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Sirijos ginkluojami palestiniečiai bando 
užimti strategines miesto pozicijas

BEIRUTAS, Libanas. — Nusileidus šeštadienio saulei, vi 
same Beirute vėl prasidėjo šaudymas, tiktai šį kartą palestini e 
čiai pradėjo kovą dėl strateginių miesto pozicijų. Iki šio meti 
jie apšaudydavo naujame kvartale kelis krikščionnių prekybo 
arba biznio namus, paimdavo įkaitus ir pasitraukdavo, tuo tarpi 
dabar jie pradėjo kovą dėl svarbiausiu miesto vietų. Sekmadieni'

Maršui į ispany Sachara vadovauja Maroko 
kariai, žmones pasienin veža sunkvežimiais

MADRIDAS, Ispanija. — Praeitą šeštadienį gen. Francisco 
Franko buvo duotas paskutinis patepimas, bet jis praeitą naktį 
ramiai iniegojo ir turi vilties pasitaisyti. Jis buvo paklaustas, 
ar sutiktų perleisti valstybės valdymą jo paties parinktam princui 
Karlos, tai jis atsakęs neigiamai. *■

Iš visko atrodo, kad jis dar 
buri vilties pasitaisyti ir kelis 
metus kraštą dar pavaldyti.

Gydytojai neturi tokios vilties

Gydytojai, širdies specialistai, 
nemano, kad 82 metų sulaukęs 
generolas-galėtų atsigauti nuo 
dviejų stiprių širdies smūgių. 
Jo širdis gerokai susilpnėjo, šir
dies raumenys negauna pakanka
mai reikalingo kraujo.

Šeima nesitraukia nuo lovos

Gen. Franko žmona, duktė žen
tas gydytojas, princas Carlos ir 
premjeras Arias Navarro visą 
laiką budi El Pardo rūmuose, 
šeimos nariai nesitraukia nuo li
gonio lovos. Ten visą laiką bu-, 
di gydytojų grupė, bet princas 
ir premjeras laukia greta esan
čiuose kambariuose.

Ketvirtadienį jau buvo kilusi 
mintis perleisti valstybės val
dymą princui Karlos, bet pasku
tiniu metu susilaikyta nuo šios 
minties. Manoma, kad tokia ži
nia blogai paveiktų gen. Fran
ko, galėtų gauti dar vieną smū
gį. Pats princas tokio dalyko 
nori išvengti.

Atrodo, kad dabartinis “parla
mentas” paskelbtų princą Kar
los nauju Ispanijos karalium, 
bet niekas nežino, kaip krašto 
gyventojai reaguotų į tokį žings
nį. Didelė krašto gyventojų 
dauguma nori demokratinės san
tvarkos, diktatūra jiems jau nu
sibodusi. Civilinei gvardijai įsa
kyta sekti krašto gyventojų nuo
taikos ir prižiūrėti tvarkos pa
reinamuoju laikotarpiu.
Maroko kariai vadovauja maršui

Agadiras, Marokas. — Maro
ko karalius Hasanas II-sis pa
skelbė, kad mėnesio gale prasi
dės beginklių marokiečių mar
šas į ispanų Sacharą. Dabar aiš
kėja, kad Maroko kariai vado
vauja šiam maršui. Kariuome
nės sunkvežimiai veža gyvento
jus į Sacharos pasienį, o gink
luoti kariai tvarko visą trafiką. 
Jie daboja, kad vienoje srityje 
nepasidarytų didelis susigrūdi
mas.

Be to, “savanorių” tarpe kal
bama, kad prasidės “šventasis 
karas”. Marokiečiai tokio karo 
bijo, bet jie yra įsitikinę, kad 
be “šventojo karo” ispanų Sa
charos jie neužvaldys. Dabar aiš
kėja, kad ispanų Sacharos gy
ventojai nebenori priklausyti 
nuo Maroko. Jie pageidautų pa
tys tvarkyti savo reikalus, kaip 
tvarkosi Vakarų Europa.

Alžirija taip pat labai nepa
tenkintas Hasano II-jo planais 
“be ginklų” užkariauti ispanų 
Sacharą. Alžiriečiai taip pat 
pretenduoja j geroką tos Sacha
ros dalį.

IS VISO PASAULIO

YORK, Nebraska. — Buvęs 
Yorko, Nebr., gydytojas James 
Carlson , 27, su žmona Julie, 26 
išsikėlę į Aliaską prie naftai iš 
Šiaurės varyti vamzdžių staty
bos, eidami prie savo automo
bilio netoli Valdez miesto buvo 
užpulti rudo Aliaskos lokio 
“Grizzly”. Lokys Carlsoną per- 
trenkęs žemėn, pasigrobė jo 
žmoną ir pradėjo su savim vilk
ti. Atsipeikėjęs Carlson tvojo 
lokiui per galvą vieninteliu su 
savim turėtu “ginklu” — pie
tums neštis puodu ir žvėris sa
vo grobį pametęs nulapsėjo į krū
mus. Nugabenus į ligoninę Ju
lies žaizdoms sutvarkyti teko 
nugaroje padaryti 40 susiuvimų; 
be to, jos viena koja sutriuškin
ta.

ALBANY, N. Y. — Guber
natorius Hugh Carey pranešė, 
kad bus “iš pačių pagrindų iš
egzaminuotas ir ištirtas valsty- 
binžs loterijos kompiuterių vei
kimas. Patyrus, kad kompiute
ris atspaude 40 lošiamųjų tikė
tų dublikatų, gubernatorius vi? 
sas loterijos operacijas uždarė. 
Tyrimo rezultatai bus paskelbti.

BOSTONAS. — Muštynėms 
tarp 129 juodžių ir 3.38 baltųjų 
mokinių, vėl atsinaujinus devy
niolika South Bostono aukšt. 
mokyklos mokinių suimta. Visa 
įtampa kyla dėl priverstino mo
kinių vežiojimų į svetimas mo
kyklas.

LABISZYN, Pamariai. — Ma
žame Lenkijos Pamarių mies
telyje Labiszyno auga milžiniš
ko didumo ąžuolas, kurį sodino 
karalius Jogaila pats savo ran
komis, praneša lenkų spauda. 
Ąžuolas turi ir savo metriką. 
Parapijos archyvuose rastas už
rašas, kad karalius Jogaila tą 
medį pasodino 1410 metų lap
kričio 3 dieną, tai yra nepilnus 
4 mėnesius prieš Žalgirio mūšį.

PORTLAND, Oregon. — Kar
tais ir “geram” plėšikui pasi
taiko kaip pasitaikė Charles 
Sanchagrinui, apvogusiam ban
ką, kurs yra po vienu stogu su 
FBI, ko plėšikas nežinojo. Išei
damas su maišu pinigų, jis pa
grasino kasininkei nealiarmuoti 
FBI. To nereikėjo: kasininkė 
tik ranka parodė plėšiką netoli 
stovėjusiam FBI agentui.

MADRIDAS. — Ispanai vi
siškai nesistebi, kaip jų 82 me
tų amžiaus diktatorius Francis
co pergyveno visą eilę širdies 
priepuolių kiekvieną kartą pa- 
sveikdamas: jo tėvas išgyveno 
96 metus, o senelis 102 metus 
amžiaus. Tėvas mirė sulaukęs 
96 metų amžiaus besisvečiuoda
mas pas savo meilužę. |

Senatorius Adlai E. SteVehson 
(demokratas iš Illinois) sena
tui įteikė bilių, kurį priėmus bū
tų dar dviems metams pratęstas 
8 mėnesių dienos šviesos taupy
mo laikas.

Dabar galiojančiu įstatymu, 
standartinis laikas, kurs prasi
dėjo nuo praeito sekmadienio, 
tęsis iki ateinančio balandžio 
paskutinio sekmadienio, yra pus
metinis: šeši mėnesiai standar
tinio ir šeši DST (Dienos šviesos 
Taupymo) laiko. Sen. Steven- 
sono bilių priėmus, standartinis 
laikas tęstųsi nuo spalio pabai
gos iki vasario pabaigos, tai yra 
per keturis mėnesius, o nuo ko
vo pradžios iki spalio pabaigos, 
tai yra aštuonis mėnesius tęstųsi 
vad. Dienos šviesos Taupymo 
laikas. Jei per 1976 ir 1977 me
tus toks laiko padalinimas gy
ventojams patiks, jis liks nuola
tiniu.

Senatorius Warren G. Mag
nuson (dem. iš Wash.) įteikė 
savo pasiūlymą iš karto nusta^- 
tyti ir ne aštuonių, o devynių 
mėnesių dienos pailginimo lai
ką kasmet nuo vasario antrojo 
sekmadienio iki lapkričio antro 
sekmadienio. Sen. Magnuson pa
siremdamas Transportacijos de
partamento duomenimis, įrodo, 
kad per tą pailgintos dienos lai
ką, kur baigėsi praeitą sekma
dienį, per visą Ameriką buvo su
taupyta 1 nuošimtis elektros 
greitkeliuose ir vieškeliuose au
tomobilių nelaimėse 50 žmonių 
beužmušta ir 2,000 mažiau su
žeista.

Nobelio premija italui
STOCKHOLMAS. — Penkioli

kos narių komitetas bemažko 
nesuskilo balsuodamas kuriam 
iš dvejų kandidatų skirti No
belio premiją už literatūrą — 
Amerikos novelistui Saul Bellow 
ar Italijos poetui Eugenio Mon
tale, 79 metų amžiaus, iš Ge
nua miesto, parašiusiam ketu
ris tomus poezijos apie meilę, 
rius.

“Aš nei kiek dėl to nesu nu-

Korėjietės moterys nežygiuoja moterų išlaisvinimo organizacijos — LIB parade, bet tikrumoje 
jos yra moterys —• kariai Pietų Korėjos kariuomenėje tarnaujančios. Jos žygiuoja parade, ku

ris skirtas Piety Korėjos kariniy jėgų įsteigimo sukakčiai paminėti.

SIŪLO NUSTATYTI PASTOVŲ 
PAILGINTOS DIENOS LAIKA 

O

WASHINGTONAS. — Du senatoriai įteikė Kongresui įstaty
mo projektus dienai pailginti nakties sąskaiton.

VĖLIAUS10S ŽINIOS

o Premjeras Arias Navarro, 
praleidęs kelias naktis El Pardo 
rūmuose, sekmadienį sukvietė 
mįnisterių kabinetą, kad galėtų 
informuoti apie valstybės galvos 
širdies priepuolį ir pasitarti, kas 
daryti šiomis dienomis. Jam rū
pi Sacharos klausimas.

■o Princas Karlos, naujai ap
lankęs gen. Franko, išvyko pa
sitarti su premjeru Arias Na. 
vairo. Jis reikalauja, kad gen. 
Franko būtų paskelbtas bejėgiu 
kraštui valdyti.

Egipto prezidentas Anwar 
Sadatas sekmadienį pasiekė Pa
ryžių, kur jis rengiasi nakvoti. 
Pirmadienį Egipto prezidentas 
bus prezidento Fordo sutiktas 
Washingtone. Pirmadienio vaka
re jo garbei Baltuose Rūmuose 
bus suruoštas banketas. Vėliau 
Egipto prezidentas rengiasi ap
lankyti Floridą ir kitas JAV 
vietas. Prezidentas Sadatas no
ri prašyti paramos karo meto 
sugriautam Egiptui atstatyti ir 
modernizuoti.

Tuo tarpu turkai jokių įro
dymų neturi, kas galėjo nužudy
ti du Turkijos ambasadorius; 
bet jie nujaučia, jog tai yra 
graikų darbas. Graikai keršija 
už Kipro salos reikalus. Keli 
šimtai turkų Stambule susirin
ko prie St. Safijos moldyklos ir 
protestavo prieš teroro veiks
mus.

♦ Sekretorius Kisingeris pa
skelbė, kad prezidentas Fordas 
planuoja skristi į Pekiną ir tar
tis su Mao Cetungu apie lapkri
čio 18 dieną.

♦ Paryžiaus policija yra įsi
tikinusi, kad turkų ambasadorių 
nužudę armėnai. Policija iškrė
tė kelis armėnų butus ir 14 ar
mėnų nusivedė tolimesniam tar
dymui.

sivylęs. Dar turiu užtenkamai 
laiko premijai laimėti”, pasakė 
60 metų amžiaus amerikietis, 

Izraelyje atostogaujantis Bellow. I

Sovietų suokalbis 
nuversti Sadata 

i,

CAIRO. — Egipto prezidentas 
Anwar Sadat netiesioginiai ap
kaltino Sovietus suokalbiaujant 
su buvusiais Egipto lyderiais nu
versti dabartinę Sadato valdžią.

