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JAPONAI RUOŠĖSI NUŽUDYTI 
ATVAŽIAVUSI IMPERATORIŲ

New Yorke policija suėmė du jaunus japonus, 
pasiruošusius užpulti imperatorių Hirohito

NEW YORKAS, N. Y. — New Yorke federalinė policija su
ėmė du jaunus japonus, specialiai atvykusius Į New Yorką, kad 
galėtų nužudyti Amerikon atvažiavusį dabartinį Japonijos impe
ratorių Hirohito.

Praeitą penktadienį imperato
rius gana ilgai kalbėjosi su pre
zidentu Fordu įvairiais Ameri
kos ir Azijos politikos klausi
mais. šeštadienį imperatorius su 
žmona buvo išskridę į Floridą, 
kad galėtų apžiūrėti Cape Cana
veral centrą erdvėlaiviams iš
kelti į padanges.

Imperatoriui buvo parodytos 
priemonės,' reikalingos įvairaus 
dydžio laivams iškelti į padanges, 
paleisti reikalingoje aukštumoje 
ir įstatyti į pageidaujamą orbi
tą arba paleisti į Mėnulį, Marsą 
ar net Jupiterį. Imperatorius do
mėjos priemonėmis, Amerikos 
astronautus hunešusiems į Mė
nulį ir sugrąžinusiems į Žemę.

Rado didoką ginklų sandėlį
Federalinė policija, gavusi vi

sus teismo leidimus, suėmė 27 
metų Kenneth Raymond Chin, 
ir 30 metų Elsabeth Jane Young. 
Padarius kratas jų butuose, ras
ti keli automatiški šautuvai ir 
didokas kiekis amunicijos.

Pačioje Japonijoje studentija 
dažnai pasipriešina vyriausybės 
vedamai užsienio politikai. At
rodo, kad ta Japonijos jaunimo 
kovos aistra persimetė ir į Ame
rikos japonų kilmės jaunimą.'

Stropiai saugo Norvegijos 
karalių

New Yorko policija labai stro
piai saugo Amerikon atvykusį 
karalių Olovą V-jį. Atskridus 
į j am į Kennedy aerodromą, prie 
jo buvo pristatyta 14 vyrų poli
cijos sargyba. New Yorko poli
cijos viršininkas surinko visus 
norvegų kilmės policininkus,.da
vė jiems reikalingas instrukcijas 
ir įsakė būti atvykusio karaliaus 
garbės sargais. Norvegijos ka
ralius atvyko į New Yorką, kad 
galėtų dalyvauti didelėje Ame
rikos norvegų šventėje, minin
čioje pirmo norvegų atplaukimo 
150 metų sukaktį.

Hirohito nori pasitarti su ame
rikiečiais, kad pagerėtų abiejų 
valstybių įvairūs santykiai.

Spėja šaltą žiemą
DUBLIN, N. H. — Ką tik pa

sirodžiusi Old Farmer’s Alma
nac 184-ji laida pranašauja ank
stybą ir šaltą žiemą ir Vidurva- 
kariuose sausra ateinančią va
sarą. Bet žiauriai šalta žiema 
būsianti tik pradžioje, o sausio 
mėnuo būsiąs net “šiltas”.

Ateinančią vasarą ūkininkai 
Vakaruose ir Viduriniuose Va
karuose nukentėsią nuo “rimtos 
sausros ir dažnų smėlio pūgų. 
Nenormaliai karšta vasara kvie
čių ir kukurūzos auginimo juos
toje pridarysianti rūpesčių vi
siems farmeriams ir jų produk
tų vartotojams.

Almanacho leidėjas Trow
bridge tvirtina, kad bendrieji

IŠ VISO PASAULIO

ir
CHICAGO. — Encefalitis arba 

miego liga iš karto nėra tiksliai 
atspėjama, dėl jo diagnozė reiš
kiama trimis pozicijomis: įta
riama, prileidžiama ir patvirti
nama. Tokių nuo rugpiūčio pra
džios Ulinojuje iki dabar skai
čius buvo 444; iš to skaičiaus ly
gi pusė buvo Cook apskrityje. 
Viešosios sveikatos departamen
to praeitą penktadienį užregis
truota dar 13 naujų apsirgimų, 
iš jų septyni Cook apskrityje.

RYTŲ BERLYNAS. — Rytų 
komunistų valdoma Vokietija 
pranešė, kad ji nutraukusi (su
spendavusi) savo diplomatinius 
santykius su Ispanija. Nutrau
kimas galioja nuo tuojau. Santy
kių nutraukimai jokių priežas
čių neskelbiama. Spėjama, kad 
dėl penkių teroristų Ispanijoje 
sušaudymo. Panašu kaip kad 
puodas katilą vanoja.

’ JOHANNESBURG, Pietų Af
rika. — Dr. Christian Barnard, 
padaręs jau keturiolika mirusių 
žmonių širdžių perkėlimo gy
viems operacijų, skelbia iš savo 
praktikos patyrimo, kad ne val
gymo ar rūkymo įpročiai, o pa
veldėjimas yra pirmoji širdies 
ligų priežastis. Dr. Barnard pa
sakė spaudos konferencijoje, kad 
tie, kurie dėl širdies ligų kaltina 
nutukimą, aukštą cholesterolo ly
gį, cigarečių rūkymą, “patys ne
žino apie ką jie kalba”.

DU ASMENYS, kurie praei
to rugpiūčio 6 dieną užmušė Lo
jolos universiteto studentą Mark 
Butterly, 22, dabar abudu vėl 
laisvi. Orest Belvedere, 29, iš 
Melrose Parko įmokėjęs sau tei
sėjo skirtos 3100,000 kaucijos 
dešimtąjį nuošimtį, paleistas iš 
kalėjimo praeitą penktadienį; 
antrasis Robert Bailey, 27, iš 
Cicero, kuriam užstatas buvo 
nustatytas $50,000, taip pat už 
dešimtąją dalį ir jau anksčiau pa
leistas.

WASHINGTONAS. — JAV 
Pašto Valdyba plačiai atidarė du
ris piliečiams, norintiems nusi
skųsti dėl pašto trūkumų ir ne
gerovių. Vyr. paštų viršininkas 
Benjamin Franklin Bailar tiki, 
kad dabar piliečiai aptvindins 
laiškų tvanu, nes daugelis ži
no ir turi kuo nusiskųsti. Nau
jasis planas numato, kad kiek
vienas pašto skyrius ir laiškų iš
nešiotojai turės ir paprašius duos 
po dvi skundui parašyti formas, 
kurias užpildžius vieną reiks 
įteikti ar nusiųsti savo vietinio 
pašto skyriaus viršininkui, o ant
rąją pasiųsti paštų vyriausiai 
būstinei Washingtone.

pranašavimai beveik visuomet 
išsipildo 75 iki 80 nuošimčių tik
rumu.

Paveikslas rodo japonus, meškeriojančius plekšnes. Jie privalo nu
sisamdyti vietą specialiai pastatytame laivelyje, išvažiuoti toliau 
nuo krantų ir parsinešti kelias žuvytes. Daugiausia, prisimeškerio- 

ja laivų savininkai, išrinkę pinigus prieš žuvjFpagavimą.

JV BOIKOTUOJA UGANDOS PREZIDENTĄ
NEW YORKAS, N. Y. — NYT pranešimu, Jungtinės Vals

tybės boikotavo Ugandos prezidento Idi Amino socialini parengi
mą, tuomi parodydamos savo nepasitenkinimą, jo kalbos Jungtinė
se Tautose kai kuriais išsireiškimais praeito trečiadienio posėdyje.

Jungtinių Amerikos Valsty
bių delegatas Jungtinėse Tauto
se Clarence M. Mitchell, pats ne
gras, Idi Amino pasakymą, kad 
Izraelį reikia “sunaikinti”, pa
vadino juokingu ir atmetė visus 
jo “neprašytus patarimus” Ame
rikos negrams, kaip jie turi tvar
kyti savo reikalus.

Afrikos juodųjų respublikos 
Ugandos prezidentas Amin sa
vo ilgoje kalboje, kurią laužyta 
anglų kalba per arti poros va
landų perskaitė Ugandos atsto
vas JT, pasakė, kad juodieji 
amerikiečiai patys save turi kal
tinti, kad yra nustumti nuo poli
tinės vadovybės Jungtinių Vals
tybių vyriausybėje, kadangi jie 
yra susiskaldę į daug frakcijų 
savo pačių bendruomenėje. Amin 
pasisakė nesistebįs, kad New 
Yorke jis nemėgstamas, nes “tie
sos pasakymas užgauna kai ku
riuos žmones”.

AP pranešimu iš San Francis
co, Jungtinių Valstybių amba
sadorius Jungtinėms Tautoms 
Daniel P. Moynihan penktadie
nio vakarą Ugandos prezidentą 
Idi Amin pavadino “rasistu žudi
ku”, kurs žudydamas demokra
tiją tikisi tuomi sustiprinti pats 
savo poziciją. Savo kalboje AFI>- 
CIO konvencijoje San Francisco 
mieste Moynihan pareiškė, kad 
Amino pasiūlymas Jungtinėms 
Tautoms panaikinti Izraelį yra 
pataikavimas totalitariniams ir 
komunistiniams nariams šioje 
visapasaulinėje JT orgahizacije- 
je. Moynihan kvietė Afrikos 
Vienybės Organizaciją, kurios 
pirmininkas yra Idi Amin, at
mesti visus jo “patarimus”.

♦ Nuo gruodžio 28 dienos prie 
laiško teks lipdyti 13 pašto ženk
lą. Dabar už laiško persiuntimą 
temokame tiktai 10 centų.

Planuoja erdvėse 
žmonių kolonijas

HOUSTON, Tex. —. žmonėms 
Žemėje nesuvaldomai daugėjant, 
mokslininkai pradeda rimtai su
sirūpinti, kur dėti perteklių, ku
riam žemėje nebebus nei mais
to nei vietos.

NASA ir American Society of 
Engineering Education parinko 
28 mokslininkus ir inžinierius, 
kuriems pavedė išstudijuoti ar 
būtų galima kosmose (Visatoje) 
pastatyti miestą dėl 10,000 gy
ventojų.

Po 10 mėnesių tyrimų ir pla
navimų mokslininkai atsakė, kad 
visiškai galima. Tokį miestą bus 
galima pastatyti per 20 metų ir 
kaštuos apie $100 bilijonų.

Miestas turės vienos mylios 
diametro milžiniško rato formą. 
Didžiuliai veidrodžiai surinks 
saulės spindulių energiją, ne tik 
reikalingą miestui, bet ir že
mei persiųsti. Tas miestas — 
ratas orbituos tarp Mėnulio ir 
Žemės 280,000 mylių atstu. 
Traukos jėgaį išlaikyti ratas 
kiekvieną minutę apsisuks ap
link savo ašį... Miestas turės 111 
akrų “žemės” gruto, kur augins 
būtiniausius maistui augalus. 
Medžiaga tokiam miestui statyti 
bus imama iš Mėnulio, bet ang
lis, deguonį ir azota iš Žemės.

Tik gyvybei ir gyvenimui reika
lingo vandens tiekimas atrodo 
labai nepatrauklus — perfiltruo
jant visus mieste padaromus 
skysčius. Kosmoso mieste nie
kas niekur niekada nedings ir eis 
apyvarton.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
o

♦ Policija suėmė pagarsėjusio 
kunigo triukšmadario brolį Phil
lip Berringen, kuris East Hart
ford, Conn., raudonais dažais 
apipylė Withney aviacijos ben
drovės planus naujam lėktuvui 
statyti.

o čikagietė Maria Downs pa
skirta Baltųjų Rūmų socialinių 
reikalų sekretore.

♦ Libano kareiviai saugo Bei
ruto aerodromą, kad nepasikar
totų užpuolimas, kainavęs atė
męs gyvybę 3 žmonėms. Ara
bai norėjo pagrobti didelį kelei
vinį lėktuvą, bet jiems nepavy
ko. Vienas užpuolikas nušautas, 
o du sunkiai sužeisti. Kitiems 
pavyko pasprukti.

o Turint galvoję komunistų 
laimėjimus Italijoje, Ispanijos 
karo bazės reikalingos Europai 
nuo rusų ginti, jeigu Italija ir 
komunistėjančia Prancūzija ne
būtų galima pasitikėti. Be abe
jo Ispanijoje, Amerikos avia
cijai būtų sunku kirsti smūgius 
į Vakarų Europą besiveržian
čiai raudonajai armijai.

o Atstovų rūmams sutvar
kius ginklų Turkijai tiekimą ir 
teigiamai svarstant stebėtojų 
siuntimą į Sinajaus kalnus, pre
zidento Fordo itaka Artimuose 
Rytuose ir pačioje Amerikoje 
gerokai pakilo.

o Gydytojai specialistai 
tvirtina, kad Alabamos guber
natoriui George C. Wallace būtų 
labai sunku valdyti kraštą, nes 
kojos visą laiką jam kelia dide
lius skausmus. Jis neturėtų rei
kalingos energijos kraštui admi
nistruoti.

Olandų bendrovė Farenka 
sumokėjo airiams stambią sumą 
pinigų už pagrobto bendrovės pir 
mininko Tiede Herrema paleidi
mą. Airiai grąsino Herrema nu
žudyti.

Turkų vyriausybė nepaten
kinta atstovų rūmų priimta re
zoliucija leisti vyriausybei par
duoti turkams reikalingą amu
niciją. Turkai nori išsiderėti iš 
amerikiečių žymiai geresnes są
lygas, jeigu JAV norės vėl ati
daryti karo bazes.

Iki šio meto Thomas Kleppe buvo 
Smulkaus Biznio Administracijos ve
dėtas, bet prezidentas Fordas pasirin
ko t j vidaus reikalu sekretoriaus Pa
reigoms. Jeigu kongresas sutiktu bu
vusį North Dakotas kongreso atstovą 
patvirtinti vidaus reikalu sekretoriaus 
pareigoms, tai netolimo|e ateityje vi
sas kraites turės progos susipažinti 
su naujo sekretoriaus planais vidaus! 

reikalams tvarkyti.

RUOŠIA DEMONSTRACIJAS DABARTINEI
FRANKO POLITIKAI STIPRINTI

Madride, Kordoboje, Sevilėje, Malagoje 
buvo sušauktos tūkstantinės demonstracijos

WASHINGTONAS, D. C. — Amerikos diplomatams teko ke
lis mėnesius derėtis su gen. Franko atstovais dėl Amerikos karo 
bazių Ispanijoje, bet negalėjo susitarti, tuo tarpu praeitą sekma
dienį sekretoriui Kisingeriui pavyko susitarti su atskridusiu Is
panijos užsienio ministeriu Pedro Cortina keturių trumpų pasi
tarimų metu. Kiekvienas turėjo pasitarti su savo viršininkais dėl 
naujų sąlygų.

Kisingeris paneigė 
arabų gandus

NEW YORK, N. Y. — Arabų 
atstovai paleido gandus, kurie sa
ko, kad Kisingeris trijų metų 
laikotarpyje prižadėjęs įtikinti 
žydus, kad jie atiduotų egiptie
čiams visą Sinajaus pusiasalį. 
Tokių gandų pagrindas esąs pre
zidentas Sadatas, egiptiečių va
dams pasakęs šį pažadą.

Sekretorius Kisingeris panei
gė šiuos gandus. Visi slapti pa
sižadėjimai pranešti kongreso 
užsienio komitetui, o šis pasiža
dėjimus yra paskelbęs. Jokių-ki- 
tų susitarimų sekretorius Kisin
geris nėra padaręs.

Jei Egiptas nesiruoš karui, tai 
Izraelis pats prižadėjo gražinti 
visas egiptiečių žemes.

Keli miestai numato 
zonas be automobilių

WASHINGTONAS. — UPI 
praneša, kad keli Amerikos mie
stai pradės bandymus ateinan
čiais metais įsivesti zonas be 
automobilių, neleidžiant motor- 
vežimiams į miesto centrą įva
žiuoti nei pervažiuoti. “Aš ma
nau,. kad bandymas pasiseks. 
Gal būt, aš klystu, bet mes vis- 
tiek išbandysime”, pasakė Fede- 
ralinių plentų administratorius 
Norbert T. Tieman.

“Mes negalime sau toliau leis
ti, kad vienas asmuo užima vie
tą visame automobilyje, kuomet 
yra jaučiama energijos krizė, 
gazolinas brangsta ir susikimši
mai, oro tarša bei triukšmas mū
sų miestuose darosi nebepaken
čiami, kitais žodžiais mes turi
me mūsų didmiesčiuose įvesti 
nuo automobilių laisvas zonas”, 
pareiškė Tieman.

Medicare pacientai 
turės daugiau mokėti

WASHINGTONAS. — Val
džios pranešimu, 24.1 milijonai 
žmonių, kurie naudojasi Medica
re paslaugomis, nuo ateinančio 
sausio 1 dienos turės iš savo ki
šenės ligoninėse mokėti 13 nuo
šimčių daugiau. Kiekvienas se
nesnio amžiaus asmuo arba in
validas turės įmokėti ligoninė
je pirmąją hospitalizacijos $104 
ratą, kuri dabar yra $92.

Socialinio Draudimo komisio- 
nierius James B. Cardwell pa
reiškė, kad įmokėjimo padidini
mas buvo reikalingas, kadangi 
ligoninių išlaidos kyla 50 nuo- 
čių greičiau negu pragyvenimo 
išlaidos.

Anksčiau Franko reikalavo mo
dernių Amerikos ginklų už pus
antro bilijono dolerių ir karo 
pakto, jeigu bet kuri Europos 
valstybė bandytų įsiveržti į da
bartines Ispanijos teritorijas, 
tuo tarp šiandien pavyko pratęsti 
vieneriems metams dabartinis 
susitarimas be jokio naujų gink
lų tiekimo.

Dabartiniu metu yra didelė 
JAV laivyno bazė Rotoje, netoli 
Kadikso, ir trys aviacijos bazės 
Torre j one, Zaragozoj ir Moron, 
apylinkėse. Amerika yra įves- 
tavusi 390 milijonų dolerių šioms 
bazėms įsteigti. Visą laiką, to
se bazėse yra Amerikos kariai, 
aptarnaujantieji - atplaukusius 
laivus ir lėktuvus. Už leidimą 
bazes steigti Ispanijoje, pasku
tiniais 17 metų dabartinė vyriau
sybė gavo įvairios paramos iš 
Amerikos už tris bilijonus dole
rių. Praeitą mėnesį diktatoriaus 
Franko diplomatai pareikalavo 
pusantro bilijono dolerių į metus. 
Tokios sumos amerikiečiai neno
rėjo mokėti. Buvo keliama min
tis tas bazes Ispanijoje visai pa
naikinti. Gal taip būtų ir pa
daryta, jeigu Ispanija nebūtų 
staigiai izoliuota nuo visų Eu
ropos didesnių valstybių.

Ispanijos diktatorius įsakė su
šaudyti penkis jaunus vyrus už 
susirėmimus su civiline gvardi
ja, nors pats popiežius prašo 
gen. Franko karo teismo nuteis
tųjų nešaudyti. šaudymas jaunų 
žmonių politiniais sumetimais 
sukėlė pasipiktinimą visoje va
karų Europoje ir Pietų Ameri
koje. Meksika išvarė Ispanijos 
diplomatus ir uždarė turizmo 
bendroves.

Madridas, Ispanija. — Praei
tą šeštadienį visoje Ispanijoje 
plačiai buvo paminėtas gen. 
Franko vardadienis. Madride, 
Kordoboje, Sevilėje, Malagoje ir 
kitose Pietų Ispanijos miestuo
se buvo sušaukti masiniai mitin
gai, kuriuose buvo sveikinamas 
gen. Franko ir pritariama jo ve
damai vidaus ir užsienio politi
kai. Dabartinės vyriausybės ša- 

1 liniukai, jokių mitingų nešaukė 
Katalonijoje, Vaskonijoje, Va- 
lencijoje ir kitose rytų ir šiau
rės Ispanijos vietose. Katalonie- 
čiai, vaškai ir kiti nepritaria to
kiai žiauriai valdomo formai, ku
rioje kontroliuojama spauda ir 
nerespektuojamos pagrindinės 
piliečio teisės.



CHiCAGOS LIETUVIŲ SPAUDOS KLUBO PUSLAPIS

Adresas: Lithuanian Press Club, 6648 So. Albany Ave., 
Chicago, Ill. 60629. TeL 436-7796

Redagavo P. STRAVINSKAS

NR. 15

Bendradarbiaukime “Tiesos Žody” 
be specialių paraginimų

1SJ5 M.

‘"Tiesos žodžio” 5 nr. visi 
mūsų Spaudos Klubo nariai ir 
jo idėjoms pritariantieji buvo 
prašvti šiame klubo puslapyje 
bendradarbiauti, ten nurody
tomis sąlygomis: rašyti trum
pai ir esant reikalui, leisti pus
lapį redaguojančiam straips 
ni«s ištisai perredaguoti, tik 
nepakeičiant jų minties. Taip 
gi visi buvo prašyli teikti pus
lapį redaguojančiam irgi savo 
mintis žodžiu ar laiškais tiks
lu jas paskelbti “Pasisakymų” 
sk riuje. Tai buvo palengvi
nimas bendradarbiauti tiems, 
kurie neturi laiko ar neprisi
rengia patys rašinio para
šyti.

Taip pradėjus šį puslapį re
daguoti, jis pasidarė gyvesnis, 
nes jame galėjo ir gali pasi-

“TIESOS ŽODŽIO” TEMATIKA
Z. — Helsinkio konferencijos 

klausimai

Šie klausimai dabar labai 
aktualūs, ir visi bendradar
biais prašomi jais pasisakyti. 
Mūsų klubas yra ne tik spau
dos draugija, bet ir laisvinimo 
organizaciją, dėl ko šių klau
simi] nagrinėjimas “TŽ” iš
plaukia iš jo tikslų.

//• — Bendruomenės klausimai

JAV LB pergyvena gilią or

| PUIKI K^YąĄ^^AĘAšYTA SU MEILE
t LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
I Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Isleis- 
j ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
Į lių: žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
>’ ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
a nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 
| griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politiniu, ekonomi

nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
g tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
į ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
į absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
1 šaulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
J lunkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- 
j liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
j žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti.' Knyga 
I autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 
I mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
j Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

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

KNYGA
vių 
Čia

į

I

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima 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 na’ūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
ktiriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- 
siruota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETfeS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė kokias 
kalba* girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. SI.50 Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

O. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
va įspūdžiai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3 00

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos prrasytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai 106 psl. Kaina S2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina $1.50

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 606CJ

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
ėekj ar pinigine perlaida.

sos Žodyje” (perteikiant jas per 
puslapio red. žodžiu, net ir te
lefonu “pasisakymą” skyriui) 
šiais aktualiais veiksnių klau
simais.

IV. — Tolesnės laisvinimo 
(po Helsinkio konferencijos) 

klausimai
Tai nelengvi klausiniai mums 

savo nuomonėmis ir pažiūro
mis į Helsinkio konferencijos 
aktą suskilus į dvi viena kitai 
prieštaraujančias dalis. Tie, 
kurie šiandien atstovauja pa
žiūrai, kad po Helsinkio kon
ferencijos Lietuvos valstybės 
jau nebesą, ne tik de facto, bet 
ir de jure, kurie laiko mūs vals 
tybę jau nesančią, Sovietams 
kitų valstybių “parduotą”, už
sikirto sau kelią toliau veikti 
teisės pagrindais. Jie jau ne
begali net JAV centrinėse val
džios įstaigose pasirodyti, nes 
Amerikos prezidentas, jų aiški
nimu gi esąs “Lietuvos išdavi
kas’, o su tokiu ir jo valstybe 
pagal juos jokios tolesnės tai
kios kalbos negali būti... Tai 
neapsakomai didelė tų mūsų 
tautiečių ir kaikurių mūsų 
veiksnių atstovų klaida, kuri 
turėti], būti -kuogreišiau atitai
syta. Tą mintį mes visi turėtu
me kelti aikštėn ir padėti klys
tantiems surasti teisingą ke
lią. Su tokiais JAV prezidento 
šmeižikais nei JAV valdžia ne
norės turėti reikalo.

V. — Spaudos etikos klausimai

Mūsų klubas, kaip minėjau, 
yra, pirmiausia, spaudos drau
gija. Todėl svarbu jo puslapy
je nagrinėti ir spaudos, ypač 
gi spaudos etikos klausimus. 
Turime eibių eibes visokiau
sių nusižengimų spaudos eti
kai, jos kanonams. Reikia juos 
kelti aikštėn ir s,u. jais kovoti. 
Tų prasilenkimą' su spaudos 
etika, prisipažinkime, pasitai
ko ir mūsų linijos spaudoje. 

; Netylėkime ir dėl jų net ir dėl 
pačių savęs. Jei. jau kitus mo
kome gražiai, teisingai rašyti, 
kelti mūsų spaudos kultūrą, tai 
turime būtinai kontroliuoti ir 
savo pačių rašymus. Būkime 
atviri ir patys sau.

VI. — Polemika

Spaudos ginčų arba polemi
kos daugis mūsų spaudos vei
kėjų, net ir redaktorių ne
mėgsta. Bet tie ginčai neišven
giami, dargi net labai naudin
gi. Tuo klausimu jau senai esu 
pasisakęs “Drauge” (Žiūr. ma
no rašytą str. “Ginčų vertė”, 
kurį buvęs, dabar jau su mu
mis išsiskyręs to laikraščio vie
nas iš. geriausių redaktorių — 
L. šimutis paskelbė 1957. II. 23 
d. vedamuoju) ir dabar lai
kausi tos senos savo pažiūros 
į spaudos ginčus, kad jie pa
geidaujami tiesai išsiaiškinti. 
Todėl redaguodamas irgi šį 
Sp. Klubo puslapį, esu nuomo
nės, kad mums reikia gerų ki
tos spaudos kritikų vertinimų, 
diskusinių poleminių straips 
nių ar trumpų kritiškų pasisa
kymų “Tž‘" jo specialiame 
skyriuje (“Pasisakymai žodžiu 
ir laiškais“). Visi prašomi jų 

j ir duoti. Norėdamas bendra- 
į darbiams palengvinti pasirink- 
. ti temas ar paaiškinimų reika- 
1 tingus klausimus, aš toliau 
duodu čia jų sąrašą arba “Tie
sos žodžio" tematiką. Ta pro- 

i ga. kaip minėjau, iškeliamais 
klausimais ir pats daugiau ar 

1 mažiau pasisakysiu. Klausimus 
surašau ir juos kiek panagri- 
nėju, jų ncklasifikuodamas, 
o kaip sako, “be tvarkos”: pa
gal tą eilę, kuria mano akis, 
turėjo progą juos užgriebti, se
kant kitą spaudą.

1) Argi Sovietai Helsinkio 
konferencijoje (javo Idehtoos 
inkorporacijos pripatinimą ?

reikšti savo mintis daugiau as
menų.

Blogis yra tik tas, kad tie 
puslapio bendradarbiai vis lau
kia puslapį redaguojančio pra
šymų, specialių rašyti paragi
nimų, ko, rodos, neturėtų būti.

Todėl puslapį redaguojąs 
prašo toliau visus savo bendra
darbius rašyti arba savo min
tis žodžiu jam pareikšti {tiks
lu jas paskelbti “T. Ž.”) savo 
iniciatyva, nelaukiant tų spe
cialių prašymų, priminimų 
paraginimų.

Kad bendradarbiams būtų 
lengviau pasirinkti temas, jas 
toliau čia pasiūlysiu, o kaiku- 
rias dar ir pats kiek plačiau 
panagrinėsiu, prašydamas ki
tus paliestaisiais klausimais 
pasisakyti. P. Stravinskas 

ganizacinę krize, įir mūsų klu
bas turi jai padėti iš tos krizės 
išeiti. Todėl rašykime ir šiais 
Bendruomenės klausimais, bent 
kol susiorganizuos ir gyviau 
spaudoje pradės reikštis vad. 
Reg. JAV LB spaudos komisija 
ar sekcija, kuri, kaip girdėti, 
jau ruošiasi leisti savo spaudos 
organą ar LB biuletenį.

111. — Veiksnių klausimais
Tarpveiksminėje veikloje, 

kaip visi matome, nėra dar-

hos. K. ’. ! ..It. ? Er.:. ci t- Is vkos paniką dėl Helsinkio I mums palankios interpretacijos
ryti, kad kuogreiėiau būtų pa- konferencijos keliančios mūsų spaudą '(netgi ir į Vatikano 
siektas visų mūsų veiksnių1 laikraštinės spaudos “Tėviškės “ 
sutarimas, jų tikras bendradar
biavimas, siekiant tautos lais
vės? Rašykite arba kitais bū

Žiburiai” yra santūriausi ir 
blaiviausiai gal vejantieji. Sa
vo 1975. MII, 25 vedamajame 

dais reiškite savo mintis “Tie-jjie pripažįsta, kad Helsinkio
konferencijos aktu teisiškai 
nebuvo pripažintas Lietuvos 
įjungimas į'Sov. Sąjungą, tik, 
manding, tąpie vedamajame 
perdaug parašė, kad kitos vals 
lybės sovietams pasakiusios: 
“valdykite pavergtuosius ir to
liau, mes jū neliesim”. Ne to 
anuo dokumentu nebuvo So
vietams pasakyta, kas aiškė
ja ir iš mūsų tarptautinės tei
sės specialisto prof. dr. Br. Kas
to aiškinimų Amerikos spau
dai, jos atstovo pasikalbėjimo 
su juo, lygiai kaip ir iš kitų 
tautų blaiviai galvojančios ir 
Helsinkio aktą rimtai teisės me
todais aiškinančios spaudos. 
Šiuo klausimu plačiau tikiuosi, 
atsilieps kiti mūsų bendradar
biai”.
3) Apie Amerikos politikos 

“suktumą”...

'los pat laidos (VIIL25) “Tė
viškės Žiburių" straipsnyje J. 
Bubelis, manding, pernelyg 
drąsiai apie JAV prezidentą 
Fordą atsiliepia, kad jo politi
ka esanti “sukta”, “apgaulin
gai raminanti”, duodamas su- 
prasti, kad jam negalima tikė
ti, tuoni tarpu kai kažkokį 
valst. departamento valdinin
kėlį, JAV LB vadovą pasi
kviestą “išsiaiškinti” Lietuvos 
padėtį ir pareiškus], jog Ame
rikai, pirmiausia, rūpi tik tai, 
kas šiam kraštui (JAV) nau
dinga J. Bubelis laiko jau “ne
suktu”. Taip rašyti apie Ame
riką mums, tiek daug iš -jos 
gavusiems ir šiandien daug jo
je turintiems, mano nuomone, 
nesiderina su politine etika. 
Ypač gi įžeidinėti JAV prezi
dentą, vadinant jo politiką 
“sukta” ir pan., yra nedora, 
negražu.

Atminkit, kad prezidentas 
stebi ir žino, -ką meę apie jį 
rašome. Gali ateiti laikas, ka
da mes gailėsimės tą žodžių, 
bet jau bus»pervėlu. JAV pre
zidento viešas Baltiečią užtik
rinimas, kad Amerika Balti
jos valstybių neišduos, pada
rytas viešai, raštiškai, įrekor- 
duotas Į JAV valdžios oficia
lų sp. leidinį, gali ir turi būti 
mūsų naudojamas, kaip JAV 
prezidento tikrosios valios aiš
kinimo šaltinis; tuo pačiu ir 
kaip Helsinkio dokumento in
terpretacija. o mes tuo pareiš
kimu ne tik nepasinaudojame, 
bet dargi patys jį, kaip inter
pretacinę medžiagą, sunaiki
name. Kur mūšą protas, nekal
bant jau apie etiką? Kaip šis 
klausimas kitiems mūsų ben
dradarbiams atrodo? Ypač ar 
nejuokinga JAV prezidentą 
laikyti sukčium' (kada jis Lie
tuvą viešai gina), gi kažkoki 
valst. departamento valdinin
kėlį (kuris viešai ant Lietuvos 
spjauna) laikyti jau doru po
litiku ir “nesukčium”.

4) Kuo “Draugas” remia sa
vo pažiūrą į Helsinkio konf. 
aktą ?

Jis, kaip jau buvo rašyta, at
stovauja brežnevinę pažiūrą į 
tą aktą, pagal kurią Sovietai 
kitų valstybių “pripažinti” tei
sėtais Lietuvos ir kitų Pabalti
jo valstybių valdytojais ir kad 
dabar, pagal teisę, Lietuvos 
valstyliės jau nebesą. Jei taip 
būtų. lai. žinoma, būtų didelis 
Sovietų laimėjimas.

Tik mums, ir'tuo atveju, rei
kėtų gintis, to net jau ir labai 
aiškaus teisinio fakto nepripa
žinti. Bet to iš tikrųjų nėra, 
kas aiškėja ir iš daugelio kilų 
tautų rimtos spaudos, taigi ir iš 
Vatikano spaudas, kuri kam - 
kam. o jau mūsų katalikiškam 
“Draugui" turėtų būti žinomai 
ir jo redaktorių neignoruojama. 
Bet “Draugas”, įsikibęs į Brež
nevo skverną, seka juo, karto
damas jo interpretacijos žo- Į 
džius, kaip beždžionė, Į kitą ir' 

Spaudą!) nekreipdamas jokio 
dėmesio. Savo 1975. IX. 8 d. 
vedamajame to laikraščio re
daktorius išsijuosęs aiškina bol
ševikų maskvinės “Pravdos” 
vedamąjį, pavadintą “Laimėjo 
lenininė taikos politika”, kur 
aiškinama, kar ir Lietuva So
vietams “parduota”... Baigda
mas tą savo aiškinimą, “Drau
go” redaktorius nei nemirksėda
mas, pripažįsta tą. Maskvos 
“Pravdos” teigimą teisingą ir 
dar mus "visus gąsdina bei demo
ralizuoja, skelbdamas jam, ma
tot, jau žinomą “tiesą”, kad 
Helsinkio susitarimas (toks, 
kaip jis jį aiškina) esąs “tik 
įžanga į naujus Sovietų laimė
jimus” ... Už taip uolų ir nuo
širdų talkininkavimą Brežne
vui ir jo propagandistams 
“Draugo” redaktorius, iš tikrų
jų, galėtų gauti iš paties da
bartinio “teisėto” Lietuvos val
dovo Brežnevo Lenino ordeną. 
Ar ne?
5) Nenusisekęs palyginimas...

“Draugo” redaktorius savo 
1975. (IX. 17 d. vedamajame 
pila buvusiam vokiečių katali
kų vadui Konradui Adenaue
riui, jau senai mirusiam, į kailį 
už tai, kad jis, būdamas Vak. 
Vokietijos kancleriu ir negalė
damas kitaip išgauti iš Sovietų 
didelės vokiečių belaisvių dalies, 
tuos belaisvius išsipirkęs, mokė
damas už kiekvieną jų galvą po 
tam tikrą sumą. Tą, kaip redak
torius toliau rašo, darę ir Ade
nauerio įpėdiniai. Mūsų kata
likiško “Draugo” redaktorius 
tokią, anot jo, “prekybą žmo
nėmis” palygina kada senai bu
vusiai vergų prekybai ...

Tai labai nenusisekęs redak
toriaus palyginimas, kuriuo jis 
nori pajuokti ir apkaltinti “ver
gų prekyba” katalikų (taip, ka
talikų, dargi vienuolijos spau
dos organe!) didįjį politikos 
veikėją. Žmogau, tu žmogau, 
tik pagalvok, ką rašai: vergų 
prekyboje žmonių pirkėjais bu
vo savanaudžiai, < kurie pirko 
žmones, kaip gyvulius, tikslu 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, JUL 60608

2 - NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. - MONDAY, OCTOBER ė, 1975

panaudoti juos savo fiziniams 
darbams, o Konradas Adeuau- 
eris vokiečių belaisvių nepirko, 
tik gelbėjo juos iš tų, kurie juos 
neteisėtai laikė ir kankino, tik
slu juos išgelbėti ir grąžinti 
jiems laisvę. Tai kažkas pana
šu į dabar jau dažnus valstybių 
“išsipirkimus” savo diplomatų 
arba tėvų išgavimus už pinigus 
savo vaikų, kuriuos pagrobia 
įvairūs žmogžudžiai, reikalau
dami po to už pagrobtuosius 
pinigų. Kad “Draugo” redakto
rius tuos sovietinius “žhogžu- 
džius” kaltintų, tai nieks nieko 
jam nesakytų, bet kaip jis gali 
kaltinti tuos, kurie gelbsti 
žmogvagių aukas iš nusikaltė
lių nagų jų “atsipirkimu”? Ir 
dar kas verta čia pastebėti, kad 
“Draugo” redaktorius paliudija, 
jog tų “išsipirktų” belaisvių 
tarpe yra buvę ir lietuvių, ku
riuos vokiečiai, parsivežę į Vo
kietiją, o po to leidę jiems iš
vykti net į Ameriką. Taigi, 
Adenaueriui tenka “Draugo” re
daktoriaus pajuoka ir panieka 
ir už tai, kad jis, kaip “žmonių 
pirklys”, “nusipirko” sau ir 
tuos mūsų tautiečius, tuom tar
pu kai jis juos išvadavo iš ne
laisvės ir išleido į Ameriką ar 
kitur išvykti ir gyventi laisvėje.

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusUplel, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodanti už $4-00, o pietuose 

viršeliuose už S6.00. ' C
Abi knyga*, gausite, jei -pinigus pasilsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street 
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JAU IŠĖJO Iš 
Juozo Liūdziaus

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina
PETRONĖLĖS LICDŽIUVIENĖS l .

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ UŪDŽIŲ 
, 88 puslapiai. Kaina SI .00.

Abi knygas galima-^auti “Naujienose” arba pašuntus 
pinigus tokiu, adresu:. . : • i
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Tai va, koks “Draugo** “mora
listo” teisingumą^ palyginant 
Adenauerio “žmonių prekybų” 
su kada buvusia vergų prekyba. 
Kas darosi su tuo “Draugo” re
daktorium, kad taip dažnai jo 
logika sušlubuoja? Jei kas turi 
tam redaktoriui pateisinti argu
mentų — tai prašau nurodyti, 
kur aš čia klystu. Ir man bus 
lengviau ant širdies, nes dabar 
matau, kad nėra teisybės tame 
mūsų marijonų spaudos organe, 
kad jame mėtomasi akmeni
mis į tuos, kuriems reikėtų dė
koti, o po jų mirties melstis už 
jų sielas dėl jų gerų darbų net 
ir mums lietuviams: Lietuvos 
išdaviku apšauktas mums gero 
linkįs ir Lietuvai gelbėjęs JAV 
prezidentas, o po to, va, net mi- 
rusis Adenaueris už nuopelnus 
mūsų žmonėms, apšauktas “ver
gų pirkliu” —

(Bus daugiau)
Pastaba: Kas norėtų susipa

žinti su čia paliestaisiais kitos 
spaudos rašymais ir pareikšti 
dėl jų savo nuomonę, iš šį pus
lapį redaguojančio gali gauti tų 
rašymų iškarpas. P. Str.

ĮKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI 
* A ’J J f f Si A S

Chicago, Illinois 60608



. PETR. TAMULIS

MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS
Jo gimimo 100 mėty jubiliejui. Biografijos duomenys. 

Jo kūrybos momenty apybraižos.
(Tęsinys)

Kažkoks klebonas nuo Jurbar
ko užsakė Čiurlioniui šv. Roko 
paveikslą. Čiurlionis, nuolat pi
nikų reikalingas, užsakymą pri
ėmė tarp kitko apsidžiaugęs, 
kad pagal jo sumanymą Kristu
pas bus pavaizduotas su šuneliu, 
kuriam pozuos Liamoriukas. Il
goką laiką šis paveikslas buvo 
piešiamas didelėsje drobėje. Kol 
paveikslas nebuvo baigtas, auto
rius jį laikė uždengęs, o kada 
viskas buvo gatava, Konstanti
nas sušaukė visą šeimą ir paro
dė paveikslą: iškilmingos bažny
čios fone, aikštėje, klūpojo šv. 
Rokas ir akis į dangų pakėlęs 
meldėsi. Jis buvo apžėlęs ilga 
barzda, bet neatrodė nei senas, 
nei suvargęs. Per petį kabojo 
elgetos krepšys ir šalia matėsi 
ilga riestu galu lazda. O greta 
stovėjo Liamoriukas su bande
le dantyse. Toks pat baltas šu
nytis su geltonu lopu ant ausies. 
Vaikai iš džiaugsmo šaukė: — 
“Liamoris, Liamoriukas!”... Kai 
paveikslas galutinai išdžiuvo, 
trys broliai valtimi išplaukė Ne
munu į Jurbarką, veždami šį pa
veikslą. Kelionė buvo su nuoty
kiais ir ją Konstantinas buvo 
aprašęs, bet tie užrašai dingo. 
Ypatingai daug baimės keliau
tojai turėjo plaukdami per “Vel
nio slenkstį” ties Rumšiškėmis, 
čia Nemunas visiškai įsiunta, 
jis šoka per uolas, kuliais ver-

čiasi per didžiulius akmenis, pu
tos draikosi į visas puses, ban
gos krenta gilyn ir vėl šoka j 
viršų. Buvo pavojus, kad valtis 
apsivers ir visi trys broliai atsi
durs vandenyje. Bet viskas bai
gėsi pusėtinai gerai, broliai pa
siekė Jurbarką, paveikslą par
davė ir linksmi grįžo atgal į 
Druskininkus. Gaila, kad šis 
Čiurlionio paveikslas dingo ir jo 
neteko surasti.

Sofija Kymantaitė lanko 
Druskininkus

Po to, kai Konstantinas jau 
buvo pagyvenęs Vilniuje, jis į 
Druskininkus atsikvietė jau kaip 
savo sužadėtinę Sofiją Kyman
taitę. Ji rado visą Čiurlioniu 
šeimą pažymėtinai darniai be
gyvenančią.

Sofija Kymantaitė rašytojos 
pastabumu, bet vengdama kokių 
nors sušvelninimų, savo atsimi
nimuose atvirai piešia tokį vaiz
dą:

“Druskininkuose radau beveik 
visą šeimą. Tėvas — bedarbis, 
buvęs vargonininkas, žvejas •— 
amatorius — ir ką su meškere 
ištraukia iš Nemuno — visas 
pelnas. Toks liesas, linksmas, 
kiek frivoliškas senukas. Moti
na labai gyvenimo išvarginta, 
nedidelė, sulinkusi, tamsiom di
delėm akim — beveik visai žila. 
Kažkas mielo — o kartu ir kaž
kas tragiško jos akyse. Ji kal-

ve: 
Į i i
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SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ

.ct.a — jau 30 metu tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

ST-A — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija ■— duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA —- jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda,.tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

ST,A — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

■

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysite

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

I

YRA GERIAUSIA DOVANA
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 ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kairia 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE
—

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato pgL, daug paveikslų. Kaina >2.00.

Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupė*, užsakiusios 10 ar dtugiaM egsempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galimi gauti Naujienose arfJa pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adrese:

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

bėjo labai švelniai, ir, reikalau
dama kokio nors patarnavimo iš 
kurio nors vaiko, sakydavo pra
šančiu tonų. Sesuo Juzė, tada be- ’ 
ne 25 metų — malonios išvaiz- j 
dos brunetė, — užsidirbdavo 
kiek siūdama. Petras tada 19 
metų — tipo Konstantino, bet 
negražus, aukštas, kiek pakry
pusiu vienu pe.ių, užsidaręs sa
vyje, niūrus. Jonukas metų 17 
— juodbruvas, labai malonios 
povyzos, žibančiomis tamsiomis 
akytėmis, liesas ištįsęs bernio
kas su žavinga šypsena. Valė 
metų 14 mergina — stambi, tvir
ta — namų darbų didžioji jėga. 
Ir niažikė 9 metų Jadzė su labai 
reikšmingu veiduku, šviesiom 
grasiom akim, labai panaši į 
Konstantiną, mažutė, smulkutė, • 
įdubusia krūtinėle — tai tuoj Į 
prie manęs svilte prisvilo, pa
reiškusi, kad aš jai labai patin
ku, [kad ji esą, norėtų tokią duk
terį turėti”.

Visa šeima gyveno sename na- 
mukyje, kur buvo vienas didelis 
kambarys, kitas mažiukas ir vir- 
tuvikė. Namelis nuo gatvės — 
trys mažyčiai kambariukai ir 
virtuvėlė, buvo išnuomojamas 
vasarotojams.

Mane nustebino visų skambi
nimas. Net ir ta mažytė Jadzė 
tuoj po arbatos sėdo su vienu iš 
brolių keturiom rankom Betho
veno simfonijas skambinti. Juzė 
ir Valė skambindavo mažiau, bet 
už tai Petras, Jonas ir Jadzė pia
nino nepasidalydavo, berniukai 
tarp savęs mušdavęsi, ir maža 
sesutė vis buvo nuskriausta — 
taigi tėvas iškabino tvarkaraštį, 
kur buvo bene 14 ar 16 valandų 
griežtai padalytų tarp “pianis
tų”.. Ir iš mažo namuko — lūš
nos, galima sakyti, nuo anksto 
ryto lig vėlyvo vakaro sklido mu
zika — skambinimas ir dainos 
choru. Man buvo keista, kad to- 
kie dideli berniokai nieko ne
dirba — t. y. gyvena bedarbio 
tėvo pastogėje, nieko neuždirb
dami. Jie lavinosi muzikoje, L 
laukdami tos aušros, kada galės 
važiuoti i Varšuva stoti i kon
servatoriją”.

Čia tenka priminti dar vieną 
būdingą Čiurlioniu šeimai bruo
žą. Jau buvo iš pat jaunystės 
įprasta, kad Čiurlionis, kai tik 
viešėdavo Druskininkuose, tai 
mėgdavo ne tik iš visų pajėgių 
namiškių, bet ir iš kaimynų bei 
vasarojančių Druskininkuose • 
varšuviečių sudaryti chorą, ku- L 
rį paruošdavo taip gerai, kad ta- ' 
sai choras sugebėdavo atlikti L 
klasikų kūrinius. Tokiu pat bū- Į: 
du būdavo atliekamos pirmą kar
tą ir paties Čiurlionio naujos 
kompozicijos”.

Čiurlionis 1909 metų lapkričio 
mėn. apie panašų bandymą rašė 
Sofijai: “...Aš čia leidžiu laiką, 
kaip išmanau... Įsivaizduok, dai
nuojame, ir visai neblogai, Mo
carto “Requiem” ištisus 20 kelis 
taktus, ir skamba neperblogiau-1 nimo srityse buvo pastebimos 
šia... Kaip norėčiau, kad Tu iš- naujos apraiškos. Bet.viskas dar 
girstum, tai kažkas nuostabu, | buvo užuomazgoje. Meno ir kul- 
jog sunku įsivaizduoti. Prade- tūros pažangai pagrindą sudarė 
jom dabar mokytis mano tribal- lietuvių kaimo šimtmečiais krau- 
sę fugą “Kyrie” — tai jau neiti lobiai. Gimė vis nauji talen- 
taip gražu. Ir dainavom kai ku- tai. Lietuvių rašytojų balsai 
rias lietuviškas' daineles. Ir taip tvirtėjo. Pakanka atsiminti nors 
gera”. tą vieną Joną Biliūną. Lietuva

Darniai susiglaudinusios gau- — dainų šalis. Ir lietuvių daina 
sios šeimos apsuptas Druskiniu- iš laukų ir gojų persikėlė į sce- 
kuos Konstantinas labai jaukiai nas ir estradas. Lietuviai tapy- 
buvo nusiteikęs. Jis buvo gražiai tojai jau sugebėjo surengti savo 
susigyvenęs su visa aplinka. Ir paveikslų parodas. O ten vieš- 
gamta jam darė išimtinai ma- patavo peizažai, tie patys nekal- 

(lonų įspūdį. Viename laiške ran- čiausi Lietuvos gamtos vaizdai, 
kuriuos visi,mylėjo, lygiai natū
roje, lygiai dailininko drobėje. 
Petras Rimša lėtu žingsneliu 
vaikštinėjo, bet savo darbuose 
buvo staigus ir įspūdingas. Jo
no Šileikos pirmu kart parodytos 
rugių gubos panemunėse, Petro 
Kalpoko beržynėliai, Adomo 
Varno pavasariai, Antano Žmui
dzinavičiaus išlakios pušys dan
gaus mėlynėje. Bet tai visa ne
sudarė jokios staigmenos. Vis
kas vyko tam tikru dėsningumu, 
kurio, rodos, jokios jėgos nega
lėjo negalėjo išmušti iš pasirink
tos krypties.

Tik vienas Čiurlionis tų lai
kų Vilniuje nebuvo numatytas. 
Jis nukrito lyg iš dausų. Buvo 
nelauktas ir netikėtas. Pirmoje 
dailės parodoje 1906 metais

Kiekvjenais metais spalio mėnesį Vermonto valstijoje, Barre apylinkėje susirenka smuikininkai 
mėgėjai, siaurės Ryty Smuikininky Draugijos nariai į savo metinį pasmuikavimę. Suvažiuoja 
patys geriausieji ir ne toki geri smuikininkai, kartais gitary arba skambančio piūklo padedami, 

jie gana gražiai pasmuikuoja.

dame tokius poetinius jo išsireiš
kimus: — “Štai nyksta pilki 
juostuoti laukų kilimai, ten to- 

! Į liau kažkokie kaimeliai ant kal
vų, tai vėl tamsios miškų dė
mės, suraišiotos sidabriniais upe
lių siūlais”.

Jaunų dienų Čiurlionio gyve
nimo liudininkai pastoviai pabrė
žia jo meilę gamtai. Visada jis 
būdavo pasinėręs į gamtos stebė
jimus, kiekviena maža šakelė bu
vo jo stebėjimų objektas, o ypa
tingą dėmesį jis skirdavo gė
lėms, kurių spalvas gerte gėrė. 
Jo nuostabiai laki fantazija pa
gelbėdavo jam surasti dangaus 
debesyse įvairiausias figūras ir 
sudėtingus simbolius.

Vėliau besimokslindamas Var
šuvoje ir pats pradėjęs kurti, 
dažnai pasinaudodavo Druski
ninkų įspūdžiais ir ten atsiradu
siais išgyvenimais. Reikėjo il
gesnio laiko, kol jis susiformavo 
ir pavirto pradžioje kompozi
torium, dar vėliau didžiuoju ta
pybos novatorium.

Brėkšta diena virš 
Gedimino kalno

Tokia Konstantino fantazija 
[su sužadėtine Sofija vieną pui
kią vasaros. naktį sulaukti auš
ros Gedimino kalne. Romantiš
kai nusiteikusi jaunoji pora ža
vėjosi Vilniumi. Nakties glūdu
moje miestas paskendęs rūkuo
se — toks fantastiškas vaizdas, 
kurs buvo visai artimas Čiurlio
nio nuotaikoms. Dienai brėkš
tant, jie išvydo senųjų rūmų ir 
bažnyčių siluetus...

Pirma viso ko reikia pasaky
ti, kad Čiurlionis staiga patekęs 
į Vilnių, vietinio gyvenimo ne
pažinojo. Jam daug kas atrodė 
siluetais. Tiesa, jis į Vilnių pa
teko ne tuo pačiu tamsiuoju lai
kotarpiu, kai lietuviškas gaiva
las buvo visai užgožtas. Jo lai
kais jau buvo pasirodžiusios Vil
niaus žinios, lietuvių susirinki
muose inteligentų pabrėžtinai 
pagerbiama žemaitė pasirodyda
vo kaimiškame stiliuje pasirišus 
marga skarele, visada stegėsi 
pirmauti trys broliai Vileišiai.

1905 metų revoliucija buvo 
vainikuota Vilniaus Didžiuoju 
seimu ir tuo būdu išjudino visus 
Lietuvos kampus. Visose gyve-

Vilniuje Čiurlionio paveikslai ne
vaizdavo visų mylimų Lietuvos 
gamtos vaizdų, bet jie tikru
moje buvo tokie, jeigu reikia pa
sakyti, lietuviški, kad vėliau at
ėjo laikas ir žymusis rusų dai
lininkas M. Dobužinskis savo at
siminimuose taip pavaizduoja 
savo pirmus įspūdžius apie Čiur
lionį:

“Gavau žinią iš Vilniaus, kad 
tenai atsirado dailininkas, spal
vomis vaizduojąs muzikos te
mas. “Keistuolio’, “dekadento” 
ir dar griežtesni epitetai, ku
riuos aš girdėjau iš mačiusių jo 
paveikslus ir diletantiškai apie 
juos sprendusių, vertė mane tik
rai susidomėti tuo, matyt, nepa
prastu menininku, juo labiau, 
kad jis, kaip buvo kalbama, yra 
ir kompozitorius. Mane patį do
mino ir tas, kad jis lietuvis ir, 
kaip buvo kalbama, vaizduoja 
kažkokią fantastišką Lietuvą”.

Čiurlionis į Vilnių, apleidęs 
Varšuvą, atvažiavo kupinas en
tuziazmo. Jis labai daug tikėjo
si ir turėjo vilčių Vilniuje rasti 
tai, ko jam negalėjo suteikti Var
šuva. Jis'ėjo į Vilniaus lietuvių 
gyvenimą atvira širdžia trokš
damas sutapti su savo tautos gy
venimu ir giliausia pasinerti į 
savo šalies kūrybinius darbus, 
o taip- pat surasti sau džiaugs
mą besąlyginėje ištikimybėje 
Lietuvai.

Ir ne jo kaltė, kad tos gražios 
viltys jau pirmomis jo gyveni
mo Vilniuje savaitėmis greitai 
išblėso. Nedelsiant išryškėjo, 
kad jam sunku sutapti su jam 
neįprasta aplinka,

Čiurlionio pirmas 1906 metais 
apsilankymas Vilniuje buvo ne
ilgas.’ Bet jau .ateinančiais me-

tais jis nusprendžia pastoviai įsi
kurti Vilniuje.

Reikia pastebėti, kad jo persi
kėlimas į Vilnių, kaip tik suta
po su jo ryžtingesnių posūkiu į 
tapybą. Nors jis dalyvaudavo 
lietuvių rengiamuos koncertuos 
ir skambindavo savo kūrinius, 
bet iš jo pasisakymų ir laiškų 
galima spręsti, kad visas tuome
tinis jo dėmesys buvo nukreip
tas į tapybą. Jis buvo pilnas 
naujų sumanymų ir ryžto tapy
ti savo naujuosius paveikslus. 
Jis tikėjo, kad naujoji aplinka 
Vilniuje sudarys itin palankias 
sąlygas kūrybai.

Bet iš viso ko sprendžiant, 
Čiurlionis Vilniaus.' nepažino, 
perdaug idealistiniai jį sau vaiz-

I davosi. Aplamai paėmus 1907 
įmetu Vilnius juk buvo tik toks 
sau caro Rusijos gubernijos mie
stas, jo gyvenimas nepalygina
mai lėtesnis ir pilkesnis buvo, 
negu toji Varšuva, kurią aplei
dęs jis nė kiek nesigailėjo.

Blankūs Vilniaus įspūdžiai

Netrukus po to, kai jis Vil
niuje jau spėjo apsidairyti, jis 
parašė platesnį laišką jam arti
mai Halinai Volman, su kuria jis 
atvirai dalindavosi savo minti
mis ir įspūdžiais. Varšuvoje li
kusi Halina turėjo progos pažin
ti Čiurlionio būklę Vilniuj^ iš 
tokių jo vaizdingų aprašymųj:

“Noriu nors bendrais bruo
žais aprašyti Tau mano čionykš
tį gyvenimą. Visų pirma, tas per
teklius darbo, kurio čia tikėjaus, 
pasirodo besąs tik svajonė. Ken
čiu, neturėdamas jo, nuo pat.at
vykimo. Turiu tik vieną pamo
ką, ir tą sykį savaitėje. Chorą, 
tiesą sakant, nesenai pradėjau 
vesti keturis kartus per savaitę, ' 
bet jau tris kartus suspėjau sirg
ti gripu, ir jei taip toliau bus, 
tai ir su choru neuždirbsiu. Ne
tapau, nekomponuoju, pianino 
dar neturiu, o žinodama kitką, 
gali įsivaizduoti, kaip jaučiuos”.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ^NAUJIENAS"
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Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Įftaigoa pietuose kiemas automobfliami pastatyti.
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palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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

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
gyti. , „4

OAN ASSOCIATION
Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TeL 421-307®



TH1 LITHUANIAN DAILY NtWS
Published Dally Except Sunday by The Lithuanian Neva Pub. Co, Inc.

1739 So. Hakted Street, Chlcapo, HL 60603 Telephone HA 14100
SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

ALGIRDAS GUSTAITIS

A. IR F. KANTAUTŲ 
LIETUVIŠKA BIBLIOGRAFIJA

A. Lithuanian Bibliography
(Tęsinys)

NAUJIENŲ raštinė atdara VaaHipn. išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki fi vai. vakaro Šeštadieniais — iki 12 vxL

Subscription Rates:
In Chicago 530.00 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.

trims mėnesiams ________ f7M
vienam mėnesiui ________ $2-50

Kanadoje:
meta m g _______________  $30.00
pusei metu ____________ $16.00
vienam mėnesiui ________ $3.00

15 cents per copy. Užsieniuose:
Meta m g ______ ;________ $31.00
pusei metu ____________ $18.00
vienam mėnesiui ________ $4.00

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose: 

metams ______________ $30JM)
pusei metu--------------------- 516.00
trims mėnesiams _______  $8.50
vienam mėnesiui ________  $3.00

Naujienos eina kasdien, ižskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St. Chicago, 
UL 60608, Telef. HAymarket 1-8100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose: 
metams ....................  $26.00
pusei metu-------------------314.00

Janilionis, Juozas, kun.: Rū
pintojėlis. Maldaknygė su li
turginiais paaiškinimais, po
teriais, 'maldomis, giesmynė- 
liu ir Evangelijomis. Skiria

ma lietuvių išeivijai. Rio de 
Janeiro, Brasil, 1962 m. 272 psl. 
Skiriama lietuvių išeivijai: 
Rūpintojėlis. Maldaknygė. Su 
naudingais paaiškinimais, po
teriais, maldomis ir giesmy
nu. Skiriama lietuvių išeivijai.

Svarbi VLIKo Konferencija
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, pas

kutiniais metais vadovautas Dr. Kęstučio J. Valiūno, šių 
metų pabaigoje šaukia šios lietuviams svarbios organi
zacijos konferenciją. Vliko informacijos šaltiniai buvo 
paskelbę vieną datą šiai konferencijai, vėliau ta data bu
vo atšaukta, o nauja nepaskirta: Reikia manyti, kad šis 
reikalas bus nustatytas ir suinteresuotiems žmonėms ir 
organizacijoms laiku praneštas.

Amerikoje įvyko kelios WLIKo konferencijos. Chi- 
cagoje, kaip prisimename, buvo sušaukta nelemta “ne
paprastoji konferencija”, bet dabar šaukiamoji yra pati 
svarbiausioji. Ji bus daug svarbesnė,1, negu iki šio meto 
buvusios. ■ vOSjį

Niekam ne paslaptis, kad VLIKo vadovybė išgyve
na gana sunkią krizę. Ji nepajėgė tiksliai įvertinti nau
jai susidariusios tarptautinės padėties. Helsinkio kon- 
ferencij a ir Brežnevoivadovaujamos organ i žarijos gerai 
paruošta propaganda daugeliui apsuko galvas. Brežne
vui buvo svarbu įtikinti pasaulį, kad jam oficialiai pri
pažįstamas Antrojo Pasaulinio Karo grobis. Visos vals
tybės susitarė, kad dabartinėms sienoms keisti nebūtų 
vartojama karo jėga, o Brežnevas ir visi jo propagan
dos ruporai tvirtino, kad dabartinės Rytų Europos sie
nos neliečiamos. Jeigu jos neliečiamos, tai reiškia kitoje, 
sienos pusėje esančios žemės yra atiduodamos rusams. 
Kadangi Lietuva yra kitoje sienos pusėje, tai ir Helsin
kio konferencijos aktų nesuprantantiems žmonėms ding
telėjo, kad ir pavergta Lietuva pripažįstama Sovietų 
Sąjungai. Daugelis lietuvių .panašiai galvojo ir pasi- 
piktino. _ _ , =

VLIKo ir visų lietuvių nelaimei, panašiai galvojo ir 
daugelis dabartinio VLIKo narių. Kiti VLIKo nariai ty
lėjo, laukė platesnių ir tikslesnių informacijų, bet VLIKo 
pirmininkas tas savo mintis viešai paskelbė. Jis buvo nu
vykęs į Helsinkį, bet tikslių-žinių apie tą konferenciją 
jam nepavyko gauti. Jis pateko į brežnevinės propagan
dos srautą, neatskyrę pelų nuo grūdų, ir patikėjo tos 
propagandos skelbiamoms pagrindinėms idėjoms. Hel
sinkyje jis su daugeliu kalbėjosi, bet, atrodo, jam ne
pavyko išsikalbėti nei su vienu dalykus žinančiu tos kon
ferencijos atstovu. Iš <Helsinkio jis nuskubėjo į Stockol- 
me vykusių Europos socialdemokratų vadų pasitarimą,

-------- ------------------------------------------- _ ............... .... I I

bet ir čia jam nepasisekė, to pasitarimo vietos jis nepa
jėgė surasti Stockholme jį ir vėl veikė gerai organizuo
ta ir plačiai paskelbta brežnevinė propaganda. Grįžo jis 
nusiminęs ir paskubomis ir lengvai įgytas savo nuotai
kas jis paskelbė spaudos atstovams. “Margutis”, Kvik
lys iri kiti išdėstę tuometines VLIKo pirmininko nuotai
kas, sukeldamas dar didesnį nusiminimą lie., .ių tarpe. 
Kiti VLIKo nariai būtų galėję pirmininką pakoreguoti, 
bet jie tylėjo.

Šiandien jau kiekvienam turėtų būti aišku, kad Hel
sinkio aktų pasirašymas nepakeitė pavergtos Lietuvos 
teisinės padėties. Konferencijoje sienos nebuvo nusta
tinėjamos arba dabartinės patvirtinamos. Helsinkio kon
ferencija buvo bandoma paruošti sąlygas Europos tai
kai. Iki šio meto Antrąjį Pasaulinį karą laimėjusiom 
valstybėm nepavyko susitarti dėl Europos taikos. Kol 
nebus susitarta, tai taikos Europoje nebus. Helsinkio 
aktai yra priemonė tos taikos siekti. Galimas daiktas, 
kad ir pasirašyti dėsniai prie taikos neprives, bet valsty
bių galvos geresnių priemonių tuo tarpu neišgalvojo. 
Karo jos nenori, o taikos kitokiu būdu nepajėgia, pasiekti.

Lietuviams reikia suprasti naujai susidariusią bū
klę ir tęsti kovą. Helsinkio aktai, kaip praneša atsakin
gi pareigūnai, davė mums naujas priemones siekti lais
vės Lietuvai ir pavergtiems mūsų tautiečiams. Niekas 
nieko nepardavė ir Judo sidabrinių niekas neskaičiavo. 
Brežnevo propagandistų, seniai įsitaisiusių strateginėse 
pozicijose, mestas melas pakenkė lietuviams. Jis sukėlė 
rūpestį, susiskaldymą, bereikalingas aistras. Turime 
būti protingi ir apdairūs. Prie klaidų turime prisipa
žinti ir tęsti Lietuvos laisvės darbą. Kova už Lietuvos 
laisvę yra svarbesnė, negu nedidelės paskirų politikų 
ambicijos. Kraštui pavojingiausiausiais laikotarpiais 
lietuviai rasdavo bendrą kalbą ir padarydavo tikslius ir 
naudingus sprendimus. Reikia turėti viltį, kad lietuviai 
mokės ir iš šios kelių politikų klaidos išsikapstyti.

Kiekvienai Rietuvių politnei grupei, sudarančiai 
VLIKą, turėtų būti aišku, kad Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių pardavimo idėja yra brežnevinė. Ameriką 
Lietuvos nepardavšė. JAV prezidentas Fordas Lietuvos 
Helsinkyje nepardavė. Jos negalėjo parduoti ir kiti JAV 
pareigūnai, puolusieji Helsinkio aktus ir dalyvavusieji 
derybose su kitų valstybių atstovais. Prezidentas Fordas 
yra labai gerai susipažinęs su Lietuvos byla, lietuviams 
daug yra padėjęs ir yra pasiryžęs daugiau padėti. Bet 
lietuviams nieko negalės padėti tie, kurie prezidentą 
Fordą įžeidinėjo, lygino prie Nikolaškos, nepajėgusio 
nuo Rasputino apsiginti.

Lietuvių politinės grupės, siųsdamos savo atstovus į 
VLIKo konferenciją, neturėtų siųsti nei vieno, kuris yrą 
įsitikinęs, kad Helsinkyje Lietuva buvo parduota.' VLIKą 
privalo sudaryti protingi ir apdairūs lietuviai, kurie su
geba orientuotis sudėtingoje tarptautinėje padėtyje.
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Grįždama į savo kambarį ji baigė, kas 
bebuvo likę bonkoje.

Norėjo nuraminti dukterį, bet ir pati 
rimtai susirūpino. Dabar jau užmigti visai 
nebegalėjo. Nelengvino jos rūpesčio nė iš
gertoji degtinė..' Mąstė ji, kad tikrai būtų 
negerai, jei Džinūo nebepavyktų atgai
vinti. Tie teismai galėtų sutrukdyti ir Den 
nio su Lilija vestuves, dėl kurių ji neturė
jo abejonių, nors ir nežinojo, kaip greit 
įvyks.

Pyko ant Džimio, kad jis pradėjo jam 
painiotis po kojomis. “Toks plikis", gal
vojo ji, “ir nori varžytis su milijonieriaus 
yaiku". Jos akimis žiūrint, tas Džimis ir 
savo išvaizda buvo toli nuo Dennio atsili
kęs. Dennio tokios gražios , jai atrodė, 
akys, tokie puikūs geltoni plaukai, toks 
darnus nuaugimas ir dar, be to, tokia 
jautri, gera širdis jį darė iš visų išskirti
ną. Jis jai atrodė idealus vaikas, ir didelė 
laimė buvo ne tik Lilijai, bet ir jai pačiai 
tokį nepaprastą ir turtingą gavus žentą. 
Širdžiai vis darėsi neramiau ir buvo dar 
blogiau, kad bonka buvo tuščia, o rytas 
aušo labai iš lėto.

Klydo Lilijos motina, manydama, kad 
jos dukra, išvargusi ir išsiverkusi, greit

užmigs. Jos miegas visai nėlnė. Ji įsikniau
bus į pagalves vis verkė, nuslopindama jo
se tik kartkartėmis prasiveržiantį garsų 
raudojimą. Jos širdis buvo taip sugelta, 
jog ji pamiršo rūpestį išlaikyti savo veido 
grožį. Buvo taip įsiverkpsi, išbalusi, plau
kai susitaršę, tikrai būtų .išsigandus, jei 
save tuo metu būtų pamačiusi veidrodyje. 
Jai dabar visa tai ir nerūpėjo. Iš akių vis 
nenyko tas baugus tragedijos vaizdas, o 
kartu ryškėjo praėjusio laiko su jais visi 
vaizdai.'

šios tragiškos valandos šviesoje dar ar
timesnis pasidarė jai Džimio paveikslas. 
Anksčiau, kaip jai rodėsi, -Džimis savo iš
vaizda nebuvo patrauklus. Kitoje spalvo
je matėsi dabar jis, išniręs iš savo kasdie
nybės rėmų. Juodi plaukai taip puikiai 
derinosi prie kiek iš prigimimo gelsvo vei
do. Akys tamsios, kaip ir josios, bet visuo
met taip pavergiančiai linksmos. lr pats 
toks visada judrus, gyvas, kaip sporto žai
dimo lauke. Negalėjo ir šiuo momentu iš
vengti jų intymių kartais švystelėjusių va
landėlių . '

Drąsus buvo Džimis paimti ją į savo 
glėbį ir deginančiai įsisiurbti į lūpas. Ta
da ji pajusdavo jį visą degantį, ir kažkas 
paslaptingai prisipildydavo ir jos širdyje 
lyg koks saldumas. Tokiais akimirksniais 
ji nebūtų galėjusi atsisakyti jokiam jo no
rui ar prašymui. Paskui tas susižavėjimas 
pradingdavo. Tada jau galėdavo jam at

virai pasakyti, kad ja? jis artimas, mielas 
net įdomus, bet tik kaip Dennio draugas. 
Ir Džimis tai priimdavo nesikrimsdamas, 
net su džiaugsmu. Dabar visa tai atrodė 
kitaip. Ji melavo jam ir sau. Tą jos melą, 
kaip dabar suprato. įtaigojo visų mergai
čių pripažįstama graži, patraukli Dennio 
išvaizda ir jo kaip milijonieriaus padėtis. 
Pačiai jai dabar besistebint, paaiškėjo, 
jog Džimis jos širdy je turėjo i daug dau
giau vietos ir su laiku turėjo virsti tikrąja 
ir jau nemeluota jam tik vienam skirta 
meilė. Kažkodėl ir ašarom tebesrovenant, 
blyktelėjo mintis, o kas buvo ji jo širdyje. 
Jis nieko niekada nesakė. Ar nebuvo kartais 
lik jaunatviškas užsidegimas, kaip žaidy
nių aikštėje.

Kitoks, visai kitoks, bent jai buvo Den
nis. šiurpu ir pikta jai buyo dabar galvoti 
apie jį, bet ir jis nesitraukė iš jos minčių 
akiračio. Iš pirmo jų susitikimo jai Den
nis krito į akis. Dar nežinojo, jog jis mili
jonierius, dar nebuvo susipažinę, kalbė
ję, jos .nedrąsus žvilgsnis paslaptingai jį 
sekiojo. Patys pirmieji jo žodžiai buvo to
ki artimi, šilti. Jau tą palį vakarą jiedu 
išsiskyrė, kaip geri draugai. Nedaug kas 
ir bepasikeitė ir vėliau. Dennis pasidarė 
kasdieniškai artimas. Vykdavo dažai pa
simatymai. pašnekesiai, kartais ir tyloje 
trunkantis ir daug pasakantis artumas, 
bet prie.visai intymių santykių Dennis kaž
kodėl vengė prieiti. Ir pariglamonėjimai, 
pasibučiavimai jų tarpe buvo reti.

Kai vėliau sužinojo, kaip jis elgėsi su 
kitomis mergaitėmis, ją net paimdavo 
piktas pavydas. Bet jo meile ji negalėjo 
abejoti. Apie ją kalbėjo jo akys ir visas 
elgesys. Kartais ir pats jai pakalbėdavo 
apie amžiną draugystę ir meilę. Suprato, 
kad Dennis rengėsi ją vesti, nors apie pa
čias vestuves dar ir nekalbėjo. Dėl to, kai 
suprąto jį, buvo ir tas jo vengimas visai 
intymių santykių. Dennis ją dievino, ger
bė, mylėjo, bet, tikėdamas jos skaistumu, 
viską atidėjo iki vestuvių. Tai gal jos at
veju buvo klaida, bet meilė lig laikui, kaip 
ir teisybė yra akla. Taip išryškinus toje 
baugioje valandoje abu savo artimuosius 
širdžiai asmenis, ji staiga prisiminė nese
niai girdėtus savo motinos žodžius — “Den 
nis dėl meilės, dėl tavęs pradėjo1 šaudy
ti’’. .. ” — Taip, dėl meilės pamišo Dennis 
ir nušovė Džimį...

Pašoko iš lovos,/ ir jai pasidarė lyg troš
ku. Praskleidė užuolaidas, atvėrė langą. 
Lauke buvo šviesu ir saulėta, žinojo, kad 
jos motina yra išėjusi į smuklę, o patėvis 
po naktinio darbo kietai miega už dviejų 
durų. Garsiai pati sau riktelėjo:

— Čia aš daugiausia kalta. Kam aš pa
klausiau jų ir išėjau į tą Gražuolių šokan
tį klubą ir įsiutinau Dennį iki pamišimo. 
Taip, čia mano sunkiausia kaltė...

Norėjo dabar vėl išsiverkti, bet akyse 
nebebuvo ašarų. Skausmas tik plėšė jos, 
rodos, pačią širdį. Akyse dabar vėl matėsi

kraujuose pasruvęs Džimis ir grandinėmis 
surakintas Dennis. Jai dabar ir Dennio 
akys vaizdavosi pamišėliškos. Pasidarė 
taip sunku ir gaila to tauraus pamišėlio ir 
jos dievintojo. Vienodai pasidarė abiejų 
gaila. Žudikas ir auka vienodai jos šir
džiai brangūs, ir su jųjtragišku likimu pa
sirodė jai amžinai sugriuvus ir jos gyve
nimo laimė... Bet kartu savęs klausė, ar 
ji tikrai kalta. Juk niekada ji nenorėjo, 
kad bent kas jiems blogo atsitiktų. Kaž
kaip keistai pats likimas jų visų trijų gy
venimo kelyje susipynė.'Kodėl taip tragiš
kai viskas vyko, jos mergiškai galvai pa
sidarė nebeišsprendžiama mįslė. Ir taip 
šiandie ;ji sujaudinta to įvykio svarstė, 
protavo visai neįprastu jos galvojimui 
mastu. Vis ilgiau besikankindama, ji pa
vargo: pasidarė kažkaip baugu ir pačiam 
kambaryje. Nors nieko nebuvo ir salope, 
bet ji prasivėrė duris į jį. čia bent laikjp- 
dis kaip gyvas taksenų. Atsisėdo sofoje jr 
įsiklausė į jo tą1 gyvą ir vienodą takšėjimą.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti

NAUJIENAI
Jos visad rašo

TEISYBĘ
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M. ANNA BARONAS Pastabos iš tolo
Lithuania* Bibliography** Pt 
tyti, jie yra pajėgs 4ar 4ti-uOa 
dėsniam ir pifoeraiam veSc«hn.| — 
To nuosWttiai liakiu gerb. A4o- p"

matot, Alberta, Ca-

DR. K G. BALUKAS 
AKUURUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Mwilcal BUWna), TeL LU 5^444 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBEUS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
TaM. 6954533

Fox Valley Modical Contor 
> 169 SUMMIT STREIT 

ROUT1 54, ELGIN, ILLINOIS

PHYSICIAN ANO SURGEON 
2494 WEST 71st STREET 
OfUu: HEmlock 45449 

Jtaxl<L 348-2233
OJTSO VALANDOS:

Las Vegas, palikus New Yor- 
ką — kaip diena ir naktis. New 
Yorką palikome tamsų ir šlapią, 
vis dar tebelyjant — iš Manhat
tan j aerodromą galime sakyti 
“atplaukėme” — tiek smarkiai 
lijo, kad žemesnės greitkelių 
vietos buvo apsemtos. Ir tem
peratūra New Yorke — vos 55°. 
Po labai malonaus 5 valandų 
skridimo nusileidome Las Ve
gas, kur — vos gali patikėti: 
oras toks sausas, beveik “braš
ka”, saulėta, karšta — 92°, jokio 
debesėlio.

Jei kalbama apie ekonominius 
negalavimus Amerikoje, tai to 
nesimato Las Vegas pramogų 
mieste: viešubu&ai pilni, gem- 
blinimo namai taip pat perpildy
ti lankytojais, kai kuriose vieto
se prie lošimo stalų net sunku

prieiti. Pinigai lošimo namuo
se rieda kalnais ir nieko ten 
negirdėti dejuojant dėl ekonomi
nių negerovių. Toks jau šio 
miesto ir jo lankytojų charakte
ris.

Viena kas galima ir čia paste
bėti, atsilankius po ilgesnio lai
ko, tai infliacijos žymės: dides
nės kainos už viešbučius, mais
tą, taxi ir kitus patarnavimus. 
Bet palyginus New Yorko ir Las 
Vegas kainas, tai New Yorkas 
yra1 mažiausiai 109% branges
nis, negu Las Vegas.

Taigi „lets go’ — pamėginti 
“laimės” prie stalų ir mašinų, 
nesgi ko daugiau čia bevažiuoti ?

Canada and tbe United States.

1975. Printed in Canada. 725 
psl. ĮraŠyln leidittiaL
Knygos pabaigoje autorių ro-

Užsisakytma pas didesnius kny
gų pardavėjus ar tiesiai pas lei
dėją: The University of Alberta

KXTAJ PATARK
SKAITYTI DBMOKRATINĮ
OIASIRA&TT •JAUTIENAS"

IMAI

atostogų įvyks antradienį, spalio 7 d. 
Vyčiu salėje, 2C55 W. 47th Street 
Pradžia 1 tol. popta. Kviečiami visi 
nariai ir svečiai, stori būti nariais, 
atsilankyti į šį susirinkimą. Bus daug 
reikalu aptarti ir raportu išklausyti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

jbuzkL. penktadienį nuo 1—5. treč. 
ir šeštad. tiktai ausitanu.

DR. PAUL V. DARGI'
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Madlulnss cHrektorluu.
tni S. MuMm WtotchMtor, HL
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir

. . T«L 542-2727 arba 542-272$.
HIT 1 »■

REZ.T GI 8-S873

DR. W. E1SIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GlNEKOLOGINt CHIRURGIJA
6Y32 So. Kedzle Ave., WA 5-2670

Valašdos pagal susitarimą. Jei neat- 
tfUepiftį - skambinti Ml 3-0001.

DR. A B. GLEVECKAS 
j, GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
S• SFĘČTALYBfe AKIŲ LIGOS 

3?(W West 103rd Str**t
- V&landos pagal susitarimą.

DR. K. A V. JUČAS
. . ; TeL: 561-4605 ir 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
.OFISAI:

.W iOttl N. WESTERN AVE.
•Av-J^riė Western Ave; kampo) 

~S2M Ne. WESTERN AVE-.
- - Valandos pagal susitarimą.

Dfitt toL: HE 4-181$
Ra0dMCi|o«: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

:' VIDAUS LIGŲ SPEC.
WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais ketvirtadieniais ir penkta-' 
di^niaia nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS ;
-y: QPTOMETRISTAS 

R ALBA LIETUVIŠKAI
Jfft W. 71st St. — T«l. 737-5149
Htaiaa įkiš. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vii* ptgil gusi tarimą. Uždaryta tree.

M. LEONAS SEIBUTIS i 
: ' INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2666 WEST 63rd STREET

VAI - antrad. nuo 1—4 po pietų.

. - > Ofiso telaf.: 776-2880
Naujas rsi. telaf.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gandrą praktika, sp*c. MOTERŲ liflos 
Ofiam: 2652 WEST 59th STREET

ToL: PR 8-1223
’AV: pirm., antrai., trečiai. 
2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštaiie- 
vaL po pietų ir kitu laiku 
pagal susitarimu

V$ Tumasonis, M. D., S. C
? M54 WtST 71at STREET 

OfUo Hlat: HEmlock «123 
HWx G<bu>n S-6195

Priima ligonius paol susitarimą,
valandos ikambiati telet HE 4-2123. 
Jei MatsiUepia. Ui tekt GI 8-6195.

Dėl

P. SH.HKIS.O. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Are* Supporn) ir t t

1150 Wąat 43rd St., CMcaęo. IU. 60629 
Talafu Pt expect 6-5084

Y9M M* W

KJY 0L1
uvNa

GRADINSKAS
LABAI PATOGIOS
IR NEBRANGIOS

19 INČŲ TV
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

At id. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
Sek m. ir tree, uždaryta

.(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. "

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

.... -

»'*" 1 ~"*f 11 "
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
v G E L 1 N Y C 1 A

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

ri" ■" 1 -......- ------------ ' ■—........-......

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. š E R Ė N A S 
Tel. WA 5-8063

MOVING '
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

---------------------> — ■ ---------------------- --------------- ---------------------------------------------------------------------

j SOPHIE 8ARCUS.
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS '

Visos programos iš W0PA, 
1499 kil. A. M. i

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-- 
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. 1
Telef.: HEmlock 4-2413

715° So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

WIRAWWWVWVVVWWWVVVVWVVVVVWVWWVVVVVVVVVVVW

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
^Ilsisi Ir tyli visa žemir #r linksmai Šūkauja*.

ka. 14^7.

Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminantį jojo pažadą, 
kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prašytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (Zr. Iza. 32:1; Pat 14:7). Iš tikrųjų šita

nėms pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi

Visi fino, kad mirtis yra žiauri Ir pallažla klokvlan<. Bot kur yra mL 
ruda|IY | tą klausimu atsako kny»uN "Viltis po mirties", kuri* gausit* 
nomokamal. Rašykit*:

see
F. ZAVtST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
ŽV. RAITO TYRINATOJAJ

A. ir F. Kantautų 
lietuviška bibliografija 

(Atkelta iš 4 psL) 
rokai papilnėtų, gal padvigu
bėtų, net iš mano mažutės bib
liotekėlės, tai ką jau besakyti, 
jei būtų nuodugniai aplanko
mos žymesnės privačios lietu
vių, taip pat ir latvių, lenkų, 
vokiečių bibliotekos. Ir Lietu
vos konsulatų bibliotekos, lie
tuviškų laikraščių redak. ar
chyvai.

Kartais nežinia, kokioje bib
liotekoje yra norima knyga. 
Pav., prie vieno mano veikalė
lio įrašyta GA 1077.L5G8. Ką 
tai reiškia ir kokiose bibliote
kose tą leidinį rasti? Ir vėl: 
tarp mano veikalėlių numeri- 
nio rodiklio, vienas yra klai
dingas. Panašiai yra ar 
būti su kitais raštais, autoriais. 
Rengiant naują laidą viską rei
kėtų patikrinti.

Veikale įrašyt 10.168 antraš
tės. Knygos pabaigoje yra au
torių rodyklė. Ir atskirai vei
kalų antraščių rodyklė, 
paranki besinaudojant

Rengiant naują laidą 
tina aplankyti Švedijos
tekąs, pirmoje eilėje Ūppsalos 
universiteto. Jie turi daug li
tuanistikos, išskirtinai vertin
gos, suslėptos, daugumoje, len
kiškuose sąrašuose, kartoteko
se. Vokietijos lietuviai nuro
dytų pagrindines Vokietijos 
bibliotekas, turinčias vertingų 
lietuvišku raštų. Ir Vatikano 
biblioteka. Atskiras dėmesys 
Brazihjos, Argentinos ir kitų 
Pietų Amerikos valstybių bib
liotekoms, bei pavienių lietu
vių rinkiniams. Ir atskiras dė
mesys Anglijos, Škotijos lie
tuviams, kur nuo seno gyvena’ 
nemaža lietuvių, dabar jau nu 
tautėjusių. Taip pasistengus, 
spėtina, susidarytų dar dešimt 
tūkstančių, o gal ir daugiau, 
naujų lituanistinių antraščių. 
Naujai laidai reikėtų išmesti 
visus komunistinės propagan
dos leidinius. Juos pakankamai 
garsina ir jais labai rūpinasi 
Maskva.

Vartant A. ir F. Kantautų “A

TĖVAS IR SONUS
J

labai

siūlv- 
biblio

WALTER (VALERIJONAS) KUCHINSKAS '
Gyv* t>945 So. California Ave., ddeage, DI.

Mirė 1975 m. spalio mėn. 4 dieną. 12:45 vai. ryto,.sulaukęs 51 me
tų amžiaus. Gimęs Chicagoje, Illinois.

Paliko nuliūdę: tėvas Walter (Valerijonas), motina Ona Jonaity* 
te Ručinskienė, dėdė Lionginas Kuchins; pusbroliai ir pusseserės: 
Lawrence Kuchins, jo žmona Adelaine; Edmond Kuptchipsų Doris 
Sweeney su šeima; Trudy Weiss su šeima; LaVergne Widerski ir Eleo- 
nor Jonaitis k ju šeimos. Psbrolis mirusiu Frank Mattas ir mirusios 
pusseserės Sophie Giniat ir giminaitis ju seimu, ir daugehs kitų gi
minių, draugų bei pažįstamų. -

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue. A

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 8 dieną 9:00 Vai. ryto bus 
lydimas iš koplyčios į Gimimo Panelės Švč. parapijos bažnyčią, e po 
gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Walter Kuchinsko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Tėvas, motina -ir giminės* i

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.
.............. i.... ‘ "i""i r i ‘"T ir -n—n1 "j.....

lUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street

TeleT.: GRovehffl 6-2345-6

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

TRYS MODERNIUOS KOPLYČIOS
“Aikštė automobiliams pastatyti

............. ......... ............ - , '..................... . , ....... ...

3 Metu Mirties Sukaktis

JONAS DRAUGIALIS .
Uyv. 1701 No. Pulaski Rd.

Mirė 1972 metų spalio men. G dieną, sulaukęs 81 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Suvalkų krašte.

Amerikoje išgyveno apie 60 įmetu.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Elzbieta '{Stankūnaitė), poduk

ra Aldona Kain, žentas John Kain, anūkas John Kam ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirsi
me. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau 
pas Tave nueisime. Tebūnie Tau lengva Ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
žmona, podukra, giminės. ... r

AlkosBuvo gimęs Lietuvoje: 
kaime. Rietavo parapijoj.

Mirė 1960 m. spalio mėn. 7 die
ną. Palaidotas Sv. Kazimiero Lie
tuvių kapinėse.

Jau suėjo penkkdika metu, kai 
negailestinga mirtis atskyrė nuo 
manęs mylimą vyrą.

ALBINAS LAURUTANAS
Anksčiau gyvenęs Roselande, o paskutiniu metu 

Marquette Parko apylinkėje

Mirė 1975 m. spalio mėn. 5 dieną 12:05 vai. ryto, sulaukęs se
natvės. Gimęs Lietuvoje, Tverečiaus parapijoj, Didžaslės kaime.

Amerikoje išgyveno 64 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Elena, 'gimusi Pivariūnaitė, duktė Bernice 

Kudaba ir žentas Julius; giminės: Elisabeth Laurutan. Effis Dorocke, 
Alphonse ir Clemens Gillis ir daug draikų, giminių bei pažįstamų.

Priklausė: Amžinas tėvų marijonų bendradarbis ir Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 63čios kuopos sekretorius per 40 metų.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, 7 vai. vak. Lack - Lackawicz 
koplyčioje, 2424 West 69 Street

Trečiadienį, spalio 8 dieną 10:00 vaL ryto bus lydimas is koply
čios į Gimimo Panelės Svč. parapijos bažnyčią, o po gedulingu pa
maldų 10:30 vai. ryto bus laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių ka
pinėse.

Visi a. a: Albino Laurutano giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. , **

• * *. ę » X * 4 |

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lack - Lackawicz ir Sūnūs. Tel. RE E4213.

Nors laikas tęafarai, bet mes jo 
niekados negaJėstae užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam 
amžiną ramybę.

Už jo sielą Sv. Mišios bus atna
šaujamos Tėvą Jėzuitu koplyčioje, 
spalio 7 dieaą. antradieni. 8:00 ir 
E°:30 vai. ryte ir opelio 11 dieną 

.00 ir 8:30 vaL ryte.
I’ 1 < • 5 * f I 3 4 b r

Mes Tfrtęs. Musu Brangiausias niekuomet ftMtMfršnoe. Tu pas 
mus jau nebeaagriši, bet mes anksčiau ar vėUau pas Tave nacisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

NuMūdę lieka:
Žmona Lillian ir gtaines AmbrSkoje tr LiatevoL

S ~

LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
* 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAuYSE.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijoe

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

1446 So. 50th Ave., Cicero, ILL PLone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
W19 So. UTUANICA AVE, TeL: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAW1CZ) I

2424 WEST* 69th STREET KEputmc
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

R J, RIDIKAS
2354 So. HASTED STREET Phone: YArde 7-1911
---- ——  . —
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Linksmas banketas
Registruotos Lietuvių Ben

druomenės Marquette Parko 
apylinkės Banketas įvyko rug
sėjo mėn. 27 dieną B. Pakšto 
salėje.

Banketą pradėjęs pirm. Juo
zas Bagdžius trumpoje kalboje 
pasveikino gausiai susirinkusius 
svečius. Padėkojo už dalyvavi
mą.

Perdavė JAV Reorg.- L. B. ta
rybos pirm. I)r. Danilevičiaus 
nuoširdžiausius linkųjimus ren
gėjams ir banketo svečiams ir 
pristatė žymesnius svečius.

Pirm. J. Bagdžius pristatęs 
žym. svečius prašė visų vaišin
tis geriausiu Žvinienės maistu, 
(kuri dabar po operacijos svei
ksta Elgin ligoninėje) šeiminin
kių pagamintu.

Meninę dalį išpildė sesučių 
Drūtyčių trio. Jos padainavo 
keletą lietuviškų liaudies dainų. 
Svečiai gausiais plojimais dėko
jo už malonų dvasios peną, pra
šydami pakartojimų. B. Pakšto 
orkestras grojo visų mėgiamus 
šokius.

Laimės šuliniui dovanas au
kojo: “Laisvosios Lietuvos” lei
dėjas V. Šimkus — dvi prenu
meratas. Laisvosios Lietuvos 
administratorius E.( Sinilgys — 
4 knygas iš partizanų gyveni-1 
mo, G. Mališauskas 6 tomus V. 
Krėvės raštų, J. Bagdžius, dail. I 
J. P. Petrikonis, D. Tričienė, S. 
Kaulėnienė, L. ir V. Hoff manai,. 
S. Smilgienė, Nausėda, K. Povi
laitis, P. Aglinskas, Juozapavi
čius, Palubinskas, J. Šidlauskas, 
S. Pranskevičius. Rengėjai reiš
kia nuoširdžią padėką aukoto
jams.

Prie daugelio stalų girdėjosi 
lietuviškos dainos, sukeldamos 
daug džiaugsmo svečiams. Gir
dėjosi kalbant, kad gera muzi
ka, geras maistas, maloni me
ninė dalis, linksma publika, tur
tinga loterija, geras patarnavi
mas.

Daugelis stebėjosi, kad reg. 
Marquette Parko Liętuvių Ben
druomenės valdyba yra pajėgi 
suruošti toki didingą banketą.

Pirm. J. Bagdžius padėkojo 
banketo rengėjams ir visiems,

;Lietuvių Bendruomenės Marquette Parko apylinkės 
bankete šauniai buvo paminėta Stasio Ir Pranės 
Patlabu'40 metų vedybinio gyvenimo sukaktis. Visi 
šiems dviem veikėjams sugiedojo "Ilgiausiu mėty", 
pirmininkas palinkėjo geros sveikatos, o vėliau visa 
eilė asmenišką draugų bei pažįstamų juos sveikino 
ir linkėjo energijos visuomeniniame darbe. Pa
veiksle matome banketo dalyvį, sveikinantį Stasį 

Patlaba ir jo žmoną Pranę Patlabienę.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

CUTTING PRESSMAN
For Bobst cutting and creasing 

press for folding carton 
Company.

Excellent company benefits.
774-7000

REIKALINGAS NAMŲ PRIŽIŪRĖTO
JAS Miami Beach. Floridoje. Dėl są

lygų tartis tel.: 416 — 233-8510.

MAINTENANCE MAN 
Full time position. Must be exper

ienced and speek English.
Call 341-1553.

kurie bent kuo 
banketo pasisekimo. Deja, vi
siems besilinksminant, laikas 
prabėgo greitai ir priminė, kad 
jau laikas apleisti linksmybių 
vietą. Stasys Patlaba

prisidėjo prie sininkas ir dažnai būna išvykęs 
medžioti ar meškerioti.

S. Paulauskas

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. ILL.

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

DEL VISŲ LNFORMACUŲ, KREIPK1TES Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road. Chicago, DI. Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

GEROS DOVANOS
i!OS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _____~ $3.00
Minkštais viršeliais tik _____________ ________„  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik .......... $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money orderį.

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

—- i'-asr ■ ...   - , ■ i^- - -

siuntiniai i Lietuvą“
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DI. 60629 3 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairiy prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

CICERO
Paskutiniame SLA 301 kuopos 

valdybos posėdyje, įvykusiame 
valdybos sekretoriaus Vinco Bi- 
gelio bute; nutarta ateityje vi
suotinius narių susirinkimus tu
rėti Teresės ir Jurgio Pečkių sve
tainėje, 1500 So. 49 Ave., Cicero- 
je, kaip ir anksčiau, mėnesio pir
mą trečiadienį. Ponai Pečkiai 
svetainę maloniai sutiko duoti 
naudotis nemokamai.

'--------- -- ----------- ........................ ■ ■.. .„".A. ,-,.W---- _ _

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.

maistas, doleriniai Certifikatal.
V. V A L A N T I N A S

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Šiemet suėin <50 metu. Minint tą sukakti, re-hiant pirmojo 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skal
biamas Naujienų platinimo rajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuviu laisve, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar ju Įgalioti
niais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems 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 Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaiu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chicago]® Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei motu — 516.00, 

trims mėn. — 5330, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— 526.00, pusei moty — $14.00, vienam mėn. .— 230. Užsieniuo
se — $31.00 metam*. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančia atkarpą.

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

□ Siunčiu dot Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

□ Vajaus proga prašau siusti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokią įsipareigojimą.

PAVARDE IR VARDAS ------------------------------------------------

ADRESAS_______________________________________________

GARSINKITĖS NAUJIENOSE ----- -- -
t — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY, OCTOBER 6, 1875

Visuotinį metinį narių susi
rinkimą nutarta kviesti gruodžio 
mėn. 3 d. '7 vai. vak. ir sekantį 
1976 metų kovo mėn. 3 d. 7 vai. 
vak., kuriame tarp kitko, gimta
dienio ir vardadienio proga, pa
gerbti šios kuopos vieną iš stei
gėjų ir nuolatinį valdybos narį, 
dabartini pirmininką^ Kazį De- 
veikį. Visi 301 kuopos nariai 
prašolni šias datas įsidėmėti. 
Gruodžio mėn. susirinkime bus 
renkama kuopos valdyba 1976 
metams ir nominuoti kandidatai 
į Pildomąją Tarybą, o 1976 m. 
kovo mėn. susirinkime bus bal
suojama už PT kandidatus ir iš
rinkti atstovai į SLA seimą, kurs 
1976 m. liepos mėn. 5 d. 9-vai. 
ryte prasidės Čikagoje Pick Con
gress viešbutyje, 520. So. Michi
gan Ave.

Taip pat nutarta dar kartą 
kreiptis į PT, kad mūsų kuopos 
nariai, Lietuvos kariuomenės sa
vanoriui — kūrėjui Kaziui Dobi
lui, dabar paraližuotam ir gulin
čiam be sąmonės, būtų paskir
ta nuolatinė pašalpa bent po 
810 mėnesiui. —

Iš kuopos kasos paskirta aukų 
po 85 Altai ir Balfui.

Kuopos nariai mokesčius pri
siunčia paštu ar asmeniškai ap
simoka pas finansų sekretorių 
Alfonsą Kizlaitį, 1520 So. 48 
Court, Cicero, Ill. 60650, bet, jei
gu asmeniškai, tai būtinai prieš 
atvykstant paskambinti tel. 312- 
863-5228, nes Kizlaitis yra pen-

Studentai pradedam 
skaityti Naujienas

University of Michigan •— 
Dearborn lietuvių studentų sky
riui, kurį prieš tris metus įstei
giau ir iki šiol vadovavau, pa
vyko gauti iš universiteto va
dovybės kambarį - skaityklą ir 
piniginę pašalpą. Tuo pasinau
dodami norime savo narius ga
limai plačiau supažindinti su 
lietuviška spauda išeivijoje. 
Mūsų patirtimi, daugumas stu
dentų žino tik tuos kelis laik
raščius, kuriuos jų tėvai skaito. 
Platesnis lietuviškos spaudos 
pažinimas, tikime, sukels norą 
į ją įsigilinti, ją pamilti ir tap
ti ne tik jos nuolatiniu skaityto
ju, bet ir bendradarbiu.

Piniginę pašalpą nutarėme 
panaudoti užsakant penkiolika 
lietuviškų laikraščių ir žurnalų, 
tame tarpe ir Jūsų leidžiamą.

Prisiunčiu 26.00 dol. už Nau
jienų prenumeratą. Siuntinė- 
kite šiuo adresu:. '■

Lithuanian Club
Student Activities Building
The University of Michigan-

Dearborn .
4901 Evergreen Road 
Dearborn, Mich. 48128.

Su pagarba .v' . , ■ .
Jonas Vytautas Dunčia, 

Skyriaus Valdybos Pirmininkas-

VAIDINS RUNIMO 
“LAISVĖS KAINĄ”

Registruotos Lietuvių Ben
druomenės Marquette Parko 
Apylinkės Valdyba pakvietė 
Kviriną Runimą su Cicero jau
nimo grupe suvaidinti visų la
bai pageidaujamą vaidinimą 
“Laisvės kaina”. Vaidinimas 
įvyks spalio mėn. 10 dieną 7:30 
vai. vak., penktadienį, parapijos 
saiėje, 6820 So. Washtenaw 
Ave. Prašome visus gausiai da
lyvauti.

Stasys Patlaba
(Pr).

Teksas universitete yra įsteigtas sveikatos centras, tyrinėjąs tabako 
dūmų daromą žalą. Paveiksle matome sveiką babūną, kuris kiek
vieną dieną surūko nuo 20 iki 40 cigarečių o vėliau mokslininkai 
tyrinėja, kaip tų cigarečių dūmai veikia babūno plaučius. Tabakas 
veikia plaučių funkcijas, krauju)* esančius riebalu* (r kraujo 

spaudimą.

Atsiųsta paminėti
Petro Gudelio parašyti “Jo

niškėlio apskrities partizanai”, 
I dalis, 21)1 psl. Partizanų or
ganizavimas ir slaptoji jų veikla 
prieš bolševikus 1918—19 me
tais. Knyga spausdinta Romoje 
1975 metais, Popiežiaus Univer
siteto gregorianinėje spaustuvė
je. > . • .

Gale yra vokiška ir angliška 
knygos santraukos.

Knygoje autorius vaizduoja 
pirmuosius nepriklausomos Lie
tuvos kūrimosi laikus, aprašo 
savivaldybę Joniškėlyje, Biržų 
ir Šiaulių apskrityse. . Plačiau 
apsistoja ties bolševikų antplū
džiu ir gyvai vaizduoja vietos 
gyventojų kovas su įsibrovėliais 
raudonarmiečiais.

Autorius padarė knygoje su
minėtų asmenų ir vietų vardų 
sąrašus.

WASHINGTONAS. — JAV 
laivynas sumažino bausmę ato
minio povandeninio laivo Fin
back komanderiui Connelly Ste
venson, kurs liepos 10 dieną lai
vui išplaukiant iš Port Canave
ral, Floridoje, už gerai atliktas 
tarnybines pareigas, laivo įgulai 
paprašius leido'šoičejai Cat Fush 
ant laivo denio pašokti nuoga 
krūtine. Už tai laivo komende- 
ris buvo atleistas iš pareigų ir 
paskirtas dirbti laivyno rašti
nėje Norfolk, Va. Laivyno va
dovybė bausmę apribojo vien ofi
cialiu papeikimo laišku ir Ste- 
vensonui leido grįžti Į savo pa
reigas.

— Domas Adomaitis iš Mar
quette Parko apylinkės daly
vavo American Chemical So
ciety narių meno parodoje Chi- 
cagos Conrad Hilton viešbuty
je. Jo išstatyta plastikos skulp
tūra “Taika” buvo įvertinta 
antrąja ir gavo Chemijos me
no biuletenio premiją. Jos nuo
trauka bus gruodžio mėn. biu
letenio viršelyje.

— Adolfas Pohlis yra Curie 
aukšt. mokyklos mokytojas ir 
tos mokyklos europietiško fut
bolo komandos Condors trene
ris. Rudens žaidynėse ji turės 
j-ungtynes su 6 apylinkės rinkti
nėmis. Iki šiol Condors laimėjo 
2 rungtynes.

— Edvardas Petrošius iš Chi- 
cagos pietvakarių baigė socia
linius mokslus Montanos univer
sitete.

— Vakaronę su “Eglutės” 
bendradarbiais praves rašyt. Bi
rutė Pūkelevičiūtė spalio 17 d. 
7:30 vai./vak. Jaunimo centro 
kavinėje.

— Tautiniuose namuose, Chi- 
cagoje, penktadienių vakarais 
7:30 vai. būna bridžo žaidimai.

— Eleonora Juočiapienė, Si
biro tremtinė, kartu su dauge
lio organizacijų atstovais sveiki
no Balfo darbuotojus, susirin
kusius Chicago Taupymo b-vės 
salėje pradėti šių metų piniginį 
vajų šelpti vargan patekusiems 
pasaulio lietuviams. Vaišes iš
kėlė b-vės prez. (Filomena D.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

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

ŠIMAITIS ’REALTY
Insurance. Income Tax

auto 
arti

ir 2

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

Pakel. Visi linkėjo sėkmingo 
vajaus, visi kvietė aukoti var
gan patekusiems savo broliams 
ir sesėms per visų lietuvių šal
pos organizaciją Balfą. Lai ne
būna nežinomų ar užmirštų lie
tuvių. Ka dėl nuotoliu ar kito
kių priežasčių negali aplankyti 
aukų rinkėjai, tie prašomi-savo 
aukas siųsti čekiais ar piniginė
mis perlaidomis tiesiog Į Balfo 
centrą, 2606 W. 63rd St.,’ Chi
cago, Ill. 60629 arba per ponią 
Aldoną Daukus, 7159 So. Ma
plewood Ave., Chicago, Illinois 
60629.

— Naujienų metinis banketas 
Įvyks Polonia Grove naujai at
remontuotoje ir dekoruotoje sa
lėje, 46-ta ir Archer Avė. Jame 
bus paminėtas transatlantinis 
lakūnas Feliksas Vaitkus, prieš 
mirtį buvęs Amerikos aviacijos 
pulkininkas. Sudaromas banke
tui ruošti komitetas ir Įvairios 
komisijos. /

— Didelis paveikslas — ma
žas kabinetas. Spalvotos televi
zijos paveikslas 25 inčai, o ka
bineto platumas tik 2914 inčo. 
Tokie yra naujieji Sylvania 
spalvotos televizijos aparatai. 
Visur telpa, visur tinka. Pasi
žiūrėkite Gradinsko televizijų, 
radijų, patefonų, magnetofonų 
ir oro vėsintuvų parduotuvėje, 
2512 W. 47 St,-Čikagoje. Tel. 
FR 6-1998. Atid. 9—6; pirm, 
ir ketv. 12—8. Sekm. ir tree, 
uždaryta. (Pr).

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

muro garažas, šeimai gyventi 
California ir parko. $21,500.

MODERNUS 4 BUTU mūras
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45 500
V 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. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildvmai. Air 
cond. Karoetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71 700.
6 KAMĖ, (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau 
$21.000.

2 AUKŠTU MŪRAS, 
kamb. butai ir 2 kamb. 
mante, naujas gazu šildvmas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

laisvas.

puikus 2x5 
sausam beis-

. REAL' ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU TR NEKILNO

JAMO TTTRTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

=
M. A. Š I M K U S 

Real Estate. Notary Public, 
INCOME TAX SERVICE 

4239 S. Maplewood. Tel. 254-7450 į 
Taip pat daromi vertimai, glminlp | 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra- j 

\ šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namp Statyba Ir Remontas

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

.......   :■— i _i i

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailiu 
pasirinkimas 

pas vienlnteŲ 
lietuvį kailininką 

Chlcagoje /

NORMANĄ
BURŠTEINĄ 

Tel. 263-5826 
(į»tMgo«) ir 
677-8489 

(buto)

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

Call: Frank Zapolis 
3208'A W. 95th St. 

GA 4-8654

ve
DĖMESIO

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai S60 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ.

%

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Telef.: REpublIc 7-1H1

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.




