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TURKAI BALSAVO UŽ ECEVITO
VEDAMI OPOZICIJOS PARTIJĄ

Suleiman Demiral visą laiką norėjo ir 
nori glaudžiai dirbti su Amerika

ANKARA, Turkija.-— Jraeitą sekmadienį Turkijoje buvo ren
kamas trečdalis senato narių. Turkų senatas turi 181 narį, o
perrinkti reikėjo 54.

Šie senato rinkimai buvo nepa
prastai karšti, nes tiurkų politi
kai nori būti ’’teisu#*. Buvęs 
premjeras Bulent Edėvit įsakė 
turkų kariuomenei vykti į Kipro 
salą ir užimti josios: z trečdalį. 
Tuo savo veiksmu jis užtraukė 
amerikiečių pasipiktinimą, nes 
turkų valdžia, gaudama JAV 
modernius ginklus,pasižadėjo 
nenaudoti jų kaimynams pulti, 
bet tiktai gynybai. s

Premjeras Ecevit nekreipė 
į JAV dėmesio

Tuo metu premjeras Ecevit 
nekreipė dėmesio į pasižadėji
mus, nes graikų diktatorius pra
dėjo perversmą Kipro saloje 
prieš prezidentą Makarios.

Jeigu perversmas būtų pavy
kęs, tai graikai 4>ūtų prisijungę 
prie Graiki j oš* visą sŠlą.- Premj e’-3 
ras Ecevit turėjo ginti saloje 
gyvenančius turkus.
Turkai— labai karšti politikai

Rinkiminės kovos metu bu
vo užmušta 18 turkų, o 500 bu
vo sunkiai sužeisti ir paguldyti 
Į ligonines. Ecevito šalininkai 
mano, kad nereikia kreipti daug 
dėmesio i amerikiečius, nes jie 
nerespektuoja turkų teisių Kip
ro saloje.

Tuo tarpu premjero Suleiman 
Demirel vadovaujama Teisėtumo 
partija nori palaikyti glaudžius 
santykiu su JAV. Demirel žino, 
kad didžiausias Turkijos priešas 
yra Sovietų Sąjunga. Amerikie
čių bazes Turkijoje buvo užda
rytos, bet premjeras Demirel pri
žadėjo jas saugoti, kol bus iš
spręstas ginklų pardavimas Tur
kijai.

Dabar JAV kongresas jau lei
do vyriausybei parduoti turkams 
būtinai reikalingų ginklų už 181 
milijoną dolerių, bet Turkijos 
opozicija nepatenkinta tokiu nu
tarimu. Ji nori, kad JAV lai
kytų Turkiją savo draugu ir par
duotų tiek ginklų, kiek turkams 
reikia.

Rinkimuose opozicijos vado 
Ecevit partija pravedė 25 atsto
vus, tuo tarpu kai premjero De
mirel partija pravedė tiktai 20 
atstovų, kiti balsai pirmadienio 
vakarą dar nebuvo suskaičiuoti. 
Jeigu opozicija laimėtų daugiau 
balsų, tai santykiai su Turkija 
galėtų dar pablogėti.

Bus naujas Portugalijos 
karo vadas

LISABONA, Portugalija. — 
Manoma, kad ppirmadienio nak
tį Portugalijos karo jėgos gaus 
naują vadą. Iki šio meto vy
riausiuoju portugalų karo jė
gų viršininku buvo prezidentas 
Costa Gomes, bet jis pats ma
to, kad jo naudojamos priemonės 
taikos krašte neįves. Jis nenori 
pralieti karių kraujo, bet maiš
taujantieji kariai jo vis dėlto 
nebeklauso.

1$ VKO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Bim- 
šio Kalifornijos gubernatoriaus 
Ronald Reagan rėmėjai surin
ko $395,000 sumą kontribucijų, 
reikalingą jo kampanijai i pre
zidentus paremti.-Rinkliavos ve
dėjas pasakė, kad tie pinigai su
rinkti laikais per paštą 21 vals
tijoje per mažiau kaip 2 mėne
sius laiko.

CAIRO, Egiptas. — Preziden
tas Anwar Sadat patvirtino mir
ties bausmę dviem asmenims, 
kurie praeitą gegužės mėnesį bu
vo nuteisti mirtimi už dalyvavi
mą suokalbyje nuversti Egipto 
valdžią. Nuteistieji — palesti
nietis -Sarreya
ir egiptietis' studentas Karėm 
Anadoli dalyvavo 1974 m. balan
džio mėnesį Egipto karo akade
mijos užpuolime, kur 11 žmonių 
buvo užmušta ir 27 sužeisti. 
Teismas įvykęs gegužės mėnesį 
skaitomas didžiausiu politiniu 
procesu Egipto valstybės aukš
čiausiajame teisme.

PARYŽIUS. — Prancūzija, 
besistengdama išvaduoti prieš 18 
mėnesių Čado “partizanų” pa
grobtą prancūzę mokslininkę ar
cheologę Francoise Claustre, pra
dėjo evakuoti iš tos buvusios sa
vo provincijos 2,000 ten likusių 
karių, sumokėjo grobikų reika
laujamas 2,2 milijonus dolerių 
išpirkimo ir davė jiems įvairių 
reikmenų, bet “partizanai” rei
kalauja, kad Prancūzija jiems 
duotų ir didelį kiekį naujų mo
dernių ginklų.

BEIRUTAS, Libanas. — Pir
mą kartą per 26 dienas Beiruto 
gyventojai buvo iš namų ir slėp
tuvių išėję į gatves, bet netru
kus išgirdę naują kulkosvaidžių 
tarškėjimą skubiai vėl užsidarė. 
Tai jau penkioliktos paliaubos 
tarp krikščionių ir mahometonų 
nuo praeito balandžio vėl sulau
žytos.

MADRIDAS. — Franco val
džia suėmė tris Romos katalikų 
kunigus už kritikavimą polici
jos taktikos. Kunigai uždary
ti Madrido Carabanchel kalėjime. 
Politinis teismas nutarė, kad jie 
sakė “subversyvius” pamokslus, 
pažeisdami Ispanijos antiteroris- 
tinius įstatymus. Tuos pamoks
lus jie pasakė tuo metu, kai dėl 
penkių jaunų revoliucionierių su
šaudymo visame laisvajame pa
saulyje kilo protestų audra, o 
pačioj Ispanijoj prasidėjo nauja 
politinio teroro banga.

Premjeras Azevedo yra pasi
ryžęs paskirti gen. Manvel F. 
Charais karo jėgų vadu, kad 
įvestų tvarką kiekviename Por
tugalijos karo dalinyje. Dabar
tiniu metu gen. Charais vado
vauja centrinės karo apygardai.

Auburn, N. Y., mieste veikianti White Motor Corp., kuri gamina 
mažus motorėlius, kurie dideliems Dieselio motorams duoda šviežio 
oro, kad galėtu juos paleisti ir lygiau sukti. Šie motorėliai yra nau
dojami laivu, žibalo versmiy ir šiaip dideliu mašinų motorams už
degti ir lygiai veikti... Paveiksle matoma tarnautoja tikrina naujai 

pagamintus motorėlius.

.Vi&ramžiai Čilėje
SANTIAGO, Čilė. — 1973 m. 

rugsėjo' mėn. nuvertus ir nu
žudžius marksistuojantį prezi
dentą Salvador Allende, visa Či
lės valdžia perėjo į kariuomenės 
karininkų rankas. Per savo 
trumpą . prezidentavimo laiką 
marksistų pakraipų valdžia “ap
valė” lentynas iš “buržuazinės” 
literatūros, o dabar jau dveji 
metai, kaip Čilėje laužai kūrena
mi liberalinės pakraipos knygo
mis, nebekalbant apie “kairiau
sios” (komunistiškos) pakraipos 
“literatūra”. Be kitu raštu, su
degintos visos atsargos garsaus 
ėkonomisto Harvardo profeso
riaus John Kenneth Galbraith 
parašytos knygos ir dvi žinomo 
Brazilijos ekonomisto Celso Fur
tado knygos, pripažintos klasi
kais iš ekonomijos. Nepaisant, 
kad tie veikalai nepolitiški, jie 
valdžios leitenantams atrodė 
“subversyvus” ir dėlto surinktos 
sukrautos į laužą ir sudegintos.

Ar įstengs Amerika 
išmaitinti sovietus
WASHINGTONAS. — AP pra

nešimu, Sovietų Sąjungos grūdų 
derlius šiemet atrodo bus dar 
menkesnis negu buvo apskaičiuo
jama. Laukiama viso grūdų der
liaus 170 milijonų metrinių tonų 
(metrinėje tonoje talpa 2,204.6 
svarai grūdų) Tai žemiausias 
derlius nuo 1972 metų. Tokios ži
nios paskatino spaudimą į prezi
dentą Fordą sušvelninti morato
riumą ir leisti parduoti sovie
tams daugiau negu moratoriume 
buvo nustatyta.

Prezidentas Fordas nustatė sai
ką, kiek daugiau Amerika dar 
galėtų sovietams parduoti po 
to, kad praeitą liepos mėnesį 
JAV firmos jau pardavė 9.8 mi
lijonus kviečių ir pašarinių grū
dų.

♦ Washington Post nuo pir
madienio pradėjo dienraštį 
spausdinti savo spausutvėje.

Prieš priverstiną 
mokinių vežiojimą
WASHINGTONAS. — Sena

torius John G. Tawer (resp. iš 
Texas) pranešė, kad prezidentas 
Fordas sutiko susitikti su “anti- 
bušininkų” lyderiais Kongrese 
pasitarti, kaip sustabdyti teis
mus, kad rasiniam balansui pa
siekti neverstų vaikus privalo
mai autobusais vežioti į ne savo 
mokyklas. Sen. Tower paprašė 
Baltųjų Rūmų išdiskutuoti jo 
paruoštą Konstitucijos papildy
mą (amendmėntą) sekančio tu
rinio:

“Studentų teisė lankyti viešą
ją mokyklą arčiausiai jų gyvena
mų vietų negali būti atimta ar 
sutrumpinta rasės, tikybos, ly
ties ar tautinės kilmės sumeti
mais”.

Aukso gadynė
Buvęs Izraelio užsienių reika

lų ministeris Abba Eban, kalbė
damas Weizmann Instituto nau
dai pietuose Chicagoje, pasakė, 
kad dveji metai nuo 1973 metų 

|Yom Kipur karo (tarp Izraelio 
j ir arabų) buvo “aukso gadynė” 
Amerikos-Izraelio santykiuose. 
Kalbėdamas apie reikalą, kad 
amerikiečiai ir toliau remtų Iz
raelį, Eban pasakė: “Mūsų naš
ta yra sunki. Mes negalime tą 
naštą vieni nešti”.

New Hampshire rinkimus laimėjo 
demokratas John Durkin. Dabar j_is 
jau dirba Washingtone. Jo laimėji
mas sukrėtė respublikonu partijos 

bet apie visa tą reikalą dar ne- ««ntro komitetu ir kongreso atstovus. 
. ., , Jie turi susirūpinti ateinančiais me-tun susidaręs savo nuomones. *as.

Marijuana ir FBI
FBI direktorius Clarence M. 

Kelley pasakė, jei darbais ap
verstos įstatymams saugoti įstai
gos ryžtasi ignoruoti marijua- 
nos rūkymą, o labiau kreipti dė
mesį į kovą su rimtais krimina
liniais nusikaltimais, tai jis ne
turi nieko prieš. Būdamas At
lantoj jis pasakė spaudos kon
ferencijoje, kad jis yra priešin
gas marijuanas rūkymo deskri- 
minacijai (varžymo nuėmimui),

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

•o Gen. Manuel F. Charais, 
Portugalijos centro karo apygar
dos viršininkas, norėjo seniai 
atvykti į Lisaboną ir sutvarky
ti gen. Vasco Goncalves, bet 
prezidentas Costa Gomes jam 
uždraudė tai daryti. Oabar jis 
bus įpareigotas pirmon eilėn su
tvarkyti Portugalijos karo jė
gas , o vėliau ir maištininkus.

Komunistinė Laoso vyriau
sybė švęsdama metines po ko
vos “prieš vakarų imperializ
mą”, pareiškė noro užmegzti 
diplomatinius santykius su JAV. 

o Sekretorius Kisingeris ke
liais atvejais yra kalbėjęs su 
prezidentu Sadatu apie Egiptui 
reikalingus ginklus, bet nieko 
jam neprižadėta. Egipto prezi
dentas ginklų klausimą iškels 
Washingtone, kai susitiks su 
prezidentu Fordu.

o Chicagon atvyks sovietų 
kosmonautas gen. A. L. Leonov 
ir jo pavaduotojas Valeri N. Ku
basov. Jiedu birželio mėnesį 
susitiko erdvėje su trim Ameri
kos astronautais. Meras Daley 
priims juossarivaldybės rūmuo
se ir parodys Chicagą.

•o Prancūzijoje pradėti pasita
rimai, kas daryti su aliejaus kai
nomis. Paskutiniais trim me
tais aliejaus kainos pakilo 500 
nuošimčių.

o Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Charles Robinson 
pradės pasitarimus su arabų 
valstybėmis dėl pigesnių alie
jaus kainų. Fobinson buvo Mas
kvoje, tarėsi dėl javų pardavi
mo, o rusai jam pasiūlė pradėti 
pasitarimus ir dėl sovietų alie
jaus.

VAKARŲ BERLYNAS (Reu
ter). — šešiolika Čilės pabėgė
lių, jų tarpe 9 vaikai, praeitą sa
vaitę buvo areštuoti ir, greičiau
sia, bus deportuoti į Rumuniją, 
kur jiems yra duotos politinių 
pabėgėlių teisės. Ta grupė pra
eitą rugpiūčio mėnesį apleido Ru
muniją, kur jiems nepatikę, kad 
“Rumunijos diktatūra slopina 
minties laisvę” ir jie ten nebuvę 
patenkinti gyvenimo sąlygomis. 
Į Vakarų Berlyną jie atėjo iš 
Rytų Berlyno.

SOVIETU VALDŽIAI TEKS MOKĖTI 
AUKSU ARBA DOLERIAIS
Tures padaryti nuolaidą aliejui, jei 

norės, kad pirktume, — sako Kisingeris
WASHINGTONAS, D. C. — Nepatyrę ir neapdairus Ameri

kos žurnalistai praeitos savaitės pabaigoje pranešė, kad amerikie
čiams nepavyko susitarti su sovietų valdžia dėl javų pardavimo. 
Pagrindas tokiai žiniai buvo Amerikos atstovo, vedančio derybas 
su sovietų valdžia, nenoras kalbėtis su laikraštininkais. Jis jau 
du kartu važinėjo į Maskvą ir abu kartu atsisakė pasakoti laikraš
tininkams, kol sutartis dar nepasirašyta.

Raudonoji Kinija turi 
balistinių sviedinių
WASHINGTONAS. — Reute- 

ris praneša: Kontinentinė Kinija 
jau turi dviejų rūšių toli šaudo
mus balistinius atominius (bran
duolinius) sviedimus, galinčius 
pasiekti Sovietų Sąjungos vaka
rines sritis, kaip praneša auto
ritetingi industrjniai leidiniai.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Gynybos Departamentas dar šių 
metų^pradžioje pareiškė, kad Ki
nijos sviedinių pamyba vyksta 
daug lėčiau negu .buvo tikėtasi.

■C -C . -

New Yorkui reikia 
7 bilijonų dolerių

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų Bankų-Komiteto pirmi
ninkas Henry S. Reuss (Wis., 
dem.) pareiškė, kad nukreipti 
nuo New Yorko “tarptautinę ka
tastrofą” yra reikalinga garan
tuota federalinė paskola iš 7 
bilijonų dolerių. Reuss tiki, kad 
administracija, nepaisant jos 
opozicijos, nebus priešinga abie
jų partijų biliui kuriuo būtų ga
lima išvengti sužlugimo, gresian
čio gruodžio 1 dieną ar dar anks
čiau.

200 mylių pakraščiu 
bus riba žvejotojams

WASHINGTONAS. — Ne
paisydami prezidento Fordo opo
zicijos, Atstovų Rūmai ketvir
tadienio naktį išleido įstatymą, 
kuriuo nustatoma 200 mylių jū
rų pakraščių riba, kuri skaito
ma kaip JAV nuosavybė, kurios 
negali peržengti svetimų kraštų 
žvejotojai. Tas bilius 208 bal
sais prieš 101 buvo priimtas 
tikslu atsiginti nuo Sovietų blo
ko ir Japonijos, kurių žvejotojai 
ne’ tik išgaudo žuvį Jungtinių 
Valstybių ir Kanados pakraš
čiais, bet su savo žvejybos laivų 
flotilijomis atsigabena ir žuvies 
paruošos laivus.

Apiplaukė aplinkui 
Manhattano sala 

C

NEW YORKAS. — Diana 
Wyad, 25 metų amžiaus, plauki
mo instruktorė pirmadienį pa
siekė naują rekordą apiplaukda
ma 28 mylias aplinkui Manhat
tan salą, kas truko 7 valandas 
ir 57 minutes. Ms Wyad plaukė 
Manhąttano salą supančiomis 
upėmis Hudson, Harlem ir East. 
Vandens temperatūra buvo 68 
laipsnių.

Tuo tarpu sekretorius Henry 
Kisingeris, pasitaręs su prezi
dentu ir su grįžusiu JAV diplo
matu, pareiškė, kad susitarimas 
so Sovietų Sąjunga javams par
duoti jau beveik baigtas. Sekre
torius tvirtina, kad sovietų val
džia turės pasirašyti susitarimą, 
nes JAV neleis rusams i^nšti 
iŠ lygsvaros Amerikos žemės 
ūkio. JAV gali parduoti rusams 
javų, bet jos negali leisti rusams 
vieną metą pirkti didelius kie
kius javų, kad vėliau riša tai 
atsilieptų į Amerikos maisto kai
nas. Jeigu rusai nepasirašys pa
siūlyto susitarimo, tai jie Ame
rikoje negalės pirkti javų. Pra
eitą savaitę prezidentas lei^o 
Gierėka vadovaujamai Lenkijos 
valdžiai nusipirkti javų, nes len
kams taip pat gali trukti rugių 
ir kviečių.

Kisingeris pareiškė, kad su ja
vais bandoma rišti sovietų alie
jaus pardavimas JAV. Amerika 
gali sutikti pirkti aliejų Sovie
tų Sąjungoje, bet ir čia sovietų 
valdžia privalės sumažinti alie
jaus kainas. Jeigu Sovietų Są
junga aliejaus kainų nesuma
žins, tai JAV to jų aliejaus ne
pirks. Perka JAV, todėl jos ir 
gali nuspręsti, ar jos pirks Ru
sijoje, ar kurioje kitoje valsty
bėje.

Jeigu sovietų-Valdžia sutiks su
mažinti aliejaus kainas, tai ga
lime bus susitarti ir dėl aliejaus, 
bet tuo tarpu reikalas baigiamas 
aptarti tiktai dėl rusams būtinai 
reikalingų javų. Rusams apsi
mokėtų pigiau parduoti aliejų, 
nes tada būtų galima atsiskaity
ti už javus. Sovietų valdžia, pa
reiškė sekretorius, už javus turės 
mokėti auksu arba doleriais. Jti- 
gu parduos pigiau aliejų, tai ga
lės atsiskaityti už javus. Be alie
jaus, už javus rusai privalės mo
kėti grynais. Jokių kreditų jie 
negaus ir niekas nesiruošia tų 
kreditų jiems duoti.

Sekretorius pareiškė, kad abi 
sutartys vedamos skyrium. Jam 
atrodo, kad būtų geriausia abu 
susitarimus baigti tuo pačiu me
tu, bet vtitu ar pajėgs tai pada
ryti. Javų sutartis jau aptarta 
ir paruošta pasirašymui, tuo tar
pu dėl aliejaus reikia išsiaiškinti 
visa eilę klausimų: Rusai dar 
nenutarė, ar sumažinti amerikie
čiams aliejaus kainas. Jeigu kai
nų nenuleis, tai iš viso aliejaus 
sutarties nebus.

Ailtas.
Saulė teka 7:01, leidžiasi 6:12.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, AL D. 

SMUKLĖ IR VAISIŲ PARDUOTUVĖ
Kuo ilgiau smaguriausi alum,' vynu, degtine ir kuo 

vėliau imsi gydytis vaisiais — tuo greičiau į medinę 
dėžę gulsies. šiandieninės patirties mediciniška žinia

asiririkime, lietuviai, viefrią 
iš dviejų: smuklę ar vaisių par- 
d 'ctuvę? — nuo to priklausys 
kaip ilgai mes laimingu gyveni
mu džiaugsimės, kaip stipriai 
I ietuvos vadavimą remsime, 
kaip kultūringai save kitatau
čiams perstatysime. Smuklės ir 
kitokios svaigalų vietovės ant 
lietuvio švaraus veido dygsta 
k:’i p grybai po stipraus lietaus. 
Kai t’’o tarpu nauja vaisių krau
tuvė tik viena Marquette Parke 
atsidarė — ir ta ne lietuvio tvar
koma yra. Lietuvių palaikomose 
parduotuvėse visokių svaigalų 
— geriausių kepenų nuodų lūž
ta lentynos. Tu ten nė nemėgink 
gauti vaisių vekavimui viršelių, 
ir du, lieso sūrio ir kitų norma
lioms lietuviams būtinų sveika
tai taisyti — užlaikyti reikme
nų. Ko gero nepaklausi — tu ten 
negausi. Ir dar supyks — sakys. 
t • mus Įžeidi, kai tiesą mėginsi 
r.evynioti vaton.

Sakom, mūsų nutukinti ban
kai mūsų nepalaiko — už mūšy 
jiems suteiktus Įnašus jie griau- 

■na mūsų 'buveines neteikdami 
reikiamų paskolų. Bet ne kitaip 
e’giasi ir mūsų nupenėti tūli 
krautuvininkai. Susipraskime 
visi lietuviškieji vartotojai, krau 
tuvių, real estatininkų palaiky
tojai : nepirkim iš jų virvės savęs 
pakorimui. Kai mes minėtose ir 
■visose kitose vietose nežmoniš
kumo nepalaikysime — tuoj sau 
.reikiamą patarnavimą iš tų vie
tą apturėsime. Tik visi vienin
gai ir išmintingai veikime. Vie

nybėje yra galybė. Todėl visi at
sisakykime mums įprastų dėl 
vištos kiaušinio peštynių, dėl žą- 
siems plunksnos bilinėjimosi. 
Pradėkime kiekvienas save gerb
ti žmonišku elgesiu. Imkime as
menybes taip stiprėti, kad pa
jėgtume apseiti be apkalbų, be 
pavydo, be tinginystės ir kitokio 
savęs niekinimo, šitokio gėrio 
atsieksime tik tada, kai savas 
asmenybes žmoniškomis paver
sime. Tai sunkus ir ilgai trun
kantis darbas. Bet vis vien kar
tą turime ryžtis būti sau žmonė
mis ir eikime atlikti dvejopą pa
reigą. 1. Nepalaikykime blogį 
nei savyje, nei savoje aplinkoje 
bei kaimyne. 2. Ugdykime gėrį 
savyje ir savu pavyzdžių savuose 
vaikuose nuo pirmos sekundės 
jų amžiaus taip elgtis pradėję. 
Šita dvejopa elgsena atneš mums 
neįsivaizduojamą gėrį.

Šitaip mes turime pradėti elg
tis norėdami tinkamai pajėgti 
atsikratyti mirtinos ligos per 
svaigalus: nuo kepenų cirozės — 
jų surandėjimo. Nieko nepadės 
joks-gydymas tos ligos tol,-kol 
žmogus aukščiau minėtai ne
pradės elgtis savą ir savų vaikų 
asmenybę rengdamas kovai prieš 
besaikį svaiginimosi. Tokio svai- 
ginimosi pasėkoje mes gausime 
kepenų sunkiausią negalę — jų 
surandėjimą (cirrhosis).

Kepenys ginasi nuo nuodų
Kepenys, kaip ir kiti kūno or

ganai, reaguoja Į pakartotinai 
pilamus Į jas nuodus alkoholio

greitųjų (būkit visi pasiruošę 
apie jį žinantieji greitai ir tiks
liai gydytojui pąpasakoti ką ži
noti apie ligonio sveikatą), tada 
imama skrandis plauti ledo šal
tumo vandeniu.! Toks plovimas 
yra naudingas ketveriopai: 1. 
jis ištuština skrandį X-Ray pa
darymui ir gastroskopiškam ap
žiūrėjimui. 2. Sumažina į žar
nas patenkamo kraujo kiekį ir 
tuo būdu apsaugo kūną nuo per- 
didelio kiekio baltymų (iš krau
jo) susigėrimo j kūną. 3. Apsau
go pacientą nuo galimo kraujuo
tais vėmalais uždusimo ( į plau
čius vėmalų patekimo). 4. Atšal- 
dymas skrandžio, ledų vandeniu 
veikia gydančiai; 
stabdančiai.

motina, kuriai rugsėjo 15 d. suėjo 100 mėty. Aleksandra E. Bredienė lie- kateteris 
tuviams gerai pažįstamo advokato Stepono Briedžio motina, rugsėjo 15 d. Vraujavimo 
sulaukė 100 mėty amžiaus. Sukakties proga ją pasveikino vos vaikai ir anū- ..
kai. Aleksandros vyras Steponas mirė 1937 m. Jis buvo siuvėjy kontrak- arterija —
torium ir yra daug padėjęs Lietuvos imigrantams prieš 1914 m. Aleksandra -į0 (Pjtressin) Daromas skran- 

džio tyrimas gastroskopu (vamz
delis turįs gale elektros lempu
tę). Daroma X-Ray skrandžio 
nuotrauka. Taip ieškoma vieta, 
iš kurios ligonis kraujuoja. Jei 
ligonis kraujuojališ stemplėj iš
siplėtusių venų, ^templėn Įdeda
mas tam tikras išpučiamasis 
vamzdelis, kuris i savo išsipūti
mu užspaudžia stemplėj krau
juojančias venas (Sengstaken- 
Blakemore tuba). Toks stemp
lėje išpūstas vamzdelis-balionas 
laikomas neilgiau kaip dvi pa
ras, kitaip gautųsi stemplės sie

kelių apmirimas (nekrozas). Ta
da būtų padėtis dar blogesnė.

Gydymas tokio pragertų ke-
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Adv. Steponas Bredesz Jr., rugsėjo mėn. sulaukęs 75 metu amzjaus. su savo 
i , ~ \ ~ ~
tuviams gerai pažįstamo advokato Stepono Briedžio motina, rugsėjo 15 d. 
sulaukė 100 metę amžiaus. Sukakties proga ją pasveikino vos vaikai^ ir anū
kai. Aleksandros vyras Steponas mirė 1937 m. JL __ _ \

ir Steponas Briedžiai turėjo vieną sūnyz dabartinį pensininką adv. Steponą 
Bredes, Jr.z ir keturias dukras — Agnes B. Svuger ir Ella Bessie B. Lands
berg, biznierka, dabar pensininkė, ir May B. Martens, kuri mirė 1947 m. 
Sukaktuvininkė Aleksandra turi keturis anūkus, kuriu jau visi suaugę ir 

sukūrę šeimas ir turi 14 vaiky. y

pavidale dvejopai: 1. keičiasi (de- 
generuojasi) kepenti celes; 2. su
nyksta— į košę virsta (necro
sis) tos kepenų veikliosios celės. 
Laimė, kad ne taip kaip sunykę 
kiti organai, kepenys pajėgia at
sistatyti.' Kepenų apgadintos 
celės ima atsistatyti (regeneruo- 
tis. Tik tas jų atsistatymas esti 
liguistas. Jungiamojo audinio 
raiščiai supa tas atsistatančias 
celes. Gaunasi nelygumai — 
randai. .Kepenų celių po'alkoho- 
linio pakenkimo atsistatymas 
priklauso nuo dviejii aplinkybių: 
1. nuo pakenkimo laipsnio ir 2. 
kaip ilgai kenksminga medžiaga 
laikėsi kepenyse.

kraujavimą 
Įvedamas per nosį 

(žarnelė) sekimui 
Leidžiama į veną 

sutraukiančio vais-

ko mityba yra menka ir jo vi
dau organų sienelės yra labai 
greitai sužeidžiamos. Bet vis- 
vien minėtai gydyti privalo gy
dytojas tokį pacientą, nes mir
tingumas iš kraujuojančių, išsi
plėtusių stemplėje venų yra la
bai didelis. Kraujuojančios ve
nos stemplėje sudaro didesnį 
mirties pavojų, negu minėtai iš- 
oūstu vamzdeliu tų venų tampo
ną vimas.

Alkoholikai dažnai turi sme
genų pakenkimą (baltąją šiltinę, 
čia delirium tremens, trumpiau 
DT vadinamą). Kartais jie dėl 
pakenktų kepenų gauna sme
genų pairimą. Tada jie nesio- 
rientuoja ką darą. Jie tada iš
traukia minėtus vamzdelius ir la
bai save sužaloja. Todėl tokius 
pacientus priseina pririšti prie 
lovos (jų rankas ir kojas). Pa
matę giminės taip suraišiotą ima 
neikti gydytoją bei seseris ir pa
čią ligoninę. Taip jie elgiasi ne
žinodami patys ką darą. "•

Išvada. Matom, kad pra
gertų smegenų ir kepenų savi
ninko gydymas jam kraujuojant 
yra labai sunkus ir dažnai ne
sėkmingas. Už tai daug laimin
gesni lietuviai bus, jei jau da
bar tvarkysis reikiamai su svai-.

ginimosi. Visi turį pragertas 
kepenis turi kol dar atgavę kom
plikacijų, liauti* gėni ir pra
dėti reikiamai maitintis. Tada 
jie nesulauks komplikacijų. O 
kai tų komplikacijų sulaukiama, 
prasideda kraujavimas ir su juo- 
mi visos kitos sunkenybės, įskai
tant mirtį jaunose dienose. Skau
du žiūrėti į jaunus lietuvius, 
mirštančius ne už tėvynę mūšio 
laukuose, bet dėl savo asmeny
bės menkumo žūstant karčiamo- 
se.

Pasiskaityti. Current Pres
cribing, October 1975.
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I RIMTA KNYGAL^.GERiAUSlA DOVANA
į L t........  • *** fj Naujienoje galima gauti puikių knygy, kurios papuos bet 

knygų spintą ar leriiyną.

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pSJ
K. Bielinis, DIENO J A NT, gražiai įrišta, 464 psl. .... ...
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kairia S6.00. Minkštais virsi
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, 1 ūalis. 208 psl., įrišta — S3,00, minkštais vir
šeliais — S2r00; II dalis, 225 psl., įfišta — $3,00. minkš
tais viršeliais —______ ____  ——..... ;.............. -..... —

Prof. 5. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. ___ ..... .. ................. .................... ............... ....
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pšl. . ....................................
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

63 psl....................■.................. .........................................
Janina Narūne, -TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ

170 psl..................... _.....  ...................... ..............................
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai .....................„...................................... ......
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
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1739 S. Halsted St., Chicago, UL $0608, — Tel. HA 1-6100

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia 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 natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- | 
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI 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 pst $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu, 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3 00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- I 
toriaus pastabumą neapgauna Inturtsto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

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

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$

atsilankant darbo valandomis erb« užsakant paltu Ir pridedant 
ček| ar piniginę perlaida.
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Prašalink -.nuodus —kepenys 
susitvarkys

Paprastame kepenų pakenki
me (kol dar neįvyko sunkių kom 
plikacijų) kepenų surandėjimo 
(cirrhosis.) [gydymas yra papras
tas (kartu ir labai sunkus); rei
kia atimti ■ nuo kepenų nuodus 
alkoholio pavidale... Antras prie 
to gydymo būdas: reikia žiūrėti, 
kąd alkoholikas imtų gėrai. val
gyti. Taigi, meskjmę alkoholį: 
pradėkime Į saV#^'“kadiTSkūs” 
pilti gerą gazoliną (vaisių sun
ką vietoj svaigalų) ir imkime 
atsakančiai valgyti.' Čia vietoje- 
bus vaisiai, daržovės, pieno ga-' 
miniai ir mėsos. Taigi, pats lai
kas visiems lietuviams smuklės 
iškeisti Į vaisių — maisto par
duotuves. Tada kepenų sveikata 
bus mums užtikrintai tvirta. Da
bar toli gražu taip nėra: dauge
lis lietuvių miršta nuo nesitvar- 
kymo: nuo neatsisakymo nuo 
tavernos ar nuo. savo namo rū
syje Įrengto baro. Taip lengvai 
kepenų išganymas gali būti gau
namas pradžioj pragertos kepe
nys gali būti sutvarkomos liovi- 
mosi gerus ir pradėjimu gerai 
maitintis. Taip darosi tol, kol 
pragertos kepenys negauna 
komplikacijų. Vėl primename, 
kad šis gydytojo patarimas to
liau negerti ir gerai valgyti al
koholikui prilygs dvasiškio ne
veikliam pamokslui tol, kol as
muo nepradės pats savo asme
nybę tvarkyti, kol geriantysis 
nesiryš imtis už žmoniškos vei
klos, kelius į smuklę užželdinęs. 
Geriančiajam čia daug gali pa
dėti visų apsiėjimas be svaigalų 
bent jaunimo centruose, bent 
parapijų salėse... Krikščioniui 
svaiginimasis yra žmogžudystė 
ir savižudystė. Tad pirmieji vi
si dvasiškiai duokite pavyzdį 
badžiau Tokiam elgesiui tamstos 
visi esate kitų prakaite išlaiko
mi, patys nė ant druskos savu 
triusu nėužsidirbdami.'

Nesutvarkytos pragertos 
kepenys neša mirtį

Minėtai nesunku nesugadintą 
asmenybę turinčiam asmeniui— 
paslydusiam mūsiškiui gydymas 
pragertų kepenų yra tik pra- 
džiojfe, kol dar kepenų cirozė ne
atnešė komplikacijų. O tos 
pragertų kepenų komplikacijos 
yra mirtinai sunkios. Jų gydy
mas irgi sunkus, dažnai nesėk
mingas. Imkime pavyzdžiui pra
gertų kepenų savininką, pradė
jusį kraujuoti. Tas iš vidurių 
kraujavimas '(vėmimas krauju

ir per užpakalį Jeidimas tamsiais 
lyg žemė viduriais) reikalingas 
skubotos pagalbos — kitaip pa
cientas netruks amžiams užmerk
ti akist ■ . •

Bet pragertų kepenų savinin
ko kraujavimas iš vidurių yra la
bai sunki užduotis gydytojui. 
Reikia susekti kraujavimo vieta 
— kitaip jam negali sėkmingai 
padėti. Kai cirotikas (pragertų 
kepenų, savininkas),-, atvyksta
kraujais iš, vidurių apsipylęs į, 
ligoninės priimamąjį kambarį — 
tokio. ligonio gydymas.turi būti penų savininko, kai jis ima krau- 
nedelsiant pradėtas. Gydytojas juoti yra labai Sunkus, 
tuojau planuoja gydymo prie- tas arterijas susiaurinantis vais-
monių panaudojimą. Pirmiausiai tas Pitressin pakelia kraujospū- 
reikia nustatyti, ar kraujavimas 1 dį ir gali sukelti staigią širdies 
vyksta iš stemplėj išsiplėtusių ataką. Ypač tai yra pavojinga 
venų (cirotikas dažnai jas ten alkoholikams. Jie, mat, dažnai 
turi išsiplėtusias ir neretai jos turi alkoholio pakenktus širdies 
ten ima kraujuoti) :ąr iš kurios ■ raumenis (alcoholic myopathy), 
kitos, vidurių vietos. Gali būti Kitas pavojus toki gydant — 
įplyšimas stemplės prie .jos at- įaj stemplės pradūrimas- plyši- 
sivėrimo į skrandį. JTai atsitin- mas_ Vamzdelį įstačius ir jį pu-

Kitas pavojus tokį gydant —

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS '

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis . Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo it nebūtų su
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 ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir oo pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys 'buvę ūki- 
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- - 
liūčiai lietuvių daugumai, ypač'kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. ' Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūūūš _  myli
mai Tėvynei Lietuvai”. ' t ■ ■__ ’

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

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

ka pirma ligoniui vemiąnt gėra
lais — riaugsint, ir tik po to pra
dedant kraujais vemti. Ciroti- 
kas yra linkęs kraujuoti ir iš ki
tų virškinimo kanąlo ,vietų:; iš 
žaizdų, iš skrandžio dėl uždegi
mo, dėl žaizdų dvylikpirštėj žar-’ 
no j ir dar-kitų vietų. Kadangi 
tokio kraujavimo gydymas ski
riasi: jei kraujuojama iššiplė-’ 
tusių .stemplėj- v*enų .yra vienoks 
gydymas.: Jei kraujuojama iš 
žaizdos — kitoks gydymas. Jei 
kraujuojama dėl gastrito —: dar 
kitoks, gydymas. Todėl reikia bū
tinai surasti kraujavimo vieta.

Kraujuojančio alkoholiko 
tvarkymas

Šitokiam darbui gydytojas nu
sprendžia reikiamą. kiekį krau
jo transfuzijai. Paimama iš li
gonio kiek kraujo tyrimams — 
kraujo grupei nūstatyti. Prade
dama Į venas leisti skysčiai per 
15 ar 18 dydžio (gauge) adatas. 
L’žsakoma nuo dviejų iki šešių 
vienetų kraujo. ’ Viartojama 
“packed cells” ir šaldyta plazma 
santykiu 3-4 prie vieno. Taip rei
kia elgtis todėl, kad alkoholikai 
dažnai turi sunkumų su kraujo 
krešėjimu. Jų kraujas esti li
guistas —- jis nekreša reikiamai. 
Todėl alkoholikai kraujuoja iki 
numirštant. Pilnas kraujas to
kiais atvejais nenaudojamas, nes 
jis kiek’pastovėjus ima darytis 
menku dėl krešėjimo 
jame pranykimo.

žinoma, ištiriamas 
kraujas ir dėl kitokių 
kaip dėl hemoglobino, kepenų pa
kenkimo dydžio ir kit. Sekamas 
paciento reagavimas į kraujo 
transfuziją; tikrinamas pulsas, 
kraujospūdis, šlapimo išsiskiri- 
mo gausa. NustatomasCentrinė
se venose kraujospūdis. Jei jis 
esti peržemas, gydytojas žino, 
kad pacientui kraujo transfuzija 
nepadeda;, jis daugiau įjukrau- 
jųoja, negu atgauna kraujo su 
transfuzija. Sekamas ir protinis 
paciento stovis: kai jis ima nu
šnekėti — maišytis tai ženklas, 
kad jo smegenys nustoja per
daug kraujo, jam transfuzija ne
spėja ateiti talkon. —- gresia mir*

- - ■-'"•• /t

Kai iš ligonio ar giminių sti-, 
renkama mediciniška istorija ant'

faktorių

ligonio 
dalykų,

Čiant, kad užspaustų kraujuo
jančias venas, galima praplėšti 
stemplės sieneles, nes alkoholi-

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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People want different 
things from a college 
education.

But they all agree 
on one thing. It takes 
more than brains to 
get a diploma.

Why not make the 
burden a little easier. 
Start buying U.S. 
Savings Bonds now.

Bonds are a depend
able way to build a 
college fund for your 
children. And an easy 
way to start saving 
them is by joining the 
Payroll Savings Plan.

Start a college fund

Bonds. They just nnghi

time studying and lees 
time working to stay in 
school—whatever they 
hope to be.

inj^nerica.

1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608
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PETR. TARUUS

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

Jo kūrybos momenty apybraižos.
(Tęsinys)

“čia turiu plačią darbo dir
vą. Įsivaizduok, kad konserva
torija, kuri Čia duoda toną mu
zikos pasauliui,, pati šlubuoja 
abiem kojom. Įsitikinau tuo, bū
damas jos vakarėlyje ir ko ncer- 
te. Dileteantizmas ir autorite
tingumo stoka. Tapyba, — drą
siai sako Čiurlionis, jausdama
sis, kad yra meno gyvenimo avan 
garde, — nors ir dideli čia vei
kiančių sąjungų ponai, o vis dėl 
to arba žiūri atgal, arba mel
džiasi Beardsley. Toks Somovas, 
stambiausia žuvis, tai tikras 
Berdslis, tik nuspalvintas, o Bi
libinas ir kiti nusižiūri arba į 
Vrubelį, arba į senąsias mokyk
las ir ten semiasi įkvėpimo. Tar
tum neturėtų drąsos nei tikė
jimo savimi. Rericho mokykla 
tai ta pati akademija su šlykš
čiais gipsais, ir toli jiems iki 
Stabrausko mokyklos”.

“Taigi darbo, kaip matai, yra, 
tik reikia turėti nugalėtojo mi
ną ir naują kostiumą (Sic!) Juo
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JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS

. ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
• 88 puslapiai. Kaina SI .00.

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus
pinigus tokiu adresu: 

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 

• juokauja ir verkia poetai, -pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
I. J. Augustaltyti - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

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

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

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

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

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys 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 Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

llai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. S1.00.
14. Eugenlius Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. S2.50.
16. 'Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. S3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL $1.00.
18. Adomas Jaws, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

kinga! Niekad nemaniau, kad tie 
daiktai yra žmogui reikšmingi”.

Toliau Čiurlionis ramiai svars
to jų būsimų vestuvių reikalus. I 
Matyt, buvo iškeltas klausimas i 
iš kur gauti pinigų vestuvėms l 
:r gyvenimo pradžiai. Nemaloni 
mintis, kad neišvengiamai teks 
oasiskolinti. Tuo reikalu bū
dingas Čiurlionio pasisakymas: 
_ “...gera būtų, kad taip pavyk
tų verčiau ką nors parduoti. Taip 
savo pačių uždirbta — ne tiesa. 
O jeigu nieko neparduosim iki 
švenčių, ir tai beveik tikra, nes 
iš kur gi stebuklas? O tą psi
chologiją suprantu puikiai, jau
čiau dar prieš Tavo laišką, ir su
tinku su ja,, ir net matau jos 
teisingumą. Nieko dar nežinau, 
kaip bus, bet viltis atsirado ma
nyje ir tikiu visą gėrį ir grožį 
mums skirtą...”

Gyvenimiškai svarstant, prak
tiško Kymantaitės galvojimo įta
ka Čiurlioniui buvo naudinga. 
Juk nereikia užmiršti, kad Čiur
lionis Petrapilyje 'girdėdamas 

paskatinančius atsiliepimus apie 
jo kūrybą, paskendo savo darbuo
se, buvo pilnas naujų meninių 
idėjų ir sumanymų.

Savo ruožtu Čiurlionis darė 
viską besistengdamas pasiekti 
tvirtesnės materialinės padėties. 
Norėdamas gauti nors muzikos 
pamokų, jis net nunešė ir įdėjo 
į populiarų tais laikais rusų dien
raštį “Novoje Vremia” skelbimą, 
kad “baigęs konservatoriją duo
da pamokas”. O tai padaryti jis 
galėjo lengviau, kai iš Kyman-

taitės buvo gavęs banknotą laiš
ke. Projektavo aplankyti kon
servatorijos direktorių Glazuno- 
vą, bet kadangi pačią konser
vatoriją Čiurlionis gan kritiškai 
vertino, tai nieko gero nesitikė
jo. Kaž koks “Sangerkreiso” di
rektorius, išgirdęs, kad Čiurlio
nis baigė Leipcigo konservatori
ją, paklausė, ar jis gerai kalba 
vokiškai ir gavęs Čiurlionio at
virą prisipažinimą, jog vokiškai 
kalba silpnai, visai suabejojo, 
ar aplamai jis lankė Leipcigo 
konservatoriją. Tada Čiurlionis, 
sako, — atsistojau ir atsisvei
kinau”.

Gal būt atsakydamas į sužadė
tinės pasiteiravimą dėl sveika
tos, jis rašo, kad esąs sveikas, 
kaip niekados ir dar prideda — 
“beje, gyvenu pas felčerį, kuris 
yra labai simpatingas ir palan
kus, taigi, jei ir sųsirgčiau, tuo
jau ir pasigydyciau. “Jis tvir
tina, jog “trokštu būti vertas 
Tavęs” ir dar nuotaikai patai
syti primena, kad greitai vyks 
žymi meno paroda, o Dobužins- 
kis stengiasi, kad jis tenai da
lyvautų. Ta pačia proga apie 
Dobužinskius šiltai atsiliepia:— 
“0 tie Dobužinskai labai labai 
man patinka. Landžioju pas 
juos kas trečią dieną — skambi
nu su Dobužinskio žmona ketu
riom. rankom Bethoveno simfo
nijas. Ji labai miela mergaitė, 
gana gerai skambina, graži, bet 
tokia jau vaikų motinėlė. Ji 
įtikinėja, kad būčiau ramus, kad 
materialiai man gerai seksis. Pa
sakojo savo ir vyro istoriją: grį
žę iš Muencheno, pradėjo taip 
pat nuo nieko. Porą mėnesių Do- 
bužinskis visai neturėjęs darbo, 
paskui dirbęs menkiausiame hu
moristiniame žurnale “šut”, kur 
už 4 piešinius savaitėje mokė
davę jam 7 rublius, į mėnesį jie 
turėdavę tik 28 rub. O paskui 
buvo paroda, jis pasižymėjo ir 
pradėjo sektis. O dabar, rodos, 
vos gali suspėti, tiek turi įvai
rių užsakymų. Gyvenama labai 
gražiai, nors kukliai, penki kam
bariai, prieškambaris, virtuvė, 
trys vaikai, virėja, auklė, Beke- 
rio pianinas už 900 rublių, turi 
japoniškų meno dalykų. Na, ma
tai, Bičiuli mano Vienintelis. 
Tiesa, kad tai padrąsina?!

Bet apie savo kasdieninę būk
lę jis vis dėl to priverstas liūd
nai kalbėti:
“Didžiausias mano sielvartas, 
kad tamsu — taip tamsu net — 
skauda. Kvadratinis dangaus 
(gabalėlis ir tas tirštos miglos de
besų, sniego ir lietaus aptrauk
tas. — Turint galvoje Petrapilio 
klimatą ir jo nevykusį kambarį, 
tenka pateisinti šiuos jo nusi

M. K. ČIURLIONIS RAMYBĖ

skundimus. — “Dirbti nieko ne
galima, o verkti gėda. Ant ma
žyčių skiautelių prie lango ta
pau arba žaidžiu grafika ir juo
kiuosi iš savo sunkių laikų ir 
galvoju apie Tave, ir išdidus esu 
ir lūpos pačios šypsosi... Ateity
je grafika gali būti man nau
dinga”.

Tame pačiame laiške savo nuo
taikas taisydamas ir sužadėtinei 
vilčių suteikti trokšdamas, jis 
džiūgauja:

“Neturi supratimo, Mieliausio
ji mano, kaip stebuklingai skam
ba žodis “ateitis”. Ar Tu ži
nai, kad tą sąvoką suradau ne
seniai — nežinojau jos — buvo 
tik prisiminimai ir maždaug esa
moji akimirka— o toliau — mig
la. O dabar iš- tos stebuklingos 
miglos pasirodo, žinai kas? Toks 
šviesus, teisingas ir gražus žmo
gus, su kuriuo jau eisime drau
ge per gyvenimą. Nors gyveni
mas toks didelis ir baisus ir šal
tas ir dažnai nepermaldaujamas, 
betgi puikus. Didelė šviesi lai
mė bus su mumis”.

Čiurlionio laiškuose atsispin
dėjo jo mintys, nuotaikos ir lū
kesčiai. Bet visų negerovių tar
pe, kokių jis sulaukė, turime iš
skirtinai pažymėti jo santykius 
su tais lietuviais veikėjais, su 
kuriais jam tekdavo veikloje, 
kaip jis sakydavo “bendram la
bui” susidurti.

Iš Čiurlionio pusės visi jie su
laukė didžiausio .palankumo ir 
daugeliu atvejų nemažų paslau
gų. štai lietuviai studentai ren
gė vakarą. Čiurlionis pasiryžęs 
kurti rimtus veikalus, kurio lai
kas buvo labai brangus, vis tik 
užmiršta savo pagrindinius troš
kimus ir savo laiške Kymantai
tei rašo: “...nutapiau afišą ir tris 
įrašus į albumą, kurie bus įtei- 
ti trims geriausioms šokėjams 
(sic!). Nuobodus tai darbas, 
betgi turėjau kuo nors prisidėti 
prie “bendro darbo”.

Kitoje vietoje randame tokį 
Čiurlionio posakį: — Ar turiu 
skaitytis su techniškais sunku
mais, ar ne? Nes kai pagalvoju, 
kad tie mūsiškiai tokie vargšai 
ir nieko neturi, tai man gaila, 
tai nesinori, kad ir šis darbas 
juos aplenktų. O juk mes, ir Tu 
ir aš, norime jiems ką nors duo
ti...”

“Apskritai imant, santykiai su 
broliais lietuviais, — skundžiasi 
jis, — labai sunkūs”. Toks jo 
pareiškimas tikrai gali būti pa
teisintas. — Kiekvienas, nors ne
išmanėlis, jaučiasi gudrus, o į 
pažangius žmones, kurie tikrai 
gali ką nors padaryti, žiūrima 
įtartinai ir nepalankiai. Ir tai 
ne tiek iš piktos valios, kiek dėl 
stokos išsilavinimo ir suprati
mo. Tai tikrai savosios visuome
nės dar neturime, dar ji tik ku
riasi!”...

Tačiau visi šie nesklandumai 
pasiryžimo kelti lietuvių kultū
rinį lykį Čiurlionio neatšaldė. 
Jis piktinos menko skonio paren
gimais, bet greta to projektavo 
suruošti lietuviams jauniems 
kompozitoriams konkursą, tikė
damas iš Dailės draugijos gauti 
bent šimtą rublių tam reikalui.

Jį kviesdavo atlikti savo kū
rinius lietuvių vakaruose, o čia 
pat po jo pasirodymo, publikos 
palinksminimui, buvo dainuoja
ma lengvabūdiškoj dainelė 
“Handzialiuba, Kandžia oaci”. 
O kitu kart, kai jis atliko visą 
eilę savo naujų kompozicijų, kaž-, 

koks pasimetęs vakaro rengėjas 
priėjo prie kompozitoriaus ir pa
prašė: — Ar jis kartais negalė
tų paskambinti ką nors links
mesnio”?...

Čiurlionis studentų valgyklo
je pietaudamas sutikdavo kon
servatorijos studentus: Tallat- 
Kelpšą ir Stasį Šimkų. Tad jie 
visi trys sutarė bendrai kovoti 
prieš tuos menkaverčius paren
gimus, kokie buvo nepateisina
mai praktikuojami. Tarp kitko 
Čiurlionis laiške, rašytame Gim- 
butaitei iš Petrapilio į Vilnių iš
ryškina savo tuometines nuotai
kas, sakydamas: — “...roman
sai (čigoniški, kamarinsk'aja, o 
tai, kas man brangu, )tai jiems 
nuobodu ir liūdna”. Tad supran
tama, kad Čiurlioniui buvo sunku 
sutapti su ana aplinka.

Kaip jie matė Čiurlionį ’ 2_, - c
Turime visą eilę liudininkų, 

kurie sako, kad Čiurlionis sten
gėsi suartėti su žmonėmis, jeigu 
tik jis rasdavo tokius asmenis, 
kurie mokėjo jį suprasti. Jo 
dvasinis gyvumas buvo nuosta
bus. Jis nuolatos turėjo daugy
bę idėjų ir sumanymų. Karštai 
ir nuoširdžiai jis dėstydavo savo 
mintis tiems asmenims, kurie su 
juo bendravo. Geraširdis, ne
linkęs kitus išnaudoti savo tiks
lams, o greičiau pasinešęs ki
tiems pagelbėti.

Petras Rimša, kurio kūriniai 
tiek daug padarė lietuvių tau
tos sustiprinimui- šiltais žodžiais 
mini Čiurlionį:

“Čiurlionį Petrapilyje dažnai 
sutikdavau,-^kai ten pastoviau 

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Chicago, DL 60608
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Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. *. įjB&JI

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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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
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Į ipsigyvenaii. čia tuomet jis ne- 
| maža kūrė. Ne kartą jį lankiau 
Izmailo prospekte. Kai būdavo 

' ateinu, jis išdėsto paveikslus ant 
š grindų, ir žiūrėk, ką nors pasa
kyk. Kartą didesnį susidomėji
mą parodžiau jo “Miesto” ciklo” 
ciklo etiudams. Kai jis pamaty
davo, kad artimieji gyvai domi
si jo kūriniais, Čiurlionis mėgda
vo ką nors iš savo darbų jiems 
padovanoti. Kadangi buvau įsi
spoksojęs į “Miesto” etiudus, tai 
jis man;

— Pasirink, kurį tik nori.
Pasirinkau tą, kuris man at

rodė turiningesnis.
Čiurlionis buvo dvasios ir šir

dies žmogus. Materialinės gėry
bės jam mažiausia rūpėjo. Prie
šingai mano gyvenimo būdui, jis 
buvo gerokai išlaidesnis. Dėl to 
jam tekdavo materiališkai nu
kentėti. Dėl dosnumo Mikalo- 
j us Konstantinas dažnai save nu- 
skriausdavo. Atsimenu, kartą 
taip verkiant man reikėjo rub
lio. Čiurlionis, nors sunkiai gy
veno, nieko nesakęs, pasiūlė pa
skutines 65 kapeikas. Tai buvo 
Petrapilyje, dar prieš jo ligą. 
O kai jis susirgęs išvyko į Drus
kininkus ir daugiau nebegrįžo, 
tai aš taip ir likau jam skoling
as”.

Juozas Tallat-Kelpša, kompo
zitorius ir operos dirigentas at
simena, kad Čiurlionis į Petrapi
lį 1909 metų rudenyje atvažia
vo vienas, be žmonos. Tai buvo 
paskutinieji jo intensyvaus dar
bo metai.

■“Aš"buvau jo absoliučioje įta- 
“koje ir niekada jam nepriešta
raudavau. Bendrauti su Čiurlio
niu buvo ne tik malonu, bet ir

Ilabai įdomu. Jis keliais zod..iai% 
trumpu sakiniu atskleisdavo man 

| savo gilaus galvojimo rezultatus.
Mes dažnai eidavome j kon

certus, teatrus, repeticijas. Drau
ge praleisdavome ne vieną ne
užmirštamą valandą ir nemiego
tą naktį. Čiurlionis dažnai sa
kydavo, kad turi sumanęs tiek 
daug naujų paveikslų, jog bijo, 
kad nesuspės jų visų nutapyti. 
Matyt juto artėjančią mirtį.

Dažnai iš teatro pareidavome 
pas mane, jis sėsdavo skambinti, 
o aš kaisdavau virdulį. Paskum 
abu gerdavome arbatą, ir aš 
skambindavau, o jis snausdavo, 
atmetęs kojas ant mano lovos. 
Pasnaudę ir prisiskambinę, eida
vome pasivaikščioti. Prieš rytą 
kartais užsukdavome į arbatinę, 
kurioje paprastai rinkdavosi tik 
vežikai. Ji būdavo atidaroma 3 
valandą ryto. Ten pusryčiauda
vom, valgydami kiaušinienę su 
arbatine dešra, ir visai išaušus, 
išsiskirstydavom. Toks gyveni
mas atsiliepė mano nervams, o 
dar labiau Čiurlionio, matyt, jau 
kiek sužalotiems.

Kelpša, kaip šį bei tą reiškian
tį, nurodo tokį, atsitikimą:

“Einame gatve. Prie šaligat
vio stovi stulpas. Čiurlionis ne
praeina pro jį, bet kaž kokiu 
keistu būdu apeina aplink, apie 
save apsisuka, paskum vėl, lyg 
nieko ypatingo neįvykę, eina to
liau. Aš jo paklausiau, ką tat 
reiškia? Atsakė, kad tokiu bū
du galima padaryti gražių gra
finių figūrų”.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI “NAUJIENAS=

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI1
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 gyvenimų 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas. Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.
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LB-nės Švietimo Taryba yra 

išleidusi vadovėlį “Tėvų Na
meliai Braągūs” lituanistinių 
mokyklų penktajam skyriui. 
Vadovėlio autorė Sofija Jony- 
nienė. Vadovėlį finansavo Lie
tuvių Fondas.

Vadovėlyje paveikslais ir už-

uominuomis, pabrėžiant, kad 
taip buvo, o dabar taip yra, 
juodinamas ir niekinamas Ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mas, o propaguojama okupan
to atnešta tariama gerovė. Vai
kams pakišama mintis kokia 
Lietuva buvo nuskurusi, atsi-

Žlibas žurnalistas
Chicago Tribune Maskvoje turi korespondentą , ku

ris moka švaistytis garsiomis frazėmis, bet nepajėgia 
klausimo giliau pastudijuoti. Šių metų spalio 5 dieną 
per visą puslapi jis plačiai lietuvių skaitomam dienraš
tyje įdėjo korespondenciją, kuri tvirtina, kad trys pa
vergtos tautos “priima savo likimą”. Jis rašo, kad prieš 
35 metus rusai pasiuntė baltams ultimatumą, suklastojo 
rinkimus ir Sovietų Sąjunga prisijugė tris Baltijos vals
tybes, primesdama joms komunistines valdžias.

James 0. Jackson pabrėžia, kad prezidentas Fordas 
ir sekretorius Kisingeris neseniai tvirtino, kad jiedu ve
da “nepripažinimo politiką”, t. y., jiedu nepripažįsta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksijos, bet “nepripaži
nimo politika” šiandien jau esanti mirusi. Jis aiškina, 
kad pačios JAV pripažįstančios sovietų jėgas Baltijos 
kraštuose, pagaliau ir patys baltai, pradedant vietos 
komunistais ir baigiant pogrindžiu, “nepripažinimo po
litikos” neskaito rimtu dalyku.

Kuo žurnalistas Jacksonas remia tokias savo išva
das? Svariausias jo argumentas yra Maskvai seniai par- 
sidavusio Vytauto Zenkevičiaus jam pačiam padarytas 
pareiškimas. Užklaustas apie “nepripažinimo politiką”, 
Zenkevičius besišaipydamas pasakojęs:

“Matyt, kad amerikiečiai mėgsta senus daly
kus. Jeigu jūs pastudijuosite Lietuvos istoriją, tai 
pamatysite, kad-amerikiečiai buvo paskutiniai pri
pažinti prieš karą buvusią buržuazinę vyriausybę. 
Bet (amerikiečių) pripažinimas mums neturi jo
kios reikšmės. Jūs galite važinėti po visą Lietuvą, 
niekas jūsų apie tai nepaklaus.

“Jis buvo teisus. Beveik dvi savaites man va
žinėjant po Baltijos kraštus, niekas manęs apie tai 
nepaklausė, net ir pasižymėję sovietų valdžios prie
šai ilgose diskusijose politiniais klausimais, kalbėjo 
apie “nepripažinimo politiką” tiktai tuo atveju, jei
gu amerikietis tą klausimą iškėlė”. (The Chicago 
Tribune, 1975 m. spalio 5 d., 2 skyrius, 1 psl.).

<

Žurnalistas James 0. Jackson, nemokėdamas 
kalbėti lietuviškai, latviškai arba estiškai ir praleidęs 
nepilnas dvi savaites trijose Baltijos respublikose, jau 
daro išvadą, kad baltiečiai apie “nepripažinimo politiką” 
nieko nežino ir nieko jam neužsimena. Toks žurnalistas

Vilniuje okupantas 1971 metais išleido Virgilijaus Juo
dakio knygą "Balys Buračas", iš kurios žlibi mokytojai 
naudojo paveikslus Amerikoje paruoštiems vadovėliams, 
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nežino, ką jis kalba. Joks lietuvis nekalbės su nepažįs
tamu užsieniečiu apie bet kokį politinį klausimą, nes jis 
to paskubomis keliaujančio žurnalisto nepažįsta. Kad jis 
galėjo kalbėti su Maskvos lietuviams primestu Vytautu 
Zenkevičium tai galima patikėti, bet kad jis būtų susiti
kęs ir išsikalbėjęs su pogrindžio veikėjais; tai nė vienas 
lietuvis, pažįstąs komunistus ir jų vartojamus priespau
dos metodus, su Jacksonu nekalbės apie jokią politiką, 
nekalbant jau apie “nepripažinimo politiką”. Lietuviai 
žino, kad sovietų policija pasinaudojo kiniečių, lenkų ir 
vokiečių “pravažiuojančiais” žurnalistais saviesiems 
teisti.

Lietuvis su nepažįstamu žmogum turi pūdą druskos 
suvalgyti, per tą laiką jį pažinti, juo pasitikėti, kad pra
dėtų pasakoti apie krašto gyventojų nepasitenkinimą ir 
išdėstytų savo nuomonę apie “pripažinimo” ar “nepripa
žinimo politiką”. Jacksonas su lietuviais, dirbančiais po
grindyje, nesusitiko, o jeigu savo kelionėse tokį ir būtų 
sutikęs, tai jis turėjo žinoti, kad tas pogrindininkas su 
juo apie jokias nuomones “nepripažinimo politikos” 
simais jokiu būdu nebūtų kalbėjęs.

Daugiausia, ką Jacksonas galėjo padaryti, tai 
tikti su Zenkevičium arba Zenkevičiaus pakeliuje
prie baro pakištais įvairiais tipais. Tie žmonės galėjo 
su juo kalbėti įvairiausiais tuščiais dalykais, bet ne apie 
lietuvių pastangas išsilaisvinti iš rusų ir rusų samdytų 
ir nuoširdžiai jiems tarnaujančių zenkevičiu. Jacksonas, 
kaip ir anksčiau prieš jį į Vilniaus šventes važinėjusių 
užsienio žurnalistų, kurie matė dainuojančius, šokančius 
ir “besidžiaugiančius lietuvius”, pateko į sovietinės pro
pagandos tinklą. Prie Jacksono Įvairiose vietose buvo 
pakišti angliškai kalbantieji lietuviai, kurie yra sovietų 
tarnyboje; kaip ir tas pats Zenkevičius.

Lietuviai Zenkevičių gana gerai pažįsta. Jis vado
vauja Maskvos diriguojamai “tarybinės” Lietuvos už
sienio ministerijai. Oficialiu tos ministerijos ministeriu 
skaitosi Leokadija Diržinskaitė - Piliušenkienė, bet tikru 
Maskvos. įsakymų vykdytoju yra Vytautas Zenkevičius. 
Į kiekvieną Jungtinių Tautų metinę sesiją Andrei Gro- 
myka, pakišęs Zenkevičių po sovietiniu skvernu, atsiga
bena jį į New Yorką ir paskiria jį į komisiją, kaip sovie
tinį atstovą. Zenkevičius New Yorke yra kalbėjęs “ta
rybinės” Lietuvos vardu, bet niekas jo “tarybinės” Lietu
vos atstovu nepripažįsta. Jeigu gali, tai jis New Yorke 
sutiktus jacksonus apgaudinėja, kaip jis Tribune kores
pondentą apgavo Vilniuje. Zenkevičius labai gerai žino,' 
kad JAV aneksijos nepripažinimas labai daug reiškia. 
Jeigu JAV sovietų prievartą būtų pripažinusios, tai lie
tuvių tarpe rusams tarnaujantieji Zenkevičiai šeminin- 
kautų, kaip jie šeimininkauja Vilniuje arba Trakuose, 
kur nuvykusius žurnalistus jie gerai pamaitina, duoda 
išgerti ir pasikalba įvairiais politiniais klausimais. Pra
eitą savaitę Jacksonas niekus pranešė apie nutrūkusias 
derybas Amerikos javams parduoti, dar didesnių niekų 
jis parašė apie pokalbius su pogrindyje dirbančiais lie
tuviais.

likusi ir kokia ji dabar, 
dant rusų bolševikams, 
motorizuota ir pažengusi.

Okupuotoje Lietuvoje B. Bu 
račos 1971 metais Vilniuje yra 
išleidęs propagandinį albumą, 
tikslu suniekinti Nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo laiko
tarpį.

Štai iš Buraeo albumo nuo
traukos įdėtos į vadovėlį “Tėvų 
Nameliai Brangūs”.

B. Buračo albumas 79 pusla
pis, “Tėvų Nameliai Brangūs” 
119 puslap. — Vėjinis malūnas. 
Autorė rašo: ... “Malimas gir
nomis buvo labai ilgas ir sun
kus darbas. Jomis maldavo 
daugiausia moterys. Malti pra
dėdavo anksti dar saulei nete
kėjus. .. Lietuvoje seniau buvo 
dviejų rūšių malūnai: vande
niniai ir vėjiniai... seniau ti- 
kėjo, jog malūnuose gyveno 
velniukai ir kitokie vaiduok
liai”.

Toliau yra variantų. -
B. Buračo albumo 18 pusla

pis, “Tėvų Nameliai Brangūs” 
51 puslapis — Rugiapiūtė. Au
torė rašo:... “kaip labai sunku 
būdavo vyrams saulėje visą 
dieną rugius kirsti. O dar sun
kiau būdavo moterims karšty
je pasilenkusioms rugius riš
ti. .. Dabar kolūkiuose (kol
chozuose) rugius piauna kom
bainais’’.

B. Buračo albumo 25 pusla
pis, “Tėvti Nameliai brangūs” 
106 puslapis — Kupiškėnai kū
lėjai (su spragilais du vyrai ir 
viena moteris).

Autorė rašo: .'.. “kūlimas su 
spragilais trukdavo ilgai, kar 
tais visą žiemą... — Kuldavo

Vilniuje 1971 metais išleistoje knygoje yra atspaus
dintas paveiksle matomas vėjo malūnas. Chicagoje pa
rašytoje ir Romoje spausdintoje knygoje "Tėvy name
liai brangūs" yra atspausdinta tas pats paveikslas, tik

tai truputį padidintas. >

dalyje vadina-Į kina gražiosios Nepriklausomosvienoje kluono 
moję jaujoje. Jauja buvo mėgs- Lietuvos aukštą kultūros lygį 

ir pažangą.
Kur eini, Lietuvių Bendruo

mene su Švietimo Taryba, už- 
sirišusi akis ir užsikimšusi au
sis?

Prašom- pasiskaityti JAV 
Lietuvių, Bendruomenės Įsta
tai — III Bendrieji nuostatai 
15 puslapis 8 paragrafas a, b, c.

V. Liūlevičiaus istorijos va
dovėliuose I ir II daly gausu 
nuotrauki] iš B. Buračo knygos,

tamiausia Velnių ir kitokių 
dvasių vieta”...

Tai tau ir vadovėlis, mokslo 
priemonė tėvynės pažinimui, 
tremties vaikučiams, nemačiu
siems Lietuvos. Knyga “papouš 
ta” lūšnomis, spragilais, me
dine žagre ariančia moterimi, 
raudonarmiečiais, nežinia ko
kios tautos žmonėmis, ateisti
nėmis laidotuvėmis, akmeni
nėmis girnomis ant kurių vėl 
niai sutūpę ir t. t. visa kas nie

Kad kiekvienas skaitytojas galėtu pamatyti, spausdina
me vėjo malūną iš Chicagoje leistos knygos "Tėvy na
meliai brangus". Paveikslas paimtas iš okupanto Vil

niuje išleistos knygos.
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Puikiai atsiminė, kaip mažas būdamas 
taškė po lietaus atsiradusius klanus, bėgio
jo po laukus, pievas ir auksinio rudens 
metuskubėdavo anksti rytą į pamiškę pa
grybauti. Smagu būdavo ir stovint prie 
savo sodybos pavasarį pamėgdžioti švil
paujančius varnėnus šimtamečio klevo 
šakose. O ar nešauni buvo jo jaunystė? 
Meliės svaigulio žavesy mylėjo ir buvo my
limas. Gerai atsimena, kaip tos meilės il
gesio šaukiamas vėlyvą vakarą skubėdavo 
laukais išmintu taku aplankyti savo myli
mosios. Net ir visos žvaigždės, susibėgu
sios į saulės paliktas mėlynąsias ganyklas, 
stebėdavos jo laime, gal pavydėdamos, 
mirksėdavo jam savo deimantinėmis aki
mis. Pats mėnulis, kitų laikomas meilės 
dievaičiu, burtinink, jaunų širdžių žavė
toju. dargi jį pavadindavo jų meilės pas
lapčių vagimi, šoktelėjęs virš miško viršū
nių, šypsodamasis nušviesdavo jam kelią 
iki pat mylimosios merginos klėties sanda
rių durų. Kaipgi galima tą viską atsimi
nus nepasakoti? Tad ir pasakojo garsia 
net ir pats vienas pasilikęs tarp keturių 
sienų, visai nenusimindamas, kad niekas 
jo nesiklauso. Kai kada atrodydavo net 
geriau, kad niekas jo netrukdė džiuginti 
savo širdį tokia gražia buvusią praeitimi.

0 naktimis sapnuodavo nuostabius sap
nus. Lyg koks aktorius scenoje, rodos, pats 
atvaidindavo savo jaunystės rolę, apsiren
gęs anų metu drabužiais, tarsi vaiko ar 
jaunuolio kaukę ant veido užsidėjęs. O 
dekoracijos būdavo lygiai tokios pat, kaip 
jis buvo matęs savo akimis anais laimin
gais laikais. Atbudęs kartais trynė smilki
nius galvodamas, ar jis dar gyvas, ir kodėl 
nesigirdi žiūrovų1 plojimų ir ovacijų. Ge
ri ir gražūs ja matrodė ir tie Dievo duotieji 
beždžionės metai, tik visa bėda, jog jie 
bėgo taip greitai, kaip vėjas per laukus prie 
amžinųjų marių norėdami jų vandenyse 
sušokti bangomis jūrų dievų šokį. Niekas 
negalėjo bėgančio laiko sulaikyti, o svei
kata vis silpnėjo, ir atsirado naujas dide
lis rūpestis, ar bepajėgs nukeliauti iki dan
gaus dvaro.

Kada jau visai nebegalėjo pasikelti iš 
lovos, gyvenimo viltis ir tada nebuvo jo 
palikusi. Dabar jis buvo įsitikinęs, kad 
gerasis, visa žinąs Dievas pats nusileis 
žvaigždžių takais ir ateis prie jo lovos su 
jo gyvenimo knyga ir vėl įrašys į ją dar 
vieną skaitlinę, prailgindamas trumpėjan
čio jo gyvenimo dienas. Su didele viltimi 
ir rūpestingumu jis ruošėsi pasitikti Die
vą. Ir nepajuto, net negirdėjo, kaip gilti
nė. pasiėmusi iš Dievo rankų jo gyvenimo 
knygą, atklebetavo barškindama savo ske
letu prie jo namų, pravėrė duris ir, įėjusi 
į kambarį, pasilenkė prie jo lovos, lauk
dama, kada pasibaigs sudaryto kontrakto 

paskutinė valanda, ir ji galės amžinai su
stabdyti jo gyvenimo laikrodį ir nutildyti 
jo širdies plakimą. Dar ir giltinės atėjimo 
metu jis tebelaukė ateinant Dievo ir buvo 
išmokęs lyg poterius, kuriuos ir dusina
mas kartojo: “Dieve gerasis mano Tėve, 
kaip aukso derliumi sotinęs mano gyveni
mą, išklausydamas visus mano prašymus, 
išgirsk ir šį paskutinį mano prašymą. Pra
ilgink mano amžių pagal savo , amžinuo
sius metus, ir aš būsiu laimingas, garbin
siu Tave per amžius ir džiaugsiuos savo 
nemirtigąja laime”...

Pergalvojęs šią pasaką mokytojas Pitl 
Penn vėl susimąstė, Pasaka gal netaip įdo
mi savo tematika, bet labai prasminga sa
vo esme, taip vykusiai ir, galima sakyti, 
tiksliai charakterizuojanti žmogaus am
žiaus tarpsnius. Nepatiko jam, kaip ateis-, 
tui, Dievo vaidmuo šioje pasakoje. Bet 
nieko jam nepadarysi: iš pasakos, kaip 
ir iš dainos, žodžio neišmesi, nors jis ir 
nepatiktų.

Tačiau ir pati jos prasmė glūdi tame, 
tokiame teisingame, žmogaus amžiaus tek
inės pavaizdavime. Argi neatitinka ir jo 
tariamieji palies Dievo žmogui skirtieji 
gyventi, b’e trisdešimt metų apibrėžimas. 
Ateina jis žemėn, tarsi iŠ paslaptingos' gy
vybės versmės — nežinios. Pirmą kartą 
tcpajuslas tik pačios jo motinos kūne ir 
paskui gimdymo skausmuose jos paženk
lintas gyvenimui. Bunda jo sąmonė lik pa
mažu, nepastebimai, kaip besisklaidantys 

rūkai. Bunda tarsi žaismo prieglobstyje. 
Jis pats dar savo esmės — nesuvokia, ir 
dar jam labai Sunku kitus gyvybės reiški
nius suvokti, atkirti jų esmę, nes jis mato 
tik pačią formą. Tame tarpsnyje jam net 
neretai sunku suprasti ir suvokti tarpgy- 
vosios ir negyvosios gamtos esančias ri
bas. Net savo žaidimo metu jis įsivaiz
duoja, kad kiti gyviai ir net daiktai yra 
tokie pat, kaip ir jis pats.

Tačiau jam labiausiai patinka, kada 
jis gali rikiuoti akmenėlius, šiaudelius ar 
kitus panašius dalykus, kadangi jie pasi
duoda jo valiai, ko jis negali padaryti su 
gyvaisiais sutvėrimais, nors tas jo‘ širdžiai 
ir labai patiktų. Vaiko sąmonės skleidimo
si metu jo meilė tėvams nėra vienoda. Mei
lę motinai būtų galima pavadinti instink
tyvia, o meilę tėvui jis pajunta tik tada, 
kai šis savo švelniu elgesiu jį patraukia ir 
patenkina vaiko norus, duodamas jam žais
lų arba ir pats su juo žaisdamas. Motinos 
rūpestis ir pasišventimas kūdikiui lemia ir 
toliau jo prisirišimą prie motinos labiau 
negu prie tėvo.
Su jo sąmonės išsiskleidimu tarsi gimsta ir 
pats jojo aš, didėja atitoldamas nuo glau
desnių ryšių su tėvais, ir prasideda savo
jo, jam tik vienam tepriklausančio, pa
saulio kūrimąsi tarpsnis. Tada tėvai jau 
patys turi susirasti kelią į vaiko širdį, kad 
tas meilės jausmas jiems galėtų išsilaikyti 
vaiko sieloje ir ilgainiui neprivestų prie 
konflikto. Tai galima pasiekti tik abipusiu 

bendravimu. Vaiko auklėjimas tėra įma
nomas tik savojo aš supratimo ribose ir tik 
kaip talka jo dvasinių ir fizinių galių plė
tojimui. Tada vaikas ir pats supranta, jog 
be tėvų pagalbos jo egzistencija ir jo sieki
mai vien jo jėgomis neįmanomi....

Vistiek jam pereinant iš vaiko į jaunuo
lio amžių, atsiranda vis didesni sikrtumai, 
ir vaiko paklusnumas tėvams pradeda vis 
labiau mažėti. Tad ima reikštis abipusis, 
kaip lygus su lygiu bendravimas. Nors tai 
būtų ir klaidinga: jaunuolis ir savo išmin
timi pradeda jaustis ne tik susilyginęs su 
savo tėvais, bet dažnu atveju jau juos pra
augęs. Atsiranda ir paslapčių, kurios tė
vams jau nebežinomos, ir žinoma, tai dau
giausia liečia jo meilės dalykus, kurie jam 
dažnai kažkodėl atrodo, nekyla iš pačios 
jo, kaip žmogaus, prigimties, o jo paties 
atrasti ir, žinoma, tik jam ir kitai pusei 
tepriklausą dalykai. Tik kai toji meilė pri
eina prie tokios ribos, kada reikia ją re
alizuoti ir pačiame gyvenime, tada atsi
randa būtinumas ir tėvams apie tai pasisa
kyti ir pačiai bendruomenei prisistatyti, 
kaip naujai sukurta šeima.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
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ML ANNA BALIONAS
ADŲ, AUSŲ, NOSIES 
IB GERKLSS LIGOS
SMB W. Street

DR. K. G. BALUKAS
AKUMRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINBKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 5*. PvlrnU Rd. (Crawford 

Medical Building). T»L LU 5-6444 
Priima ligoniui pagal susitarimą. 

Jai neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. G K. BOBELIS 
INKSTU IR ALAPIMO TAKU 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fax Valley Medical Center 
U9 SUMMIT STREET 

ROUTS 54, ELGIN, ILLINOIS

DR. PITER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71rt STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Raxidz 338-2233
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» Iš newyorkiskiq Lietuvių 
Bendruomenės atstovų buvo 
gautas toks atsakymas: “Ne, 
mes nei su ALTa, nei su \rLIKu 
šituo reikalu nesikalbėjome. 
Jeigu kas nors iš mūsų čia pa
siūlytų žygių pavirs realybe, 
— mes tuos politinius veiks
nius apie i tai painformuosi
me....”

Antra: Lietuvių Bendruo
menės vadovybė jau kelintą 
kartą prieš Vasario mėnesio 16- 
ją atsiunčia man, manau tą 
patį gauna ir daugelis kitų lie
tuvių, maldavimą tos, 16-tos 
Vasario proga , paaukoti pini
gų B.endruomenės politiniams 
žygiams įkūnyti. Nė į vieną to
kį maldavimą savo auka neat-

OFISO VALANDOS: 
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siliepiau ir neatsiliepsiu. Dėl 
to, kad Vasario mėnesio 16 die
nos minėjimus ruošia mūsų po
litiniai veiksniai — ALTas ar
ba VLIKas. Ir tos dienos 
lietuvių suaukotos sumos pri
klauso tiktai jiems, bet 
ne Lietuvi tį Bendruomenei, 
turinčiai pareigą rūpintis mū
sų kultūriniais ir priaugančios 
lietuvių kartos auklėjimo bei 
švietimo reikalais. Mano su
pratimu, Lietuvių bendruo
menė lengvai gali pasirinkti 
kurią nors kitą dieną savo veik
lai aukų ipasirankioti. Kokiu 
pagrindu remdamiesi tie bend 
ruomenininkai lenda ne į jiems 
priklausančią sritį? Ir kodėl 
jie nepajėgia tarpusavyje susi
tarti?

Lietuvių Bendruomenė pri
valo-įsisamoninti jai priklau
sančią darbo sritį ir nesibrauti 
ten, kur kiti politinį lietuvišką 
darbą dirba jau ilgą eilę metų.

6. Amerikos Jungtinės Vals
tybės (USA), kaip koks nenuo
rama milžinas, negali apsieiti 
be plačios apimties sumaiščių 
ir riaušių.

Įsivėlus į Vietnamo karą, sa
vo viduje susilaukė milžiniš
kos nepritarimo tam karui re
akcijos, masinių demonstraci
jų, protestų, lydimų visokių 
išsišokimu.

Lygia greta {pakėlė galvas 
juodosios rasės gyventojai, rei
kalaudami lygių teisių ir jų 
diskriminacijos panaikinimo. 
Tie reikalavimai buvo palydi
mi brutaliausių išsišokimų: 
miestų deginimų (Detroitas ir 
kt.) privačios nuosavybės nai
kinimu, plėšikavimu, grobi
mais.

Kapituliavusi ir galvotrūk
čiais pasitraukusi iš Vietna
mo, Amerika atrodo, galėjo 
pradėti atsikvėpti bent savo 
viduje:.,prieškarinės dėl įsivė
limo į Vietnamo vidaus karą 
demonstracijos ir sumaiščiai 
nebeteko prasmės; juodukai 
išsikovoję ne tik diskriminaci
jos panaikinimo, bet ir visakoų 
privilegijų apsiramino. Tuos 
neramumus, riaušės, demon
stracijas ir visokias kitokias 
“akcijas” buvo sukėlęs, dau
giausia jaunimas, studentija, 
moksleivija, o juodukų bylo
je reiškėsi visokio amžiaus tos 
rasės asmenys ir organizacijos.

Ir vienu, ir kitu atveju val
džios ir teismo organai prie tų 
neramumų iššaukimo ar pa
skatinimo neprisidėjo. Prie
šingai — jie siekė visomis gali
momis legaliomis priemonė
mis tuos, tarkime, “išsišoki
mus” neutralizuoti, nuslopin
ti, panaikinti. Panašiai elgia
masi kiekviename demokrati-, 
niame krašte.

Ir štai, kaip netikėtiniau- 
sias, nuostabiausias demokra
tinėje santvarkoje iškilo reiš
kinys, iššauktas ne kokių nors 
nenuoramų, ne kokių nors 
riaušininkų ar “anarchistinių” 
elementų, bet Amerikos Vy-> 
riausiojo Teismo nuospren
džiu arba įstatymu.

Tas teismas, remdamasis 
juodosios rasės organizacijų 
pateiktais reikalavimais (Ala- 
bamos ir Arkanzaso valstybė
se — šteituose nebuvo įsileisti 
juodukai — vyriškis ir mergai
tė, į vien baltosios rasės stu
dentų lankomas mokyklas. Fe
deralinė valdžia tą “boikotą’* 
sulaužė, nes tuose šteituose dėl 
to buvo kilusios riaušės — de
monstracijos. kuriose dalyva
vo ir tų šteitų gubernatoriai — 
VValasse ir Fabian), 1954 me
lais išleido įstatymą, kuriuo 
remiantis, visos valdiškos mo
kyklos privalo būti integruotos, 
tai yra visų rasiu mokiniai į jas 
turi būti priimami.

Tais metais, bene būsiu bu
vęs vinintelis lietuviškų laik
raščių bendradarbis, pritarian

tinai reikalingos visų mokyk
lų rasinės integracijos: leisti 
visų rasių mokiniams moky
tis bendrose mokyklose. Dir
voje vienas jų bendradarbis tam 
paprieštaravo. Visi kiti lietu
viški laikraščiai šį klausimą 
nuleido negirdomis.

Ir šiandien Naujenose pa
reikštų minčių neatsisakau. 
Bet vienu to Amerikos Vyriau
siojo Teismo pažymėtų punktų, 
kuriuo siūloma mokyklų inte
gracijai panaudoti prievarti
nį mokinių vežiojimą iš vienos 
mokyklos į kitą, kad rasinė ne
lygybė būtų išlyginta, stoju 
piestu, ir sakau: tai yra neiš- 
mintingiausias Amerikos Vy
riausiojo Teismo nusprendi
mas!

Tuo nuosprendžiu remda
miesi, įvairių Amerikos šteitų 
ar miestų teisėjai išleidžia sa
vo įstatymus, kuriuose pabrė
žiama, kad mokyklinio amžiaus 
vaikai, prieš jų tėvų valią, 
turi būti vežiojami į tolimas 
nuo jų gyvenviečit] mokyklas, 
kur mokosi vien juodukai, o 
iš ten, taip pat autobusais at
vežami juodukai mokiniai į 
mokyklas, kuriose mokosi bal
tosios rasės moksleiviai. Dėl 
šitokio idiotiškai kvailo teisė
jų išleisto įstatymo, šiandien 
Amerikoje turime tokį didelį 
žmonių subruzdimą, kuris toli 
pralenkia Vietnamo karo pasi
priešinimo demonstracijas, ir 
net pralenkiančias juodukų 
anais metais vykdytus miestų 
deginimus, plėšikavimus ir va
gystes. ..

Šitokius teigimus remiu ne 
iš piršto išlaužtais faktais. Gy
venu pačiame fronto prieš prie
vartinį “busavimą” • sūkuryje
— So. Bostone. Ši vietovė kas
dien linksniuojama visoje Ame 
rikos spaudoje, televizijoje ir 
radijo. Bet visos tos susižinoji
mo priemonės paduoda vien 
bendrą , ir dažniausiai visiš
kai iškraipytą vaizdą.

Pernai, 1974 metais teisėjas, 
sakoma — Mass, senatoriaus 
Edv. Kennedžio parinktas, Ga 
rrity išleido įstatymą mokyklų 
integracijai Bostone įvykdyti. 
Tam to teisėjo parėdymui pa
sipriešino visi paliestieji: la
biausiai Bostono priemiesčių — 
So. Boston, Roxbury, Dorches- 
terio ir Hyde Park baltieji gy-< 
ventojai. Mano turimomis ži
niomis, tam pasipriešinimui
— privatiniam vaikų vežioji
mui pritarė daugelis juodukų 
tėvų iš Mattapen, Dorchesterio 
ir, ypatingai, Roxburio. Bet 
juodukai tėvai nedrįsta savo ne
pasitenkinimo viešai pareikš
ti, baimindairiiesi saVo vadų 
nusistatytos linijos: bet kokia 
kaina sumaišyti .juodukus moks 
leivius su baltaisiais.

1974 metais vykdyta prievar
tinė “businimo” priemonė, ga 
įima tarti, buvo bandomoji. Jos 
eigoje būta nemažai visokių 
išsišokimų: autobusai, kuriais 
buvo vežami moksleiviai, tapo 
apmėtyti akmenimis, tuščio
mis gėrimų bonkomis ir pnš. 
Mokyklose įvyko ne vienas su- 
sikivirčijimas tarp juodukų ir 
baltųjų mokinių; ne kartą tie 
susikivirčijimai virto muštynė
mis. Dėl to būta net rimtų su-

— ilgesniam ar trumpesniam 
laikotarpiui pašalinta iš mo
kyklų. Nukentėjo ir dalis mo
kytojų, bandžiusių tas peštynes 
likviduoti.

Įsiaudrinę moksleiviai pra
dėjo į mokyklas slapta gaben
tis “kautynėms” reikalingų 
pjaunamųjų (peilių, į kotus 
įtvirtintų skutimosi peiliukų) 
ir duriamųjų (“aispikų’’, smai
lių įrankių irpnš.) “ginklų”. To 
kiems “kontrabandininkams” 
sukontroliuoti, moksleiviams 
einant pro mokyklos duris, 
įvesta detektorinė “tarnyba”, 
apsiginklavusi atitinkamais, 
metalinius daiktus parodan
čiais aparatais. Tą “šerengą” 
praeiti privalėjo ir šiemet pri
valo kiekvienas moksleivis.

(Bus daugiau)

“TĖVŲ NAMELIAI BRANGŪS*

(Atkelta iš 4 psL) 
išleistos 1971 m. Vilniuje —
Mokytojai.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

tikrvly ai būsiu su tavim*. — 2 Moiės 3:12.
• AM

Šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa
da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dalį Viešpaties darbe, klausydami 
jo pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir 
pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūne silpnybių ir netobulybių, 
kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tekiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “Iš tik
rųjų aš būsiu su tavim0. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.

VW žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk 
rvsie|l? Į tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties**, kurią gausite 
nemokamai. Rąžykite:

• • •
F. XAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
iV. RAITO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

LB Marquette Parko Apylin
kės Valdybos kviestame susL 
rinkime, 1975 — 9 — 5 dieną, 
Marquette Parko šv. Mergelės 
Gimimo lietuvių parapijos sa
lėje,

Visapusiškai išsiaiškinus lie
tuviškoms mokykloms vadovė
lio “Tėvų nameliai brangūs” 
klausimą , susirinkimas vien
balsiai priėmė tokį nutarimą:

a) Vadovėlis “Tėvų name
liai brangūs” 'išgiria dabarti
nį okupacinį laikotarpį paverg 
toje Lietuvoje. Toks išgyrimas 
yra klaidinantis mūsų besimo
kantį jaunimą, nes jis yra ne
teisingas ir parodytas okupan
to propagandos ženkle.

b) Vadovėlis “Tėvų nameliai 
brangūs apšmeižia nepriklau
somos Lietuvos laikotarpį. Ja-, 
me sudėtos nuotraukos ir kai- 
kurie rašiniai jokiu būdu neat
stovauja bepriklausomos Lie
tuvos, bet caristinės okupaci
jos metus.

Dėl to, vadovėlis “Tėvų na
meliai brangūs” pasmerkia
mas ir negali toliau pasilikti 
Marquette Parko apylinkės mo
kyklose. Apylinkės Valdyba 
yra įpareigojama dėti pastan
gas, kad tas vadovėlis būtų iš
imtas. Valdybai duodami įpa
reigojimai leidžia imtis bet ko
kių teisėtų veiksmų tam vado
vėliui išimti.

Susirinkimas taip pat nori 
priminti parapijos vadovybei, 
kad komunistinė propaganda i 
ir nepriklauSoitibs Lietuvos nie- 
kirtimas neturėtų fasti vietos 
lietuvių katalikų parapijos 
mokyklose

Susirinkimo pirmininkas
J. Vaičiūnas 

Sekretorius 
St. Pdtlaba

1975 - 9 - 5.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
“MKSTĖ AŪT0M0BILL4MS PASTATYTI

EUDEIl IsGAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AD«M)NDITiONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

— ŽefnaiciŲ Kultūros Klube eili
nis nariu Susirinkimas Įvyks trečia
dienį. spalio 15 d. 1 vai. popiet Gin
taro salėje, 2548 69 St. Nariai
kviečiami atsiHnkyti, nes yra daug 
svarbiu reikalu aptarti ir laikas pri
siruošti t>rie rengiamo “bunco party”. 
Po susirinkimo bus vaišės.

ftožė Didžiai vien ė, rast

šešių Metu Mirties Sukaktis

ZUZANA NORMAL
(Panai pirma v>Tą Bedullenė)

Jau suėjo šeši metai, kai negailestinga mirtis iš gyvųjų tarpo 
išskyrė mylinių žmoną ir motiną. Gimė Lietuvoje, Šiaulių kpskr., Ža
garės valse., Latvelių kaime. Amerikoje išgyveno 60 metų.

Mirė 1969 m. spalio mėn. 14 <L Palaidota Lietuvių Tautinėse ka
pinėse, Chicagoje. ęr v .

A. a. ^Zuzanos Normai giliai tėbeliūdi vyras Antai 
per, dvi dukterys — Eleanor Coelyn, jos vyras Henry 
Wilma Nickon. Lietuvoje mirusios sesers Maliorienės _ _____ _
šeimomis. Kolumbijojė Dt. W. Gaurišas su šeima bei daugelis* kitu 
giminių, draugu bei pažįstamų.

Ilsėkis ramybėje. Mes Tavęs niekuomet neužmiršime ir anksčiau 
<ar vėliau pas Tave ateistine.

Giliai liūdi: Vyras, sGtuh, dukterys, anūkai it kiti fimlnes.

sūnus Cj4- 
ja šeima ir 
dukterys su

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So» 50th Ave., Cicero, III. PLone: Olympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
8319 Bo. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1188-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
4LACKAWICZ)

2424 WEST 6Sth STREET KLpuuitc i-iZld
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IIL 974-4410
I

3354 So. BASTED STREET Phane: Y Aria 7-ltll



KVIETIMAS DALYVAUTI KONKURSE
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 

Architektų Sąjungos Centro Val
dyba (PLIAS-CV), susitarusi su 
Prof. Stepono Kairio Paminklui 
Statyti Vykdomuoju Komitetu 
(Komitetas), skelbia konkursą 
a. a. prof. Stepono Kairio pamin
klui suprojektuoti.

• Komitetas, skiria konkurso 
laimėtojui §500 (penkis šimtus) 
JAV dolerių ir $150 antro tin
kamiausio projekto autoriui.

• Konkursas yra atviras vi
siems, t. y. konkurse gali daly
vauti bet kas, sugebąs paminklo 
projektu simbolizuoti prof. Ste
pono Kairio asmenybę.

• Projektas turi atlikti nusta
tytas taisykles ir būti atsiųstas 
paštu vėliausiai iki 1976 m. va
sario 16 d. žemiau nurodytu ad
resu.

e Dėl konkurso ir projekto tai
syklių ir dėl prof. Stepono Kai
rio biografinių duomenų prašo
ma kreiptis į PLIAS-CV narį 

GEROS DOVANOS
ŠIOS 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 čeki arbi 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6060S

-< . ..- —--------- ------  - L,,—. ... . ------ ... ^7

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, Chicago, UI. 60629 ’ TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiy prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
< "■ 1 - ___ . "L—JL'- - ~ .. -J    "

Q '  ----------- ..— ...   ~ 1 .-■-■■■ ..........

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

fe .....................j , , .. ...

f SIUNTINIAI Į LIETUVA
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

W ...... ———

NAUJU SkSoJŲ^AJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. 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, 
neidamos ir nesidėdamos J sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių 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 metų proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam — 2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,

Chicago, III. 60608

] Siunčiu dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokią įsipareigojimą.

PAVARDE IR VARDAS __________________________

ADRESAS -----------------------------------------------------------------

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

inž. Bronių Masioką, 6033 N. She
ridan Rd. 44 M, Chicago, Illinois, 
60660 USA Tel. (312) 271-4333.

A. A. prof. Stepono Kairio 
paminklui suprojektuoti 

konkurso taisyklės

1. Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos Centro 
Valdyba (PLIAS-CV), susitarusi 
su Prof. Stepono Kairio Pamink
lui Statyti Vykdomuoju Komite
tu (Komitetas), skelbia konkur
są a. a. prof. Stepono Kairio pa
minklui suprojektuoti.

2. Komitetas skiria konkurso 
laimėtojui $500 (penkis šimtus) 
JAV dolerių ir $150 antro tinka
miausio projekto autoriui.

3) Konkursas yra atviras vi
siems, t. y. konkurse gali daly
vauti PLIAS nariai ir ne nariai, 
architektai, skulptoriai, meni
ninkai ir kiti sugebą paminklo 
projektu simbolizuoti prof. Ste
pono Kairio asmenybę.

4. Projektas turi būti atliktas

Cicero Jaunimo vaidintojai: Jonas Platakis, Bronius Bikulčius, . Rolandas 
Zumaras, Feliksas Kasparas, Rita Vabalaitytė ir Dana Runimaitė, vaidina 
Kvirino Runimo "Laisvės Kainą", kurie spalio mėn. 10 dieną vaidino JAV 
LB (Reg.) Marquette Parko Apylinkės vakare, o spalio mėn. 26 d, vaidins

* Kenoshos Balto parengime.

pagal čia pridedamas projekto 
taisykles.

5. Konkurso projektai turi bū
ti atsiųsti paštu 11-am paragra
fe nurodytu adresu iki 1976 m. 
vasario 16 d.

6. Kiekvienas konkurso daly
vis gali pateikti daugiau kaip 
projektą bei jo variantą.

7. Atsiųsti projektai pasilieka 
PLIAS-CV nuosavybėje, nebus 
autoriams' grąžinami ir PLIAS- 
CV nuožiūra galės būti skelbia
mi spaudoje ar išstatomi paro
doje.

8. Projektus įvertins trys 
PLIAS-CV ir’ komiteto atstovai.

9. Konkurso laimėtojai bus pa
skelbti lietuviškoje spaudoje.

10. Susidarius ypatingoms są
lygoms, Komitetas,- į kurį įeina 
ir prof. Stepono Kairio giminių 
atstovas, pasilieka sau teisę ne
priimti nei vieno projekto ir ne-, 
skirti premiją.

11. Dėl konkurso, projektų tai
syklių, dėl prof. Stepono Kairio 
biografinių duomenų bei papildo
mų informacijų prašoma kreip
tis Į PLIAS-CV narį inž. Broniu 
Masioką, 6033 N. Sheridan Rd. 
44 M, Chicago, Illinois, 60660 
USA. Tel. 312) 271-4333.

Projekto taisyklės
1. A. a. prof. Stepono Kairio 

paminklas turi simbolizuoti jo 
asmenybę, jo gyvenimo reikšmę 
lietuviu tautai ir nepriklausomai, 
demokratinei Lietuvos valstybei. 
Tam simboliui išreikšti pamink
lo projektuotojai prašomi arčiau 
susipažinti su prof. Stepono Kai
rio šakota asmenybe bei jo pla- 
veikla įvairiose srityse.

2. Paminklo metmenys, forma, 
medžiaga, simboliai bei užrašai 
šių taisyklių nėra ribojami. Ta
čiau kiekvienu atveju paminkle

BALFAS PASKELBĖ KARĄ!
Š. m. rugsėjo mėn. 28 dieną 

Čikagos Savings and Loan As
sociation bendrovės patalpoje 
įvyko skaitlingas Čikagos aps
krities Balfo veikėjų suvažiavi
mas būsimos spalio mėnesyje 
rinkliavos reikalu. Čikagos aps. 
Balfo pirm. Valerijonas Šim
kus, pradėjęs susirinkimą, pa
sveikino dalyvius, paaiškino 
susirinkimo tikslą ir jo reikšmę. 
Priminė, kad šio susirinkimo 
dalyvaus privertė čia susirinkti 
meilė ir pagarba artimui. Susi
rinkimą pravesti pakvietė Bro
nę Motušienę, o invokacijai su
kalbėti *— kun. Adolfą Stasį.

Sudarius prezidiumą, centro 
valdybos pirmininkė Marija 
Rudienė kvietė Balfo talkinin
kus nuoširdžiai pasišvęsti ir 
jungtis į bendrą šalpos darbą. 
Pagarba ir nuoširdi padėka 
Jums visiems, kurie ryžotės au
kas rinkti ir ateityje šalpos dar
bui pasišvęsti.

Balfo pirmininkė priminė, 
kad lapkričio 8 d. Brighton Par
ko parapijos salėje įvyks Balfo 
atstovų suvažiavimas ir vakare 
bus linksma vakarienė, subūri
mas. Prašė visus dalyvauti ir 
sukaupti daugiau lėšų šalpai. 
Taipgi prašė iš toliau atvažia
vusius atstovus maloniai priim
ti ir apnakvydinti. Gerb. pir
mininkė priminė dar, jog jinai 
turėjusi nelaimingą įvykį, dėl 
kurio ji susilaukusi daug užuo-J 

turi būti mažiausiai įrašyta: 
“Profesorius Steponas Kairys 
1878—1964. 1918 m. Vasario 16 
d. Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras”.

3. Paminklo samata neturėtų 
viršyti $12,000 (vylika tūkstan
čių) JAV dolerių.

4. Paminklas bus statomas 
Lietuvių ’ Tautinėse Kapinėse 
(LTK), pietvakariniame Chica
go’s priemiestyje: Lithuanian 
National Cemetery, 8201 So. 
Kean Avenue, Justice; Illinois, 
60458. Tel. (312) 458-0638. Rei
kalų vedėjas — Stasys Kasias.

Kapinių sklypas, skirtas prof. 
Stepono Kairio paminklui, .yra 
sekcijos Nr. 6 pietų rytiniame 
kampe, šalia T raidės pavidalo 
asfaltų kelių sankryžos. Sklypas 
yra apie 30x30 pėdų dydžio.

5. Prof; Stepono Kairio pelenų 
urna šiuo metu laikoma LTK pa- 
statte, spintoje Nr. 1. Urna yra 
knygos pavidalo, apie 10 inčių 
aukščio ir 3 inčų storio ir yra 
reikalinga apie 6 inčų gilumo ni
šos. Paminkle turi būti numa
tyta saugi vieta tai. urnai.

6. Projektas.turi būti paruoš
tas viename brėžinyje ne mažes
niame kaip 20x30 inčų. Tame 
brėžinyje turi būti surašytos me
džiagos, pastatymo specifikaci
jos ir duoti šie duomenys:

a) paminklo perspektyvinis 
vaizdas,

b) planas — mastelis %”—1’
-0” (1:16), ‘ \ \

c) priekinis vaizdas — mas
telis %”=r-OJt (1; 16); .

d) Šoninis vaizdas — maste
lis 0” (1:16) , ’

e) užrašų, simbolių -bei orna
mentų detalės — natūralaus dy
džio.

Brėžinys turi būti tinkamas 
medžiagų užsakymui ir paminklo
pastatymui kapinėse.

jautos iš lietuviškos visuome
nės. Ji viešai visiems nuošir
džiai dėkojo.

Susirinkime dalyvavę garbės 
svečiai ir jame nedalyvavę Bal
fo garbės nariai, sveikino suva
žiavimą žodžiu bei raštu, kaip 
antai: Lietuvos gener. konsulė 
J. Daužvardienė, Čikagos ALTo 
pirmininkas pulk. K. Oksas, 
Sibiro tremtinė Eleonora Joče- 
pienė, kun. A. Trakis, kun. Za
karauskas, Čikagos Savings and 
Loan Ass. bendrovės atstovas 
William Sebastian, Marquette 
Parko Balfo skyriaus pirm. J. 
Mackevičius ir kiti. Visi sveiki
nusieji pasidžiaugė gausiu su
važiavusiųjų skaičiumi ir lin
kėjo nesibaigiančios ištvermės, 
nežiūrint sutinkamų sunkumų.

Iš Balfo skyrių atstovų prane
šimų paaškėjo, kad yra pri
traukta nemažai naujų narių ir 
kad visi, senieji ir naujieji, dir
ba nuoširdžiai, pasišvęsdami. 
Tikimasi surinkti aukų daugiau 
negu praeityje kad buvo surink
ta. Gerus rinkliavai pamatus 
padėjo šie aukotojai: Dr. Rim
vydas šidrys, paaukavęs 500 
dolerių, Valerijonas ir Ona šim- 
kai — 300 dol., Midland Sa
vings and Loan Ass. — 200, Ma
rija ir Antanas Rudžiai — 200, 
Salomėja šamogienė — 500, An
tanas ir Karilė Rudžiai — 100, 
Margarita ir Jonas Krūpsi — 
100, Albina Prunskienė — 50.

Susirinkimo dąlyviai gausiais 
plojimais išreiškė gilią padėką 
aukotojams, geraširdžiams ir 
dosniems.

Balfo savanorių' armija pa
skelbė “karą” prieš badavimą, 
aprangos trūkumą, vaistų neda- 
teklių akupuotoje Lietuvoje, iš
tremtųjų kacetuose Sibire ir ki
tur į vargą patekusiems lietu
viams. Armijos “kariai” Ralfo 
vardu lanko namus. Mielas lie
tuvi, jeigu į Tavo namus, namų 
duris, pasibels Balfo rinkikai - 
kariai,-atidaryki' ne tik namo 
duris, bet ir savo širdį. Aukoki 
sulig išgale, nes Jūsų auka nu
šluostys daugeliui ašaras, pra
ilgins gyvenimą, pasotins išba- 
dėjusį. Su malonumu priimki
te rinkėjus ir užjauskite, nes jų 
ginklai yra meilė, pasišventi
mas — pagalba lietuviui.

Balfo vadovybė palinkėjo vi
siems pasišventusiems Balfo 
darbe sveikatos, ištvermės, ne
nuilstamo pasiryžimo. Balfo 
vadovybė reiškia /nuoširdžią 
padėką F. Pakel, Čikagos Sa
vings and Loan Ass. bendrovės 
prezidentei, už vaišes, už suteik
tą suvažiavimui patalpą, už fi
nansinę ir už visokią kitokią 
paramą, kurią Balfas dažnai 
susilaukia.

Stasys Patlaba

KOKIŲ ŽUVŲ GALIMA 
SUGAUTI MICHIGANE

CHICAGO. — Iš patikimų 
meškeriotojų pranešimų apie žu
vis Didžiuosiuose Ežeruose, ypač 
Michigano ežere, aiškėja, kad žu
vimi tie ežerai yra gerokai pra
turtėję. Salmon ir coho lašišų 
šiemet pagauta rekordiniais 
skaičiais ir svarais visais Wis- 
consinoj' Michinano, ir Indianos 
pakraščiais. Wisconsin© valsti
joje prie Sheboygen rekordinė 
coho lašiša svėrė 24 svarus ir 6 
uncijas, bet tai tik viena iš dau
gybės panašių sugautų. Ties Ra
cine pagauta Chinook veislės la
šiša svėrė 36 svarus ir 4 unci
jas, o prie Wewaunee 43 svarų. 
Chicagos srityje geriausios meš
keriojimo sąlygos esančios tarp 
Evanstono ir Waukegano.

WASHINGTONAS. — Illinois 
senatorius fResp.) Charles Per
cy nusiskundė, kad per ilgai nu
sitęsia nedarbo kompensacijos iš
mokėjimai bedarbiams ir papra
šė Darbo sekretoriaus pagreitin
ti išmokėjimus naujiems aplikan- 
tarns.' “Daugelis amerikiečių, 
kurie neteko darbo, lieka įstai
gų biurokratų visiškai pamirš
ti”, pasakė Percy.

— Derwinskis kalbės apie 
Helsinkį Kongresmanas Ed
ward Derwinski spalio 15 d., 8 
vai. vak. ALTo būstinėje 2606 
W. 63rd St., lietuvių, latvių ir 
estų spaudos atstovams praneš 
apie Baltijos valstybių klausi
mą "Washingtone po Helsinkio 
konferencijos. Kartu spaudos 
atstovai bus painformuoti apie 
ALTo suvažiavimą lapkričio 
mėn. 22 dieną Chicagoje.

— SL Charles, Illinois, mieste 
mirė Lietuvos kariuomenės sa
vanoris Andrius Butkūnas (But
kevičius) , 8 pulko vadas. Antra
dienį jis bus laidojamas St. 
Charles kapinėse. Jis gimė 1890 
metų gegužės 1 d. Šiaulių aps., 
Radviliškio vis., Gražonių vien
kiemyje. Karo mokyklą baigė 
Žitomire.

— Norintieji dalyvauti Chica
gos Lietuvių 'šachmatų Klubo 
individualiose pirmenybėse, t. 
y., tokiose, kur kiekvienas žais 
su kiekvienu, prašomi registruo
tis š. m. spalio 17 ir 24 dieno
mis Jaunimo Centre žaidimams 
paskirtoje klasėje (greičiausiai 
108 ar 106 toj). Turnyro daly
viai turi būti JĄ(V šachmatų 
Federacijos (United States 
Chess Federation) nariai arba 
jais tapti registracijos metu.
Ct. L. šachmatų Klubo Valdyba

REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui | Namai, Žemė — Pardavimui

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

, DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |”

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY .
Insurance. Income Tax

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

NEAR 71st & CALIFORNIA
— 2 FLAT BRICK

2—5% rooms. Gas heat. Garage. 
Evenings and weekends call 

925-9028 or 422-5545.

— Praeitame susirinkime nau
ju Chicagos Lietuvių šachmatų 
Klubo pirmininku išrinktas Vla
das Karpuška, o sekretomium 
— Aleksandras Zujus.

Cicero. Linksma vaidinimo 
popietė. Rengia JAV LB (Reg.) 
Cicero Apylinkės Valdyba, 
spalio mėn. 19 d. 3 vai. popiet, 
Šv. Antano parapijos mokyklos 
salėje, Cicero. Dalyvaus pro
gramoje solistė Jūratė Tautvi- 
laitė, o Vytauto Didžiojo šaulių 
Rinktinės vaidintojai suvaidins 
linksmą, Juozo Nemunėlio, 
dviejų veiksmų komediją “Pra
keiktas Raštelis”. Režisuoja 
Alfas Brinką. Bus kavutė ir 
vaišės. Veiks baras.

Kviečia visus linksmai pra
leisti popietę. Valdvba

(Pr).

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

Br«ng»nybėj, Lillcrodžiil, Dovinot 
vi»omt progom*.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli
Į fUetuvj kai liniuką 7^ FįA 

Chicagoje ;
ŲljLNORMANĄ 
d^fi^BURŠTEiNĄ 

263-5826 
6‘taigoa) ir 

677*84^9 (buto)
SKnSk

185 North Wab**b Avenue 
2nd Floor Chicago, ID. 60601

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

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

mūro garažas. Šeimai gyventi arti 
California ir parko. $21,500.

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45.500.

1% AUKŠTO NAMAS ir 2 auto 
garažas. Arti bažnyčios ir parko. — 
$18,000.

1% 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 salite užimti. Mar
quette Parke. $28-000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildvmai. Air 
cond. Karietai. įrengtas beisjnantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas, gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. laneai. 
$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, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante.-naujas .gazu šildvmas.’; Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

VALDIS
REAL ESTATE

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

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS, 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

......-_ _____ ................................ ■................>

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public, 

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

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau menus visų 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, Hl. 60609. Tel. VI 7-3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

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

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T»l»f.: REpubllc 7-1M1

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

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.
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