Neminėdamas vardų, preziden
tas Sadat pasakė, kad prieš ket
verius metus mėginto pervers
mo vadai, kurie sėdi kalėjime, 
“kasdien susitikdavo su amba
sadorių “vienos” svetimos vals
tybės, kurios interesams labiau
siai patinka “ne karo ir ne tai
kos” padėtis Viduriniuose Ry
tuose. “Tokia ir šiandien tebė
ra mano problema”, pasakė jis. 
Perversmą 1971 metais organi
zavo buvęs Sovietu šalininkas 
Egipto viceprezidentas Aly Sa
bri.

Sovietų kompartijos organas 
Maskvoje Pravda ilgu straips
niu atakavo Sadatą, neminėda
mas vardo, kad jis ir jo šali
ninkai esą “rausiasi po Sovietų 
ir Egipto draugystės pamatais 
ir skelbia “iškraipytas žinias 
apie Sovietų ir Egipto santy
kius”.

♦ Kipro saloje turkai uždarė 
Nikosijos vartus, pro kuriuos ėjo 
salos gyventojų susisiekimas su 
graikų kontroliuojama salos da
limi.

Jau kuris laikas Maskvoje sklinda 
gandai, kad diktatorius Brežnevas ser
ga. Gandai pasitvirtino, kai jis atsisa
kė nuo pasitarimy su Maskvoje vizi
tuojančiu Prancūzijos prezidentu Va
lery Giscard. Valdžios pranešėjas vė
liau pripažino, jog Brežnevas yra 

peršalęs.

pavakare ligoninės praneša, kad 
50, o sužeistųjų ligonines negali

10 amerikiečių 
Vorkutoje?

GRAND RAPIDS, Mich. — 
Senato spec, komitetas pradėjo 
tirti vieno privataus detektyvo 
teigimą, kad Sovietų Sąjungoje 
kalėjimuose arba konclageriuose 
jau 25 metai kaip yra laikomi 
10 aviacijos karių jamerikiečių. 
Tie amerikiečiai esą sovietų pa
šauti 1950 m. balandžio 8 d. 
skrisdami JAV karišku lėktuvu 
iš Wiesbaden, Vokietijoje, į Ko
penhagą, Danijoje. Oficialiai 
buvo nustatyta, kad lėktuvas 
PB4-Y2 su 10 vyrų yra žuvę Bal
tijos jūroje.

Tik praėjusį mėnesį senato
rius Frank Church (D., Idaho) 
patyrė, kad tą reikalą vienas 
privatus detektyvas Theodore 
Grevers tiria jau per trejus me
tus. Grevers tvirtina, kad lėk
tuvas ne pats nukrito, o buvo 
pašautas skrendat arti Sovietų- 
Rusijos sviedinių šaudymo įren
gimų.

Grevers, jau pasižymėjęs ki
tų amerikiečių gelbėjimu iš ki
tapus Geležinės Uždangos, susi
domėjo prieš porą metų JAV 
laivyno 10 lakūnų dingimu, kai 
susitiko su John Noble iš Mun
cy, Pal, kurs praleido 8 metus 
sovietų kalėjimų lageriuose ir 
1955 m. buvo paleistas į laisvę.

Noble nupasakojo, kaip tarp 
1950 ir 1955 metų, jam būnant 
Vorkutos kalėjime Sibire, kiti 
kaliniai kalbėjo apie ten laiko
mus Amerikos laivyno lakūnus. 
Grovers nurodė į kitą amerikietį 
William. Marchuk iš Colegeville, 
Pa., kur tuo pačiu metu irgi bu
vo vergų darbo stovykloje, Vor
kutoje, ir taip pat iš kitų kali
nių buvo girdėjęs, kad ten yra 
laikomi Amerikos laivyno lakū
nai. Noble dar pasakė, kad dvie
jų iš tų lakūnų nebėra gyvųjų 
tarpe.

SSSR šiemeFiš JAV 
pirks dar daug javų
WASHINGTONAS. — Sovie

tų Sąjunga šiomis dienomis pir
ko iš JAV-bių dar 1.2 milijono 
metrinių tonų javų (metrinė to
na sveria 2,205 svarų), šiais ir 
ateinančiais 1976 metais Sovie
tai nori iš JAV nupirkti javų 
17 milijonų tonų. Savo javų 
šiemet bolševikai prikulti tikisi 
iki 160 milijonų tonų.

Nors apie grūdų pardavimus 
sovietams labai šykščiai teskel
biama, bet jau tiek žinoma, kad 
Amerika sovietams šiemet jau 
pardavė 5.9 milijonus tonų kor- 
nų (kukuruzos), 1.5 milijono to. 
kviečių ir 1.1 mil. tonų miežių. 

užmuštų skaičius jau siekė vir 
aptarnauti.

šeštadienio naktį patys smar 
klausieji kulkosvaidžių ir minos 
vaidžių smūgiai ėjo Kantari prie 
miestyje. Labai nukentėjo Aus 
trijos ambasados pastatai, o gs 
ražas buvo visai sunaikintai 
Austrams pavyko išvežti garaž 
buvusias mašinas ir patiems pr 
užpakalines duris pabėgti, be 
gaisrininkai nepajėgė sukelt 
gaisrų užgesinti.

Susidaro įspūdis, kad pale 
tintiečiams nepatiko Libano k; 
riuomenės manevrai keliose str: 
teginėse valstybės vietose. L 
bano kariuomenė apsupo pale 
■kiniečių kareivines ir kontrolių 
ja kelius į palestiniečių centru 
Pačiame Libane kariuomenė la 
ko kelias strategines vietas, ua 
tat ir palestiniečiai, gavę iš S 
rijos naujų ginklų,, taip pat pr 
dėjo kovą pačiame Beirute d 
strateginių miesto pozicijų.

Vyriausybei nepajėgus bar 
ti tarpusaviu libaniečių žudyni 
kilo mintis sušaukti parlame: 
tą. Manyta, kad politinių part 
jų vadai savo kalbomis galėt 
paveikti kovojančias puses. Gi: 
klus turinčių grupių vadų sus 
tarimai nieko nereiškia, nes p 
lestiniečiai laužo susitarimus 
pradeda pulti krikščionių laik 
mus pramon ės centrus.

Parlamento pirmininkas, p 
sikalbėjęs su partijų vadais, pi 
ėjo įsitikinimo, kad jis nep 
jėgs parlamento sušaukti, n 
parlamento nariai be pavoja 
gyvybei negali pasiekti posėdž 
salės. Ateis į posėdį tie, k 
riems nesusidaro pavojaus, h 
daugelis neatvyks, todėl pirn 
ninkas apskaičiavo, kad kvoi 
mo jis negalės sudaryti.

Po šeštadienio nakties ir se 
madienio ryto mūšių, Beirut 
panašus į kovos lauką. Pač: 
me centre išdaužyti langai, gi 
vėse raičiojasi atmatų statini 
niekas nedrįsta į gatvę nosies 
kišti, nes visą laiką trata kulk< 
valdžiai ir girdisi minosvaidi 
sproginėjimai.

Gili žiema Montam
Praėjusią savaitę” siauti 

smarki audra su 60 mylių į 
valandą vedėjais Montanoje p 
vertė iki 10 colių sniego, o Ida] 
Utah ir Wyoming valstijose 
6 colių. Šaltas žiemos dvelki™ 
iš Kanados siekė šiaurinę Ki 
forniją ir Arizoną, o smart 
vėjas net Texas valstiją.

šilčiau, vakare galimas lietu 
Saulė teka 6:16, leidžiasi 4:5
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Nereikalingas ir neprasmingas darbas
Canada” knyga

vo, kad ir trumpose biografijose, 
jie prisirašė sau (reikia many
ti, kad tos biografijos jų pačių

(Tęsinys)
Toliau nemenkas dėmesys at

kreiptas į mūsų liaudies šokių 
ansamblius. Tai patvirtina vėl 
ištisa eilė knygos fotografijų, 
grurihių nuotraukų, na, ir viena 
gal būt, nepaprasta” šokančių 
scena. Atrodo, norėta pabrėžti, 
kad tai yra pats pagrindinis mu
ši.: kultūros pasididžiavimas, kuo 
negalėtų pasigirti čia kitos Ka
nados tautybės!

■Tau pareinamose “dipukų” sto
vyklose Vokietijoje mes “ste
biname” pasaulinio karo laimė
toj us — anglus, prancūzus, ame
rikonus — jų okupacinių zonų 
administracijų atstovus, savo 
lenciūgėliais ir kepurinėmis, ma
nydami. kad, tie “stebuklingi” 
n ūsų meno pasirodymai, paveiks 
visagalius karo laimėtojus, ku
rie susižavėję mūsų tokios aukš
tos kultūros talentais, tuč tuo
jau susirūpins mūsų tėvyne — 
I i jtuva, ir dės visas galimas pa
stangas ją išgelbėti iš sovieti
nės Maskvos vergijos! Deja, tai 
buvo tik “wishful thinking”! 
Nestebėtina tačiau, kad pana
šiai galvojo ir mūsų emgr. “vai
dila ir seimas” — Vliko asme
nyje, — ir ragino mūsų pabėgė
lius nesiskubinti emigruoti iš Eu-

ropos j užjūrį, kur nors į Ameri
kos kontinentą, ar Australiją, ar 
kur kitur, nes esą emigruodami 
mes sumažinsime mūsų pabėgė
lių skaičių, o tuomi ir susilpnin
sime realų pagrindą reikalau
ti, kad tuč tuojau būtų vėl at
statyta Lietuvos laisvė ir ne
priklausomybė, kad mūsų pa
bėgėlių masės galėtų vėl sugrįž
ti į savo tėvynę. Deja, tai buvo 
tik naivi politinė trumparegys-

Iš viso, reikia pastebėti, kad 
anksčiau minėtoms šio poskyrio 
iliustracijoms paskirta perdaug 
dėmesio ir vietos. Tai yra tik 
paprasti knygos puslapių pagra- 

(žinimai, neturį n ieko bendra su 
muzikiniais talentais.

Minėti grupiniai ir pavieniai 
vaizdai parodo tik mūsų kasdie
ninius, kaip sakoma, parapiji
nius, pasirodymus ir polėkius, 
kurių turi čia nemažai ir kitos 
etninės grupės, su j*ų kiek skir
tingais vietos ir laiko požymiais. 
Visa tai nedaug imponuoja vie
tos angliškai visuomentei.

Tie gražūs foto vaizdai tinka 
tik vietinei periodinei spaudai, 
ir yra Įdomūs tik mums patiems, 
kur mes galime atpažinti aptys 
save ir beveik visus dalyviusp 
— gali papuošti mūsų šeimos al-

mokslų ir nuopelnų, bet ir vi
sokių specialybių, na, pagaliau 
neužmiršta priminti bendradar
biavimą spaudoje, arba šiaip 
kuom nors prisidėjimą.

Štai pora pavyzdžių:
“V. K. T. baigė tėvų jėzuitų 

gimnaziją Kaune 1941 m.; tris 
metus studijavo dramą Kauno 
teatre, baigė 1944 m 
metu studijavo lietuvių kalbą iri 
literatūrą Vyt. Didž. universite
te, Kaune, ir operinį dainavimą 
su J. Būtėnu, operos solistu”... 
Oho, čia tai nepaprastas ir retas 
reiškinys, yra kuo pasigirti an
glams, o ypač tą energiją, tuo 
pat metu sugebėti visur paspėti 
— studijuoti, vaidinti, dainuo
ti... ir dar kartu su operos so
listu J. Būtėnu...

nezima-

->'• i-

JONĖ KVIETYTĖ t
mokėsii išraiškos šokio Lietuvoje ir Hamburge. Ji mokėsi pas gerus šokiu 
mokytojus New Yorke ir Kanadoje. 1952-55 metais Montrealyje vadovavo 
didelės mokyklos moderniems šokiams, o Montreal!© Šokių šventėje laimė
jo pirmąjį prizą. Toronto jr Calgary universitetuose dėstė šokiu meną. Ji 

yra išgarsėjusi visoje Kanadoje.

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. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. .Lengvas stilius, gyva‘kalba, gražiai išleista'. 
150 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. 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius, i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halstėd Street, Chicago, III. 6D608

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 nebūtu 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 iškiliosioms Europos tautoms”.

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

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

Čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

bumus, palikti ilgai atminčiai 
uždokumentuotus mūsų laiko ir 
vietos tam tikrus gyvenimo mo
mentus!

Kalbamo aukščiau skyriaus 
dviejuose paskutiniuose pusla
piuose , — 198 ir 199, — patal
pinti tikrai labai gražūs spal
voti paveikslai mūsų žemaičių ir 
aukštaičių tautiniai kostiumai. 
Tai tikrai vertinga ir visiems Įdo
mi mūsų tautotyros tos srities 
Įrodoma medžiaga. Tik gaila, 
kad. apsiribota tik dviems minė
tomis pagrindinėmis Lietuvos 
sritimis... Būtų buvę visai tiks
lu ir nuoseklu panašiai pailius- 
truoti ir suvalkiečių, dzūkų, vil
niečiu, mažlietuviu... tautinius 
kostiumus..'. Tam tikslui galė
jo būti paskirta ir daugiau kny
gos puslapių, ypač, kai tai rei
kalauja jos paskirtis ir tikslas!

