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H. KLSINGERIS PATARĘS RUSAMS 
NESIKIŠTI I ARTIMUOSIUS RYTUS

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Valstybės veiks drauge su 
Maskva siekiant galutinio susi
tarimo Viduriniuose Rytuose, 
pareiškė Valstybės sekretorius 
Kisingeris antradienį, bet per
spėjo sovietus nemėginti pa
kenkti naujai pasirašytam Sina
jaus susitarimui tarp Izraelio ir 
Egipto.

“Jungtinės Valstybės nesiekia 
sau jokių išrokavimų Viduri

niuose Rytuose”, pasakė jis Cin
cinnati Prekybos Rūmams. “Dėl 
to Jungtinės Valstybės negalėtų 
suprasti ir turėtų pasipriešinti 
bet kurios pašalinės valstybės 
bandymams pakenkti Egipto-Iz- 
raelio sutarčiai. Siekdamos pil
nos taikos Jungtinės Valstybės 
yra linkusios veikti drauge su 
Sovietų Sąjunga”, kalbėjo Ki
singeris.

Sovietai iki šiol oficialiai dėl 
Egipto-Izraelio pakto nieko ne
pasisakė, bet sovietų spauda pik
tai kritikuoja tą sutartį ir Egip
to prezidentą Sadat, kam jis tą 
sutartį pasirašė. Bendrai sovie
tų spauda remia radikalų arabų 
veiksmus.

Prezidento nuomonė 
apie integraciją

WASHINGTONAS. Savo 
nuomonei dėl mokinių autobu
sais vežiojimo rasinės desegre- 
gacijos tikslais, prezidentas For
das antradienį spaudos konfe
rencijoje perskaitė 1974 metais 
išleistą švietimo Akto (Educa
tion Act) amendmentą, kuriuo 
rekomenduojama išbandyti sep
tynis kitus būdus prieš prade
dant vartoti mokinių “businimą” 
rasių desegregacijos tikslais. 
Patį “businimo” tikslą vietoje 
vadinti priemone “rasiniam ba
lansui pasiekti” prezidentas pa
vadino priemone “švietimo ko
kybei pasiekti”.

Gyventojai entuziastingai su
tiko prezidento kalbas, pasaky
tas įvairiose JAV vietose, kur 
jis išdėstė savo nuosaikias pa
žiūras į mokinių “businimą”.

Bostonas. — Baltieji paaug
liai antradienę bandė padegti 
Charlestown policijos stotį ir 
akmenimis bei plytgaliais iškūlė 
mokyklos 18 langų stiklus, pro
testuodami prieš mokinių kilno
jimą siekiant mokyklų integra
cijos. Prieš tai juodukai paaug
liai akmenimis apmėtė septynis 
autobusus, kuriuose baltieji mo
kiniai buvo vežami

Protestai senatoriams 
prieš algų pasikėlimą

CHICAGO. — Illinois senato
riai Percy ir Stevenson aptvin- 
dinti laiškais ir nespėja klausyti 
telefonais žmonių nepasitenkini
mo, Kongreso nariams automa
tišku sau algų padidinimu pra
gyvenimo pabrangimui išlyginti. 
Senatorius Charles Percy balsa
vo už bilių, kuriuo algų pasikė
limas legalizuojamas.

Piliečiai sako, kad Kongreso 
atstovai yra ganėtinai gerai al
gomis aprūpinti, o jei dar leisti

. I!> VISO PASAULIO
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ALYTUS. — Lenkų (LWIL) 
rašo: Lietuvos Alytus prie vidu
rinio Nemuno palaiko gana gy
vus santykius su lenkiškąją Su
valkija. Neseniai grupė lenkų 
turistų lankėsi Alytuje. Ten ap
lankė šaldytuvų fabriką ir mė
sos bei medvilnės kombinatus. 
Lietuviškieji šeimininkai sve
čiams iš Lenkijos parodė doku
mentinį filmą pavadintą “Ir su
sirinko visa Lietuva”. Beveik 
tuo pačiu Suvalkuose viešėjo lie
tuvių delegacija, susidedanti žy
mia dalimi iš liaudies švietimo 
darbuotojų.

DETROITAS. — UAW (auto- 
j mobilių darbininkų unijos) nacio 
'nal. Fordo Taryba priėmė nuta
rimą, kad derybose dėl naujo 
kontrakto 1976 metais bus svar
stomas trumpesnės darbo savai
tės klausimas. Uniją mano, kad 
atėjo laikas “sutrumpinti darbo 
savaitę nesumažinant uždarbių 
ir naudos”. Argumbentuojama, 
kad trumpesnės darbo savaitės 
leis darbininkams ilgiau pasilsė
ti, sumažins nedarbą ir nepa
daugins viršvalandžių.

WASHINGTONAS. — Pirmą 
kartą Armija paleidžia iš tarny
bos skaičių reguliarių karininkų, 
kurie tarnybą Armijoje buvo pa
sirinkę sau kaip karjerą. Iki šio 
rugsėjo pabaigos paleidžiami iš 
tarnybos 625 karininkai, o iš vi
so iki 1976 m. birželio 30 d. bus 
paleisti 2,138 karininkai, palie
kant Armijoje pastovų karinin
kų skaičių 98,125.

LISABONAS, Portugalija. — 
Derybos naujai — šeštai šiais 
metais — valdžiai sudaryti vėl 
sugriuvo, kai Liaudies Demokra
tų partija atsisakė dalyvauti val
džioje lygiomis teisėmis su ko
munistais. Per dvi savaites tru- 
kurias derybas ministerių kabi
netui sudaryti buvo paskirtas tik 
vienas — užsieniu reikalu mi- 
nisteris maj. Ernesto Melo An- 
tunes, nuosaikus karininkas, 
daug padėjęs nuversti iš prem
jero pareigų komunistų šalinin
ką generolą Vasco Goncalves.

BLAINE, Wash. — Jungtinių 
Valstybių pasienių kontrolė iš
ilgai siena su Kanada pradėjo 
įrengti vadinamus seisminius 
sensorius (labai jautrius įrengi
mus), bet ne žemės drebėji
mams sekti, o “pajusti” nelega
liai per sieną bandančius nelega
liai pereiti asmenis. Sienos pa
trulių pranešimų magnetiniai ir 
seisminiai sensoriai įrengiami ir 
165 mylių sienos tarpe New Yor- 
ko valstijos rytinėje dalyje ir 
Maine valstijos vakarinėje sie
nos dalyje. Tokia sustiprinta 
sienos apsauga įrengiama ry
šium su 1976 metų vasarą Mon- 
trealyje įvykstančia pasauline 
Olimpiada.

Prezidentas Fordas, Kisingerio patariamas, nepriėmė rusu rašytojo Aleksandro Solženicyno tą dierrą, kai 
pastarasis pageidavo. Vėliau prezidentas Fordas pa keitė savo nuomonę ir atidarė duris rūsy rašytojui, 
bet pastarasis nepanoro erti į Baltuosius Romui. Šių metu liepos 15 dieną senato pasitarimų salėje se
natoriai priėmė Solženicyną, jį pasveikino iriiUįposė jo kalbos. _Paveiksle matome sen. Henry Jacks©- 
ną, pagerbimo-iniciatorių, sveikinantį atvykusį rašytoją Solženicyną. Kaip senatorių sveikinimai, taip ir 

Solženicyno pasakyta kalba įtraukta į kongreso rekordus.

BRITANIKOS LEIDĖJAS PASIŽADĖJO
TAISYTI SEKANČIĄ LAIDĄ 

Daugybė laišku ir prof. R. Misiūno darbas 
privertė leidėją atitaisyti klaidą

NEW YORK, N. Y. — New York Times trečiadienio nume
ryje įdėjo naujo Britanikos leidėjo pareiškimą apie padarytą di
delę klaidą. Jis prisipažįsta, kad jį paveikė gauti laiškai ir prof. 
R. Misiūno viešumon iškelti netikslūs faktai.

Savininkas pareiškė, iki šio 
meto visas žinias apie Lietuvą ir 
kitas Pabaltijo valstybes teikė 
laisvojo pasaulio mokslininkai, 
todėl jis nutaręs pakeisti proce
są. Jis kreipėsi į sovietų moks
lininkus, kad jie suteiktų infor
maciją.

Dabar jis yra įsitikinęs, kad 
sovietų mokslininkai negali būti 
objektyvūs, lietuviai jam nuro
dė, kad jie kraipo faktus, todėl 
jis yra nutaręs atitaisyti klai
das sekančiame entciklopedijos 
numeryje.

jiems algas automatiškai didinti 
pragyvenimui išlyginti, tuomet 
senatoriai ir kongresmanai ma
žiau rūpinsis infliacija.

Kinai nepatenkinti
PEKINAS. — Kinija piktai su

kritikavo Jungtines Valstybes už 
tai, kad atšaukė grupės Ameri
kos miestų merų (burmistrų) 
ekskursiją į Kiniją, kuri turėjo 
įvykti šio mėnesio 15-29 dieno
mis. Kinai kaltina JAV “nepa
grįstu nusistatymu” prieš kinų 
autoritetus ir “mėginimu nusta
tyti nepriimtinas sąlygas.

Austin mokyklos sargas 
areštuotas už narkotikus
CHICAGO. — švietimo Tary

bos saugumo tarnautojas Willie 
Brown, 44, gyvenantis 4823 W. 
Hubbard street, suimtas už nar
kotikus. Bropn buvo Austin 
aukštesniosios mokyklos sargas, 
kurio bute rasta $80,000 ver
tės meksikoniško heroino. Poli
cija Browną sekė tris savaites, 
ir nustatė, kad jis buvo Chi
cagos vakarinės dalies gaujų 
narkotikais aprūpintojas.

Uraganas Eloise
SAN JUAN, Porto Rico. — 

Uraganas Eloise praėjo pro Por- 
toriko, ją tik pakraščiu paliesda
mas, 7 žmones užmušdamas, dau
giau kaip 6,000 žmonių palikda
mas benamiais ir vandeniu ap- 
semdamas tuzinus kaimų. Ši 
tropiku audra 75 mylių per va
landą greičiu traukia Dominin
konu ir Haiti respublika krypti
mi. Portorikai nuostolių padary
ta milijonais dolerių.

Beirute paliaubos
BEIRUTAS, Libanas. — Li

bano valdžia antradienį paskel
bė tarpusavio “karo” paliaubas. 
Ramybei mieste palaikyti pas
kirtos Libano vidaus saugumo 
pajėgos ir Palestinos partizanai. 
Prieš paliaubas paskelbiant krik
ščionys ir mahometonai mortarų 
ir kulkosvaidžių šaudimais dar 
10 asmenų užmušė.

Prezidentės vietininkas 
keičia Argentinos valdžią'

BUENOS AIRES. — Prezi
dentei Izabelei Peron išvykus 
pusantro mėnesio poilsiui, jos 
vietoje laikinai paliktas preziden
to pareigoms Italo Luder nieko 
netrukęs paskyrė jau du naujus 
ministerius — vidaus reikalams 
Angel Robledo ir krašto apsau
gos Tomas Vottero. Pranešama, 
kad Luder planuoja dar daugiau 
ministerių pakeitimų. 1

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
c

o Valstybės Departamentas 
neteikia jokių žinių apie Eritrė
joje pagrobtus keturis ameri
kiečius. Su grobikais departa
mentas nenori jokių ryšių, bet 
Abisinijos vyriausybė prižadėjo 
pagrobtuosius surasti ir išlais
vinti.

♦ Edwardui Kenedžiui atsisa
kius kandidatuoti į prezidentus 
ateinančinais metais, Sargent 
Shreiver pareiškė, kad jis pats 
rengiasi kandidatuoti.

♦ Skleidžiami gandai, kad 
Chicagos meras Daley pataręs 
senatoriui Adlai Stevensonui 
siekti demokratų partijos no
minacijos prezidento pareigoms. 
Pats meras tuo tarpu jokio ofi
cialaus pareiškimo tuo reika
lu dar nepadarė.

♦ Specialistai apskaičiavo, 
kad atominio karo pradžioje, 
jeigu rusai užpultų amerikie
čius snaudžiančius, žūtų apie 22 
milijonai amerikiečių.

-*• Prancūzų ir britų pats grei
čiausias sprausminis lėktuvas 
Concorde pradės vežioti kelei
vius tarp Londono ir Persijos 
įlankoje esančio Bahtein sausio 
4 dieną, prancūzai tada pradės 
vežioti keleivius tarp Paryžiaus 
ir Brazilijos.

NEW YORK AS. — žurnalas 
Time rašo, kad Sovietų Sąjunga 
“smailakiauja” į Pietinio Viet
namo Cam Ranh įlanką, kur ji 
nori įsirengti savo laivynui ba
zę, tačiau šiaurės Vietnamas 
esąs tam priešingas. Jungtinės 
Valstybės prieš Pietų Vietnamo 
kapituliaciją Cam Ranh įlankoje 
pastatė masinį uostą, kurs kaš
tavo $130 milijonų, šiaurės Viet
namas yra priešingas leidimui so
vietams gauti bazę tame uoste, 
kadangi tai supykintų Kiniją.

I SENATĄ IŠRINKO JAUNĄ 
POLITIKĄ JOHN A. DURKIN

Respublikonu atstovui gerokai pakenkė buvę 
jo ryšiai su Watergate bylos dalyviais

CONCORD, N. H. — Visi krašto politikai labai atidžiai sekė 
New Hempshire valstijos rinkiminę kampaniją, nes vyrauja įsiti
kinimas, kad ji mažai kuo tesiskiria nuo ateinančiu metu prezi
dentiniu ir kongreso narių rinkimų. Važinėjo į New Hampshire 
penesnieji kalbėtojai, o paskutinę savaitę ten buvo nuvykęs net 
prezidentas Fordas ir pasakė tris svarbias kalbas, patariančias 
rinkti į senatą respublikonų atstovą Louis C. Wyman. Vietos gyven 
tojai ramiai išklausė prezidento kalbos ir patarimų, bet jų nepa
klausė.

Fordas susirūpinęs N. 
Hampshire rinkimais

Prezidentas Fordas yra dabai 
susirūpinęs Hampshire valstijos 
rinkimais. Kongreso atstovai ir 
komentatoriai labai įvairiai in
terpretuoja Durkino laimėjimą 
ir prezidento Fordo siūlyto Wy- 
mano pralaimėjimą.

Kongreso demokratai tvirti
na, kad New Hampshire gyven
tojai atmetė ne tik Wymana, bet 
visą prezidento Fordo ekonona?/ 
nę programą.

Respublikonų vadai pastebi, 
kad kandidatai valstybės parei- 

.goms turi būti į bylas neįsivėlę 
ir neįtariami žmonės. Preziden
tas Fordas ir visa republikonų 
partijos vadovybė yra rimtai su
sirūpinusi priemonėmis paveikti 
krašto gyventojus įvairiais pa
grindiniais krašto politikos klau
simais.

Negavo Įsakymo 
naikinti dujas

WASHINGTONAS, D. C. — 
'Prezidentas Niksonas buvo įsa
kęs sunaikinti visas valstybės 
sandėliuose buvusias nuodingas 
dujas. Naujai pasirašyta tarp
tautinė sutartis reikalavo sunai
kinti nuodingas ir labai pavojin
gas dujas.

Dabar paaiškėjo, kad FBI ži
nioje buvusi nuodingų dujų da
lis nebuvo sunaikinta. FBI vir
šininkas Colly pranešė senato 
komitetui, tyrinėjančiam šitą 
klausimą, kad jis nežinąs, kaip 
galėjo atsitikti, kad prezidento 
įsakymas nebuvo įvykdytas.

Tuo tarpu Dr. Nathan Gor
don, buvęs cheminio skyriaus vir
šininkas pareiškė komitetui, kad 
FBI niekad negavusi įsakymo su
naikinti nuodingas dujas. Pre
zidentas Niksonas pasirašė įsa
kymą, bet tas įsakymas tarny
bos keliu nebuvo praneštas FBI 
vadovybei.

Ozono padaugėjo
CHICAGO. — Wallace Pos

ton, aplinkos apsaugos kontro
lierius, praeitą antradienį pa
skelbė jau penkioliktą perspėji
mą pasisaugoti ozono. Kaip ir 
pirmesniais atvejais, Poston pa
taria ir plaučiais negalaujan- 
tiems pasilikti viduje ir vengti 
sunkesnio darbo. Antradienį 
ozono kiekis siekė .088 dalies vie
name milijone dalių oro. Riba 
ozonui nustatyta .070; visa, kas 
daugiau yra nesveika. Tas pats 
perspėjimas galiojo ir trečiadie- 

'niui.

Galutini daviniai sako, kad 
New Hampshire rinkėjai atida
vė 140,247 balsus už demokratų 
kandidatą į JAV senatą John A. 
Durkin ir tiktai 113,000 balsų 
už respublikoną Louis S. Wyma
na. Durkinas yra 30 metų Newr 
Hampshire valstijos apdraudos 
komisionierius, o Wyman jau bu
vo buvęs JAV senate, bet nelai
mėjo gyventojų pasitikėjimo. 
Patys respublikonai tvirtina, kad 
jam pakenkė įsivėlimas į Water
gate bylą, — jis kolektavęs pini
gus bėdon patekusiam Water- 
■gatę bylos nariams. Amerikos 
politikai privalo būti švarūs. Jei- 
ku kuris bent kartą kyšiais ar
ba pinigų prievartiniu lupika
vimu pradėjo garsėti, tai tokio 
nebenori net ištikimiausieji par
tijos nariai.

New Hampshire rinkimuose 
Durkin gavo 53% paduotų bal
su, o Wyman gavo tiktai 43%. 
Likusius tris nuošimčius gavo 
vadinamos Amerikos partijos at
stovas Carmen C. Chimento. Jis 
gavo 8,853 balsus. Durkin gavo 
daugiau balsų, negu Wyman di
desniuose miestuose. Manches- 
teryje, kuriame abu kandidatai 
gyvena, Durkin laimėjo didelę 
daugumą. Prieš penkias dienas 
prezidentas pasakė rinkimines 
kalbas Portsmouth ir Nashua 
miesteliuose, bet jos Wymanui 
nepadėjo, nes ir ten Durkin ga
vo daugumą balsų.

Durkino rinkiminės kampani
jos vadovas Joseph Grandmai
son pareiškė, kad žmonėms jau 
nusibodo dabartinė vyriausybė, 
jie nori pakaitų, todėl ir balsavo 
už gerai jiems pažįstamą jauną 
ir gražiai pakalbėti galintį Dur- 
kiną. Tuo tarpu Wyman buvo 
įveltas į pinigų rinkimą Niksono 
rinkiminei kampanijai. Visa tai 
buvo iškelta viešumon Wa
tergate bylos metu. Durkinas 
labai sumaniai panaudojo šį Wy- 
mano netaktą ir sudarė įspūdį, 
kad neverta siųsti į Washingto- 
ną žmogaus, kuris nemokėjo sto
vėti toliau nuo pasipinigavimo.

Vos rinkimams pasibaigus, 
New Hampshire valstijos polici
ja surinko suskaičiuotas balsa
vimo korteles ir išsivežė į Con- 
cordą, valstijos sostinę. Parei
gūnai bijo, kad kas nebandytų 
klastoti rinkiminių kortelių.

šilčiau.
Saulė teka 6:33, leidžiasi 6:55.



NAUJIENOS iš PALM BEACH, FLORIDOJE
‘6yVd Idbhb Veikla

K Si p kiėkvfėnaSs nfefaia, taip' 
ir šiais vasaros mėnesiais Flbri- 
da i^ttfštėją. 'Suriiažėją ttirrirtio 
pramanė, o ir daugelis vietiniu' 
gyventojų patraukia šiauren ap- 
llrirttyti giminų ir draugų ar at
sigaivinti Kanados pavėsiais ir 
gaivistis ežerais. Tad ir mūsų 
Juno Beaęh paplūdimys šiais pa
skutiniais keliais mėnesiais buvo 
tuštokas ir, išėjęs rytmečiu pa
sivaikščioti palei Atlantą, vos ke
lis mūsiškius begali užtikti gai
vinantis okeano bangose. Sa
vaime šiuo laikotarpiu ir visa 
Floridos lietuvių visuomeninė 
ve:kla aprimsta ir visi visuome
nininkai pasiima “neapmoka
mas” atostogas. Bet ruduo ir 
žiemos mėnesiai beldžiasi į duris, 
oras pamažu vėsta fr visas Flori
dos gyvenimas pamažu atgyja ir 
ima įgauti įprastinį atspalvį.

Palm Beach Lietuvių Klubas 
po ilgesnės pertraukos suskato 
vėl atgaivinti savo veiklą ir rug
sėjo men. 6 d. sušaukė narių su
sirinkimą. Džiugu, kaid po va
saros atostogų šis susirinkimas 
buvo ypatingai gausus -— susi
rinko per dvi dešimtys narių ir 
keli svečiai.

Pirmiausia iškilmingai buvo 
prisiminta Tautos šventė. Sugie
dojus Tautos himną, klubo pir-

•Mfnfokas -J. Daugėlą suglausto
mis fnintimis pririttffiiė rugsėjo 
'B čHėtio's istorinę reikšmę ir šu- 
gretfno ją su šiančffęrrfrie mūsą 
šalies tragedija bei pažvelgė į 
tautos patvarumo galimybes il- 
-giems rusiškos komunistinės 
okupacijos metams kantriai pa
kelti.

Po minėjimo buvo plačiai ap
tarti ir išdiskutuoti visi “kiti klu
bo veiklos reikalai. Pirmininkas, 
darydamas valdybos pranešimą, 
apgailestavo, kad paskutiniu lai
ku negailestinga mirtis iš mūsų 
tarpo išplėšė du veiklius ir la
bai lojalius narius: kun. A. Biels- 
kį ir Juozą Papievį. Jų brangi 
atmintis pagerbta visuotinu su
sikaupimu. Klubo valdyba, su
žinojus apie “Dirvos” laikraštį 
ištikusią nelaimę, tuojau suska
to parinkti kiek aukų ir paremti 
šį laikraštį. Skubomis buvo su
rinkta ir “Dirvai” perduota 274 
dol. Aukotojų tarpe buvo ir to
kių, kurie “Dirvos” neskaito ir 
tai parodė, kad Horidos lietu
viai labai brangina lietuvišką 
spaudą iš esmės ir vertindami 
jos bendrąją reikšmę rūpinasi 
jos išlaikymu.

■ Klubas ir šiais metais rengia 
Naujųjų Metų sutikimo balių. 
•Šis subuvimas įvyks didžiojoje

Pietinėje Aliaskos dalyie jau įrengiami tankai pusei milijono sta
tinių aliejaus, atplaukusio iš šiaurės Aliaskos. įrengti Jankai tu
rės smailiu? stogus, kad sniegas neužverstu dangčių. Šie tankai 
įrengiami Valdez uoste. Iš šių tankų aliejus bus pilstomas į stati

nes ir vežamas laivais į Pacifiko pakraščius.

tr “voldemarimnluš” šiandienJ 
gerbiu už didelės jų daugumos ViUCHdlM |)lKtdUdIlUl 

kratiniame fronte, " kovojant užteko vienos kulkos
jame griežtai su okupantu, ly
giai kaip ir su mūsuose pasi
reiškiančiomis antidemokrati
nėmis tendencijomis ir kitomis 
mūsų viešojo, ypač gi bendruo-jsan Jose, kurs su .38 kalibro re- 
meninio gyvenimo nedorybė
mis.

SAN JOSE, Cal. — Taiklus 
šaulys policininkas vienu šūviu 
pirmadienį nudėjo 24 metų am
žiaus banditą Fred Salomon iš

i PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
f LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
P Dr. Juozas, Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis

ta Chičagoje 1966 metais paties_ autoriaus lėšomis. Knygą dviejų da
lį Ižų: žemės ūkio švietimo problemos ūkinirikų krašte. II dalis: žemės 
g ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo, žodyje.rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
1 nebūtų sutrukdęs Lietuvos. nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su

griovęs gražiai LŠaūgusių ir. suklestėjusiu Lietuvos politinių^ ekonomi- !
6' ųių ir kultūriniu laimėjimų,,, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
f “tautą, galėtų didžiuotis ir daūgauti saVo žętnrės ūkio kultūros vaisiais 
s ir prilygti pačioms iškiliosioms Enrols tautoms”.

Knygos, apie žemės ūkį /atrodo žemdirbiams skaityti, kadangi
absoliuti lietuvių, tautpįs dauguma (88:12%) buvo ūkininkai ir, po pa
saulį Išblaškytų lietuvių absofruti -dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai;; m?ba ūkininkų; vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti "nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- s 
maii Tėvynei Lietuvai”. ; ,. } » - / r •

Khyįjos 300 puslapio su daug -vaizdelių ir lentelių, kairia tik $5.00.
Gatmrima Naujienose. ; 'į. . '

čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STRICT, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pašinsime.

Holiday Inn viešbučio balių sa
lėje. Valdyba yra numačiusi 
šiam subuvimui dar geriau pa
sirengti, paįvairinti visą progra
mą ir įvesti kažkurių naujenybių. 
Tad visi svečiai iš . šiaurės turės 
malonią progą toli atitrūkę nuo 
savųjų namų nors kelioms va
landoms vėl pasijausti savųjų 
tautiečių bendrijoje ir lietuviš
koje nuotaikoje pasitikti Nau
juosius Metus. Kadangi tuo me
tu aplamai Floridoje būna didėlė 
spūstis ir visas turizmas pasie
kia savo kulminaciją, tad pa
tartina mūsų tautiečiams, kurie 
jau dabar numato šventes pra
leisti Pahn Beach apylinkėse, ne
delsiant susitvarkyti su apsigy
venimo galimybėmis' ir patikinti 
vietas Naujųjų Mėtą baliui.

Keliems valdybos nariams iš 
valdybos pasitraukus Į valdybą 
įėjo A. Juozaitienė ir Vladas ži
bąs. Šis klubo susirinkimas pra- 
ėjo kūrybingoje nuotaikoje ir jį 
gražiai, pavyzdingai pravedė su
sirinkimo, pirmininkas. Vladas ži
bąs. Sekretoriavo Vincas' -Mic
kus.

Šiomis dienomis pastoviam gy
venimui į Juno iš Clevelando at
sikėlė Šalkauskų šeima. Jie pa-

sistatė puikų-namą ir šiuo metu 
išgyvena visus įsikūrimo vargus. 
Abu Šalkauskai įstojo į klubą.

Prieš kelis mėnesius Ocean 
Lodge motelio savininkai A. ir 
A. Pilypavičiai pasitraukė iš pre
kybos ir šį motelį perleido ki
tiems. Pilypavičiai yra labai ga
būs prekybininkai. Jie gražiai 
tvarkė šią Įmonę ir dėl savo ma
lonaus ir draugiško būdo labai 
lietuvių tarpe išpopuliarino 
Ocean Lodge. Tad daugelis mū
sų tautiečių tikrai pasiges šios 
malonios lietuviškos svetainės, 
kurioje turėjo progą maloniai 
praleisti atostogas ir pasisve
čiuoti. ; • ; , .

Džiugu, kad dar Juno Beach 
vasarvietėje yra likę Albinos ir 
Vytauto Tomkų- Sapphire Sea 
motelis, kuriame lietuviai dar 
gali lietuviškoje .aplinkoje pra
leisti atostogas jir lengvai • pa
bendrauti su šios apylinkės savo 
tautiečiais. Tomkai yra nuolati
niai visos lietuviškos spaudos rė
mėjai ir jų motelyje svečiai per 
visus metus gali rasti visus laik
raščius žurnalus ir kitus-perio
dinius leidinius.

J. Dgl.

o) Is visų . 'ėhfiąos politinių 
grupių, ihano nuomone, šva
riausios ir nesusitepusios yra 
tos, kurios buvo opozicijoje ir 
krašto nevaldė arba tik trum
pą laiką valdė. Taip jau gyve
nime yra, kad prie valdančių
jų prisiplaka visokių nedori-.1 
lių, arivistų, kurie savo nedo
rais darbais sutepa ir gerą tu 
vadovaujančiųjų grupių var
dą. Bet užtat los krašto neval
džiusios grupės turėlii tą su
prasti ir būti kraštą valdžiu
sioms už jų padarytas valdy-i 
'mo metų klaidas (sakyčiau, 
gal už jų turėtus “nelaimingus 
atsitikimus”) joms atleisti.

6) Apskritai, vertindami! 
šiandien vieni kitų praeities! 
'darbus vastybėje, žiūrėkime 
ne tik į tau ką kas. mūsų nuo
mone, tautai ir valstybei blo
go padarė, bet ir ypač į tai, 
kokiais tikslais ii kokia valia 
— gera, ar bloga valia — tą 
darė, nes blogis padarytas be 
piktos valios, tik per klaidą 
žmogų pateisina. Jei taip gal
vosime ir jausime, tai būsime 
vieni prieš kitus ir prieš ateitieji 
kartas teisūs net ir be vieni ki
tiems paskelbtos amnestijos, 
kurią prieš savo mirtį tremty-; 
je pasiūlė mums padaryti di-į 
dysis mūsų tautos ir valstybės 
vyras (gal net ir daugiausia 
nuo A. Smetonos “diktatūros’’ 
įvedimo nukentėjęs) Dr. Ka- 
zvs Grinius.

skleidimą, atsakant j Jūsų man 
padarytą pastabą.

Su didele pagarba ir geriau
siais linkėjimais.

Jūsų P. Stravinskas

volverru rankoje buvo pasigro
bęs keturis žmones įkaitais ir 
reikalavo jam duoti lėktuvą su 
visu personalo, ginklu ir/amu
nicija. Piktadaris terorą pradė
jo sekmadienio naktį, (^laužda
mas į privatų butą, kur radęs 
vieną moterį su keliais vaikais 
peiliu ją perdūrė į širdį, ir bėg
damas į aerodromą susirinko net 
keturis asmenis įkaitais, bet ne
gavęs didelio lėktuvo, pareikala
vo mažo lėktuvo su vienu pilotu, 
bet beeidamas vienu įkaitu pri
sidengdamas, buvo taiklaus šau-

Chicago, 1975 m. rugsėjo 13 d J lio policininko hūšaūtas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metamai7722 George St.

La- Salle, PQ., Montreal 690, 
Canada

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 

prenumeratos 
mokesčiu

(Reguliari prenumerata — $10.00)

(Pavardė ir vardas)

(Tikslus adresas)

išėjusi iš spaudos ir galima gau’ti knygtĮ rinkoje f
r _į AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA į 
s Dr Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- į 
i— ~ t * ’ Bgas daryti įtakos į krašto-politiką. 102 psl. Kainą ^1.50. J 

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba l&oriėy Orderis J

I
 bus pasiųstas tokiu adresu: ... I

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted St., Chicago, III. f6b608 ,

Dr.

D r.

Tikiuosi, kad Jūs, malonus 
.pone Prūsi, mane dabar (lan
giau suprasite ir neužpyksi te 
ant .manos už šitą, .saves atsi-

GEROS DOVANOS .<
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJttNdsi*' 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ... .....
Minkštais viršeliais tik

A. J. Gussen
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik.

Galima tarp pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arbą 
money orderį.

— AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS žAŽ^tSr

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60&O8
■LALj j

Jšu Ktirts taikąs atspausdintą ii galima gauti knygų rinkoje

LTlfcAGOS l.IETI VIV ISTORIJA
Aleksov Abrose knyga aprašanti paskatinių 90 (1869-1959) metų 

Chicago's lietuviu . gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
CIO. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon utvažiavęs lietuvis,, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų šubrganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios' įsteigti laikraščiai, kurių Viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
.pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socaiHstimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
I Orderį
I AvlLRfKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 

vardu fr ’pašfiųėfi:
•ii.'W Sn. H Ms ted St., Chicago. III. ’60608

- ------------------------------------------------------------——— - —.—. ■ ■ -—- -- ~.

.. ...................................... ..................................................... -i. urn r t,

Skaitytoju Baisai
1) Girti A. Siiietonos rėžimo 

aš negyriau. Aš pavadinau jį 
j diktatūra, tik pastebėjau, kad 
ji nebuvo tokia kieta, žiauri, 
kokios kitos ano meto diktatu-

Maybe you’ll find mit later. |
PRŪSIS KLAUSIA, 

STRAVINSKAS ATSAKO
Naujieniečiams gerai pažįs

tamas senas visuomenės vei- 
i kėjas Frank PrūsiS, paklausė 
' p. Stravinską apie jo rašinyje 
; iškeltas mintis. Spausdiname 
I Prūsio klausimą ir Stravinsko 
į atsakymą.

t'RANK PRCSIO 
KLAUSIMAS

!t KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi ginrttnfo krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čra suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas kaptftaskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 

jE lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.
( Juozas Kipačlnskąs, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 

yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kūriartiio fr patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 

I" struota 300 psl. Kaina 7 dol.
"čFKAGiFrts Įspūdžiai komunistų pavergtoj Lietuvoj. 

Autorė buvo VUniufe, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 

l išversta Į anglų kafbą.
D. Kuri'ftit, MAtJtfKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės i Lietu- 

T vą įspūdžUl. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00.
O. KiriAfa, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au

toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

f . ___ , .
Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 

‘ 3 istoriniai žemėlapiai. f6d fcsl. Kaina $2.00.
Vincas ItmaftK LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

84 psl. Kaina $1.50
tie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOS!, I7i4 5o. VlALŠTEO ST., CHICAGO, ILL. 60601

.. - -- _ g % «

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
čakj ar pžrftflnf perlaida.

Gerbiamas R Stravinskai, 
prieš savaitę ar daugiau Nau
jienose buvo rašyta apie prezi
dentą A. Smetoną. A, Smeto
na, nelegaliai nžėiihtęs Lietu
vos prezidentūrą, taip ištei
sintas, lyg nekaltas avinėlis.

Pasiskelbė Tautos-Vadu, bet 
kai reikėjo gelbėti ta’iilą ir vals
tybę, tai pats pirnrtas išbėgo.

O valstybę ir jos piliečius 
paliko Dievo valiai.

Aš galvoju, kad P. Stravins
kas tą reikalą gei-ai žino., o 
vis dėlto A. Smetbiią£taip gyrė.

Su pagarba
Frank Prūsis

P. STRAVINSKO
ATSAKYMAS

Malonus Pone Prusi.

Dėkoju Jums už padarytą 
man pastabą, kad aš per daug 
ir nepagrįstai išgyręs A. Sme
toną.

Pergalvojęs, ką aš, pasisaky
damas dėl Andriaus Joniškio 
kaltinimų A. Smetonai, “Nau
jienose’* parašiau. <Jeja. ne
randu savo klaidos. i

ros buvo. “Draugas”, aišku, no
rėdamas prieš mane sukursty
ti tautininkus, ištraukęs iš ma
no straipsnio vieną sakinį apie 
tą A. Sni. diktatūrą, norėjo pa
rodyti, kad mano kaltinimas 
A. Smetonai buvęs per sunkus. 
Aš gi norėjau savo pasisakyme 
dėl A. Sm. būti tik objektyvus.

2) šiandien, žiūrėdami į tą 
A. Sm. valdvma ir kitus anos 
jau tolimos praeities faktus ir 
Įvykius iš istorinės perspekty
vos. manding turėtume ver
tinti juos daugiau šaltu pro
tu, turėdami prieš akis visas 
ano meto aplinkybes,- nevei
kiami neapykantos aistrų. 
Toks savo straipsniu pasirodė 
ir mano kiek papildytas bei pa
taisytas Andrius Joniškis (pseu 
donimas), nežiūrint lai, kad 
jis, kiek man žinoma, nuo A. 
Smetonos rėžimo yra daug nu
kentėjęs.

3) Dėl A. Smetonai daromo
priekaišto, kad jis. pasiskel
bęs Tautos Vadu, kai reikėjo 
tautą gelbėti, pats pirmas iš
bėgo. tai man atrodo, kad. par
sitraukdamas iš Sovietų oku
puojamos Lietuvos, gerai pa
darė, nes nuo tos raudonosios 
lavinos Lietuvos išgelbėti jis ne
galėjo, o jei būtų Lietuvoje 
pasilikęs, tai okupanto tikriau
siai būtų priverstas pasirašyti 
tautos ir valsl\-bės išdavimo 
raštus. Argi tas mums būtų 
naudinga? ! ...

4) Nors aš niekad nebuvau 
tautininku, bet aš juos visus. I 
liek vad. “smetonininkus“. liek

1739 So. Halsted Street Chicago, 111. 60^8
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JONAS BŲTEIKA

LAIMĖ
Atpasakoti Sibiro gyvenimo vaizdai

Išilgai upelės §ar — Jol mes 
kirtome liniją. Taigos kirti
mas — darbas sunkus, išsiur
biantis jėgas. Teisybė, mūsų 
lagpunktas buvo “jaunas”, 
darbininkus, tik žiūrėk, atšauk 
davo iš kirtimų ir skirdavo 
prie lagpunkto statybos dar
bų: buvo statomi barakai, ark
lidės, pirtis. Vieni iš vielos 
kapojo vinis, kiti “statė”, o ki
ti dirbo plytas (žalias), nedega 
tas, žinoma.

Man, vis kažkodėl nesisekė: 
manęs nėmė nei prie statybos, 
nei vinių dirbti. Ir aš pradėjau 
rūpintis kaip reikia sukombi
nuoti gauti lengvesnį darbą.

ryti barake mažą pečiuką, ki
tas — didelį, su katilais ir vamz 
tižiais, pirtyje.'

— Ak, pamaniau, kaip bus, 
taip!

— Galiu. Kas čia ypatingo!
— Kaip pavardė?
— Pasakiau.
— Pradėk rytoj rytą. Kiek 

padėjėjų reiks? Pagalvojau, o 
Dievas juos žino kiek?

— Dviejų! — drąsiai 
kiau.

— Kodėl dviejų?
— Vienas moliui maišyti, ki

tas medžiagą padavinėti.
— Gerai. Vieną aš tau duo

siu, kitą pasirūpink pats. Ir

There s no better time to brighten your bathroom and give 
it a new look than during spring cleaning. There are many in
expensive ways to give this room a quick makeover.a tsa-

Proga greit pasitaikė. Kartą išėjo, 
po vakarienės, užėjo barakan

- dešimtininkas Kislovas ir su
šuko: “Profesionalai mūri
ninkai yra?” — Tvla.

\ — Yra! atsiliepiau aš.
' lovas spėriai priėjo prie 

nęs.
f; — Ką moki mūryti?

— Viską.
— Pirtyje krosnį galėtum 

pamūryti? Tokio pasiūlymo 
aš nesitikėjau ir truputį susvy
ravau. Vienas reikalas pamū-

Kis- 
ma-

Aš beveik jokio supratimo 
neturėjau apie kokių nors kros
nių mūrijimą, juo labiau 
pirties krosnių. Tiesa, man 
buvo tekę dirbti mūrininko pa- 
gelbininku prie pečiaus mūri
jimo 6-me lagpunkte viršinin
ko namuose, bet tik dvi die
nas. Ir atsimenu tik tai, kas 
man akyse stovėjo: lovyje 
krūva molio su smėliu ir van
deniu, ir visa tai aš lopeta mai
šiau. Beliko tik rasti tikrą mū- apsukrus žmogelis, 

šiek tiek mūrijimo

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
/

Naujienose galima gauti puikiy knygę, kurios papuoš bet 
knygy spintą ar lentyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta. 464 psl___ _____
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U tomas, 

šiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTORIJA, — ..... .

šeliais 
tais viršeliais _________________________________

Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir-

I dalis. 208 psl., įrišta — S3,00, minkštais vir- 
— $2,00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš-

Juczas Llūdžius, RAŠTAI, 250 psl. __________________
P. LiūSiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

83 psL ------------------------------------------ ----------------
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

170 psL _____________________________________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai 'L__ ___________
Knygas užsakantreikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

kokią

$6-00
$6.00
Gra- 

$5.00

$2.00
$5.50

$3.00

$1.00

$3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — Tek HA 1-6100

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
Erginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose' gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

•. Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
L J. Auffutfilfyfi-Vilčlūnknė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psl. Kaina $1.—.
_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00. . ,

3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė. 169 

psL Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI . LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
6. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9; Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00
11. Stasys Sastvarasr AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. S2.50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL. $1,00.
— Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00. 

Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psL. $1.00.
Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. S2.50. 
Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 
$1.00.
Adomas Jatas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. S3.00.

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

13.
14.
15.
16.
17.

55 psl.
18.
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finiką į padėjėjus.
Vaikščiojau po barakus ir 

šaukiau:
— Ei brolužiai, ar nėra čia 

jūsų tarpe mūrininko? — _
Daugelis nors artinosi, bet 

tylėjo ir aš jų nė vieno nekvie
čiau vien dėl to, kad savo mū
rininko žinimis jie visi labai 
buvo panašūs į mane patį. Pa
galiau prisiminė man, kad 
7=-me barake yra žmogus pa
varde “Pečnik” (reiškia mūri
ninkas).

— Negalėjo gi taip be jokios 
priežasties praminti žmogų 
mūrininku, — maniau sau.

Tai buvo neaukšto ūgio, su 
barzdelei 
matomai
mene šiek tiek nusimanė, dar
gi lagerin pakliuvęs, dalinai 
už mūrininkystę. Kalinine (mies
tas), kokioje tai Stalino vardo 
artelėje, prašomas jis pamūri
jo krosnelę. Artelė nedamokė- 
jo jam 23-jų rublių. Tris sa
vaites Levuška vaikščiojo, pra
šė savo uždirbtų pinigų — ne
mokėjo. Tada jis išgėrė deg
tinės ir sukūręs “častušką” 
atėjęs artelės palangėn, padai
navo :
— Dorogoj tovarišč Stalin, 
Ja prišol k tebe nė zria, 
Polučit z tebia mnie nužno 
Toljko dvadcatj tri rublia —

(Lietuviškai būtų: — Bran
gus mano drauge Staline, aš ne 
veltui pas tave atėjau, noriu 
gauti iš tavęs priklausančius 
man tik dvidešimt tris rublius).

Vietoj artelės — sumokėjo 
jam NKVD ir užmokėjo su pa
lūkanomis: davė net penkeris 
metus “atostogų” Sibire, vergų 
darbo lageriuose. Tai tau ir 
“socialistinis teisingumas”!...

Anksti su aušrele, mes su Le
vuška atėjom į naująją pirtį, o 
tretyjį kompanijoną jau ten ra
dome- belaukiantį. Tai buvo 
kinietis, labai silpnos sveika
tos ir blogai kalbąs rusiškai. 
Kalėjo jis, berods, už narkoti
kų kontrabandą. Pirtyje ma
loniai kvepėjo pušų sakais. Vi
sa medžiaga krosnies statybai, 
kaip: molis, smėlis, plytos, mil 
žiniškas katilas, vamzdžiai, 
kranai ir t. t. jau iš vakaro 
buvo suvežta. Mes su Levuška 
greitomis nubrėžėm šiokį tokį 
brėžinėlį, nusiuntėm kinietį 
vandens ir darbas užvirė.

Gal už poros valandų atėjo 
Kislovas. — Na, kaip reikalai?

— Viskas tvarkoje, atsakiau 
aš, — štai, Jakov Zacharyč, 
tiktai plytos blogos. Ar nega
lite kur gauti tinkamų (degin
tų) ?

— Tiktai nedegintos, ki
tokių nėra. O jūs — paskubė
kite, kad per savaitę baigtu-

mėtė. Žmonės jau labai utėlių 
apsėsti, nėra kur nusimaudy
ti. Kinietis — mėgėjas rūkyti, 
ištiesė ranką:

— Tavo man machorkos 
duos, tada galės greitai maz
gotis. ..

Dešimtininkas susiraukė, 
paėmė iš “kapšo” gerą žiupsnį 
tabokos ir padavė kiniečiui. 
Išeidamas dar paragino pa
skubėti. Mums prasidėjo auk
so dienelės... Darbas po sto
gu, lengvas, duonos davinys 
normalus — 800 gramų dienai. 
Pasibaisėdami prisimindavom 
mes ant trasos miško kirtimą, 
dabasim mašalų apsėsti, sau
lės spindulių spirginami, lie
taus šlapinami, nežmoniškose 
sąlygose dar mažesnį duonos 
kąsnelį uždirbdavome’ ir, bai
mindamiesi galvojame apie tą 
laiką, kad krosnis bus baigta 
ir mums vėl teks i kirtimus V —

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato peL, daug paveikslų. Kaina 32.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
AnsambliaL chorai, grupės, užsakiusio* 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose ariba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, lUmois 60608

Todėl, nepaisydami dešim
tininko raginimų ir keiksmų, 
mes visokeriopai stengiamės 
krosnies mūrijimą užtęsti. -Per 
savaitę pamūrijome tik pusę 
krosnies ir pradėjom įmūryti 
katilą. Užtat mūsų veidai pa
stebimai papilnėjo, apvalėjo. 
Viena kas man ramybės neda
vė — aš pradėjau abejoti Le- 
vuškos sugebėjimais. Jis daž
nai susimąstydavo, nuolat ma
tavo ir porą kartų ardė dūm
traukio sistemos pagrindus. O 
kada pradėjome įmontuoti ka
tilą, tai jis nei iš šio, nei iš to, 
nutarė iš pagrindų perkrauti 
putyklą iš pat apačios. Todėl 
teko išlaužti pusę kubinio met
ro jau gerai sustingusio mūro.: 
Kada krosnis pasiekė dviejų 
trečdalių būsimo savo aukščio, 
tai visai aiškiai pasirodė jos į 
vieną pusę pakrypimas. Tai 
dargi kinietis papeiktinai Le- 
vuškai pastebėjo:

— Tavo akys nedaug, mažai 
ne tiesiai rodo, kreivai, me
luoja”. ..

— O juk iš tikrųjų, Levuška, 
mes neapsižiūrėjome, apsi
skaičiavome, — patvirtinau aš. 
Dešimtininkas ne juokais su- 
biuro.

— Karceriu tokius meistrus 
sukišiu! —šaukė jis. — Nemo
kate, tai nesiimkite tokio dar
bo.

— Plytos, Jako v Zacharyč, 
— nieko negalim padaryti — 
teisinausi aš.

— Jūsų galvos žalios! Blio
vė dešimtininkas.

— Nieko, Jakov Zacharyč, 
džiugino jį Levuška, — iš ša
lies pridėsim papildomą eilę 
plytų ir kreivumą išlyginsim.

Galutinai nusiminiau aš, kai 
krosnis buvo gatava. Nusimi
niau dėl dviejų priežasčių, pir
ma: atėjo metas grįžti ant li
nijos, antra — neatsargaus ir 
slapto LevuŠkos pranešimo. 
Pasirodo, jis prisiminė, kad 
prie masinių mūrijimų iš žalių 
plytų į kertes įmūrijama stori 
geležiniai virbai bei mūras ap
juosiamas skardos specialia 
juosta. O mes Čionai jokių vir
bų, jokių juostų neturėjome ir 
mūsų žalių plytų mūro tuo bū
du nesutvirtinome... Mane 
šiurpas nukrėtė tik pagalvojus 
apie mūsų “kūrinio” ateitį. Bet 
darbas buvo baigtas ir pasili
ko tik viena išeitis — tą darbo 
trūkumą užlaikyti paslaptyje.

Pirties atidarymas buvo iš
kilmingas. Pirmaisiais pano-

rėja išsiprausti lagpunkto vir
šininkas. Pirtį mes užkūrčme gavai 
iš pat ryto. Dūmai užsispyrę 

,nėjo per dūmtraukį
.per kūryklą atgal į pirtį, t’ž- 
Įspringdami dūmais, kosėdami 
ir ėiaudėdami, kas minulę iš
bėgdavome laukan -šviežiu oru 
pakvėpuoti, o įpykęs Kislo
vas pranašavo mums karcerį. 
Staiga — stebuklas — dūmai 
prasimušė per dūmtraukį. Su
ūžė krosnyje, vanduo katiluo
se pradėjo kaisti ir iki pusiau
dienio, kai atėjo viršininkai, 
pirtis buvo iškūrenta. Kol jie 
maudėsi, o maudėsi jie apie 
dvi valandas, apie pirtį pra
dėjo rinkti kiti lagerio “aristo
kratai”, nors ir žemesnio ran
go, su šviežių, švarių skalbi
nių ritulėliais pažastyse, tai 
buvo: komendantai, dešimti
ninkai, prižiūrėtojai, ūkve
džiai ir kL “ponstvo”.

Laukdami, žmoniškai — vie
ni apžiūrinėjo pirtį, kiti gulė
jo žolėje, rūkė ir kalbėjosi.

— Puiki pirtis.
— Nieko sau.
Atėjo virėjas, žulikas, ku

rio pavardė buvo Puškinas. 
Pažvelgė, pridėjo ranką prie 
langelio, rinitai pasiteiravo:

— Akmenų krosnis yra?
— Nėra, atsakiau.
— Tada jūsų pirtis nei bie- 

so neverta. Spiovė ir nuėjo.
Iššutę, raudoni, patenkinti 

išėjo iš pirties viršininkai. 
“Sam” paplojo man per petį ir 
tarė: ■

— Bravo vyrai! Ir tuojau 
pridėjo:

— Štai kas: tave skiriu pir
ties vedėju, o tave — parodė 
jis piratu į kinietį —.skalbėju. 
Skalbsi, vkad kaip Kinijoj bū
tų, supranti ?..,

— O tave seni, —vandens ir

Pavyko tau. Gerą vietelę žviegdamos ir dainuodamos 
— kalbėjo lopografas. Į pradėjo nusirenginėti. Nespė

jau nė apsidairyti, kaip išdau
žė langą ir pareikalavo skudu
rų jį užkišti, 
skudurų, kaž 
sulaužė suolą, 
triukšmą, nors policiją kviesk. 
Tik įteikiau jom skudurus, iš 
priepirčio į mano skyrelį ati
darė duris ir aš net apstulbau: 
duryse visai nuoga stovėjo ženj 
ka, su. mėlynu kaspinu juo
duose plaukuose. Viršutinė 
kūno dalis visa mirgėjo porno
grafine tatuiruote. Vaidinda
ma būk rankose turi gitarą ir 
pirštais kaip skambindama, pa
mėgdžiodama vyrą, bosu už
dainavo:

— Tu ten, žiūrėk, įtaisyk 
o tiesiog man be eilės išsimaudyti...

— Laimė žmogui nusišyp
sojo, — dūsavo, pilstydama ar
batą, 
Maša,

bukanose ir mėlynakė 
topografo meilužė.
dieną maudėsi sargybi- 
triukšmingai, linksmai, 

Mes rūpestingai,
niai, 
keikdamies, 
stropiai darbavomės: aš skirs
čiau nešvarius skalbinius, ki
nietis dideliame lovyje skalbė, 
skalbė gana keistai — kojomis, 
nuogas sėdėdamas ant suolo ir 
greitai, kaip malūnas veikda
mas kojomis (pėdomis). Le
vuška pusbalsiai dainavo:

“Mielas drauge Staline,
Aš atėjau pas tave-ir t.t.

(kaip anksčiau) 
ir priepirčio palangėje galan
do piūklą.

Tai mūsų laimė! Du kartu 
aš ėjau žiūrėti krosnies. Atro
dė, jog viskas buvo tvarkoje: 
žalios plytos išdžiūvo, sutvir
tėjo, vietomis, kur - ne - kur 
pasirodė plyšeliai, bet teori
niai tai juk pilnai pateisina
ma, natūralu; krosnis iš žalių 
plytų, staiga kaitinama turė
jo garuoti, džiūti ir kiek su
plaišioti. ..

Sargybiniai dažnai įmesda
vo malkų, liepsna buvo dide
lė — tai buvo negerai. Iš šla
pio molio pastatytą krosnį džio 
vinti jreikia iš lengva “laipsniš
kai”, ne staiga, kaip dabar...

terų — kriminalisčių brigada. 
Ot, jos tai atnešė begales rū
pesčių. Įėjusios į priešpirtį jos

Kol aš ieškojau 
kuriem galam 
pakėlė didelį

— Ak, tu, tetule Našlute, 
Palinksmink gi, mane nors 

kiek”...

Visos gavo.
neužtenka... — ir 
nemandagų gestą, 

basomis kojomis 
nutvėrė šmotelį

Padainavusi, pamuistė mė
lynu kaspinu ir, ištiesusi ran
ką, įsakė:

— Muilo duok!
— Tu gi gavai muilą! — at

sakiau aš.
— Man 

padariusi 
prašlepsėjo
iki lentynos, 
muilo ir išėjo į priepirtį. Pas
kui, kada jos įėjo pirtin, pra
sidėjo reikalavimai praustu
vų, kurių visai nė nebuvo, pa
sipylė skundai, kad jų trūks
ta, kad trūksta karšto vandens, 
nors vandens buvo kiek tik ga
na, nors pasiskandink.

Atėjo virėjas Pškinas.
— Leisk pasižiūrėti į “bobas”.

(Nukelta į 5 psl.)

— Vakare, barake draugai 
mus sveikino. Mes gi stačiai 
kuo ne pasiūlome iŠ laimės! 
Levuška vaikščiojo iš barako į 
baraką ir visiem pasakojo 
“kaip tai atsitiko”, kinietis už 
gimnastiorkę išmainė pas lek- 
pomą efiro, prisiuostę ir po 
narais užmigo. Aš nuėjau (bu
vau pakviestas — mat nuogtos 
dienos tapau taipgi lagerio 
“aristokratu”);..į svečius pas. 
topo^ąfų/r ^r.^Įos-'gertį.’

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

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą, 
jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

•• GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

TaupyK.it

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

VTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

ĮaUlrta 1923 natOta. Tek 421-3079

ĮftalfOfl pletuoM kiemai automobUlami pastatytL

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. 1
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Kodėl “tarybinėj” Lietuvoj sunkiausia 
gyventi?

Kad “tarybinėje” Lietuvoje sunku dirbti, žino kiek
vienas, kuris turėjo progos pabūti dabartinėje Lietuvo
je, išsikalbėti su Lietuvoje gyvenančiais žmonėmis, pa
siklausyti iš Lietuvos sugrįžusių turistų ir pasiskaityti 
komunistų partijos centro komiteto leidžiamos spaudos. 
Sveikam ir pailsėjusiam žmogui darbas neturėtų būti 
sunkus. Sveikam žmogui darbas yra malonus. Tą visi 
žinome, kurie iš darbo duoną užsidirbame. Darbas da
rosi sunkus, kai tenka dirbti nemėgiamą darbą, arba 
kai tenka dirbti nepaprastai ilgas valandas arba kai tas 
darbas išvargina daugiau, negu žmogus pajėgia. t

Lietuvoje dirbti sunkiau, negu bet kuriame kitame 
krašte, nes ten yra nepaprastai daug prižiūrėtojų. Dir
bančius lietuvius .prižiūri ne tiktai kraštą okupavę ru
sai, bet komunizmu susižavėję keli lietuviai. Jie prižiū
ri, kad kiekvienas lietuvis laiku būtų darbo bare; jie 
skaičiuoja, kiek kuris lietuvis yra padaręs; jie ragina 
seną ir jauną, kad neatsiliktų nuo spartuolio ; jie pri
veisė įvairios rūšies mokytų ir netiek mokytų agitatorių 
ir propagandistų, kurie per radiją, spaudą ir gyvu žo
džiu ragintų lietuvius sparčiau dirbti. Kad darbas būtų 
sunkesnis, tai okupantas, komunistų partijos centro 
komiteto narių padedamas, paruošė valstybinio lenkty
niavimo planą. Kiekvienas kaimas privalo lenktyniauti 
su greta esančiu kaimu, o visa pavergtoji Lietuva pri
valo lenktyniauti su tokia pačia dirbti tingincia komu
nistų pavergta Gudija.

Visi suprantame, kad prie tokių nepaprastų dar
bo sąlygų dirbti labai sunku. Let dabar mus pasiekę juo
du ant balto parašytas tvirtinimas, kad dabartinėje Lie
tuvoje ne tik dirbti, bet ir gyventi yra sunku. Ne tik sun
ku, bet -Tarybinėje” Lietuvoj gyventi yra pats sunkiau
sias dalykas. Dabartinėje Lietuvoje gyvenimas, rodos, tu
rėtų būti džiaugsmas. Ten prieš 30 metų panaikinta kapi
talistinė santvarka, išnaikinti visi buožės ir ižnaudotojai, 
sulygintos visų teisės, Įvesta “socialistinė” tvarka ir spar
čiais žingsniais žingsniuojama prie rusų peršamos komu
nistinės santvarkos, medicina nemakama, butai pigūs, te
atrai klesti, artistai nuolat vaidina, o vis dėlto dabarti
nėje Lietuvoje gyventi sunku. Visiems tenka daug ir 
sunkiai. dirbti, bet tai nėra pats sunkiausias dalykas.

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...
ROMANAS
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Už kelių minučių Dennis pabudo iš to 

svaigaus sapno. Greit nužingsniavo į par
ko pakrašty ir iš ten esančios telefono bū
delės. paskambinęs' susitarė pasimatymo 
laiką ir vietą. Jai apie savo sumanytą su- 
sižiedavimą nieko nepasakė. Norėjo pa
daryti staigmeną ir tuo dar padidinti pasi
matymo prasmingumą. Grįžo visai links
moje nuotaikoje.

Namuose — virtuvėje rado motiną, be- 
ruošiančią pietus. Ji. pastebėjusi Dcnnį, 
akylai pasižiūrėjo ir tarė:

— Denni...
— Ką pasakysi, mama? — atsiliepė jis. 

Tuo pat momentu jo veidas pražydo gied
ria šypsena. Mėlynos akys klausiamai iš
siplėtė. Jo šiltas atsiliepimas, gera akių 
šviesa, šypsena, džiaugsmu užliejo jos 
širdį. Pasi miršo jai net, ko ji norėjo jo 
klausti ir, vis dar žiūrėdama į jį, tylėjo. 
Dennis buvo jos vienintelis sūnus, kurį už 
viską pasaulyje labiausiai mylėjo. Jai 
daug brangesnis, jis ir už paveldėtus iš bro
lio milijortinftis turtus. Ją daugiausia ir 
džiugino tai, kad tie paveldėti milijonai 
padarys jos sūnų laimingą.

Dennis ir išvaizda buvo labai panašus į 
savo motiną. Ji buvo kilusi iš Amerikon

(Tęsinys)

Vladas Mieželis tvirtina, kad 
bėgimas iš kariuomenės teisi
ninkų į civilius teismus visad

buvo didelis. Bet jie juk bėgo 
tuomet, kai karininkai gau
davo mažą atlyginimą, o po 
1926 m. jų atlyginimas, kaip

Lietuvoje sunkiausia gyventi. Sunkiau negu sunkiai 
dirbti. Tai tvirtiname ne mes, bet Albertas Zalatoris, 
lietuviškos literatūros specialistas, antalogijų autorius ir 
svarbesnių literatūros, ypač poezijos leidinių sovietinis 
vertintojas.

Šiomis dienomis Vilniuje buvo išleista pradedančios 
garsėti poetės ir literatės Bitės Vilimaitės “Obelų sunki 
našta”. Vilimaitės knyga Amerikos dar nepasiekė ir 
sunku būtų pasakyti, kodėl tos lietuviškos obels našta 
turėtų būti tokia sunki Lietuvoje šimtmečius augo įvai
riausios lūšies obelys — miškinės ir naminės, — bet nie
kad neteko pastebėti, kad tų obelų našta jau būtų tokia 
sunki. Pavasarį jos baltai žydėdavo, pasipuošdavo ža
liomis sukniomis, o vėliau paberdavo gražių vaisių derlių. 
Knygos neturime, bet mums buvo atsiųsta literatūros 
specialisto minėtos knygos vertinimas. Albertas Zalato
rius (nesumaišyti jo su Ciceroje vaikus ir vietnamiečius 
auginančiu Zalatorium), pakalbėjęs apie Vilimaitės obels 
naštą, įdėjo tokį paragrafą:

“R. Vilimaitės apsakymuose tas energijos nute
kėjimas į nebūtį tartum sudalytas, užfiksuotas ir iš
saugotas. Įvertybių rangą pakylėta tai, kad gyveni
me beveik nevertinama. Ir kur čia vertinsi, kai visi 
įpratome žmogaus paveikslą konstruoti iš nepapras
tų jo darbų, o ne iš eilinių poelgių ir reakcijų. Tuo 
tarpu ta kasdieninių reakcijų našta žmogui sun
kiausia, nes didžiausia. Nuo jos negalima pabėgti, 
jos negalima sumodeliuoti pagal svetimus pavyz
džius, kaskart tenka spręsti pačiam, kaskart abejoti 
ir krimstis, kaskart apgailestauti, kad negalime su
čiupti bėgančio laiko ir savęs tame laike. Galima 
koreguoti savo idėjas, ištaisyti savo darbus, bet ne
galima koreguoti buvusių pergyvenimų ir poelgių. 
Ir numatyti jų neįmanoma. Kaskart tenka keltis, 
klupti ir vėl keltis. Gyventi yra sunkiausia”. (Lite- 

'ratūra ir Menas, 1975 m. rugsėjo 13 d., 5 psl.).
Kad Karveliškiuose gimusiam Zalatoriui, buvusiam 

Varnių vidurinės mokyklos mokytojui tenka keltis ir 
klupti, galima suprasti. Nespėja jis paruošti savo rinki
nių pluoštą apie Lietuvos apsakymo raidą arba sulipdyti 
antologiją, turi klupti, kad komisijos jo darbą pripažintų 
ir sutiktų valstybės pinigais išleisti. Pakyla jo reakcija, 
kai knyga pasirodo rinkoje, bet ji krinta, jeigu knygoje 
pasitaiko mintis, priešinga paskutinei'linijai arba parti
jos sekretoriaus patvarkymams. Tenka ant abiejų kelių 
klupti, kai mokytojas primena antologijon įdėtą men
kystę. Dėl jų tenka krimstis ir apgailestauti, bet tai gy
venimo nepalengvina.

Vertintojas konstatuoja, kad “tarybinėje” Lietuvoje 
viskas sunku, bet gyventi yra sunkiausia. Pripažinęs 
Vilimaitei talentą ir pajėgumą mintis išdėstyti, savo 
studijas vertintojas baigia tokiu sakiniu:

“Ne tik gyventi, bet ir rašyti turi būti sunku”.
Lietuvoje gyventi ir rašyti yra sunku, nes krašte 

nėra laisvės. Apie sunkumą gyventi vertintojas luti tei
sę užsiminti, apie sunkų rašytojo darbą jis gali praleisti, 
bet kad Lietuvoje yra sudalytos pačios sunkiausios kū
rybos ir gyvenimo sąlygos, tai jis priverstas tylėti.

atvykusių šiauriečių — skandinavų. Buvo' 
aukšta, šviesi blondinė. Josios sūnus Den
nis lygiai turėjo tokias pat dideles, gilias, 
mėlynas akis. Išaugo aukštas, lieknas, lie
sokas ir kiek pailgo taisyklingo veido. 
Plaukai buvo šviesūs ir kiek susigarbinia- 
vę. Jų bangas suversdavo į viršų. Kol jos 
sūnus buvo mažas, ji tik viena tą jo grožį 
ir panašumą į save tematė. Bet kai jis pa
siekė jaunuolio metų, į jį ėmė žaibuoti ir 
mergaičių akys.

Jo santykiai su motina buvo dar šilti. 
Suprantama, jie keitėsi su jo metais. Ma
žas būdamas jis nepaprastai buvo prisiri
šęs prie motinos. Tėvo jis kažkodėl vengė 
ir bijojo. Kiek jau paūgėjus, motinai mei
lė sumažėjo. Reikėjo jai jau tenkintis jos 
tik dalimi. Denni iš jos dažnai pasigrob
davo gatvė ir jos vaikai, tokie pat vienme
čiai kaip ir jis. Jam pradėjo net nebepa- 
tikti jos glamonėjimai, rūpestis, jos akyla 
nuolatinė globa. Artėjant brendimo me
tams jų bendravimas dar labiau sumažėjo. 
Kartais, kaip jai rodėsi, Dennis net jos 
vengė ir ieškojo progos pabėgti iš jos akių 
ir net namų. Tik kokios nesėkmės metu 
ieškojo pas ją paguodos.

Kai jis pasiekė penkiolikos — septy
niolikos metų. Denniui abu tėvai atrodė 
seniai, net kiek jau ir sukvailėję. Jautėsi 
už juos visa galva, išmanymu prašokęs. 
Jie jam buvo tik tiek reikalingi, kiek jie 
aprūpindavo jį kasdienine duona. Buvo 
tačiau ir tada jo širdyje šilumos tėvams

tas. Tuomet tas bėgimas din
go; ir p. Mieželis neišbėgo.

Tik dėl ypatingų priežasčių 
keli karininkai iš Kariuome
nės Teismo išėjo. Jis pasisa
kė, kad ir jį Lietuvoje impona
vo mano keliamas klausimas: 
kad karinių teismų teisėjai bū
tų dipl. teisininkai. Bet dabar 
jis pasisakė, kad su tuo reika
lu nereikia skubėti.

Skubėti reikia: jau dabar 
buv. Kariuomenės Teismo pa
reigūnai senyvi, arba visai se
ni; neužilgo jų nebebus. Kas 
tuomet už juos paruoš vertin
gus teisinius projektus?

Karinių teismų reformos pa- 
siųlymą aš laikau rimtu, nau
dingu, nes juo noriu tų teismų 
teisiamųjų bylinėjimosi teises 
sulyginti su civilinių teismų 
teisiamųjų tokiomis teisėmis. 
Daugeliui žmonių tą mano pa
siūlymą visapusiškai besvars
tant, gal būtų kai kurios jo 
vietos pakeistos. "Juk ir Lietu
voje įstatymų projektai nevirs 
davo įstatymais be tų projek
tų pakeitimų — pataisymų. Tie 
projektai buvo perleidžiami 
per daug “koštuvų’’, lyg sukli
juojami iš daug dalelių, kurio
se atsispindėjo tų projektų 
svarstytoji] kūryba — protas.

Vladas Mieželis dėl savo 
priešingo nusistatymo neverti
na mano šių pastangų ir “apdo
vanojo” mane už Kariuomenės 
Teismo kritiką (jo palietimų 
iš neigiamos pusės) “kirviu”, 
kuris gal galėtų būti premijuo
tas. Ir mirusieji — buv. mūsų 
Vyriausias Kariuomenės Vadas 
gen. Žukauskas bei preziden
tas A. Smetona buvo Naujie
nose paliesti iš neigiamos pu
sės; pirmąjį palietė pik. Bi
rentas, o antrąjį — žymus 
spaudos kritikas inž. J. Augus
tai tis. Tačiau niekas prieš tuos 
kritikus piestu nestojo, neap
dovanojo jų “kirvių mosikuo- 
tojais”.

Kritika yra naudinga, nes ji 
padedo išaiškinti dalyką iš 
visų pusių. Anglijoje kritika 
yra pageidaujama dorybė. An
glijos parlamente opozicijos 
lyderiams mokama alga už 
karalienės kalbos vertinimą 
parlamento sesiją atidarant, 
už vyriausybės darbi] kritiką 
ir ateities veiklos nurodymus.

Ir aš savo straipsnį parašiau 
apie mūsų karinius teismus 
taip, katp ten buvo, nenutylė
damas neigiamų dalykų. Jeigu 
būčiau primerkęs akis neigia
mose trūkumų vietose, tai bū
čiau neobjektyvus, neteisin
gas. Iš praeities klaidų, trū
kumų ir jos teigiamybių žmo
nės mokinasi ateičiai. Juk nie
kur nėra šimtaprocentinių to
bulybių; ir Kariuomenės Teis

vien tik todėl, kad jie yra jo tėvai, juo rū
pinasi ir jį labai myli. Su tėvu jo santy
kiai , pasiekus apie dvidešimt ritėtų am
žiaus, žymiai pagerėjo. Kai pirmu jis jam 
lik pasimeilindavo, norėdamas gauti pini
gų, ir paskui sprukdavo kuo greičiausiai 
iš jo akių, tai dabar jis jau rimtai pasikal
bėdavo, padiskutuodavo apie reikalus, 
jau kaip su vyresniu savd draugu. Bet mo
tinai ir dabar jis turėjo daug artimesnį 
širdies jausmą.

Visa jo grožio ir patrauklumo jėga slė
pėsi jo tamsių, mėlynų akių gelmėje, bei 
visuomet nemeluotoje šypsenoje. Jį ne tik 
mergaitės mėgo, bet ir jis jomis greit susi
žavėdavo. Dcnnio širdis nebuvo šiaurietiš
kai šalta. Savo vidine prigimtimi buvo pa
našus į levą, kuris dar turėjo savyje ne
mažai maišyto ispaniško ir prancūziško 
kraujo. Jo kraujas greit Užsidegdavo, ir 
aistra užliepsnodavo krūtinėje. Ne kartą 
jis pasiduodavo tų žemės ahgelų pagundai, 
paskui greit nuliūsdavo, riet susikrimsda- 
vot Jaunatvės nuodėmių Dennis negalėda
vo savo viduje užslėpti. Jos kažkaip išsi
reikšdavo ir jo išorinėje išvaizdoje. Tą 
jaa gerai suprasdavo jo mbtina, o pasku
tiniu laiku ir busimoji snžadėdinė — Lili
ja. Snnku jam buvo ir dabar savo jausmus 
ir mintis užslėpti nuo saVb motinos. Jam 
rodės, kad ji tuo savo staigiu, klausiamu 
žvilgsniu kažką nujaučia ir jį įtaria. Jis iš 
karto raustelėjo, nuleido akis ir pabučia
vęs jai į kaktą nuėjo į savi) kambarį.

mą tas lietė. Mieželis pavadi
no mane “kirviu mosuotoju”, 
nežiūrint, kad aš buvau per
keltas į teisininkų karininkų 
korpą kaip ir jis ir nusima- 
niab teismo darbuotėje.

Jis parašė, kad dėl Vyr. Tri
bunolo karo teisėjo posto aš 
turiu klaidingą nuomonę. 
Kaip kam atrodo. Aš galvoju 
kitaip. Iki to posto 1933 m. 
įvedimo karinėse kasacinėse 
bylose Vyr. Tribunolo teisė
jas gilindavosi į karinius įsta
tymus, darė tose bylose pra
nešimus ir rašė sumanymus. 
Nuo 1933 m. tas funkcijas per
ėmė Vyr. Tribunolo karo teisė
jas.

Aš manau, kad teisiamųjų 
labui yra naudingesnis tas Vyr. 
Tribunolo teisėjas, negu karo 
teisėjas, nes pirmasai teisėjas 
teisdarystėje yra žymiai aukš
tesnėje pakopoje, negu tas ka
ro teisėjas. Vladas Mieželis 
pabrėžė, kad Vyr. Tribunolo 
pirmininkas jam pasakė, kad 
to tribunolo teisėjas, ten pra
dėjus dirbti tam karo teisėjui, 
nebereikės gilintis į karinius 
įstatymus. Bet jeigu tas karo 
teisėjas, besigilindamas į ka
rinius įstatymus ir darydamas 
pranešimus, suklystų, o Vyr. 
Tribunolo teisėjai, patys nesi
gilindami į karinius įstaty
mus, jam pritartų, tuomet jų

sprėndimas byloje, būtų? klai
dingas teisiamojo nenaudai.

Kaip gi Vyr. Tribunolo tei
sėjai galėjo spręsti karines ka
sacines bylas neįsigilirię į kari
nius įstatymus? Panaikinus 
ateityje Vyr. Tribunolo karo 
teisėjo postą, susitaupytų vie
nas karininkas — dipl. teisi
ninkas, kuris galėtų būti pa
skirtas kuriame nors kari
niame teisme teisėju.

Karo Apygardos" Teismui 
priklauso smulkios, nusižengi
mų bylos, todėl, jas žiūrint Vy
riausiame Tribunole kasacine 
tvarka, ten nebūtų teisinių 
komplikacijų, kurių neįveiktų 
ten komandiruotas • Karo Apy
gardos Teismo teisėjas. »Visos 
Karo Apygardos Teismo bylos 
yra be teisių susiaurinimo tei
siamiesiems. Sprendžiant aukš
tesniame kariniame teisme 
Karo Lauko Teismo bylą, aš 
numačiau ten siųsti Kariuome
nės Teismo teisėją, nes Karo 
Lauko Teismas yra ad hoc 
teismas (vienai bylai išspręsti); 
tą bylą išsprendus, Karo Lauko 
Teismo teisėjai išsiskirsto —- jų 
nebėra, o atsarginių to teismo 
teisėjų nėra.

Tai tiek mano pastabų. Lau
kiame daugiau pasisakymų šiuo 
svarbiu reikalu.

(Pabaiga)

Lietuvos Tyrimo Instituto darbai
Lietuvos Tyrimo Institutas 

New Yorke paruošė naują kny
gą “Mažoji Lietuva” (Studia 
Lituanica III t.), šiame tome 
yra šešios atskiros studijos, 
parašytos anglų kalba, viena 
vokiečių ir viena lietuvių kal
ba: (1) Mažoji Lietuva tarp
tautinėse sutartyse (anglų kal
ba) paruošė dr. Jonas Stiklo- 
rius; (2) Mažoji Lietuva Prū
sijos kartografijoje (vokiečių 
kalba) paruošė dr. Povilas 
Rėklaitis; (3) Lietuviai žalniė- 
rėliai 18-me šimtmetyje Prū
sijos armijoje (anglų kalba) 
paruošė dr. Algirdas Budrec- 
kis; (4) Lietuvių kalba Prūsi
jos karaliaus patvarkymai ir 
proklamacijos (anglų kalba) 
paruošė dr. Jurgis Gimbutas; 
(6) Mažosios Lietuvos vieto
vardžių svetimėjimas XX am
žiuje (lietuvių kalba) paruošė 
dr. Vilius Pėteraitis. Knygoje 
bus 49 iliustracijos su dar nie
kur nespausdintais žemėlapiais, 
jos apimtis per 300 puslapių.

Šios knygos rankraštį su vi
sais dokumentais Lietuvos Ty
rimo Instituto pirmininkas 
Juozas Audėnas ir knygos re
daktorius prof. Martynas Bra- 
kas rugsėjo 3 d. įteikė Juozui 
Kapočiui, Lietuvių Enciklo-

pedijos leidėjui Bostone, ir su 
sitarė dėl jos spausdinimo.

Ta proga būrelis bostonie
čių visuomenininkų, spaudos 
bendradarbių ir radijo valan
dėlių vedėjų buvo susirinkę 
Lietuvių Klube. Apie patį Ins
titutą ir pirmuosius jo išleis
tus du tomus — Mažoji Lietu
va ir dr. Juozo Bail'd paruoštą 
bibliografiją Lithuania and 
Lithuanians (šių leidinių dar 
galima gauti Institute — Lit- 
huanian Research. Institute,' 29 
West 57 Street, New York, NY 
10019) painformavo Juozas 
Audėnas, o apie naujosios kny
gos turinį kalbėjo jos redakto
rius M. Brakas. Susirinkusie
ji dalyviai labai domėjosi šiuo 
nauju leidiniu ir p. Brakui bu
vo daug paklausimų.

Pasibaigus klausimams ir 
pasisakymams dėl paruoštosios 
knygos, buvo pasikalbėta apie 
paskutiniuosius Helsinkio įvy
kius ir bendrai apie Vliką. J. 
Audėnui tarus apie tai trumpą 
žodį, sekė gausūs paklausimai, 
į kuriuos atsakinėjo Vliko vi- 
cepirhi. — pranešėjas ir Vliko 
Tarybos pirmininkas ‘ Stasys 
Lūšys. J'Ti (E.) 
"NAUJIENOS’ 'BOLŠEVIKAMS

YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

Buvo dar daugiau kaip dvi valandos iki 
pasimatyriio. Bandė paskaityti kriminali
nį romaną, bet greit jį padėjo į šalį. Vidi
nis jausmas ir mintys taip jį veikė, kad jis 
negalėjo susigaudyti, kas ten knygoje ra
šoma. Akyse pasivaidendavo jos paveiks
las kaip gyvas. Malė jos juodas, ugnim žė
rinčias, akis, tamsoką'ispaniškos išvaizdos 
apskritą veidą su gražia, pražydusia sod
rių lūpų šy’psena. Jo kraujas taip kaito, 
kad net juto tos valandos artumą, kad tik 
išties rankas ir priglaus jos apvalią krūtinę 
prie savęs.

Tarpais įsibraudavo ir kažkokios bai
mės ir rūpesčio jausmas. Ką pasakys jo tė
vai dėl tų sužieduotuvių?— Jis suprato, 
kad jos nepasibaigs su pasimatymu parke. 
Jos, taip sakant, turės būti oficialios ir ži
nomos tėvams. Labiausiai baiminosi dėl 
motinos. Žinojo, kad ji tų vestuvių su Li
lija nenorės dėl jos motinos elgserios, kuri 
buvo laikoma girtuokle ir net ne visuomet 
padoraus elgesio moterim savo šeimoje. 
Bet kartu raminosi ir drąsinosi kita min
timi :

— Žinoma, supyks, atkalbinės, bet pas
kui atleis. Ar mažai ji dėl savo meilės at
leisdavo mano padarytų nemalonių jos šir
džiai išdaigų. Pagalios kas, jei ir užsispy
rę draustų. Aš vis tiek vesiu Liliją. Man 
prieš tris mėnesius suėjo dvidešimt viene- 
ri metai. Esu jau trečio inžinerijos kurso 
studentas. Galėsiu ir pats užsidirbti duoną.
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Nereikėtų tada imti ir iš to šykštuolio dė
dės palikimo pinigų...

Pasijuto esąs jau subrendęs vyras, pats 
galįs apspręsti savo gywenimo ateity. Jam 
apie tas problemas begalvojant ir vis grįž
tant savo vaizduotės akimis prie Liiijos, 
jo kambarys ėmė staiga tamsėti. jPažiūrė- 
jo į laikrodį — buvo dar daugiau valandos 
iki pasimatymo. Priėjęs prie lango net nu
stebo. Visas dangus buvo užgultas juodų 
debesų. Jam lyg iš miego staiga nubudus, 
pasigirdo vėjo staugimas ir dar tolimas per
kūno dundėjimas. Už kelių miriučių ėmė 
siausti audra visu savo smarkumu*

Pradžioje bandė dar save raminti, kad 
audra staigiai užklupus greit ir praeis. Bet 
kad ir lėtai slenkąs laikas jį įtikino, kad 
skirtoji valanda priartėjo, o audra tik dar 
labiau siuto, žemė ir dangus buvo virtę lyg 
siaubingu pragaru. Jis pats dabar pasiju
to staiga pagautas tos stichijos. Jautėsi įlė- 
begalįs pasipriešinti tai jėgai; kuri staij^a 
jį lemtingai atplėšė nuo priartėjusios lėt
inės valandos ir kaip kokį belaisvį uždare 
toje dangoraižių dėžėje. Atrodė, kad Adji 
audra savo vėjų staugimu, plakančiais 
žaibais, trenksmu tyčiojosi iš jo. Pykd, 
keikėsi ir, norėdamas nuraminti Liliją, 
staiga šoko į salioną, kad galėtų jai norfc 
telefonu paskambinti.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “N a u j i e n a s”



Detroito

1

I

LB visuotinas susirinkimas1

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
4s

GRADINSKAS

I
Į

i

■

i

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 
Sekm. ir tree, uždaryta.

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

Beverly Hills

KIEKVIENAI TV NUO TOLO 
VALDYTI

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairių atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882

Vienuolikos mėty Brooklyn©, N. Y," 
berniukas Stephen Daily kalbasi su 
gyvate, kurią jis gerai pažįsta. Nar
rowsburg, N. Y. skautę stovykloje 
vyko bandymai gyvos gamtos studi
joms. Kiekvienas skautas turėjo pa-1 
rodyti, ką šioje srityje jis buvo pa

daręs.

(PUTR AMENT AS)
f,inksmumo arba liūdesio valandorL 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DR PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2444 WEST 71«t STREET 
OfUas: HEmlock 4-5849 

Esat: 8*8-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 
sattsA. penktadieni nuo 1—5. 1 

. ir iefcad. tiktai susitarus.

TEL — BE 3-5893

DR A. R GLEVECKAS 
.^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
3907 West 103 r d Str@et

Valandos pagal 'susita'rimą.

ML K. A. Y. JUČAS
TeU 5614605 Ir 489-4441 

ODOS IISOS — CHIRURGIJA
OFISĄ I}

' T002 N. WESTERN AVE,
(Prie "ffr&tėrn 'Avė. kampo)
5214 No. WESTERN AVE.

nušliaužė ir katilas. Da- 
aš nebeišlaikiau ir užšo- 

ir iš šono pa-j

Offe iiikHE 4-1811 
totfeadios: PR 6-ftOl

DR. J. MESKAUSKAS 
■■ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
\ /. VIDAUS LIGŲ SPEC.

1454 WEST 71st STREET
VALANDOS: pirmadieiiiais, antradie- 
' ' hlgis ketvirtadieniais ir penkta-

Bjontgig nuo 3 iki 7 vai. popiet.
* Tik susitarus.     f
Trečiadieiiiais^ uždaryta._______  i

DR. PAUL V. DARG1S 
' /GYDYTOJAS ir chirurgas 

WtetehAdsr Cwnmunity klinlkw 
ššrdrtarius.

1934 S. Minhdm Rd. Westchester, UL 
FAXAfrDOS: 8—8 dirbo dienomii k

r PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

' 842-2727 arba 562-2721,
~ 2EZ.: GI 8-0873

M W. EISIN -I1SINAS 
XlCUilRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GiNEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadtlo Ava., WA 5-2470

ViUndos pagal ‘susitarimą. Jei neat- 
.Atliepia,,.skaninti Ml. 3-0001.

TELEF, PR B-S22I 

dr. Anna balionas 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
m GERKLtS LIGOS 
2858 W. S3rd Street 

pagal susitarimą.

.DR K, G. BALUKAS
AKutKRUA ir Moterų ligos 
GINIKOLOGlNt CHIRURGIJA 

8449 So. Pūhdt! Rd. (Crawford 
■Suiflcal BulWlngl. Tol. LU 5-6444 

Priima ligoniui pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 37441012

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ |R ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telof. 6954)533 

Fax Valley AAadkal Canter 
B60 SUMMIT STREET 

ROUT! ELGIN, ILLINOIS

Tautos šventės minėjimas
Minėjimas prasidėjo rugsėjo 

17 d. 10:30 vai. su pamaldomis vi
sose trijose lietuviškų parapijų 
bažnyčiose. Mišias atnašavo už 
žuvusius dėl Lietuvai laisvės ka
rius ir Sibire kankinius. Iškilmin- 

'gas minėjimas buvo 12:30 vai. 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūriniame centre.

Minėjimą trumpu žodžiu pra
dėjo LB apylinkės pirm. Jaunu
tis Gilvydis. Buvo Įneštos de
šimt organizacijų ir Tautinės vė
liavos. Vėliavų Įnešimui vadova
vo St. Butkaus šaulių kuopos 

i pirm. Juozas Lesčinskas. Invo- 
kaciją sukalbėjo Dievo Apvaiz

dos parapijos klebonas kun. Vik
toras Kriščiunevičius. Paskaiti
ninką prof. dr. Vytautą Bieliaus- 

; ką perstatė prof. dr. J. Pikūnas. 
Paskaita — Tauta ir jos kultu-

DE. frank pleckas 
t - OPTOMETRISTAS 

. \ XAT.B A LIETUVIŠKAI
M1t\W. 7Ht St. — Tel. 737-5149

ra. Tolimesnei programai pra
vesti buvo pakviestas studentas 
Vytas Sirgidas.

Paskaitininkas V. Bieliauskas 
plačiai palietė dabartinę Lietu
voje kultūrą ir tarp kitko piršo 
kultūrinį bendradarbiavimą. Da
vė mintį kviesti į Ameriką dai
nininkus, šokėjus ir kitokius me
nininkus. Skatino ir mus pačius 
lankytis Lietuvoje, ypač jauni
mą, kad susipažintų su tenykš- 
čia spauda ir kultūra. O kaip 
Lietuvoje gyvenantiems Įpiršti 
mūsiškę spaudą, taip ir liko ne
aišku. Taip pat prelegentas kal
bėjo apie dabartinius išgyveni
mus Lietuvoje. Apie apsilanky
mus Lietuvoje pasak jo per pen
kias dienas mes ten ar mūsų jau
nimas negalėsime “pasisemti” 
kultūros, reikią pagyventi il
giau. Paskaita sunku čia būtų 
tiksliai aprašyti.

Po paskaitos programos vado
vas V. Sirgidas pasiūlė publikai 
duoti preligentui paklausimus. 
Kadangi minėjimuose niekados 
taip nebūdavo daroma, publika 
klausti lyg ir susilaikė, tuomet 
vadovas pats pasisiūlė paklausti. 
Po atsakymo paklausėjų atsira
do ir daugiau: Stasys šimolifi
nas ir Marijonas šnapštys. Pra
sidėjo jau ir diskusijos. Ponia 
iš publikos pasiūlė diskusijas nu
traukti. Toliau sekė meninė da- 
traukti. Toliau sekė meninė dalis.

Trys vizijos — Bernardo Braz
džionio su Įsijautimu skaitė stu
dentė Taura Zarankaitė, Tėviš
kė — Kazio Inčiūros, kaip ir vi
suomet, labai gerai deklamavo 
aktorius Karolis Balys. Pabai
gai sugiedotas Tautos himnas. 
Kaip visuomet buvo Įprasta po 
minėjimų vėliavas išnešti, šiuo 
kartu buvo paliktos scenoje. 
Prie Įėjimo pirmą kartą LB rei
kalams buvo renkamos aukos. 
Surinkta arti 600 dol. aukų. Rin
kimas tęsiamas visą rugsėjo. Kas 
dar norėtų paaukoti, gali Įteikti 
valdybos nariams arba seniū
nams.

vyrai, viso 19 Šaulių. Buvo šau- 
d?m i iš 12 kalibro šautuvą, tri
jų padėčių S0 jardų atstumo. 
Šaudymo baigimo balius ir do
vanų Įteikimas Įvyko “Švyturio” 
Jūros šaulių stovykloje “Pilė
nai”. Barikete dalyvavo apie 50 
šaulių ir svečių. Banketo metu 
sveikinimo Žodį LSST vardu ta
rė “švyturio” jūros Šaulių kuo
pos pirm. Alfa Šukys ir stovyk
los komendantas Stepas Lungys. 
Toronto šaulių vardu sveikino 
VI. Putvio kp. šaulys Balys Sa
vickas, Čikagos Vytauto Didžio
jo kp. vardu šaulys Jonas BaČ- 
kauskas. Vaišių metu buvo 
Įteiktos laimėjusiems atžymėsi
mų dovanos.

LŠST sporto ir šaudymo sk. 
vadovas J. Šostokas pakvietė 
Švyturio” kp. pirm. A. Šukį lai
mėjusiems įteikti atžymėjimo 
dovanas. Moterų grupės pirmą 
vietą laimėjo Gabrielė Rimkū- 
nienė, antrą Dajana šostokienė 
ir trečią Hildegarda Kniurienė. 
Vyrai I-I-I Jonas Šostokas; I-I-2 
Vytalis Šeputa, I-I-3 Balys Sa
vickas, I-2-I Jonas Kavaliaus
kas, I-4-I Arvydas Kavaliaus
kas, 1-4-2 Vladas Rukšys, II-I-I 
Jonas Baškauskas, II-I-2 Vytas 
Stockus, II-2-I Jonas Platakis, 
II-2-2 Julius Rimkūnas, II-2-3 
Juozas Kinčius, II-3-I Romas Ma- 
cionis, II-4-I Antanas Sukauš- 
kas II-4-2 Vincas Atkočiūnas,. 
II-4-3 Jeronimas Jankus. Pirmas 
vietas laimėjusieji gavo po auk
so medalį, antras po sidabro ir 
trečias po brondzos, moterys ga
vo po trofeją. Naują pereinamą 
taurę iš orinių šautuvėlių kaip 
daugiausiai taškų gavęs perėmė 
globoti Vytalis šeputa. Reikia 
pastebėti, kad -šiais metais pir
mą kartą iš orinių šaudė, todėl 
mažai kas ekipe tedalyvavo. Dėl 
“švyturio” Jūros šaulių kuopos 
pereinamos dovanos niekas ne
rungtyniavo, nes nebuvo suda
rytas ekipas. Kaip matome iš 
dalyvavusių skaičiaus, per ma
žai šaulių dalyvavo.

Sekančiose rungtynėse, kur 
jos bebūtų, reikėtų suburti dau
giau šaulių. Čia jau nuo centro 
valdybos pastangų priklauso. 
Ruošiant šaudymo rungtynes 
daugiausiai pasidarbavo: šaudy
mo aikštę paruošė šaulys Jonas 
Balys, pravedė registraciją Ci- 
cilija Balsienė, atžymėjo taškus 
Dana šostokienė, vaišes paruo
šė moterų sekcijos šaulės: An
gelė Šukienė, Marija Bačkai'tie- 
nė, Antanina Zakarkienė ir Ada 
Teličėnienė.

Valdyba už pasidarbavimą ■vi
soms ir visiems reiškia nuošir
džią padėką, šaulių stovyklai 
“Pilėnai” įrengimui auką pasky
rė Jadvyga ir Juozas Černiaus
kai; 100 dol. pažadėjo paaukoti 
Čikagos Vytauto Didžiojo kuo
pos šaulys Jaronimas Jankus.

A. Sukauskas

ŠVENTO RAŠTO
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
''Garbink, mano siela, Viešpatį, ir nepamiršk visų jo geradarysčių. 

Jis atleidžia visą tavo nusidėjimą ir gydo visas tavo ligas**.
Psalmė 103:2, 3.

MOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI

• • •
Gal pranašas ^Dovydas pritaikė sau šituos žodžius ir gal manė apie gy

dymą savo kūno ir apie kitus žemiškus palaiminimus, Tačiau šita Psalmė 
yra parašyta dvasiškojo Izraelio pamokymui. Dvasiški Dievo Izraelitai ži
no, kad jų nuodėmės yra atleistos ir kad jie yra suderinti su Dievu ir kad 
todėl, sulig jo pažadais, visi dalykai veikia išvien jų labui dėlto, kad jie 
myli Dievą ir yra jo pašaukti ir išrinkti. Jie visur ir visada randa prie
žastį ir turi savo Širdyje norą pritaikyti sau ir dažnai kartoti šituos dėkin- 
gumo ir gyrimo žodžius.

Visi Uno, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
4 tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 

nemokamai. Rašykite:
9 49 0

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS
MARQUETTE

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

IR SŪNUS
FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
"Aikštė automobiliams pastatyti

trumpom kojom, visa muiluo
ta moteris, paėmė jį glėbin ir 
juokdamasi balsu šaukė:

— Stok, chodia! Dabar tau 
kajuk!” Kinietis ištrūko ir už
lindo kaž kur už krosnies.

Gindamasis plaktuku, aš 
pasiekiau kranus. Maša, topo
grafo meilužė, taipgi visa mui
luota, stipriai laikė kairįjį, 
karsto vandens kraną.

— Leisk! — paprašiau aš.
Ji pasitraukė Aš paban 

džiau, patraukiau: neatsisu- 
ka.. Tada aš išlengvėlė, o pas
kui ir stipriau sudaviau plak
tuku ir... kranas visai atsis
kyrė, karšto vandens srovė už
liejo man kojas. Aš atšokau Į 
šalį ir pakėlęs akis, persigan
dęs pamačiau, kad nuo apačios! 
iki viršaus, skersai krosnį ei
na platus plišys, kuris man be-. 
žiūrint didėjo. Sekundė ir kai-! 
rioji krosnies kertė (kairysis 
kampas triukšmingai sugriu
vo. Dar sekundė ir dešinysis* 
aukštutinis kampas apnuogi
no katilą — atsiknojo. Tada iš, 
lėto 
bar 
kau ant suolo, ‘ 
mačiau, jog ir moterys taip gi I 
lipa ant suolo. Katilas sugriu
vo, vanduo pasiliejo, dar se
kundė ir iš krosnies beliko tik 
krūva šlapio karšto molio...

Kaip aš atsidūriau gatvėje — 
nebeatsimena. Tik atrrrefiu, 
kad pievelėje apie pirtį, kaip į 
pasiutusios bėgiojo nhogOS frio- 
(erys ir kaž kas isteriškai rėkė 
— kinietį užmušė!... O ftūo 
kairio pirties link bėgo čielas 
b ū rys sargybini ų.

Kai mus: mane, Levušką ir 
kinietį varė karcerio, kinietis 
ant galvos turėjo kruviną raiš
tį, atsitiktinai mums pasitaikė 
topografas.

— Na ir kas? — pajuokia
mai tarė jis. Nepagavot jūs . 
laimės — a? -i

— Ak Jūs, — kvailiai!
Taip, draugą tik nelaimėje 

pažinsi!
(Pabaiga)

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

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440 1

1

MODERNIŠKOS AHC-CONDITIONED KOPLYČIOS
*į‘

!E

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS ulENĄ 

IR NAKTĮ.

715° So. MAPLEWOOD AVE

CHICAGO, ILL. 60629
duryse 

atidarinėti du- 
Bet Puškinas 
pravėrė duris.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

, Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

^contact lenses”.
VS. pual susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LIONAS SEIBUTIS 
_i’*ŲCSTŲ, PŪSLĖS IR _ 
PROSTATOS CHIRURGIJA
2454 WEST 63rd STREET

VaL:- antrad. nuo 1—4 po piety, 
kettrtad. nuo 5—7 vaL vak.

. dfi*® telef.: 776-2880 
jįlaujae r«x. telef.: 448-Š545

W. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
tfma® 2652 West 59th STREET 

tau PR 8-1223
O VAL.; pirm., antrad.. trečiad. 
ir 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 

2-4 vai. po piety ir kitu laiku 
pagal susitarimą._________

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

3(454 ^EŠT 71st STREET 
Bt^lock 4-2123

. lasid. telaf.: Glbton 8-6195 
Priimi-EtfoniiM ifegal iufiitanmą. Dėl 
r.ltflrtĄe stonu trinti telef. HE 4-2123. 
Zel neatsiliepi*, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

‘Ap&r*Ui ■ Protezai. Med. Ban- 
Speciali pagalba kojonu 

(Arch Support*) ir t L
Vai.- *—4 ir 8—8. Seitedieniais 9—1. 
ttM West 63rd St., Chic*flo. III. 60829 

Talif.: nfo*p*et 6-50*4

L

i UYIXCS

FOMST FIXES HUJtT 
CXJX TOKEST FXIEND$

Susirinkimas Įvyks rugsėjo 28 
d. 12 vai. 30 min. Lietuvių na
muose. Susirinkimas visuotinas, 

į dienotvarkė numatyta: apylin
kės pirmininko Jaunučio Gilvy- 
džio pranešimas, vietoje pasi
traukusių valdybos narių naujų 
pririnkimas ir klausimai bei su
manymai. Apylinkės nariai kvie 
čiami susirinkime dalyvauti. Su
sirinkimo metu automobiliai bus 
apsaugoti.

LB sulidarumo mokestis 
liūdnokas

Skaičiuojama, kad prie Lietu
vių Bendruomenės Detroito apy
linkėj priklauso virš 1,000 narių. 
Už 1975 metus solidarumo mo
kestį sumokėjo tik 36 asmenys. 
Tai labai liūdnas reiškinys. Yra 
labai daug neužsimokėjusių už 
1973 ir 1974 metus.

Visą laiką, pradedant Bend
ruomenės mėnesiu, tai yra rug
sėjo mėnesiu, solidarumo mo
kestis bus renkamas prie para
pijų, Įvairiuose susibūrimuose ir 
seniūnams atsilankius Į namus.

— LB Lituanistinės mokyklos 
vedėju sutiko būti Pranas Za- 
ranka; jo pavaduotoja Stefanija 
Kaunelienė. Mokslo metai pra
sidėjo rugsėjo 13 d. Jau užsire
gistravo per šimtas mokinių. 
Mokyklos patalpos Kultūriniame 
centre 9 mylia Southfield.

LŠST šaudymo rungtynės
šaudymo rungtynės įvyko rug

sėjo 6 d. “Dainavos” rajone prie 
Mančesterio. Rungtynes globo
jo ir jomis rūpinosi Detroito 
“Švyturio” jūros šaulių ir St. 

Į Butkaus šaulių kuopos. Vadova
vo LSST sporto ir šaudymo sk. 

Į vedėjas Jonas Balsys. Jiems tal- 
I kino Albinas Artičkonis ir Jo- 
1 nas Bačkanskas. Daugiausiai 
I šaudyme Saulių dalyvavo iš De- 
Į troito, po keletą iš Čikagos ir iš 
Toronto, šaudymas prasidėjo 12 
vai. dienos ir baigėsi 6 vai. p. p.

Į Rungtynėse dalyvavo moterys ir

(Atkelta iš 3 psl.)
— Negaliu, bičiuli: 

akutės nėra, o 
ris nepatariu, 
nepaklausė fr
Tuo metu viena jų “bobų” tren
kė jam kažkuo kietu Į kaktą. 
Išsikofliojęs Utnaukšėiaūs” žo
džiais, Puškinas užtrenkęs du
ris nuėjo sau pridengęs ranka 
užgautą vietą.

Tokie smulkūs prajovai bu
vo tik preliudas Į didžiąją ne
laimę. Viskas prasidėjo nuo 
smulkmenų.

— Ei, kranas užsikimša! Juo 
kinga, kranas užspringo!

— Lee, nueik, pažiūrėki, kas 
ten atsitiko! —paliepiau kinie
čiui.

Tačiau kinietis, kratydamas 
galvą griežtai atsakė:

— Mano ten neiti. Mano bi
joti. Eina du”.

Aš nusispjoviau, dėl viso ko 
apsiginklavau plaktuku ir 
drauge su kiniečiu įėjau pir- 
tin. • - ' .

Nuo tirštų garų pirtyje prie
tamsio, baltavo dešimtis mo
teriškų kūnų. Neišpasakytas 
kilo triukšmas. Kinietis pasi-! 
traukė atgal, bet viena stora,

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Sė. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-H38-H3Š

(LACKAWTCZ)
2424 WEST 69th STREET kEpaoiic 7-iZU
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills. III. 974-4410

Litter doesn t throw 
It seif away; Htter 
doesn't Just happen. 
People cause ft-ertd < 
only people can prevei 
ft. “People’ rti 
Keep Amsrk

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Assoctacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArda 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, IIL PLone: OLympic 2-1003



Švelniai dainavo Jūratė Tautviiaitė
Švelniausiai ir grasiausiai nau- į 

jieniečius rudeniniame piknike: 29 d. Gary, Indiana, 
nuteikė pradėjusi garsėti jauna 
dainininkė Jūratė Kristina Taut-
vilaitė, baigusi universitetą ir 
dirbanti mokslo įstaigoje.

Tuojau po karo Garyje gimusi 
Juozo ir Joanos Tautvilų duktė, 
baigusi lituanistines mokyklas ir 
gražiai lietuviškai kalbanti jau
nuolė, turi gerą balsą. Įdomiau
sia, kad ji pati sau akomponuo- 
ja, ritmą nustato ir toną paduo
da gitara, kurią valdo kaip ge-1 
riausiai grojantieji ispanai.

Jos pasirinktų dainų žodžiai, 
josios balsas ir pajėgumas jį val
dyti yra pats didžiausias jau
nos dainininkės turtas. Svar
biausia, kad balsas ir dainuoja
mos mintys pasiekia lietuvio šir
dį ir giliai įsminga. Ji buvo pri
versta net pakartotinai dainuoti, 
o savo džiaugsmą klausytojai jai 
reiškė gausiais plojimais.

Jūratė gimė 1950 m. spalio 
Jos tėvai 

Juozas ir Joana, gim. Navickai- į 
tė iš Telšių, Tautvilai atvyko iš 
Vokietijos 1949 metų rudenį ir’ 
apsigyveno fabrikų centre Ga
ry, Indiana, čia jiems ir gimė 
pirmoji dukrelė Jūratė. Jūratė 
lankė šv. Kazimiero parapijinę 
mokyklą, o po keturių metų, tė
vams išsikėlus toliau gyventi, ji 
buvo perkelta į amerikiečių Ho
ly Rosary School, kurią baigė 
1964 m. šeštadieniais lankė lie
tuvių kalbos pamokas savo pa
rapijos mokykloje. Po to, ji bu
vo priimta į kunigų jėzuitų įs
teigtą gimnaziją “Andrean High 
School”, kurią baigė 1968 me
tais. šalia to, tėvas kiekvieną 
šeštadienį vežiojo savo dukterį į 
Čikagoje tebeveikiančią aukštes
niąją lituanistinę mokyklą, ku
rią baigė gerais pažymiais 1968 
m.

HELP WANTED — MALE 
Darblninlcy Reikia

WOODWORKER
EXPERIENCED IN OPERATING 

WOODWORKING MACHINES 
Full time, steady job. Starting salary 

$5 per hour. Paid holidays.
Call or see WOLF 

421-7509
1238 So. ASHLAND AVE..
Mon. thru Fri., between
7 A. M. and 3:30 P. M.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIU BU
TAS Brighton Parke tik suaugusiems. 

ŠIMAITIS.
Tel. 436-7878.

IŠNUOMOJAMAS 3% KAMBARIŲ 
BUTAS Brighton Parke suaugusių 

porai arba vyrui. Yra garažas. 
Tel. 523-5747 po 6 vai. vak.

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 

i visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo, 
g Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
g kuri vadinasi

I SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

I žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 

I arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
| siųsti tokiu adresu:

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

:------- ---------- ------------------- -- ---------------------------„

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENž — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, UI. 60629 3 TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas jvairiy prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

jC--------.... --------- r n---------------------r. — ......... .

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

SIU IN HIM Al Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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.
V. VALANTI N AS

-JUBILIEJINIU METŲ 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Hemet suėjo ffO metrj. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujiena platinimo rajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos J sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos, ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems ioomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metp proga 
fkelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagofe Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn, — 230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL,

Chicago, DL 60608

Šalia mokyklos pamokų, Jūra
tė nuo pat šešių metų amžiaus 
pradėjo piano privačias pamo
kas imti ir per dvylika metų bu
vo išmokusi puikiai skambinti 
net klasikų kūrinius.

Jūratė davė keletą viešų kon
certų ir akomponavo pakvies
tiems solistams. Kada Northern 
Indiana universitetas buvo pa
skelbęs viešą piano ir dainos 
konkursą, Jūratė už skambinimą 
gavo “A”, o už solo dainas lai
mėjo net aukso medalį.

Vasaros atostogas Jūratė pra
leisdavo Putname, kur Nekalto 
Prasidėjimo seselės turėjo mer
gaičių vasaros stovyklas. Čia ji 
viešėjo net keturias vasaras ir 
turi gražių prisiminimų.

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje Jūratė sekmadieniais 
grojo vargonais ir pati giedojo 
bažnytines giesmes. Parapijos 
klebonas dr. kun. Ignas Urbonas 
dabar jos labai pasigenda.

Baigusi gimnaziją, Jūratė iš
važiavo į Bloomingtoną, Ind., 
universitetą ir studijavo biolo
giją. Ir čionai ji ėmė privačias 
pamokas muzikos ir dainavimo. 
Universitetą baigė BA laipsniu.

Nuo 1974 metų iki dabar Jūra
tė dirba University of Chicago, 
virologijos skyriuje kartu su vie
nu profesorium ir savo darbu 
patenkinta.

Kada Chicagos aukštesnioji 
lituanistikos mokykla šventė sa
vo 25 metų sukaktį (1975 m. ko
vo 23 d., sekmadienį), Jūratė, 
kaip baigusi šią mokyklą, daly
vavo meninėje programoje ir sa
vo dainomis sužavėjo visus klau
sytojus. Net ir Draugas (1975. 
IIL25 d. Nr. 71) rašė, kad solistė 
Jūratė Tautviiaitė, akomponuo- 
dama pati sau gitara, padainavo 
tris estradinės muzikos dalykus, 
kurie visiems labai patiko, ir kad 
solistė yra daug žadanti muzi
kos pajėga.

Solistė Jūratė buvo paprašy-
ta prisidėti prie meninės progra
mos išpildymo šių metų gegu
žės 21 d., kada Lietuvių Tauti
niuose Namuose buvo sureng
tas dr. Zenono Danilevičiaus 60 
metų sukakties paminėjimas.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NU0ŠIMČL41S MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

j Siunčiu --------------  doL Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Į~| Vajaus proga prašau siąsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokią įsipareigojimą.

PAVARDE IR VARDAS _________________________

ADRESAS _______________________________________ —

GARSINKITeS naujienose
« — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL.— THURSDAY, SEPTEMBER 18, 1875

Po solistės Prudencijos Bič- 
kienės puikiai sudainuotų dainų 
ir arijų, pasirodė ir Jūratė Taut- 
vilaitė su savo dainomis. Nau
jienos (1975.VI.3 d.) savo straip
snyje “Įspūdingai pagerbtas dr. 
Zenonas Danilevičius” taip rašė 
apie Jūratę: “Labai gražiai sa
vo dainomis, o dar labiau sa
vo balsu visus nuteikė, pirmą 
kartą Chicagoje pasirodžiusi Jū
ratė Tautviiaitė. Tvarkingai 
kontroliuojamas balsas, specia
liai parinktos dainos ir jos pa
čios padedama gitara rodė, kad 
ši jauna lietuvaitė jaudins dai
nos mėgėjų širdis”.

Pavakare, einant piknikui prie 
pabaigos, buvo -traukiami lai
mingieji tiketėliai. Jūratė Taut
vilai tė laimėjo kitos gabios lie
tuvaitės, dainininkės ir kovoto
jos už Lietuvos laisvę, Birutės 
Kemežaitės įdainuotas dainas. 
Savo plokštelę Kemežaitė padė
jo į Naujienų laimės šulinį. Ją 
laimėjo daina besidominti dai
nuojanti Jūratė Tautviiaitė.

Korės pond en t ag

MIKO, ŠILEIKIO 
PARODA

Rengiama Čiurlionio galerijoj
Dail. Miko Šileikio apžvalgi

nė tapybos paroda rengiama 
šeštadienį, spalio 4 d. 7 vai. vak., 
Čiurlionio Galerijoje, Inkorp., 
8929 So. Harlem Ave., Bridge
view, Ill. '(Midland Savings 
and Loan Assn, naujuose rū
muose) .

Dailininkas išstato 56 alieji
nės tapybos darbus, — portre
tus, naturmortus, gamtovaiz
džius, apimant 50 metų laiko
tarpį. Šileikis lankė tris meno 
mokyklas: Bostone, o Chicagos 
Meno institutą baigė su Cum 
Laude, gaudamas diplomą ir 
laimėjo premiją už tapybą. Da
lyvavo daugelyje kolektyvinių 
parodų ir turėjo kelias indivi
dualines parodas. Yra Art In
stituto Alumnų narys, parėmęs 
Instituto stipendijų fondą. -

Dail. Mikas Šileikis yra pir
masis lietuviu dailininkas Ame
rikoje. Daug rašė ‘‘Meno ži
niose” meno apžvalgas^, straips
nius visuomeniniais klausi
mais, skaitė paskaitas kitatau
čiams ir lietuviams, bendradar
biavo Lietuvių Enciklopedijai. 
Iš svetimu kalbu išvertė nema- 

| žai veikalų, parašė daug nove
lių. Jo paveikslų' yra Įsigiję 
meno galerijos ir {privatūs ko
lekcionieriai JAV, Pietų Ame
rikoje, Kinijoje ir Lietuvoje. 
Chicagos Švietimo Taryba įsi
gijo tris paveikslus. Ponia Gil- 
liom Indianapolyje, Ind., nupir
ko 8 kopų paveikslus.

M. šileikį sunkiai sukrėtė 
žmonos mirtis šį pavasarį. Jis 
šion parodon išstato du miru
sios žmonos Paulinos portretus. 
Paroda žada būti įdomi savo 
įvairumu ir gausumu.

Paroda tęsis dvi savaites, iki 
spalio 19 d.

WANTED TO RENT 
Ieško butų

MOTERIS IEŠKO NUOMOTI 4 kam
barių butą, pageidauja Marquette 

arba Brighton Parke. 
Tel. 264-7195.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

LIETUVIŠKI SŪDYTI IR RŪKYTI
; MĖSOS PRODUKTAI: 

lašiniai, kumpiai, skilandžiai, dešros, 
šoninės ir kitkas.

5200 So. WHIPPLE St., 
CHICAGO. ILLINOIS 60632 
Gamintojas V. DŪKŠTAS.

Tel. 778-2537

N. Koresp.

TRUMPAI

— Juozas Geštautas . iš Hot 
Springs, Ark., išvyko į LaMon- 
te, Misouri. C. Gurskis iš Lo
well. Mass., išsikėlė į Gulfporto 
apylinkę, St. Petersburg, Fla. 
Bronius Matulaitis iš Union 
Pier, Mich., atvyko į Oak Lawn, 
Ill. Julius Klimas iš Fond du 
Lac, Wis., apsigyveno Chicagos 
Clearing apylinkėje.

— Chicagos miesto bibliote
koje, 78 E. Washington St., bus 
visa eilė Lyric Operos nemoka
mų pastatymų. Rugsėjo 17 d. 
ten bus Verdi opera Otelio, o 
24 d. Traviata. Spalio mėn. bus 
šie pastatymai: 1 d. — Ričardo 
Strauso Elektra, 8 d. — Beet- 
hoveno Fidelio, 15 d. — Mozar- 
to Figaro vestuvės, 22 d. — Do
nizetti Lucia di Ummermoor, 
ir spalio 29 d. bus vaidinama 
Gluck opera Orfėjus ir Euridi- 
kė. Pastatymų pradžia 1:00 ir 
5:45 vai. popiet. Įėjimas iš 
Randolph gatvės.

-— A. .Eitmanag, Elizabeth, 
N. J., pakviestas Dr. V. {Kudir-

kos vardo lituanistinės mokyk
los vedėju. Pamokos būna šeš
tadieniais 9:30—1:30 vai. Lie
tuvių parapijos mokykloje, 211 
Ripley PI. Buvęs vedėjas kun. 
J. Pragulbickas ir toliau globos 
šią mokyklą garbės direkto
riaus titulu.

— Tradicinė New Yorko dai
lininkų kūrybos paroda Rego 
Parke bus rugsėjo 19-21 d. 
Dail. A. Kairys informuoja su
interesuotus tel. IL 9-3769. Tos 
parodos taip pat bus rugsėjo 
26-28 d. ir spalio 3—5 d.

— Grandies Ansamblis, vado
vaujamas Irenos Smieliauskie- 
nės, pakviesats specialiai pro
gramai i Northern Illinois uni
versitetą, De Kalb, UI. spalio 2 
d. Koncertas bus Holmes stu
dentų centro didžiojoj pokylių 
salėj, kurioje telpa apie 2000 
svečių. Koncertu pasirūpino 
Lietuvių studentų klubas, gavęs 
šiam reikalui 500 dol. paramos 
iš universiteto studentų sąjun
gos koncertų komiteto.

— Naujasis Balfo 143 skyrius, 
St. Petersburg, Fla., jau pradė
jo savo veiklą. Lapkričio mėn. 
14 d. Lietuvių klube ruošia vie
šą vakarą su Įvairia programa. 
Į darbą įsitraukia vis daugiau 
lietuvių kilniems šalpos tiks
lams.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų savininkų organizacijos 
nariu susirinkimas įvyks rug
sėjo mėn. 19 dieną, 7:30 vai., 
vak., parapijos salėje, 6820 So. 
Washtenaw Ave. Susidarė daug 
labai svarbių reikalų aptarti. 
Išgirsite daug naudingų žinių. 
Todėl prašome visus skaitlingai 
dalyvauti.

Stasys Patlaba, sekr.
(Pr).

— Lietuvių televizijos Valdy
bos posėdis įvyko rugsėjo mėn. 
14 'd. LTV patalpose. Buvo 
tariamasi Genovaitės Antanai
tytės - Ugianskienės rečitalio, 
įvyksiančio rugsėjo 28 d. 3 vai. 
popiet Jaunimo Centre, reikalai. 
Dalyvavo rečitalio organizato
rius Algis Liepinaitis, Pranė 
šlutienė, Tolius Siutas, Justas 
Šidlauskas, Jonas Indriūnas, 
Stasys Lukoševičius, Eleonora 
Lukienė ir Stasys Patlaba.

♦ DaiL Miko šileikio apžval
ginės tapybos parodos atidary
mas įvyks š. m. spalio mėn. 
4 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Čiurlionio Galerijoje, Ine. nau
juose Midland Savings & Loan 
Assn, rūmuose, 8929 So. Harlem 
Ave., Bridgeview, Hl. Išstato 
56 darbus: portretai ir įvairus 
žanras, apimąs 50 metų laiko
tarpį.

_• . J.._ Čiurlionio Galerija
(Pr).

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA | 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 

pėdų sklypas, Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5, MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
į mėn. Prašo $50,000, Marquette Par
ke.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji Įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

BY OWNER 
WILLOW SPRINGS

3 bedroom ranch, dining room, fire
place. Full basement. Attached ga

rage. 150x200’ wooded lot.

839-5315

Maloniai kviečiame atsilan
kyti Į Registruotos L. B. Mar
quette Parko Apylinkės Rudens 
Balių, kuris įvyks š. m. rugsėjo 
mėn. 27 d. 7 vai. Balio Pakšto 
salėje, 2801 West 38th St. Chi
cago. Meninę programą išpil
dys Sesės Drūtytės. Bus pateik
ta šalta ir šilta vakarienė. Veiks 
gėrimų bufetas bei kiti paįvai
rinimai. Linksmins Balio Pakš
to orkestras. Bilietų yra ribotas 
skaičius. Užsisakyti galima bi
lietus ar stalus šiais telefonais: 
RE 7-8945 arba 434-3713.

Rengėjai:
Regist. M. P. Apylinkės 

Valdyba

PRIEŠ MOKSLO METUS
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 

2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. S29,750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdų lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime rakta. S18.250.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. lansai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdu lotas. 2 auto mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37.650.

1% AUKŠTO. 18 metų mūras. 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33.500.

6 KAMBARIU MŪRO NAIVIAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Barko bažnyčios. Jau laisvas. — 
$21,000.

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante, naujas gazu šildvmas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

PLATUS LOTAS su ?aražu. Arti 
Maria High. Pigus. S5.900.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO TTTrto PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

4369 ARCHER AVE., CHICAGO
TEL. — 254-5554

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public, 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- 

\ šymal ir kitoki blankai.
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TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

TeleL 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980 

1 ■■■ i

Didžiausias kailiu

pas vienintelį 
lietuvį kailininką

pasirinkimas
pas vienintelį 
r

Chicagoje

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

(buto)

185 North Wabash Avenue
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

SKAITYK IR KIT AZ PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS’

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. Tel. VI 7-3447

Call: Frank Zapolls 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

--------- —--------—-.— ------- ------ --------------- —

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai 560 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
------ -------------523-8775 - -____ — - ---------- - - ■

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tdsf4 R E public 7*1941

< ■ ...............  ■ - ■ .,j

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.




