Tada už
sirašiau pasakos turinį, ir da
bar atkuriu. 1969 m. mačiau 
šią pasaką tarptautiniam pa- 
sakyne. Tik ten ne žemaičių 
veikėjai, ne žemaitiška kilmė, 
bet pagrindinės mintys tos 
pačios. J. š.).
Telšių mieste buvo garsus siu

vėjas žemaitis vardu Auksuolis 
Pakuloms. Aš dar buvau vai
kas, o jis jau Žemaitijos bajo
rams rūbus siuvo. Jo vardas gar
sėjo po visus valsčius. Jo gar
sumas, kaip adata, smego į ma
no galvelę ir gundė tapti siuvė
ju. Pakuloms ne tik pats buvo 
garsus, bet turėjo ir garsią duk
terį vardu Auksuolė, kuri savo 
gražumu bei išmintim viliojo pa
čių didžiųjų Žemaitijos bajorų 
sūnus.

Taip siuvėjui Pakulioniui be
garsė j ant, garsas persimetė į 
užsienius ir pasiekė tūlo kara
liaus ausis. Karalius įsakė sa
vo ministeriui pargabenti siu
vėją Pakulonį į jo dvarą. Paku
loms buvo patenkintas savo būk
le Telšiuose, bet karaliaus kvie
timo nedrįso atmesti. Susipaka
vo ir išvyko į svetimą karalys
tę.

Siuvėjas siuvo, o karalius 
džiaugėsi naujus rūbus gavęs. 
Rūbai kaip rūbai, nors ir gra
žūs, bet ne taip patrauklūs, kaip 
siuvėjo duktė Auksuolė. Jos gro
žiu ir lipšnumu karalius negalė
jo atsigėrėti. Jis buvo dar ne
vedęs.

Dėl karaliaus smalsumo Auk
suolei bėdos nebūtų buvę, jei 
tėvas nebūtų išplepėjęs nesą
monę. Jis besididžiuodamas duk
ters sumanumu, netyčia prasi
tarė, kad Auksuolė galinti auksą 
iš šiaudų išpešti. Išgirdęs apie 
auksą, karalius mažne pasiuto. 
Tuoj išbogino Auksuolę į savo 
palocių, atnešė šiaudų ir liepė 
pešti. Auksuolė verkdama atsi
sakinėjo, kad aukso iš šiaudų 
ji nemokanti pešti, bet karalius 
nenusileido. Pasakė: “Moki, ne
moki — p’ešk” Išėjo ir užraki
no duris.

Auksuolė nežinojo ką daryti. 
Sukniubo ant šiaudų ir verkė. Ji 
buvo girdėjusi kalbant, kad ka
ralius už auksą parduotų savo 
motiną, pakartų tėvą, ir savo 
pačią pasmaugtų. Dievai žino, 
jog ji nemoka aukso iš šiaudų 
pešti. Niekad nėra pešusi. Ji net 
nežino, ar šiauduose yra aukso. 
Taip bėdon patekusi, ji verkė 
ir šaukėsi savųjų dievų. (Ji bu
vo krikštyta katalike, bet se
nųjų dievų nebuvo išsižadėjusi, 
— J. Š.).

Po skaudaus verkimo ji ap
stulbo ir lyg be sąmonės tūnojo 
šiauduose. Tuo metu subraškė-
jo langas, susisuko viesulas, ir 
su viesulu įlėkė mažas žmogiu
kas. Toks mažas, kad Auksuolei 
nei pažastų nesiekė. Jis savo ma
ža rankele palietė Auksuolei gal
vą ir paklausė: “Ko tu žlembi, 
Auksuole? Mūsų dievai sakė, 
kad tu esi bėdoj. Kokia čia tau 
bėda ant šiaudų?”

Telšiškio kalbą išgirdysi, Auk
suolė veikiai atsigavo. Nusišluos
tė ašaras ir atsakė: “žlembiu, 
kad nemoku aukso iš šiaudu iš
pešti. Jei neišpešiu, karalius 
marle pasmaugs”. O žmogiukas 
ramino, sakydamas: “Pasitikėk 
savaisiais, Auksuole. Aš esu ta
viškis, nuo Šatrijos; su žemai
čių dievais palaikau ryšius. Bū
čiau ne žemaitis, jei tau nepadė
čiau. Aš tau padėsiu, bet ir aš 
noriu pelnyti. Matau, tu turi 
blizgantį žiedą. Atiduok man 
jį už auksą”. Žiedą jis įsidėjo 
kišenėn, išpešė auksą ir išėjo.

Saulei pakilus į priešpiečius, 
kambarin įėjo karalius. Auksuo
lė miegojo, o asloje blizgėjo krū
velė aukso ir, lyg kraikas, grin
dis dengė šiaudų išpešos. Kara
lius džiaugėsi auksu, bet tiek 
auksd jam nebuvo gaila.

Kitą dieną karalius dar dau
giau šiaudų atnešė, ir vakare vėl 
užrakino Auksuolę sakydamas: 
“Pešk!” Auksuolė vėl šaukėsi 
dievų pagalbos, vėl atskubėjo 
mažasis raganius, paėmė nuo jos 
kaklo gintarinius karolius, išpe
šė auksą ir išėjo. Karaliui ir to 
aukso nebuvo gana!

Trečią dieną atnešė dar dau
giau šiaudų ir liepė pešti. Tą die
ną karalius buvo mandagesnis. 
Jis pažadėjo: “Jei visą šių šiau
dų auksą išpeši, tai tapsi mano 
žmona, o jei ne, tai... “— nedrį
so pabaigti. Auksuolė vėl šau
kėsi dievų, ir vėl pribuvo raga
nius. Jis auksą išpešė, bet ji ne
turėjo kuo atsilyginti. Buvo su
tarta, kad ji atiduos raganiui tą, 
ką turės po metų.

Po šios nakties karaliui auk
so jau buvo gana. Tą pat dieną 
karaliaus dvarionys ėmė ruoš
tis vestuvių puotai. Veikiai įvy
ko vestuvės ir Auksuolė tapo ka
raliene. Siuvėjas Pakuloms su
sidėjo savo daiktus, atsisveikino 
su Auksuole ir karalium, ir su
grįžo į Telšius. Po metų Auk
suolė pagimdė sūnų. Karalius 
džiaugėsi, bet ji nebuvo rami. Ji 
prisiminė raganių ir nujautė, 
kad jis pareikalaus sūnaus už 
auksą.

Kartą, kada Auksuolė su kū
dikiu ruošėsi patalan, į kambarį 
švilpdamas įlėkė raganius ir pa
reikalavo pažadėto daikto. Derė-
josi pusę nakties ir susiderėjo: 
po trijų dienų jis vėl ateis, ir 
jei ji atspės jo vardą, galės pa
silaikyti kūdikį.

Dabar Auksuolei naujas gal
vosūkis atsirado: kaip sužinoti 
raganiaus vardą? Šatrija toli. Ša
triją pasiekti ir sugrįžti per tris 
dienas neįmanoma. Auksuolė ir 
vėl šaukiasi žemaitiškųjų dievų 
pagalbos.

Trečiąją dieną dvaran atva
žiavo gražiais arkliais, gražioje 
karietoje, karališkais Tūbais ap
sirengusi ponia, ir sakė esanti 
Dobilų karalienė, norinti matyti 
savo pusseserę karalienę Auk
suolę. Pats karalius priėmė 
viešnią. Jis nieko nebuvo gir
dėjęs apie Dobilų karalystę ir 
degė noru patirti, bet viešnia 
sakėsi turinti skubų ir asmeniš
ką reikalą prie karalienės Auk
suolės. Karaliui nebuvo kitos 
išeities, kaip suvaldyti savo 
smalsumą ir leisti abiem kara
lienėms pasitarti.

Kai Auksuolė ir Dobilų kara
lienė liko vienos dvi, atvykusioj! 
pasisakė esanti dievaitė Laimė, 
žemaitiškųjų dievų palikuonė. 
Ji norinti Auksuolei padėti, nes 
žinanti, kokia bus jos kančia, 
jei neteks kūdikio. Bet ji ne
norinti užrūstinti ir ano Šatri
jos raganiaus. “Todėl, — sako, 
— tu neišsitark, kaip sužinojai 
jo vardą. Jo vardas yra Pupu- 
pėdas. Kad nekiltų įtarimas, tu 
ne iš sykio atspėk. Sugalvok

Stiklinio pluoito ir plastmasės mišinys vis plačiau naudojamas. Pa* 
veiksle mėtomam elektros stulpe visos dalys gamintos iš naujo mb 

šinio, net ir darbininku kupečio^

hcV.; Mitokiuo vardu u- tik pabai
goje pasakyk tikrąjį’*.

Raganius nemelavo. Ketvir
tąją dieną atvyko. Liepė paruoš
ti kūdikį kelionei, nes tikrai ma
nė, kad Auksuolė jo vardo ne- 
atspės. Jo vardo nežinojo net 
anos raganos, kurios Šatrijoje 
sueigas laikydavo. Kai kūdikis 
buvo paruoštas kelionei, Auk
suolė pradėjo spėti: “Mama ta
ve vadino Mažiuku!” — “Ne!” 
— “Ar nebūsi Konkorėžis?” 
“Ne!” — “A. žinau, tu labai grei
tas, tai buvai pramintas Stir- 
nium, ar ne?” — “Ne!” — “Ti
krai, kad didelio vardo toks ma
žas Pupupėdas tu negavai...” 
Kai tik ji ištarė “Pupupėdas”, ra
ganius susisuko lyg viesulas, ir 
sukdamasis spruko per duris.

Karaliaus ir Auksuolės santy
kiai buvo apydrungni — nei šil
ti, nei šalti, o po poros metų ir 
visai atšalo. Karaliui pritrūko 
aukso, ir jis pareikalavo, kad 
Auksuolė vėl peštų. Ji pasakė 
visą pešimo istoriją, o jis apkal
tino ją neištikimybe. Po to pra
sidėjo nesantaika. Ji vėl šaukė
si dievaitės Laimės.

Vieną kartą karalius ruošėsi 
savo žmoną pasmaugti ir jau bu
vo paėmęs už kaklo, kai atsida
rė durys, ir lyg viesulas įpuolė 
Pupupėdas. Jis bakstelėjo nykš
čiu karaliui į pašonę, ir tas par
griuvo ant žemės. Keletą va
landų pasiraivinęs jis mirė, o 
karalienė Auksuolė užėmė sostą.

Kai sūnui sukako 21 metai, 
jam atiteko sostas, o Auksuolė 
susipakavo ir grįžo į Telšius. 
Pupupėdas jau buvo miręs, o 
prie jo slėptuvės kiekvieną pa
vasarį pupoms pražydus atsiras
davo pupų pėdas.
Aš pats -jau buvau išmokęs siu

vėjo amato, o kai Auksuolė grį
žo, tuo laiku gilinau savo žinias 
pas garsųjį žemaitį siuvėją Auk- 
suolį Pakulonį, — baigė savo pa
saką Alsėdžių siuvėjas Joša Zun
delis.

Upytes Klubas
Lapkričio 6 dieną Talman 

svetainėje 4500 So. Talman 
Avė. įvyko šios organizacijos 
susirinkimas. Narių atsilankė 
daug, moterų daugiausia. Mi
nutės atsistojimu buvo pagerb
tas miręs narys Kastantas An
drėj auskas ir perskaitytas ve
lionio našlės Marijonos Andre 
jauskienės laiškutis* kur ji dė
koja Upytės klubui už vainiką 
ir kitus patarnavimus.

Raštininkei Antaninai Kalys 
neatsilankius protokolas nebu 
vo skaitytas. Išrinkti darbi
ninkai šokių parengimui ruoš
ti, kuris |vyks gruodžio 5 die
ną Talman svetainėje. Nutar
ta trims klubo narėms susir
gus, joms išmokėtos piniginės 
dovanėlės. Užbaigus susirinki
mą M ir A. Radžiukėmj rūpes
čiu buvO vaišės. Koresp.

REMSITE TUOS BIZNIERIŲ?

KURIE GARSINASI

“NAUJIENOSE”

MARQUETTE FUNERAL HOME
vili/ 2533 ’W. 71st Street

Į Telef.: GRovehiU 3-2345-6• An
I ** 1410 So. 50th Ave., Cicero I

H Telef.: TOwnhall 3-2108-9I * sI TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
| I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTILEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI ŠERMENINĖ
DE YOUNG • VROEGH FUNERAL 

HOME

649 East 162nd Street
South Holland, Illinois

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
LEONARD FUNERAL HOME 

10821 S. Michigan Avenue

Chicago, Illinois

Turime šermenims vietos kitose Chicagos dalyse ir prie- I 
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį. 
*

. . . gi
Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

■

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DAIMID j

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

• •• ■ . ■

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

$ — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— WEDNES^ NOVEMBER 11, 1970
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manoma, bet aš turiu vilties, kad 
kada nors galėsi tai padaryti. 
J£su atsiskyrusi nuo visų lietu
vių. Mano amžiuje- kur nors 
keliauti veik neįmanoma. Pati
kėkite man ir priimkite nuošir
džiausius mano linkėjimus. Su 
pagarba,

B. Galvanauskienė”.

Jeigu kas norėtų poniai Gal
vanauskienei parašyti laiškutį, 
kalėdinį sveikinimą arba pasiųs
ti kokią paramą, tai gali rašyti 
tokiu adresu:

M-me Ernest Galvanauskas 
Le Longchamp Avenue, 
Du Golf 73, Aix-Les-Baines,

Savoye, France,
arba pasiųsti Mr. Walter Rask, 
972'7 Western Avenue, Chicago, 
Illinois 60643. Jis mielu noru 
be atidėliojimo jai paramą per
siųs, o artimos kelionės metu gal 
ją ir aplankys. VI. R.

i Galvanauskienei
ar.

į reikia padėti
< Walter Rask - Rasčiauskas 
šiomis dienomis-gavo iš ponios 
B. Galvanauskienės, Ernesto 
Galvanausko našlės, toki laišką:

S “Širdingai dėkoju Tamstai už 
įdomu laišką ir labai vertingą 
S50 dovaną. Gera jūsų širdis 
man išspaudė ašaras. Jūs esate 
gerumo pavyzdys, kuriame pa
sireiškia gilus humanizmas. Ge
tą Jūsų širdis man labai brangi. 
Jaučiuosi, kad turiu globėją, o 
tai man padeda išgyventi žiau
rias gyvenimo valandas. Many
je ir vėl pradeda spinksėti tikėji
mas ir viltis. Žmonės, su ku
riais man tenka dabar gyventi, 
nėra toki sentimentalūs. Jie Į 
viską žiūri labai jau materiališ
kai ir šaltai. Kas lieka senam 
žmogui daryti?
* Man buvo labai Įdomu skaity

ti apie jūsų kelionę. Žinau, jog 
tai yra biznio reikalas, bet vis- 
vien ji Įdomi. Įdomūs jūsų Įs
pūdžiai Japonijoje suruoštoje 
parodoje, kur sutikote lietuvius 
dainininkus. Aš suprantu, kaip 
jų daina sujaudino jūsų širdį ir 
išspaudė ašaras. Gražūs dainos 
žodžiai ir sentimentalus balsas 
visuomet panašiai veikia jautrią 
sielą. Lietuvoje mane panašiai 
veikdavo opera. Dažnai Kaune 
eidavau operų klausyti.

Atidžiai perskaičiau jūsų laik
raštyje tilpusi straipsni ir ma-l 
čiau fotografiją. Turiu pasaky
ti, kad retai tenka skaityti taip 
jautriai parašytą straipsni, ku
ris net ašaras iššauktų.

Dėkoju Tamstai už* dovaną. 
Galėsiu bent vieną ligoninės sąs
kaitą apmokėti. Dabar gydausi 
akis ir ausis. Einu pas specialis
tus. Be to, mane kankina reu
matizmas.

Suprantu, kad Tamstai sukti 
iš kelio ir mane aplankyti neį

MINĖS OPEROS 
SUKAKTI C

Lietuvos Valstybinio Operos 
Jubiliejinio Komiteto 50 melų 
jubiliejinės sukakties minėji
mą ruošti nutarta ateinančių 
metų sausio mėn. 30 d. o 31 d. 
akademija ir banketas. Pa
kviestas sekretorium buvęs 
Valstybės Operos čelistas, mu
zikas Petras Armonas. Pasi
džiaugta sol. J. Krištolaitytės 
— Daugėlienės 10 dol. auka 
jubiliejaus parengimo reika
lams. Ji užprašė du bilietus į 
banketą. Tai pirmoji kregždė.

LMA

dovybei, pakeisti kai kuriuos 
pasenusius, kaip tai Cullerto- 
ną, kuris jau turi 74 metus, 

|Barretą, 70 metų. • 
“,l" '

“Atspėk, kas sugrįžo!”
Jaunas plėšikas Robert Tin- 

son, 17 metų, praeitą ketvirta- 
Idienį užėjęs j Toms Grocery' 
Store, 15701 Lexington St., iš 
sitraukė šaudyklę ir pareikala 
vo pinigų. Savininkas Tom 
Constance, 70 metų pašaukė 

j čia pat buvusi šunį ir vaikėzas 
! išbėgo. - —-

Praeitą pirmadienį vaikėzas 
| vėl grižo dideliu mėsininko 
peiliu nešinas ir sušuko “At
spėk kas usgrįžo!” vėl parei- 

I kalavo pinigų, sužeisdamas 
Constancą Į krūtinę. Kad ir 
sužeistas Constanca spėjo iš 
po žiursto išsitraukti revolverį, 
paleisdamas į plėšiką tris šū
vius .Abu nuvežti į Memorial 
ligoninę Harvey.

HI:LP WANTED — MALE 
Darblninkv Raikla

HOUSEMAN — PORTER

Must be experienced in care of 
Home. Near No.

Must furnish references.
Tel. 787-1238

FURNITURE ANcTfIXTURES
Rakandai ir. (rengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

REAL ESTATE FOR SAVE 
Namai, Žemė — Pardavimui-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

- JA--, ' ■. ,L. I 1   1 -

? SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
C- 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

— PAID QUARTERLY 
6%

Passbooks

£ 51/2%
• - ■

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

Savings Insured to $20,000.

BRIGHTON SAVINGS AND
4071 ARCHER AVE.,

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

— Highest reserves.

IOAN ASSOCIATION
CHICAGO, ILL. 60632

..

’ .  '„L' . . ........  ~ ..... ....

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

'■—■—.... . -------------------------_......................................... ............................ .....  —  —■ - ... -  

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

b___L......  ............_.. -.. . - --_________________ ___ ____________________________0r

• — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— WEDNES., NOVEMBER 11, 1970

.UPIŲ “MISIJA” EUROPOJE

Jaunimo internacionalinės par
tijos (Yippies) steigėjas Jerry 
Rubin, 30, kurs garsiame Chi- 
cagos “Septynių” teisme yra nu
teistas kalėti, bet kol apeliacijos 
teismas jo bylos nepersvarstė, 
būdamas laisvas su dvylikos “re
voliucionierių delegacija” buvo 
išvykę Į Alžyrą pasimatyti su 
pabėgusiu Juodųjų Panterų vadu 
Eldridge CIeaveriu.

Iš Maroko Rubinas su dviem 
palydovais atvyko Į Paryžių, kur 
susišaukęs spaudos konferenci
ją pasakė, kad jo grupė pradėjo 
kampaniją rekrutuoti Europoje 
“jipius”, raginant “deginti sa
vo mokyklas, rūkyti marijuana, 
vartoti narkotikus ir bėgti iš 
savo namų”....

Rubinas yra laisvas už užsta
tą.

Maisto kainos pakilo 5.5%
Agrikultūros departamentas 

paskelbė raportą, kuriame pa
rodoma, kad maisto kainos 
1970 metais yra 5.5 nuošim
čiais aukštesnės kaip buvo 1969 
metais, o 1969 m buvo 5.2% 
aukštesnės kaip 1968 metais.

Ateinančiais 1971 metais, 
kaip departamentas spėja 
maisto kainos per pirmąjį pus
meti “gali truputi pakilti”, maž 
daug 1 ir 2 nuošimčių daugiau 
kaip 1970 metais.

Bendrai už maistą, valgant 
namie ir restorane, šių metų 
sąskaita numatoma būsiant 
§114 bilijonų, aštuoniais nuo
šimčiais daugiau kaip 1969 
metais.

Algės Michigano ežere
Dr. Eugene Stoermer iš Mi- 

chigano universiteeto, Ann Ar
bor, Mich., praneša, kad al- 
gių kiekis Michigano ežero pa 
kraščiais yra jau 10 kartų di
desnis kaip kituose (ne MichL 
gano ežero) vandenyse.

Michigano ežero vandens 
kokybė blogėjanti ypač arčiau 
apgyventų paežerių. Daug 
vandenini žalos< ^padarąs pats 
Sanitarinis distriktas, leisda
mas i ežerą fosforo turinčius 
skysčius. — '

' RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ROOM FOR
RENT...FREE!

Free room for retired man or 
woman who will be companion 

to invalid man.

Call 376-5436

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

' J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
“ • PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACUOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

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

skaidrėmis, šios kultūrinės po _ VALGYKLA. Dvle-
pietos dalyves buvo daugumo- jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
je Birutietės ir Lietuvių, mote
rų klubų federacijos Chicagos 
klubo narės. Paskaita visoms 
labai patiko.

— A.V. Kačinskas ir U. D. 
Garbonkus buvo išvykę Į Hot 
Springs, Ark. Vacys ir Dana 
Garbonkai ten nusipirko na
mus ir persikels gyventi.

— Muz. Jonas Byanskas buvo 
pagerbtas Lietuvos Vyčių cho
ro metiniame bankete 76 metų 
amžiaus sukakties proga. Pa
gerbimas atitiko klasinio one- 
ninko gyvenimą — tyliu pap
rastumu ir ramiu išdidumu. 
Tarpfe Įvairių muzikos kūri
nių; buvo sol. G. Giedraitienės! • v • „ • •r -r. - ■, ' - l

įteigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.
. 3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoj e ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUŠ REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tėl. 434-8786

.t T BY OWNER
išpildyta J. Byansko kompozi- jI0USe for sale or rent Broadview, 
cija “Kaimo prisiminimai”. :charming colonial separate dining 

[room, large 35x150 lot, finished base- 
— P. Daužys gražiu laišku assume mortage with $2,800 nnvsm n-r xinil ronf with nniinn 

patikslino Chicago Today ve
damąjį apie Praną ir Algirdą after 5 P.M. or weekends 525-2655 
Bražinskus, kuriame jie pava- story
dinti Rusijos piliečiais. Laiške related family or INCOME 
sakoma, kad Lietuva prievarta years old with formal dining room, 
inkorporuota Į Sovietų Sąjungą. 
Tai nėra pripažinta daugelio val
stybių ir Lietuvos piliečiai nėra 
praradę savo pilietybės.

LAIMĖ BŪTI SAVININKU
PUOŠNUS 4 BUTŲ mūras, Brighton 

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

centrinėje gatvėje. Kaina — susi
tarsim.

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

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru 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.

PAJAMŲ-MŪRAS, švarus ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mo«; ir California. Kaina tin
ka — $25.000.

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo me
dis. modernios kabinetu -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

: mortage with $2,800 
down or will rent with option. 

Call 654-2170 LOUISE.

partially finished basement, side drive. 
2 ear garage with an extra 

comer lot. 
Widow must sell.

Call 9744500

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parupinariie paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

REAL ĮSTATE AND BUILDERS 
. 2658 WEST 59th STREET

PRospect 8-5454

IŠ CHICAGOS I R Į 
APYLINKIŲ |

___________ ^2 .......... ...

Demokratai nominuosią 
Daley penktam terminui
Patiriama, kad demokratai 

rengiasi aklamacijos būdu no
minuoti Chicagos merą Richar 
dą Daley penktam terminui. 
Tai esą reikalinga išvengti par
tijos susiskaldymui per alder- 
manų rinkimus 1971 metais. 
Be to Daley galėsiąs tuos 4 
metus sunaudoti priauginimui 
naujų jaunų jėgų partijos va-

DALIA BIČIŪNAITĖ

gyvenanti 3236 So. Halsted St., Chica
go, III., baigė Putnam Kataliku Aka
demija Connecticut valstijoje ir ren
giasi studijuoti Illinois Universitete, 
Circle Campus Chicagoįe. Ji buvo ge
ra mokinė, baigė garbės pažymėji
mais. Bičiūnaitė gavo Lietuviu Pre
kybos Rūmy $500 stipendiją mokslui 

tęsti.

r" T R U M P A I "’Į

o
— Amerikos Lietuvių Tary

bos metinis suvažiavimas įvyks 
lapkričio 14 — 15 d. Bismarck 
viešbutyje, 171 W. Randolph 
St. Chicagos Lietuvių Tarybos 
nariai yra prašomi jame daly
vauti. f

— Thomas E. Tauragis, at
siliepdamas Į Chicago Tribune 
vedamąjį „“Double Standard 
on Hijackers” apie. Prano ir 
Algirdo Bražinskų pabėgimą 
iš So v. Rusijos Į Turkiją pa
grobtu lėktuvu, parašė, tam 
laikraščiui laišką, kuris buvo 
atspausdintas. Jame autorius 
primena, kad komunistai gy
venime ir politikoje naudoja 
nevienodus mastus. Antrojo 
Pasaulinio Karo eigoje jie kar
tu su naciais pasidalino Lenki
ją ir Pabaltijo valstybes, bet 
už nusikaltimus prieš tautas 
bei žmones Nuernbergo teisme 
buvo nuteisti tik vokiečiai. So 
vietai Lietuvos laisvės kovoto
jus, kurių žuvo virš 30,000 už 
savo krašto laisvę pristato pa
sauliui kaip plėšikus, o Sibiro 
tremtinius vadina kriminalis
tais ir geresnio gyvenimo ieš
kotojais. Bražinskų tragiškas 
pabėgimas atskleidžia komu
nistinės propagandos melus. 
T. E. Tauragis taip pat išreiš
kia padėką Turkijos teismams 
už politinių pabėgėlių apsau
gojimą. nepaisant Sovietų spau 
dimo.

— Zurn. Stasė Semėnienė 
skaitė paskaitą apie šiandieni
nę Europą, savo įspūdžius pa
iliustruodama spalvotomis

Susirinkimų ir parengimų

— Chicagos Lietuviu Našliu, Našliu- 
kiu ir Pavieniu klubo eilinis narių 
susirinkimas Įvyks lapkričio 13 d., 
penktadieni 8:00 vai. vak. Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd St. Visi nariai 
ir narės gausiai atsilankyti. Išgirsi
te apie ‘banketo pasisekimą, pasitarsi
me apie tolesne veiklą. Po susirin
kimo bus vaišės, šokiams gros J. 
Joniko orkestras.

M. Urbelis, rast.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660 
k _______ r

APDRAUDŲ

Independent 
hsurvce Į j

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

| katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

jimo sąlygos.
j7b”a C E V I Č I U S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

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

-------- --------------------------------------------—    —'—----------------------------- - —>—

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3^775
(Currency Exchange ištaigoj) 

Pigūs automobilių draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T«l.: REpublic 7-1941

DAŽAU NAMUS
B VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

I. RUDIS TeL CL 4-1050

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolls 
J20SH W. 95th St. 

GA 4-8654

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5930

SIUNTINIAI

I LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pesirinlcimes įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

melstas, pinigai.
N___________________________________r

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

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, 
geroje Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.

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

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliumini j aus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į nauius ir sends 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

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6G47

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE