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra jia'urali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurtančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.30. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

O. Kuraiti*, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

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

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

VI u

Knygos 202-231 puslapiuose 
gan kruopščiai atpasakota mū
sų lietuviškos spaudos atsiradi
mas čia Kanadoje. Sava spau
da yra vienas iš pagrindinių prie
monių ne tik tarpusavius ryšius 
palaikyti, teigti vietos ir pasau
linių Įvykių naujausias žinias 
ir aktualijos, bet, kas yra svar
biausia — puoselėti mūsų kul
tūrines, tautines ir politines idė
jas!

Kad pradžia nebuvo lengva, 
teisingai atvaizduota ir knygoje. 
Pirmas bandymas ta kryptimi 
tuoj po Pirmojo Pasaulinio ka
ro lydėjo nepasisekimai ir nusi
vylimai! Be geros valios ir idė
jų, trūko dar reikiamo patyri
mo ir alėšų. Spaudai plėstis yra 
pats didžiausias minusas, kaip 
nėra pakankamo skaitytojų kon
tingento — prenumeratorių! 
Mūsų žmonių buvo tada čia Ka
nadoje labai nedaug, ir tie patys 
pasiskirstę tolimuose; Kanados 
plotuose. Trūko didesnių susibū
rimų — kolonijų, tam tikruose 
centruose.

Periodinei mūsų spaudai įsi- 
pilietinti ir klestėti atsirado čia 
sąlygos tik vėliau, kai tūkstan
čiai mūsų lietuvių buvo priversti 
apleisti savo tėvynę Lietuvą ir 
ieškoti prieglaudos svetur, ku
rių nemažas skaičius atsidūrė 
čia Kanadoje.

Kaip jau kitomis progomis 
aukščiau minėta didesnė emi
gracija iš Lietuvos prasidėjo jau 
1940 metais birželio mėn. 15 die
ną, kai bolševikiškas Maskvos 
slibinas pirmą kartą pagrobė 
Lietuvą ir enkavedistų metodais 
ištisus metu alino mūsų tautą.

Ta metus trukusi okupacija, o

Masinė lietuvių emigracija, 
pilna to žodžio prasme, pasireiš
kė tik 1944 metams einant į 
galą, kai, vokiečių karinei maši
nai pradėjus griūti, Stalino “ne
nugalimoji” armija, veik be rim
to pasipriešinimo, žygiavo Į Ber
lyną, pakeliui vėl grąžindama 
mums vergiją jau antrą kartą. 
Turėdami pakankamai patyrimo 
iš pirmos okupacijos, masė lie
tuvių gelbėjosi,’ bėgo Į vakarus 
kas tik galėjo ir sukubo, palikę 
savo gimtines pastoges, viską 
kas buvo miela ir brangu, pasi
ryžę visokiems nedatekliams ir 
vargams svetimose šalyse, bet 
tik išvengti barbariškos komu
nistinės vergijos, kuri gal būt 
jau ilgam laikui užplūdo mūsų 
šalį.

Kaip jau šio rašinio VIII-tam 
perskyrime minėta detaliau 
“Naujienose” 209 No. iš š. m. 
rugsėjo mėn. 8 d., — virš 25,000 
tų pabėgėlių lietuvių Įvairiais 
kryžiaus keliais per Vokietiją, 
Angliją ir kitas šalis, rado prie
glaudą Kanadoj, atsiradę čia 
kartu didesniais būriais 1946— 
1949 metų bėgyje. Išaugo gan 
žymi lietuvių etninė grupė, su
sikoncentravusi didesniuose cen
truose, kur greičiau ir pastoviam 
Įsikūrimui buvo palankesnės są
lygos. Tad intelektualinių pajė
gų atsirado pakankamai sukur
ti savo tautinę periodinę spaudą. 
Štai dėlto, jau virš poros dešim
čių metų kai turime rimtus sa
vaitraščius — “Tėviškės žibu
rius” ir“Nepriklausomą Lietu
vą”, ir keletą nuolatinių, rečiau 
pasirodančių, leidinių specialaus 
turinio. Yra kuom pasigirti ir 
pasirodyti!

čia pat knygoje kiek žemiau 
išvardinti ir pasižymėję spaudos 
darbuotojai, viso 16 asmenų. 
Nei daugiau, nei mažiau — są
rašas užbaigtas!

Tame sąraše matome keletą 
tikrai mūsų visuomenei jau gerai 
žinomus asmenis,1 Spaudos dar
buotojus tikra to žodžio pras
me tam darbui pasišven tusius, 
su atitinkamoms kvalifikacijom 
ir stažu, žinomi redaktoriai: Dr. 
P. Gaida “Tėviškės Žiburių” re
daktorius; Dr. A. Šapoka, buvęs 
“Tėviškės Žiburiųr red., miręs 
1961 met. kovo 9-tą dieną; J. 
Kardelis, buvęs “Nepriklauso
mos Lietuvos" red., miręs 1969 
metais vasario mėn. 10 dieną; 
A. Lymantas “Lietuvos Pajūrio” I

Toliau: “V. K. T. pritaikė sa
vo talentus poezijai ir satyrai, 
ir redagavo gimnazijos laikraš
tį “Mūsų klasė” (angį. “Our 
Class”)”... Tai ne paprastą 
“špargalką”, kaip senais laikais 
kartais mes gimnazistai slaptai 
rašinėdavome, o laikraštis... ką 
vertas buvo tas “laikraštis”, sun
ku žinoti! Kažin, ar iš viso kas 
nors jį matė? Reikia manyti, 
kad anglams tai bus tikrai “di
delė naujieną”!

Vėl toliau skaitome: “V. K. 
T. pagaliau nutarė mesti teatrą 
ir dainavimą ir pasidaryti žur
nalistu”... O kaip gaila! Angliš
kos knygos skaitytojas, tur būt, 
tikrai labai “apgailestaus”,. nu
stojęs tokio talentingo daininin
ko ir artisto Kanados žemėje! 
Pagaliau praeinant jis pasisako, 
kad bendradarbiavo ir visuose 
didesniuose mūsų laikraščiuose... 
Mūsų visuomenės tarpe jis ne
spėjo pagarsėti, — per daug ta
lentų, apie kuriuos jo mes suži
nome tik iš angliškos knygos-

Vėl kitos pavyzdys:
“P-nia R. M. P. gavo univer

siteto diplomą Ottawa’oje 1961

m.”... Kokį diplomą nepasa
kyta... “Ji dirba lemė& ūkio 
ministerijoj, Kanados feder. val
džioje, kaip redaktorė”... Ką ji 
redaguoja
“P-nia M. P. R. yra narė Kana
dos pramonės redaktorių sąjun
gos; sekretorė profesinio insti
tuto, redaktorių ir informacijos 
valdininkų grupės; narė Kana
dos moterų spaudos klubo; ir 
narė sąjungos Kanados agrikul
tūros redaktorius”... Tai vis- 

tuo pat,kas.
Ką visą tai bendrą turi su pa

sižymėjusiais mūsų spaudos dar
buotojais?! Ne mes anglams, bet 
anglai mums turi pranešti apie 
ją! Dar galima būtų pademon
struoti ir daugiau keletą pana
šių pavyzdžių — kažkodėl pate
kusių asmenų į tą pasižymėjusių 
spaudos darbuotojų registrą — 
šalia tik keletos tikrai to titulo 
nusipelniusių!?

Jei priskirti kartais prie spau
dos darbuotojų, ir dar pasižy
mėjusių, visus tuos, kurie kartais 
pripuolamai kuo nors prisideda, 
ar parašo kokią nors korespon
denciją ir t. t. — tai tas sąrašas 
turėtų būti daug ilgesnis:

(Bus daugiau)

Prezidentui išakyta 
liudyti tenme

Amerikos istorijoje nėra ži
noma įvykio, kad valstybės 
prezidentas būtų verčiamas liu
dyti teisme, kriminalinėje by
loje. Tačiau prezidentui For
dui toks istorinis jvykis pasi
taikė. Jam teismas jsakė liu
dyti žinomo ir nuteisto žudiko 
Manson gerbėjos Lynette From 
me byloje.

Ji kaltinama, kad rugsėjo 5 
d. 45-to kalibro revolveriu ban
dė nušauti prezidentą Fordą, 
kai jis sveikinosi su žmonėmis 
būdamas Kdlifornijos valsty
bės sostinėje.

Teisėjas MacBride betgi nuo
sprendyje yra įrašęs, kad pre
zidentas gali būti apklausinė
jamas ir prezidehtūrds rūmuo
se, Washingtone, jei jisai to 
pageidautų. Nežinia, kaip pre
zidentas tokiu atveju pasielgs.

Teisiamosios gynėjas advo
katas John Virga pareiškė, jog 
prezidento liudijinlas gali būti 
labai reikšmingas sprendžiant 
kaltę. Gali paaiškėti ar teisia
moji tikrai norėjo nužudyti 
prezidentą Fordą. f '

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTEO ST., CHICAGO, ILL. 60661 

•ftilankant darbo valandomis arba užsakant palto Ir pridedant 
iakį ar pmrginr poriaida.

ir anas garsus 1941 m. birželio 
mėn. 23 dienos lietuvių sukilimas 
prieš rusus jau čia anksčiau ap
rašyti.

NAIVIEMS’ KttKVIENO
L T E T U V I c

DRAUCAC l» f,
Pasveikink savo.draugus 

per "Nauj.tonas’’

DĖDĖS ŠERNO GY V ENIM 0 BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti 1 Dėdę šėrtią as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerto gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražią 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 šviėšublių 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 •'

Kviečiame į Felikso Vaitkaus skridimo 40 meti} sukakties

Prisiminsime transatlantinio lakūno FELIKSO VAITKAUS 
prieš 40 metų skridimą per Atlantą ir kelionę į Lietuvą. y :

Orkestrui vadovauja — G. JONIKAS

Vakarienė su šampanu asmeniui 10 dol

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu

arba telefonu HA 1 - 6100

Į tą garbingą sąrašą tačiau 
yra pakliuvę ir ištisa eilė asme
nų, iš kurių, patiektų knygoj jų
trumpų biografijų, tikrai sunku ' 
spręsti, koki kriteriumai nulėmė 
juos įtraukti į pasižymėjusių 
spaudos darbuotojų gretas? Sa-

Bus didelė Felikso Vaitkaus skridimo dokumentų paroda. 
Pranešimas, kaip tas skridimas buvo suorganizuotas.

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
į
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1 Dr. Marijos Krej 
amžiaus

Marija Barzdžiūtė - Kregž- 
dienė gimė 1900 m. spalio mėn. 
28 d. Amerikoje, New Yorko 
valstijoje. 1910 m. Marija su tė
vais grįžo į Lietuvą. Pirmojo 
Pasaulinio karo metu, 1915 me
tais, dėl karo veiksmų tėvai su 
Šeima buvo priversti pasitrauk
ti iš Ljetuvos ir apsigyveno 
Novo Nikolajevske, Sibire.

1919 m. Marija baigė Novo 
Nikolajevske gimnazijų ir įsto
jo į Omsko žemės ūkio akade
miją, kur studijavo 3 semest
rus. 1921 m. grįžo į Lietuvą, 
apsigyveno Šiauliuose ir Šiau
lių gimnazijoje dirbo kaip mo
kytoja, dėstydama gamtą ir 
aritmetiką. 1922 m. liepos 23 
d. ištekėjo už agronomo Petro 
Kregždės, kuris gyveno Kau
ne ir buvo žemės raformos val
dybos vicedirektorius. Gyven
dama Kaune, 1923 m. pradėjo 
studijuoti odontologiją Vytau
to Didžiojo universietete, kur 
1927m. kovo mėn. gavusi dan
ty gydytojos diplomą, išvažia-

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIŲ S MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

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

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - ^Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyveninio pradžiai.

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

4

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

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

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį, žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai' besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Auguriiltyti- ViIČIOnUni, 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 $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina S3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. AnatoIHus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.
7. Nadas Rastenis^ TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis S5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių 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, S3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
14. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
16. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

1739 So. Halstad Street, Chicago, Ill in ole 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 12.00.

Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusio* 10 ar daugiai tgsempHorlą, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galimi gauti Naujienose arija pasiunčiant čekj ar Money or

derį tokiu adrera:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

tiečius.

^ždienės 75 metų 
sukaktis
vo į Paryžių pasitobulinti, tuo 
laiku pagarsėjusiame dantų 
gydytojų institute.

Iš Paryžiaus grįžusi į Lietu
vą, 1927 metų pabaigoje Kau
ne pradėjo verstis privačia 
praktika. 1928 m. lapkričio 
mėn. dr. Marija buvo pakvies
to vadovauti Kauno geležinke
lių ambulatorijoje dantų gydy
mo kabinetui, kur dirbo iki 
1944 in. liepos 8 dienos. 1935 m. 
dalyvavo tarptautiniame dan
tų gydytojų kongrese Vienoje. 
Austrijoje. Ta proga. Vienoje 
10 dienų lankė pasitobulinimo 
kursus, kurie buvo specialiai 
suruošti kongreso dalyviams 
prie Vienos universiteto.

Be dantų gydytojos prakti
kos, plačiai dalyvavo visuo
meninėje veikloje. Buvo Lie
tuvos moterų aukštąjį mokslą 
baigusių draugijos valdyboje. 
Be to, ilgą laiką bendradarbia
vo lietuvių moterų dantų gy
dytojų draugijoje ir Pieno La
šo draugijos valdyboje ir kaip 

tos draugijos atstovė dalyvavo 
lietuvių moterų taryboje ir Mo
tinos ir Vaiko konferencijose.

1944 m. rugpjūčio 11 d., bol
ševikų frontui artėjant, kun. 
Petrui Dagiui vadovaujant, 
slapta, nakties metu, kad vo
kiečiai nesugautų prie švento
sios uosto, žvejų laivu perplau
kė Baltijos j urą •laimingai pa
siekdami Švedijos krantus. 
Švedijoje išgyveno iki 1917 me 
tų kovo mėn. čia du metu spe
cialiu leidimu dirbo kaip dan
tų gydytoja vaikų dantų klini
koje. 1947 m. balandžio 7 d. 
Marija su vyru ir dukra Rita 18 
m. amžiaus ir sūnumi Rimu, 13 
m. aini., atvažiavo į Ameriką. 
New Yorke apsistojus pas dė
dę ir begalvojant kur apsigy
venti, staiga nuo širdies smū
gio mirė jos vyras Petras Kregž 
dė. Nežiūrint to skaudaus 
smūgio, pramokusi anglų kai 
bos ir susipažinusi su aplinka, 
pradėjo dirbti New Y’orke dan
tų klinikoje — Dental Hygie
nist, kad įsigytų dantų gydyto
jos diplomą ir leidimą verstis 
privačia praktika. 1951 m. iš
laikiusi prie University of the 
New Y’ork Education Depart
ment egzaminus ir gavusi lei
dimą verstis dantų gydytojos 
laisva praktika. Išdirbusi 10 
metų klinikoje 1960 m. gegu
žės 1 d. pradėjo dirbti New 
Yorko miesto odontologijos de
partamente ir po 6 mėn buvo 
patvirtinta departamento nuo
latine tarnautoja ir jai buvo 
pripažintas Civil Service Sta
tus. čia dirbo 13 metų, 1973 
m. rugsėjo mėn. išėjo į pensi
ją. Nežiūrint sunkių gydytojos 
pareigų nuo pat atvažiavimo į 
Ameriką pradėjo domėtis lie
tuviška veikla. Jau dirbdama 
dantų klinikoje, kur dirbo 
keletas latviu ir estu bei keletas 
lietuvių, Marijai vadovaujant 
įkūrė Lietuvių Moterų Dantų 
gydytojų Draugiją New Yorke, 
kurioje buvo pirmininkės ir 
vicepirmininkės pareigojes.

Be to, priklauso Sandaros ir 
Valstiečių Liaudininkų Sąjun
gai. Kaip Sandaros atstovė ku
rį laiką dirbo New Yorko Ame
rikos Lietuvių Taryboje — 
Alte. Taip pat priklauso Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugi
jai ir BALFo valdybai. 1953 m. 
pradėjus atkurti Vokietijoje 
veikusią Pabaltijo Moterų Ta
rybą, kuri čia persiorganizavo 
į Pabaltijo Moterų Klubą, kur 
buvo išrinkta į valdybą. Tokiu 
klubų įsisteigė ir kituose Ame
rikos miestuose, pasivadinda
mi Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija. To klubo New Yor
ke, nuo 1963 m. spal. 26 d. iki 
1969 metų buvo pirmininkė.. O 
paskutinius 3 metus buvo to 
klubo vicepirmininkė. Pabal
tijo Moterų Tarybą sudaro lie
tuvės, latvės ir estės po 9 dele
gatus iš kiekvienos tautybės. 
Ji ilgus metus buvo lietuvių 
delegacijos narė.

Šiai veikliai mūsų tautos vei
kėjai, sulaukusiai 75 m am
žiaus' ir nepailsusiai , linkėti
na sulaukti ilgo amžiaus, svei 
katos ir toliau nepamiršti lie
tuviškos- veiklos ir sulaukti 
laisvos Lietuvos atsikūrimo. 
Kl.

"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

Du geri plaukikai "maudosi" padangų "jūroje". Jie turi uždavinį 
suraišioti ^padangas į krūvą Lake Erie vandenyse, kad susidarytai 
padangų siena, skirta Dunkirk, N. Y., uostą apsaugoti nuo šėlstan

čiu bangy.

Prasidėjo ataka 
prieš Sacharovą

HAMBURGAS. — Visuotina 
ataka prieš žymiausiąjį atominės 
fizikos mokslininką ir visoje So
viet! joje drąsiausią žmogaus 
teisių kovotoją Andrejų Sacha
rovą prasidėjo iš visų puolamų
jų “pabūklų”. Tris dienas tru
ko, kol šmeižtų ir kaltinimų ata
kai buvo sumobilizuotos visos 
komunistinės masinės informa
cijos priemonės.

Pirmiausiai valdiškoji žinių 
agentūra Tass apšaukė Sacha
rovą “antipatriotu” valdžios or
ganas “Izvestija”; pirmąją puo
limo papliūpą užvardino antraš
te “Kaina už antisovietizmą”. 
Maskvos kampanijai padeda ir 
Kremliaus satelitų “Rytų blo
ko” laikraščiai. Bet įsidėmėti
na, kad Vakaruose tik Prancūzi
jos komunistų laikraštis “L’Hu- 
manite” kartoja Maskvos prieš 
Sacharovą skelidžiamas insinu
acijas, Norvegijos Nobelio Pre
mijos komitetą pavadindamas 
“priešsotfi etinės kampanijos” 
kurstytoju. Sovietų ir jų sate
litų spaudoje pradėta gyva kam
panija prieš Sacharovą, ypatin
gai “skaitytojų laiškų” formo
je, kur Sacharovas net “tėvynės 
išdaviku” vadinamas.

Sacharovui tokios prieš jį 
kampanijos nebe naujiena. Dvy
lika valandų prieš prasidedant 
prieš jį šmeižtų srautui, Sacha
rovas telefonu pasikalbėjime su 
Vakarų Vokietijos žurnalu “Bild 
am Sonntag” įspėjo, kad prasi
dės prieš jį vieši puolimai, bet 
tai esanti “normali sovietinės 
propagandos reakcija”. Iš Oslo 
Sacharovui pasiųsta oficiali te
legrama Į trečią dieną dar nebu
vo gauta.

Sovietų ištremtas rašytojas 
Vladimiras Maksimovas pasakė 
Paryžiuje, kad “dabar ir opozi
cija Sovietų Sąjungoje pradės 
drąsiau pasireikšti... Sacharo
vas yra vienintelis žmogus viso
je Rusijoje, kurį visi myli, iš
skiriant Politbiurą”.

Kryžiaus karas, 
ar karnavalas?

Nors Tarptautinis Tribunolas 
ir yra pareiškęs, kad jis negali 
paremti Maroko teisių bei pre
tenzijų į Ispanijos Sacharą, ta
čiau karalius Hassanas H pa
skelbė šventą korano “karą”, no
rėdamas prisijungti Atlanto pa
krašty ispanų valdomą afrikie- 
tiškos teritorijos dalį. Mahome
tonų biblijos korano vardu su
kelti marokiečiai į šventąjį “ka
rą” primena kryžokų “žygį” į 
Palestiną Kristaus karsto lais
vinti. Kaip tada religinėje prie
dangoje popiežius sukėlė euro
piečius į “šventąjj žygį”, taip 
dabar karalius Hasanas maro-
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'Šis marokiečių “žygis”, susi
dedąs iš basų, pusnuogių, turba
nais apsisiautusių vyrų, moterų 
ir vaikų, kurie sudaro tūkstanti
nę masę žmonių, vis dėlto su
jaudino ir išjudino ne tik ma
rokiečius, bet ir Ispaniją, Euro
pą, JAV ir UNO organizaciją. 
Visiems pakvipo tikras ar tik 
Įsivaizduojamas parako kvapas. 
UNO gen. sekretorius ėmėsi 
tartis su ispanų-marokiečių pa
siuntiniais, o JAV kartu su kito
mis valstybėmis pareikalavo su
stabdyti “žygį”. Marokas pa
laikė tai nepamatuotu kišimui- 
si j kitų reikalus, kurių nesu
pranta. Tačiau Maroko valdovo 
ministeriams pasikalbėjus su Is
panijos pasiuntiniu Jose Solis, 
Įtempta padėtis kiek atslūgo. Jų 
pokalbio turinys nėra žinomas.

Atsargos dėlei, ispanai prieš 
atžygiuojančią Maroko “armi
ją”, 350,000 žmonių masę, iš
statė pasienyje savo kariuome
nę. Kas vėliau bus — nieks ne
žino.

Ispanų Sacharoje tuo tarpu 
rasta tik fosfato sluoksniai, vei
kia kasyklos. V.

Taupykite dabar.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

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-

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

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

Ištaigia 1>23 mctata. TeL 421-3071

Bph* S

SOVIFTU KAPSULE: 
VENEROJE

Sovietų kapsulė nusileidusi 
praeitą trečiadienį Veneros 
planetoje, keičia planetos pa
viršiaus teorijas. Taip prane
ša Tass žinių agentūra. Prisiųs
tos aiškios Veneros paviršiaus 
nuotraukos rodo pilkas uolas. 
Jos sugriauna iki šiol buvusią 
nuomonę, kad planetos pavir
šius apklotas dulkių sluoksniu, 
susidariusiu erozijai veikiant, 
nuolat pučiant vėjui ir keičian
tis temperatūrai. Nusileidus 
kapsulė veikė 53 minutes prie 
485 laipsnių Celsijaus arba 905 
laipsnių Farenheito šilumos.

Nusileidusią Veneroje kapsu
lę išleido pasiųsta raketa “Vė- 
nus” 9, kuri dabar skrieja ap
link planetą. Ji priiminėja kap 
sules siunčiamus televizijos 

2212 WEST CER5LAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60g®
Pxtex Kazanauskaą Pretider^ Phone: Ylrgiala 7*7747

' HOURS: Mon.Tiie.Fri.9-4 Thur.9-3 sat. 9=1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie* Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į' krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

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

ženklus ir perdupda juos Į že
mę. Paveikslui rodo dar, kad 
planetos paviršius \ ra duobė
tas.

Raketa Venus 9 planetą pa
siekė per 136 dienas, nuskrie
jusį 180 milijonų mylių. Kap
sulė nusileido parašiutų pa- 
pagalba. Besileidžiant, kap
sulės prietaisai tyrinėjo aplink 
planetą esančius ūkus. V.
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Apie Bit utes Kcvacžaitės straipsnius tiesioginis ėjimas prie reikalo ir vertinant jos savito išsireiš-

Besidomint visuomeniniu 
gyvenimu ir sekant savąją pe
riodiką ne dažnai tenka užtik
ti autorius, kurie patrauktų 
didesnį skaitytojo dėmesį. Dar

rečiau pasitaiko rašantieji, ku
rie ne tik sudomina skaitytoją, 
bet ir užimponuoja jį. O tokio 
autoriaus vedamoji mintis, 
nuoseklus dalyko aiškinimas ir

palankiai nuteikia skaitytoją.
Be jokių dviprasmiškų prie

laidų ar suktų aplinkinių ėji
mų, straipsnyje jaučiasi nuo
širdumas ir matosi aprašoma
tiesa. Toks rašinys skaitomas

kimo stilių, Kemežaitę būtų ga
lima palyginti meteoro švyste
lėjimui. Tik tuo skirtumu, kad 
šiuo atveju iškilusi šviesa su
stojo savo trajektorijos vidu-

ryje. 0 jai kabant paloje ze
nito aukštumoje, mes gėrėda
miesi Ja, galime neabejotinai 
tvirtinti pamatę ne dažnai su- 
švitančią, reto patrauklumo 
žvaigždę. S. Pranckūnas

ne tik su estetiniu pasigėrėji-
Subscription Rate*:

In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
iix month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

trims mėnesiams  $7.50 
vienam mėnesiui  $2-50

Kanadoje: >
metams  $30.00 
pusei metu$16.00 
vienam mėnesiui-------------$3.00

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metarąs $30.00
pusei metų________________$16.00
trims mėnesiams __________ $8.50
vienam mėnesiui  $3.00

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

Kitose JAV vietose:
metams $26.00
pusei metu $14.00

Naujienos eina kasdien, i^skiriam 
sekmAdienius, Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St„ Chicago 
ILL 60608. TeleL HAymarket 1-6100

Pinigus reikia siusti pašto Monej 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vsks.ro Šeštadieniais — iki 12 vaL

jie nepatvirtino ir nepaneigė Dr. Valiūno paskubomis 
padarytų pareiškimų. Gečys remiasi. Drauge paskelbtu 
klastotu Dr. K. Bobelio laišku, nors mūsų spaudoje buvo 
paskelbtas ir ALTo skyriams išsiuntihėtas pilnas ALTo 
pirmininko rašinio tekstas.

Be esto Maido Karo ir latvio Uldžio Gravos, jis nau
doja ir ukrainiečių kongreso komiteto pirmininko Dr. 
Lev E. IDobrianskio padarytus pareiškimus. Latvis ir 
estas mažiau patyrimo turi, jie silpniau ir savo “politi
nius principus” formulavo, bet Dobrianskis yra George
town universiteto profesorius, seniai gina ukrainiečių 
teises ir panaudoja kiekvieną progą pasigarsinti, šitaip 
prezidentui Fordui pareiškęs savo baimę:

Politikos negalima gristi
priešo propaganda

Įtakingesnieji politikai laikosi teisės rūban įvilktų 
ir platiems gyventojų sluoksniams suprantamų principų. 
Tuos principus aiškiai suformuluoja, juos suprantamai 
išaiškina, o vėliau juos gina. Principais pagrįsta politika 
organizuoja partijas, įtikinėja žmones ir valdo kraštų.

Naujai atsiradusieji lietuviai politikai principų ne
turi, jų neskelbia, nebando jų ginti. Savo politiką jie 
remia propaganda. Blogiausia, kad tą politiką jie remia 
priešo anksčiau paskleista ir dabar skleidžiama propa
ganda. Marijonai pasisamdė Br. Kviklį, kad katalikams 
leidžiamame dienraštyje cituotų ilgiausias komunistinės 
propagandos pasakas, o vėliau, tomis pasakomis pasirem
damas, tvirtintų, kad ne tik amerikiečiai, bet ir kitos Eu
ropos valstybių galvos Lietuvą jau pardavė ir sidabrinius 
pasidalino.

Kviklys ne vienas. Amerikoje atsirado ir daugiau 
“politikų”, kurie savo veiklą grindžia komunistine pro
paganda. Kviklys Drauge, o Algimantas S. Gečys Dar- 
biinnke vadovaujasi tais pačiais metodais. Vietoje aiš
kių, visiems suprantamų principų, jis vadovaujasi komu
nistų paskelbtos propagandos duomenimis. Helsinkio kon
ferenciją jis tai pat vertina ne savo protu, ne kitų Hel7 
sinkio konferencijos dalyvių pareiškimais, bet remiasi 
tuo, ką Maskvos propagandistai .pasakė. . . .

Jis nesitenkina tuo, ką propagandinis sovietų" apa
ratas, Brežnevas, Kviklys ir kiti pasakė apie Helsinkio 
deklaraciją, bet jis rankioja duomenis iš panašiai savo 
politines veiklos gaires remiančių amerikiečių. Gečys 
pripažįsta, kad Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija “mūsų visuomenę yra padalinusi į du skir
tingus polius”. Jis tvirtina, kad viename poliuje atsisto
jęs Vlikas ir JAV Lietuvių Bendruomenė, o antrame po
liuje yra Amerikos Lietuvių Taryba, raginusi siųsti prez. 
Fordui padėkos laiškus už “vidaus rinkai” padarytą pa
reiškimą Baltijos valstybių reikalu.

Iš kur Gečys žino, kad VLIKas eina su JAV Lietu
vių Bendruomene, taip ir nepasako. Iki šio meto tiktai 
Dr. Valiūnas, išvargintos kelionės jausmų pagautas, He-1 
sinkio konferenciją vaikiškai vertino, bet pats VLIKas 
šiuo klausimu dar nepasisakė. Greičiausiai, VLIKo na
rių tarpe yra nuomonių skirtumai, jeigu iki šios dienos

“Maskva plačiai panaudos- Helsinkio sutarimą 
kaip psichopolitinę propagandą ir jį interpretuos 
pagal savo norą”. Liepos 31 radijo interview su 
Philip C. Clarke Washington Report of the Air pro
gramoj dr. Dobrianski mato Helsinkio deklaracijos 
pasirašymą kaip “legalizavimą valstybių sienų”..., 
o pačią konferenciją kaip Maskvai naudingą Įvykį, 
kuris “sustiprins jos pavergtų Rytų ir Vidurio Eu
ropos tautų užėmimą”. (Darbininkas, 1975 m. spalio 
24 d., 5 psl.).
Komunistus apygeriai pažįstąs prof Dobrianskis iš 

anksto nujautęs, kad komunistai Helsinkio deklaraciją 
panaudos “valstybių sienoms legalizuoti ir sustiprins Ry
tų ir Vidurio Europos.tautų užėmimą”. Bet prof. Dob
rianskis privalo žinoti, kad tas sienas komunistai pradėjo 
stiprinti dar Antrajam Pasauliniam karui neprasidėjus. 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos sienas Stalinui 
“legalizuoti” padėjo Hitleris, sudaręs viešus ir slaptus 
susitarimus su sovietų valdžios atstovais. Dobrianskis 
taip pat žino, jog tai buvo svetimų žemių vagystė ir gy
ventojų pavergimas. JAV, Didžioji Britanija ir kitos 
Europos valstybės to pagrobimo nelegalizavo. Sovietų 
valdžia milijonus sumokėtų, jeigu galėtų tą vgystę lega
lizuoti, bet jai nesiseka. Dobrianskis taip pat žino, kad 
sovietų valdžios atstovai įvairiausiais būdais stengiasi 
legalizuoti minėtų kraštų aneksiją jau 35 metus, bet jiems 
nesiseka.

Kodėl Dobrianskis, Gečys ir Kviklys tiki, ką komu
nistinė propaganda sako arba gali pasakyti, bet netiki 
tuo, ką prezidentas Fordas pasakė? Juk prezidentas
Fordas tvirtina tai, ką prieš jį buvusieji JAV administra
toriai tvirtino. Jie pasmerkė sovietų aneksiją, visam pa
sauliui paskelbė, kad tos aneksijos nepripažins ir iki šios 
dienos nepripažino. Nepripažinus aneksijos Amerikai, 
jos nepripažįsta ir kitos laisvos Vakarų Europos val
stybės. ‘

Kodėl Gečys ir Kviklys tiki visuomet melagingais 
Brežnevo tvirtinimais, bet netiki prezidento Fordo žo
džiu? Kodėl lietuvių skaldymo darbą jie remia komuni-
stine propaganda, bet ne kovos už Lietuvos laisvę Ame
rikos lietuvių daugumos nustatytais principais? Kodėl 
jie stumia į šalį JAV — galingiausių pavergtų tautų gy
nėją šiandieniniame pasaulyje? Albanija jiems gali būti 
artimesnė, bet albanai lietuviams nepadės. Jie turi daug 
darbo savo žmonių teisėms iškovoti.

mu, bet jis padaro ir savaimin
gą įspūdį. Panašiai kaip gera 
filmą ar įdomi knyga: prie jų 
norisi grįžti. Filmą pamatyti 
antrą kartą, o knygą vėl per
skaityti, jeigu ne visą, tai nors 
įdomesnes ištraukas. Tas vie
tas daugiau pasižymėjusias in
triga, minties lankstumu, sa
kinių sklandumu ir ten puose
lėjama idėja. Bet tuo pačiu, 
tokie autoriai, ne retu atveju 
susilaukia ir neužtarnauto ato
veiksmio. Net iš taip vadinamo 
aukštesnio kalibro asmenų. Jie 
neva lygindanuesi už jųjų nu
rodytas klaidas, nei kiek nesi
varžydami, net nepaisydami 
savosios padėties iškapsto ir 
kandesnių užuominų.

Toks maždaug įspūdis gau
nasi arčiau pažinus gabią 
plunksnos darbininkę Birutę 
Kemežaitę. Užtenka tik pama
tyti laikraščio skiltyje Birutės 
vardą ir jau aišku, kad tai bus 
įdomus, net pasimėgautinas 
pasiskaitymas. Ne paprastas 
rašinys, ne tų pačių, kartais 
net pabodusių minčių kartoji
mas, bet visai šviežias perda
vimo gyvybe pulsuojąs patrauk 
lių sakinių žaismas.

Jeigu daugelyje atvejų il
gesni rašiniai atbaido skaity
toją, pasitenkinant tik antraš
tės perskaitymu, tai Kemežai- 
tės straipsnio ilgis padvelkia 
net didesniu įdomumu. Tas 
kaip ir pabrėžia, kad aktuali
jom perpinta dėstomoji tema, 
perkelta į tolimesnę tęsinių se
riją, dar daugiau sustiprins be
siplėtojančių , įvykių aprašy
mą. Tuo atveju rašinys visai 
suintriguoja. Tarsi prisėdus 
prie geros novelės. Tik tokiu 
skirtumu, kad čia yra piešia
mas nūdienis gyvenimas. Sa
voji veikla su tikrais vardais ir 
daugelio dar prisiminimais,
bet daug kieno neaprėptais, ne 
retu atveju, užkulisiniais ėji
mais. O čia savaimingoje for
moje taip vaizdžiai nagrinė
jama , kruopščiai sijojamų apy 
braižų analizė.

Paprastai ką aprašyti, perduo
ti faktus gali kiekvienas plunks 
ną valdąs individas. Bet tą vis
ką atpasakoti gyvu sąmoju
įmiešiant gerai apšlifuoto hu
moro tegali tik labai retas, ne 
eiliniais gabumais apdovano
tas meistras.

Apskritai aptariant mūsų laik 
raštyboje pasirodžiusią tokią 
gyvybingą spaudos darbininkę

Dvigubas matas
Dienraštis Draugas, duoda

mas ištraukas iš Liet Kat. Kro
nikos š. m. spalio mėn. 16 d. 
deda antraštę: “Apie kunigą 
spaudoje galima viską rašyti 
— paneigti melagystes ar pasi
teisinti jis negali”__ Tikrai
žiauri komunistinio diktato
riaus priemonė. Kaip skaudu 
žmogui, kada spaudoje deda
ma apie jį išgalvotas istorijas, 
o jam pasiteisinti, paprašyti 
kad nurodytų faktus, neleidžia
ma. Visi žinome tą komunistų 
metodą.

Bet dar skaudžiau, kada 
laisvame krašte, išeivijoje lie
tuviška spauda tuos metodus 
naudoja, š. m. rugsėjo 11 die
ną, Draugas įdėjo V. Kaman- 
to laišką, kuriame jis rašo: 
“Kartais, kaikurios piktos lie
tuviškos spaudos yra net me
lagingai informuojama ir są
moningai klaidinama neteisin
gais prasimanymais ir biaurūs 
puolimai prieš vadovėlius.

V. Kamantas išpylė visą ti
radą kaltinimų, nenurodyda
mas, kas ta piktoji spauda, kas 
ir kada taip melagingai klaidi
no lietuvišką visuomenę. Ly
giai, kaip komunistinėje spau
doje apie kunigus.

Aš parašiau V. Kamantai at
virą laišką, pažymėdamas, kad 
rašymas tokių kaltinimų, ne
nurodant faktų, kas, kada ir 
kur melavo, sudaro įspūdį, kad 
patsai V. Kamantas sąmonin
gai meluoja ir klaidina Drau
go skaitytojus (Aš irgi esu 
Draugo skaitytojas). Ir jeigu 
V. Kamantas pats to vadovėlio 
nematė, ar žiūrėjo per “ruža- 
vus” akinius, tai tame laiške 
nurodžiau keletą puslapių, ku
riuose įdėta propagandinės ko
munistų nutraukos. Pav. psl. 
98-tas kur įdėtos dvi nuatrau- 
kos su įrašu “Laidotuvės Lie
tuvoje dabar’’ Kur nufotogra
fuota dvi skirtingos eisenos, bet 
toje pačioje vietoje. Matomai 
darytos specialiai propagan
dai, ir šietimo taryba jomis 
pasinaudojo.

Tą laišką pasiunčiau Drau
go redakcijai, prašydamas, kad 
mano laišką įdėtų ir parodytų
savo skaitytojams, kas iš tik
rųjų daro melagingus kaltini
mus. Bet Draugo redakcija pa
sielgė lygiai taip pat, kaip oku
puotoje Lietuvoje komunistai 
— atšaukimo melagingų kalti
nimų nedėjo. Redakcijai toks

laiškas, kuriame nurodyta, kas 
ir kada melavo ir nurodyta 
puslapis po puslapio, kur su
dėtos į vadovėlį okupanto pro- 
pagadinės nuotraukos, nepa
togu spausdinti. Jie nenori, kad 
Draugo skaitytojai sužinotų, 
kas skelbia melą ir kur teisy
bė. Reiškia, Draugo redakci
ja pritaria V. Kamanto nepa
grįstiems kaltinimams, kad klai 
dintų savo skaitytojus.

Ignas Petrauskus 
1975. 10.19.
Chicaga.

JUOKAS IŠ GYVENIMO 
TIKROVĖS

Savo spalio mėn. laidoje “Steel 
Labor” įsidėjo.įdomią karikatū
rą, kurioje U. S. Postai “Service” 
Corporation pajuokiama, kad 
nuo gruodžio 28 dienos pakelia
mi pašto patarnavimai. Ta pro
ga nupieštame pašto ženkle tal
pinami įrašai: “Worst Class 
Mail. 13 c. Stamp Act. George III. 
Bless his' Heart”. Aplinkui ženk
lą sėdi stambūs tūzai su dar 
stambesniais cigarais dantyse 

galvodami, kad tai yra gera “do
vana” krašto gyventojams, mi- 
inint JAV 200 metų sukaktį. 
Juokas ir lieka juoku, tačiau tik
rovė lieka tikrove.

Mokestis už pašto patarnavi
mus lieka žymiai pakeltas, bet 
ar pašto patarnavimas pagerės, 
tai labai abejotina. Artėja me
tinės — Kalėdų, Naujų Metų 
šventės žmonės paštą apsunkina 
gausybe siunčiamų šventinių 
sveikinimų. Jų daugelis dings
ta toje laiškų jūroje. Paštui pa
galbon mes ateiti galime; vie
toje siuntinėje šven tinius svei
kinimus savo gimines, draugus 
ir pažįstamus tinkamiausia ir ge
riausia proga pasveikinti per lie
tuvišką laikraštį. Sveikinimų 
tekstus pradėkime ruošti dabar 
ir netrukus jį pasiųsti laikraš
čiui, kad patalpintų švenčių pro
ga išteisimuose numeriuose. Bus 
nauda mums, laikraščiui ir svei
kinamiesiems. J. J-tis
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Klebonas, pamatęs dvidešimts penki
nę ir išgirdęs jos pirmuosius žodžius, gal
vojo jai paaiškinti, kaip ir kitiems aukoto
jams sakydavo. Pastačius naują gražią 
bažnyčią, vėliau erdvią dviejų aukštų mū
rinę parapijinę mokyklą, ir dar seselėms 
mokytojoms vienuolyną, atėjo eilė susi
rūpinti klebonija. Parapijiečiams gausė
jant, buvo reikalas pasirūpinti trečiu, o 
vėliau gal ir ketvirtu vikaru. Užvažiuoja 
pravažiuojančių kunigų, kasmet kartą ar 
du pakviečiami pamokslininkai, o klebo
nijoje ankšta, kaip kišenėje. Jos pasku
tinieji žodžiai iškreipė jį iš įprasto paaiš
kinimo kelio, ir nors suprato, ko nori 
klausti Patricija, beveik pyktelėjo, bet ne
norėjo geradarės užgauti, nors ji ir nusi
kalbėjo ir bandė ją apšviesti, kiek įmano
ma švelniau!

— Mano dukra, ką tu čia dabar išsi
galvojai. Aš ne šventasis, kad pas mane 
Dievas vaikščiotų. Ir šventieji jį tėra matę 
tik savo vizijose. Mes turime jį altoriuje. 
Garbinkime, mylėkime ir paskui galėsime 
jį regėti dangaus karalystėje. Pasakoms 
nedera tikėti...,

Bet Patricijai to buvo dar maža, ji ne
norėjo nusileisti.

— Klebonėli, nesupyk. Smuklininkas

Jonas Kanne ir ne šventasis. Bedievis bu
vo, bet kaip jis pasikeitė. Ir bažnyčią lan
ko ir smuklę parduoda. Tikriausiai jis 
pats bus papasakojęs ir klebonui, kaip 
pas jį buvo užėjęs Dievas...

— Kanne. Kas Čia mums per reikalas 
kalbėti apie jį. Jo žmona visada pamaldi 
buvo. Dievas parodė savo malonę ir tegul 
džiaugias jo širdis. Džiaukimės ir mes, kad 
paklydusi avis sugrįžo į tiesos kelią...

Nelaukdamas daugiau paklausimų iš 
Patricijos, klebonas surinko nuo stalo pi
nigus, įsidėjo į kišenę, padėkojo ir užver
tė knygas. Patricija suprato, kad klebo
nas daugiau nebenori leistis ta tema į kal
bas, atsiduso, nusilenkė ir išėjo su tuo pa
čiu rūpesčiu gaivoje, su kuriuo ir buvo 
atėjusi.

Tuo tarpu klebonas grįžęs į savo kam
barius, perskaitė pinigus ir atskyrė savo 
savo asmeniškus nuo parapijos, nes juos 
laikė bankuose ar taupymo bendrovių sąs
kaitose atskirai. Jo asmeninių pinigų krū 
vėlė buvo nebe taip jau maža, ir jis džiau
gėsi, kad vėl galės padidinti savąją sąs
kaitą pora plytų, kurios iš tikrųjų reiškė 
porą šimtinių. Kažkaip jis sumišęs su sta
tybomis ir augančia banke pinigų suma, 
žiūrėjo kaip į namo statybą. Tačiau šis 
augantis namas plyta po plytos, vis dar 
buvo be stogo. Galvojo apkepurėti, kai 
banke bus penkios dešimtys tūkstantėlių, 
bet kai tai pasieks, atrodė, kad tas sienas 
reikia vesti iki šimto tūkstančių. Pinigui

godumą turėjo ir klebonas, kaip ir visi šio 
krašto žmonės. Jis mylėjo Dievą, savo 
parapiečiūs, netrūko jam meilės ir žaliam 
doleriui. Parapiečiai jį mylėjo. Gausiai 
rėmė jo statybas ir jo paties neužmiršo ir 
tai juo labiau, kad prie asmeninių pajamų 
prisidėdavo jam honoraras už atskirus pa
tarnavimus. Krikštijo vaikus, jungė jau
navedžius ir numirėlius palydėdavo į ka
pus. Dar šiek tiek prisidėdavo iš mišių ir 
atsirasdavo ir kitokių įplaukų. Be to, 
klebonas iš parapijos reikalams skirtų au
kų gaudavo algą, kaip ir kiti jo vikarai, 
bažnyčios tarnai, ir net kiek didesnę, kaip 
ir dera parapijos vadovui Dėl patarna
vimo išlaidų nčSiderėjo ir būtų buvę neiš
mintinga duodamų pinigų neimti. Jau ir 
taip antrąjį aukštą bestatant ir daugiau nei. 
įpusėjus, klebonas nesipūtė, nesijautė 
esąs turtuolis net save priskirdamas prie 
skurdžių ilgos uodegos,

Savo pašaukimo pareigose jis buvo la
bai uolus ir pasišventęs. Dieną ar naktį 
šaukiamas skubėjo pas ligonį. Pamoks
luose, kai reikėdavo, buvo drąsus pabarti 
ir pagraudenti. Mokė visuomet pagal 
evangelijos tiesas, niekada nieko nenuty
lėdamas, net ir tuo atveju, jei tas evange
lijos tiesės žodis plakti] hf jį pitį, ne tik 
vien jo ganomuosius. Neįtartą jiems aiš
kino pagal evangeliją, kad nereikia kraut 
turtų žemėje, kuriuos kandys suėda, ar 
vagis pavagia, bet daryti gerus darbus, 
kurių nė kandys neėda, nei vagis gali pa

vogti ir net ugnis negali sunaikinti.
Niekad klebonas tų darbų gausoje nepa

miršdavo kunigiškų poterių. Sutvarkęs kas 
reikia, pasiėmęs breviorių ir išėjęs į šven
torių. Beeidamas vėl prisiminė Patriciją, 
Kannę ir kitas moteris jam apie tai kalbė
jusias. Girdėjęs apie panašias legendas 
Europoje ir dabar lygiai tokia pat kuria
ma Čikagoje. Nors nežinomi, kaip sako
ma Dievo keliai, ir nieko nėra jam nega
limo, bet nematė jokio tikslo Dievui vaikš
čioti po Čikagą. Prieš grįždamas pas savo 
dangiškąjį Tėvą, Jis įsteigė savąją Bažny
čią sielų išganymui ir kartu pasakydamas, 
kad sugrįžęs į Juozapato pakalnę teisti gy
vų ir mirusių visoje savo garbėje ir galy
bėje. Daugiausia, ką jis gali prileisti tai, 
kad Dievas yra suteikęs kuriam nors do
ram , gal šventam vyrui savo malonės do
vaną, kuris gali pažadinti ir kitus gauti tų 
Dievo malonių. Todėl ir Kannės nepalai
kė pamišėliu, neišbarė kaip melagį, o tik 
viso išklausęs, tepasakė:

— Sakysim, mano sūnau, gal Dievas 
tavęs ir neaplankė; bet džiaukis, kad taip 
atsitiko, ir tu pajutai, patyrei Jo malonės 
valandą.

Eidama iš klebonijos skersgatviu, Pat
ricija jautė savo krūtinėje apsivylimo ir 
kartumo jausmą. Bloga jai buvo, kad ne
galėjo pykti ant klebono prelato. Būtų 
nuodėmė pykti, juk klebonas buvo para

pijos sielų ganytojas. Priėjo Halsted gat
vę, kur beveik kiekvieno namo žemutinia
me aukšte buvo krautuvė, verslamonių 
raštinės, smuklės, restoranai. Didesni na
mai turėjo jų net po kelis. Nors buvo šven
tadienis, bet smuklės ir nemaža krautu
vių buvo atidaros. Čia ir žmonių judėji
mas buvo nemažas. Toje gatvėje matėsi ir 
tai, ant ko ji galėjo ir savo pyktį išlieti, 
nors jiems ir nieko nesakydama. Tai buvo 
penkiolikmečiai, septyniolikmečiai po gat
vę klydinėju lakstė, tie jos nemėgiami pa
augliai.

Jų čia matėsi gausiai. Ėjo, bėgo po du, 
po tris, visu būriu. Stoviniavo prie preky- 
langių, subėgdavo į krautuves, ir ji žino
jo, kaip pardavėjai juos turėdavd sekti, 
kad ko nors nenudžiautų. Pamatę kitoje 
gatvės pusėje draugus, jnos šaukdavo, bėg
davo skersai gatvės, nepaisydami atlekian
čių automobilių, daugiau pasitikėdami 
savo kojomis. Ir atsistikdavo, kad vairuo
tojas turėdavo automobilį stabdyti vietoje.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo
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DR. ANNA BALIONAS
NOSIES

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS 
AKUiSRUA IR MOTERŲ LIGOS 
GIMRKOLOGINI CHIRURGIJA
6449 Se. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). TaL LU 5-6444
Priiraa Ufonhu nasal muritwrim* 

Jet neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR 4LAPIM0 TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tataf. 695-0533 

Fax Valley Medical Canter 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

PHYSICIAN ANO SURGEON
2434 WEST 71«r STREET
Ofisu: HEmlock 4-5849

ReddL: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

nmadieniaii ir ketvirtai. 1—7 vaL,' 
antrai. penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir ieštad. tiktai susitanu. >

DR. PAUL V. DARGIS
: GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’j. WesfchatNr Community klinikų 
Medicines direktoriui.

1934 t, ManWm Rd^ Woateheetor, III.
VALANDOS: 8—9 darbo dienomis ir 
- kas antra feštadieni 8=-3 vai 
Į į į Tat 542-2727 arba 562-2728.

ATSILIEPTI
“Amnesty International” Stoc 

kholmo grupė rūpinasi išva
duoti iš koncentracijos stovyk
los kalinį Antaną Sakalauską. 
Jis yra gimęs 1938 m., krašto-
tyrininkas, rinkęs liaudies me
no dirbinius, klausėsi užsienio 
radijo programų.

1974 m. kovo mėn. buvo nu
teistas 5 metams pataisos dar
bams koncentracijos stovyklo
se. Buvo nusiųstas į Solikams- 
ką, Permės srityje. Kas dau
giau žinotų apie kalinį Antaną 
Sakalauską arba jo gimines bei 
artimuosius prašome pranešti 
šiuo adresu: VLIKas, 29 West 
57th Street, New York, N. Y. 
10019.

MINSKAS
NAUJOSIOS 

TELEVIZIJOS 
BE LEMPUČIŲ
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| 4132 S©. Ave., WA 5-2670 
FiiaaSos pagal susitarimą. Jei neat-

: Sfllėpia, skambinti Ml 3-000L

< TEU — BE 34893

DR. A. B. GLEVECKAS 
^GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
/SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

JųMįV 3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

'f—

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Į Beverly Hills 
' GELINYČi A

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

i i.iirimirn------------------------------ ’ ""

DR. K. A V. JUČAS
" <?:TeL: 561-4605 ir 489-4441
< ©DOS LIGOS — CHIRURGIJA

■ ' OFISAI:
-1002 N. WESTERN AVE.
(Prie Western. Ave. kampo) 
5214 No. WESTERNAVE.

,-.į Valandos pagal susitarimą.

*8L: HE 4-1818 
WthncifM: ?K 6-9Š01

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
• ;MS4 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirma dieniais, - antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 

■.’N Agniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
••'.Tik susitarus.

■ Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
’ OPTOMETR1STAS

. KALBA LIETUVIŠKAI
2411 W. 71®t St. — Tel. 737-5149
Tfcrtns akla Pritaiko akinius ir 

, ..‘ “contact lenses”.
¥1L P*gkl susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
- INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

<i PROSTATOS CHIRURGIJA
; 2656 WEST 63rd STREET

VaU antrad. nuo 1—4 po pietų, 
katirtad. nuo 5—7 vai. vak.

: Ofiso telof.: 776-2880
* Naulas rez. telef.: 448-5545

i 1 ' ' r m*.*-. n i --------------------------------

NL VYT. TAURAS
GYDYTOJAS )R CHIRURGAS 

$«odr« praktika, spec. MOTERŲ lipoi 
Oflaac 2652 WEST 59th STREET

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA.
R. š E R Ė N AS 
Tel. WA 5-8063

i M C V i h G
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu.
j I ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Piace 
Tek: FRontier 6-1882

į SOPHIE BARČUS j
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

I I
į : Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 

’ ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
. g  -----—_ . — - — --------- >>

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir peakt. 2=4 ir vai. vak. šeštadie- 
pIH» jhi vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

1454 WEST 71»t STREET
Oflae telaf.: HEmlock 4-2123

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

š RaxiA felaf-t Glbeon 8-6195
Pritme ligonius pagal susitarimą. Dėl 
vaiskambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
^4 W ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
dažai. Spacieli p«ę«lbi kojoms

į ? • (Are* SvpperH) ir L t
VaL.‘ »—4 ir 4—8. šeštadieniais 9—I.
2tSfi Wovt 63rd SL, Chleaoo III. 60629 

Telef.: PReepoct 6-5084

Our trees tnd forests 
provide your family irith many 

hxppf hours of recreation. 
That’s why it’s important co protect 

them from forest fires bf 
foOowing Smokey's ABCs: 

Always bold marches till cold. 
Be mce to drown all campfires, 

stir the ashes, and drown 
them again. Crash all 

xnokes dead one.

Please! Only yoo cm 
prerenC forest fires

Pirmosios Kanados Lietuviu Dainy ir Tautiniu Šokių šventės organizacinis komitetas: sėdi iš kairės — E. 
Kudabienė, — meninės programos vedėja, K. Mileris — dainų ir Šokių koordinatorius, L. Skripkutė — pir
mininkė, Msgr. J. Tadarauskas — religinės dalies tvarkytojas, G. Breichmanienė — šokių vadovė, V. Veri- 
kaitis — dainų šventės vadovas. Antroje eilėje iš kairės: A. Juozapavičius, — ižd. pav.z V. Stanevičienė — 
anglų klb. sekretorė. E. Norkienė — kanadiečiams žinių vad., K. Mikšys — parengimu vad., M. Masienė ~ 
ryšiams su kanadiečiais vad., L. Verbickaitė — pranešėja, K. Baronas — sekretorius. Trečioje eilėje: V. Zu- 
bas — leidinio redakt., O. Stasiulis — ižd., A. Patamsis — II vicepirm., J. Pleinys — narys, P. Kanopa — pa

rengimų vad. pav., dr. V. Kvedaras ~ I vicepirm. ir šventės koordinatorius. /

Kanados naujienos jie už pagamintas gėrybes tiek 
mažai gauna, lyginant su jų mo
kamomis kainomis už trąšas,

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
*Nes jo rūstybė per valandą, o jo malonumas per vis^ gyvenimu.

Vakare randasi verksmas, o rytmetį linksmybėj — Psalmė 30:6.
o O O

Matydami tobulos dienos aušrą, mes turime pasirodyti esą “dienos 
vaikais”. Kito pranašo lūpomis Viešpats dar sako: “Teisiųjų takas kaip 
skaisti šviesa, kuri vis labiaus žiba ir eina didyn iki tobulai dienai”. (Pat. 
4:18). Mes juk esame Dievo atstovais, jo garbes ir jo labdaringų nutarimų 
garsintojais. Todėl turime pasakyti žmonėms ką nors apie naujosios links
mybės dienos šviesą, kuri apšvietė mūsų išmanymo akis ir gelbėjo pama
tyti Dievo garbę, kuri netolimoje ateityje pripildys visą žemę. Turime gel
bėti žmonėms pažinti ir suprasti Dievo Žodį, kuriame parašyta apie naujo
sios gadynės palaiminimus.

Visi žino, kad mirtis yri žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? { tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

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

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
iV. RAiTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
“Aikštė automobiliams pastatyti

HAMILTONAS, Ont. — Ma
žos Hamiltono lietuvių saujelės 
didelis darbas, t. y. Dainų ir Tau
tinių Šokių šventė, jau praei
tyje. Sakome, kad buvo didin
gas įvykis mūsų kolonijoje, pa
reikalavęs daug sunkaus darbo 
ir pasiaukavimo.

Dabargi lieka tik atsikvėpti 
ir bent trumpai peržvelgti to 
Įvykio reikšmingesnius bruožus, 
šeštadieni t. y., spalio mėn. 11 
d. susipažinimo vakaro proga, 
milžiniška kareivinių salė buvo 
perpildyta, pritrūko vietų, čia 
sveikino ir bučiavo viens kitą, 
po daugelio metų nesimatymo, 
čia ūžė jaunimas, lyg kad tos bi
telės avilyje, .puikus, orkestras, 
o baruose vyrai prakaitavo, ap
tarnaudami ištroškusius ir pra- 
alkusius.

Sekmadienis, ■ t. y. spalio mėn. 
12 d., kad ir milžiniška katedra, 
buvo perpildyta lietuviais. Gi 
keletos tūkstančiu sėdimų vietų 
sporto salė, dar gerokai prieš 
koncerto pradžią, jau buvo sau
sakimšai užimta.

Šimtai dainininkų ir tautinių 
šokių šokėjų, savo gražiais tau
tiniais drabužiais, šokiais ir dai
nomis, atsilankiusiems teikė 

malonų jausmą. Keli muzikai 
— chorų dirigentai, oficialūs 
Hamiltono miesto ir valdžios pa
reigūnai, svečiai ir viešnios iš 
USA bei Europos, mums paro
do, jog tai buvo nė kasdieninis 
įvykis.

Išskirtinai tenka paminėti ir 
dailininkų A. A. Tamošaičių me
ninę parodą, ši demonstratyvi 
mūsų tautinių aspiracijų ap

raiška, mums aiškiai byloja, kad 
lietuviška išeivija, dar nei dva-

siniai, nei fiziniai savo tėvynei 
Lietuvai nėra mirusi.

Šis didingas mūsų kultūrinis 
pasirodymas, buvo taip pat pa
stebėtas ir vietos angliškos spau
dos bei radijo stočių. Taip pat 
buvo gauta - didokas finansinė 
parama iš Kanados valdžios.

Į šią šventę suplaukė lietuviai 
iš tolimų Kanados vietovių ir 
net užjūrio kraštų, bet deja, bu
vo ir tokių, kurie gyvena čia pat, 
bet nesiteikė ne tik kad kuomi 
nors prisidėti, bet net apsilanky
ti nedrįso.

O gal jau jųjų plunksnos pa
keitė savo spalvą?

Padėka prikląuso šios šventės 
iniciatoriams, vykdomajam ko
mitetui, bet žemiausiai galvas 
turime nulenkti prieš tuos nuo
latinius darbininkus — artojė
lius, kaip kad kitados Anis Rū
kas kad rašė: artojėliai-savano- 
riai, ėjo alkani ir basi, bet mums 
laisvę nešini. Dalyvis

energiją ir darbą. Apie įsigiji
mus nacijų traktorių ar kitų 
modernių žemės ūkiui mašinų 
nei nekalbėsime, nes jos žymiai 
yra brangesnės negu pačios far- 
mos arba būtų Įmanoma per ke
lis metus už jas išsimokėti.

Keistinas ir labai keistinas 
krašto ūkio reikalų tvarkymas. 
Anais “blogais” Amerikoje lai
kais ūkininkai Įsigijo reikalin
gas mašinas ir Įsistatė farmų 
namus, šiuo laiku tesinaudoja- 
ma tik kas anksčiau Įsigyta. 
Naujos trobos pastatyti ar ma
šinos įsigyti yra sunkenybė.

J» J-tis

GERI DERLIAI
M1CHIGAN0 LAUKUOSE
Dabar, kai rudenio vėjai dras

ko nuo medžių Įvairiaspalvius 
lapus, o jie Įsibėgėję šnarena 
prinokusių kukurūzų (kornų) 
laukai^. Grįžtama pažvelgti į 
šių metų derlius. Vasara buvo 
ir karšta, ir lietaus netrūko. 
Audrų didelių nebuvo. Vėles
nės pavasario šalnos šiemet ir
gi nepasirodė. Gerai užderėjo 
daržai, sodai, laukuose kornai 
ir kiti pasėliai.

Padėkos Dieną mūsų darbštie
ji ūkininkai švęs su džiaugsmu 
ir kartu su nusiminimu, kad

Gub. Wallace Berlyne
Alabamos gubernatorius Ge

orge C. Wallace, būdamas 
Europoje, nepamiršo ir Berly^ 
no. Aplankė pagarsėjusią ge
ležinės uždangos sieną ir į ry
tus žiūrėdamas pasakė, kad jis. 
jaučiasi taipgi esąs berlynietis, 
prisimindamas prezidento J. F. 
Kennedžio posakį. Jis dar pri
dėjo, kad kas nori žinoti apie
komunizmą, turi pirmiausia 
aplankyti Berlyno sieną. Pa
klaustas , kas reikėtų dėl jos 
dabar daryti, tiek tepasakė: 
“Aš apgailestauju, kad čia yra
siena. Bet ji yra. Manau, kad. 
politinei įtampai mažėjant, sie
na pranyksianti.

Kažkas paskambino Berlyno 
policijai ir pasakė, kad Wal
lace ruošiasi nužudvti raudo
nosios partijos armiją. Kaip 
žinia, ją sudaro Baader - Mein 
hof gengė. Incidento tačiau 
nebuvo. Jis laimingai išskrido 
į Paryžių.

From snarling cats to stampeding staNions, that's the most recent transition in the Careec 
of W. P. Benton, Ford Motor Cotftpanv vice president and Ford Division general tnamąįfr^ 
shown here with one of Ford IFivMon's new yoetlwwfented cars for 1976, a Mastau H 
Stallion. Until his recent promotion, Mr. Benton was general manager of Ford's T bicota 
Mcrcwry DivisSoeu Ford dealers have 3 stable full of Pinto, Mustang and Mawtick SbttflM 
when the 1976 cars drhtg this £aK»

□AIDaS =-- DAIMZZ
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 So. CALIFORNIA A VENTOS
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL'

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
OAlYSE.

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 65th STREET Kispwonc r-iZia
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11928 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hi. f, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArda 7-1911
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muzikinio konkurso premijos
Kačanauskas. Buvo pakviestas 
ir premijos mecenatas dr. Jonas 
P. Lenktaitis. Jis, vietoj savęs,
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Ryšium su M. K. Čiurlionio 
gimimo 100 metų sukaktimi bu
vo paskelbtas konkursas — pa
šyti kūrinį fortepijonui. Premi-; į komisiją pakvietė muziką Vla- 
jos mecenatas — dr. Jonas P. 
Lenktaitis. tam reikalui pasky
ręs 1,550 dol.

Buvo sudarytos trys premijos.
I-ji premija — 750 dol., II-ji —
500 dol., IlI-oji — 300 dol. ■,

Konkurso terminas buvo š. m. 
rugsėjo 22, Čiurlionio gimtadie
nis. Viso konkursui buvo at
siųsta 8 kūriniai.

Konkursą tvarkė Vargoninin- Į ti du komisijos nariai buvo pa- 
Muzikų Sąjunga. Ji suda-j siekti telefonu, ir pirmininkas 

iš jų gavo balsus.
Balsų dauguma buvo paskir

tos premijos taip:
Pirmoji premija — 750 dol. — 

teko Juliui Gaideliui, sukūru
siam “Lietuvišką rapsodiją”, pa
sirašytą A. Tolis slapyvardžiu.

dą Jakubėną.
Visiems komisijos nariam bu

vo įteikti ziraksuoti konkursui 
atsiųsti kūriniai.

Jury komisija posėdžiavo spa
lio 16 d. Kultūros židinyje Broo- 

j klyne. Dalyvavo komisijos pir- 
I mininkas Aleksandras Kača- 
j nauskas, nariai — Aldona Ke- 
I palaitė, Julija Rajauskaitė. Ki-

kų —
rė ir jury komisiją. Į ją buvo 
pakviesta: pianistė Aldona Ke- 
palaitė, pianistas Andrius Ku
previčius, pianistė Julija Ra- 
jauskaitė. Taip pat i komisiją 
įėjo Vargonininkų — Muzikų 
Sąjungos pirmininkas Algirdas

Kolumbijoje Missouri universiteto lengvaatletai sportininkai studen
tai bėga su kliūtimis. Užpakalyje matome teisėją, stebintį kiekvie

no bėgiko žingsnį.

HČLP WANTED L FEMAki
Darbininkių reikia

BENDRIEMS RAŠTINES 
DARBAMS

Mažoje patrauklioje raštinėje reika
linga mergaitė, patyrusi 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

&

Jau kuris laikas, atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chieagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 So. Ralsted St., Chicago, Ill. 60608

II I I --|_l  IT ■l—MIIFf . gJL ’-1SW-----t- ' 1.1——> >

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
'.............-v?----------- -------------- '■■■ - --------.. ..a.-, .. . . ---------- ■ '■ _j.

MOVING —. Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai.' Hgų metų patyrimas.

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

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

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

&

-TUBILIE.JINTU METŲ 
NAUJU SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 50 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, jų bendras Institu
cijas Ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

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

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. S3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $76.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai.

PraSoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

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

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

PAVARDE IR VARDAS _______________________________

ADRESAS ----------------------------------------------------------------------
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Antroji premija — 500 dol. 
teko Vyt. Kerbeliui, atsiuntu
siam “Lietuvišką suitą”, pasi
rašytą slapyvardžiu — Pakly
dęs Varpas.

Trečioji premija — 300 dol.
teko seselei Bernardai, sukū
rusiai — “Fantaziją liaudies te
ma”, pasirašyta slapyvardžiu — 
M. Kolibris — 1975.

Kitų vokai neatidaryti. Ne
premijuoti. kūrimai tuoj bus 
grąžinti nurodytais adresais.

Premijos įteikiamos M. K. 
Čiurlionio minėjime — jo kū
rinių koncerte spalio 19 kultūros 
Židinyje. Muzikos darbininkas

Sutrikimas plieno 
gamyboje

Po gerųjų plieno gamybos 
1973-74 metų jau nuo praeito 
lapkričio mėn. pradėjo mažėti 
plieno gamyba. Tačiau ji visai 
sutriko nuo gegužės mėn. pra
džios. Daugelis skyrių buvo iš
jungiama iš produkcijos. Nema
žai darbininkų atleista. Likusie
ji tedirba sutrumpintą 4 dienų 
darbo savaite. Problema dar ir 
čia nesibaigia. Planuojama lap
kričio, gruodžio mėnesiams visai 
uždaryti US Steel South Works 
Chicagoje plieno liejyklas. Tuo
met visi darbininkai atsidurtu
me jau ir taip ilgose Illinois be
darbių pašalpas imančių eilėse.

Kokia visa to priežastis? US 
Steel korporacija skelbia, kad 
1974 m. bėgyje žaliavos (raw 
material) reikmenys energiją, 
patarnavimai, mokesčiai ir kt. 
pabrango 37%. To pasėkoje pri
sėjo kelti ir plieno kainas joms 
pakilus sumažėjo užsakymai ir 
pradėta daugiau importuoti už
sienyje gaminamo plieno.

Taip vadinamos “Indian trails” 
įsigyvenusios buities tęsinyje 
senatoriai, kongresmanai pasikė
lė ir kt. stambūs valdžios parei
gūnai gauna dešimtimis tūkstan
čių didesnius metinius atlygini
mus. Nuo jų neatsiliko vals
tijų, miestų ir kaimų visokie 
valdžios žmonės. Baltkalnierių 
— policijos, gaisrininkų, moky
tojų, pašto tarnautojų unijų va
dai išreikalavo savo nariams 
taipgi riebius metinius algų pa
kėlimus. Milijonai žmonių gy
vena iš šalpos dolerių, taipgi la
bai sunkina krašto ekonominę 
būklę.

šiais laikais kuomet žaliavos 
ir energija pasidarė tarptauti
ne gyvybine problema, norint 
krašte išlaikyti sveiką ūkinę ir 
monetarinę sistemą, būtina rei
kalus tvarkyti “kojomis siekiant 
žemę”. Atmesti bereikalingus 
atlyginimų ir mokesčių kėlimus. 
Priešingu atveju gausis visiškas 
sugriuvimas. J. J-tis

Bedarbių reikalais
Dabar veikianti Čikagoje be

darbių kompensacijos įstaiga ne
gali spėti, patenkinti savo klien
tūros. Nedarbo čekių reikia 
laukti mėnesiais ir per tai kai 
kas nebeturi pinigų duonai nu
sipirkti. Į tai atsižvelgiant, Ili
nojaus valstybės bedarbių įstai- *

ga nutarė susismulkinti. Jai pri
klausantis Čikagos rajonas, kurs 
tęsiasi šiaurėje iki Waukegano, 
o vakaruose iki Jolieto, bus iš
dalytas į tris gabalus. Kiekvie
nas jų turės savo atskirus ofi-
sus. Be to, naujų įstaigų dar
bas bus pagreitintas kompiute
rių ir mikrofilmų aparatų pagal
ba.

65-70% visų bedarbių, apie 
250,000, yra šiaurinėje Čikagos 
dalyje.

kriminaliniu pogrindžiu, tarė
si su firma Robert Fields pirk
ti Ziperstein — Fields operaci
jas, biznio bylų tranzakcijas 
tarp Medicaid ir daktarų.

Allen Ziperstein ir dalininkas 
Fields buvo nušauti, vienas — 
1974. 8. 23d., kitas gi — 1974. 
L 18 d.

Pensininkas, dantų dakta
ras, manoma yra įsivėlęs į tą 
skandalą. V.

I TRUMPAI

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA [

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Medicaid 
nelegalūs išaikvojimai

Vienos firmos tarnautojai, 
tikrinančios medicinos klinikas 
ir. vaistines pietų - vakarų pu
sėje, yra pakviesti i prisieku
siųjų teismą apklausinėjimui, 
kuris aiškina pastebėtą sukčia
vimą '< Medicaid praktikoje. 
Daugiau kaip 20 tarnautojų 
firmos Ziperstein — Fields jau 
yra apklausinėti ir numatyta 
dar daugiau jų apklausinė
ti. \ Manoma,. kad milijonai 
dolerių neteisėtai buvo “nu
džiauta” ig Medicaid “kišenės”, 
kurios apyvarta siekia 778 mi
lijonus į metus.

Cook County prisiekusiųjų 
teismas ir generalinio proku-j 
roro įstaiga taipgi veda šio 
skandalo tyrinėjimą.

Skandalo daviniai

Skandalas pradėjo aiškėti, 
kai “Chicago Tribune” praei
tais metais susekė; kad Illino- 
jaus valstybės valdininkai ne
siryžo aiškinti Medicaid agen
tų, daktarų, vaistininkų, me
dicinos laboratorijų ir senelių 
namų neaiškią veiklą.

Teisės organai taipogi dabar 
aiškina ar pogrindžio krimina
liniai sindikatai nėra įsivėlę, 
surenkant žmonių pagalbai iš 
leistų piningų sąskaitas, išra
šytas daktarams ir t. t.

Paaiškėjo, kad viena tokia 
kompanija, turinti ryšius su

— Chicagos Parkų distrikto 
Chrizantemų paroda Garfield 
ir Lincoln parkų gėlynuose pra
sidės lapkričio 8 d. ir tęsis iki 
30 d. Jų yra apie 250 rūšių arba 
atspalvių ir beveik visi randasi 
tarpe tūkstančių chrizantemų. 
Ekskursijoms ir grupėms bei 
mokykloms, susitarus telef. 
533-1281 arba 294-4770, duoda
mi palydovai. Gėlynai atdari 
nuo 9 ryto iki 9 vai. vak.

-— Dail. P. Bugailiškis apsi
gyveno Willow Springs apylin
kėje, Williams Rušinskas iš 
Bridgeporto apylinkės žiemos 
metui išvyko į Miami Springs, 
Fla. George J. Stungis iš Mar
quette Parko apylinkės ruošiasi 
išvykti į Louisville, Kentucky.

— K. Murauskas, Manches
ter, Anglija, išrinktas 16-tai ka
dencijai LKVS Ramovė pirmi
ninku, A. Pupelis — vicepirm., 
A. Podvaiskis — sekr., A. Jaki
mavičius — ižd., V. Kupstys — 
reikalų vedėju. Kontrolės ko
misiją sudaro S. Lauruvėnas, 
A. Bendžius, J. Milaknis ir R. 
Rimeikis.

— Irena Jurgelienė pakviesta 
pravesti spaudos platinimo va
jų LB St. Petersburg apylin
kėje. ;

— Balfo Los Angeles skyrius 
metinę aukų rinkliavą pratęsė 
iki gruodžio pradžios. Aukas 
priima S. Kvečas, B. Mackiala, 
V. Pažiūra, B. Saliukas, A. Mit- 
kevičius, J. Motiejūnas, A. Tu
mas, M. Šimonienė, S. Šakienė, 
J. Rukšėnienė ir A. Pažiūrienė. 
Toliau gyveną savo auką prašo
mi prisiųsti Balfo ižd. A. Mit- 
kevičiui, 5049Franklin Ave., 
Los Angeles, Cal. 90027. Ta pro
ga primenamas Balfo centro 
adresas: 2606 W. 63rd St., Chi
cago, Ill. 60629.

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 30 
pėdu sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

— Vytenis A. Dirkis iš Mar
quette Parko apylinkės pakel
tas Į majoro laipsnį. Jis su žmo
na Angele yra J&J vaistinės sa
vininkai.

— 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 skaitytojxj 
adresus.

(Pr).

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

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

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
S45 500

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

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

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA.
2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $28.000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildvmai. Air 
cond. Kametai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin; langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23.900.

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

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

VALDIS
REAL ESTATE

2625 Wert 71st Št. TeL RE 7-7200

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

BUD’S REAL ESTATE
PIRKSIT — PAUnUOSIT — 

NTTOMGSTT
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVĖ.. CHICAGOJE 

Tel. 254-5551
T.EMONTO APYLINKĖTE' ■

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

i ...............  ii — a
M. A. ŠIMKUS 

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE 

1259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.
__ _ _ -U JIB.JĮĮ JUL.i------- _______________ . . ~

Lafayette Cirko artiefi Susan O'Hare, 
užsisodinusi mažamety Michele Smith 
ant nugaros, aukitai ore ižtemptu ly
nu važiuoja vienragiu. Jodvi dažnai 
tai- daro Floridoje, Tallahassee aiki* 
tėję, jaudindamos žiūrovus ir staty- 

damos savo gyvybe* j pavojy.

— Sol. Janina čekanauskienė, 
muz. Raimonda Apeikytė ir 
Henrikas Paškevičius dalyvaus 
Los Angeles šaulių kuopos ba
liaus programoje lapkričio 8 d. 
šv. Kazimiero parapijos salėje.

— Ponia Irena Gillespie, 
Springfield, Ohio, kartu su ge
rais linkėjimais atsiuntė Naujie
nų paramai 5 dol. P. Andriulis 
iš Philadelphijos atsiuntė 4 dol. 
Naujienų vadovybė visiems rė
mėjams nuoširdžiai dėkoja.

— Tradicinė Chicagos Tauti
nių grupių paroda ir mugė ati
daroma šeštadienį, lapkričio 
1 d. 11 vai. ryto Navy Pier halė
se. šeštadienį bus atdara iki 
9 vai. vak., o sekmadienį, lap
kričio 2 d. nuo 11 ryto iki 7 v. 
vak. šiemetinėje parodoje bus 
7 karalaitės: lietuvių, filipinų, 
graikų, haitiečių, švedų, kroatų 
ir arabų. Lietuvių karalaitė — 
Miss Lithuania yra Shirley Ple- 
pytė iš Orland Parko apylinkės. 
Apie lietuvių paviljonus bus 
pranešta vėliau. Parodą globo- 

I ja miesto meras Richard J. Da- 
I iey.

Br«ng«nybė», Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO į 

Telef. 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archar Ava 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pe-s vlenlntelj
lietuvį kailininką ^4 

Chicagoje --

185 North Wabaah Avenue

el. 263-5826 
(įataigoa) ir 
677-8489

(buto)

2nd Floor Chicą^o, Dl. 60601

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Narny Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

--------------- -- ------------ -------—i—----------------

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

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

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBRS 

Pardavimas ir Taisymas 
264$ WEST 69th STREET « 

Telefu REpublIc 7-1X1

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS




