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LAGOS, Nigerija. — Naujoji 
Nigerijos kariškoji valdžia, kuri 
susidarė prieš pora mėnesių be 
kraujo praliejimo perversmu, pa
skelbė programą, kada ir kaip ši 
skaitlingiausioji negrų valstybė 
Afrikoje pereis j civilinės val
džios rankas. Tai bus per rinki
mus, kurie jvyks 1979 metų spa
lio 1 dieną. Nigerija turi 80 mi
lijonų gyventojų ir skaitoma tur
tingiausia. Buvusi britų koloni
ja, ji gavo nepriklausomybę prieš 
15 metų. <

' The First and Greatest
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WASHINGTONAS. — Lenki- 
ja ir Jungtinės Amerikos Vals
tybės principe susitarė dėl ilga
laikės grūdais prekybos, prane
šė abiejų šalių žemės ūkio va
dovai.

Pranešimas buvo paskebtas po 
įvykusio pasitarimo tarp JAV 
Agrikultūros sekretoriaus Earl 
Butz ir Lenkijos Agrikultūros 
ministerio Kazimiero Barcikovs- 
kio. Dar pranešta, kad Butz 
ateinančio lapkričio 25-28 d. vi
zituos Varšuvą, kur bus išdirb
tos visos sutarties detalės.

įlenki j a šiemet jau pirko iš 
JAV daugiau kaip 2.5 milijonus 
metrinių tonų (2.75 mil. ameri
koniškų tonų) grūdų, apie antra 
tiek kaip normaliai. Priežastis 
ta, kad Sovietų Sąjunga turėjo 
žiaurius grūdų derliaus nuosto
lius, o Sov. Sąjunga skaitoma 
stambesnioji grūdų Lenkijai tie
kėja.

PRUDHOE BAY, Aliaska. — 
Keturios baržos, prikrautos bū
tinai reikalingu dalykų aliejaus 
vamzdžių statybai, per šešias 
dienas prasilaužė iš šešių colių 
storumo ledų šiauriniu Aliaskos 
pakraščių ir pagaliau pasiekė 
Prudhoe Įlanka.

Tarptautinė 
Kviečių Taryba antradienį pra
nešė, kad Jungtinės Valstybės 
pasiūlė steigti 30 milijonų tonų 
visapasaulinį grūdų banką, iš ku
rio būtų papildomas maisto trū
kumas, pasireiškęs bet kuriame 
krašte. Pasiūlymą padarė JAV 
departamento asistentas sekre
torius Richard E. Bell tarybos 
nariams dvi dienas trukusiame 
tos tarybos posėdyje. Praneša
ma, kad stambieji grūdus au
ginantieji kraštai, įskaitant Ka
nadą, Australiją, Sovietų Rusi
ją ir Argentiną; Amerikos pasiū
lymui pritarė.

SAN FRANCISCO. — Besi
ruošiant nacionalinei konvenci
jai, ■ AFL-CIO ekzekutyvinė ta
ryba pareiškė, kad nei preziden
tas Fordas nei Kongresas nepa
rodė* didesnių pastangų pagrei
tinti ekonomijos pagerėjimą. 
Priešingai, tokie veiksmai kaip 
grūdų Sovietų Sąjungai parda
vimas, padidintos kuro kainos 
praeitų metų mokesčių mažini
mo sustabdymas ir pasiūlymai 
mokesčių naštą padidinti žemų 
ir vidutinių pajamų amerikie
čiams gali iššaukti naują eko
nominį nuosmukį, pareiškė mi
nėtoji AFL-CIO ekz. taryba, da
bartinę JAV ekonomiją pava
dindamas “silpna ir pažeidžia-
TV, C nu •

Prezidentas Fordas laišku pa
prašė Kongresą amerikiečių pa
siuntimui nutarimo iki penkta
dienio spalio 3 d. ir prašymas 
tuojau buvo persiųstas Atstovų 
Rūmų Tarptautinių Santykių 
Komitetui. “Seniau būdavo kal
tinama, kad veikiama pergrei- 
tai, o dabar — kad perlėtai”, 
pasakė komiteto pirmininkas 
Thomas Morgan.

Prezidentas amerikiečių tech
nikų siuntimui Kongerso galu
tino pritarimo prašė skubiai — 
iki spalio 3 dienos; priešingu at
veju esą rizikuojama viso iki šiol 
pasiekto laikino susitarimo su
griuvimu. “Laikas yra svarbiau
sia abiem partijoms — Izraeliui 
ir Egiptui — išjudinti”, pareiš
kė prezidentas Omahoje pasaky
toje kalboje. Laikinuoju susi
tarimu, Egipto specialistai jau 
šį sekmadienį turi pradėti vykti 
į Izraelio užimtas naftos pum- 
pavimo instaliacijas prie Ras 
Sidr, Sinajaus pusiasalyje. Bet 
Kongreso * nudelsimas gali pri
versti Egipto ir Izraelio lyderius 
tą pirmąjį atsipalaidavimo žings
nį atidėti, kas galėtų neigiamai 
atsiliepti į visą iki šiol pasiektą 
akordą, kaip aiškina keli JAV 
valstybės departamento pareigū
nai. I

Kongreso žiniomis, galutinio 
Kongreso pritarimo galima lauk
ti negreičiau kaip šio spalio mėn. 
7 ar 9 diena.

Dvi dienas inspektavęs Pran
cūzijos karines jėgas, sekreto
rius Schlesingeris spaudos kon
ferencijoje pasakė įsitikinęs, kad 
prancūzai “trokšta glaudžiausio 
bendradarbiavimo tarp Prancū
zijos ir jos sąjungininkų”.

Kad Prancūzija nenori daly
vauti integruotoje Nato koman
dos struktūroje, sekretorius aiš
kina: “Nėra reikalo Prancūzijai 
įsilieti į integruotos komandos 
struktūrą norint dalyvauti pil
noje kooperacijoje su sąjungi
ninkais. Tad, aš manau, kad 
bendradarbiavimo forma bus su
tvirtinta, visiškai nepaaukojant 
nė dalelės Prancūzijos nepriklau
somybės”.

♦ New Yorke praeitą antra
dienį sustojo ėjęs vokiškas dien
raštis Staatszeitung. Dabar vo
kiečiai turi tiktai vieną dienraš
tį __Chicagoje leidžiamą Abend
post.

Cleveland© Giuld laboratorijose specialistas labai akyliai tikrina ni
kelio lakštą, naudojamą sudėtingiems darbams spausdinti. Paveiks
le matomas vertingas lakštas yra labai svarbus elektroniniam spau

dos darbui.

Be komunistuojančio saugumo 
viršininko gen. Otelo Carvalho 
vadovaujamų dalinių, pradėjo 
maištauti ir komunistų įtakoje 
esanti Portugalijos artilerija. 
Visoje Portugalijoje kariuome
nės daliniai elgiasi tvarkingai, Į 
vidaus reikalus nesikiša, bet pa
čiame Lisabone ir jo priemies
čiuose esantieji keli daliniai yra 
komunistų įtakoje. Premjeras 
Azevedo nenori iškviesti į Lisa
boną daugiau dalinių, kurie leng
vai galėtų nuginkluoti maištau
jančius karo policijos ir artileri
jos dalinius, bet jis nenori tai da
ryti. Be to, jis nori palaukti, kol 
sugrįš -į Portugaliją prezidentas 
Gomes. Praeitą trečiadieni jis 
buvo sustojęs Varšuvoje, o tre
čiadienį Maskvoje jį priėmė Ni- 
kalojus Podgorny.

Socialistų partijos vadas Ma
rio Soares patarė visiems parti
jos nariams palaikyti nuolatinį 
kontaktą su partijos centrais. 
Gandai apie komunistų ruošiamą 
perversmą apėjo politinių par
tijų centrus. Mario Soares neno
ri, kad Portugalija, padariusi ke
lis žingsnius demokratijos kryp
timi, vėl turėtų kovoti prie dar 
bjauresnę diktatūrą, negu ken
tėjo 40 metų. Jei pasitvirtintų 
žinios apie komunistų pervers
mą, tai kiekvienas narys gautų 
instrukcijas kovoti prieš bandy
mus primesti naują diktatūra. 
Tuo tarpu kiekvienam demokra
tijos šalininkui įsakyta sekti 
įvykius ir pranešti pastebėtus 
nenormalumus:

Premjeras Azevedo, atšaukęs 
karius iš radijo stoties, vis dėlto 
įsakė Portugalijos karo jėgoms 
būti paruošos stovyje. Jeigu ko
munistai bandytų grobti vyriau
sybės įstaigas Lisabone, tai jam 
kito kelio nebus, kaip iškviesti 
demokratinei santvarkai ir da
bartinei vyriausybei ištikimas 
karo jėgas. Penktadienio naktį 
Lisabone buvo suruošta tūkstan
čio komunistuojančių demonstra
cija. Prie jų prisidėjo Lisabone 
stovinčių karių būrys.

Blogiausia, kad tūkstančiai 
panikos apimtų portugalų pra
dėjo imti pinigus iš bankų. Mais
to krautuvės pradeda tuštėti.

pra
dėjo svarstyti galutini legislatyvinĮ aktą — užgirti dviejų šimtų 
arųerikiečiū -technikų pasiuntimą Sinajaus sutarties vykdymui 
prižiūrėti. xBęt tas procesas gali trukti visą savaitę,Jei laiku bus 
išsiaiškinti nuomonių skirtumai tarp istatymdavių ir adminis
tracijos dėl slaptų JAV-bių ir Egipto ir Izraelio susitarimų.

Persijos vidaus i reikalu ministeris 
Gamshtd Anuozegar pasiūlė Jungti
nėms Tautoms sudaryti keliy bilijonu 
doleri v fondą, kurio pinigai būty nau
dojami atsilikusioms tautoms page
rinti ekonomines gyvenimo sąlygas 
ir padėty jy pramonei augti. Jis siū
lo aliejų gamlnančiom ir pramonę 
išvysčiusiom valstybėm pripildyti fon
dą. Amerikos atstovas pareiškė, kad 
jis neleis kitiems nutarti, kur JAV 

turi dėti savo pinigus.

Užpuolikai buvo geri šauliai 
ir yra gerai organizuoti. Užpuo
limas buvo įvairiose vietose, bet 
įvykdytas veik tuo pačiu metu.

Gen. Franko pareiškė, kad te
roro veiksmus prieš jo valdomą 
Ispaniją organizuoja masonai ir 
komunistai. Bet pačioje Ispani
joje visi žino, kad masonai prie
vartos veiksmų nenaudoja ir to
kios aštrios kovos neveda. Pa
čioje Ispanijoje vyrauja įsitiki
nimas, kad- tai galėjo būti dar
bas kovojančių vaškų.

Trečiadienį gen. Franko minėjo 
savo 30 metų valdžios paėmimo 
sukaktį. Prie valstybės vado rū
mų susirinko didelės minia.

Tiek žmonių nebūtų buvę, jei
gu Madride nebūtų suruoštas pa
sikėsinimas prieš -keturis civili
nės gvardijos policininkus,. Kiek
vienam buvo aišku, jog tai būta 
karšto prieš penkių politinių ka
linių sušaudymą.

Diktatoriaus balsas silpnėja

Gen, Franko, iškėlęs abi ran
kas, pasveikino aikštėn susirin
kusius Madrido gyventojus, dik
tatūros pritarėjus, Pradėjo jis 
gana stipriu balsu, bet tolimes
nę jo kalba nusilpo, net ir garsia
kalbiai nepadėjo suprasti jo žo
džių.

“Prieš dabartinę Ispaniją yra 
suruoštas kairiųjų masonų, Įsi
stiprinusių valdančiuose sluoks
niuose, ir komunistų teroristų 
suokalbis”, pasakė Franko. Ispa
nijos gyvenimo stebėtojai nema
no, kad masonai organizuotų pa
sikėsinimus prieš policininkus ir 
komunistai kenktų gen. Franko.

Ispanijos kalėjimuose dabar
tiniu metu yra didokas skaičius 
karių, veik visa karo mokyklos 
profesūra, vašku, kataloniečių ir 
Va.lančijos ūkininku. Diktatoriui 
kerštauja nepatenkintieji ispa
nai. Baigęs savo kalbą diktato
rius apsiverkė.
Grupės pradėjo siausti sostinėje

Gen. Franko baigus kalbą, gru
pės jaunų vyru pradėjo siausti 
įvairiose Madrido vietose. Vie
na grupė nuvyko j vieną dides
nių Castelana viešbučių ir lie
pė nuleisti Europos valstybių vė
liavas, plevėsuojančias prie vieš
bučio.

Kita grupė nuvyko prie Ita
lijos konsulato, iškėlė rankas ir 
fašistiškai sveikino italus, nors 
dabartiniu metu pačioje i tali joje 
jau nebėra fašizmo.

Ispanų valdžia vedė pasitari
mus su Europos 9 valstybių ben
drosios rinkos atstovais, bet pen
kių jaunuolių sušaudymas pasi- 

-tarimus nutraukė. Kooperatinė 
Europos Sąjunga, pirkusi Ispa
nijos vaisius ir aliejų, visus už
sakymus nutraukė.

Suomija praneša, kad ir ji at
šaukia savo diplomatus iš Ma
drido. Juos atšaukė Vatikanas,

PRINCETON, N. J. — Prezi
dento Fordo pareiškimas, kad ra
sinės integracijos galima siekti 
ir kitokiais būdais, ne būtinai 
vaikus autobusais vežiojant iš 
mokyklų į mokyklas, atitinka 
daugumos amerikiečių nuomonę. 
George Gallup pravestu apklau
sinėjimu, po du iš trijų atsisakė 
esą nuomonės, kad integraciją 
įgyvendinti galima kitokiais bū
dais, o ne priverstinu “busini- 
mu”, vienas iš trijų mano, kad 
reikia pakeisti mokyklų “ribas”, 
kad jas siektų rasių ir luomų 
mokiniai be vežiojimo, o vienas 
iš penkių mano, kad reikia sta
tyti vidurinės klasės gyvenamo
se vietose daugiau namų, skirtų 
mažų pajamų gyventojams.

Sovietų bazė Libijoje
LONDONAS (D. P.). — Pra

eitą birželio mėnesį Kosyginui 
besilankant Libijoje buvo suda
rytas su Gaddafi susitarimas dėl 
ginklų teikimo Libijai, kurią So
vietai pasirinko savo baze, kai 
nepavyko savo baze pasirinkti 
Egiptą.

Libija jau gavo iš Maskvos 62 
instalacijas FA-2, FA-3 ir FA-6 
raketoms, kurių paskirtis — uos
tus ginti. Taip pat gavo 375 T-56 
ir T-62 tipo tankus, kurių įgu- 
loms kareiviai apmokomi Libi
joje ir Sovietuose." - * - . 
, Sunkiau sekasi apmokymas 

personalo raketų instaliacijoms. 
Sovietų instruktorių, kurie ap
mokė Egipto ir Sirijos karius, 
nuomone libijiečiai tebėra per
daug atsilikę. Sovietinių kariš
kų patarėjų skaičius Libijoj šiuo 
metu yra 600, bet iki ateinan
čių metų pradžios turi padaugė
ti iki 1,600.

Daugėja Libijoje ir kitokių 
sričių sovietų patarėjų, kaip tai 
žemės ūkio instruktoriai, naujų 
žemės gelmių turtų, žibalo vers
mių ir mineralų ieškojimui, o 
daugiausiai tokių specialistų pa
reikalauja sovietų statomas Li
bijoje atominis reaktorius.

Pažangą daro atstatymas To- 
bruko uosto, kuriame Libija su
teikė privilegijas Sovietų karo 
laivynui. EI Bardia statoma nau
ja jūrų bazė, kuri bus vos per 
12 kilometrų atstu nuo Egipto. 
Toje bazėje bus laikomi sovietų 
povandeniniai laivai.

Schlesingeris pagyrė 
Prancūzijos politiką

PARYŽIUS. — Jungtinių Ame 
rikos Valstybių gynybos sekreto
rius James R. Schlesinger savo 
10 dienų kelionę po Europą bai
gė šilčiausiais žodžiais Prancū
zijos politinei ir karinei politi-

JAV pataria steigti 
grūdų banką 

LONDONAS

BEIRUTAS. — Po kelių die
nų pertraukos, dar didesniu įnir
šimu atsinaujino kautynės tarp 
kairiųjų ir dešiniųjų milicijų 
pietinėje Beiruto miesto daly
je. šaudant iš raketų, minosvai
džiu ir kulkosvaidžių. Per naktį 
besišaudant užmušta apie 60 as
menų.

JAKARTA, Indonezija. — ja- 
kartos meterologijos stotis užre- 
kordavo dideli žemės drebėjimą, 
kurio centras buvo prie Bengkulu 
pietiniame Sumatros gale. 300 
mylių į šiaurės vakarus nuo Ja- 
kartos. Drebėjimo smarkumas 
nagai Richterio lentelę siekė 5.8, 
kas rodo, jog žmonių apgyven
tose drebėjimo vietose galėjo bū
ti padaryta rimtų nuostolių.

TRIESTE, Italija. — Italija ir 
Jugoslavija trečiadienį paskel
bė, kad 30 metų trukęs tarp jų 
ginčas dėl Triesto miesto ir Ad
rijos pakraščių išspręstas mai
nais": Italija atsisako pretenzijų 
Į Jugoslavijos valdomas pakraš
čio teritorijas, o Jugoslavija pri
pažįsta Triesto miesto priklau
somybę Italijai. -

MANACAPURU, Brazilija. 
Religinių pilgrimų prikimštas 
laivas Amazonės upėje atsimu
šęs į smėlio slenkstį apvirto ir 
apie 50 pilgrimų smarkioje upės 
srovėje prigėrė. Viso laive žmo
nių buvo 140. Išgelbėta 90 žmo
nių. Garlaivio avarija įvyko apie 
5 valandą ryto upės aukštumoje 
apie 1,000 mylių nuo Atlanto. 
Amazonės upė toje vietoje yra 
nuo 15 iki 20 mylių platumo.

Kongreso pritarimo JAV technikams siųsti 
galima esą laukti neanksčiau spalio 7-9

WASHINGTONAS. — Kongresas praeitą" ketvirtadienį

TRIJŲ POLICININKŲ NUŠOVIMAS 
SUKRĖTĖ VISĄ ISPANIJA 

Diktatorius Franko, pamatęs prie jo rūmų dideles 
pasakė kalbą ir apsiverkė

MADRIDAS, Ispanija. — Trijų policininkų nušovimas skir
tingose Madrido apylinkėse sukrėtė visą Ispaniją. Iki šio meto 
policija neišaiškino, kad tuos policininkus galėjo nušauti.

Į PORTUGALIJOS SOSTINĘ
Socialistas Soares patarė sekti įvykius, 
kad komunistai nesuruošty perversmo

LISABONA, Portugalija. — Premjeras Azevedo buvo įsakęs 
specialiai sudarytam trijų kariuomenės rūšių daliniui paimti visas 
radijo stotis vyriausybės kontrolėn. Iki šio meto komunistams bu
vo atiduota iš katalikų atimta Renascenca stotis, dėl kurios kyla 
nerimas visame krašte. Komunistų įtaka krašte ir pačioje vy- 
riausybėej sumažėjo, bet jie ir toliau tebekontroliuoja minėtą 
stotį. Teisybė, jie jau neleidžia tokių provokuojančių pranešimų, 
kaip tai darė iki šio meto, bet vis dėlto žinias jie savotiškai nu
spalvina.

o Patricijos Hearst advokatai 
kiekvieną dieną patiria daugiau 
klijentę sunkinančių aplinkybių. 
Jie pajėgė nugabenti ją į psichi
atrinę ligoninę, bet kai išaiškino, 
kad juodžiai planavo ją išlaisvin
ti, tai vėl perkėlė į kalėjimą. Be 
to, policijai pavyko nustatyti, 
kad ji išnuomavo garažą Crocket 
banko užpuolikams.

Ketvirtadienį pinigų rinko
je gerokai nusmuko britų sva
ras. Trečiadienį už jį - mokėjo 
2,0400 dolerius, o ketvirtadienio 
rytą jau temokėjo tiktai 2.0295 
dolerio. Amerikos javai kiekvie
ną dieną kelia dolerio kainą.

o Clevelande policija suėmė du 
jaunus vyrus, kurie buvo pagro
bę General Motors vicepreziden
tą John Szynwelskį

o Amerikos Darbo Federaci
jos vadovybė nutarė pakelti na
riams mokesčius. Federacijai rei
kia pinigų, kitų pajamų šaltinių 
ji nebeturi.

o Maisto pakuofojai, nepra
nešdami nieko krautuvėms ir ne
sumažindami kainų,’ sumažino 
parduodamų produktų kiekį, 
žmonės perka panašaus įpaka
vimo produktą, tiktai jie gauna 
kelioms uncijoms mažiau.
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Detroito
Paninis M. k. čiorlionį

?’ kalojaus Konstantino Čiur- 
Ikrio 100 metą minėjimas įvyks 
g^’ėdžio 7 d. 3 vai. Mercy Ka
le*! os McAuley auditorijoje. Mi
nimu reikalu iš organizacijų yra 
sudalytas komitetas: Pirminin
kas Antanas Musteikis, Stefa 
K a Teliepė, muzikas Stasys Sli- 
žv« Jurgis Mikaila, Antanas Su
ka skas, Leopoldas Hainingas, 
Vincas Tamošiūnas. Alfa Šukys, 
Romas Macionis ir kiti. Komi
tetas rugsėjo 21 d. šv. Antano 
pa an. patalpose buvo susirinkęs 
pasėdžio. Pirm. A. Musteikis 
radare pranešimą apie jau atlik- 
t s ad rims. Jurgis Mikaila pra
nešė. kad kalbėjosi ir pakvietė 
p?*rindmę paskaitininkę
prof. Liudą Laurinavičienę-Ais- 
sti Ponia Aisson dabartiniu 
mėtų, kartų su savo vyru profe
soriauja Bowling Green univer
sitete (Ohio valstijbje). Ji ir 
pi u ošė garsinį filmą apie,čiur- 
l;-n;. Jei bus galimybė, bus pa- 
d monstniota’ ir amerikiečiams.

"inę dalį išpildys, muziko St. 
Sližio moterų ansamblis. Dat 
r.uos M. K. Čiurlionio harmoni- 
z: etas liaudies dainas, o muzK 
kas Vytautas Smetona atliks M.’ 
K. Čiurlionio kompozicijas.

Bus suruošta M. K. Čiurlionio

dr.

naujienos
;40 reprodukcijų paroda Dievo; 
1 Apvaizdos parapijos patalpose 
ir Lietuvių namuose, o vėliau ir 
amerikiečiams kuriame nors* 
universitete. Tą pačią dieną iš. 
ryto 10:30 vai. visose trijose lie
tuvių bažnyčiose-bus atnašau
jamos mišios už Čiurlionį.

Rusų ir Ryty Europos tauter 
studijy paskaitos

Spalio mėn. 4 d., šeštadienį 
universiteto patalpose Liver- 
nois-McNicols (6 Mile Rd.) nuo 
1:00—3:00 vai. po pietų kamba
ryje 113, LS vyks paskaitos. 
Paskaitas skaitys prof. Thomas 
Remeikis, prof. Leonas Sabaliū
nas, prof. Algirdas T. Lansber- 
gis ir prof. Leopardas Gerulai
tis. Paskaitų ciklą skaitys ir 
amerikiečiai profesoriai tik kitu 
laiku, šeštadienį bus užkandžiai 
— pietūs Ballroom nuo 5:30 iki 
7:00 vai. Lietuvius komitete at
stovauja Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centro atstovai: Dr. 
Algis Barauskas ir inž. Bernar
das Brizgys. Detroito visuome
nė kviečiama į paskaitas atsilan
kyti. *

ScL Danes Petron‘ehes 
rečitalis

’ ’ D’. Petronienės ir Kim Bor

e 1

Vermont valstijoje, Barre miestelyje įvairaus a nžiaus žmonės klausosi smuikininkų, kai jie su
važiuoja j metinę smuikininkų Dienę. Daugelis moka ištraukti iš smuiko jautriausias gaidas, o 

iŠ klausytojų — ašaras.

net rečitalis įvyks spalio 10 d. K. Kodatienės portretą laimėjo buvusiuose 
8 vai. vakaro,' 20750 St. Kris- dr. Aleksas Zotovas, Viktorijos 
tojo salėje į rytus nuo Grand Norvilaitės gintaro dirbinius lai- 
River, Solistė Dana Petronienė mėjo Joe Mitkus ir Salomėjos 
turi operinį sopraną, puikiai at- Rimšienės 
lieka arijas.

.. , , - - kus. Gryno pelno liko $246.82.Šiuo kartu yra pasiruosusi v
daug ir naujų dalykų.. Tikrai bus ! 
miela išgirsti šį rečitalį. De
troito visuomenė mielai kviečia
ma atsilankyti į rečitalį. ’.Įėji-, 
mas laisvas. Po rečitalio publika 
bus pavaisinta kavutę ir pyra
gaičiais. . < > - “ Į.-- ■

lietuviškas langų
užuolaidas laimėjo Stasys Bart

isu gėlėniis sutiko, taip su gra- 
Įžiais gėlių bukietais išlydėjo. 
lUūdna ir skaudu skirtis.,. Bet 
| atidarė vartus ir jau reikia eiti, 
savo brangiuosius paliekant aša
rose.

Skrendame į Maskvą. Bran
gios Lietuvos daugiau jau ne- 
bematysim ...

Toliau — į Romą, kur šie
met švenčiami šventieji metai. 
Popiežius laimino iš sykio pusę 
milijono žmonių. Kalbos be 
galo ilgos, iki vakaro. Laimino 
visas tautas. Pavakarė buvo la
bai karšta. Stovėti ant saulės 
įkaitintų akmenų pasidarė nebe
įmanoma. Daug moterų apal
po. Mes ne visi sulaukėme pa
baigos ir grįžome į autobusą, o 
kol pasiekėme savo viešbutį, jau 
buvo 9 vai. vakaro, kur mus 
laukė vakarienė.

Kitą dieną atvažiavo salezie-

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo.- Apie’ lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir. metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Jūozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 mėtų, peržiu
rę io labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją' ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis^ perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608.

Wayne universitete 
kambariui įrengti

Lietuvių kambariui. Wayne 
universitete įrengti bilietų trau
kimui komisija susidedanti iš 
pirm. Jurgio Mikailos, Stefos 
Kaunelienės, Martino Stonio, Al
girdo Vaitiekaičio, Rožės Bilai- 
tienės, Kazio Sragausko, Reginos 
Vaitiekaitienės, Vandos Chvos 
ir Vinco Tamošiūno. Wayne St. 
Universiteto patalpose įvykdė 
laimės traukimus.. štai laimin
gieji: dail. Stasės Smalinskienės 
portretą laimėj o Dominink Žu
kovskį, Vinco Tamošiūno dail.

i rūmuose gyvena 
svetimi, matyt gražiai įsikūrę. 
Mes nuvažiavome pas brolienės 
sesutę, kuri tebegyvena buvu
sioj tėviškėje, iš kurios gavo 
mažą sklypelį. Namo ten nebe-; kunigas K. Burba ir mus pa
ra, tik yra maža bakūžė, kurią siėmęs pavažinėjo po įdoimes- 
sesutė pasistatė, paskendusį bu- incs apylinkes ir bažnyčias. Pie- 
■vusio didelio sodno dilgėse, us- buvome pas saleziečius Ko- 
nyse ir laukinėse piktžolėse... Pe^’j°jč, kur pietus pagamino 
Broliai taip pat iš buvusios tė- seselės. Valgiai buvo nepapras- 
viškės gdvu po sklypelį, įsikūrė : ^ai skanūs, stalas popuoštas 
ir “neblogai gyvena”. Nepri- Tračiomis darželių gėlėmis. Gai- 

jklausomybės laikais brolienės — 
j tėviškė buvo vienoje pusėje Še- 
- šupės, mano tėviškė buvo tru
putį toliau kitoje upės pusėje.

vasarą

is buvo skirtis su tokiomis ma
loniomis seselėmis.

Saleziečiams Kolegiją įrengti 
padėjo buvęs Brighton Parko, 
Chicagoje, klebonas kun. Briška, 
kurio du biustai įmūryti vienas 
vienoje, kitas kitoje pusėje ke
lelio į kolegiją.

Pagaliau važiavome į viešbu
tį, nes jau buvo vakaras ir vaka
rienės laikas, o kitą dieną aplei
dę amžinąjį Romos miestą, iš
važiavome į aerodromą, kur mi
nių minios žmonių skrido - lė
kė į visus pasaulio kraštus^ Pa
galiau ir mes atsidūrėnfie viršum 
debesų ir New Yorką pasiekėm 
laimingai, tik New Yorko mui- 
tinėje nepaprastai smulkiai vi
sus kratė. Pagaliau kratos bai
gėsi ir mes vėl iškilome į padan
ges ir po poros valandų buvome 
savo Čikagoje.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
| LIETUVAI "HT ŽEMDIRBIAMS ’r

(( Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO’ ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.Autorius. savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 

g griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
® nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 

tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių ‘tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba 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
mai Tėvynei Lietuvai”. ■'

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietn- 
gerbūvis. privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas gahma užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų-atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kunančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. Sl.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D. Kuraiti*, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 00.

D. Kuraiti*, KĖLIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au 
toriaus oastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos pzrasytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psi. Kaina $2.00.

Vincas Žemaiti*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060k 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar pinigine perlaida.

GERIAUSIA
viu
Cia

MIAMI, Florida. — Uraganas 
Glady iki 110 mylių per valan
dą vėjais ir žaibų-perkūnų au
dros lydimas lėtai, bet tvirtai 
po 15 mylių per valandą artėja 
prie Amerikos^rytiriių pakraš
čių. Trečiadienio naktį jis te
bebuvo už 500 mylių nuo Miami 
į - rytus ir traukia Į vakarus.

Rudenine šauliy išvyka
Spalio 4 d. (šeštadienį) šaulių 

“Pilėnų” stovykloje švyturimų 
kuopa ruošia rudeninį išvaziavi- 
mą-gegužinę. Po įvairių vasą- 
ros stovyklas pagerinimo dar
nų “Pilėnai” pagražėjo.'i-agra- 
žino sutvarkytas ir pagilintas 
maudymosi baseinas. Maloniai1 
kviečiami visi detroitiečiai į va- Mes būdavo kiekvieną 
saros sezono uždarymą. Pasi- kasdien upėje maudomės ir še- 
džiaugsite spalvinga gamta, pa- §upės vanduo buvo švarus ir ty-

Tas kaip ir kristalas, upės dug- 
Pilėnų šaltinio van- ’nas aiškiai matomas. Dabar 

sunku ir atpažinti. Prie Šešupės 
prieiti nebegalima, krantai ap
žėlę-karklais ir usnimis, vanduo 
juodas dumblinas ir baisiai ne
švarus. Dabar ten daromi kaž
kokie kasinio darbai, bet ką ten 
kasa ir stafo, vietiniai sako 
“mes nežinome” ...
. Kai jau rengėmės išskristi, i- 
Vilnių vėl suvažiavo giminės 
— brolis, brolienė, dukterėčia 
su visa šeima ir kiti. Važiavo
me visi į aerodromą. Sakė, kad 
lėktuvas bus 5 valandą, bet bu
vo tik 7 valandą' vakaro. Kai 
reikia atsisveikinti, vėl grau
džios ašaros; verkė brolis, bro
lienė ir visa giminė. Mus kaip

sivalgysite skanių valgių ir atsi- 
gersite 
dens.

A. Lanibergio kūrybos 
rečitalis

Spalio 4- d. (šeštadienį) Kul
tūros centro salėje 7:30 vai. 
įvyks Algirdo Landsbergio reči
talis. Ruošia LB. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti.

A. Šukauskas

MARCELĖ TVERIONAS-TIŠKEVIČIUS

(Mano įspūdžiai)
Buvo be galo sunki kelionė. 

New Yorke prisiėjo lėktuvo lau
kti net 5 valandas — ligi 11 va
landos nakties. Buvome be galo 
išalkę. Maistas buvo šaldytas, 
bet gavome ir šilto.

Pirmiausia pasiekėme Mas
kvą, kur buvo atliktas bagažo 
krėtimas, nors ne visus krėtė, 
tik tuos, kurie vežė daug visokių 
gėrybių: aparatų, plaukams pe
rukų ir pan. Daug iš kai kurių 
atėmė.

Pagaliau baigus darbą su ba
gažais,- kuriuos mažai tekratė, 
jau pradėjo temti ir mūs nuve
žė į viešbutį, kur apie 9 valandą 
vakaro davė gerą vakarienę.

Kitą dieną jau rengėmės skri
eti į Vilnių, bet vėl bėda — lėk
tuvas suvėlavo apie 4 valandas. 
Turėjbm būti Vilniuje 11 valan
dą Tyto, o buvome tik 2 vai. po 
pietų. Šiaip taip kad ir sunkiai 
atskridome — lėktuvas dreba, 
svyruoja, bet skridimą baigėme 
ir lėktuvas ėmė leistis žemyn Į 
Lietuvos žemę. Linksmi, džiau
gsmo ašaromis susitinkame su 
saviškiais — vaikui su tėvais, 
seserys su broliais ir giminėmis. 
Visi skęstame gražiose gėlėse, o 
jų tiek daug, kad sunku savuo
sius gimines surasti.

Aš sutikau savo brolį su jo 
šeima, ir dukterėčią su didele 
šeima ir savo tėvelio ir mamy
tės didelę giminę, kuri manęs 
laukė šu žydinčiomis gėlėmis. 
Galiu pasidžiaugti, taHu daug 
naujų giminių, jau vedusio ir 
ištekėjusio jaunimu.

Vežamus į Gintaro viešbutį, 
į kur buvom sutikti dar-kitų gi
linimų su raudonomis rožėmis.

Kiek pasilsėjus, svečiai apdė- 
| jo stalus visokiais valgiais ir gė
rimais. Tik visa bėda, kad to 
laiko taip maža, o man labai 
rūpi pamatyti Lietuvos kaimas.

Kitą dieną važiavom tėvelių, 
brolio, sesutės ir kitų giminių 
kapų lankyti. Paminklai buvo 
gražūs, daug senų ir naujų.

Mano tėvelių kapai, ir kapinės 
bendrai gražiai užlaikoinbs.

Buvome sustoję pas Z. sesutę. 
Mariutei nuo sesers Onutės nu
vežiau dovanų. Labai gražiai ir 
maloniai mus priėmė, bet kad 
negalėjome ilgiau pabūti, kadan
gi brolis vadina pas save, kur 
laukė daug tėvelių giminių ir 
svečių. Čia vėl mus pasitiko su 
gėlėmis, žydinčiais jurginais. 
Brolis su broliene užprašė mus 
visus į savo mažą kuklią bakū
žę. Susėdom prie stalo, kur 
brolienė su dukrele pagelbinin- 
kėmis paruošė vaišes. Prasidė
jo linksma puota su skaniais 
naminiais valgiais. Brolis ir 
brolienė svečius ųžvaišino kon
jaku. Linksma puota tęsėsi iki 
vėlybos nakties.

Kitą rytą sukilę svečiai ėjo 
pažiūrėti dabartinio gyvenimo 
ir aplinkos. Prie bakūžės ganėsi 
juodmargė karvė ir didelis ver
šis, kurį rudeni parduos ir tiki
si už jį gauti 200 rublių. Ver
šiai čia labai brangūs. Dar bu
vo du bekonai balti, riestomis 
nosimis. Buvo ir paukščių. 
Prie namelio didokas obelų ir 
uogų sodnelis, šalia namelio, 
aplink šlubą žydi jurginai ir 
kitos gėlės ir jų. begalo.daug. 
Taip pat gražus daržas, bet rei
kalauja daug sunkaus darbo.

Apžiūrėję lauko pusę ėjom 
pusryčių. Brolienės pritaisyta 
visokių skanių naminių valgių: 
kepta antis su obuoliais, kugelis, 
ir kitokios skanybės, o brolis 
vėl su konjaku vaišina. Buvo 
miela malonu su savais pabūti, 
deja neilgai, reikėjo atsisvei
kinti ir apleisti karštomis ašaro
mis. Kaip susitikome su džiau
gsmo ašaromis, taip atsiskyrė- 
me ir mus palydėjo su liūdesio 
ašaromis.

Aš noriu dar kitur pamatyti, 
tai brolis ir brolienė važiuoja 
su mumis kartu. -

Nuvažiavome pas brolienės 
seserį per Antanato dvarą. Da
bar ten “kulokas*',(feblūkis) ir

Midland Savings aptar
nauja’ taupymo ir nariu? 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mūras parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums nau&rigi 
ir ateityje;
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.

Passbook Savings; 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.
__

■■. , '■ ■■■■. *w
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1739 So. Halsted Street
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MIDLAND
SAVINGS
JUO L9AN ASŠOCtATJOE
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PHOMS: >'

4'Years Savinos
^Certificate

• (Minimom $5,000).
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PETR. TARUTIS

Jo gimimo 100 mėty jubiliejui. Biografijos duomenys. 
Jo kūrybos momentu apybraižos.

(Tęsinys)
Jadvyga Čiurlionytė patiekia 

kai kurias detales apie Konstan
tino darbą.

Kai dar visi Druskininkai mie
godavo, jo gatvėse pirmieji pa
sirodydavo pienininkas, kurs 
kiekvienam įpildavo pieno kvor
tas pagal gautą užsakymą, o ke
pėjas didžiulėje pintynėje at
vykdavo tik iš pečiaus kvepian
čias bulkutes. Bet Konstantinas 
buvo ir už juos ankstyvesnis. Jų 
namuose visiškai tylu, o jis jau 
sėdi pirmojo (didesnio namo) 
mažame kambarį ūkyje. Prieš jį 
molbertas, prie kurio prisegtas 
popierius. Jau matosi popieriu
je vos pastebimai užbrėžti bokš
tų ir bokštelių kontūrai, o taip 
paf tolimo horizonto linija. Ret
karčiais vogčia stebint, galėjai 
matyti, kad Konstantinas ilgai 
sėdi nejudėdamas. Tik protar
piais ištiesia ranką ir tai šen, 
tai ten švelniai brūkšteri pieštu
ku. Jo langas atviras, ir matosi, 
kaip jis kiek primerkęs akį ilgai 
žiūri, palenkia galvą į šalį, po 
to vėl susimasto ir užsirūko. Bet 
greit ateina laikas, kai jis lėtai 
ima į rankas paletę,.pamažu gal-, 
vodamas, išspaudžia dažus į pa
letę. Bet neskuba, lyg ko lauk
damas. Kartais praeina keletas 
minučių. Namuose vis dar tylu, 
pro jo mažąjį langutį skverbiasi

iš mūsų darželio kvapai, iš tolo 
jau pasigirsta bundančio ryto 
pirmieji garsai. Nežinia kas to
liau įvyktų, bet visai nelauktai 
ant jo atviro lango palangės ne
žymiai atsiranda kavos puodu
kas ir bulkutė. Mama apsirinka, 
manydama, kad ji liks nepaste
bėta. Kastukaš spėja jos ran
ką pagauti ir, dėkodamas, pabu
čiuoti.

— Ak, mama, vis klastinga, 
— girdis jo prislopintas balsas.

— O tu galėtum dar pamie
goti, — atsiliepia mama, ar tau 
maža visos dienos darbui ? .

—r Kad žinai, taip smagu ry-

Po kavos Konstantinas jau ti
krai įsisiūbuoja. Jis žino, kad 
greitai visas namas pradės knibž
dėti. O vėliau jau tikras triukš
mas prasideda. Vaikinai keliasi 
iš miego, ima šūkauti, juoktis ir 
tarp savęs bartis.

Prasideda pusryčiai, visi sė
di prie stalo.. Bet tada jau jokiu 
būdu negalima išvengti ginčų, o 
dažnai ir pasibarimų. Vis tiek 
kuris pradeda. Sakysim Vlode- 
kas (Moravskis, atvykęs į Drus
kininkus paviešėti) iš Varšuvos 
pasakoja įspūdžius Iš Bramso 
koncerto. Jis atsisėda ir skam
bina Bramso fortepionui d-moll 
pagrindinę temą. Palyginimui 
jis čia pat paskambina Šopeno 
sonatos b-moll pradžią ir pareiš-

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Iš "Laidotuviv Simfonijos". III. Iš /Kauno M. K. Čiurlionio fondų Į

kcs. Jis kasdien žingsniuodavo 
per Varšuvą skersai ir išilgai. 
Jam reikėjo padaryti dideles ke
liones iš vieno miesto krašto j 
kitą, kad galėtų surinkti pakan
kamai pinigų visų išlaikymui.

Prieš pat Velykas Druskinin
kuose buvo gautas laiškas iš Var
šuvos. Motina laukė sūnų par
važiuojant. Tad koks jos nusi- 
vilimas buvo, kai senis Čiurlio
nis, užsidėjęs savo didžiulius aki
nius, paskaitė Konstantino pra
nešimą, kad visi keturi broliu
kai nusprendė “Vėlykoms į Drus
kininkus nevažiuoti, o daugiau 
padirbėti”. Tėvai suprato, kad 
vaikai neturi pinigų kelionei.

•••
to

Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

— Kas tuos pyragu.’ suvalgys ? 
— sušuko motina ir beviltiškai 
atsisėdo. Bet trečią Velykų die
ną ji padarė savo sprendimą:

(Bus daugiau)

PARYŽIUS. — Prancūzija 
pristatė Čado maištininkams, 
jau prieš 17 mėnesių pagrobu
siems prancūzę mokslininkę 
Francoise CIaustre, $800,000 pi
nigais ir už $1.32 milijoną kariš
kų “džipų”, uniformų ir kitokių 
medžiagų išpirkimui, bet prade
da susirūpinti, kad pagrobikai 
dar nieko neatsakė ir Mrs. CIaus
tre nepaleido.

see us for 
financing 

1 AT OUR low RATES

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. |

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulienški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bau- i

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money | 
Orderį ■ į

AMERIKOS XlETUVIU ISTORIJOS DRAUGIJOS
< . vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Z“

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

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. X AugustiItyN • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

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

3. Butky 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. Anatolllus 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 Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00
II. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50.
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL. $1.00.
13. Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
15. Elena Turn i a nė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50
16. Alfonsas TyruoIH. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

15 X7B. M J. Al 15 VU,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

kia, kad tokio gilaus dramatiz
mo nėra nė vieno kompozitoriaus 
kūryboje. Betgi mūsų vaikinai 
balsuoja už Bethoveną ir Šuma
ną, o Jonas tyčia groja Bacho 
siuitą. Jis savotiškai erzina vi
sus ginčų dalyvius. Ginčai ilgo
kai užtrunka, o protarpiais Pet
ras ima “kankinti” Šumaną.

Kai tik baigti pusryčiai, Kons
tantinas į jokias kliūtis nekreip
damas dėmesio eina į savo dirb
tuvę. Ten lyg niekur nieko pra
sideda tikrai įtemptas darbas. 
Durys praviros ir mes matome 
nepaprastai susikoncentravusį 
Konstantiną, kurio visa povyza 
rodo, kad jam nieko neliko tik 
jo tapyba, tik jo naujieji suma
nymai.

Greta gi triukšmas nesiliau
ja. Ąr tai visa nekliudo Kons
tantinui dirbti? Anaiptol. Rei
kia spėti, kad Konstantinas nie
ko negirdi, nors atviras langas 
čia pat. <

Bet visi, kas gyvena mūsų na
muose tvirtai žino vieną nepa
keičiamą taisyklę. Jo negalima 
trukdyti. Negalima eiti į jo kam
barį, negalima užkalbinti ir ne
galima jo nieko klausinėti. Ir 
nebūdavo atsitikimų, kad kas 
nors Konstantinui sukliudytų 
dirbti.

Darbo metu Konstantinas kar
tais judrus, o kitais atvejais lė
tas ir susimąstęs. Jo paletėje 
mišinys įvairiaspalvių dažų. Ša
lia ant taburetės dėžė su dažų 
atsargomis ir vandens stiklas. 
Stovi priešais langą, įstrižai pa
kreiptas. Matydavom, kad Kons
tantinas kartais liaunasi tapy
ti, užsirūko, kelis kartus perei
na per kambarį. Bet greit mes 
jį matome jau sėdinti savo vie
toje. Jis visas pasinėręs į savo 
tapybos darbą.

Čia reikėtų pažymėti Kons
tantino ypatingai švelnų būdą. 
Jeigu jo sesuo Jadvyga sako, kad 
joks triukšmas jam netrukdė, 
tai tik labai nuolaidžiaudami jai 
galėtume patikėti. O greičiau 
buvo taip, kad Konstantinas bu
vo tiek delikatus, jog nenorėjo 
savo didelės šeimos varžyti. Jam

Nesenai išėjusi laukta

Juozės Vaičiūnienės knyga

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

nemoka palto persiuntimo iilaidų.
Knygą galima gauti Naujienose ariSa pasiunčiant čekį ar Money or-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608 '

rūpėjo, kad niekas nesijaustų jo 
varžomas. Pats gi radęs nedidelį 
užkampį, dirbo besąlyginiu pa
siaukojimu.

Tik tada, kai ateina laikas pie
tauti, Konstantinas išeina iš sa
vo kambariuko. Mes matyda- 
vom, sako Jadvyga, kad jo vei
das dar susikaupęs, atrodo lyg 
būtų nuvargęs. Bet savo šeimos 
tarpe pasijaučia jaukiai, nusi
šypso, atsisėda prie pianino. Nuo
taikingi piano garsai priverčia 
visus triukšmadarius įsiklausy
ti. Tai Konstantino laisvos im
provizacijos.

Jeigu dar lieka pakankamai 
laiko, Konstantinas garsiai su
šunka :

— Prie Nemuno, maudytis!
Ir visas jaunimas nugarmėja 

Nemuno pakrantėn. Liamorįu-. 
kas irgi neatsilieka ir . bėga, vis 
atsigrįždamas į Konstantiną.

Druskininkų laisvalaikiai Čiur
lioniu vaikams būdavo įdomūs. 
Konstantinas sugalvodavo vis 
naujus žaidimus ir pats juose 
linksmai dalyvaudavo. Bet atei
na tokia minutė ir Konstantinas 
išsitraukęs papirosų pokelį iš ki- 

, šenės staiga sako, kad eina ii 
virtuvę užsidegti. Bet tai man
dagumo priemonė. Dažniausia 
jis jau nesugrįždavo, o pro vir
tuves duris, pro sodą, pro gale 
sodo esančius vartelius išeidavo 
Į pievą ir gojelį, iš ten jau to
liau — į didįjį Druskininkų se
nelį mišką, prie dviejų ežerų, kur 
buvo jo mėgstamos pasivaikš
čiojimo vietos.

Ne būtinai siekiant chronolo
ginio ryšio su čia minimais įvy
kiais, reikia paminėti kai ku
riuos epizadus, kurie meta švie
są į Čiurlionio būdą ir jo anų 
laikų nuotaikas.

Vieną vasarą atvažiavęs į 
Druskininkus Konstantinas sa
vo šeimoje randa tokią naujieną, 
kad į Druskininkus atvykęs iš 
Ašmenos statybininkas Viktoras 
Chomskis įsimylėjo vyresniąją 
seserį Mariją ir jau rengėsi ją 
vesti. Bet prieš vestuves jauni
kis atėjo į Čiurlioniu namus ir 
pradėjo ginčus dėl kraičio. Jis 
primygtinai tvirtino, kad gyve
nimo pradžiai jam būtinai rei
kalingas kraitis, šis ginčas, ne
laimei, vyko Konstantino aki
vaizdoje. Konstantinas tiek pa
sipiktino jaunikio įžūliais reika
lavimais, kad sušuko:

— Meilė ir pinigai! Negirdė
tas dalykas! — Ir čia pat nie
ko nelaukęs jis griebė jaunikį 
už pakarpos ir išmetė jį laukan. 
Susidarė itin nejauki padėtis. 
Sesuo pasislėpusi verkė, tėvai 
buvo nusiminę. Ko gero vestu
vės galėjo visai iširti. Kons
tantinas visus įtikinėjo, kad to
kios vestuvės esančios nepagei
daujamos.

Bet Konstantinas po kiek lai
ko grįžo į Varšuvą. Tėvai kaž
kur pasiskolino pinigų, davė duk-

rai kraitį, vestuvės įvyko ir nau
jos poros šeimyninis gyvenimas 
buvęs visai darnus. Pažymėti
na, jog Konstantino santykiai su 
svainiu vėliau visai išsilygino, 
naujos • gausios šeimos vaikai 
dažnai svečiuodavosi Druskinin
kuose ir Konstantinas juos glo
bojęs ir mylėdavęs. - ,

Konstantinas brolių globėjas
Jau baigęs Leipcigo konserva

toriją Konstantinas po vasaros 
atostogų grįždamas į Varšuvą 
su savim pasiėmė dar tris bro
lius. Tad Varšuvoje -tada gy
veno keturi čiurlioniai: Kons
tantinas, Povilas, Stasys ir Pet
ras. Visus brolius išlaikė ir mo
kė vyresnysis Konstantinas. Po
vilas mokėsi muzikos, Stasys 

lankė realinę mokyklą, o jaunes
nysis Petras'rengėsi egzaminams 
į konservatoriją. Visi broliai gy
veno viename kambaryje, patys 
tvarkėsi, patys ir valgį sau ga
mindavo. . Konstantino vieninte
lės pajamos, tai muzikos pamo-

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS &X&

HOURS': Mon.Tue.Fri.9-4
SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Thur.9-8 Sat

• ' YRA GERIAUSIA DOVANA
k.------’, *

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo .straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems-bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį 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 ŽMOGAU? GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2. doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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-

1800 So. Halsted St Chicago, ILL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

d. 421-3071
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TAI NE EMOCIJOS, O TIKRI FAKTAI

Subscription Rates:
in Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months.. In 
other USA lacalities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Dienraičio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose:

metams  $30.00 
pusei metu$16.00 
trims mėnesiams — -------- $8.50
vienam mėnesiui  $3.00

trims mėnesiams  $7A(
- vienam mėnesiui , $X50

Kanadoje:
metams ______- - $30.00
pusei metų $16.00 
vienam mėnesiui$3.00

Užsieniuose:
Metams----------------------------- $31.00
pusei metų ------   $18.00
vienam mėnesiui  $4.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Darbininkas m. rugsėjo 
19 d. laidoje atspausdino Algi
manto Gečio rašinį, pavadin
tą: “Darbo užteks visiems”. 
Jis reiškia džiauksmą Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos sukaktuvinio seimo eiga,

kuri buvusi rimta, darbinga ir 
vyravo tolerancija. Bet taip 
pat prisimena, kad atsirado 
keletas tokių, kurie bandė ati- 
traukti seimą nuo pagrindinių 
tikslų, iškeldami Altos emoci
jas, liečiančias JAV LB. Mat,

Kitose JAV vietose:
metams  $26.00
pusei metu$14.00

NAUJIENŲ raštinė itdan kasdien, išskyrai sekmadieoins, nuc
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro šeštadieniais —iki 12. wdL

Kabinėjasi prie laisvalaikio *
Visame pasaulyje laisvalaikis yra grynai kiekvieno 

darbininko ir 'darbininkės reikalas. Kiekvienas privalo 
daboti, kad jis laiku atliktų darbą. Bet kai darbo valan
dos yra atidirbtos, dirbto laiko korta išmušta, tai kiek
vienas yra laisvas ''daryti, kas jam labiausiai reikalinga 
arba kas jam patinka. Vieni rūpinasi savo butu, kiti šei
ma, treti mokosi, ketvirti eina i teatrą ar gėrisi gamta.

Tiktai Sovietų Sąjunga turi tokią valdymo sistemą, 
kurioje valdžios žmonės oficialiai rūpinasi kiekvieno 
žmogaus laisvalaikiu. Komunistai, tokią sistemą įvedę, 
nesitenkina darbininko gerai atliktu darbu. Jiems būti
nai rūpi žinoti/ ką jis veikia laisvu nuo darbo laiku. Ne 
visuomet jie gali prisikabinti prie žmogaus laisvalaikio, 
bet jie išgalvoja Įvairiausias priemones tą laisvalaiki 
atimti..

Rusų pavergtoje Lietuvoje, Šiauliuose, okupantas 
Įsteigė specialų institutą tyrinėti, kaip būtų galima iš
naudoti kiekvieno Lietuvos darbininko laisvalaiki. Tas 
institutas pavadintas pedagoginiu marksizmo - lenininz- 
mo institutu, o kad niekam nekiltų jokia abejonė, tam in
stitutui dar duotas Kazio Preikšo vardas.

Kazys Preikšas buvo komunistų partijos veiklus na
rys. Jokios mokyklos jis nebaigė, bet jam pavyko pereiti 
kelis komunistų partijos suruoštus kursus. Jis gimė 
Šiaulių apylinkėje, bet daugiausia dirbo Kaune, Seirijuo
se ir kitose'vietose. Karo metu jis tarnavo raudonojoje 
armijoje. Frontan komunistai siųsdavo mobilizuotus ir 
raudonojon armijon Įstojusius jaunus vyrus, bet patys 
partijos organizatoriai vykdavo Į Maskvą ir studijavo, 
kaip padėti rusams administruoti pavergtas tautas. Preik
šas buvo toks komunistas, kuris noriai padėjo rusams 
išnaudoti lietuvius darbininkus. Jis mitinguose pasako
davo, kaip darbininkai buvo kapitalistų išnaudojami, bet 
pats stengėsi išnaudoti rusų pavergtus lietuvius prie ko
munistinės sistemos.

Pirmomis rusų okupacijos dienomis okupantas, 
jiems tarnaujančių lietuvių komunistų padedamas, lais
valaikiu norėjo grūsti į lietuvių galvas lenininzmą ir ko
munistinę sistemą. Lietuviai savo akimis matė, ką ko
munistai Lietuvoje darė, bet Kazys Preikšas stengėsi 
Įtikinti žmones, kad turto išplėšimas, teisių tremplioji- 
mas, trėmimai Į Sibirą yra tik menkniekis prieš tą ger-
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būvį, kuri atneš komunistinė sistema. Kai antrą kartą 
įsiveržė rusai, tai darbo žmonių ir visų lietuvių “perauk
lėjimas” buvo pats svarbiausias okupanto uždavinys. Pra
džioje jie stengdavosi kalti lietuviams Į galvą leninizmą 
tuojau po darbo, bet kai nieko iš to neišėjo, kai lietuviai 
nebeklausė geriausių profesorių paskaitų, tai tada svar
biausius pranešimus okupantas pradėjo ruošti darbo va
landomis. Jis apskaičiavo, kad jam apsimoka mokėti 
darbininkui, kad tik jis klausytų paskutinių instrukcijų. 
Lietuvos žemės sukolchozinimas buvo pravestas dalimi dėl 
to, kad tokiu būdu okupantui daug lengviau kontroliuoti 
darbininkus nedarbo metu. Po viensėdžius išsiskirsčiu
sius ūkininkus sunku pasiekti, bet į kolchozą suvarytus 
žmones labai lengvai galima suvaryti “paskaitoms” ir 
patiems naujausiems lenininzmo dėsniams pažinti. ‘Iš 
viensėdžių niekas neina Į paskaitas, bet iš gyvenviečių 
visi privalo eiti, jeigu nenori būti nubausti.

S. Bendikas, Šiauliuose jau iškilusi ir visoje ietuvu- 
je pradėjusi kilti komunistų partijos žvaigždė, Zimano 
redaguojamame komuniste atspausdino specialią studiją 
apie komunistų partijos auklėjamąjį darbą dabartinėse 
gyvenvietėse. Jis iškelia viešumon kaip komunistų parti
jos centro komitetas, susirūpinęs palaužti lietuvių pasi
priešinimą komunistinei sistemai, buvo sudaręs nedide
lius rajonus žmonėms “perauklėti”. Viename tokiame ra
jone buvo' 5,5 gyventojų, o kitame buvo net 11.5 tūkstan
čio gyventojų. Buvo paskirti specialūs partijos pareigū
nai, kad prižiūrėtų kiekvieną gyventoją ir praneštų apie 
pasiektus “perauklėjimo” srityje rezultatus. Tas pats 
Bendikas priėjo išvados, kad be laisvalaikio panaudoji
mo lietuvių negalima padaryti komunistais. Jie stengėsi 
pačios geriausios “Drobės” darbininkus padaryti komu
nistais, bet jiems nepasisekė. “Drobės” darbininkai lai
mėjo visus galimus darbo spartos medalius ir pažymėji
mus, bet politinis jų auklėjimas yra labai atsilikęs. Ge
riausi specialistai važinėjo Į “Drobę” paskaitų skaityti, 
ten buvo kviečiami ir premijas laimėję rašytojai bei ■poe
tai, bet visi matė, kad kalbėti jiems apie komunizmą, tai 
tas pats, ką žirnius berti į sieną. Jie viską išklauso,, bet 
nieko nesupranta.' Apie laisvalaikio panaudojimą Bendi
kas šitaip savo bendraminčius instruktuoja:

“Orgahizuojarit politinį auklėjamąjį, darbą pa
gal gyvenamąją vietą, labai svarbią reikšmę turi lais
valaikio panaudojimo problema. Politinis auklėji- 
masis darbas pagal gyvenamąją vietą iš esmės ir yra 
kultūringo, • turiningo darbo žmonių laisvalaikio or
ganizavimo foma”. (Komunistas, 1975 m. liepos 
Nr. 25 psl.).
Iki šio meto “tarybinės Lietuvos darbininkai laisva

laikio dar neturi. Miestuose visi šeimos nariai privalo 
bėgti Į krautuves ir stovėti eilėse maisto produktams įsi
gyti, o.jeigu jau maistu apsirūpina, tai privalo daryti 
“kombinacijas”, kad galėtų gailis su galais suvesti; Lais
valaikiu Bendikai, Griškevičiai ir Zimanai iš lietuvių ko
munistų nepadarys.

t~3 ncržta puoselėti as 
menines ambicijas, kurias sei
mo nutarimas patvirtintų.

Iš A. Gečio užuominų neaiš
ku, kokios buvo keliamos am
bicijos bei emocijos. Vargu ar 
jas kas galėtų atspėti, kam ne
teko progos dalyvauti seime. 
Tik vėliau iš jo rašinio paaiš
kėja, kad ten buvo keliamos ne 
emocijos, .o tikrieji faktai. Tie 
faktai, dėl kurių JAV LB nu
riedėjo į nuosmukį ir į jos su
skaldymą. Tai aiškiai pareiškė 
savo paskaitoje p. inž. J. Jur
kūnas, kad LB vadai Altos 
veiklą stengiasi suniekinti. Bet 
tai faktas, o ne emocijos; fak
tas, kuris lietuvių, visuomenėn 
įnešė tiek daug nesklandumo.

A. Gečys bando tai paneigti. 
Jis .rašo, kad JAV LB nesikėsi
na Altos nei panaikinti, nei jė
ga pajungti. z Deja, kuo jis 
daugiau šį faktą neigia, tuo 
labiau paaiškėja, ko LB vadai 
siekia Altos atžvilgiu. Kiek jau 
tokių įrodančių faktų buvo iš
kelta mūsų spaudoje, gaila, 
kad A. Gečys jų nedrįsta pami
nėti, nei juos paneigti.

Vaizdumo dėlei verta vieną 
kitą jų paminėti, kaip antai, 
<okia didelė griovimo akcija 
buvo išvystyta prieš Altą rin
kimų Tarybon metu. Pagaliau 
ar tai ne Altos niveliacija, kai 
LB vadai prieš Vasario 16-sios 
šventę rašo atsišaukimus, ku
riuose ragina lietuvišką visuo
menę aukoti aukas LB. Juk 
vien tik šiais metais, šios šven
tės proga, buvo iš Altbs nu
traukta 18000 dol. O ar ji da
vė iš šių aukų Vlikui laisvini
mo reikalams? Ar gi, tai nėra 
Altos niveliacija, kai. LB pa
siuntiniai landžioja po State 
Departmento įstaigą ir ten pri
sistato, kaip lietuviai atstovai. 
A. Gečiųi tur būt žinoma, kad 
dėl tokios LB vadij “veiklos” 
kilo didelėje dalyje išeivijos 
opozicija prieš JAV LB.

Niekas nesmerkia, kai LB 
ateina Altai pagalbon, kai ji 
platina prošiūrėles, bei pade
da suorganizuoti demonstra
cijas. Bet kam gi gali būt ne
aišku; kad politinėje veikloje 
krašto valdžios įstaigose nega
li būti (kelių grupių, kurios 
save pristatinėtų politinės 
veiklos atstovais; Tokių dvigu
bų ar trigubų atstovavimo po
litinėje veikloje Amerikoje 
neturi nei kitų pavergtųjų tau- 
tų išeivija. Jos žino, kad tai 
būtų pavojingas žaidimas ir tai 
parodytų, kad mes laisvinimo 
kovoje esame nevieningi su
skilę. Bet deja, to nenori ži
noti LB vadai.

Lietuviu visuomenė iš Lie
tuvių Bendruomenės laukia 
daugiau informacijų apie jos 
veiklą lietuviškos kultūros, bei

lietuvybės išlaikymo srityje. 
Apie tai labai mažai rašo “Pa
saulio lietuvis”, jo lapai per
krauti neobjektyvia polemika. 
Kodėi tiek mažai yra rašoma 
apie tai, kas yra daroma, kad 
pilatešnės lietuvių mases įtrauk
tų į LB. ''Ar gi tokia veikla ne
būtų laisvinimo kovos pajė
gumo stiprinimas?

Prisipažįsta A. Gečys, kad 
LB vadar kritikuoja senus Al
ios metodus. Man rodos, kad 
tai bereikalingas burnos auši
nimas. Juk daug» naudingiau 
būtų, jei vieton kritikavus Al
tos metodus, įsijungti į jos po
litinę veiklą taip, kaip yra įsi
jungusios visos kitos centrinės 
organizacijos. Juk laisvinimo 
kovai reikia vieno gerai suri
kiuoto fronto, o ne pavienių 
palaidų grupių. O kas liečia jos 
metodus, ji juos turi ir jais va
dovaujasi. Norėčiau A. Gečį 
paklausti kokie gi LB vadų 
išgalvoti naujieji metodai? Ar 
gal tie, kuriuos tenka skaityti 
Drauge bei Darbininke, bū
tent įtarinėjimai, koliojimai 
Amerikos prezidento, State 
Departamento sekretoriaus. 
Nuo tokių metodų Altą griež
tai atsiriboja. Kadangi ji žino, 
kad tokių metodų pasekmės 
gali būti labai skaudžios. Kaip 
tokių metodų prisilaikydami 
LB vadai gali išdrįsti Washing- 
tono valdžios įstaigų duris pra
verti.

Giriasi A. Gečys, kad LB vei
kėjai paplatino svetimtaučių 
tarpe brošiūrėlių, ir aplankė 
vieną kitą aukštą dvasiškį. 
Bet ar šis metodas yra naujas?

Jis ne tik kad nenaujas, 
bet ir mažai efektyvus. Gavė- 
. ai tokių brošiūrėlių, gavę jas 
iš privačių rankų dažnai ne
skaito, meta į šiukšlių dėžę.

Bet kalbant apie metodus, 
noriu dar priminti ir tai, kad po-‘ 
Jtinės veiklos, taktikos meto
dai, savo esmėje nesikeičia, 
tai žino kiekvienas diplomatas. 
Iš kiekvieno politinio veikėjo 
reikalaujama apdairumo, kan 
rybės, jei kartais tektų ir kar

čią nepasisekimo pilūlę nuryti, 
:>et ir tada turi prikąsti liežuvį, 
patylėti ir laukti atitinkamos 
progos veikti. A O

Politinėje veikloje negalima 
švaistytis kelionėmis bei gar
siais šūkavimais. Mat, kas 
tinka miniai gatvėje, tai ne
tinka diplomatui. Kai minia 
gatvėjs šūkauja, tai diploma- 
tasar politinis veikėjas elgiasi 
abai mandagiai su dideliu 

respektu priešingai pusei.
Atrodo, kad A. Gečys neturi 

nė mažiausio supratimo apie 
oolitinės veiklos metodus. Ar 
nebūt geriau, kad jis neteplio-

ALTo Informacija
REIKALAVIMAS

DOBRYNINUI IŠLEISTI 
LIETUVIUS

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis 
rugs. 24 d.\ turėjo pasikalbėji
mą su sen. Percy ‘ asisterftū 
Scott Cohen, kuris pranešė, 
kad sen. Percy šiomis dieno
mis ruošia raštą, kurį įteiks 
Sovietų Sąjungos ambasadoriui 
A. F. Dobryninui, reikalauda
mas, kad būtų išleisti visi, 
kurie nori iš Lietuvos vykti pas 
savuosius į Vakarus. Sen. Percy 
prižadėjo įrašyti Marijos Jur- 
gutienės vardą to sąrašo pir
moje vietoje. .

Sen. Percy taip pat pareiškė, 
kad Helsinkio deklaracija ne
turi jokios įtakos į nepripaži
nimą Baltijos valstybių inkor
poracijos. Jis pritaria prezi
dento Fordo linijai ir toliau 
rems pastangas, kad JAV vy
riausybė tvirtai laikytųsi savo 
pareiškimų nepripažinti Balti
jos valstybių inkorporacijos.

Taip pat kongresmanas E. 
Derwinski yra įnešęs rezoliu
ciją Nr. 401, kuria’ kongresas 
pritaria Amerikos pozocijai it 
pažymi, kad Helsinkio dekla
racija nepakeičia JAV nusis
tatymo Baltijos valstybių in
korporacijos nėpripažinti; kori, 
gresas ir toliau rems JAV poli
tiką nepripažinti Baltijos vals
tybių inkorporacijos;

SOL. G? ANTANAITYTĖ 
DAINUOS VASARIO 16 

MINĖJIME
Solistė Genovaitė Antanai

tytė - Ugianskienė sutiko Vasa
rio 16 minėjime, kurį rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba, dai
nuoti nininė  j ė programoje. Mi
nėjimas įvyks Marijdš aiikšt; 
mokyklos salėje.

— Pietų Prancūzijoje, kur gy
vena tūkstančiai vašku, ruošia- 
mos protesto.'.demonstracijos 
prieš Ispanijos diktatorių kiek
viename didesniame miestelyj^ 
ir reikalauja nutraukti ryšius sii 
žiauriais- valdytojais.

PARYŽIUS. — Prancūzija 
pranešė, kad ji sumokėjo 8880,- 
000 Čado riaušininkams išpirki
mo už jų pagrobtą prancūzę ar
cheologę Francois Claustre, bet 
Čado partizanei jos nepaleidžia, 
reikalaudami kad -prancūzai dar 
duotų jiemg ginklų ir kitokių 
reikmenų. Prancūzų derybos su 
jais tęsiasi jau 17 mėnesių.

tų savo pigiais rašinėliais spau
dos lapų ir neklaidintų išeivi
jos.

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...
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Atrodė, kad ir sesuo Veronika stebėjo 
tą taip ramiai užmigusį jaunuolį, kuris dėl 
savo išvaizdos galėjo tikti į Angelų cheru- 
binų draugystę, kurie vaizduojami taip 
jiat.juodais ir garbiniuotais plaukais. Ji. 
dar kartą patikrinusi pulsą, užspaudė mi
rusiojo akių vokus, nes kas yra žemiška, 
daugiau jam, nebebuvo reikalinga matyti. 
Atskubėjusiam gydytojui, ji davė ženklą, 
kad jojo pagalba jau nebereikalinga. Jam 
beliko tik formaliai konstatuoti, jog tra
gedijos auka mirė nuo šūvio, paleisto į 
khūtinę, ir medicinos pagelba nebebuvo 
įmanoma.

Dar vienuolė nebuvo užbaigusi maldų 
pHe mirštančiojo ir likosi dar valandėlei 
pHe jo pabubėti. Tuo pat laiku atskubėjo 
DŽiinio motina, nes jai tuoj apie įvykusią 
tragediją buvo pranešta telefonu. Ji čia 
įsiveržė siaubingai išgązdintu veidu ir at- 
rd<iė, kaip pamišėlė, raudančiu balsu šau
kt:

— Kur mano sūnus?... Kur mano 
Utimis?... t /i ' L

Ją pasitikusią vienuolę pastūmė į šalį 
ir bėgo prie mirusiojo vis kartodama:

— Džinu... Mano sūnau, Džimi...
Sesuo Vetbnika dar bandė ją raminti.

kad nedrumstų mirusiojo ramybės, įspė
dama švelniu balsu:

— Nurimk, motina. Pasimelsk už jojo 
sielą. Jis jau yra miręs...

— Ką tu sakai?... Džinus jau mirė?
Ir su pykčio ugnim pažvelgė į vienuolę 

lyg ir ją įtardama prisidėjus prie šios tra
gedijos. Sunkiai atsidususi ji kalbėjo:

— Ne, jis negali mirti, tai inano viehih- 
tėlis sūnus...

Suklupus prie jd kojų, ji Verkė, klykė, 
plėšė sau rūbus, plaukus, tartu atroJe 
tokia įniršusi, įpykusi, kaip liūtė, kam 
nors jos vaikus užpuolus. — Pasakyk, ma
no sūnau, kas ir už ką tave nužudė? Aš 
jam už tave atkeršysiu. Aš tikrai nepalik
siu gyvo to prakeikto žudiko...

Vienuolė vis dar handė ją raminti, guos
ti, nukreipti jos mintis į tikrąjį kelią. Jai 
darėsi baugu, kad motina šaukiasi į mi
rusį, trokšdama atkeršyti žudikui.

— Susitaikyk su pievo valia. Geriau 
pasimelsk. Jis tave pasitiks prie dangaus 
vartų. Geras tavo sūnus dar prieš mirtį ap
gailėjo savo nuodėmes ir žudikui iš širdies 
atleido... i

— Atleido... Sakai ir žudikui atleido. 
Ne jam negalima atleisti. Aš esu jo moti
na. Jis atėmė man sūnų — visą mano gy
venimo viltį ir džiaugsmą. Aš turiu jam 
atkeršyti. Vis tiek jam atkeršysiu, ,nors 
ne tik teismas, bet ir pats Dievas jojo kal
tės atleistų.,.

Valandėlę hutilo. pagalvojo ir piktai 
žiūrėdama į vienuolę vėl kalbėjo.

— Keista. Tu liepi man susitaikyti su 
Dievo Valia. Ar tai paties Dievo valia, no
ras buvo, kad žudikas atimtų mano sūnui 
gyvybę. Atimtų jį nuo mylinčios motinos. 
Tai toks jo gailestingumas, kad jo siela 
regėtų Jojo šventąjį veidą...

Išsigandus jos paskutinių žodžių vie
nuolė net krūptelėjo. Jo motina, kad ir 
skausmo valandoje, kaip jai rodėsi, pikt
žodžiavo prieš Didijį dangaus ir žemės Val
dovą. Painus pasirodė jai mestas šis kalti
nimas pačiam Dievui, ir ji nežinojo, ką 
jai atsakyti, kaip išaiškinti. Savo gyveni
me ji buvo pratus galvoti,kad viskas, 
kas įvyksta žemėje, būna sū Jo leidimu. 
Jai rodėsi, kad ir visos nelaimės ir kančios, 
prislegiančios žmones yra toji geroji rykš
tė, plakanti paklydėlius. Dievas juos ža
dina pabusti iš savo nuodėmių, atgailauti, 
dorai gyventi ir ieškoti kelfo, vedančio į 
amžinos palaimos karalystę. Bet, žinoma, 
gerasis Dievas negali norėti, ar gundyti 
žmogų, kad jo nužudytoji auka galėtų 
ateiti prie Jo sosto. Tai nebūtų suderina
ma su Jo gerumu, gailestingumu, bet ko
dėl taip atsitinka, kad žmogtis žudo žmo
gų ir taip žemai nupuolė ta$*jtf'tebnitj ran
kų kūrinys, jai pasirodė neatsakomas klau
simas.

Tų šiurpių valandų tėkmėje tnėnUo jau 
buvo perplaukęs per žvaigždėtus mėlynų 
padangių vandenynus. Jis aftėjo prie dan

gaus akiračio pakraščio. Pradėjus blankti 
ir pačioms žvaigždėms, pasirodė aušros 
varsos rytuose. Ėmė pamažu busti ir vėjas 
iš nakties miego.. Tyliai kaip sargybiniai, 
medžiai stovėję ligoninės palangėje, ėmė 
linguoti, jdėti, mesdami savo tamsius še
šėlius pro langą, kur matėsi atvira trage
dijos scena, čia, kur juoduose apdaruose 
meldėsi vienuolė ir sukniubusi moteris prie 
lavono, kurio sustingęs veidas vis dar jau
natviškai tebesišypsojo.

Apyaušrio metu ir jos raudų nebesigir
dėjo. Išseko jos jėgos ir skausmas josios 
Širdį pavertė kažkokiu sunkiu, verdančiu 
katilu. Nebuvo akyse nė ašarų. Dabar ji 
pradėjo suprasti visą savo beviltiškumą. 
Jos motiniška širdis būtų padarius viską 
savo sūnaus gyvybei išgelbėti. Būtų įsiver
žusi į draskančių žvėrių tarpą, ėjus į pa
čių pikčiausių plėšikų lizdą, nėrus į gi
liausius vandenis, šokus į ugnį, kad tik iš
gelbėtų savo mylimo sūnaus gyvybę. Tik
riausiai, jei ji būtų buvus ten — tragedi
jos vietoje — savo krūtine būtų jį priden
gusi ir savo gyvybę paaukojusi už savąjį 
sūnų. Eitų ir dabar anapus, brisdama per 
pragaro liepsnas, ieškodama savo sūnaus, 
koptų į aukštąjį dangų, paimtų jį net nuo 
pačio dieviškojo sosto pas save. Bet dabar 
ji stovėjo prie mirties slenksčio, už ku
rio nebėra jokio kelio, jokių vilties žibu
rių. Yra tik beribė, nežinoma tamsa, pra
rijusi amžinai josios mylimą sūnų — 
Džimį... \
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Mirtino šūvio garsas Sietyno rėstorano 
rūbinėje, suprantama, pirmiausia pri
trenkė, perblošė Robertą ir Liliją, o tik 
kiek vėliau, pasiekęs Džimio ir Dennio 
tėvus, jų širdis, tarsi, sužeidė, sukruvino 
amžinai nebepagyjančiomis žaizdomis. 
Ta būsena, kuri apėmė po nuaidėjusio 
šūvio Lilijai ir Robertui likosi ir vėliau net 
sunkiai suprantama ir išaiškinama. Jie 
kuriam laikui likosi kaip suparaližuoti. 
Sustingo vietoje. Nebuvo net gailesčio jaus
mo susmukusiam Džimiui ar neapykantos 
jo žudikui Denniui. Nekilo net mintis, kad 
galėjo kuris iš jų būti pirmuoju to šūvio tai
kiniu, nugrūti vietoj pašauto Džimio; Juo
du tik stovėjo drebėdami išplėstomis aki
mis ir gyveno tik tuo siaubingu reginiu, 
ką matė jų akys ir girdėjo ausys. Raudoni 
kraujo srovė sunkėsi ant rūbinės grindų, 
rėkė policijos sirenos, grūdosi žmonės, it 
praėjo baltai apsirengę greitosios pagal
bos vyrai su neštuvais.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

-NAUJIENAS
Jos visad rašo

TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIONAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 

2858 W. 6&d Street

Valandos pagal ausi tarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
ARU6ERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). Tol. LU 5-6444 
Priima ligoniui pagal aini tarimą.

Jai neatiiliepia. skambinu 3744012

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR 6LAP1MO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
ToJof. 695-0533

Fax Valley Medical Canter 
864 SUMMIT STREET

ROUTE 5«r ELG1K jULINOlI

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7 lit STREET 
Ofius: HEmlock 4-5349 

Razid.: 338-2233
OFISO VALANDOS:

P!sm*diedais_ ix ketvirtai 1—7 vai.. 
mirai, penktadienį nuo 1—5. treč.

ir ieitad. tiktai matarui. !

U,?;.

<3 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
-Wdifcheitor Community klinikos 

Medicinai direktoriui.
I9M t. Mankei m Rd, Waatchė$t*'r( IIL 
VALANDOS; 3—£5 darbo dienomii ir 
1 ku antra Šeštadieni 8—3 vai.

Tek 562-2727 artu 562-2721.
—----------------J ■ •■'■W-Mee=3—aeir i«— m.

’■ ' - REZ.: GI 8-0873

DR.W. EISIH-EISIMAS 
AKUŠERIJA JR MOTERŲ .LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
tt>Ž Sp. Kočėle Ava., WA 5-2670 j 

Valandos pagal su si ta rimą. Jei neat- 
ifliejpia, skambinti Ml 3-0001;

' 7; < ’. -TRU — BE 3-5893

I». A. B. GIEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-T Specialybė akių ligos 
' 3907 West 103rd Street

■ ^„ Vaiandoa. pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
' 561-4605 ir 4894441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA

CICERO
Š. m. rugsėjo mėn. 7 d. JAV 

LB Cicero apylinkės iškilmin
gai paminėjo Tautos šventę.

Minėjimas prasidėjo 10:30 
vai. pamaldomis Šv. Antano 
bažnyčioje už žuvusius ir ken
čiančius dėl Lietuvos laisvės. 
Kun. A. Juška atlaikė šv. Mi
šias ir pasakė minėjimui ata
tinkamą pamokslą.

Laike mišių solo giedojo S. 
Bučnys.

Tuoj po pamaldų šv. Antano 
parapijos mokyklos salėje įvy
ko civilinis paminėjimas, da
lyvavo daug svečių. LB Cice
ro Apylinkės pirmininkas St. 
Pranskevičius, atidarė šį pa
minėjimą, paprašė kun. A. Juš
ką, kad sukalbėtų invokaciją, 
o po to — solistę Ireną Pe iraus 
kienę sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos Himnus. Vėliau pa
kvietė p. S. Palionienę vadovau-

GRADINSKAS
LABAI PATOGIOS
IR NEBRANGIOS

19 INČŲ TV
2512 W. 47 ST. •' FR 6-1998

* —:
Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8.

i Sekm. ir treč. uždaryta
fr----------  --------------------------------------------

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
• kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

Beverly Hills 
G ELI NYC I A

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-Ū833 ir PR 8-0834

. ■ OFISAI:
' 1002 N. WESTERN AVE.
•{Prie Western Ave. kampo)

5214 Ho. WESTERN! AVE. t 
pagal susitarimą.

’ ‘ mjr- '■ 1 1 ' wa—>'- - ar

Į. PERKRAUSTYMAi

0fl» W-: HE 4-1813
Išridento*: PR 6-9801

DR J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
- 2-64 WEST 7Tst STREET
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-l 

rifofM ketvirtadieniais ir penkta-' 
dieniai! nuo 3 iki 7 vaL popiet:

< Tik susitarus. ■ . į
TrečiA.dięniais uždaryta. ,

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. š E K Ė N A S 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairty atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRentier 6-1882
4

DR FRANK PLEČKAS
OPTOMETRIST  AS

' •' XAT.RA LIETUVIŠKAI
Mil W. 7Tst St. - Tel. 737-5149 I
TrirHnu akis. Pritaiko akinius ir 

j . “contact lenses”. 1
V»L psgkl susitarimą. Uždaryta treč.

DR LEONAS SEIBUTIS
: INkSTŲ, PŪSLĖS IR ,

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

- Vilu antrad. nuo 1—4 po pietų.
j. ketirtad. nuo 5—7 vaL vak.
/ Ofiso tolsf.: 776-2880

Nsufis ros, telef.: 448-5545

A- - - ~ ===>
SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

* Visos 'programos iš W0PA, 
1490 kU. A. M.

■ - i
Lietuviy 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

I

715° So. MAPLEWOOD AYE. f

CHICAGO, ILL. 60629- - ------------------- J-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeU PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrad„ trečiad.' 
Ir penkt, 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie-1 
niais 24 Vai. po pietų ir kitu laiku

- - pagal susitarimą. j

V* Tumosonis, WL D., S. C Į
U CHIRURGAS 

1454 WfeST 71st STREET 
M.: Hemlock 4-2123 

talafu Glbšon 3-619$
Priims Hffonhm pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia- tai telel. GI 8-6195.

aorist roues hurt 
! OCR TORKST HUEMM

ti tos dienus programai, kuri 
tuoj pakvietė pagrindinį to mi
nėjimo prelegentą dr. Zenoną 
Danilevičių, kuris skaitė pa
skaitą tema “Tautos šventės 
reikšmė lietuviams”.

Dr. Danilevičius savo išsa
mioje paskaitoje išryškino pa 
grindinius reikalus ir pareigas, 
kurių lietuvis niekad neturėtų 
pamiršti kovoje už tautos išsi
laikymą ir kad tik tautiniai stip 
riems bus sėkmingesnis valsty
bės išlaisvinimas.

Laike paskaitos ir jai pasi
baigus, susirinkę karštais plo
jimais pritarė dr. Danilevičiaus 
patriotinei paskaitai. .

Programos vedėja p. S. Palio
nienė, dėkodama dr. Danilevi
čiui svečiųįir rengėjų vardu, 
tarp kitko pasakė: “kad pa
skaitos turiningumas, jausmin 
gas idėjų išdėstymas ir kalbos 
turtingumas yra tikras Idėjų ir 
žodžių koncertas... Garbė pre 
legentui.”

Sekančiu kalbėtoju buvo pa 
kviestas JAV LB (Reg.) Tary
bos Prezidiumo pirmininko pa 
vaduotojas dr. Vytautas Dar- 
gis, kuris labai trumpoj kal
boj sveikino šio minėjimo ren
gėjus ir svečius ir kvietė nenu
ilstamai dirbti JAV LB (Reg.) 
užsibrėžtoje kultūrinėje ir tau
tinėje linkmėje.

P o to sekė tai dienai numa
tyta meninė dalis. S. Palionie
nė pristatė studentę Ritą Va- 
balaitytė, kuri, pasipuošusi 
gražiais tautiniais rūbais, su OL 7

dideliu įsijautimu padeklama
vo Nelės Paulauskaitės poezi
ją Lietuva. Po to' sekė vaidini
mas. Cicero jaunimas ir akto
rius Alfas Brinką suvaidino 
Kvirino Runimo vieno veiksmo 
vaizdą: “Grįžtantieji iš Sibi- 
ro .

Vaidino senelio rolėje Bro
nius Bikulčius, senelės. — Lin
da Grigaliūnaitė, anūko — 12 
m. Benius Palionis, anūkės — 
10 mt. Danutė Pranskėvičiūtė 
ir grįžusio iš Sibiro tremties, 
džiova sergąs sūnus Jonas — 
Alfas Brinką, režisavo K. Ru- 
nimas, Grimas Juozo Korsako.

bežiūrint vaizdo trumpu
mo, turinio apimtis yra la
bai apsti ir labai vaizdžiai per
davė žiūrovams “išlaisvintu” 

C 

Lietuvos gyventoju dramati
nius pergyvenimus ir pasek
mes okupanto žiaurumo.

Virš minėti Cicero jaunimo 
vaidintojai j ir aktorius Alfas 
Brinką su. dideliu- naturahimu 
perdavė vaizdo dramą.

Reikia pastebėti, kad visi 
susijaudininom ir pergyvenom 
visu įtempimu, net daugelis 
šluostėsi akis.

Tokiais vaidintojais gali tik 
didžiuotis cicėriečiai!

Vaidinimui pasibaigus, LB 
Cicero Apylinkės Valdybos 
pirmininkai St. Pranškėvičius 
išreiškęs padėką kun. A. Juškai 
už invokaciją, solistai S. Buč- 
nriui nž giėdojimą bažnyčioje, 
solistei p. Irenai Petrauskieriėi 
už sugiedojitną Amerikos ir 
Lietuvos Himnus, prelėgentui 
dr. Zenonui Danilėrvičiūi už 
paskaitą, dr. Vytautui Dargini 
už sveikinimus. Alfai Brinkai 
ir visiems prisrdėjrfšiernš piie 
programos įvykdymo, pakvie
tė visus prie kavutės ir užkan
džių, kuriuos paruošė šeimi
ninkės. Stasys Mikulis

( MIRĖ DR. JURGIS A. W1LTRAKIS

MRRJWVWUWVIMV^MVVVVWVVVWVVWVWWWWWWVWVVI’ 

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ MENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI 
^Grįžkite f mane ir grjliu j |vs, sako karaivijy Viešpats", 

Mal. 3:7.

Atiartothui Šventajame Rašte pasakyta, kad Dievo malonė pasilieka 
per amžius. Esamuoju laiku tik maža dalis pakulio žmonijos gavo Dievo 
malonės jų išteisinimui įr palaiminimui. Kaip Viešpats pasirodė malonin
gas tiems, kuriuos jis priėmė ir išteisino, atleisdamas jiems nuodėmes, taip 
pat jis pasirodo maloningas ir gailestingas tiems, kurie nusigręžia nuo nuo
dėmių, pasitaiso ir sugrįžta pas jį. Jis taip pat pasirodo kantrus net ir tiems, 
kuriems trūksta meilės ir atleidimo dvasios. Tuo mes esame užtikrinti, kad 
tinkamu, jo nustatytu laiku, įvyks visi gerieji Dievo pažadai ir kiekvienas 
turės progos pažinti jį ir visi paklusnieji gaus amžinąjį gyvenimą.

VU fino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
I tą klausimą atsako knygutė ^Viltis po mirtios*, kurią gausite 

nomokamaL Rašykite:
4 o o

F< ZAVIST, 5715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAiTO TYRINĖTOJA!

7tWS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
Aikštė automobiliams pastatyti

i

P. ŠILEIKIS. 0. P.
^4 W ORTHOPEOAS-PROTEZ1STAS
|U Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

driai. Speciali pagalba kojoms 
I (Arch Supports) ir t t.

7aL* P 4 tr 6—8. šeštadieniais 0—1. 
UM West 63rd St, Chicaoo IIL 60629

' ' Totafc PReapecf 6-50M

Or hm iefem 
tbr arde* we of 6m. 

t So pkter ioflov XBCc
į Abrwn hold iwechet tfll ooUL 
I gw* te

Qaff fro* cm

I

Brighton Parkas
Lietuvi!) Moterų Kliibb Veikla

Ėanketas »
Lietuvių Brighton Pafko’ Mo

terų Klubo 40 metų jhbiliejihis 
banketas įvyks sekmadienį, spa
lio 5 d., Polonia Grove; 4604 So. 
Archer Ave. Bus skanių valgiu
— smagi, muzika ir t, t.' ,

Narės su bilietais veltui, bet 
svečiai turės turėti bilietus — 
prie durų bilietai vakarienei ne-

. Dr. Jurgis Wiltrakis, sulaukęs 70 metę amžiaus, mirė E (gine, St. Jo
seph ligoninėje. ,Dr. Wiltrakis buvo kelty amerikiečty Ir lietuvty organ i- į 
racijų narys. Daugiausia jis pasižymėjo karo metu. ĮJo žinioje buvo, visos 
Australijoje įsteigtos JAV karo ligoninės, o po karo jis vadovavo Ameri
kos Legiono sanitarijos reikalams.

Dr. Wiltrakis su seimą dalyvavo Naujieną 60 mėty sukakties bankete. 
Chicagoįe jis turėjo du artimus ir (gerus draugus — John G. Evans ir. Dr. 
Aleksandrą Šimkų, — su kuriais dirbo .visuomeninį darbą. Dr. Wiltrakis 
visą gyvenimą pats mokėsi ir kitus gydytojus mokė, kaip įsisavinti pačius 
naujausius ir geriausius gydymo metodus. Jis buvo visos Amerikos gydy
toju chirurgu draugijos pirmininkas ir geras specialistas.

Dr. Wiltrakis paliko žmoną Margaretą, sūny ir dukterį. Jis gyveno 
St. Charles .miestelyje, ten bus ir laidojamas. . . ..

Dr. Wiltrakis atidžiai sekė Amerikos lietuvty gyvenimą ir pavergtos 
lietuvty tautos kovas už Lietuvos laisvę. Lietuviai neteko pavyzdingo gydy
tojo ir gero savo itautiečio.

. Susirinkimas
Lietuvių Brigtoh Parko 3ČG> 

terų Klubo susirinkimas Įvyko 
šių metų rugsėjo 4 d. Tai bu
vo pirmas susirinkimas po atos
togų, bet neperdaug narių atsi
lankė. Pirmiausiai buvo pa
gerbtos dvi jpjrusios narės — 
Kastancija Yuska ir Solomėja 
Wlczus ,ię jų šeimoms išreikšta 
gili užuojauta.

Piknikas
Komisija, kuri surengė pikni

ką liepos 4 d. pranešė, kad tas 
parengimas davė gražų pelną.

Pirmininkė Nellie Skinulis 
daugiausiai- prisidėjo kuo ir kaip 
galėjo.

Per atostogų laiką buvo daug 
sergančių narių — B. Sibiras, 
B. Gelson, S. Kaminskas, O. 
Švirmickas, O. Dakriis, P. Prie- 
dis, V. Skaskenas ir M. Maro- 
zas. ■ w-
- Klubo sekantis, susirinkimas 
įvyks lapkričio 6 d. Ė. M. M.

Našlių klubo veikla 
ir parengimai

Rugsėjo mėn. 12 d. Vyčių sa
lėje įvyko poatostoginis narių 
susirinkimas, kur f»uvo aptarti 
einamieji reikalai ir priimta 
sekantys nauji nariai: Anna 
Mikšis, Juozas Žičkūs, Marcelė 
Viliams, Bronius' flatakis. Su
sirinkimą pravedė pfrm. Anna 
Cohdux.

Rugsėjo mėn. 14 d. įvykusio^' 
j e gegužinėje - piknike dalyva
vo daug narių ir svečių. Gegu
žinės pasisekimas yra dėka sa
vanoriškai dirbusių narių ir sve
čių. Užftą jų pagelba valdyba 
nuoširdžiai dėkoja. Toliau val
dyba ragina visus narius ir dau
gumą visuomenės, ko greičiau 
įsigyti bilietus j ruošiamą tradi
cinį banketą^ kuris įvyks spa
lio mėn. 12 dieną Polonia Gro
ve svetainėje.

Iš anksto užsakomi bilietai 
jyąrdfrodahri p6 asme
niui. (Prie duriį bilietai bus 
frrarigfeiM. Bilietai užsakomi 
pas šiuos asm eitis: J. Jonikas, 
telž'-RR A. Condux, tėl. 
381-4331, M. Nfltjįjflįza, telef. 
PR 8-5817 ir' B, Didžgalvien^, 
tel. 927-8660. ■ ■ ' -?’

rinkimo įvyks vaišės ir šokiai, 
Jurgio Joniko orkestrui grojant.

V. C_, sekr.

Ginklų arsenalas 
Patricijoš bate

SAN FRANCISCO. _ j. A. 
Valstijoms, kaip dabar JHinojuj,; 
mirties bausmes kaip “nekonsti- 
tucines” metant laukan, Įvai
rios “radikalų” grupės mirtį vis 
labiau pradeda vartoti kaip po
litinio sporto priemonę. Praei
tą pirmadieni abiejuose aparta
mentuose San Francisco mieste,! 
kur šiomis dienomis buvo suim
ta besislapstanti Patricija He
arst ir trys jos kompanionai— 
William Harris su žmona ir ja
ponė Wendy Yoshdmura, rasta 
bombų ir kitokių mirties įfaii- 
kiu tikra laboratorija ir arse
nalas; Nėgana to; rastas sąra
šais špiė 30 asmenų; kurie buvę 
numatyti nužudyrfriri; Policija 
iš rastų užrašų ir ženklų spėja’, 
kad kai kurie kriminalo veiks
mai buvę numatyti tuo mėtų, 
kai Patricija ir jos “draugai” 
buvo suimtti rugsėjo 18 dieną.

Miss Hearst apartamente 
bombų nėrašta’; bet kelios “ka
rnų darbo” bdfnbOs ir daug 
bomboms dirbti medžiagos 
rasta butč, kuriame gyvėrib 
“simbioziriės” Išlaisvinimo Ar
mijos’ ’nariai Harris su savo 
žmona. Ėe to, jo patalpose ras
ta keli .38 kalibro revolveriai, 
du 9 mfft pistaliefai, viena BB 
oro šaudyklė, du šautuvai, trys 
.30 kalibro karabinai, vienas nu- 
trumpintas Šautuvas ir Įvairių 
šaunamiems ginklams taisyti 
dalių.

Miss Hearst ir Miss Yosbimu- 
ra aparfmėnte rasti išplėšti te
lefonų knygos lapai su eile pa
ženklintų, bahlų ir kt„ be to 
du M-l karabinai, nu trumpin
tas šautuvas, .du Smith & Wes
son revolveriai ir vienas 9 mm 
Browning pistaliėtas.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DlbžfA/ĮSI A LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605»07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel: YArdė 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

bus parduodami. Pradžia 3 vai. Sekantis našlių susirinkimas 
po pietų Kviečia visus — vai- įvyks Vyčių salėje, 2455 W. 
dyba. 17th St., spalio 10 d. - Po susi-

, Susirhikunę
PftAfrfcgLMAI ...

• ■ ■ - > ■

— Upytės braufiUte pfrinss' 
susirinkimas pd.Mostogu ivyks penk
tadienį. spalio 3 d. J. Vaičaičio, sa
lėje. 4258 So. MapiėVobd Avė.1 Pra
džia 1 vai. po piet. Kviečianti visi 
nariai fr svečia!, norį būti nariais, at
silankyti. Bus daug ką aptarti ir ra
portas Klausyt!. Po sffsirinkiipo bus 
kavutė. A. Katyii

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Assoeiacijos

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

ItmlJUHB-l- C.< —MĮĮWM—dlj. IĮL..1I MW—y--—  II H I

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Ctčėfo, UL Pkone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(iXCKXWttZ)

2424 WEST* 69th STREET • Kfcpuoiic <-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

* 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

_ P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phene: Y Ardu 7-1911

S — NAUJIENOS, CHICAGO į. ILL, — FKTDAY, OCTORO 8, T?T5 —



*Kai kandame savo 
Tąs straipsnis lyg

Geras būdas pasipinigauti
Frontininkų bendruomenė 

pasigyrė, kad po suktų bend
ruomenės rinkimų, po verbų 
sekmadienį bendruomenės su
skaldymo, po agitacijų prieš 
ALTą ir laisvinimo veiksnių 
darbo trukdymą, jų surinktu 
pinigų sumos žymiai padidėjo. 
Vien tik nuo laisvinimo reika
lams renkamų pinigų jie nu
traukė 18 tūkstančių dolerių. 
Tik nepasako, kam ir kiek lais 
vinimo reikalams tų pinigų iš
leido. Nemanome, kad vokiš
ko stiliaus “baumkuchenai” 
tiek kainuotų.

Kad taip gerai sekasi nauju 
metodu pinigus žvejoti, Jai 
pirmyn. Daugiau rinkimų klas 
lojimų, daugiau bendruome
nės skaldymo, kitų darbo truk
dymo ir pinigų bus.

straipsnį 
uotiegą“.
specialiai parodo, kaip fron
tininkai kanda savo bendruo
menės uodegą ir visa gerkle 
rėkia, 
Ne kartą jau 
jiems uodegą 
tarp, kai ją 
samdiniai —

kad kili jiems tai daro.| 
i šūkavo, kad 

kanda ALTa, tuo I 
kando jų pačių | 
Gaila su Gėčių.

pasikeitė

Savos uodegos kandžiojimas
Net “Draugas” rado galimu 

persisspausdinti iš “Keleivio”

Kas
Kas pasikeitė okupuotos Lie

tuvos reikalu po Helsinkio kon
ferencijos? O gi niekas. Kaip 
visokeriopai išnaudojo rusai 
pavergtuosius, taip ir išnau
doja. Kaip buvo bet kokiai 
laisvei užgniaužti enkavedistų 
armija, taip ir yra. Kaip ken
tė vergų stovyklose šimtai tūks 
tančių nekaltų pavergtų žmo
nių, taip ir kenčia. Kaip buvo 
žmonių krauju aplaistyt gele
žinė gėdos siena, taip ir yra.

Žinome, kad pavergtų kraš
tų valdovams į visokius susi
tarimus, kur jiems nenaudinga, 
nusispiaut. Žinojome ir žiho-

S ■

Negali subliūkšti Mack Truck, Inc., bendrovės sunkvežimio padanga. 
Kiekvienas sunkvežimis turi praeiti pro įvairius tikrinimus, kad vė
liau kelyje neatsitikty kokia nelaimė. Mack Truck bendrovei kaina
vo $600,000 specialus prietaisas kelin leidžiamiems sunkvežimiams 
patikrinti. Paveiksle matome Allentown, Pa., darbininkus, tikrinan

čius pardavimui paruošiamą sunkvežimį. ■ ' A

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

CLEAN UP MAN
needed at once

For fine restaurant. Steady work.
Good pay.

Apply after 4:00 P. M.
BERTINOS RESTAURANT

400 OGDEN AVE..
LISLE. HL.

CUTTING PRESSMAN
For Bobst cutting and creasing 

press for folding carton 
Company.

Excellent company benefits.
774-7000

MISCELLANOUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

PRISISKINKITE PATYS 
OBUOLIU. SLYVŲ IR 

KITOKIU VAISIU 
ŠEŠTADIENIAIS IR 

SEKMADIENIAIS
3 mylios i šiaurę nuo Galien, Mich, 

ant Cleveland kelio.
KELIO KRYPTIS: 

Exit 1-94 at
U. S. 12. East.

IŠVYKSTANT I FLORIDĄ. 
PARDUODAMAS 

GERAS PIANINAS. 
Tel. 257-7390.

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui | Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

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

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS OABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __

Minkštais viršeliais tik _____________ ____________
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik ............ .......

Galima taip pat užsisakyti paštuz atsiuntus čekį arb* 
money orderį.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

$3.00
$2.00

$2.00

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 8 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Certifikatai.

JUBILIEJINIŲ METŲ

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
n eidamos ir nesidėdamos | sandėrius su okupantais ar jų įgalinti-' 
□iais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institn. 
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto- 
' rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra yįsiems Įdomios, 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 jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo vajų 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- 
turiškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemian esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,
Chicago, Ill. 60608

| | Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

p| Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

me, kad laisvasis pasaulis gink
lu išlaisvinti pavergtųjų neis. 
Eis tik tada, ikai bus paliesti 
jų pačių gyvybiniai reikalai. 
Taigi niekas nepasikeitė.

Jau iš istorijos žinome, kad 
nė viena tironija amžiais neiš
silaiko. Juo ji žiauresnė, juo 
jos galas būna katastrofiškes- 
nis. Ateis galas ir rusiškai ti
ronijai. Pavergtieji ir laisvė
je gyvenantieji turimomis, prie
monėmis visais frontais turi
me vesti neatlaidžią kovą, kad 
greičiau tironų galas priartė- 
.tu. C . .

Pavergtiesiems sunkiau, nes 
jų rankos surakintos. Bet gy
venantieji '.laisvėje turi viską 
daryti tironijai sužlugdyti, šiuo 
metu didžiausias mūs ginklas 
yra: laisvė, laisvas žodis, lais
va spauda. Turime aukštose 
pareigose žmonių ir nelietuvių 
tarpe. Su jais per ALTą mūsų 
kovoje palaikomi glaudūs ry
šiai. Tarptautinėje plotmėj tu
rime VLIKą. Mūs visų parei
ga visokeriopai jų žygius remti.

P. Varis

NAUJA ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA
šių metų mėnesio gale įvyko 

Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos suvažiavimas Dainavos sto
vykloje. Tame suvažiavime tu
rėjo. būti renkama nauja MAS 
centro valdyba, nes ankstesnės 
centro valdybos kadencija bai
gėsi. Kandidatų į naują centro 
valdybą neatsiradus, buvo nutar
ta šį reikalą išspręsti ateitinin
kų jubiliejinėje stovykloje (rugp.

Rugpiūčio 21 d. vakare buvęs 
MAS centro valdybos pirminin
kas Kęstutis šeštokas stovyk
lautojams pranešė, kad ateiti
ninkų federacijos pakviesti de- 
troitiškiai studentai Linas Mi- 
kulonis ir Viktoras Nakas suti
ko sudaryti MAS CV sąstatą De
troite. L. Mikulionls ir V. Na
kas, apsiėmę vykdyti MAS ko- 
pirmininkų pareigas, angažavo 
sekančius asmenis j talką: Gin
tę Damušytę, Joną Dunčią, Re
giną Garlianskaitę, Lilę Gražu- 
lienę, dr. Kęstutį Keblį, Joaną 
Kuraitę, ir Vitą Sirgėdą. Dėl 
įvairių priežasčių dar negalima 
paskelbti kitų valdybos narių są
rašo, bet tai bus netrukus pada
ryta- R

Naujas MAS CV adresas yra: 
MAS CV, 4225 Gunther Dr., 
Sterling Hts., MI. 48077 (telefo
nas : 313-979-8259). Pageidau
jame, kad kiekvienas kuopos pir
mininkas ir globėjas tučtuojau 
raštu ar telefonu su nauja MAS 
centro valdyba susisiektų.

Viktoras Nakas

Mažiau žmožudysčiy
CHICAGO. — FBI statistika 

rodo, kad per pirmąjį šių metų

pusmetį kriminalas Chicagoje 2.6 
nuošimčiais padaugėjo, kai ben
drai per visas jAV-bes padaugė
jo 13%.. žmogžudysčių per pra
ėjusius 6 šių metų mėnesius Chi
cagoje buvo 408, kai pernai per 
tą patį laiką buvo 431. šiemet 
ir prievartavimą buvo 127 ma
žiau kaip per tą laiką pernai.

Policijos žiniomis, Chicagoje 
per ištisus metus buvo sukonfis- 
kuota 6,400 šaunami ginklai, o 
praeitais 1974 metais sukonfis- 
kuota jau 19,000 ir per pirmąjį 
šių metų pusmetį 15,000. Tai 
yra geras patrulių darbo rezul
tatas, pasakė policijos comdr. 
Joseph DiLeonardi.

WASHINGT0NAS. — Slapto
ji Tarnyba aprūpins kūiisargiais 
mažų mažiausiai tris demokra
tų partijos kandidatus rinki
mams į prezidentus. Išlaidos, ži
noma, apmokėti2 teks mokesčių 
mokėtojams. Sargybų pageida
vo Alabamos gub. George Wall
ace, kongresmahas Morris K. 
Udall, Arizonoje ir Georgijos gu
bernatorius Jimmy Carter. Tik 
vienas šiaurės Karolinos buv. 
gubernatorius Terry Sanford 
“kunsargių” atsisakė, , pareikš
damas, kad nėra reikalingi.

— Jonas Gaižutis pakviestas 
Pedagoginio Lituanistikos In
stituto lektorium.

— Lituanicos .. Sporto klubo 
jubiliejinis banketas bus spalio 
11 d. Tautiniuose namuose. 
Klubo pirmininkas yra inž. Jo
nas Kaunas. >

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS suaugusiems. Skambinti telef. 

247-7318
. prieš 2:00 vai. p. p.

Bartkienė — parengimams, Ra
munė Račkauskienė — sekr., 
Vida Gilvydienė — koresp., Ma
rytė Gaižutienė — ižd., Liudas 
Volodka — ūkvedžiu. Draugi
ja rūpinasi Kriaučeliūnų vardo 
priešmokyklinio amžiaus vaikų 
mokykla, kurios vedėja yra 
mokyt. Janina Juknevičienė.

— Dail. Miko Šileikio apžval
ginė paroda atidaroma rytoj, 
šeštadienį, spalio 4 d. 7 vai. vak. 
Čiurlionio galerijoj — Midland 
Savings patalpose, 8929 S. Har
lem Ave., Bridgeview, Ill. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti 
atidaryme ir lankyti parodą 
šiokiadieniais nuo 11 vai. ryto 
iki 4 vai. popiet, šeštadieniais 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. popiet, 
o sekmadieniais 1—4 vai. po
piet. Trečiadieniais uždaryta.

— Sol. Genė Antanaitytė - 
Ugianskienė pakviesta dalyvau
ti Chicagos Lietuvių Tarybos 
ruošiamame Lietuvos Nepri
klausomybės minėjime sekan
čiais metais vasario mėn. Pra
eitą sekmadienį ji gražiai dai
navo LTV suruoštame koncer
te: Solistė gyvena New Jersey 
valstijoj. Spalio 18 d. ji dainuos 
Baltimorėje, Balfo ruošiamame 
koncerte.

— Sol. Nerija. Linkevičiūtė 
ir Bernardas Prapuolenis pa-| 
kviesti dainuoti Laisvės Varpo i 
radijo programos rudeniniame 
koncerte spalio 12 d. Bostone. 
Nesenai jie grįžo iš Pietų Ame
rikos. Solistams akompanuos 
pianistas'Saulius Cibas.

— Albertas Zakarka iš Mar
quette Parko apylinkės yra Lie
tuvos Vyčių skyriaus valdybos 
narys lietuviškiems reikalams.; 
Jo raštai bei laiškai Lietuvos ar 
lietuvių reikalu buvo atspaus
dinti amerikiečių laikraščiuose, 
o ypatingais atvejais jis suorga
nizuoja bendrą šios organizaci
jos narių akciją. Jo įžmona Ju
lija taip pat yra “veįkli organi
zacijos narė. ' •'

— Šiaurės Amerikos lietuvių 
lengvosios atletikos ir plauky
mo pirmenybės bus spalio 11 d. 
New Yorke. Dalyvius registruo
ja A. Bielskus. 13813 Othello į 
Avenue, Cleveland, Ohio 44110. 
Tel. 216 — 681-9143.

— Kazimieras Oksas, Chica- 
gos Lietuvių Tarybos pirminin
kas,, gavo iš Baltųjų Rūmų JAV 
prezidento vardu raštą, kad 
prez. Fordo pareiškimai, duoti 
tautinių grupių atstovams apie 
Lietuvos ir Pabaltijo kraštų ne
pripažinimą Sov. Sąjungai ga
lioja ir po Helsinkio konferen
cijos, kad tų pareiškimų nėra 
reikalo .du kartus kartoti. K. 
Oksas yra žinomas ir aukštai 
vertinamas Respublikonų par
tijos Tautybių tarybos gradaci
joj. Valdžios ir partijos aukš
tuose sluoksniuose jis turi daug 
pažinčių, naudingų Lietuvos ir 
lietuvių reikalams.

— Cezaris Surd okas. Balti
more, Md., žinomas visuomenės 
veikėjas, išrinktas Ralfo sky
riaus pirmininku. Valdybą su
daro Teresė Baltikauskienė, 
Emilija Makauskaitė. Marija 
Noreikienė ir Antanas Sajaus
kas. Visi Balto skyriai spalio 
mėn. daro rinkliavas pasaulio 
lietuvių šalpai. Į šią veiklą 
jungiasi daugelis, o savo auko
mis — visi lietuviai.

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 
i 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

SUNLAND REALTY
4511-4th Street North.

St. Petersburg, Florida 33703 
Tel. 813-527-0696. Lietuvis. Realtor

ANTON L. MAURAGAS.
Jis maloniai patarnaus lietuviams, 
kurie nori pirkti ar parduoti namus.

SAVININKAS PARDUODA 2 aukštu 
mūrą. 2 butai po 6 kambarius, ap
kalti porčiai, 2 masinu garažas i va
karus nuo Vestern Avė. ant Mar
quette Rd. Laisvas butas naujam 
savininkui. Tuojau galima užimti.

Tel. 863-0898.

o Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

SAVI NAMAI — TVIRTOVĖ
LIUKSUS 17 M. MŪRAS. 2 auto 

muro garažas. Šeimai gvventi arti 
California ir parko. S21.500.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45 500

AUKŠTO NAMAS ir 2 auto 
garažas. Arti bažnyčios ir parko. — 
$18,000.

1V2 AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA 
2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $28.000.
2 BUTU 19 M. MŪRASj Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildvmai. Air 
cond. Karnetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti Darko. 
S35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metu mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23,900.

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

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

VALDIS
REAL ESTATE

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

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

1 > ........ -uro ubjiu---

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, glmlniy 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pre- 

žyma i ir kitokį blankai.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

* Brighton Parko Lietuvių 
[Namų Savininkų Draugijos na
rių susirinkimas įvyks spalio 
mėn. 12 d. 3 vai. popiet Petro
nėlės svetainėje, 4500 So. Tal- 

— Audronė Tamulicnė iš-'man Avė. Draugijos metinis 
rinkta Montessori D-jos Mar- ’ banketas bus spalio 25 d. 7 vai. 
quette Parke pinhlninke, Vanda vak. Vyčių salėje, 2451 W. 47 
Rauckienė — vioepinn., ‘ Dalia Street. (Pr).

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 6063X Tel. YA 7-5980 

----- --------------—---------------------------

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

p*8 vieninteli 
f f lietuvį kailininką
/j Chicagoje n* -

'LŲflį^NORMANĄ 
dhj^^BURŠTEINĄ 

263-582«
Ąjk i ’are (i*1**®0*) “■

677'84^9 
(buto)

185 North Wab**h Avenue 
2nd Floor Chicągo, UI. 60601

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

-- - ---- - ---------—-- -- ---- - --------
DĖMESIO

62—50 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $60 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

\ 523-8775

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telef.: R E public 7-1 Ml

SKAITYK TR KITAM PATARK 

SKAITYKI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTI *NA’TJIENAS*

JEI “NAUJIENAS” TU
SKAITYSI, TAI IR KITAM
PAS.AKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA
ŠVIESĄ.

— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, OCTOBER 3, 1975 —




