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MIRĖ ISTORIKAS ARNOLD TOYNBEE The car makers car production,19M '

Dvylikos tomy iš 3 milijony žodžiy 
pasaulinės istorijos apžvalgos autorius

YORK, Anglija. — Trečiadienį spalio 22 d. slaugymo namuose 
mirė sulaukęs 86. metus amžiaus garsusis britų istorikas Arnold 
Toynbee, kurios monumentalinis veikalas apie civilazicijų iškili
mą ir žlugimą iškėlė jo vardą visame pasaulyje. Prieš 14 mėnesių 
jis buvo gavęs širdies smūgį.
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PRIE BARIKADOS GINKLUOTI VYRAI 
SUĖMĖ VAŽIAVUSIUS AMERIKIEČIUS

Toynbee — Londono universi
teto profesorius emeritas, Bai
lio! kolegijos Oxforde garbės na
rys ir Britu Akademijos narys, 
buvo rašytojas ir mokslininkas. 
Be to jis abejų pasaulinių karų 
metais dirbo Britų Foreign (už
sienių reikalų) Office tyrinėji
mų departamente, buvo Man
chester Guardian koresponden
tas graikų — turkų kare 1921 
metais. Best pasaulinį garsą 
Toynbee įsigijo kaip istorikas.

“Istorijos studijos (A Study 
of History) ” yra tas didysis pa
minklas, kurį pradėjęs statyti 
1927 metais jis baigė rašyti per 
37 metus. Jo istorijos studijos 
apima 12 tomų ir talpina 3 mi
lijonus žodžių. Viską jis parašė 
ranka, be rašomos mašinėlės. 
Autorius tame pagrindiniame 
savo amžiaus darbe pasiryžo pa
daryti visos žmonijos istorijos 
sintetinę apžvalgą ir ištirti žmo
nijos “anatomiją” ir “morfo
logiją”.

“Istorijos studijoje” Toyn
bee išdėstė savo pažiūrą, kad vi
sos civilizacijos eventualiai su
smunka ir gaišta paprasčiausiai 
tik dėl tos priežasties, kad nesu
geba ar n enori reaguoti į iš
šaukimus. Kai kurie jo kritikai 
kaltino Toynbee esant pražūties 
(“sūdnos dienos”) pranašu, bet 
jis dar pern ai, būdamas 85 me
tų amžiaus, grįžo prie savo pra
našystės pasikalbėjime su Lon
dono savaitraščiu “Observer”, 
pareikšdamas, kad “išsivysčiu
sios” pasaulio tautos neužilgo 
pasijus gyvenančios ekonominia
me apsupime. “Gamtos prievar
tavimas dabar gresia pačiam 
žmogui tarša ir depresija (išsisė
mimu). Daugumas tokių išsivys
čiusių kraštų politikierių nedrįs
ta pasakyti visos tiesos... Dabar, 
kai prekybos sąlygos pradeda 
nusigręžti nuo “išvystytų” kraš
tų “tebeišsivystančiųjų” naudai, 
kaip į tai reaguoja “išsivysčiu
sios” (aukštos civilizacijos) pa
siekusios valstybės? Jos pasi
jus visam laikui apsuptos (ap
gulos stovyje), kuriame medžia
ginės gyvenimo sąlygos bus ma
žų mažiausiai tokios pat, kokios 
buvo dvejų pasaulinių karų me
tais”, pasakė Toynbee savo pa
skutiniame pareiškime.
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Manomo, jog tai yra ginklus padėti 
nenorinčiu palestiniečiy darbas

BEIRUTAS, Libanas. — Du JAV diplomatai, penktadienio 
rytą važiavusieji į priemiestyje esantį darbą, prie barikados buvo 
suimti, apklausinėti ir nuvesti į palestiniečių kovos centrą, — 
sako iš Beiruto ateinančios žinios. Libane esančios Amerikos 
pasiuntinybės patarėjai Charles Gallagher ir William Dykes Jr. 
vyko į darbą. Jiedu pakeliuje paėmė dvi arabes, dirbančias JAV 
informacijos įstaigoje. Jiedu taip elgdavosi kiekvieną rytą, kai 
Beirute prasidėjo neramumai.

VERTA REMTI 

DERWINSKIO REZOLIUCIJA

Visi lietuviai labai prašomi 
gausiau ršyti laiškus Atstovų 
Rūmų Foreign Affairs komite
to nariams Washington^ pra
šant, kad jie greičiau priimtų 
kongreso atstovo E. Derwinskio 
rezoliuciją 401. Komiteto narių 
pavardės ir laiškų tekstai buvo 
Naujienose. Juos galima gauti 
Altos būstinėje, 2606 W. 63 St, 
Chicago, B. 60629. Tel. 778- 
6900 arba 778-6901.

SACRAMENTO, Cal. — Pa- 
sikesintojos prieš prezidento 
Fordo gyvybę Lynettes (Squea
ky — “cypeklės”) Frome ad
vokatui reikalaujant, federal. 
Apygardos teismo teisėjas Tho
mas MacBridge nusprendė, kad 
prezidentas dešimties dienų bė
gyje turi po priesaika duoti už- 
rekorduotą savo paliudijimą, 
kaip kaltinamoji Fromme taikė 
prieš jį ištiestu revolveriu. Pre
zidentą apklausinėti galėsią gy
nybos ir kaltinimo advokatai. 
Vienas iš Miss Fromme gynėjų 
John Virga pasakė, kad prezi
dentas Fordas atrodo būsiąs 
“svarbiausias liudininkas”.

SAN DIEGO, Cal. — Psichia
trai, kurie tyrinėjo pasikėsinto- 
jos į prezidento gyvybę Saros 
Janes Moore protinį stovį, pa
reiškė, kad jie dar negali atsa
kyti ar kaltinamoji tinka daly
vauti savb teisme. Miss Moore 
buvo pasiųsta ištyrimui į Me
tropolitan Correctional Center 
penktą dieną po pasikėsinimo, 
kuomet ji paleido šūvį į prezi
dentą, išeinantį iš viešbučio San 
Francisco mieste rugsėjo 22 die
ną. Raportą apie pasikėsinto jos 
proto stovį psichiatrai prižadėjo 
pateikti San Francisco federali- 
niam apygardos teismui lapkri
čio 18 dieną.

LONDONAS. — Trys jauni 
airiai ir 18-metė mergina nu
teisti visam amžiui kalėti už me
timą bombų į dvi tavernas, kur 
žuvo 7 žmonės. Teisėjas Sir 
John Donaldson pareiškė nuteis
tiesiems, kad nuteisimas visam 
amžiui kalėti nereiškia, kad po 
10 ar 15 metų jie bus paleisti. 
Iki galės prašyti parolės, jie tu
rės privalomai atsėdėti nemažiau 
kaip po 3 metų, pasakė teisė
jas. i

KAIRO,' Egiptas. — Izraeli
tai ir egiptiečiai karininkai iš
vyko į Sinajų pradėti įgyven
dinimą padaryto sutarties tarp 
Izraelio ir Egipto. Pagal tą su
tartį, Izraelis turi ištraukti sa
vo karines pajėgas iš 2,000 kva
dratinių mylių Sinajaus terito
rijos, kurioje yra Abu Rudeis 
ir Ras Sudar naftos pumpavimo 
įrengimai prie Suezo įlankos.
‘ LONDONAS. — Britų vy
riausybė pranešė, kad ji steng
sis perkalbėti sovietus, kad bū
tų paleistas Spandau kalėjime 
daugiau kaip 30 metų laikomas 
buvęs Hitlerio pavaduotojas Ru
dolf Hess, kurs paskutinius 9 
metus sėdi vienui vienas visa
me kalėjime Amerikos, Angli
jos, Prancūzijos ir Sovietų Są
jungos žinioje. Vakarų sąjungi
ninkai pakartotinai pageidavo 
81 metų amžiaus Hessą paleisti, 
bet Sovietai paleidimui tebesi-: 
priešina. '

Statistikos lentelė rodo, kuri bendrovė daugiau pagamino automobiliy 1974 metais. Pasirodo, kad 
General Motors praeitais metais pagamino daugiausia automobiliu. Antrą vietą užima Fordas, 
trečią Chrysleris, o vokiečiu Volkswagen jau stovi ketvirtoje vietoje. Britai pagamino mažiau

sią automobiliu skaičių.

MAROKIEČIŲ BEGINKLIS ŽYGIAVIMAS
I SACHARA SUJAUDINO FRANKO v ir

Geriausieji draugai pataria generolui 
perleisti valstybes valdymą princui

MADRIDAS, Ispanija. — Ispanijos valstybės galva gavo šir
dies priepuolį, kai premjeras jam papasakojo apie Maroko kara
liaus organizuojamą “beginklę” marokiečių eiseną į ispanų val
domą Sacharą. Gen. Franko labai greai pažįsta tas Sacharos vie
tas ir Maroko karalių. Jam buvo sunku suprasti, kuriais sume
timais jis imtųsi tokio provokacinio žingsnio. JisPprivaTėjo žinoti, 
kad ispanai jokit] būdu negali leisti marokiečiams pagrobti veik 
šimtą metų valdomą Sacharą. Be to, ispanai įdėjo nepaprastai 
dideles sumas pinigų į Sacharos metalo kasyklas.

Franko nenori 
peleisti valdžios

Pasklidus žinioms apie gen. 
Franko širdies priepuolį, visa 
eilė atsakingų vadų pradėjo rei
kalauti, kad jis greičiau perduo
tų valstybės valdymą jo paties 
parinktam princui Karlos. Jiems 
atrodo, kad kraštas turi orga
nizuotis apsaugai, bet gen. 
Franko sveikata neleidžia jam 
imtis tokio darbo.

Opozicijos partijos taip pat 
panaudojo širdies priepuolį pa
geidaujamoms ir seniai lauktoms 
pakaitoms, bet pats generolas 
kitaip galvoja. Pirmas praneši
mas, paties gen. Franko padik
tuotas, sakė, kad valstybės gal
vos sveikata stiprėja. Dvi dienas 
ramiai pagulėjęs generolas tiek 
atsigavo, kad gali atsisėsti ir 
prie lovos atsistoti.

Franko šaukia 
apsaugos posėdį

Neaprimus reikalavimas per
leisti valdžią princui, Franko, pa
sitaręs su premjeru, ketvirtadie
niui sušaukė valstybės pasitari
mą krašto saugumo reikalais. 
Gen. Franko nori iš anksto pasi
ruošti, kad marokiečiai neįsiverž- 
tų į. ispanų Sacharą.

Be to, jis pranešė, kad penkta
dienį jis rengiasi dalyvauti mi- 
nisterių kabineto posėdyje. Gy
dytojai bijo, kad dar nesustiprė
jusi širdis vėl nepaguldytų gene
rolo. Šeima prašo perleisti vals
tybės valdymo reikalus jaunes
niems.

♦ Ispanai patyrė, kad Maro
ko karininkai organizuoja be
ginklių marokiečių maršą į is
panų Sacharą- Vietomis jau įvy
ko susirūpinimai prie sienos, 
bet pasienio sargai marokiečių 
neįsileido. Jeigu karalius Hasa- 
nas II nori pradėti karą, tai is
panai organizuos pasipriešini
mą. Ispanai ruošia dalinius Sa
charai ginti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Sekretorių Kisingerį į aero
dromą išlydėjo Kinijos užsienio 
reikalų ministras čao Kuanhua. 
Jo pareiškimas buvo šaltas, bet 
jis pareiškė pasitenkinimą, kad 
Amerika gali pasitikėti sutartais 
klausimais. Kinija laikysis su
sitarimo ir sieks platesnės darbo 
dirvos.

♦ Sekretorius Kissingeris va
kar jau pasiekė Tokijo ir tuo
jau susitiko su Japonijos prem
jeru bei užsienio reikalų minis
tru. Kissingeris informavo ja
ponus apie padarytus susitari
mus įvairiais pietų Azijos po
litikos klausimais.

♦ Sovietų valdžios praneši
mas sako, kad Veneros paviršių 
pasiekęs erdvėlaivis padarė ke
lias paviršiaus fotografijas, ku
rios rodo, kad šios planetos pa
viršius yra akmenuotas. Mėnu
lio paviršiuj yra balto smėlio dul
kių, o Veneros pavirčius yra gru
bus.

♦ Dr. Kazys Bobelis vakar 
Washingtone tarėsi su atsakin
gais valstybės departamento pa
reigūnais ir kongreso atstovais. 
Grįžęs Chicagon jis padarys pla
tesnį pranešimą apie lietuviams 
svarbius ir Washingtone aptar
tus klausimus.

♦ Iš Turkijos ateinančios ži
nios sako, kad turkų ambasado
rių galėjo nužudyti armėnai, ku
rie šiuo laikotarpiu mini kelias 
armėnų žudynių bangas Turki
jos teritorijoje. Tikslių duome
nų apie pasikėsinimą Vienoje 
turkai nebeturi.

Palestiniečiai nepajėgia iš
sikovoti Palestinos, tai jie ban
do pagrobti Libaną, — parlamen
tui pareiškė maronistas Siman 
Dveihi. Jis labai nepatenkintas 
dabartine vyriausybe, kuri ne
pajėgia nuginkluoti ir baigti be
ginklių žmonių žudymą visame 
krašte.

Policija neranda 
trijų žudikų

VIENA, Austrija. — Austri
jos policija apsupo visą kvarta
lą, iškrėtė kiekvieną įtariamą 
namą, bet niekur nerado trijų 
pasikėsinto jų, nužudžiusių tur
kų ambasadorių Danis Tunaligilį. 
Oficialus policijos pranešimas 
sako, kad “pasikėsinto  j ai išga
ravo”, nepalikdami jokio pėdsa
ko.

Nustatyta, kad vienas pasi- 
kėsintojas kalbėjo turkiškai. Jis 
paliko ant stalo revolverį, kuriuo 
nušovė turkų diplomatą. Ten pa
dėjo ir revolverio makštis. Vis
kas buvo labai gerai, suplanuo
ta ir apskaičiuota. Kol atėjo po
licija, pasikėsinto j ai jau galė
jo būti priemiesčiuose. Jie nau
dojo gerą Mercedes-Benz auto-’ 
mobilį, kurio niekur neranda.

Turkai mano, kad pasikėsin
to j ai galėjo būti Graikijos arba 
Kipro salos graikai, bet galėjo 
būti ir turkų opozicijos partija.. 
Tuo tarpu policija dar neturi 
jokio pėdsakų, leidžiančių jiems 
rimčiau paspekuliuoti. Pasikė- 
sintojų ieško keliose Balkanų 

.valstybėse.

DERYBOS SU ISPANIJA
WASHINGTONAS. — Vals

tybės departamentas, kaip aukš
ti pareigūnai pareiškė, ryžosi 
kreiptis į Kongresą gauti pri
tarimą deryboms su Ispanija dėl 
karinės, politinės ir ekonominės 
sutarties ir bendrai dėl santykių 
tarp šių valstybių.

Narkotikus liečią įstatymai federali
nės valdžios norima pakeisti ta pras
me, kad maliau bOty kreipiama dė
mesio i marihuaną, bet daugiau j ki
tus stipriuosius "vaistus", kaip ba
ilią, kokainą ir kitus. FBI direktorius 
Clarence M. Kelley tokiam marihua

nos iiskyrimui yra prieiingas.

Pro barikadą pravažiuojančius 
amerikiečius sulaikė ginkluoti 
vyrai. Vienas apklausinėjo, kur 
jie važiuoja ir ką veža. Ameri
kiečiai buvo iškrėsti, patikrin
ta ir jų naudojamas automobi
lis. Amerikiečiai buvo nuvesti 
tolimesniam apklausinėjimui. 
Ginkluoti vyrai sulaikė ir darban 
vežamas dvi libanietes. Jas taip 
pat apklausinėjo, bet tuojau pa
leido. Jos pirmos pranešė Ame
rikos ambasadai apie dviejų dip
lomatu suėmimą.

Birželio mėnesį ginkluoti pa- 
i lestiniečiai buvo pagrobę JAV 
aviacijos pulkininką Ernest MorT 
gan. Pradžioje norėjo stambios 
išpirkimo sumos, bet vėliau pa
leido ir be pinigų. Išaiškino, kad 
Amerikos aviacios pulkininkas 
tarnavo Turkijoje ir skrido iš 
Pakistano. Pulk. Morganą pa
lestiniečiai paleido, kai Libano 
valdžia davė jiems maisto.

Libano vyriausybė labai susi
domėjo amerikiečių pagrobimu. 
Premjeras Rašid Karami ėmė
si priemonių nustatyti, kas ga
lėjo tuos du diplomatus pagrob
ti. Premjeras žino, kurioje vie
toje jiedu buvo pagrobti. Jam 
taip pat žinoma, kuri ginkluota 
gauja ketvirtadienio rytą “ėjo 
sargybas” prie Beiruto priemies
čio barikadų. Premjeras yra be
jėgis grobikams suvaldyti. Jis 
keliais atvejais tarėsi ir susi
tarė su veikiančių Libano parti
jų vadais apie taiką ne tik sosti
nėje, bet ir visame Libane. Vie
ną dieną susitaria nutraukti už
puldinėjimus ant nekaltų žmo
nių, bet netrukus kuriame nors 
kvartale prapliumpa kulkosvai
džiai ir rankinės granatos. Daž
niausiai užpuolimus pradeda pa
lestiniečiai, kurie gauna įsaky
mus iš Sirijos.

Amerikos ambasados turi vals- 
bės sekretoriaus Įsakymą nepra
dėti jokių derybų su užsieniuose 
veikiančiom ginkluotom gaujom. 
Nemanoma, kad amerikiečiai im
sis priemonių susižinoti su gro
bikais, bet ambasada pareiškė 
protestą Karami vyriausybei ir 
pareikalavo tuojau paleisti pa
grobtuosius.

Kaip Gallagher, taip ir pa
grobtasis Dykes Jr. kelis metus 
dirbo Filipinų salose, šių metų 
balandžio mėnesį iš Filipinų sa
lų jiedu buvo perkelti į Libaną, 
kur ramiai ėjo diplomatines pa
reigas. Amerikos ambasada ma
no, kad vyriausybė šiandien nu
statys, kas ameriMiečius pa
grobė.

Ričardas Niksonas 
vyks į Kiniją

BUENA PARK, Kai. — Buvęs 
prezidentas Niksonas^neriasi 
skristi į Kiniją, — pareiškė ra
binas Baruchas Koriffas, kelias 
valandas kalbėjęs su Niksonu.

— Kvietimą atvykti į Kiniją 
atsiuntęs pats Mao Cetungas. 
Labai draugingai priėmęs buvu
sį prezidentą pirmoje savo kelio
nėje. Pirma Kinijon rengiasi 
Niksono duktė Julija Eisenho- 

. verienė ir josios vyras, o vėliau 
ten skridęs ir buvęs prezidentas.

— Rabinas Korff tvirtina, kad 
buvęs prezidentas tris ketvirta
dalius savo laiko yra paskyręs 
atsiminimams rašyti. Jis jau pa
rašęs didoką pluoštą apie įvai
rius krašto valdymo aspektus.

Alabamos aubernatorius 
skubiai apleido Berlyną
BERLYNAS. — Paslaptingas 

balsas pagrasino Alabamos gu
bernatoriui George Wallace, kurs 
šiomis dienomis važinėjasi Eu
ropoje, jį nužudyti.

Wallace nuvykus prie Berlyno 
“gėdos sienos” ir per užtvaras 
bežiūrint į komunistų pasigrob
tą rytinę Berlyno pusę, kažkoks 
vyras vokiečių kalba per telefo
ną pasakė viešbučiui, kuriame 
buvo Wallace apsistojęs, kad 

“raudonosios armijos kareiviai 
jį nužudys. Mes tai padaryti 
pajėgsime”. Bet policijai viešbu
tį apstačius ir astuoniais auto
mobiliais jį palydėjus į aerodro
mą, grasinimas neįvyko.

Kinijos interesai Afrikoj
DAR ES SALAAM, Tanzanija, 

Afrika. — Kinijos vienas didžių
jų projektų Afrikoje sėkmingai 
baigtas — pastatytas §500 mili
jonu kaštavęs 1,200 mylių ilgumo 
geležinkelis, kuriuo Zambija su
jungiama su Indijos okeanu Af
rikos rytuose. Projektas baig
tas visais metais anksčiau negu 
buvo sutarta kontrakte. Gele
žinkeliui pastatyti 60,000 dar
bininkų dirbo 5 metus nutiesda- 
mi po 4 mylias per dieną. Ge
ležinkelis pavadintas l huru 
(Laisvės) Geležinkeliu. Juo bus 
išgabenama Zambijoj gaunama 
vario rūda ir kiti metalai, kurių 
pietinėje Tanzanijoje esama 
daug, tik dar neeksploatuojama.

♦ Gydytojai nustatė, kad gen. 
Franko širdis dar stipri, tiktai 
užsidegę jos vožtuvai. Ieškomos 
priemonės vožtuvėlių uždegimui 
sumažinti.

šilčiau, debesuota
Saulė teka 7:13, leidžiasi 5:57.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VIČIUS

Kortos vežėjams Vyskupo pamoka

(Iš pasakojimų apie 
Vysk. M. Valančių)

I šv. Petro ir Povilo atlaidus 
Varniuose buvo suvažiavę daug 
kunigų ir apylinkės dvarininkų. 
Dėl to vyskupo arklidėje buvo 
daug arklių ir vežėjų, kaip jo- 
marke. Kai kurie vežėjai buvo 
daug pasaulio matę ir daug ži
nojo. Daugybei susėdus ir sto
viniuojant dideliame vežėjų 
kambaryje, vienas vežėjų ėmė 
pasakoti visokius linksmus nuo
tykius. Besiklausydami ir besi
juokdami, jie visi ten, matyt, ir 
negirdėjo, kada skambino sumai,

Svečiams išvažinėj us, buvo dar 
vienas nuotykis. Virtuvėje mo
terys, suplovusios indus, sudeda 
juos j langą, pro kurį paduoda
mi valgiai. Kredensorius iš ten 
paima brangaus porcelano dvi
dešimt keturių lėkščių virtinę, 
norėdamas jas padėti j spintą, 
bet besisukdamas slysteli, ir vi
sos lėkštės nurieda ant grindų. 
Moterys aikteli iš susijaudinimo, 
o kredensorių išmuša devyni pra
kaitai. Kas dabar daryti? Ak- 
mistrinė patarė tuojau eiti pas 
vyskupą ir išsiaiškinti.

— Parodyk, kaip tau atsitiko.
ir niekas i bažnyčią neišėjo.

Staiga atsidaro durys ir tarp
dury pasirodo vyskupas Valan
čius. Tuojau pasakorius nutilo, 
ir sustoję visi laukia, kas čia 
dabar bus. O vyskupas, rūsčiai 
apžvelgęs išsigandusius vežėjus, 
ištraukęs dvi kalades kortų, nu- - 
metęs ant stalo ir išeidamas pa
sakęs:

- Grajykite kortomis, jei į 
bažnyčią neinate, bet ne darbo 1 
nebūkite! Domas Bumeikis

— paliepė Valančius, išklausęs 
kredensorių.

Valgykloje kredensorius rodo, 
kaip čia jam yra atsitikę.

— Ne, Joni, tu paimk iš bu
feto tiek pat lėkščių ir tada man 
parodyk, — įsako Valančius. 
Kredensorius porą kartų laimin
gai nuneša lėkštes.

— Matai, jau du kartus pra
ėjai nepaslydęs! Ar tik tu ne 
tyčia -anas lėkštes sudaužei? —: 
sako vyskupas.

Kredensorįui pasidaro visiš-

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva'kalba, gražiai išleista', 
raj psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija.

psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.
Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 

kitas knygas galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekj ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
- f .

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

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: žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms1 Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus _  myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

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

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

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 beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIĖTĖS 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 psl. $1.50. Yra taip pat 
Išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3,00.

O. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

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

Vincas žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
84 psl. Kaina SI.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridadant 
čakj ar pinlpinf perlaida.

kai karšt?.
— Na, dar kartą praeik, aš 

noriu gerai pamatyti, — parau
gina Valančius, tarytum gerai 
nematęs.

Paskutini kartą mėginant, kre- 
densoriui šovė galvon akiplėšiš
kai drąsi mintis. Paėmęs slyste
lėjo ir paleido jas aslon.

Valančius nežymiai šypteli.
— Išmesk šukes lauk. — pasa

kė išeidamas.
Po kelių savaičių iš Prancūzi

jos buvo gauti nauji indai.
Domas Burneikis

Be generacijų skirtumo

New Jersey valstijoje paste
bėta duonai vežioti mašina su 
užrašu “B. Newman & Son” vie
noje pusėje ir “J. Newman & 
Father” kitoje mašinos pusėje.

Kasdieninė invazija

Dabartinis žmonių prieauglis 
prilygsta 20 marinų divizijų in
vazijai. Žinoma yra skirtumas, 
nes marinai būna aprūpinti mais
tu ir gyvenimu žemyne, o nau
jagimiai ne.

Vienas Chicagos Bridgeporto 
dipukas vis kalba, kad Dievas 
negerai padarė: sutvėrė jį bajo
ru, bet pamiršo įdėti pinigų į ki
šenę... S. Bukis

Senelės paslaptis
Senelė pasakojo savo drau

gėms apie šaunią gimimo dienos 
puotą. Viena draugė klausė:

— O kiek, mieloji, turite me
telių ?

— Ar jūs galite išlaikyti pa
slaptį? — paklausė senelė. Pa
gauta dar didesnio žingeidumo 
draugė užtikrino:

— Žinoma, kad galiu.
— Aš taip pat galiu, — pasa

kė senelė.
Tarša ir ekonomika

Vienos bendrovės konferenci
jų kambarys buvo visuomet pa
skendęs cigarečių ir cigarų dū
muose. Tos bendrovės jaunas 
inžinierius gavo uždavinį iš
spręsti oro taršos problemą ta
me kambaryje. Jis pateikė to
kias rekomendacijas ? •

1. Įrengti didesnę ventiliaci
jos sistemą bendruose šildymo 
ir vėsinimo įrengimuose. Numa
tytos išlaidos 3,000 dolerių.

2. Vietoj virš minėtų įrengi
mų galima iškabinti “Prašoma 
nerūkyti” plakatėlius. Numaty
tos išlaidos 3 doleriai.

Visi dirbo

Grįžęs iš darbo tėvas klausė 
vaikus, ką jie gero padarė?

— Mes buvome geri, — atsa
kė Birutė. — Aš ploviau lėkš
tes...

— O aš jas šluosčiau, — gyrė
si Algirdukas. .

— Ką tu veikei ? — klausė tė
vas mažąjį Vytuką.

— Aš rinkau sudaužytų lėkš
čių šukes, — išdavė paslaptį Vy
tukas.

Atsargi senmergė
— Aš niekuomet neištariau 

žodžio, kurio vėliau galėčiau, gai
lėtis, — gyrėsi senmergė.

— P ar tai apsimokėjo?
— Nežinau, nes dar vis esu 

netekėjus. .

Mėsinėje
Pirkėja buvo nepatenkinta 

aukštomis mėsos kainomis ir sa
kė:

— Ką?! Du doleriai už svarą 
maltos mėsos? Tai lupikavimas! 
Jūsų konkurentas parduoda už 
dolerį tokią mėsą. -

— Tai kodėl iš.jo neperkate?
— klausė mėsininkas.

— Kad jis dabar neturi.
— Kai aš neturėsim, tai parda- 

vinėsiu tik po 50 centų. — pa
sakė jai mėsininkas.

Pas psichiatrą

— Aš esu susirūpinusi savo 
jauniausiu sūnumi, — aiškino 
senyva moteris psichiatrui. — 
Jis mėgsta laipioti po medžius. 
Viename jų jis pasistatė name
lį ir jame praleidžia visą laisva
laikį.

— O tai yra visiškai normalu, 
ramino ją psichiatras. — Dėl to
kių dalykų jūs visiškai nesirū-

— Taip aš iki šiol ir dažiau. 
Bet dabar jis nori, kad ir jo 
žmona ten su juo būtų...

Pranašiškas sapnas
22 komunistų partijos suva

žiavime Maskvoje vienas atsto
vų sėdėdamas surikęs baJsu: 
"šalin Chruščiovą!” šalia sėdin
tieji ėmė jį drausti ir klausinė
ti, kodėl jis taip neatsargiai el
giasi.
, — Aš buvau užsnūdęs ir sap
navau, kad jau 23-sis suvažia
vimas, — atsakęs atstovas.

(Šis anekdotas buvo pranašiš
kas, jis jau kursavo prieš 23 su
važiavimą, dar Chruščiovui te
besant valdžioje). . ,

K. Pleperis

Kuris geresnis
Du Tarybų Sąjungos piliečiai 

kalbasi. Vienas klausia kitą:
— Kaip jums atrodo, kuris 

mūsų valdovų geresnis? . -
— O iš ko galiu nuspręsti?
— Na, juk vistiek žinai, kaip 

prie kurio žmonės jautėsi ir jau
čiasi.

• — Tą galiu pasakyti. Prie Le
nino žmonės jautėsi kaip tam-; 
šiam tunely: visi matė šviesą ir 
ėjo pirmyn; prie Stalino — kaip 
autobuse, kur. vieni sėdi, kiti sto
vi, ir visus krato; prie Chruščio
vo — kaip lėktuve, kur vienas 
vairuoja, o kitiems darosi bloga; 
prie Kosygino su Brežnevu" — 
kaip gimdymo namuose, kur lau
kia, ir patys nežino ko.

(Iš Krizio Pleperio 
“77 Anekdotai”)

Tėvas ir sūnus
— Jūsų sūnus duoda man dau

giau arbatpinigių, pone, — pasa
kė šoferis. _ , '

— Tas gali būti. Matote, jis 
turi turtingą tėvą, o aš jo ne
turiu, — aiškino tėvas.

Dievas girdi

Vakare vaikas kalbėjo poterius 
labai tyliai. Motina jam pasakė:

— Kalbėk, Vyįtūk, garsiau. 
Aš visai negirdžiu.’

— Aš ne tau, mama, įr kal
bu, — atsakė Vytukas': k ; **''

Prašė nesirūpinti_.

Pacientas: “Ar aš tikrai ser
gu plaučių uždegimu? Atsitin
ka, kad gydytojai išrašo vaistus 
nuo plaučių uždegimo, o ligonis 
miršta visai nuo ko kito”.

Gydytojas: “Prašau nesirūpin
ti. Kai aš išrašau vaistus nuo 
plaučių uždegimo, tai ligonis ir 
miršta nuo plaučių uždegimo”...

Meškeriotojai neapsirinka

Vienas Kanados medžiotojų 
bei meškeriotoji) vadovas paga
liau atsisakė era kartu bei ve
džioti medžiotojus, o teikti pa
tarnavimus vien meškeriotojams.

— Kodėl? Ar meškeriotojai 
Tamstai daugiau pinigų duoda?, 
— teiravosi turizmo viršinin
kai.

— Ne. Visai he. Bet iki šiol 
nė vienas meškeriotojas dar nė
ra manė palaikęs žuvim, — atsa
kė vadovas.

Kiti atsakyjmai

Alumnas per suvažiavimą ap
lankė savo senąją: kolegiją. Jis 
pamatė profesorių tikrinant at
sakymus ir pastebėjo, kad klau
simai yra tokie pat, kaip jo lai
kais prieš dvidešimtmetį. Pro
fesorius į jo pastabą atsakė:

— Klausimai yra tie patys, 
bet į juos dabar visai kitokie 
atsakymai...

Magaryčios

? Pritariant benzino taupy
mui reikia pakelti ne ranką, bet 
dešinę koją.

• Vienas iš malonumų skai
tyti senus laiškus, kad nereikia 
į juos atsakyti.

• Benjaminas Franklinas pa
sakė: “Labiausiai pasigailėjimo 
vertas nemokąs skaityti žmogus 
lietingą dieną”. Tą pat galima 
sakyti apie Naujienų neskaitan
tį politikierių arba visuomenės 
veikėją.

• Nesulaukusi komplimentų 
virėja tarė “Ai maldoje už 
maistą yra ir padėka už jo pa-' 
gaminimą?”

: Sovietai Amerikoje 
pirko tris bankus 
SACRAMENTO, Calif. — UPI 

pranešė, kad kažkoks biznierius 
iš Hong Kongo, Amos Dave, nu
pirko tris Kalifornijos bankus, 
sumokėdamas $11 milijonų, ku
rių žymi dalis ar visi yra vieno 
Sovietų Sąjungos banko pinigai, 
laikraštis Sacramento Bee pra
neša, kad Dave nupirko po vieną 
banką Frensono, Lake Tahoe ir 
Burlinghome, kad jam pinigus 
davė Maskvos Liaudies Banko 
skyrius Singapore ir kad tas ban
kas yra Sovietų valdžios nuosa
vybė.

• Drambliai gyvena ilgiau 
už žmones gal dėl to, kad jie ne
sirūpina numesti svorį.

ą Paštininko pastaba ant grą
žinamo laiško: adresatas mirė: 
būsimo adreso nenurodė.

• Vieną studentą, grįžusį iš 
kolegijos, tėvai tegalėjo atpa
žinti tik iš pirštų nuospaudų.

• Moterys skelbia lygybę, bet 
geriausias jų draugas tebėra dei
mantas, o vyrams — šuo.

g Atminties stiprumas pa
aiškėja, kai norime ką nors už
miršti.

• Yra teorija, kad kas nege
ria, nerūko, nepersivalgo ir yra 
santūrūs mteilėje ilgiau gyve
na, bet dar niekas tos teorijos 
nėra išbandęs.

• — Nesi pilnai subrendęs, 
jei atsimeni savo žmonos me
tus, bet pamiršti jos gimtadie
nį.

g Labiausiai nervuojasi tie, 
kurie nori greitai užbaigti dar
bą arba reikalą visai jo nepra
dėję.

® Jei pastebėsite šypsantis 
dėl nepasisekimo, tai žinokite, 
kad jis žino ką kaltinti.

@ Tik visai pasenę nesimo
ko naujų išdaigų 'ir anekdotų.

Surinko ir supilstė
K. Petrokaitis

Požemio traukinio 
nelaimėje žuvo 32
MEKSIKOS MIESTAS. — 

Pirmadienį iš darbo važiuojančių 
žmonių pilnas požeminis trau
kinys visu greičiu atsimušė į 
priešais jį staiga sustojusį kitą 
traukinį. Traukinių susidūrimo 
priežastis buvusi ta, kad pirma
jame traukinyje kažkas patrau
kęs stabdį. Iš sulaužytų vagonų 
kol kas išimta 32 žuvusių, o spė
jama, kad baigus vagonus va
lyti, žuvusių skaičius gali siekti 
iki 50. Tai pirmoji nelaimė nuo 
poženiinio traukinio Meksikos 

mieste pastatymo.

Ar Sacharovui leis 
išvažiuoti ir grįžti? 
KOPENHAGA. — Sovietų val

džia yra nutarusi netolimoje 
ateityje ištremti Nobelio laurea
tą ir civilinių teisių kovotoją

mokslininką, vadinamą "sovietų 
atominės bombos tėvą" Andrejų 
Sacharovą be teisės jam grįžtu

Sacharovas, kuriam už neilsta- 
mą kovą dėl žmogaus asmens 
teisių šiomis dienomis buvo pa
skirta Nobelio premija, žada as
meniškai vykti j Kopenhagą pre
mijos atsiimti, bet dar nežino ar 
sovietai jį išleis, arba išleidę ar 
beįeis grįžti, kaip nebeleido Sol
ženicynui.

Pagrobė, nužudė 
ir pats nusižudė 

į-CANON CITY, Colorado. — 
Ginklu grasindamas pagrobęs 
autobuso laukiančią nepilnametę 
mergaitę tūlas Thomas Arthur 
Kyer, 28 metų amžiaus, nusiga
beno ją j savo namo rūsį ir už
sibarikadavo. Kai .policija pa
galiau barikadas pašalino, pikta- 
daris buvo pagrobtąją mergaitę 
nušovęs ir tuo pačiu šautuvu pats 
nusišovęs. • ~
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SAVINGS...! 
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PETR. TARULIS

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

Jo kūrybos momentų apybraižos.
(Tęsinys)

Ypatingo dėmesio vertas Re
richo manifestas dėl kultūrinių 
vertybių apsaugos, kilus Karui. 
Jo iniciatyva buvo sudarytas 
šiuo tikslu tarptautinis paktas, 
kurį ratifikavo visa eilė valsty
bių ir tasai paktas pradžioje bu
vo vadinamas Rericho paktu.

Muzikas ir kompozitorius Čiur
lionis ateidamas į tapybą, jau 
turėjo drausmingą detalių ir 
niuansų vertinimą kūryboje. O 
ypatingai jam gelbėjo muzikoje 
vyraujantis ritmas, kurs nuosta-

tiu būdu praturtindavo Čiurlio
nio tapybinius darbus, juos pa
gilindamas ir sustiprindamas jų 
poveikį.

Čiurlionio tematika, jo meni
niai — idėjiniai užmojai pirmu
čiausia patraukia dėmesį ir ver-, 
čia gėrėtis jo paveikslais. Bet 
vis tik jis galingas savo grynai 
tapybiniais vaizdiniais sugebėji
mais. Savo kūryboje jis pas iro- j 
do, kaip modernus dvidešimtojo 
amžiaus avangardinis meninin- ' 
kas, daugeliu atvejų pralenkęs 
savo dienų tapytojų pasiekimus

Čiurlionio išraiškingumas tie- 
siog nuostabus. Jeigu, sakysim, [Į 
jis Lietuvių Dailės parodos pla- JL 
kate piešia saulę, tai ji tokia di- ' 3 
džiulė, erdvėje dominuojanti, kad ■ 
simboliniu būdu atitiktų daili- |r 
ninko užmanymui, šimtų-šimtai 
dailininkų piešė Zodiako ženklus, Į lJ 
Bet Čiurlionio Zodiako ženklai i < 
savo išraiškingumu pralenkia U 
daugelį tos srities pastangų.

O dažnai Čiurlionis nepapras
tai subtilus ir pasižymi ypatin- 
go švelnumo niuansais bei de-

l

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kapas Rasų kapinėse, Vilniuje, kurį 
kasdien lanko vietos ir atvykę užjūrio lietuviai.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
kokiąNaujienose galima gauti puikię knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną.
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 psl. _______
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

I dalis. 208 psl., įrišta — $3,00, minkštais vir- 
$3,00. minkš-

$6.00
$6.00
Gra-

$5.00

RIJA.
Sėliais — $2,00; H dalis, 225 psl,, Įrišta 
tais viršeliais ___________________

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

$2.00
$5.50

$5.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. __________________
P. LIūdziuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL  ...... .........................——--- .........
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai

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

puslapiai _________________________________
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

$1.00

$3.00

$3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, IH. 60608. — TeL HA 1-6100

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiunse* gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AugustaltyH • Vilč lūnl.n., ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50i
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. Anatolllus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
7. Nadas R asteniją TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

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

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl, $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
12. Petras Šagalas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. * * ‘ “.....................*........." .......... ................ .. ........
14.
15.
18.
17.

55 psl.
18.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienn 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderj.

- kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia

Petras Šagalas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00. 
Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. S1.00.
Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50. 
Alfonsas Tyruolis- METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 
$1.00.
Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

U u 1 u n vr

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

talėmis. Stebina staigiai atsira
dęs pienės pūkelis, o žvakių lieps
nelės jaudina kiekvieną jautrią 
širdį. Čiurlionio nedideliam pa
veiksle lietus taip pavaizduotas, 
kad tasai lietus žiūrovui yra vi
sai arti ir gyvai jaučiamas.

Čiurlionio paveikslai pirmu 
žvilgsniu netarpiškai įspūdingai, 
lyg jie būtų nupiešti vienu ypu, 
bet vėliau jų techniką analyzuo- 
jant, paaiškėja kaip daug daili
ninko dirbta ir kaip jo giliai gal
vota.

čiurlionio paveikslai dažnai 
pasižymi, kaip tyrinėtojai paste
bi, savo daugiaplaniškumu,, 
kompEkuota ir sudėtinga kom
pozicija, juose daugybė niuansų 
ir išieškotų detalių. Bet visa tai 
sujungta į visumą, kuri išreiš
kia autoriaus pagrindinę meninę 
idėją. :

Čiurlionis anksčiau, negu kas 
kitas, pajuto besiartinančios epo
chos dramatizmą. Dailininko pa
sąmonėje jau brėško tie prieš
taringi veiksniai, kurių galioje 
atsidurs žmogus naujoje savo 
būklėje. Gėrio ir blogio kova 
žmogaus gyvenime pranašingai 
pavaizduota Čiurlionio darbuose. 
Atidžiai stebėdami meno tyrinė
tojai daro tokias išvadas, kač 
daugelis jo paveikslų, tai jo dva
sinės Įtampos, jo giliai širdyje 
nuslėptų polėkių išdava. Čiurlio
nis nėjo tapyti naujo paveikslo 
ramiu akademiniu nusiteikimu. 
Jo daugelis meninių užmojų pa
sižymi staigumu, lyg kibirkštys 
žėrinčios tamsoje.

Koks paveikslų vertintojas 
priimtinas Čiurlioniui

Javyga Čiurlionytė savo atsimi
nimuose mini, kad Konstantinas 
nenorėdavo savo paveikslus aiš
kinti. Vilniuje buvo garsi Petro 
Vileišio žmona, kuri buvus ne
paprastai išdidi, kad net lietu
vių tarpe ją vadindavo “Vilniaus 
gubernatorium”. Čiurlionis kar
tą pasijuokęs iš jos, kai ji parei
kalavus jo paveikslus paaiškinti.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato peL, daug paveikslų. Kaina 12.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, uisakiusioe 10 ar daugiai egsempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo lilaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arDa pa siunčiant čekį ar Money or

deri tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Pamačius paveikslą “Malda”, ji 
dailininko paklausius: — Kokia 

. malda ? — Jis atsakęs “Tėve Mū- 
• su” — Aha! — ji buvus paten

kinta. O čia pat dailininkas pa
rodęs kažkokias gauruotas būty
bes ir išaiškinęs: — Čia “Sveika 
Marija”. Ir tuojau apsisukęs ir 
iš kambario pasišalinęs.

šį epizodą galima būtų paaiš
kinti bent tuo, kad dailininkas 
labai nemėgo išdidumo. O iš ki
tos pusės, jam nesinorėjo savo 
darbus nupiginti banaliais aiški
nimais. Aplamai, dailininkas vi
sada būdavęs pabrėžtai nervin
gas, kai iš jo buvo reikalaujama 

. tokių paaiškinimų kokių ir šian- 
■ dien tam tikras skaičius žiūrovų 
; pasigenda-. .

Plačiai žinomas mokslininkas, 
tada dar studentas, prof. Zigmas 
žemaitis j savo pasiteiravimą.
— Ką būtent reiškia jo paveiks
lai, gavo tokį trumpą atsakymąf
— “Dailininko pareiga išreikšti 
paveiksle tai, ką jis nori, o žiū
rovo pareiga jį suprasti”.

Minimų atsiminimų autorės 
žodžiais, Čiurlionis grįžęs iš Vil
niaus į Druskininkus, plačiai pa
sakojęs savo įspūdžius iš dailės 
parodos. Jis dažnai lankydavęs 
parodą ir stebėjęs žmones. Jis 
tėmydavęs, kaip, žmonės priima 
jo darbus.

Niekieno nežinomas, nepaste
bimas, nuošaliai laikydamasis, 
jis klausydavo ką žmonės kalba. 
Daug įvairiausių nuomonių: vie
ni ilgiau sustodavo ties jo vienu 
kitu paveikslu, kiti praeidavo pro 
šalį. Brolis sakė, kad vienas 
kunigas, pasijutęs tarsi asme
niškai įžeistas, net sušukęs:

‘— Tas Čiurlionis, tai jau per
daug! — ir baisiai nepatenkin
tas, nuėjęs į kitą salę.

Konstantinas girdėjęs, kad 
kažkas bandė aiškinti, kad jo pa
veikslai — tai ateities vizijos, 
kad jie esą pranašiški ir 1.1. Bet 
vieną dieną, kai parodos kamba
riai aptuštėjo, įėjo toks sau pa
prastas žmogus. Atrodė, kad čia 
eilinis parodos lankytojas, apsi
rengęs visai paprastai, tik jo 
akys Konstantinui pasirodė švie
sios ir skaidrios. Jis, matyt, ki
tus kambarius jau buvo apžiū
rėjęs, bet čia įėjęs jis godžiai 
įsmeigė žvilgsnį į iškabintus pa
veikslus. Lankytojas sustojo 
ties vienu paveikslu ir jo veidas 
nušvito. Neilgai stovėjęs ties 
šiuo paveikslu, jis beveik pribė
go prie kito, čia jo veidas visai 
pasikeitė. Kažką pats sau mur
mėdamas, priėjęs visiškai arti, 
pirštais palietė paveikslo kampą, 
tuoj pat atsitraukė nuo jo ir ban
dė žiūrėti iš tolo. Jo veide atsi
spindėjo tiek įvairiausių jaus
mų — ir džiaugsmas, ir nuste
bimas, ir trumpalaikiai liūdesio 
šešėliai. Ilgai stovėjo prieš kaž-

kurį paveikslą ir pradėjo nepa
prastai jaudintis. Jis greit 
žingsniavo nuo vieno paveikslo 
prie kito, o kartais grįždavo vėl 
atgal. Pagaliau jis pradėjo ap
linkui dairytis, lyg ieškodamas 
su kuo dabar savo įspūdžiais pa
sidalyti. Atrodė, kad jam baisiai 
reikalingas žmogus, vis vien kas, 
kad tik jis galėtų išsipasakojti, 
viską pasakyti, kas buvo jo šir
dyje. Visoje salėje buvo tik pat
sai Čiurlionis. Konstantinas sto
vėjęs kampe ir tėmijęs šį paro
dos lankytoją, vėliau pasakojo, 

j kad tasai žmogus jam pasidarė 
neišpasakytai artimas, lyg jisai 
pats būtų troškęs dabar surasti 
žmogų, su kuriuo galėtų kalbė
tis. Jis sakė, kad tuo metu jis 
pats baisiai norėjęs būti supras
tas, pasakyti viską, kas dar ne
pasakyta, kas dar nesurasdavo 
savos formos. Tasai žmogelis, 
aišku, nepažino Čiurlionio, bet 
jam pasakė: — Eik tamsta čio
nai, pažiūrėk! Ir čia pat jis pra
dėjo vaikščioti nuo vieno pa
veikslo prie kito, šūkaudamas: 
— “žiūrėkit, žiūrėkit, ar matot? 
O kai sustodavo prie kurio nors 
paveikslo, tai vis klausdavo: Ar 
matot? Ar ne tiesa? Pažiūrėkit/. 
Pagaliau jis atsigrįžo į Čiurlionį 
ir sušuko:

— Aš čia nieko nesuprantu, 
bet man baisiai patinka...

Čiurlionis šiuos įspūdžius pa
sakodamas saviškiams, dar pri
dėjęs:—

— Tai buvo įdomiausias iš vi
sų žiūrovų parodoje ir geriau
sias mano kritikas. Aš išėjau 
iš parodos į gatvę ir nustebęs 
vaikščiojau. Pasidarė kažko ne
ramu. Argi mano paveikslai duo
da tiek daug džiaugsmo ”

šis vaizdas, taip tariant, gan
ias iš antrų rankų. O dar reikia 
atsiminti, kad viskas buvo para
šyta jau dešimtmečiams praė
jus. Bet vis dėl to yra labai daug 
daug duomenų, kad šio epizodo 
pagrindinė esmė pasiliko neuž
temdyta..

'šis vaizdelis leidžia suprasti 
kokių žiūrovų Čiurlionis laukda
vo savo paveikslams, o taip pat 
išryškina dailininko troškimą ne
tarpiškai kalbėti į žiūrovą tapy- 
'binėm priemonėm. Tas žmogelis, 
sakydamas, kad čia jis “nieko ne
supranta”, atvirkščiai—dailinin
ką įtikino, kad jis iaip tik pui
kiai supranta pagrindinius jo

Žemaičiai lai”, t. y. bunco party, kuriai 
klubas jau nuo seniau ruošiasi

žemaičių Kultūros Klubas tu- dėl lapkričio 2-os dienos. Gin- 
I rėjo savo mėnesinį susirinkimą, j taro svetainėje, 2548 W. 69 st.

- ■ - . juo reikalu aptarta: knygu
čių ir bilietų platinimas, pasi
ruošimas ir pagelbinio persona
lo išsirinkimas svečiams ir na
riams aptarnauti subuvimo me
tu.

Komisija buvo sudaryta anks
čiau iš Rožės Didžgalvis, Martha 
Masiulis, Antano Brokevičiaus 
ir Juozo Skeivio.

Besibaigiant susirinkimui, Bal- 
fo šalpos reikalams buvo paskir
ta 15 dol. auka vargstantiems 
lietuviams. Po susirinkimo, prie 
stalų, susėdę nariai buvo pavai
šinti kavute ir užkandžiais. Ta 
proga sudainuota ilgiausių me
tų klubo vicepirm. p. Frank Puo
džiukui., jo gimtadienio ir var
dinių proga. Solenizantas parūpi
no ir “stiprios”.

Vaišių metu buvo diskutuo
jama klubo reikalai.

Žemaičiai puikiai sugyvena ir 
vieningai veikia.

, Juozas Skeivys, 
klubo korespondentas

kuris įvyko spalio mėn. 15 d., 
Gintaro svetainėje, 2548 W. 69 
st.

Susirinkimui vadovavo klubo 
pirm. J. Skeivys, Susirinkime 
dalyvavo didokas skaičius narių. 
Patikrinus dalyvaujančius val
dybos narius, buvo pagerbta mi
rusi narė Anna Vėželis vienos 
minutės atsistojimu ir pareikš
ta klubo nuoširdi užuojaut velio- 
nies giminėms ir artimiems.

Vasaros atostogų metu klubas 
neteko mirusiais dar tris narius: 
Kanie Juška, Balys Putrimas ir 
Salomėja Wiczas, kurie aukščiau 
taip pat buvo pagerbti ir klubas 
išmokėjo po 50 dol. “pomirtinės” 
ir po 15 dol. gėlėmis prie karsto.

Vėliau sekė “nebaigti reika

tikslus. Dar galima čia pridėti, 
kad dabar aiškėja, kodėl dailinin
kas taip nemėgdavo savo pa
veikslus aiškinti.

(Bus daugiau)

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs , . 
lietuvių kolonijos, jįj suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- I 
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 I 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi- j 
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailįstimų, laisvamaniškų ir 1 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

(1869-1959) metų
664 psL Kaina

lietuvis, pirmos

' Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608
53S

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 _

Minkštais viršeliais tik___ę?_________________
Dr. A.’ X Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik _________
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arb< 

money orderį.

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

$3.00
$2.00

$2.00

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

Įftelcta 1923 meOJt. TeL 421-3079

Tgtalgoe pieinoM kiemo antomobfHxmj pxjrfxtytL

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-

Taupykite
■

f _ NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL, — FRIDAY, OCTOBER 24, 1975
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Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

n%
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

574%
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SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

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

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose: 

metamg _______ _____
pusei metu ____________
trims mėnesiams  
vienam mėnesiui 

Kitose JAV vietose: 
metams ____________
pusei metu

$30.00
$16.00

$8.50

$26.00
$14.00

DERLIAUS ŠVENTĖ PEDAGOGINIAME 
LITUANISTIKOS INSTITUTE

'dentas Vytenis Senuta. Seniau 
pradėjusi, bet padariusi ilgo
ką pertrauką, yra pasiryžusi 
toliau studijas tęsti Birutė Čap
likai tė - Kožicienė. Yra pradė
jęs studijas stud. Juozas Algir
das Ivanauskas.

Šio rudens Institute “derliaus 
šventėje” tarp -dvylikos pilną 
specialinio kurso 6 semestrų 
programą baigiančiųjų yra ir 
viena- neakivaizdinio skyriaus 
čikagietė absolventė Ramutė 
Drūtytė. Tai tikrai retai šiais 
laikais beužtinkamo darbštu
mo, valios ir ištvermingumo lie
tuvaitė. šias visas prigimtąsias 
bei išugdytąsias būdo ypaty
bes suderinusi su paveldėtai
siais gabumais, šiandien lai
mėjo tai, ko per ištisus trejus 
metus (be jokių atostogų per
traukos) siekė.— baigė Institu
tą, baigė visų dėstytų dalykų la
bai gerais pažymiais ir diplo
minį darbą — “Motiejus Valan
čius — didysis Žemaičių vysku
pas ir tautos gelbėtojas” para
šė taip pat labai gerai ir išsa
miai. Jos ištvermingų pastan
gų vaisius — Instituto baigimo 
diplomas bus įteiktas viso Pe
dagoginio Lituanistikos Insti
tuto šventėje — spalio 26 d.

Anksčiau šio Instituto nea
kivaizdinio skyriaus specialinį 
kursą baigė ir diplomus įsigi
jo rašytoja Nijolė Jankutė - 
Užubalienė ir žurnalistas Pra- 
nys Alšėnas - Ališauskas. Pra
džios mokyklos mokytojos dip
lomą įsigijo ir jau eilę metų 
sėkmingai Hamiltono, Kana
doje, lituanistinėje mokykloje 
dėsto ir lietuviškoje spaudoje 
dalyvauja Kristina Parėštytė.

Čia mano suminėtas tik pats 
brandžiausias Ped. Lituanisti
kos Instituto neakivaizdinio 
skyriaus laimėtasis derlius. 
Mažiau pasireiškusitįjų ar se
nokai be žinios nutilusiųjų čia 
neturėjau galimybės suminėti.

Kad per neatlaidaus darbo 
' 4 metų pavyko neakivaizdi
niam Instituto skyriui išvaryti 
palyginti ne sieuržį vagą, ' pri
klauso nuoširdi padėka ir įvęj* 
tinimas ištvermingai dirbu
siems ir tebedirbantiems šia
me retai kieno matomame ar 
norimame matyti tyliame kam 
pelyje, apie kurį, pasirodo, 
toli gyvenantieji daug daugiau 
žino, juo domisi ir čia dirba
mąjį darbą vertina negu čika- 
giečiai. — Didžiausia padėka 
priklauso darbščiajai skruz
dėlei ir išradingos iniciatyvos 
vyrui a. a. Domui Veličkai, ku
rio pastangomis ir aš pats į šio 
skyriaus steigimą bei jam va
dovavimo darbą esu įtrauktas. 
Buvusysis rektorius kun. Vy
tautas Bagdonavičius, MIC ir 
dabartinis — prof. dr. Petras

(Nukelta į 5 psl.)

Po sunkių vasaros darbų — 
ruduo ūkininkui neša pelnytą 
gausų derlių. Tatai ypač vaiz
džiai perteikia didysis mūsų 
klasikas Kr. Donelaitis savo 
“Metuose”.

Pagaliau derlius juk — ne 
vien materialine prasme tesu
prantama vertybė, šalia jos 
yra dar ir kita, patvaresnė — 
dvasinė vertybė, kurios nei rū
dys, nei kandys nesunaikina, 
nei rafinuočiausi šių laikų va
gys išvogti nepajėgia. Toji ver
tybė — tai žmogaus dvasinė 
šviesa, kurios visomis išgalė
mis vengia patamsių gaivalai.

Garbingasis šių metų sukak
tuvininkas — didysis žemaičių 
vyskupas Motiejus Valančius
— visą savo amžių nešdamas 
šviesą savo tautai, pats tapo 
negęstančiu jos žibintu, rodan
čiu kartų kartoms saugų ke
lią nuo vylingai gundančių 
klystkelių. Prieš šimtmetį už
geso jo akių šviesa, bet ne tes
tamentinis įpareigojimas mums
— jo darbo tęsėjams: “Norė
čiau ir numiręs būti jums nau
dingas ir būsiu, jei skaityda
mi tą raštą, išlaikysite per- 
Špėjimiis, jame sudėtus”.

Kad neužgestų vysk. M. Va
lančiaus įžiebtoji tautinio at
sparumo šviesa ir svetur atsi- 
dūrusiųjų lietuvių širdyse, vie
nas po kito dygo šviesos židi
niai — lietuviškos vargo mo
kyklos. Į jų eilę įsirikiavo ir 
Pedagoginis Lituanistikos Ins
titutas Čikagoje — vienintelė 
tokio tipo ir lygio mokslo in
stitucija laisvajame pasaulyje, 
pasiryžusi ruošti lietuviškojo 
švietimo bei kitų sričių kultū
ros darbininkus kaskart retė
jančioms vyresniosios kartos 
eilėms užpildyti.

Kad šio Instituto teikiamo
mis žiniomis galėtų pasinau
doti ir toliau už Čikagos ribų ar 
net kituose kontinentuose gy- 
veriantieji lietuviai, 1962 m. ša
lia Čikagoje veikiančiojo Ped. 
Lituanistikos Instituto akivaiz
dinio skyriaus — buvo įsteig
tas ir neakivaizdinis skyrius, 
kuriame tie patys dėstomieji 
dalykai atliekami raštu.

Neakivaizdiniame Instituto 
skyriuje veikia du kursai: bend 
rinis -— aukštesniosios litua
nistinės mokyklos (glaustam 
gimnazijos) kursui išeiti ir spe- 
cialiriis — akademinis kursas, 
taip ir akivaizdiniame skyriu
je.

Anksčiau, kol kitose lietu
vių gyvėnamosee vietovėse ne
buvo aukštėšhiųjų lituanisti
nių mokyklų, didesnis studen
tų skaičius naudojosi Instituto

bendrinio kurso pagalba. Pas
kutiniuoju laiku, aukštesnių 
jų lituanistinių mokyklų dau
giau kur atsiradus — iš jas bai
gusiųjų ima daugėti studentų, 
stojančių į specialinį kursą.

Studijavimas neakivaizdi
niu būdu iš studento pareika
lauja daugiau ryžto, valios ir 
ištvermės, nes čia nestovi šalia 
dėstytojas, dažnai gyvu žodžiu 
spūstelėjęs studijuojantįjį pa
sitempti. čia (neakivaizdinia
me skyriuje) studentui reikia 
kantriai prisėsti prie lektoriaus 
nurodytų šaltinių ir iš jų para
šyti pateiktąsias semestrines 
temas. Nenuostabu tat, jog iš 
įsiregistravusiųjų ir kurį laiką 
taip padirbėjusiųjų — dides
nis nuošimtis negu akivaizdi
niame skyriuje — pavargsta 
ar, pritrūkę valios — neištesi 
iki galo.

Instituto neakivaizdinis sky
rius turi kuo pasidžiaugti ir 
savo darbo tęstinumą pateisin
ti. Ypač savo netikėtai gražiu 
ryžtu nustebino dvi jaunos ha- 
miltoniškės studentės — Da
lia Pajarskaitė ir Danutė Lu- 
kavičiūtė — paaukojusios šios 
vasaros atostogų dalį ir iš Ka
nados atvykusios į Čikagą pas 
neakivaizdinio skyriaus direk
torių anksčiau pradėtojo bend 
rinio kurso likusios dalies už
baigti. Reikia tik stebėtis ir 
džiaugtis jų kantrybe ir valia. 
Negaliu praleisti nepaminėjęs 
šių dviejų studenčių tėvelių 
džiaugsmo, pasitenkinimo ir 
išgyvento skaidraus dėkingumo 
jausmo, kai šį rudenį nuvežiau 
Kanados baigimo pažymėji
mus ir įteikiau juos šeimose 
tėvų akivaizdoje. Toji nuo
taika žodžiais jokiu būdu ne
išsakoma.

Yra šiuo metu visa eilė ben
drinio kurso studenčių ir stu
dentų, stovinčių visai arti baig
mės (Kristina Gedrimaite — 
Alšėnienė) ar jau gana toli pa
sivariusių (Vytautas Gedrimas, 
Rūta - Ona šiulytė, Dalia Barz- 
džiūtė, Kęstutis šeštokas, Vili- 
• a Malciūtė, Rita Urbanavičiū
tė, Julytė Adamonytė ir kt. vi
si jie kanadiškiai); Danguolė 
Juškaitė - Jokūbaitienė, Algis 
Dunda, Lidija Šimkutė - Pocie
nė ir Elena Gerdauskaitė - Ja- 
čiunskienė — Australijoje; 
Giedrė Degutytė - Ješmantienė 
ir Šarūnas Lišauskas — JAV.

Iš specialinio kurso studen
tų arčiausiai baigmės stovi 
Sofija Rimavičiūtė - Jelionienė 
(čikagietė), ją įkandin seka la- 
Aai jaunas ir nepaprastai ga
jus, valingas bei darbštus 
Brockton, Mass, gyvenąs stu-

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuc
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Svarbus Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas

liais nukreipė kelis VLIKo veikėjus. Šiandi 
aišku, kuria kryptimi pasuks vienybės ardytojų įtakon 
patekęs VLIKas. Galimas daiktas, kad VLIKą sudaran

ti LITHUANIAN daily NfWf I čios organizacijos pasiųs į ruošiamą VLIKo konferenci-
Publiihed Daily Kxc*pt Sunday by The Lithuanian Newa Pub. Co., Inc. ją laisvės reikalus SUprantanČlUS atstOVUS ir VLIKą grą- 

1735 s®, Halstad straot, chics®, m. 60604 T.i.pbon. ha 1-6100_ žins į vieningą ir darnų Lietuvos laisvinimo darbą Bet
___ jeigu VLIKą sudarančios organizavijos tokių atstovų ne

trina mėnesiams ________  $7jo pasiųstų, tai Amerikos Lietuvių Tarybai vienai teks Lie-
mėnesiui tuvos reikalais rūpintis.

Kanadoje:
metams ------------------------- $30.00 Tai būtų ne pirmas kartas, kai ant Amerikos Lietu-
^An^^npsini ' ~ vių Tarybos pečių buvo užvirtusi tokia atsakomybė. Ame- 

užsieniuose: rikos Lietuvių Taryba ėmėsi tokios atsakomybės, kai
Metams------------------------- $31.00 Maskva pasiuntė ultimatumą Lietuvos vyriausybei, o Lie-
vipnam mėnesiui  $4.00 Į buvoję buvę garnizonai užėmė vakarų Lietuvos sienas, 
Naujienos ebu kasdien, ijs^Zt Panaikino Lietuvos nepriklasomybę ir pradėjo kontro- 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- liuoti visas užsienin ir iš užsienio išeinančias žinias. Tada 
j Amcr'kos lietuvių vadai, susibūrę j ALTą, vieni ėmėsi 

Pinigu, reiki, siusti pašto Money Prganizu°ti paramą Lietuvai ir pavergtiems lietuviams. 
orderiu kartu su užsakymu.________ Į Amerikos Lietuvių Taryba pirmiausia pati pasmerkė so

vietų prievartos veiksmus ir rūpinosi, kad ultimatumas 
ir rusų prievartos veiksmai būtų tuometinės JAV admi
nistracijos pasmerkti Tada padarytais aukštų admini
stracijos pareigūnų pareiškimais dar ir šiandien vadovau
jasi ne tik prezidento Fordo administracija, bet ir kon
greso atstovai. ALTo vadų padėti politinės kovos pagrin-

Visi Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimai buvo Į dai dar ir šiandien lietuviams yra naudingi.
svarbūs, bet šiais metais šaukiamas bus pats svarbiau- Jeigu bus reikalo, tai Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
sias. Svarbiausias jis bus todėl, kad jam teks spręsti sun- šiais metais gali tekti imti atsakomybę už Lietuvos laiš
kius ir didelės atsakomybės klausimus. Atsakomybę neš vės kovą. Vliko pirmininkas iki šio meto neatšaukė kai 
ne tik visas suvažiavimas, bet ji kris ir ant kiekvieno šuva- kurių lietuviškų radijo valandėlių ir Lietuvos reikalams 

svetimų ordinų leidžiamoje spaudoje jo padarytų pareiš
kimų. Vilkas tų pareiškimų nekoregavo ir nepaskelbė, 
jog tai buvo vieno žmogaus o ne visos laisvinimo organi
zacijos nuomonė. Jie net nesuvokė,, kad panašūs pareiš
kimai pakenkė lietuvių vedamai Lietuvos laisvinimo ko
vai, lietuvių vienybei ir pačiam VLIKul

Amerikos Lietuvių Taryba šaukia metini suvažiavimą 
šių metų lapkričio 22 dieną Chicagoje. Visos Amerikos 
lietuvių organizacijos, sudarančios ALTą, jau gavo rei
kalingus pranešimus. Jos privalo reikalą rimtai apsvar
styti, susidariusią padėtį išnagrinėti ir pasiruošti imti 
didesnę atsakomybę, šiais metais jos privalo išrinkti 

i pačius geriausius ir protingiausius savo narius atstovais 
į ruošiamą ALTo konfeernciją. Tiems atstovams jos pri
valo duoti tikslias instrukcijas, ką jų pasiųsti atstovai 
privalo pasakyti suvažiavusiems ALTo atstovams ir kaip 
jie privalo balsuoti, kai bus svarstomi pagrindiniai šios 
organizacijos reikalai.

Kiekviena organizacija, siunčianti atstovus į šią 
Amerikos Lietuvių Tarybos konferenciją, privalo kiek
vieną dienotvarkės klausimą apsvarstyti, pasirinkti pa
čius geriausius atstovus ir duoti jiems tikslias instrukci
jas. Amerikos Lietuvių Taryba niekad atsakomybės ne
bijojo. Ji ėmėsi didelių darbų praeityje, ji privalės imti 
jai krintančią atsakomybę ir šiandien. Geros valios lie- 
tyviai visuomet mokės pačius svarbiausius klausimus 
statyti pirmon vieton, o antraeilius' — antrom Dideliems 
darbams lietuviai visuomet parinkdavo plačius pečius tu
rinčius mūsų tautiečius. Reikia manyti, kad ir šiandien 
Amerikos lietuviai mokės parinkti tarptautinę politiką 
suprantančius ir energijos turinčius žmones Lietuvos 
laisvės kovai vesti.

žiavimo atstovo pečių. Kiekviena Altą sudaranti orga
nizacija iš anksto privalės apsvarstyti kelis svarbius klau
simus, duoti tikslias instrukcijas siunčiamiems atsto
vams ir įsakymą daboti, kad tos instrukcijos būtų 
pildomos.

Iki šio meto Amerikos lietuviai Lietuvos laisvinimo 
ir Amerikos lietuvių organizavimo darbą dirbo „vienin
gai. Jie buvo pasiskirstę darbo barais, turėjo sutartus 
planus veikti Washingtone esančias administracijas _ ir 
mokėjo sukelti būtiniausiems reikalams reikalingas pi
nigų sumas. Jau prieš keliolika metų Amerikon buvo 
permesti keli politikai, pasiryžę suskaldyti vieningą Ame
rikos lietuvių judėjimą ir paruošti dirvą bendradarbia
vimui su okupantu. Amerikos Lietuvių Taryba ir ją su
darančios organizacijos kovojo už Lietuvos nepriklau
somybę, nedarydamos jokio kompromiso su okupantu, 
tuo tarpu šion Atlanto pusėn karo pabaigoje permesti 
keli politikai ryžosi pirmon eilėn palaužt Amerikos lie
tuvių vienybę, o vėliau primesti Lietuvai žalingą ir lie
tuvių daugumai nepriimtiną bendradarbiavimo su oku-l 
pantu politiką.

Bendradarbiautojams su okupantu Amerikos „Lie
tuvių Taryba buvo pati didžiausioji kliūtis. Jie ryžosi 
apardyti Alto vedamą darbą, niekinti buvusius Alto stei
gėjus ir bendrinės lietuvių organizacijos vadus, skal
dyti skyrius, siųsti dvigubas lietuvių delegacijas į kongre
są ir administracijos įstaigas, šitokiu būdu jie tikėjosi 
pakenkti Amerikos lietuvių vedamam darbui. Jie net 
įsteigė organizaciją kurion tikėjosi suvaryti visus Ame
rikos lietuvius ir jiems diktuoti. Bet jie nepajėgė net tos 
didžiosios organizacijos sulipdyti, kai patys pradėjo ją 
skaldyti. Šiandien visą eilę pasižymėjusių lietuvių vi
suomenės veikėjų pasitraukė iš tos “visus lietuvius ap
imančios”, bet kelių apsukrių politikų diriguojamos or
ganizacijos.

Tie patys politikai Lietuvos laisvei nenaudingais ke-

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITeS naujienose

A. VILAINIS - SIDLAUSKAS
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Daug kam kėlė neaiškumo, kodėl jis 
pasirodė tokiame nuodėmingame didmies
tyje ir lankėsi net tokiose vietose, kur nuo
dėmės ypač kerojo. Kažkas, gal prisimi
nęs senas Europos legendas, ėmė kalbėti 
apie vaikščiojantį Dievą Čikagoje, ir daug 
kas ėmė tuo patikėti. Buvo žmonių, kurie 
troško jį pamatyti, ir viena tokių buvo ir 
Patricia Meirrė.

Ji gyveno pietinėje miesto dalyje, kuri 
jau tada buvo nuo garsiųjų Čikagos sker
dyklų nusitęsus daugiau nei visu šimtu 
blokų. Jai buvo daugiau kaip penkios de
šimtys metų, bet veide nesimatė raukšlių, 
hors plaukai ir švietė sidabru. Jaunatvėje 
ji turėjo būti labai graži, ne tik iš veido, 
bet ir kūno linijomis. Ji buvd tačiau nete
kėjusi. Kodėl neištekėjo, daug kam galėjo 
būti keista. Visa tai atsitiko dėl nepapras
tų ir ne nuo jos pačios priklausančių ap
linkybių ar noro. Jauna būdama ji mylėjo 
ir rengėsi ištekėti, bet paskui jos širdis 
pergyveno daug kančių. Pirmasis jos my
limasis devyniolikametis vaikinas, su 
kuriuo susižadėjo, būdama aštuoniolikos 
metų, nuskendo besimaudydamas ežere, 
tik tris dienas prieš vestuves. Praėjo kele- 
ri melai, kol jos širdyje ėmė gyti žaizdos 
ir ji galėjo pamilti kitą vaikiną. Ir vėl li

kimas lėmė ir su juo nenueiti prie altoriaus 
palaiminimui. Karo metu jį pašaukė į 
kariuomenę, ir jis žuvo Prancūzijos lau
kuose, berods prie Verduno. Trečioji jos 
meilė buvo pati skaudžiausia ir nelaimin
giausia. Nieko nežinodama ji įsimylėjo vy
rą, kuris buvo vedęs, turėjo du vaikus ir 
pats toje meilėje buvo tik apsimetėlis, ne
doras žmogus ir pagarsėjęs vagis ir plėši
kas. Po šios skaudžios patirties Patricija 
Meirre apsisprendė nebetekėti.

Toks apsisprendimas jos gyvenime ne
buvo lengvas ir ne be pagundų. Dar ne 
kartą jos akių žvilgsnį pagaudavo vyrai, 
pradėdavo širdyje įsiliepsnoti meilė, bet 
po tų pergyvenimų, po paskutinės apgau
lės, ji jau vien širdies balsui nepatikėda
vo. Imdavo svarstyti riša tai sava galva ir 
greit atrasdavo ydų pasipynusiame vyre, 
prislopindavo savo kylančią meilę ypač tuo 
įsitikinimu, kad pats Dievas ją nėra sky
ręs šeimyninei laimei. Dar ir dabar, kai 
ji nėra davusi įžadų skaistybei, negyvena 
vienuolyne, koks senis, našlys bando pa
sipiršti. Ji kartais pagalvoja, gal ir gerai 
būtų vienatvėje susilaukti bendros drau
gystės, bet kuomet pamąsto, kad ir toji 
draugystės sieks iki jos miegamojo, ji nu
sipurto, persižegnoja, kaip nuo pačios 
piktosios dvasios pakištos pagundos.

Ieškojusi maldoje paguodos savo mei
lės valandų kančioje, ji su augančiu metų 
skaičiumi vis labiau glaudėsi prie bažny
čios, su laiku tapdama labai pamaldi mo-

toris, žtTiotiių neretai vadinama “davatka”. 
Darbą Patricija turėjo šiaurinėje miesto 
dalyje vienoje siuvykloje, bet, kkip mitiė- 
jome, gyveno pietinėje miesto dalyje pa
kraščio gatvelėje, netoli besibaigiančios 
tramvajaus linijos, .tai.čia, nežiūrint dar
bovietės atstumo, patiko gyventi, čia gy
veno jos giminės ir daug jos pažįstamų. 
Svarbiausia čia buvo erdvu, tarnu gyventi, 
ir dar prie namų ji prižiūrėjtb tvarkė di
delį gėlių datžėlį. Gėles ji nepaprastai my
lėjo. Prie jh ji praleisdavo višą savo laiką, 
kas atlikdavo nuo darbo ir bažnvčios. Jas 
sodino, laistė, augino. Tas gėlių darželis 
buvo riemažas ir juosė darnus lyg pasaga, 
net iš trijų pusių. Prižidfėdama gėles, jas 
laistydama, žavėdama, turėdavo progos 
ir pati pasidžiaugti jų gtožiu, išsikalbėti 
su jomis. Pradžioje ji kalbėdavo Su jomis 
be garso, neatverdama lupų, bet paskui 
įsidrąsino ir kalbėdavo kaip į gyvas it visą 
jos kalbą suprantančias būtybes, visai ne
sivaržydama ir dėl žodUtj garso.

Neptailgdavo ir tolima, dažnai apie 
dvi valandas trunkanti kelionė į darbo
vietę. Geriausiai jai būdavo pavasarį, va
sarį iki rudens vidurio. Tada dienos yra 
ilgesnės ir nereikėdavo tą kejią pravažiuo
ti hakties tamsoje. Paprastai ji stęhgda- 
vosf užimti viėtą prie langn. Pro jį žiūrė
dama, galėjo matyti ne tik šaligatviuo
se esančius namus, gatvės judėjimą, bet 
svarbiausia stebėti bažnyčių bokštus^ ku
rių Žemaaukščiai priemiesčio namai tepri

dengdavo, ir jie didingai stiebėsi, kaip jai 
rodėsi į mėlynąsias padanges. Pravažiuo
jant jų matydavo labai daug. Tuose rajo
nuose gyveno daug etninių grupių, kurios 
buvo įkūrusios daug parapijų ir pristačiu- 
sios puikių bažnyčių. Tie bokštai gaivin
davo jos dvasią, pakeldami širdį iki susi
kaupimo tyliai maldai. Grįždama ji sės
davo kitoj tramvajaus pusėje prie lango 
ir vėl pamatydavo bokštus, kurių nebuvo 
mačiusi atvažiuodama.

Darbovietėje dirbo daugiausia mote
rys. Buvo skiriamas pusvalandis pietų per
traukai, kurios vis<js laukdavo daugiausia 
ne dėl užkandžio, bet labiausia, kad buvo 
proga paplepėti, paliežuvauti. šis reika
las nebuvo svetimas, kaip kiekvienai sen
stančiai moteriai ir Patricijai. Labiausiai 
jų tarpe pasižymėjo viena senyva gyva 
našlė, jau persiskyrusi su savo vyru. Ji 
turėjo tokias plačias akis, net gal ir uoslę, 
kad viską matė, žinojo ir galėjo kitoms 
daug nežinomų, negirdėtų naujienų papa
sakoti. Nepaprastai mokėjo ji ir vaizdžių 
žodžiu nusakyti, ko jai trūko, sugebėdavo 
iš savęs pridėti, kitaip tariant, iš mažos 
kibirkšties išpūsti visą liepsnojantį laužą. 
Taip vieną gegužės dieną ji iš karto priki
bo prie Patricijos.

— Patricija, ar tu žinai, ar girdėjai, 
kokie stebuklai dedasi mūsų mieste.

— Apie jokius stebuklus nežinau ir ne
girdėjau. Tu, Liuda, vėl ką nors išgalvo
jai.

— Netiki. Išgalvojai... Tai dabar rei
kia ką galvoti, kai pats Dievas po Čikagą 
vaikščioja.

Nustebusi ir netikėdama, Patricija iš
plėtė akis. Linguodama galva ir norėda
ma sugėdinti Liudą, stačiai pasakė.

— Kalbi, kaip iš proto išsikrausčiusi. 
Meluoji ir dar prieš patį poną Dievą. Tai 
jau didelė nuodėmė. Pasisakyk kunigui 
per išpažintį.

— Nuodėmė, prasimanymas, tu man 
dar pasakysi. Kam man meluoti? Ar aš 
nežinau, kad Dievas buvo užėjęs pas smuk 
lininką Kannę. Kannė dabar ir smuklę 
parduoda ir kasdien pas prelatą ar į baž
nyčią bėga. Viename čia kažkur netoli 
mūsų dirbtuvės restorane salėje jaunuoliai 
įkaitę šoko fokstrotą. Atėjo Jis, pažvelgė 
į šokančius ir visi sustingo vietoje, kaip 
statulos. Muzikantai bando judinti stygas, 
pūsti dūdas, mušti būgną, o garso nesi
girdi nė cypt Paskui Vienas tų jaunuolių 
iš nevilties pats nusišovė ar kitą nudėjo. 
Daug kur jau yra buvęs.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo

TEISYBĘ
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ML ANNA BAUONAS

ADŲ, AUSŲ, N
IR GEKKias LIGOS
X85S W. tSri Street

a ’ GO €

Detroito naujienos
ra ix

Valanda* pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AgUlIRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINBCOLDGINt CHIRURGIJA 
6M» *•- Putuki Rd. (Crawford 

Modlcol Building). Te L LU 5-644* 
Priima itaaiua pagal nuitarima.

Jei Beatsiliepi*, skambinti 3744012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Talei, 695-0533 

Fox Valley Medical Cantor 
M SUMMIT STREET 

ROUTE 5*, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofkaa: HEmlock 4-5349 

Rsridu 333*2233
v- OFISO VALANDOS: 
Pitmedieniais ir ketvirtai. 1—7 Tai, 
šatrai. poaktedieni nuo 1—5, tree.

it ieitai tiktai ausitanu.

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Wwtdmter Cemmunlty klinikos 
į,-v Modidiie* Airoiteriui, 
tsil S. Manheim Ri, Wootdeostor, I1L 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomli ir 

" kaa antri iežtaiienj 8—S vaL 
■f / t*L 562.2717 arba 542-2723.

BEZ.: O 8-^873

DR. W. HS1N - EIS1NAS 
AKUŠERIJA 1R MOTERŲ LIGOS 

GMEKOLOGINR CHIRURGIJA 
*132 So. Kadžio Ave., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, ^kamhinti Ml 3-0001.

/'J/ TEL, — BE 3-5893

DR. A B. GLEVECKAS 
'GYbYTOJAS ir chirurgas 
/‘SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 Wed 103rd Street 
? Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A V. JUČAS
f.Tol.: 561-4605 ir 4894441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
t OFISAI:

. ItKtt N. WESTERN AVE.
(Prie Western Ave. kampo}- 

jį 5214 No. WESTERN AVE. 
/-’■-‘Valandos pagal susitarimą.

Ofhe -i*k HE W«H- 
jEsrijfewilrt: PR 6-9801

ML J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
j jj 2454 WEST 71 st STREET
VALANDOS: Pirmadieniais, antradie

niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
Tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.. ~

D. Petronienės ir K. Bernett 
rečitalis

Solisčių Danos Petronienės ir 
Kim Bernett rečitalis St. Chris
topher Episcopal nedidelėj baž
nyčios salėje spalio 10 d. praėjo 
su pasisekimu. Abidvi solistės 
dainavo sopranu, pakaitomis tri
mis išėjimais. Dainas atliko lie
tuvių, anglų, vokiečių, prancūzų 
bei ispanų kalbomis: My Heart 
Ever Faithful, O Mio Bambino 
Caro, Pace, Pace Mio Dio; “La 
Forza Del Destino” ir kitas. Lie
tuviškai : Na tai kas, Vai kur nu- 
žėglinus, ir Mano sieloj šiandien 
šventė. Abi solistės padainavo 
19 dainų. Akompaniatorius so
lisčių mokytojas, muzikas Ri
chardas Meyers.

Solistė D. Petronienė savo stip
riu operiniu balsu jai skirtas 
dainas atliko pasigėrėtinai ge
rai. Reikia tik pasidžiaugti ir 
pasididžiuoti, kad mes Detroite 
turime puikią solistę. Atsilan
kydami už puikiai dainų atliki-

mą mes jai gausiai paplojome. 
Viena tai man nesuprantama ko
dėl ne scenoje, būtų geresnis 
įspūdis. Solistė Kim Bernett dar 
jauna, gal 17 ar 18 metų. Josios 
balsas daug silpnesnis, reikia 
manyti, kad su laiku gal būti 
gera dainininkė.

Tarp dainų vieną kartą pasi
rodė mergaičių kvartetas; trys 
smuikai ir celo. Atliko Allegro 
— Manon ir Tropo — Dvorak. 
Kadangi retenybė toks kvarte
tas girdėti, publikai labai pati
ko ir aplodismentais šiltai priė
mė. Tuomi rečitalis ir baigėsi. 
Padėkos žodį tarė dainų ir mu
zikos mokytojas R. Meyers. Gė
les įteikė tiktai solistei D. Pe
tronienei. Atrodė, kad kažkas 
ne taip kaip turėtų būti. Mano 
supratimu, geriau būtų rožių 
puokštė padalinta pusiau. Gė
les įteikė Emilija Kutkienė, asis
tuojant Enai Arminaitei. Nuo 
St. Butkaus kuopos. Publikos 
atsilankė pilna nedidelė salė. Po 
koncerto publika buvo pavaišin
ta kokteliu, piragaičiais ir kavu
te. Gerai būtų ir dažniau pasi
klausyti tokių rečitalių, bet ne 
šiokią dieną, o šeštadienį ar sek
madienį.

DERLIAUS ŠVENTĖ 
PEDAGOGINIAME 
LITUANISTIKOS INSTITUTE

(Atkelta iš 4 psl.)
Jonikas — savo autoritetu ir 
rūpestinga globa neakivaizdi
nio skyriaus darbui teikė rei
kiamo akademinio orumo. 
Prof. dr. Pranas Skardžius, mū- 

! sų garbingasis specialiųjų lie- 
• tuvių kalbos kursų lektorius, 
i paruošė visą eilę būtinų kalbi
nių veikalų. Akivaizdinio sky
riaus direktorius Aleksandras 
Dundulis savo skubia paslau
ga daug kur talkino ypač for
maliuose neakivaizdinio sky
riaus reikalus tvarkant. Kant
riai ir ištvermingai pavestąsias 
atskirų kursų dėstymo parei
gas eina nuoširdūs bendradar- 

į biai lektoriai — Dr. Vanda 
j Sruogienė, kun. dr. Juozas 
Prunskis, Jurgis Pėteraitis. At
skirais atvejais pagalbon pa
kviesti specialiems kursams 
dėstyti, mielai talkino — prof.

■ dr. Janina Rėklaitienė, lėkt, 
i Romas Kinka. O kai atskirus J
kursus baigusiems studentams 
dokumentus tvirtinti reikia — 
su nuoširdžiu paslaugumu ta
tai atlieka Lietuvos Respublikos 
Generalinė Konsule p. Juzė 
Daužvardienė.

Ig. Serapinas

DR. FRANK P1ECKAS
. • OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
MU W. 71®t St. — Tel. 737-5149 ; 
HktibA akis. Pritaiko akinius ir į

/ “contact lenses”. Į
vii p&gal Susitarimą. Uždaryta treč.1

DL LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
26M WEST 63rd STREET

Vai-t antrad. nuo 1—4 po pietų.
tetfrtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofrve Nlaf.: 776-2Š80 —

—' c E I I N l« K ū

z= 
I

įi____ ____
NAUJOSIOS i 

i TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ

’ 2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 '

*• AticL 9—6; pirm, ir ketv. 12—8. 
j Sekm. ir treč. uždaryta 
V--------------- ——J----------

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoir 
gražiausios gėlės ir vainikai antka 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

! ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
' 5525 So. Harlem Ava. - 586-1220

ML VYT. TAURAS ! 
4 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra prėktika, spec- MOTERŲ ligo* 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET j 
Tel.: PR 8-1223

OFISO V AL.: pirm-, antrad.. trečiad.
Ir penkt 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- ■> 
oials 24 vai po pietų ir kitu laiku, — 

pagal susitarimą. I

V. Tumasonis, M. D., S. C 
chirurgas 

1*54 WEST 71«f STREET 
OflM takf.: HEmlock 4-2123 

L RasM. tolaf.: Glbron 8-6195 
rrtlMi Utonlus pagal susitarimą.
tallBdtM akam bind telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195,

Anita Pakalniškytė
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hiiis

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

Dėl

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Art+i Support*) ir t t

l*5« Wort 63rd St, CNIcayo, III. 60629
TWefj PReapect *40*4

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAIN ‘
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

Apdraustas parkraustymas 
ii jvairiŲ atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piaea 

Tai.: FRontier 6-1882

REMKITE TUOS BiZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

Dabar šiek tiek apie A. Pa
kalniškytę. Ji su dideliu pasi
sekimu dainavo “Margučio” pa
rengime Čikagoje. Po šio kon
certo ji muzikų kritiką buvo la
bai įvertinta. Pradėjo dainavi
mo mokytis nuo 8 metu amžiaus 
ligi dabar, šiais metais ji yra 
paskutiniuose gimnazijos metuo
se. Dainavimą studijuoja Royal 
Conservatory of Music Toron
te. Už gerai atliktus dainavi
mus solistė A. Pakalniškytė yra 
laimėjusi daug įvairių atžymė- 
jimų: trofėjų, medalių bei sti
pendijų. Reikia tik pasidžiaug
ti solistės gabumais ir pasiseki- • 
mu. Iki šio laiko jau atliko 38 
koncertus. Mokyklos tėvu ko-1i mite tas kviečia Detroito ir apy
linkių lietuvius į koncertą balių 
atsilankyti, tuo ir paremsite Li

tuanistinę mokyklą. Į koncertą 
balių įėjimas $13 asmeniui, stu
dentams $7.50. šokiams gros 
padidintas Rimo Kaspučio or
kestras. Stalus šiam baliui ga
lima rezervuoti pas Algį Naką, 
Dalią Gilvidlenę, tel. 626-6639, 
pas Vitą Mėmėnienę tel. 6b6- 
3492 ir pas kitus komiteto na
rius. A. Bukauskas

Suairiiikimų 
PRANEŠIMAI

— Biržinv Klubas praneša, kad na
riu susirinkimas įvyks š. m. spalio 
mėn. 26 <L. sekmadienį, 3 vaL popiet 
Lietuviu Evangeliku Reformatu para
pijos salėje, 5230 So. Artesian Ave. 
Po susirinkimo bus tolimesni pasikal
bėjimai prie kavutės ir vaišiu.

Valdyba

Lituanistines mokyklos 
koncertas - balius

Greitai prabėgo trumpa, bet 
karšta vasara ir štai jau atsku
bėjo ruduo. Prasidėjo mokslo 
metai, organizacijos ir jų pada
liniai sukruto sujudo ką nors 
rudenop suruošti kad savo or
ganizaciją — pagarsintų bei lė
šomis papildytų. Šį koncertą- 
balių ruošia ne kokia eilinė or
ganizacija, bet šeštadieninė mo
kykla, vargo mokykla. Nerei
kia daug nei aiškinti, kad lietu
vybės palaikymas lietuviuose 
yra būtiniausias reikalas tai 
Lituanistinė mokykla. Detroito 
LB apylinkės “žiburio” Litua
nistinės mokyklos tėvų komite
tas, vadovaujamas visuomeninin
ko Algio Nako, o jam talkinant 
poniai Vitai Mėmėnienei, lapkri
čio mėn. 8 d. 7 vai. (šeštadienį) 
Kultūriniame centre ruošia kon- 
certą-balių. Pelnas bus skiria
mas tik Lituanistinei mokyklai. 
Nes vien mokinių tėvams išlai
kyti mokyklą yra persunki naš
ta. Įsidėmėtina, kad baliuje me
ninę programos dalį atliks jau
na, graži, talentinga solistė iš 
Hamiltono Anyta Pakalniškytė. 
Norėčiau pastebėti, kad solistė 
dainuos Detroite dar pirmą kar
ta.

Dantų gydytojai
ROŽEI TIJŪNIENEf 

mirus,
I josios vyrui Jonui gilią užuojautą reiškia- 

. me ir kartu liūdime

Buvę jo bendradarbiai:
V. Briedaitis, J. Kaunas, A. Koncė, Pr. Mačernis,
E. Mickevičius, P. Kasulaitis, A. Mendelis,<
L ir A. Pabrėžai, K. Povilaitis, A. Rūkas,
V, Senda, E. žemaitaitis.

I.,.,;...

CHARLOTTE BERNICE KUKAS
Gyv. Dowagiac, Michigan

Detroitiečiai nepraleiskite ge
ros progos, o ypač jaunimas.

Mirė 1975 m, spalio 21 dieną 5:00 vai. popiet, sulaukusi 75 metu 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Akmenėje.

Amerikoje jšgyveno daugelį metų.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Charlotte Shepard, jos vyras Harry, 

ir Louise Barnum, jos vyras Clarence, gyv. Edwardsburg, Mich., sū
nus Stanley Kukas, gyv. Bradenton, Florida, 6 anūkai, 6 proanūkai ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami. Lietuvoje liko 2 seserys.

Velionė buvo žmona mirusio Stanley.
Kūnas pašarvotas McLauchlin - Clark koplyčioje, Dowagiac, 

Michigan.
Penktadienį, spalio 24 dieną 3:00 vai. popiet bus lydima iš ko

plyčios i Riverside kapines, Dowagiac. Michigan.
Visi a. a. Charlotte Kukas giminės, draugai ir pažįstam! nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnus, anūkai, proanūkei, seserys.

Laidotuvių Direktoriai McLauchlin - Clark. Tel. 616—782-2135.
,______ . ___________

A. A.
ALEKSANDRAS ŠIMKUS

Gyv. 2443 West 72nd Street

. Mirė 1975 m. spalio 22 dieną. 8:00 vaL ryto, sulaukęs 73 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Tauragės aps., žaibaičiu parap., Balčių 
kaimei

Amerikoje išgyveno 41 metus.
Paliko nuliūdę: Žmona Mary (Juzelėnaitė), sūnus Charles, marti 

Esther, anūkai — Claudette fr Scott, švogeris Frank JuzeLėnas. jo 
žmona Adeline ir jų sūnus bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Stasys su šeima ir sesuo Ona Jonikienė su 
šeima.

Priklausė Lietuvių Žagarės, Zarasiškių. Suvalkiečių ir Upytės klu
bams. taip pat Amerikos Lietuvių Demokratų klubui.

Kūnas pašarvotas S. C. Lack koplyčioje. 2424 W. 69 Street.
SeštadienL spalio 25 dieną 11:3 vaL ryto bus lydimas iš koply

čios j iv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas iv. Kazimiero Lietuviu kapinėse.

a. Alekaendro Šimkaus giminės, draught fr jjažistaįna nuo- 
širdžM kviečiami dilyvanti laidotuvėse ir suteikti jpaskutini pa
tarnavimą ir attreveiliaimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, ivoęerls, giminės.

InfortnacijaI telef. La 3-3572.
. 1............. .—— —ar m i................................................. ...
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
**Dėkodami visuomet už visa Dfevvi ir Tėvui mūsų Viešpaties Jė

zaus Kristaus vardu4'. — Efez, 5^20.
e • •

Tikrieji krikščionys nešvenčia tik vieną dėkojimo dieną per metus, bet 
kiekvieną dieną jie dėkoja Dievui už jiems suteiktąsias geradarystes. Kol 
pasauliniai ir tie, kurie vadinasi krikščionių vardu kartą į metus dėkoja 
Dievui už saulę, lietų ir už kitus šio gyvenimo palaiminimus, tikrieji Dievo 
vaikeliai dėkoja jam už visada ir už viską, ypatingai už aukštesniąsias dva
siškas dovanas, už pažinimą brangios dieviškos Tiesos, kuri parašyta Šven
tajame Rašte ir kuri pašventina tuos, kurie"ją priima. Jie yra nuoširdžiai 
dėkingi Dievui už tai, kad jie išgelbėjo juos nuo pasaulinio tamsumo ir 
įvedė į savo stebėtiną šviesą, apreikšdamas jiems savo planus ir tikslus.

ViU žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rueieįlt 1 tą klausimą atsako knygute "Viltis pc mirties", kurią gausite 
nemokama L Rašyidto:

• o o
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET,

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
ŽV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: ¥Ard« 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

——
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KINŲ ■ RUSŲ POLITINES VARŽYBOS .
Šiomis dienomis 16 asmenų, lame bendrame komunikate^ 

grupė atvyksta į Tailandiją j pasmerkiama svetimųjų hege- reikštis \ ietnanie, 
(Tajuje), į sostinę Bangkoką,; monija ir tai pabrėžtinai ak- joje ir Laose, kai didžiosios jė 
oficialiai atidaryti Raudono-; centuojama.
Kinijos pasiuntinybę ir atnau
jinti diplomatinius santykius, 
kurie buvo nutraukti prieš ^|n(JS: n-.žęs 
metus. Rusijos y" ......
nariai, iš anksčiau sėdi Bangko- . . .. . - , . . i I įsteigtike, tartum išsigandę une sauk Į, , 
ti: “Kinai atvyksta! Kinai at
vyksta I”

Rusai tai patyrę, pasijuto; 
tartum būtų jiems kas nors per 

. ,. Toliau, raud. ki-l
pasiuntimbėS| slengjasį gauti leidimą 

i žinių agentūrą Bang
koke — “China News Agency”. 
Tasso žinių agentūra Bangko
ke jau seniai veikia.

Tokio kinų agentūra pasi- 
, reikštų kultūrinėje plotmėje, 
j ruošiant parodas ir pasikei
čiant studentais bei intelektu
alais. Sritis, kurioje rusai yra 
plačiai išplėtę veiklą. Rusai tuo 
nepatenkinti stengiasi diskre
dituoti kinus ir jų užtikrinimą,

Mat, rusu — kinų politinės 
varžybos Tailandijoje jau se
nokai reiškiasi.

Ypatingai jos paaštrėjo pas
kutiniais mėnesiais. Pavyz
džiui. rusai, išgirdę, jog tai
landiečių šokių grupė ruošiasi 
važiuoti į Pekiną, pareikala
vo, kad šokėjai pirmiausia at
silankytų Maskvoje. Arba vėl, 
Tailandijos— Kinijos paskelb-l

I

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

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 9 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

5

k
I 
f

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629___
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.

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

V. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METU

lUJIENOMS šiemet suėjo 80_metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
AmeriKos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos plrmfi- 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

■UJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisve, 
neinamos ir n esi d ėdamos 1 sandėrius su okupantais ir ju Įgalioti- niais.

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

UJ IEVOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos, ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios, 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 
Ibdama platinimo valu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
ūdos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
odinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
> pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
Išku reikalų renesanso.
INUOJA: Chlcago|e Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei mėty — $16.00, 

trims men. — 5830, vienam mėn. S3.00. Kitose
— S26.OO, pusei mėty — $14.00, vienam m4n.
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

įSoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
>9 So. Halsted St., 
licago, m. 60608

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

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

VARDE IR VARDAS ______________ _____

RESAS______________

ARSINKITES NAUJIENOSE
NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— FRIDAY, OCTOBER 24, 1975

Rusų - kinų varžybų pradžia tyių, paskelbtu dingusiais be ži
nios karo veiksmuose, ir kad bus 
atiduoti kūnai visų kare žuvu
siųjų karių amerikiečių.

Varžybos stipriau pradėjo
, Kombodi- 

gos paskutinio ten vykusio ka
ro metu stengėsi įkelti koją ir 
įsistiprinti. Tiek rusai, tiek ir 
kinai lenktvniaudami tas šalis 
rėmė ekonomiškai, siuntė į 
jas ginklus ir maistą, ir taipgi 
teikė ir tebeteikia technikinę 
pagalbą. Ypačiai jos galvo
trūkčiais 
radusią 
čiains iš

puolį užpildyti atsi- 
tuštumą. anierikie- 

len “pabėgus”.

veikla Tailandijoje

vidaus reikalus ir gerbs suve
renumą.

Rusų
Praeitą liepos mėnesį Tai

landijoje oficialiai atnaujino 
diplomatinis santykius su Ki
nija, kai jos ministeris pirmi
ninkas Kukrit Pramoj lankėsi 
Pekine. Nuo tada Bangkoke 
sėdį rusai smarkiai sujudo ir 
pagyvino veiklų. Jų pasiunti
nybės prekybos skyriaus tar
nautojų skaičius iš 20-ties pa
didėjo iki 70, o slaptųjų šnipi
nėjimo agentų skaičius patri
gubėjo. Iš viso Bangkoke rusų 
priskaitoma 223 asmenys. Tai- 
landijos vyriausybė nėra tuo 
patenkinta, bet ji diplomatiš
kai nematydama, “primerkia” 
akį. žinoma, neoficialiai stro
piai-juos. seka. f •

Rusai įsteigė Bangkoke ga
lingų radijo stotį ir kitus elek
troninius įrengimus pas save 
pasiuntinybėje. Jų agentai 
laksto po kraštų agituodami ir 
organizuodami darbininkų ir 
studentų judėjimų, streikus ir 
kitką. Didelis skaičius jaunuo
lių bei universiteto studentų iš 
siųsta į Maskvą mokytis mark
sizmo ir kitokio “meno”. Gi 
Tailandijos laikraščiai užpil
dyti palankiais rusams straips
niais bei propagandiniais vaiz
dais.

Tolimesnės perspektyvos
Įkritus Indokinijai į raudo

nųjų krepšį, ; atsiradus'jų glo
boje, Tailandija tartum išsi
gandus skubiai ėmė megzti su 
visomis marksistinio rėžimo 
valdžiomis draugiškus santy
kius, atšaldydama ryšius su 
Amerika, išprašydama jos ka
riuomenės dalinius. Tailan- 

idija reiškia pasitenkinimą, 
kad suiro pietų rytų Azijos tar
pusavio pagalbos sąjunga.

Tailandija niekad nėra bu
vusi kitų valstybių kolonija ir 
reik manyti ir ateityje niekad 
nebus. Bent tuo tarpu pakam 
karnai sumaniai naudojasi • ki
nu sovietu varžybomis ir. eko
nominėj e srityje ir dalinai kul
tūrinėje, nors ir raudonai da
žytoje, turi naudos. Kaip ilgai 
tuo džiaugsis — laikas pasa
kys. V.

JAV vietose metami
— 7.50. Uiileniuo 
Mvaltf nemokamaL

Vietnamas paleidžia 
50-60 amerikiečių 
WASHINGTONAS. — Hano

jus ir Pietinis Vietnamas paskel
bė, kad šio mėnesio gale ar lap
kričio paleis grįžti namo nuo 50 
iki 60 amerikiečių civilių, kurie 
nepabėgo su kitais amerikiečiais 
pabėgusiais prieš pat komunis
tams paimant Pietų Vietnamo 
valdžią. Tie amerikiečiai laiko
mi namų arešte, ne kalėjime.

Kongresmanas G. V. Mont
gomery (D., Miss.) pareiškė, 
“Esame patenkinti, kad Piet. 
Vietnamo valdžia padaro tą hu
manitarinį žygį ir norime tikėti, 
kad tas žygis atidarys duris iš
tirti apie likimą kitų amerikie-

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Ll»twlv kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 t>L 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

............................................... $

— Hedwig Minkūnaą, gyv. 
Parmos apylinkėje Cleveland, 
Ohio, platinimo vajaus proga 
užsLsakė Naujienas'3 mėn. Cha
rakteringa, kad šiais netikėtu
mų ir klaidingų retorikų laikais, 
lietuvės moterys rodo tautinį ir 
politinį subrendimą, ieškoda
mos išeičių iš masinio politinio 
bankroto, kurin bando vesti kai 
kurie nepatyrę agresyvūs visuo
menės veikėjai ir jiems besąly
giniai. pataikaujanti spauda. To
dėl ir p. H. Minkūnas priklauso 
tai lietuvių moterų daugumai, 
kurių nujautimo dėka, amžių 
bėgyje lietuvių tauta išliko sun
kiausiose - ^sąlygose, išsaugoda
mos kalbą, papročius ir trądici- 
jąs iki šių dienų. Naujienų va
dovybė nuoširdžiai dėkoja už 
dėmesį. Taip pat dėkoja pla
tintojams, -kurie supažindina su 
Naujienomis savo artimuosius 
ir padaro teigiamos įtakos.

t— Ponia H. Dilienė iš Mar-> 
quette Parko apylinkės kartu 
su gerais linkėjimais atsiuntė 
Naujienų naudai 6 dol. Tos apy
linkės veikėjas užsisakė Naujie
nas 6 mėn., bet pavardės prašė 
neminėti. Naujienų vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja. Platinimo 
vajaus proga Naujienos yra 
siunčiamos susipažinimui 2 sa
vaites nemokamai pagal gautus 
pageidavimus arba atsiųstus ad
resus. Visi skaitytojai prašomi 
-prisidėti prie Naujienų platini
mo vajaus darant pastangų ras
ti bent po vieną naują prenu
meratorių.

— Dail. M. šileikio parodą 
atidarant inž. D. Adomaitis pa
reiškė: “Čiurlionio galerija ver
ta talkos ir aukų, “nes ji per 
graži, gad mes nesižavėtume, 
per svarbi, kad jos neremtume”. 
Mums praneša, kad Reg. L. B. 
Marquette Parko apylinkė į tą 
kreipimąsi atsiliepė ir jos pirm. 
Juozas Bagdžiuš; atsiuntė 825 
auka.

—• Sigutė Bertašiūtė - Užu- 
pienė ir jos vyras Juozas liūdi 
mirusio tėvo ir uošvio, žinomo 
visuomenės veikėjo agr. Jono 
Bertašiaus. Naujienos jiems 
reiškia gilią užuojautą, ir atsi
prašo už netikslų pavardės at
spausdinimą pranešime apie a. 
a. Jono Bertašiaus mirtį, šeš
tadienį 10:30 vaL ryto jis bus 
lydimas iš Petkaus Marquette 
koplyčios į šv. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią ir lai
dojamas Lietuvių Tautinėse ka
pinėse.

— Dail. Viktoro Petravičiaus 
kūrinių paroda bus spalio mėn. 
25 ir 26 d. Toronto lietuvių 
namuose.

— Kun. dr. Ignas Urbonas, 
Gary lietuvių parapijos klebo
nas, buvo pagerbtas iškilmin
goj sueigoj Beverly Country 
klube 40 m. kunigystės ir kitų 
sukakčių proga. > Buvo susirin
kę virš šimto įvairių organiza
cijų bei visuomenės atstovų. Da
lyvavo vysk. V. Brizgys ir vysk. 
Deksnys. Pagrindinę kalbą pa
sakė dr. Zenonas Danilevičius.

— Pianistas Andrius Kupre
vičius koncertuos Los Angeles 
Wilshire Ebell teatre lapkričio 
2 d. ir pradės K. M. Čiurlionio 
kūriniais. Programon įtraukti 
taip pat kompozitorių Juliaus 
Gaidelio ir Broniaus Budriūno 
kūriniai. Po kortcerto bus po
būvis.

— Los Angeles jaunų daininin
kių grupė iš A. Mačiulytės, A. 
Nelsaitės, V. Polikaitytės, J. 
Raulinaitytės ir RrVilkaitės da
lyvaus Balfo baltoje lapkričio 
22 d. šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Jas moko Antanas Poli- 
kaitis, akordionu pritars Rimas 
Polikaitis. Dabar visi Balfo 
darbuotojai dalyvauja spalio 
mėn. piniginiame vajuje.

HEVP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

BILLER

GOOD FIGURE APPTITUDE. 
No shorthand required. 

Steady employment. 
9:00 A. M. to 5:00 P. M. 

5 days a week.

LADY LORA 
COMPANY

8340 So. BIRKHOFF (650 West) 
CHICAGO. ILL.

: 487-9191
BENDRIEMS RAŠTINĖS 

DARBAMS
Mažoje patrauklioje raštinėje reika
lingą mergaitė, patynisi raštinės 
darbuose, mėgstanti įvairias raštinės 
pareigas. Mokėjimas rašyti mašinėle 
ir gabumas kalbėti telefonu yra rei
kalingas. Pilnas darbo laikas. Išim

tinai geras atlyginimas. 
Veltui gydymas.

Turi kalbėti, skaityti ir rašyti 
Angliškai.

FILLIP METAL CABINET
> 826-7373

REIKALINGA ŠEIMININKĖS PADĖ
JĖJA 3 dienas savaitėje profesionalu 
porai gražiame Lake Shore Drive 
name artimoje Chicagos šiaurėje. Rei
kalingos rekomendacijos. Susikalbėti 
angliškai. • Skambinti Mrs. Telander 

angliškai darbo dienu popiečiais.
Tel. 787-1143.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIŲ de
koruotas butas 3-čiame aukšte iš 
priekio prie 33-cios ir Lituanica, vy
resnio amžiaus porai arba suaugu
siam be įnamiu. Yra du šildymo pe

čiai. Tel. VI 7-0818.

WANTED TO RENT
Ieško buty

MOTERIS IEŠKO NUOMOTI KAM
BARĮ su virtuvės privilegijomis. Pra
šau siūlyti laišku:

NAUJIENOS.
Box 207.

1739 So. HALSTED ST.
CHICAGO. ILL. 60608

— Cicero Jūrų šaulių kuopa 
“Klaipėda” parėmė Naujienas 
20 dol. dovana ir ją atsiuntė per 
koresp. S. Paulauską. Naujie
nos dėkoja kuopas vadovybei ir 
visiems nariams..

— Prof. Vytautas Marijošius, 
mūsų Operos kviečiamas, pra
eitą savaitgalį buvo atvykęs į 
Chicagą ir čia trijų dienų posė
džiuose su Operos valdyba ir 
meniniu personalu aptarė busi
mųjų trijų operų . pastatymo 
reikalus^ (Pr).

— K. Salaguba, North River
side, HL, kiekviena proga pare
mia Naujienas. Pratęsiant pre
numeratą šį kartą atsiuntė 9 
dol. Naujienų naudai. Po 1 dol. 
atsiuntė B. Andrašiūnas iš Mil
waukee, Wis., ir Kazimieras 
Walys iš Hatboro, Pa. Du do
lerius atsiuntė P. Preikšaitis iš 
Toronto Kanadoje. Naujienų 
vadovybė visiems rėmėjams, 
platintojams ir naujiems skai
tytojams nuoširdžiai dėkoja.

S. L. A. 134 Moterų kuopa 
stropiai ruošiasi prie savo ru
deninio parengimo — kauliukų 
žaidimo, kuris įvyks sekmadienį, 
spalio 26 dieną 1 vai. popiet 
Dariaus - Girėno salėje, 4416 S. 
Western Ave.

Viešnioms ir svečiams pa
ruoštos gražios dovanėlės ir 
vaišės. Kviečia Komisija ir Val
dyba. (Pr).

♦ Brighton Parko Lietuvių 
Namų Savininkų D-jos metinis 
Banketas įvyks spalio 25 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. Vyčių salėje, 
2451 W. 47 St. Bus šalta ir kar
šta vakarienė, įvairios banketo 
pramogos. Šokiams gros A. Ra- 
monio orkestras. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. (Pr).

♦ §v. Kazimiero Lietuviu Ka
piniu Sklypų Savininku Draurf-
jos susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, spalio 26 d., 2:00 vai. po
piet, Gage Parko didžiojoj sa
lėj. prie 55-tos ir So. Western 
Ave. Visi, kuriems rūpi Lietu
vių kapinių reikalai, kviečiami 
dalyvauti. Bus svarbūs kapinių 
reikalų aptarimai. Draugijos 
nariams dalyvavimas būtinas.

. Valdyba
— (Pr>.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVING
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, DI. Virginia 7-7

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 
SEKMADIENI 12—5 vai. popiet 
LEMONTE, 611 HOUSTON ST. 

4 matu senumo 3 miegamųjų muro re
zidencija, 2 masinu garažas. 

TIK $47,500.
BUD’S REAL ESTATE 

TEL. 257-5861

SUNLAND REALTY
45114th Street North, 

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

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

LOGAN SQUARE BLVD.
MILWAUKEE AVE.
PAJAMŲ — $17,000. 
TIKTAI — $59,500.

švarus 11 butu mūro ir akmens na
mas. Pilnas rūsys. 1—6-šiu, 5—4-iu 
(du miegamieji kiekviename) ir 5—1 
kambario apstatyti buteliai, moder
nios kabinetinės virtuvės, pečiai, šal
dytuvai, plytelių vonios. Nauja šil
dymo sistema, elektros laidai, vanden- 
tekis ir kt. Vieta 6 automobiliams 
pastatyti, 2 blokai nuo Milwaukee 
Ave. transportacijos ir puikios krau
tuvės. mokyklos ir kiti patogumai.

NYE REALTORS 
Telefonuokite angliškai 

631-9610

— 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.

(Pr).

TERRA
Bnngenybei, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

— ■■■■■■ ■ ■ »■.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pa 8 vlenintelj
Uetuvj kailininką j.tyį 

Chicago je 

NORMANĄ
RŠTEINĄ
TeL 263-5826 
(įataigo.) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wab**h Arenu*

SAVI NAMAI — TVIRT(
LIUKSUS 17 M. MŪRAS. 2 

mūro garažas, šeimai gyvent: 
California ir parko. $21,500.

MODERNUS 4 BUTŲ mūra< 
auto mūro garažas. Atskiri ših 
Cent, air cond. Arti Maria Hi] 
$45.500.

1% AUKŠTO NAMAS ir. 2 
garažas. Arti bažnyčios ir par] 
$18,000.

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. 
ir 2 auto garažas. Kambarys s; 
beismonte su patogumais. Pus 
džio porčius. $32,000.

7 KAMB. MŪRO REZIDE5 
2 vonios. Gražus beismantas. Z 
garažas. Tuoj galite užimti, 
quette Parke. $28,000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro 
žas. Nauji atskiri šildymai, 
cond. Karpetai. Įrengtas beism 
Per mėnesi gaunate butą. Arti ] 
$35,700.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gaz 
dymas. nauja elektra, alumin. 1; 
$15,000 metiniu pajamų. Arti i 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų i 
ir 2 auto garažas, Marquette I 
$23,900.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAJ 
auto garažas. Beveik prie Maro 
Parko bažnyčios. Jau laisvas 
$21,000.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, puikūs 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam 
mante, naujas gazu šildymas. ,< 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

VALDIS 
REAL ESTATE

2625 West 71st St. TeL RE 7-7!

BUD’S REAL ESTA
PIRKSIT — PARDUOSIT - 

NUOMOsrr.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI.

F Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS ;

4369 ARCHER AVE.. CHICAGC 
Tel. 254-5551

LEMONTO APYLINKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7^ 
Taip pat daromi vertinei, plnli 
Hlcvletimai, pildomi pilietybės p 

iymai Ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTOI 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty nauju 
perstatau menus visų rūšių namo 
šildymo pečius, air-conditioning. 1 
dens boilerius ir stogų tinas (guttf 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuc 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel. VI 7-34

NAMŲ PATAISYMAS 
Dirbame visokius darbus — siei 
lubas, langus ir duris, ir visi kiti < 

bai. Skambinti tel. 737-3687.
Chicago, UI. — MIKAS.

-r- HOME INSURANCE

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTO! 

Tiktai $64 pusmečiui automobili< 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

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

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENY 

Pardavimas įr Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telefu REpublk 7-1 Ml 
L................ ...............................




