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ANWAR SADATAS NORI GAUTI 
AMERIKOJ GAMINTŲ GINKLŲ
Egipto prezidentas išvyko į New Yorka

' sakyti kalbos Jungtinėms Tautoms
WASHINGTONAS, D. C.— Pirmadienį prezidentas Fordas 

suruošė banketą Egipto prezidentui Sadatui pagerbti, kuriame 
buvo pasikeista gražiomis kalbomis. Antradienio vakarą prezi
dentas Sadatas suruošė banketą prezidentui Fordui ir jo patarė
jams pagerbti, kurio metu prez. Sadatas plačiau išdėstė savo pa
geidavimus.

Gen. Franko vienintelė duktė Carmen ištekėjo už daktaro Cristobal Martinez Bordiu, kurį prieš 
pora savaičių valgykloje gerokai apkūlė olandai turistai. Dr. Bordiu yra širdies specialistas, jis 
prižiūri sergančio gen. Franko sveikatą. Iš kairės į dešinę matome gen. Franko, dr. Bordiu, iš

tekančią vienintelę dukrą Carmen Franko ir jaunojo motiną ponią Arguillo.

Jis pastebėjo, kad reikia, il
gai neatidėliojant, svarstyki 
Amerikoje gamintų ginklų tie
kimą Egipto karo jėgoms. Susi
daro įspūdis, kad Egiptas nenau
doja Sovietų valdžios atsiųstų 
ginklų, už kuriuos rusai reika
lauja sumokėti 14 bilijonų dole
rių. Egiptas nesirengia mokė
ti, nes nenaudojo ginklų ir ne
turi pinigų.

Prez. G. Fordas padarė klaidą
Prezidentas Fordas, dėkoda

mas Egipto prezidentui už pa
sakytus žodžius, padarė klaidą. 
Prezidentas Fordas buvo pasira
šęs savo kalbą, bet., ne visuomet 
jos prisilaikydavo. Jis paprašė 
visų svečių kartu su juo pakel
ti “tostą už Izraelio, atsiprašau, 
Egipto prezidentą Sadatą”. Kaip 
jam praspruko Izraelio vardas, 
vietoj Egipto, jis pats negali su
prasti.

Susitikimas ir pasikalbėjimai 
su Egipto prezidentu buvo la
bai draugingi ir abiem pusėm 
naudingi. Prezidentas Sadatas 
yra pasiryžęs vykdyti taikos su 
Izraeliu paragrafus ir siekti 
taikos Artimuose Rytuose.

Bet Sadatas pastebėjo, kad pa
lestiniečiai privalo būti pakvies
ti į galutinas taikos derybas ir 
išklausyti jų pageidavimai. Pre
zidentas Sadatas nemėgsta tero
risto Arafato, bet palestiniečiai 
jam teberūpi.

Sadatas pasakys kalbą 
New Yorke

Egipto prezidentas Sadatas 
išvyko į New Yorka, kad galėtų 
pasakyti kalbą Jungtinėms Tau
toms. Egipto prezidentas gins 
su Izraeliu pasirašytą taiką ir 
kvies kitas valstybes siekti tai
kos. Jis yra įsitikinęs, kad ara
bai taikos priemonėmis gali lai
mėti žymiai daugiau, negu ka
rais. Sirija visai kitaip galvo
ja, negu Egipto prezidentas.

Sadatas priminė, kad John F. 
Dulles 1955 metais atsisakė pa
dėti egiptiečiams pastatyti As
wan© užtvanką, tai vėliau Egip
tas buvo priverstas ieškoti gin- 

. klų Sovietų Sąjungoje. Rusams 
atsisakius duoti ginklams reika
lingus šovinius, Egiptas atsidū
rė labai keblioje padėtyje, atve- 
dusioje jį į Ameriką.

Rusams atsisakius duoti dau
giau ginklų, Egiptas pralaimė
jo 1973 metų karą. Prezidentas 
Sadatas atsisakė daryt bet kokį 
spaudimą į palestiniečius, bet 
jis spaus JAV, kad jos greičiau 
įvestų taiką Artimuose Rytuose. 
Sadatas yra įsitikinęs, kad JAV 
gali tai padaryti. Arabai pritars 
šiai idėjai.

* Gen. Franko sveikata tre
čiadienio rytą pablogėjo, širdis 
silpniau plaka. z

IŠ VISO PASAULIO
*

BANGKOK. — Kambodijos 
ministeris pirmininkas leng Sa- 
ry atvyko į Tailandiją, norėda
mas gauti ekonominės pagalbos 
ir susitarti dėl “taikingo sugy
venimo”. Stebėtojų nuomone 
perspektyvos santykiams tarp 
Kambodijos ir Tailando norma
lizuoti esančios geros. Kambo- 
dija desperatiškai reikalinga 
ryžių, o Tailandas ryžių turi at
liekamai. Kaip kaina už ryžius 
Tailando ministeris pirmininkas 
reikalausiąs nustatyti diploma
tinius santykius. .

ATLANTA, Ga. — Georgia 
valstija artimiausiomis dienomis 
paleidžia į laisvę tarp 500 ir 
1,000 lengviau nusikaltusių ka
linių. Priežastis ta, kad kalė
jimai pasidarė per maži, ar kad 
nusikaltėlių perdaug. Keleto atei
nančių mėnesių bėgyje numaty
ta paleisti keli tūkstančiai ir ben
drai visiems Georgia kalėjimuo
se sėdintiems kaliniams numa
tyta bausmes sutrumpinti vie- 
neriais metais.

ANKARA, Turkija. — Jung
tinės Valstybės ir Turkija pra
dėjo pasitarimus dėl atidary
mo JAV-bių karinių bazių Tur
kijoje, kuri tas bazes buvo už
dariusi kai JAV-bių Kongresas 
vasario 5 d. uždraudė ginklų par
davimą Turkijai, kaltindamas 
Turkiją, kad iš Amerikos . gau
tais ginklais užpuolė Kipro sa
lą. Atsikeršydama Turkija už
darė du tuzinu Amerikos bazių 
Turkijos teritorijoje. Atstovų 
Rūmai šio spalio 3 dieną tą em
bargo atšaukė.

LISABONA, Portugalija. — 
Komunistai pradėjo prieš socia
listų dominuojamą Portugalijos 
vyriausybę “totalinį plakatų ka
rą”, atsišaukimais, plakatais ir 
proklamacijomis kurstydami 
žmones “pašalinti iš valdžios 
dešiniuosius” ir ragindami rem
ti kairiasparnių kareivių sąjū
dį, kurs reikalauja “pašalinti mi
nister! pirmininką Jose Pinheiro 
de Azevedo ir panaikinti “bur
žuazinę discipliną armijoje”.

LISABONA Socialistų domi
nuojamos Portugalijos vyriau
sybės pirmininkas Jose Pinheiro 
de Azevedo antradienį pritarė 
priemonėms pagriežtinti taupu
mą pašlijusiai krašto ekonomi
jai pagerinti. Prieš porą savai
čių pasakytoje kalboje, Azeve
do pareiškė, kad ateityje numa
toma neišvengiamas kainų ki
limas, didesni mokesčiai ir sun
kesnis pragyvenimas. Jis atsi
šaukė į darbininkus, prašydamas 
nekelti didelių uždarbio pakėli
mo reikalavimų. I

Loss aiškina, kad naujas kai
nos pakėlimas padarytas svar
biausia dėl to, kad numatoma 
po 60 centų Šimtui svarų pieno 
pa k eiti-'mok ė j imą farmeriams 
už pirmos klasės pieną, kurs yra 
pilstomas į bonkas.

Farmeriams mokėjimo po 60 
centų už 100 svarų pieno pakėli
mas reikalauja pardavimo kai
ną pakelti po 6.5 centų galionui, 
dar pridedant po 1.5 cento ga
lionui už pieno paruošimo ir 
transporto pabrangimą, aiškina 
Loss.

Ūkininkams kainos už pieną 
mokamos pagal komplikuotą val
džios formulę, kurioje atsižvel
giama į rinkos kainų svyravimą 
už sūriui, sviestui, pieno mil
teliams ir kitokiems pieno pro
duktams paruoštą pieną.

Pieno gamintojų Sąjungos ko
operatyvo Chicagos srityje at
stovo aiškinimu, mokestis už pir 
mos klasės pieną farmeriams bu
vo pakeltas, atsižvelgiant į di
desnį pieno pareikalavimą ir pie
no tiekimo sumažėjimą.

STEVENSON IR HOWLETT 
DEMOKRATŲ KANDIDATAI
SPRINGFIELDAS. — Illinois 
valstijos demokratų pirminin
kas John Touhy pareiškė, kad 
savaitės bėgyje jis planuoja 
susisiekti su senatorių Adlai Ste- 
vensonu tikslu įkalbėti, kad su
tiktų nuo demokratų kandida
tuoti į prezidentus ateinančių 
metų rinkimuose.

Pasikalbėjime su Chicagos 
politiniais komentatoriais, Tou
hy atsisakė pasakyti, ar jis rem
tų Walkerio perrinkimą į 'gu
bernatorius, jei Walker laimė
tų pirminius balsavimus kovo 
16 dieną. Kas dėl Stevensono, 
Touhy pripažino, kad šis senato
rius “turi didelės galimybės tap
ti prezidentu ar viceprezidentu”. 
Stevenson atsakė, kad jis savo 
nusistatymą pasakys apie gruo
džio mėn. vidurį, bet pabrėžia, 
kad jis eitų į rinkimus tik kaip 
nacionalinis kandidatas.

Springfieldas. — Illinois valst. 
sekretorius Michael Howlett ga
li pakeisti savo nusistatymą ir

PIENO KAINA PAKILS 8 CENTAIS
Didžiosiose krautuvėse teks mokėti $T,56 galionui 

į.
CHICAGO. — Skelbiama, kad pienas šį savaitgalį pabran

ginamas po 8 centus galionui. Tai reiškia, kad šių dviejų praėjusių 
mėnesių bėgyje Chicagos srityje pieno kaina pakilo 14-15 centų 
galionui ir kad pieno kaina supermarketuose bus apie $1.56 ga
lionui, apskaičiavo Chicago Milk Distributors, Ine., prezidentas 
John Loss.

DAKTARAI ATSISAKO
KLAUSYTI TEISĖJO

CHICAGA. *— Streikuojan
tieji apskrities ligoninės inter
nal ir rezidentai pareiškė, kad 
jie tęs streiką, nepaaisydami 
apygardos teismo įsakymo grįž
ti į pareigas.

Ligoninės daktarų personalo 
pirmininkas Dr. John Raba pa
sakė, kad teisėjo sąlyga, kad li- 
goniai būtų aptarnauti, yra vyk-Į į Ameriką. Pats Caputo guli Ii
doma, dėlto streikas nieko ne
paisant bus tęsiamas”, kol mes 
rankose turėsime pasirašytą 
kontraktą”.

WASHINGTONAS. — Dr. 
Christian Barnard, pirmasis gy
dytojas, kurs gyvam žmogui 
prioperavo negyvo žmogaus šir
dį, pasikalbėjime su U. S. News 
and World Report pareiškė, kad 
žmogus turi turėti laisvę mirti, 
kada nori ir prisipažino pats lei
dęs nebepagydomiems ir ligos 
kankinamiems ligoniams numir
ti.

MASKVA. — Iš visa ko ma
tyti, kad Sovietų vadovybė ne
leis Andrejui Sacharovui vykti 
gruodžio mėnesį į Norvegiją jam 
paskirtos Nobelio Premijos at
siimti. Nors oficialiai apie tai 
visiškai nieko neskelbiama, bet 
spaudos žmonės perspėjo savo 
kolegas Vakaruose, kad Sacha
rovas vizos nėgaus. Tam įro
dymas — piktos atakos sovietų 
spaudoje, premijos paskyrimą 
Sacharovui vadinant “Vakarų 
reakcionierių kyšių už opoziciją 
Maskvos politikai”.

bernatorius. Howlett patarė de
mokratu 27 apskričių pirminin
kams neskubėti su kandidato į 
gubernatorius indorsavimu, o 
o verčiau palaukti, kol visi ark
liai lenktynėms bus išrikiuoti”, 
beabejo vienu tokiu arkliu nu
matydamas pats save. Iki šiol 
jis žadėjo tenkintis būti perrink
tas toms pačioms pareigoms.

Chicagos demokratai paskelbė, 
kad meras Daley prikalbėjo M.

eiti į 1976 metų rinkimus kaip Howletta kandidatuoti į guber- 
kandidatus vieton Walkerio į gu- natorius.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
o

o Pirmadieno naktį iš Balze
ko muziejaus pavogtus seno ka
reivio šarvus Chicagos policija 
jau rado ir sučiupo tris vagilius, 
išnešusius ir kitų vertingų daik
tų. Policija suėmė 18 metų Jame 
Judge, 20 metų Hondai Reed ir 
20 metų Thomas Kimble, gyve
nusius netolimoje muziejaus apy- 
likėje. Jiems teks aiškintis teis
me, kuriais sumetimais jie vogė 
Šarvus ir kitus vertingus mu
ziejaus daiktus. Be ilgo kardo, 
rasti pavogti kiti kardai ir seni 
šautuvai. Balzekas, Įrodęs, kad 
daiktai priklausę muziejui, juos 
atsiims iš policijos.

o Beirute sužeisto žurnalisto 
Philip Caputo žmona su dviem 
vaikais jau antradieni išskrido 

goninėje, kurion įėjimą kontro
liuoja palestiniečiai.

♦ Ispanų legionieriai užėmė 
visus Sacharos pasienio mieste
lių strategines vietas. Ispanai 
nuginklavo maurus, kurie galė
tų kovos metu persimesti pas 
marokiečius. Ispanų karo va
dovybė įsakė Sacharoje esan
tiems daliniams ginti kiekvieną 
svarbesnę pėdą. Sacharon yra 
pasiųstos kelios ispanų aviaci
jos eskadrilės.

♦Aukščiausio teismo tarnau
tojai trečiadienį Arlington kapi
nėse pastatė.paminklą buvusiam 
teismo pirmininkui Earl Warren. 
Paminklą statė ne šeima, ne tei
sėjai, bet tarnautojai.

♦ Maroko karalius Hasanas 
II-sis pasiuntė į Madridą įtakin
gą užsienio ministerijos parei
gūną, prašydamas išvengti krau
jo praliejimo Sacharoje. Ispanų 
karo vadovybė nuginklavo vi
sus vietinius karius, kurie buvo 
pasižadėję prisijungti prie atžy
giuojančių marokiečių.

♦ Maroko karalius Hasanas 
II-sis norėjo okupuoti visą Ispa
nijos Sacharą, bet dabar jis jau 
sutiktų pasidalyti ją su Mauru- 
tanija. Ispanai yra pasiryžę pra
vesti plebiscitą ir leisti patiems 
vietos gyventojams nutarti, kaip 
jie norės tvarkyti savo reikalus.

♦ Libano kariuomenė nelei
džia palestiniečiams įžengti į 
parlamento namus arba valsty
bės įstaigas. Priartėjusius pa
lestiniečius Libano sargybas ėju
sieji kariai atmušė, šarvuoti au
tomobiliai pakeičia sargybas ir 
atveža reikalingo maisto.

♦ Irano šachas atvyko į An-
karą tartis su turkų valstybės duo. Tai būtų pigiau ir paran-1 Vėsiau.
vyrais dėl geresnių santykių, kiau. 1 Saulė teka 6:20, leidžiasi 4:48.

KARIUOMENĖS ŠARVUOČIAI IŠVEŽĖ
PARLAMENTARUS Į UŽMIESTĮ

Izraelio karo vadai labai atidžiai seka 
Beirute vykstančias žmonių žudynes

BEIRUTTAS, Libanas. — Nuo pirmadienio prasidėjęs žmo
nių bėgimas iš Beiruto tęsimas ir šiandien. Užsieniečiai skuba į 
miesto pietuose esantį aerodromą, o miesto gyventojai bėga Į 
gretimus miestelius ir kaimynus, kur dar neprasidėjo pilietinis 
karas. Labiausiai visus nustebino, kad ketvirtadientio rytą pra
dėjo iš Beiruto bėgti parlamento ir poltinių partijų vadai. Prem
jeras Karami per radiją tebekalba apie reikalą mesti ginklus ir 
vykdyti pasižadėtus susitarimus, bet niekas į jį nekreipia jokio 
dėmesio.

Marokiečių maršas 
gali išvirsti karu 
EL AAIUN, Ispanų Sahara.— 

Apie 6,000 sahariečių, nešdami 
“Polisario Išlaisvinimo Fronto” 
vėliavas sekmadienį susirinko 
protestuoti prieš Moroko ir Mau- 
retanijos kėslus paveržti jų te
ritorijos suverenumą.

Marksistų įtakoje esąs Poli
sario “išlaisvinimo frontas”, 
gaunantis paramą iš Alžerijos, 
prisiekė “kovoti iki mirties, jei 
bus reikalas”, ^sustabdyti. moro- 
kiečių “taikingą maršą” prie 
Saharos sienos.

Apie 40,000 Moroko savano
rių jau pasiekė Tarfaya, esan
čią pačiame Ispanų Saharos pa
sienyje, Moroko pusėje ir visą 
sekmadienį praleido statydami 
palapines, prisilaikydami armi
jos nurodymų ir drausmės.^ Vir 
sa 350,000 civilių morokiečių 
“taikos armija”, kurią karalius 
Hassan pašaukė į masinį žygį, 
“taikingu būdu” iš Ispanijos 
perimti likusią koloniją, numa
tyta atžygiuoti prie sienos šios 
savaitės gale. Moroko valdinin
kai tvirtina, kad karalius Has
san tą šimtų tūkstančių “armi
ją” greičiausiai sumažins iki 
simbolinės kelių tūkstančių de
monstracijos su sąlyga, jei Ispa
nija nedelsdama paruoš tos mi
neralais turtingos 105,000 ket- 
virtanių mylių teritorijos per
leidimą Morokui ir Mauretani- 
jai.

Ispanijos vyriausybė sekma
dienį pranešė, kad ji skubina 
pravesti įstatymą, kurs leistų 
Ispanijai pasitraukti iš tos teri
torijos, kurią ji valdo nuo 1884 
metų, bet įstatymo pasiūlyme 
nieko nepasakyta, kam Ispanija 
numato tą teritoriją perduoti.

PATARIA FLUORIDUOTI 
GERIAMĄ PIENĄ

Konvencijon suvažiavusieji 
Amerikos dantų gydytojai iš
klausė paskaitos apie reikalą 
fluoriduoti geriamą pieną. Da
bar visa eilė miestų įleidžia fluo
ridą į geriamą vandenį, kad ap
saugotų geriančiųjų dantis.

Daktarai nustatė, kad būtų 
daug lengviau, jeigu būtų fluori- 
duojamas pienas. Fluoridas yra 
labai svarbus vaikams, kol dan
tys auga.

Be fluorido negali išaugti stip
rūs dantys.

Britų dantų gydytojų draugi
ja taip pat pritaria idėjai, kad 
būtų naudingiau, jeigu būtų 
fluoriduojamas pienas, o ne van-

Beirute ir priemiesčiuose or
ganizuotai veikia Libano kariuo
menė. Kariuomenės šarvuočiai 
nuvažiuoja į pavojingiausią mū
šių vietą ir paima pavojun pate
kusią įtakingesnę šeimą. Liba
no parlamente yra 99 atstovai, 
priklausantieji įvairioms politi
nėms partijoms jr religinėms 
grupėms. Parlamento pirminin
kas sukvietė narius posėdžio, bet 
daugelis negalėjo atvykti. Tu
rint galvoje dabartinę padėtį, 
kai kurie nenorėjo vykti. Nepa
vyko sudaryti reikalingo kvoru
mo, kad posėdis būtų legalus. 
Parlamento pirmininkas prane
šė, kad už 'kelių 'dienų jis šauk
siąs kitą parlamento posėdį. Jis 
nori išklausyti premjero Kara
mi ir partijos vadų pareiškimus.

Parlamento posėdin atvyko 50 
atstovų. Kai jie rengėsi vykti 
namo, tai patyrė, kad parlamen
to rūmai ginkluotų palestiniečių 
buvo apsupti. Retkarčiais gink- 
luoti vyrai paleisdavo kulkos
vaidžių ugnį. Parlamento na
riams susidarė pavojus grįžt# 
namo. Jiems į pagalbą atėjo 
kariuomenė, šarvuočiai išvežio
jo juos po visą miestą. Prie par
lamento rūmų privažiavę šar
vuočiai Įsisodina kelis parlamen
to narius ir nuveža Į jų namus.

Trečiadienį Beirute gyvybės 
neteko 70 žmonių, du šimtai bu
vo atgabenti į ligonines. Du li
baniečiai gyvybės neteko prie 
paties parlamento, kai susišau
dė krikščionių ir mahometonų 
vadų asmeniškos sargybos. Jei
gu neskaityti Beiruto laivyno 
bazes ir kariuomenės, Libano 
vyriausybė nieko nekontroliuoja 
ir nepajėgia sustabdyti tarpu
saviu žudynių. Karami žino, kad 
kovojantiems palestiniečiams 
ginklus teikia Sirijos vyriausy
bė.

Užsieniečiai seka Libano Įvy
kius. Ypatingą dėmesį į Beiru
to kovas kreipia Izraelio karo 
vadovybė. Izraelis negali leis
ti, kad Libaną okupuotų Sirijos 
karo jėgos arba Libane įsteigtų 
Sirijai palankią vyriausybę. Tai 
būtų naujo karo pradžia Arti
muose Rytuose. Prezidentas Sa- 
datas, besikalbėdamas su Ame
rikos žurnalistais, pareiškė, kad 
visiems reikia susirūpinti Liba
no įvykiais. Jie visiems gali su
kelti didelių rūpesčių.



malonią žinia pakelia antakius,

pe-

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERLMAVICHJS

VaidųkHški juokai

Draugo 248 nr. LB JAV Kraš
to Tarybos tarėją^ Vytautas Vo
le’'tas iš Philadelphijos strąips- 
nyje “Bus geriau” prausia Ben
druomenės veidą, išteptą jos va
dovybės išvirtu degutu, sukeliant 
visoje visuomenėje vaiduokliš
kai, kaip Vėlinėse, nuotaikas:

Mieli lietuviai

Viešų kalbų pradžiose girdi
me šiltus kreipinius: “Mieli lie
tu i'.i”, “Malonūs lietuviai”. Bet 
ar kiekvienas lietuvis yra mie
las kiekvienam lietuviui. Ar JAV 
LR pirmininkas šypsosi, ALTos 
pirmininką sutikęs? Meilė tarp 
j u yra muštardos skonio. Ar 
dvi apylinkės, dvi apygardos 
va’dybos pasiilgsta viena kitos? 
Ten jausmai ne patrauklumu, 
bet derva kūrenasi.

I abai gražiai rašai, mielas 
Volertai. Reikėjo tai išreikšti 
I R tarėjų balsavimuose, o ne
smerkti savo brolius kartu su 
29*. Reikia į konferencijas siųs
ti norinčius vienybės, o ne ožius. 
Tuo tarpu tie gražūs žodžiai tin
ka tik Vėlinių vaiduokliškoms 
n’iotaikoms. S. Bukis

Moterų Metai

Būkit pažįstami su nauja mū
sų Modernios mozaikos, meninin
ke Sigute Pašilyte, dabar esan
čią Cąljfornijos valstijoje. Ji ža
dėjo duoti ryškesnių atspalvių iš 
moterų pasaulio ir atidengti 
paskutines jų paslaptis, kurių 
redąug tėra likę. Pirmajame šar
vo laiške p-Iė Pąšilytė taip ra
šo:
Gerbiamas Nerimavičiau 1

Atjod.Q, kad esi nevedęs ir 
apie moteris nedaug ką išmanai. 
Todėl ir tavo dėstomose mozai
kose pirmauja grubus šovinisti-

nis vyriškumas. Turbūt, nė ne
žinai ar nekreipi dėmesio, kad 
Jungtinės Tautos paskelbė tarp
tautinius Moterų metus, nors 
jąų yra paaiškėję, kad komunis
tų parinktos delegatės visai ne
atsilieka nuo vyrų. Prieš jas 
kapitalistinių kraštų delegatės 
tik kaip avelės atrodo.

Moterų metus be jokių iškil
mių pradėjo Indijos Indira Gan
dhi, suvarydama į ožio ragą ne 
tik senus politikierius, bet ir jų 
partijas, šiek tiek blogiau se
kasi Argentinos prezidentei Ma
niai Izabelai Peronienei, anks
čiau žinomi Estellos vardu. Jos 
ministerial, matomai karšto 
kraujo ispanai, dėl pavydo iš
varė jos asmeninį sekretorių, 

tuo smarkiai pažeisdami prezi
dentienė asmenines teises, dar
gi Moterų metuose!

Mūsų spaudos veteranas Arė
jas Vitkauskas, išėjęs į plačius 
tarptautinius vandenis, propaga
vo lietuvišką rūtą ir apie ją skel
bė visam pasauliui. Deja, prieš 
kiek laiko iš Washington© atė
jo nemaloni žinia, kad Ameri
kos pirmoji leidė pasisakė labai 
skeptiškai apie šią gėlę. Pasi
sakysiu, kad esu moderni: aš 
ant rūtų užpilu degtinės ir duo
du savo svečiams. Jie geria ir 
giria.

Didžiausią negarbę užsitrau
kė lįętuviškos spaudos komenta
toriai ir žinių žįnovąi, nepagar
bindami pačią įtakingiausią mo
terį mūsų visuomenėje. Tai Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Krašto Valdybos Visuomeninių 
Reikalų Tarybos vicepirminin
kė Aušrelė Zerr iš Philadelphi- 
jos miesto, kuris dabar yra LB 
sostinė. Draugas rašė, kad ji, 
labai rūpinasi tinkamu tarnau
tojų parinkimu Liberty radijo

Bendruomenė verda vienybės eliksyrą

lietuviškom transliacijom Miun
chene. Vėliau ten dar buvo ži
nia, kad tos institucijos bosas 
jai išreiškė už tai padėką specia
liu laišku.

PUIKI. KNYGA, PARAŠYTA Stf MEILE z 
LIĘTŲVAI IR ŽEMDIRBIAMS

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

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

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

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

čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

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

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

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

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

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta į angių kalbą.

O. KuraiNt, AAAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i L«etu 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.0O.

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

Vincai žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.

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

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1734 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

atsilankant darbe valandomis arba užrakant paštu Ir pridedant 
čekį ą_r piniginę perlaidą.

Niekas į tas žineles nekrei
pė dėmesio ir laikė eiline pane- 
gyrika. Bet kai kas dar ir da
bar nežino ir visai nesupranta 
arba neima į galvą, kokiu būdu 
Liberty radijo lietuviškame sky
riuje atsirado tarnautojais du 
valstybinės tautos asmenys, at
vykę iš okupuotos Lietuvos pro 
Izraelį ?

Iki sekančios savaitės.
Sigutė Pąšilytė

Išsikalbėjo ligą

Pacientas skundėsi gydytojui, 
kad jis turi kepenų ligą. Gydy
tojas patikrino ir pasakė:

— Tai yra netiesa, šia liga 
sergą visai nieko nejaučia.

— Ir mano yra lygiai tokie 
pat reiškiniai, — dar labiau su
sirūpinęs pareiškė pacientas.

Okultisto. patyrimas

(Halloween proga)

Jonas Vadi s savo knygoje 
“Okultiniai patyrimai” rašo ir 
apie tų patyrimų painiavas:.

’ — Aštrinę moteris kartą pa
rodė man, kaip “impai” gema iš 
suterštos burnos! Kiekvieną 
kartą, kada žmogus blevyzgoja 
arba kalba apie nešvarius daly
kus, jis pagimdo dėmę ir paga
liau tampa visas dėmėtas. Tos 
dėmės yra vadinamos “impais”, 
kurie gundo papildyti, t. y. pa
gimdyti daugiau dėmių. Tokie 
impai arba impulsai, vaizduoja
mi “piktų dvasių” pavidalais, 
kurie būtent veda žmogų “į pa
gundą”. Tas viskas apsireiškia 
nesuvaldomais girtuokliavimo, 
vogimo ir paleistuvavimo palin
kimais. Visi tie palinkimai pri
klausą žmogaus būdui ir gali bū
ti pernešamais į ateinantį žmo
gaus gyvenimą.

Savo knygoje Jonas Vadis 
duoda okultistams 26 patarimus. 
Kai kurie iš jų tinka visiems:

21. Nesitark su. nedorėliais ir 
nepadaryk suokalbių, neigi pri
žadėjimus; nieko iš to neišlai- 
mėsi, vien sugadinsi ėjimą geru 
keliu.,

22. Nestovėk tarpe galynėjan
čių pusių, jeig nenori būti su
ardytų., Pasirink dorą pusę .ir 
joje laikykis. ’ ?

(Iš knygos: Jonas Vadis 
“Okultiniai patyrimai”, kišenti- 
nio formato, kietais drobės imi
tacijos viršeliais, 143 psl., išleis
ta autoriaus I960 m., gaunama 
Naujienose, kainuoja 2 dol.).

Kazys Petrokaitis

Tautinė forma

Po. I! Pasaulinio karo, sugrį
žę į Pabaltijį, bolševikai ėmė 
skelbti šūkį: “Tautinė forma, 
socialistinis turinys”. Pagal tą 
šūkį turėjo būti tvarkomas vi
sas kultūrinis gyvenimas — me
nas, literatūra...

Tuo pačiu laiku miestuose mė
sos parduotuvių vitrinose vietoj 
tikrų mėsos produktų — kum
pių, dešrų — buvo sudėti me
diniai, nudažyti mėsos produk
tai. Žmonės vientas kitam, pa
slapčiom rodydami į vitrinas, 
šnabždėjo:

“Tautinė forma, socialistinis 
turinys”. F r”—-'*:-

Milicininko smegenys
1944 m. sugrįžus bolševikams 

į Pabaltijį, buvo suorganizuota 
milicija — istrebiteliai — dau
giausia iš vietinių gyventojų. 
Padorūs žmonės nėjo į šią- tar
nybą, užtat beveik visi kadrai 
buvo sudaryti iš visokių atsili
kėlių, bukapročių, buvusių vi
suomenės - atmatų, kurie aklai 
tarnavo okupantams, vykdė ek- 
zekucijasir įvairius teroro veiks
mus saviems žmonėms pagal oku
panto sakymus, žmonės ta pro
ga sukūrė anekdotą.

Kartą pas vieną seną chirur
gą atėjęs žmogus ir ir prašęs 
padaryti galvos operaciją. Chi
rurgas operacijos metu išėmęs 

:jo smegenis ir padėjęs į lėkštę. 
Radęs auglį išėmęs, užsiuvęs, 
galvą ir išleidęs pacientą. Ne
trukus apsižiūrėjęs, kad smege
nys tebėra lėkštėje. Bėgęs ieš
koti paciento ir po ilgo- ieškoji
mo suradęs; kvietęs jį sugrįžti, 
žadėjęs įdėti pamirštus, smege
nis. Tačiau pacientas nenorėjęs 
antrą kartą kęsti operacijos, at
sisakęs grįžti.\

— Milicijoj .tarnauju, tai ne 
labai man tie Smegenys reika-. ■ 
lingi — atsakęs.

(IŠ Krįzio; Plępęrip knygos ;
“77 Anekdotai”)

'-.L < • i,

Kur trumpa, ten trūksta

A. Kalnius “Tėviškės žiburių” 
r42 nr. tęsia' knygos “Žurnalisti
ka” vertinimą. Priešingai ke
liems tos knygos straipsniu au
toriams, patariantiems rašyti 
suglaustai, Ą. 'Kalnius teigia, 
kad geras žurnalistas turėtų ži
noti 24,000 žodžių spalvingiems 
ir turtingiems rašiniams, duo
damas pavyzdžius bei. mokslines 
vizijas: . .

— Juk jeigu sporte visi bėgi- ■ 
kai būtų tik trumpų distancijų, 
tai nukentėtų ne tik bėgimo sri- ' 
.tis, bet ir sportas aplamai.

— žodžių taupymas turi dar 
ir kitų grėsmingų savybių: mes 
striukiname savo kalbos lobius. , 
Tikrai būtų nelabai džiugu, jei 
koks juokdarys imtų ir prasi
tartų: “Ponai, už kokio metų 
šimto, kito, jūs pradėsite pirš
tais kalbėtis”. '

Pilnai palaikau Ą. Kalnių. Juk ■ 
mūsų tautosakoje yra žinomas 
priežodis: — Kur..trumpa, ten 
trūksta. K. Petrokaitis
■.L..’’ ’ ;r '-T ; f- ’

Pagal bibliją didesnis
čikagietė nuvyko su ekskursi

ja į Californiją ir pamatė pirmą 
kartą dar nematytą medį. Ji 
paklausė vadovą.: -

— Sakykite, koks yra čia me
dis?

— Tai figos medis, — atsakė 
vadovas.

— Negali būti,”— prieštara
vo ekskursantė. — Pagal bibliją 
figos medžio lapai turėtų būti 
daug didesni...

Pensininku idilija

I mėginome bosauti.
Senatvės negalavimai

— Kas atsitiko ? — vienas 
litį ir vabzdžių naikintojas klau
sia ąntrojo. — Kiek man žinoma, 
tu visą gyvenimą naikinai pe
les ir šimtakojus, o dabar, sa
ko, jau pradėjai naikinti dramb
lius.

— Ką padarysi* — aiškinasi 
žmonijos priešų naikintojas — 
Senstu, matomumas jau ne tas, 
kurį iki šio meto turėjau.
Praktiškas teisėtumo vykdymas

— Kaltinamasis, — prokuro
ras paklausė teisman atvestą 
žmogžudį, — kodėl jūs aužmušė- 
te savo žmoną, vietoj rasto jo
sios meilužio?

— Aš šitaip galvojau, ponas j 
prokurore, — pradėjo aiškintis 
teisman patrauktas žmogžudys, 
— man, atrodo, kad geriau už
mušti vieną moteriškę vieną 
kartą, negu kiekvieną savaitę 
užmušinėti po vieną vyriškį.

Be kopėčių neišaiškinsi

Supykusi žmona paklausė ge
rokai girstelėjusį ir namo grį
žusį vyrą, kąs jam galėjo kaktą 
įkastį.

— Greičiausiai, kad aš pats 
įsikandau, — murma dar nepra- 
siblaivęs vyras.

— Sakyk tu man, Jonai, o 
kaip tu pats galėjai savo kaktą 
pasiekti ?

.— Galimas daiktas, kad už
lipau ant kopėčių...

Magaryčos

@ Anglijoje gyvena garsi šu
nų dresiruotoją Barbara Wood
house. Ji pareiškė, kad bet kokį 
šunį gali išmokti per 5 minu
tes. Jų seimininkus išmokytų 
reikia daugiau laiko.

S Pasimetusi mažametė pri
ėjo prie informacijos tarnybos ’ 
ir paklausė: — Ar kartais ma
tėte aplink Ūksiančią moterį ir 
verkiančia?

q Kaitaliojant laiką, kongre
sas turėtų išleisti įstatymą, kad 
Nauji Alėtai prasidėtų ne vi
dunaktį, bet daug anksčiau, ne 
vėliau 8 vai. vąk., kad žmonės 
nepramiegotų pirmąją metų 
dieną.

• Anksčiau sakydavo, kad 
reikia atidaryti langus gauti ty
ro oro. Dabar pataria langus už
daryti ir neleisti užteršto oro.

© Jei nusikaltimai taip didės, 
tai greitai nusikaltėlių bus dau
giau, negu padorių žmonių. Dėl 
kišenvagių padidėjimo vienas 
madų salionas suprojektavo vi
sas kišenes iš vidaus.

• Niekas nežino kada prasi
deda nauja generacija, nes tai 
būna naktį.

• Po pastąroMba LB Tarybos 
suvažiavimo mokslininkų sluok
sniuose pradėta abejoti, ar vi
satoje yra inteligentiškų būty
bių. Kaip žinoma, tas suvažia
vimas priėmė 29 daugumą labai 
neinteligentiškus nutarimus ir 
rezoliucijas. Dabar žadama to
kių surasti dar 31 ir padidinti 
tarėjų skaičių iki 60.

Surinko S. Bukis

• Vienas gydytojas patarė: 
Norint būti sveikam, reikia pa
sirinkti sveikus tėvus.

• Gyvenimo tikrovė: Kai jis 
sumurmėjo keletą žodžių baž
nyčioje, įvyko vedybos; kai jis' 
sumurmėjo keletą žodžių mie
godamas, įvyko skyrybos.

e Šaltai laikosi, jei gavęs ne-

give.,.

HEART 
FUND

t. ;; r.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ” naujam skaitytojui
7722 George St.

La Salle, PQ., Montreal 690, 
Canada

tik už $5.00 metams!
(Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome iSKirpti ir prisiųsti (E^vąrdA ir.
su virš nurodytu
prenumeratos (Tikslus, adresas)
mokesčiu. -

Į <

Dr.

Dr.

GEROS DOVANOS
UOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR “NAUJIENQSfe 

SU DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS:
A. j. Gussen — DAHTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar, tik __~ —
Minkštais viršeliais tik

A. J. Gussen — AUKOTA KULTŪRA -
^edonės po, Europą įspūdžiai. Dabar tik _____

Galima taip. pat užsisakyti paštų, atsiųstus cej^ aębi 
money orderį.

ŽIAURUS ŽMONĖS.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6Ū60A

Kviečiame j Felikso Vaitkaus skridimo 40 metų sukakties

(Prie 46-tos gatvės), Brighton Parke •

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

VAKARIENE,
MENINĖ DALIS

IR ŠOKIAI
Orkestrui vadovauja — G. JONIKAS. Pradžią: 4 vaL popiet.

Vakarienė su šampanu asmeniui 10 dol

MINĖJIMĄ RUOŠIA NAUJIENOS

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
• Damoor miestelyje, Kan

sas, 78 m. našlė Aldy Manny 1 
ištekėjo už 75 m. našlio Leono 
Hoover. Vestuvėse dalyvavo 12 
vaikų, 63 anūkai ir 23 proanū- 
kai. _ '■ 1

Mr. ir Mrs. Charles Perry 
iš Loncoln, Nebraska, šiemet 
šventė 72 metų laimingo vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Ta pro
ga Charles išdavė gero. sugyve- 

K» Pleperis1 rūmo paslaptį :■ . J <

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu HA 1 - 6100

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

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
_-------_—
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Detroito naujienos
Lietuviu Namų Dr-jos ir 

Dariaus - Girėno klubo 
metinis balius

Balius įvyko spalio 25 d. sa
vuose namuose. Atsilankė 
Šimtas publikos. Norisi skaity
tojams priminti, kad kai įsigi
jome savus namus. Jau praslin
ko 13 metų. Pradžioje namai sa
vaitgaliais būdavo perpildyti pa
rengimais, susirinkimais bei ves
tuvėmis. Įsigyti namai labai 
daug pasitarnavo lietuvybės pa
teikimui. Dabar gi Soutfilde įsi
gijus Kultūrinį centrą daug lie
tuvių į L. namus nebeatsilanko. 
Dar ir kita priežastis, kad na
mai randasi spalvuotųjų rajone. 
Dėl šių priežasčių L. namai da
bar sunkiai verčiasi.

Metinį balių pradėjo Lietuvių 
Namų Draugijos pirmininkas 
Antanas Norus. Pasidžiaugė, 
nors ir negausia publika, padė
kojo svečiams už atsilankymą 
ir perstatė meninės programos 
atlikėjus: solistę Daną Petro
nienę, akomponiatorę Eleną Mi- 
kolaitienę ir aktorių Algį Peši.

Solistė D. Petronienė padai
navo keturias dainas: Rudens 
Lapai, Grįžk į Sorento, Šuber
to serenadą. Ručini Madame But
terfly. Bisui padainavo A. Rau
donikio Lauksiu tavęs ateinant.

Kadangi Lietuvių namai turi 
gerą akustiką, visos dainos nu
skambėjo melodingai ir pasigė
rėtinai gražiai. Publika šiltai 
paplojo, kaip niekados. Aktorius

per

A. Pesys deklamavo A. Gustai
čio Mados. Atliko savo rolę pa
sigėrėtinai gerai. Publiką ska
niai prijuokino. Po ilgesnės per
traukos aktorius A. Pesys daž
niau pasirodo įvairiuose paren
gimuose. Kaip gražios išvaiz
dos vyriukas yra publikos labai 
mėgiamas.

Pasibaigus meninei programai 
padėkos žodį tarė Dariaus-Girė
no klubo pirm. inž. Eduardas 
Milkus, kurs pats įteikė solistei 
D. Petronienei puokštę rožių.

Po meninės programos vyko 
vaišės ir šokiai, grojant Petro 
Padolskio orkestrui. Norėčiau1 
dar trumpai apie solistę D. Pe
tronienę. Sutikęs salėje solistės 
paklausiau: Kas, ponia, jus pa
skatino pirmais žingsniais pa
milti dainą. Atsako, kad dar gy
venant Vokietijoje, ketvirtos 
klasės mokytojas, kuris paste
bėjęs mane esančia balsingą, net 
vertė pradėti lavinti balsą. Tas 
mokytojas Lietuvios kariuome
nės pulkininkas VI. Braziulis. 
Tada susipažinau per savo ma
mytę su stovykloje gyvenančia 
balso mokytoja ponia Rastenie
ne, kuri su manim rimtai dirbo, 
ir padariau didelę pažangą. Dar 
Klevelande būnant, Čiurlionio 
ansamblio muzikas Mikulskis da
vė pamokas ir taip pat labai 
daug man padėjo. Daug daina- 
navau visokiuose choruose. Bet 
rimto balso lavinimo nepradėju
si, nes auginusi nemažą šeimą— 
du berniukus ir dvi mergaites.

Solistė ANITA PAKALNIŠKYTĖ
iš Hamiltono, Kanados, dainuos Detroito Lituanisti
nės mokyklos parengime koncerte - baliuje lapkri

čio mėn. 8 dieną. /

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

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge- 

s- lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
, kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 

šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608.

Pastaruose metuose vis daugiau 
pradėjusi viešai pasirodyti dai
nuodama solo pati viena įvai
riuose parengimuose. Dainuo
dama turėjusi ir balso mokyto
ją Eileen Kelly. “Jai susirgus, 
mane 'rekomendavo Richardui 
Meier. Su pastaruoju dirbau ne
daug, bet rezultatus pasiekiau 
didelius”. Dar paklausiau, ką 
dabar turi užsimojusi? Didelių 
užsimojimų kol kas neturinti, 
bet jaučianti dainoje malonumą, 
balsą lavinsianti ir toliau.

Palinkėjau solistei D. Petro
nienei geriausių pasisekimų. 
Reikia skaityti, kad metinis ba
lius praėjo su pasisekimu. Lie
tuvių namų ir Dariaus-Girėno 
valdybų vadovybės prisidėju- 
siems prie parengimo darbu nuo
širdžiai dėkoja.

Kariuomenes šventes 
minėjimas

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas įvyks lapkričio 23 d. 
(sekmadienį) su pamaldomis 
Šv. Antano parap. bažnyčioje. 
Organizacijos kviečiamos baž
nyčioje dalyvauti su vėliavomis. 
Po trumpų ceramonijų dalyviai 
bus pavaišinti kavute. Ruošia 
“švyturio” jūros šaulių kp.

Naujy Metu sutikimas
Naujų metų sutikimą šiais 

metais ruošia “Švyturio” jūros 
šauliai kartu su St. Butkaus 
šaulių kuopa Lietuvių namuose. 
Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos vėliau.

A. Sukauskas

Dolerio vertė krinta
Nei amerikiečiai, nei Ameri

kos valdžios gerovė nepakyla, 
nežiūrint pajamų bei išlaidų pa
didėjimo. Darbo departamen
tas skelbia, kad vidutiniai Ame
rikos darbininko uždarbio če
kis neteko savo perkamosios 
galios 9,4%, skaitant tai nuo 
1972 m. iki š. m. balandžio mėn.

Darbininko uždarbis viduti
niškai pakilo į savaitę nuo 1972 
m. 136,16 dolerių iki 160,47 
1975 m. balandžio mėn.
Bet lyginant tai su dolerio 

perkamąja galia, imant jo ver
tę 1967 m., — uždarbis krito 
nuo 96,64 dol. 1972 m. iki 87,58 
dol. iki š. m. balandžio mėn. 
Tai infliacijos pasekmės, nežiū
rint, kad Washingtonas suma
žino šiek tiek mokesčius.

Prez. Fordas spalio 6 d. pa
brėžė, kad nežiūrint kongreso 
sutiktų sumažinti valdžios iš
laidų 28 bilijonais, fiskalinė iždo 
sąmata visdėlto pasiektų 420 
bilijonų 1977 m., t. y. visu 100 
nuoš. padidėtų. Lyginant jį su 
1970 m. sąmata — vertė tesiektų 
197 bilijonus. Skaitant biudže
to padidėjimą doleriais, tai bū
tų tiesa, ką prezidentas sakė, 
bet atsižvelgiant ką doleris ga
lės įpirkti, tai padidėjusio biu
džeto suma 420 bilijonų faktinai 
būtų kur kas mažesnė.

Skaičiai paskelbti valdžios įs
taigų; jei doleris turėtų visą lai
ką tą pačią .galią, jo vertė Ue- 
kristų, tai biudžetas tarp 1970 
ir 1976 m. paaugtų 14%. Bet 
jeigu skaityti 1969 m. dolerio 
vertę, tai 1976 m. biudžetas iš 
350 bilijonų bus tik 202,7 bilijo
nai, lyginant jį su 1970 m. 180,8 
bilijonais. Skirtumas 12%.

Jei fisko išlaidos 1977 m. bū
tų 395 bilijonai, kaip Fordas 
nori, tai padidėjimas tesudary
tų, 1976 m. dolerio galia matuo
jant, 25 bilijonus arba 7%.

kilo rimtas 
rinti taršos

pasaulio šalyse i>- 
reikalas kaip stide- 
kontrolės įgyvendi

nimą koordinuojant planavi
mą, socialinius ir ekonominius 
valstybės reikalus.

Šioms problemoms apspręsti, 
Jungtinių Tautų Pasaulio Svei
katos Organizacija ir Lenkijos 
vyriausybė Spalio 13 
Gamtos Aplinkos 
Europos valstybių 
Katowice mieste.

—3

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 vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
; 1. J. Augutfiltyfi ■ ViIčIOnltni, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

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

3. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL 31.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 189 

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

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

.“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psL $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos 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. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL $1.00.
18. Adomas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti 1 Naujienų 

rištinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Naujas laidojimo būdas
Nuo seno įvairūs žmonės da- šiltesnę zoną, arba net ir į ato- 

ro gerą prekybą pardavinėdami 
kapuose laidojimo sklypelius ir 
atlikdami laidojimo apeigas. 
Kaip žinia, laidotuvės nėra pi
gios ir jos nedaromos veltui, 
ypač šiais infliaciniais laikais.

Vakarų Europoje, kur gyven
tojų tankumas viename kva
dratiniame kilometre didelis, 
kaip Vokietijoje, žmonės ima 
ieškoti pigesnių laidojimo bū
dų. Vieni sugalvojo pirkti ka
puose tik pusę laidojimo skly
pelio. Numirusį tame sklype
lyje į duobę su grabu įleidžia 
stačiomis.

Kiti gi lavoną krematoriume 
paverčia pelenais, kuriuos ur
noje palaidoja jūroje. O kiti 
ir nedeginę, senu jūrininkų pa
pročiu, su visu grabu atiduoda 
jūros bangoms paslėpti. Sako
ma, kad toks laidojimo būdas 
žymiai pigesnis negu kapuose 
laidojant, ir kaštuoja išviso vos 
300 dolerių. Antra vertus, ar
timiesiems atpuola visi vėlyves
nį rūpesčiai: kapų priežiūros ir 
puošimo, paminklų statymo ir 
kiti.

Vokietijoje net veikia jau tos 
rūšies įstaiga. Ją sugalvojo kaž
koks olandas Max von der Steer, 
nuo 1956 m. gyvenąs Hambur
ge. Sakosi, kad biznis sekasi 
gerai ir galvoja ateityje jį dar 
praplėsti, nuplaukiant toliau į

gražų pakraščius. Žinoma, jei 
to artimieji pageidautų. Tuo 
tarpu laidojama šiaurės jūroje 
arba Baltijos, Hamburgo artu
moje. Dauguma, esą, pageidau
ja Baltijos jūros, kadangi jinai 
būna ramesnė. Nors, pavyz
džiui, Kalifornijoje yra papro
tys mirusiojo pelenus išbarsty
ti Didžiojo Vandenyno ban
goms ūžiant ir siaučiant, nuo 
aukšto uoloto kranto.

Mirusiojo karstas arba urna 
su pelenais nuplukdoma 3 my
lias nuo kranto, apkrautą gėlė
mis ir vainikais, tam tikslui pa
ruoštu puošniu laivu. Laivo 
kapitonui ramiai stovint be 
kepurės ir kalbant maldą, jo 
padėjėjas iš lengvo nuleidžia 
karstą į jūrą. Krante susirinkę 
artimieji, pritaikytos muzikos 
garsams sklindant, meldžiasi 
arba gieda giesmes. Vieta at
žymima meniškai atspaustoje 
knygelėje — žemėlapyje.

Į jūrą artimųjų neleidžiama. 
Prisibijoma, jog koks nors siel
varto apimtas neiššoktų jūron 
kartu su mirusiojo palaikais.

Adamkus — Jungtinių 
Tautų patarėjas

JAV Gamtos Aplinkos Ap
saugos Įstaiga praneša, kad Vai 
das V. Adamkus, Vidurio Va 
karų regiono viceadministrato- 
rius paskirtas patarėju prie 
Jungtinių 'Tautų Pasaulinės 
Sveikatos Organizacijos — 
UN/WH0. .

d. šaukė 
Apsaugos 
seminarą

seminaroKonferencijos 
pagrindinis tikslas yra suvesti 
gamtos apsaugos ekspertus iš 
įvairių valstybių, kad išdisku
tuotų regionalinio planavimo 
galimybes ir surastų geriausius 
būdus jo įgyvendinime. Kon
ferencijoje dalyvavo Lenkijos,- 
Čekoslovakijos, Vakarų Vo
kietijos, Šveicarijos, Anglijos, 
Sovietų Sąjungos ir JAV dele
gacijos.

Valdas Adamkus konferenci
joje padarė vieną iš pagrindi
nių pranešimų, svarstant gam- 
tos apsaugos įstatymų pritai
kymą praktiškame gyvenime.

Po konferencijos Lenkijoje 
V. Aadamkus dar susitiko su 
Čekoslovakijos, Austrijos ir Is-

ponijos gamtos apsang' 
cialistais ių valstybių so.- 
Valdas ir Alma Adamki

K. Čiurlionio minėjimas
Sunday Sun - Times š. m. 

rugsėjo 28 d. laidoje patalpino 
straipsnį “Chicago Program 
Revives Lithuanian dreamer’s 
art”. Yra tai Konstantino Čiur
lionio šimto metų sukakties mi- 

i nėjimas Čikagos Moderniojo 
Meno Muziejuj rugsėjo 27 d. 
Buvo parodytos Čiurlionio pa
veikslų skaidrės, q pianistas 
Andrius Kuprevičius paskam
bino Čiurlionio kūrinius. Pa
minėta, kad yra žinių, jog jis 
turėjęs įtakos į Kandinskio 
meną. Prie minėjimo daug pri
sidėjo Čikagoje gyvenąs daili
ninkas Kazys Varnelis. (E.)

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

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

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
v . * ■

gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.
.. ± . 3 f* ... ,

Knygos bus išsiųstos, jei 81-50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 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, grupė*, užsakiusio* 10 ar daugiai egaempHorių. 

nemoka pašto persiuntimo iilaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arUa pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Sverti daugiau — 
nekenkia gabumams

Taip tvirtina Minnesotos uni
versiteto prof. dr. Robert O. 
Fisch, tyrinėdamas 3,021 vai
ko gabumus ir kitas ypatybes, 
gimusių Minnesotos universi
teto ligoninėse tarp 1956 ir 1966 
metų. Jo tyrinėjimų išdavos ir 
pastabos surašytos universite
to išleistame leidinyje — ra
porte,rodo, kad nutukę ir sto
ri vaikai yra gudresni už lie
suosius -

Jis rado, kad 4 metų vaikai, 
stori bei riebūs, vidutiniškai 
skaitant , 8 •— 10-čia punktų 
gudresni negu to paties am
žiaus liesi ; 7 metų amžiaus — 
5 — 7 punktais.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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 jsi-

Taupykite dabar.

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

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

Iftefcta lf23 metate. TeL 421-3079
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Kas iš tikrųjų yra?
Patyręs katalikų veikėjas, jau kelinti metai užimąs 

atsakingą vietą veiksnių eilėse, A. T-is slapyvardiniais 
inicialais šių dienų Drauge parašė studiją “Po Helsinkio 
konferencijos”. Užimama padėtis ir per jo rankas einan
čios informacijos tuojau po Helsinkio konferencijos jam 
aiškiai sakė, kad marijonų politikai diriguoti samdinys 
varė savo politiką, kurios net nuoširdesnieji marijonai 
nesuprato, bet jis iki šios dienos A. T-is nieko nesakė ir 
marijonų vadovybės neįspėjo.

Spalio 28 Drauge jis vis dėlto atspausdino savo straips 
nį, kuriame aiškiai paneigia tas politines pozicijas, ku
rias barzdukinės Bendruomenės vadai skelbė, kurias 
keliais Įžanginiais Br. Kviklys su visais savo bendradar
biais dėstė ir dar šiandien tebedėsto ir patvirtino Nau
jienų pozicija. Bet A. T-is, būdamas senos mokyklos auk
lėtinis, neturėjo drąsos pasakyti, kad Naujienos buvo 
teisingos.

Draugo redaktoriai tvirtino, kad Helsinkio konfe
rencija pakeitė rusų pavergtos Lietuvos padėtį, o Nau
jienos sakė, kad padėtis nepakeista. A. T-is pripažįsta, 
kad padėtis nepakeista, todėl, kad “ne tik penki aukšti 
Valstybės departamento pareigūnai, bet ir pats prezi
dentas Fordas du kartu šiemet prieš Helsinkio konfe
renciją pareiškė, kad jo vyriausybė Baltijos šalių anek
sijos nepripažįsta” ir kad Baltijos atstovybės tebeveikia 
šiame krašte, kaip jos yra veikusios iki šio meto.

A.T-is pripažįsta, kad prezidento Fordo parašas 
Helsinkio aktų pabaigoje nepaneigia prezidento Fordo 
pareiškimų Baltuose Rūmuose apie Lietuvos aneksi
jos nepripažinimą. Draugas skelbė, kad prezidentas vie
naip kalba, o kitaip daro, tuo tarpu Naujienos nuo pir
mos rugsėjo dienos tvirtino, kad prezidentas nuoširdžiai 
pasakoja sukviestiems Amerikos didžiausių organizaci
jų atstovams, kad aneksija nebus pripažinta ir nebuvo 
pripažinta. Sienų “neliečiamumo” klausimas yra tokio
je pačioje padėtyje. A. T-is pripažįsta, kad Naujienų po
zicija buvusi teisinga, priešinga marijonų organo skelb
tai pozicijai

A. T-is, aiškindamas po Helsinkio konferencijos su
sidariusią nuotaiką ir dėstydamas, “kaip yra iš tikrųjų”, 
net pasimetėlį Br. Nainį gerokai sukritikuoja, bet visoje 
savo studijoje niekur nepasako, kad Naujienų pozicija bu
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“Naujienų” 207 numeryje A. 
Kelmutis rašo kada ir kokio
mis aplinkybėmis buvo pradė
ta švęsti rugsėjo 8 diena. Straips 
nį įdomiai perskaičiau ir noriu 
kai ką plačiau paryškinti.

Vasario 16 yra mūsų valsty

vusi tiksli ir lietuviams naudingiausia. Konstatavęs 
tikslius faktus ir padaręs kelias teisingas išvadas, jis vis 
dėlto randa reikalo Naujienas kaltinti “kraštutinumu”. 
Jau spalio 29 Drauge tas pats aukštas ponas šitaip rašo:

“Yra ir kitas kraštutinumas, (pirmą kraštuti
numą jis primeta Nainiui. NR). Dr. Bobelis ir Nau
jienų rašytojai bando įrodinėti, kad čia jokio pra
laimėjimo nėra, o tik laimėjimas, ypač prezidento 
Fordo užtikrinimas, kad aneksija nebus pripažįnta. 
Kritikuodami kraštutinius pesimistus, Naujienų 
rašytojai dėsto, kad nereikia prez. Fordo vyriausy
bės kritikuoti, nes tai reikštų lojalumo stoką, 
kad reikia ja pasitikėti, nes Amerikos vyriausybė 
yra, jei ne vienintelė, tai bent svarbiausia Lietuvos 
reikalų gynėja”. (Draugas, 1975 m. spalio mėn. 29 
d., 3 psl.).
Jeigu pastabus politikas žino bent vieną kitą nuošir

desnį Lietuvos rekialų užtarėją ir gynėją, tai būtų gerai, 
kad jį būtų paskelbęs. Tada mes visi žinotume. Br. Kvi
klys yra įsitikinęs, kad Albanija esanti Lietuvos teisių 
gynėja, bet josios svoris yra toks lengvutis, kad lietuviai 
vargu josios globą pajus. JAV prezidentas ne tik šį pa
vasari, bet kelioms valandoms prieš kelionę į Helsinkį 
viešai pasakė, kad JAV nepripažino Lietuvos aneksijos ir 
nepripažins. Ar kas nors gali pasakyti, kad kuri kita 
valstybė panašų pareiškimą buvo padariusi?

Nei Naujienos, nei Dr. Bobelis, kiek mums žinoma, 
netvirtino, kad Helsinkio konferencija buvo didelis lai
mėjimas Lietuvai. Iš viso, šis klausimas nebuvo verti
namas, nes ant greitųjų dar nebuvo žinomos praktiškos 
tos konfeerncijos. pasekmės. Lietuviams buvo didelis lai
mėjimas prezidento Fordo padarytas pareiškimas apie 
Lietuvos aneksijos nepripažinimą. Tą organizuotų Ame
rikos lietuvių laimėjimą privalo pripažinti kiekvienas, 
kuris supranta pačios galingiausios valstybės galvos pa
reiškimą prieš kelionę į Helsinkio konferenciją.

Kiekvienam lietuviui turėtų būti aiški prezidento 
Fordo pareiškimo vertė. Sovietų propagandistai Helsin
kio konferenciją buvo pasiruošę išnaudoti saviems tiks
lams, bet prezidentas Fordas tą ginklą jiems išmušė iš 
rankų. Pirmon eilėn, tas pareiškimas nuskambėjo per 
visą laisvąjį pasaulį. Netrukus jis buvo perduotas per 
galingiausias Amerikos radijo stotis, siunčiančias žinias į 
pavergtus Rytų Europos kraštus. Per tas pačias radijo 
stotis buvo pakviestas Dr. Bobelis ir SLA prezidentas 
Povilas Dargis kalboms pasakyti. Helsinkio konferen
cijos dar nebuvo, bet prezidento ir ALTo bei SLA pirmi
ninkų kalbos jau pasiekė Lietuvą ir lietuviai, jų kalbas 
girdėjusieji, žinojo, kad JAV Helsinkyje aneksijos nepri
pažins. Už prezidento Fordo pareiškimą apie aneksijos 
nepripažinimą ir už leidimą tą žinią perduoti pavergtiems 
lietuviams ALTas prašė padėkoti prezidentui, o ne už, 
dar nežinomus Helsinkio konferencijos rezultatus.

Kodėl A. T-is, pripažinęs Naujienų poziciją teisingą 
ir tikslią, vis dėlto rado reikalo įtarinėti Naujienas ne-j 
būtu kraštutinumu? Kaip iš tikrųjų yra?

:no3 Livlu.vjt Iki 1926 m. po
litinio perversmo. Po pervers
mo anuometinė vyriausybė 
pradėjo aiškinti, kad gegužio 
15 d. šventė yra nereikšminga 
ir pagaliau ji buvo panaikinta. 
Ramino, kad bus surasta tin
kamesnė šventė, bet 1927 m. to
kios šventės dienos dar buvo 
nesuradę. Na, ir prasidėjo 
ieškojimas.

1929 m. tautinė šventė buvo 
paskelbta rugpjūčio 15 d. Tų 
dieną katalikų bažnyčia šven
čia švč. Marijos dangun ėmi
mo šventę. Kasdieninėje kal
boje šią šventę vadina žoline. 
O kai kur (pav. Alksninėje) net 
vadina gražybiniu vardu — žo- 
linaitė.

Tais metais tarnavau Lietu
vos kariuomenėje. Tai šventės 
išvakarėse pulko mokomoji 
kuopa žygiavome į Marijam
polės parapijos bažnyčią, ku
rioje buvo laikomos vakarinės 
pamaldos. Po pamaldų , kai 
sugrįžome į savo kareivinių 
rajonų, tai kuopos vadas kpt. 
V. MieceviČius (miręs 1972 m. 
Amerikoje) šventės proga pa
sveikino savo kuopos karius 
ir pareiškė, kad dovanoja visas 
drausmės baudas. Bausmes 
dovanojo ir kiti kuopos kari
ninkai.

Tik tylėjo kuopos viršila V. 
Grabauskas, kuris daugiausiai 
buvo kuopai užkrovęs valandų 
su šautuvu. Rugpiūčio 15 d. jau 
visas pulkas žygiavo į bažny
čią. Po pamaldų miesto aikštė
je vyko kariuomenės ir organi
zacijų bendras paradas. Tą die 
nų kariuomenėje gavome pa
gerintų maisto davinį. Bet 
rugpiūčio 15 d. kaip tautinė 
šventė buvo švenčiama tik tais 
vienais 1929 metais.

1930 metais visa Lietuva iš
kilmingai minėjo Vytauto Di
džiojo 500 metų mirties sukak
tį. Ir tie metai buvo pavadinti 
Vytauto Didžiojo metais. Tai 
tais metais ir rugsėjo 8—ji die
na Vytauto D. numatyta vai- 
nikavimosi diena buvo oficia
liai paskelbt tautine švente. Tą 
šventę mes tebešvenčiame ir 
dabar.

Tais metais jau tarnavau 
Kaune, tai teko dalyvauti vi
sose iškilmėse. Tų metų jpati 
didžiausia ir iškilmingiausia 
šventė, tai buvo rugsėjo 8 die
na. šventės išvakarėse grįžo į 
Kauną Vytauto D. paveikslas, 
kuris buvo išneštas liepos 15 d. 
ir aplankė visą Lietuvą. Pa
veikslą iš Garliavos parvežė 
lėktuvu ir jį perėmė karo avi
acijos vadovybė.

Vėliau pamainomis jis buvo 
atneštas į Kauno pilį, kur vyko 
jo sutikimo iškilmės. Po to 
paveikslas buvo nuneštas į Ka
ro muziejų. Vakare iškilmės

binė šventė, nes tą dieną 1918 
m. buvo paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė. O gegužio 15 
diena buvo paskelbta tautine 
švente, nes tą dieną 1920 m. su
sirinko Steigiamasis Seimas. Ir 
tos abi šventės buvo švenčia-

TRIS MĖNESIUS 
MUS APGAUDINĖJO
Draugo redaktoriai tris mė

nesius mus apgaudinėjo. Jie 
mus erzino, bereikalingai ner
vus tampė apie Lietuvos par
davimą, apie visko atidavimą 
rusams, apie pasidavimą Brež
nevui, o dabar aiškėja, kad 
taip nėra, kaip Draugo “išmin
čiai” mums rašė.

Spalio 28 d. Drauge atspaus
dintas nežinomo autoriaus 
straipsnis “Po Helsinkio kon
ferencijos”, kuriame mums 
pradeda pasakoti visa tai, ką 
Naujienos rašė rugsėjo 1 die
ną. Dabar jau mums pasako
ja, kad teisinė Lietuvos padė
tis nepasikeitė, kad preziden
tas Fordas, pasirašydamas 
Helsinkio dokumentus, sovie
tų pagrobimo nepateisino. Ru
sai labai būtų norėję, kad Lie
tuvos prijungimas būtų pripa
žintas legaliu veiksmu, bet taip 
nepadaryta.

Jeigu Draugo politikai būtų 
skaitę Naujienas, tai bereika- 

vyko valstybės teatre, kur bu
vo pastatytas J. Maironio - Mi- 
čiulio parašytas scenos veika
las “Vytautas Karalius”.

Rugsėjo 8 d. iškilmės vyko 
Petro Vileišio aikštėje. Daly- 
vavo apie 15.000 mūsų kariuo
menės, vyriausybė, svetimų 
valstybių atstovai ir skaitlinga 
minia žmonių. Aikštėje pamal 
das laikė vyr. kariuomenės ka
pelionas kun. V. Mironas. Tą 
dieną 2 pėst. D. L. K. Algirdo 
pulko atskira kuopa, kuri gy
veno Jonavoj, buvo pavadinta 
Vytauto Didžiojo kuopa. Tai 
buvo pirmaujanti iškilmėse 
kuopa. Išsirikiavusiu, karius va
ži nerdamas fajetonu pasveikino 
prez. A. Smetona ir šventės pro
ga tarė žodį. Griausmingai nu
skambėjo Tautos himnas ir 
jungtiniai orkestrai uždožė iš
kilmių maršą. Prasidėjo visų 
ginklų rūšių paradas žemėje, o 
viršuj skrido lėktuvų eskadri
lės.

Likusi dienos dalis praėjo 
paskaitų ir nemokamų pramo
gų ženkle. Vakare valstybės 
teatras suruošė eiseną iš Kauno 
pilies Į Vytauto kalną, žygiavo 
senovės kariai, važiavo valdovai, 
jojo kriviai ir vaidilutės. Jiems 
arklius davė ir globojo gusarų 
pulkas. Visame mieste mirgė
jo ugnys, fejerverkai, raketos 
ir iliuminacijos. O Vytauto kal
ne nemokamai buvo suvaidinta 
L. Giros (parašyta misterija 
“Vytauto žemė”.

Tai tikrai buvo graži ir iš
kilminga šventė, kurios įspū
džius dar ir šiandien yra labai 
malonu prisiminti.

V. Vytenietis 

liūgai mūsj nebūtų klaidinę. 
Jeigu jie nenori paskaityti ko
kias instrukcijas pats popiežius 
tyra davęs savo atstovui saugu
mo konferencijoj, tai reikėjo 
bent pasiskaityti, ką Naujienos 
prieš tris mėnesius rašė.

Jeigu Naujienos jiems nepri
imtinos ir uždrausta jas minė
ti, tai reikėjo bent ateiti pasi
klausyti kongreso atstovo Der- 
winskio, kai jis paklausė Ame 
rikos Lietuvių Tarybos, atva
žiavo į Chicagų ir viską išdės
tė ALTo centre. Draugo žmo
nės buvo kviečiami atvykti, kon 
greso atstovo pasiklausyti ir 
vėliau parašyti, bet jie nesitei
kė savo atstovo į spaudos kon
ferenciją atsiųsti, kad jiems 
nereikėtų atitaisyti rugsėjo 
pradžioje padarytų klaidų. Jie 
klaidą darė, kaip toji japo
niška beždžionė, kuri neno
rėjo pikto matyti ir nenorėjo 
klausyti, kad pati “nesugrie- 
šytų”. Jie manė, kad šitokią 
melagingą informaciją galės 
nuslėpti ir užtušuoti. Jie ma
no, kad mes laikraščių neskai 
tome ir neatsimename, ką jie 
prieš tris mėnesius rašė.

Vakar paskelbtas “Po IJelsin 
kio konferencijos” straipsnis 
būtų turėjęs būti Drauge tuo
jau po Helsinkio konferenci
jos. Jeigu Draugo redaktoriai 
būtų pasiklausę Dr. K. Bobelio, 
pačio naudingiausio lietuvio po
litiko, tai būtų nerašę apgau
lingų straipsnių ir lietuvių bū
tų bereikalingai nesuskaldę. 
Po trijų mėnesių parašytas “Po 
Helsinkio konferencijos” dabar 
jau bando sugrąžinti lietuvius 
į seną vienybės vagą, bet žala 
jau padaryta, gėda lietuviams 
užtraukta. Mes visi už nosies 
buvome vedžioti vien tik todėl, 
kad skaitėme neprotingus tarp 
tautinės politikos komentarus.

Po trijų mėnesių marijonai 
bando klaidą atitaisyti. Geriau 
vėliau negu niekad.

J. Kavaliauskas

Biuletenis portugalę . kalba
Išėjo portugalų kalba biu

letenis “Boletim Baltico” Nr. 4 
(1975 rugpjūtis), leidžiamas 
Sao Paulo estų, latvių ir lietu
vių. Tarp žinių apie Lietuvą 
yra šios: lietuviai maldininkai 
Romoje, lietuvių kongresas Ro 
moję, ištraukos iš Lietuvių Ka
talikų Bažnyčios Kronikos, He-1 
sinkio konferencijos reikšmė 
Baltijos valstybėms.

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

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESA.

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS
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Tos priešvestuvinčs dienos buvo pačiam 
vidurvasaryje. Dienos buvo giedrios, ir 
nepaprastai karštos. Jai besiruošiant merg
vakariui, jis prieš piet buvo likęs laisvas. 
Atėjo pas jį draugas ir sugundė nuvažiuoti 
prie ežero pasimaudyti. Tikriausiai sma
giai nusiteikęs, jis metėsi į vandenį, ėmė 
plaukioti, nardyti, kaip žuvis, bet kai 
vienu metu nėrė, kaip vėliau pasakojo jo 
draugas, nebeiškilo, šoko gelbėti, bet, kai 
jį surado, ištraukė iš vandens, jos Paulius 
jau buvo nebegyvas. Patricija net nežino
jo, kad jis buvo išvykęs pasimaudyti, bet 
kai atėjo laikas, kada jis turėjo pasirodyti 
jos namuose, ji sunerimo, net pradėjo 
pykti. Dar palaukus norėjo skambinti, bet 
jai pačiai suskambo telefonas. Balsas, ku
rį girdėjo ragelyje buvo ne jo ir drebantis. 
Patricija girdėjo jo tėvo balsą — nelaimė, 
baisi nelaimė... Paulius prigėrė ežere.

Tuose žodžiuose buvo paties perkūno 
trenksmas. Ją taip paveikė, išgąsdino, kad 
paraližavo ir jos pačios atmintį. Jos skaus
mas buvo toks baisus ir didelis, kad sąmo
nę atgavo tik tada, kai jos Paulius jau bu
vo pašarvotas karste. Kaip ji klykė, plė
šėsi iki pamišimo, jai pasakojo motina.

Karste jai Paulius iš karto pasirodė, 

kaip gyvas. Buvo užmerktos tik tos švie
čiančios akys, lyg būtų užmigęs ramiam 
poilsiui. Greit ji susivokė, kad tai amži
nas miegas, ir jos Paulius daugiau niekad 
neatmerks savo akių.

Visą tai, ką pasakojame Patricija išgy
veno pilnu gyvu vaizdu, kartais pati gar
siai atkartodama vykusius pašnekesius, 
ramiai dabar padangėse mirksinčioms 
žvaigždėms. Visa vėl išgyvenusi, kaip sa
vo jaunystėje, ji skundėsi,„.kaip jos širdy
je ėmė kilti maištas prieš patį dangų.

— Negerai, mano Dieve, negerai... Ko
dėl buvo tokia karšta diena, ir atėjo jam 
pagunda maudytis ežere. Ir kodėl jis sken
do, mokėdamas taip gerai plaukti, neatsi
rado nė gelbėtojų, jį ištraukė, kai buvo jau 
prigėręs. Tik tu vienas težinai, kokią kan
čią iškentėjau, ir kodėl mano laimės va
landoje nebuvai man gailestingas.

Ji nesitraukė nuo lango. Kaip iš rūkų 
kilo jai kitas taip pat artimas, taip buvęs 
mylimas veidas. Tai buvo jos antroji mei
lė Richardas Terris. Dar jai tebegedint 
Pauliaus, jis ją sekiojo akimis, parodė 
daug užuojautos, visai net apie savo mei
lę nė nekalbėdamas. Jis buvo toks geras ir 
dėl jo gerumo prasidėjo ta jų draugystė. 
Tai j) ir jis buvo jaunas ir gražus. Tokio 
pat ūgio, tik tamsesnio gymio, juodais 
plaukais, jo ir akys buvo tokios pat dide
lės, gilios, bet nešvietė tokia užburiančia 
jėga. Norėjo gintis nuo jo pirmąja savo bu

vusia meile. Ji tada pasiimdavo į rankas 
Pauliaus fotografiją. Jis čia atrodė labai 
gražus, linksmas ir šypsojos savo laime. 
Jai ėmė rodytis, kad jis toks pilnas laimės 
savo širdyje nuėjo ir į tą kitą pasaulį tik
riausiai surasdamas amžinąją laimę. Tik 
ji viena čia žemėje likosi kentėti. Ir dabar 
kai jos širdyje pradėjo švisti kita laimė, ar 
jos gerasis Paulius galėtų jai pavydėti. Ne, 
niekada, jos meilė mirusiam gali drumsti 
tik jo ramų amžinąjį miegą. Palikusi šir
dyje šviesų atminimą, ji. savo širdį atida
vė tai naujai auštančiai dienai. Ir nuosta
biai visa pasikartojo. Ilgesys, nemigo nak
tys ir tie šviesūs pragiedruliai su deginan
čia saldumo ugnimi lūpose ir maloniu šiur
puliu sukrečiančiais glamonėjimais. Taip 
pat buvo judviejų tarpe pasimainyta sužie
duotuvių žiedais. Pasikartojo ir pati nelai
mės drama, nors kiek ir skirtingomis spal
vomis. Pirmajam pasauliniam karui besi
plečiant ir Amerikai įstojus j karą, jis bu
vo pašauktas į kariuomenės eiles.! Tada 
dar dviese sutikę auštančio ryto prieblan
doje ir, laikydamas ją savo glėbyje, jis 
kalbėjo:

■— Nenusimink, mano mylimoji, mūsų 
meilė amžina. Aš sugrįšiu, ir tu būsi,ma
no mylima žmona. Paskui kiek patylėjęs, 
jis dar tvirčiau pasakė: .

•— Tu ir dabar esi mano žmona. Mums 
tik betrūksta cltoriaas palaimos.

Bet jis negrįžo, ir ji jo daugiau nematė.
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Gal tada, kai gavo jo laišką, jis jau buvo 
žuvęs, nes jį parašė veik prieš savaitę; ten 
jis rašė, — “Tikėk mieloji, mano meilė tau 
tebeliepsnoja. Tu gyva mano širdyje, ir 
aš tavo paveikslą vis teberegiu savo akyse’’. 
Tačiau tą liepsnojančią meile širdį nukirto 
švino kulka Prancūzijos laukuose prie Ver 
duno. Nematė jo mirusio veido, negalėjo 
nunešti nė gėlių ant kapo, bet širdis vėl pa
skendo kančioje, net dar ilgesniam laikui. 
Jos nusiskundimas Dangui buvo dar aud
ringesnis:

—Kaip skaudu, mano Dieve, kaip skau
du. Tu vėl pražvelgei dviejų žmonių laimę. 
Tau dar buvo per maža mano pirmosios 
kančios aukos. Aš vėl laistau žemę savo 
karčiomis ašaromis . Ta tavo žemė visuo
met alkana ir niekada nepasotinama krau
ju ir ašaromis, Viešpatie, kodėl taip buvo, 
kodėl tyli ir dabar dangus?...

Dar negalėjo atsiplėšti nuo palangės ir 
dar nevisa buvo išsakiusi ramiai žvaigždė
tai nakčiai. Vėl kaip iš rūkų kilo trečiasis 
veidas. Jam ryškėjant, jos širdis prisipil
dė kartumo tulžimi. Visi jos susipažinimai, 
įsimylėjimai buvo neįprasti, o šis trečia
sis buvo pats keisčiausias ir tuo pačiu ne
laimingiausias. Jį pirmą kartą pamatė, 
lankydama muziejus ežero pakrantėse. 
Tuose muziejuose, jai rodėsi, yra visa pa
talpinta, kas tik yra ant žemės ir jos gel
mėse. Čia, kaip jai rodėsi, ir visa žmoni
jos civilizacija pilnai atsispindėjo. Ilgai ji 

žiūrėjo į Egipto mumiją, kuri buvo išlai
kiusi visas kūno farm as, pilną veido iš
raišką, o jai jau buvo daugiau kaip trys 
tūkstančiai metų.

Eidama nuo vienos eksponatų grupės 
prie kitos, ji išgirdo paskui save sekan
čius lyg sekiojančius žingsnius. Vidurva
sario dieną žmonių lankėsi labai mažai, ir 
ji iš karto pagalvojo ją sekantį muziejaus 
sargą, kuris galimai saugojo ją, kad ko 
nors ji uepaglemžtų. Grįžtelėjo, metė 
žvilgsnį, bet tai nebuvo sargas, o kažkoks 
vyras, pilka vasarine eilute apsirengęs. Po 
to, jis pasistengė ją pralenkti, dingo greit 
retenybių ir brangenybių eksponatų sky
riuje. Kai po valandėlės ji priėjusi tą patį 
skyrių, suko į jo patalpą, susitiko jį prie
šais jau išeinant Jis atidžiai pažiūrėjo į 
ją ir šyptelėjęs stabtelėjo, sakydamas: -

— čia verta užeiti — yra ko pažiūrėti 
ir pamatyti....

(Bus- daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį

NAUJIENAS
Jos visad rašo



TĖLEF. PR 8-3229

DU ANNA BALIONAS
4U$Vx NQSffiS 

IR HERKUS LIGOS 
28$R(ML Wrd Street 

Valandos pagal susitarimą.

M. K. G. BALUKAS
AKŲiĘRJJA IR MOTERŲ LIGOS

GINfeKOLOGINt CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildin9). Tel. LU 5-6446 
PriŪaą Mgonius pagal susitarimą.

Jei ■ neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
M4KSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox- Valley Medical Center 
860 SUMMIT STREET

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR, PEIK BRAZIS 
PHYSICIAN AND, SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ooms; HEmlock 4-5849

Rerid.; 388-2233
QFiSO, VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
anfc^d.. penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad, tiktai susitarus.

MŪ PAUL V. DARGIS 
(žYCtTOJAS LR CHIRURGAS 

W^s*ę-hester Community klinikos 
Mądicmos direktorius,

W8rS. Manhekn RcL, Westchester, I1L
VĄLĄNDOS; 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
Tel^ 562-2727 arba 562-2728

REZ.: GI 8-0873

HOT SPRINGS, ARK.
Mirė muz. — kompozitorius 
Jonas Zdanius - Zdanavičius

Spalio niėn. 23 d., sulaukęs 
62 metu amžiaus, mirė muzi
kas — kompozitorius Jonas 

: Zdanius.Beveik du metus besi
tęsiančioje kovoje su gyveni
mu — jis nebeatlaikė, bet dva
sioje likosi tvirtas ir stiprus 
iki paskutinės savo gyvenimo 
akimirkos, kaip ąžuolas, kuris 
nebijo audrų ir nelinksta prie 
žemės. :

Tą pačią dieną trečią valan
dą vietos lietuviai ir jo drau
gai amerikiečiai, skaitlingai 
susirinko į Gross Funeral Ho
me atsisveikinti, nes velionis

GRAD1NSKAS
; NAUJOSIOS
TELEVIZIJOS

BE LEMPUČIŲ
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—8.
Sekm. ir treč. uždaryta

skubiai buvo ruošiamas išvežti 
į Chicago palaidojimui.

Koplyčioje religines apei
gas atliko kun. P. Pati aha. At
sisveikinimo žodį tarė kun. B. 
Liubinskas ragindamas tautie
čius mirties akivaizdoje užmirš 
ti visokius nesutarimus ir jung
tis bendrai maldai. LB pirmi
ninkas P. Balčiūnas savo atsi
sveikinimo kalboje iškėlė a. a. 
Jono Zdaniaus nemirštamą 
įnašą į lietuvių kultūrą savo 
muzikos kūriniais.

Koplyčioje buvo sugiedota 
“Marija, Marija“ ir Lietuvos 
Himnas.

Skausmo prispausti pasiliko 
žmona Julija ir sūnus Almis ir 
taip pat nuoširdus bičiulis ir 
jaunystės laikų bendradarbis 
Antanas Kruklys, kuriam teko 
daug valandų praleisti Lietu
voje ir Vokietijoje kartu dir
bant orkestruose.

Gili užuojauta žmonai Juli
jai, sūnui Almi ui, giminėms ir 
artimiesiems.

Petras Smaižys

DR. W. EISIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132. So. Kedzie Ave., WĄ 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0CQ1.

-TE.L — BE 3r5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5PE.C+ALYBĘ AKIŲ- Ll.GOS 
3907 West 103 rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

X. L Y. JUČAS
TeJ.i 56V-46G5. ir 489-4441

ODOS’LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI:

- 1002 N. WESTERN AVE. 
5244 BL. WESTERN AVE.

Valandos pagal susitarimą. 
j i * "k J'1 1

Ofise tek: HE- 44818. <
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 51 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais. nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKAS
OSTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
26IG- W. 71 st Si. — Tel. 737-5149 
Tilt rnia akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR, LEONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

telef.: 776-2880
HauJas- rez. telsf-:. 448-5545

yyt. tauras
QYD.Y'TQJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Gfrsas: 2652 WEST 59th STREET 

Wj. PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais. 2r4 vąl. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą._________

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telaf.: HEmlock 4-2123 
Rezfd. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Banytę dažai. Speciali pagalba. koįoms 
K (Arch Supports) ir L t.

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2&5O West 63rd $K, Chicago, I1L 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

.. ... ,.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

G Ė L I N Y C I A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
„ - ■- - ... .. . .. .............

LOS ANGELES, CALIF.
Šių metų spalio mėn. 10 d. su 

šiuo pasauliu atsiskyrė ilgametis 
“Naujienų“ skaitytojas ir jų rė
mėjas Mikolas Užemeckas. Ve
lionis 1928 metais išvyko iš Lie
tuvos, kur Skuode dirbo kaip 
parubežiaus muitininkas. Atvy
ko i Kanadą, Toronto ir čia dirb
damas paprastus darbus .pradėjo 
lankyti vakarinius dažytojų ir 
statybininkų kursus. Vėliau 
toje profesijoje ir įsitvirtino.

Po II-jo pasaulionio karo, per
sikėlė i Amerika kur Californi- 
joje jam sekėsi gerokai prasi
gyventi. čia jis priklausė, da
žytojų unijai ir kiek vėliau jis 
gavo darbą Disney Studijoje, 
kur labai su geru atlyginimu dir
bo ilgą laiką ir iš ten išėjo į 
pensiją, Svajojo gerai gy
venti ir pailsėti, bet likimo bu
vo kitaip, numatyta: sušlubavo 
vargšė širdis ir kurį laiką buvo 
gerų daktarų priežiūroje.

450 daktarų streikas 
apskrities ligoninėje

CHICAGA. — Pirmadienj at
vežti ar patys atvykę medicinos 
pagalbos į apskrities ligoninę 
prie visų ligoninės durų buvo 
sutikti piketuojančių daktarų ir 
intemų su plakatais, kuriuos 
stambiomis raidėmis parašyta 
“Mes prašome jūsų, kad pagerb
tume! mūsų piketų linijas ir me
dicinos pagalbos kur kitur ieško 
tumėt”.

Streikuojantieji daktarai at
vykusioms pacientams dalino 
lapelius su patarimais pagalbos 
ieškoti ligoninėse arčiau savo 
namų arba Rush-Presbiterian-St. 
Lukes, Illinois Universiteto ir 
Veteranų Administracijos ligo
ninėse. Daugumas pacientų ap
sisukę grįžo iš kur atvažiavę. 
Greitosios pagalbos (Emergen
cy) kambaryje, kur ambulansai, 
policija, gaisrininkai arba šei
mos nariąi kasdien atgabena po 
keliolika ir daugiau skubios me
diciniškos pagalbos reikalingų, 
streikui prasidėjus pirmadienį 

iki pietų, buvo policijos atvežtas 
tik vienas pacientas.

Nuo pirmadienio ryto strei
kuoja 450 internų ir rezidentų; 
viso jų apskrities ligoninėje yra 
550. Streiko priežastys — al
gos, priedai, unijos ir pacientų 
globos reikalai. Tai pirmai 
streikas Cook apskrities istorijo
je.

Apygardos teismo teisėjas 
Donald J. O’ Brien streikuojan
tiems įsakė grįžti į darbą, leis
damas tačiau prie ligoninės įei
namųjų durų vaikščioti po tris 
piketus, ’ o ateinantį pirmadienį 
11 valandą priešpiet žadėjo tuo 
reikalu pravesti nuodugnų ap
klausinėjimą.

Jei streikas nebus ko grei
čiausiai baigtas, ligoninė gali ne
tekti savo geriausių daktarų, 
kurie su dideliu vargu trijų 
metų bėgyje buvo surekrutuo
ti”,. susirūpinęs pareiškė Dr. 
Vincent J. Collins, medikų šta-

Priverstinis juodųjų ir 
baltųjų vaikų vežiojimas
Joseph L. Rauk, buvęs ge

neraliniu patarėju organizaci
jos piliečių teisėms apsaugoti 
ir galva sąjungos Americans 
for Demokra tic Action, pareiš
kė,, kad būtų klaida bandyti 
verčiant vaikus vežioti autobu
sais, norint išauklėti juos ne
turinčiais rasinės neapykantos. 
Nors atstovų rūmuose ir nėra 
galimybių pravesti konstituci-. 
nę pataisą tuo reikalu, bet jau 
pats klausinio svarstymas pra
skaidrins orą.

Kaip žiną, konservatyvus 
senatorius iš Teksas yra pasiū
lęs konstitucijos pataisą, kad 
būtų panaikintas vaikų vežio
jimas rasės pagrindais. Sena
torius mano, kad jo projektas 
turi galimybių praeiti, kadan
gi žmonių pasipriešinimas yra 

r didelis,, nežiūrint teismų spren
dimo. Priešinimasis vietovėse, 
kąip Louisville, Teksas, Bosto 
ne, Old South ir kitur, jo kon
stitucinio priedo galimybę su
stiprina.

Tuo reikalu senatoriaus buvo 
tartasi su prezidentu Fordu, 
bet prezidentas nepritariąs jo' 
projektui ir, iš savo pusės, 
prezidentas įsakęs Teisės, de
partamentui ir taipgi Sveika
tos, auklėjimo, bei šalpos de
partamentui apsvarstyti šį klau
simą ir surasti visiems priimti- 
.ną išeitį.

Massachussets sen. Ed. M. Ken
nedy, tarytum juokaudamas, 
pasakęs, jog jis būtų laimingas 
turėdamas progą pristatyti kąn-. 
didatus į prezidentus, busiai- 
mo priešininkus, Bostone ir 
Chariestowne.

Senato komitete vadovau
jant liberalui sen. Birch Bayh, 
apeinant vyr. rūmų komitetą, 
konstitucinis antibusinimo prie- i 
das jau pradėtas svarstyti. P. |

Elektrėnai šalia Vievio !
I

Elektrėnai, ' naujas ^miestelis

[ ’I
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA, . 

1490 kik A. M.
Lietuviu kalba: kasdien, nuo pirma

dienio iki penktadienio 12:30— I 
1:00 v. popiet. — šeštadieni iri 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

I ryto. j
į Telef.: HEmlock 4-2413.

7159 So. MAPLEWOOD AVE. j
CHICAGO, ILL. 60629— ■ - ■

Iš vakaro prieš mirtį, velio
nis dar pasidžiaugė, kad dakta
ras jau leido automobilį vairuo
ti. Jaučiasi labai gerai, bet ant 
rytojaus žmona skambina ir var
giai per ašarų sriautą begali iš
tarti, kad “vyras mirė”. Mirė 
ramiai fotelyje, sėdėdamas ir 
žiūrėdamas jo .pamėgtą filmų 
seriją.

Velionis buvo labai taikaus 
ir gero būdo. Gražiai sugyveno 
su tais, kurie tik jį pažinojo. Rei
kale visiems padėdavo ir patar
davo. Laidotuvėse dalyvavo 
gausus būrys draugų ir pažįsta- 

; mų.
Į Velionis buvo gimęs 1900, va
dinasi jau turėjo 75 metus, bet 

■ atrodė lyg dar negalėtų turėti 
i 65 metų. Paliko žmoną Zosę, 
. sūnų ir Kanadoje dukrą su šei
ma.

bo pirmininkas. Vyresnieji dak
tarai nei remia streiką, nei jam 
priešinasi; jie tęsia pacientų 
priežiūrą ir žada patarnauti kaip 
“patarėjai”, kai prasidės setrei- 
kuoj ančių jų derybas" su admi
nistracija dėl kontrakto.

J. Pr.

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

Ilsėkis ramybėje, Mielas Uže- 
meckai. Lai būna tau lengva 
Kalifornijos žemė. Kaimynas

Oor trees tad jbresa 
provide yoor family 'with many 

htppy boots of recreatioa. 
That s why it’s important to protect

foOoviag Smokey’s ABCs: 
Ahrtys bold matches till cold. 

Be sore to drown ill camp&rei, 
stir the ashes, and drova 

them again. Crash 1K 
KDokes dead occ.

Please! Only yoo ca« 
ptet eoc forest £res

CICERO
Užuojauta mūsų Jonui

Ilgametis Cicero gyventojas, 
gero ramaus būdo mūsų Jonas 
mėgsta ir myli savą lietuvišką 
spaudą, ypač Naujienas. Anot 
jo, be savo mielo laikraščio tai 
kaip be druskas”. Dieną iš die
nos skaitau ir džiaugiuosi ir re
daktoriams dėkoju”, sako Jonas.

Mūsų Joną sykį darbe ištiko 
nelaimė — jis susižeidė ranką. 
Ilgą laiką jis nedirbo. Jo didy
sis pirštas liko sutrumpintas ir 
dar dabar tebejaučia skausmą. 
Nepatogu, bet ką padarysi. Iš
minčiai sako, “žmogau, būk at
sargus, ypač darbe prie mašinų.
Nelaimingų nuotykių buvo ir 

I bus.
Mūsų Joną jo artimieji ir pa- 

: žįstamieji užjaučia ir neįmany- 
’ darni kuo ir kaip padėti, siunčia 
I jam širdingą užuojautą ir lin
kėjimus. Tiek iškentėjęs ir iš-;

i tvėręs turėk viltį būti sveiku 
[ir nepasiduoki! Cicero D.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA MENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Eilę narpo pas saviškius ir papasakok kokio nuostabių dalykg Vieš

pats tau padare ir kaip tavfs pasigailėjo". — Morię 5:19.
Efez. 2:7.

Nuostabus dalykas, kurį Viešpats buvo padaręs, buvo stebuklas, kurio, 
be Dievo galybės, joks Žmogus negalėjo padaryti. Visi Dievo, o taip pat 
ir įo Sūnaus, mūsų Viešpaties darbai yra dideli ir stebėtini Dievo prana
šas sako: “Tu, kuris padarei didelių dalykų, o Dieve, kas yra tau lygus?” 
Pažinę kai kuriuos didžius Dievo darbus, išrikimieji jo atstovai turi skelbti 
juos kitiems, ne tik žodžiais, bet visu savo gyvenimu. Suteikimas mums 
sveiko proto dvasios ir gelbėjimas mums pažinti Dievo nutarimus ir pla
nus, yra didėti dalykai. Pažinimas tiesos yra didelis dalykas. “Pažinsite 
tiesą, o tiesą padarys jus laisvus”.

VUi jfoir Kad mirtis yrą Žiauri ir paliečio kiekvieną. Bet kur yra mL 
rvsie|!? | tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties"/ kurią gausite 
nemokamaL Rašykite:

• ♦ ą
F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629. 
iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
į I ; / 2533 W. 71st Street
JX Telef.: GRovehill 6-2345-6
M 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

netoli Vievio^ užima 2132 hek
tarų plotą. Jąme dą.ųgiau kaip 
7,800 gyventojų, yra du vaikų 
darželiai po 135 vietas ir kul-< 
tūros reikalams salė 500 vietų. 
Pastatytoji šiluminė elektros, 
stotis pradėjo veikti 1962 ine-> 
tais, - Į

sulaukęs se-

JOHN JURGAL.ONIS
Gyv. 4056 Brighton Place

Mirė 1975 m. spalio mėn. 28 dieną, 1:35 vai. popiet, 
natvės. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Valerie Mackanin, žentas Peter, 

ir Joan Bruce, žentas Bruno, 8 anūkai, brolis; Charles* jo žmona Mo
nica ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvo vyras mirusios Anuos.
Priklausė Dariaus - Girėno American Legion Post No. 271.
Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. Califor

nia Avenue.
Penktadienį, spalio 31 dieną 9:45 vaL ryto bus lydimas iš ko

plyčios į St. Agnes parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. John Jurgalonio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, anūkai, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

2 Metu Mirties Sukaktis

VALERIE VALENTAS i
Pagal tčvus Ladigaitė
Gyvenusi Oak Lawn* IHmoik Ii

Mirė 1973 metų spalio mėn. 30 dieną, sulaukusi 57 metų amžiaus.
Gimusi Rockford, IlliBoig.

Palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: vyras Walter, sūnūs — Donald, jo žmona Sheri ir 

Richard, duktė Judith. moUaa Sophie. Ladigas - Garad. uošvis Paul 
Valentas, jo žmona P^ukn^ ir kki giminės, draugai bei pažįstami, t ,

Mes Tavęs. Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmikime. Tu pas ’ 
mus jau nebesugtišk bet mes anksčiau ar vėliau pas Thve nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelėm k

Nuliūdę lieka:
sųnŪK metiny gįminec.

DA1M1L
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-67 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

< 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HI. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone
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NOTARIATAS

LOGAN SQUARE BLVD

PAVARDE IR VARDAS

GARSINKITES naujienose

PERSONAL
Asmeny Ieško

185 North W*b**h Areno* 
2nd Floor Chicago, DL 60601

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III. 60608

Į Chicagą atvyks 
Elena Juciūtė

ALERIJOS VEIKLOS

AUTO BODY 
REPAIRMAN 

EXPERIENCED ONLY 
Minimum 5 yrs. With tools. 
Top wages for right man.

North Side shop.
677-5760

Ruošia tris spektaklius
Lietuviu. Opera, minėdama sa

vo dvidešimtmetį ir kartu atsi
liepdama į JAV valdžios ragi
nimą Įvairioms tautybėms mi
nėti 200 metų šio krašto nepri
klausomybės sukaktį, sekančiais 
metais stato tris vieno veiksmo 
operas, sukurtas čia gyvenančių 
lietuvių kompozitorių. Tų operų 
spektakliai bus gegužės mėn. 8, 
9, 15 ir 16 dienomis Marijos 
mokyklos auditorijoje, Chicago-

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
* -----— TURI GERIAUSIĄ

SI 6.00, 
JAV vietose mėtėm* 
— 2-50. Ulilenluo- 
Mvalty nemokamai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telefj REpublIc 7-1 Ml

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
prižiūrėti sergančią porą, tvarkyti jų 
butą ir gaminti jiems maistą 6 die

nas savaitėje. Tel. WA 54867.

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

M. A. ŠIMKUS
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitokį blankai.

Gruodžio 6 d. Jaunimo centre 
Elenai Juciutei bus įteikta Kip
ro Bielinio 3,000 dolerių premi
ja už jos knygą “Pėdos mirties 
zonoje”, ši _knyga, dabar labiau
siai skaitoma... Tai2 realūs. vaiz
dai ką autorė išgyveno vergų 
stovyklose ir ką matė sugrįžusi 
į okupuotą Lietuvą. Knygą išlei
do New Yorko šaulių Simo Ku
dirkos kuopa.

Kipras Bielinis mirė 1965 m. 
gruodžio 7 d. Jis dar caristinių 
rusu už lietuviška veikla kelis 
metus buvo kalintas, o po to iš
tremtas į Sibirą. Tais pačiais 
keliais ir caro palikuonių rusų 
komunistų, tūkstančiai lietuvių 
buvo ištremti. Tas pat likimas 
lydėjo ir dabartinę laureatę Ele
ną Juciūtę.

Visuomenė jau iš anksto kvie
čiama dalyvauti, čia sutiksite 
laureatę ir išgirsite jos žodį. Su
buvimo programa bus paskelbta 
vėliau. P. Vn.

Siunčiu --------------  dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.
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NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS
VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

4369 ARCHER AVE- CHICAGOJE 
Tel. 254-5551

T.EMONTO APYT.TNKĖJE 
135-TA IR ARCHER AVĖ. 

Tel. 257-5861

NAUJIENOSE” — ------
PASISEKIMĄ BIZNYJE

MOVING — Apdraustas per kraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

ties. Bus paskaitų, skaidrės 
Čiurlionio muzikos gabalėlių.

Koresp.

— Darija Deksnytė iš Hamil
tono baigė McMaster universite
to muzikos mokyklą bakalauro 
laipsniu. Ji veikli lietuvaitė, da
lyvavo jaunimo organizacijose, 
moko lituanistikos mokykloje, 
dainavo su Hamiltono aidulė
mis. Studijuos siekti magistro 
laipsnį.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau menus visų rūsių 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. IR. 60609. Tel. VI 7-3447

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA, 50 
pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

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

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovanos 
visom* progoms.

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

trims mėn
— S26.OO, pusei matų
•• — $31.00 matam*. Susipažinimui siunčiama 

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $64 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ, 
523-87/5

PIRKSIT — PARDUOSIT • 
NUOMOSIT.

ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus

BALYS BUDRAITIS

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

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

V. VALANTINAS

Sen. Stevenson 
kandidatuos į prezidentus

Čikagos demokratų partijos 
pirmininkas John Touhy pa
reiškė, kad sen. Stevenson tu-

Lietuvių organizacijos bei 
įvairūs sambūriai prašomi į šias 
datas atkreipti dėmesį, ir, jei 
sąlygos leidžia, tuo metu Chi- 
cagoje kviesti savo suvažiavi
mus, organizuoti ekskursijas ir 
tuo pačiu dalyvauti lietuviškų 
operų spektakliuose. V. R.

— Ona Naujokaitienė iš Mar
quette Parko apylinkės išsikėlė 
į New Lisbon, Wisconsin valsti
joje. Naujienos dėkingos jai 
už laišką, gerus linkėjimus ir 
už 8 dol. paramai.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Sėkminga M. šileikio 
paroda

Dail. Miko Šileikio apžvalgi
nė tapybos paroda Čiurlionio 
Galerijoje, Ine. 8929 S. Harlem 
Ave., Bridgeview, Ill. pasibaigė 
spalio 19 d. Į parodos atidary
mą atsilankė apie 200 meno bi
čiulių ir menininkų. Nupirkta 
20 paveikslų.

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

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. Kainu 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon 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 čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

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

Paroda tęsėsi dvi savaites ir 
buvo visą laiką lankoma 
<lą globojo 
Direktoriai 
maitis atidarė 
rimta kalba, 
kūnas ir Fr. 
Savings b-vės 
sveikino dailininką 
padėkojo atsilankiusiems ir pa
prašė šeimininkes pavaišinti 
svečius šampanu.

BENDRIEMS RAŠTINĖS 
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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

veikėjas, anksčiau buvęs prie
šingas Naujienoms, artimiau 
susipažinęs, jas užsisakė viene- 
riems metams. Platinimo va
jaus proga Naujienos yra siun
čiamos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai. Visi prašomi pri
sidėti prie platinimo.

— Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapija išleidžia kas antrą 
savaitę biuletenį “Lietuvių ži
nios”, kuriame liečiami ir vi
suomenės reikalai, sueigos ir 
parengimai bei kitokia lietuviš
kos veiklos informacija. Msgr. 
J. Kučingis yra parapijos kle
bonas.

— Janina Monkutė - Marks, 
lietuviams žinoma dailininkė, 
meniškų dalykų audėja, aktyvi 
kultūrinio gyvenimo dalyvė lie
tuvių ir amerikiečių mepininkų 
bei kultūrininkų veikloje, buvo 
patraukliai aprašyta ryškiame 
Chip Magnus dviskiltiniame 
straipsnyje “Lietuvė tremtinė 
audžia naują gyvenimą’* Sun- 
Times spalio 27 d. laidoje. Iš 
puikaus aprašymo, kartu su p. 
Janinos nueitu keliu ir žings
niais į aukštumas jmene bei gy
venime, ryškėja daugelio lietu
vių padėtis ir kova už būvį ne
tekus gimtojo krašto Lietuvos. 
Straipsnis iliustruotas J. Marks 
nuotrauka prie darbo staklių, 
kuriomis, kaip ir šį kartą, ji 
įaudė ne tik savo bet ir Lietuvos 
bei lietuvių vardą.

— Antanas Zumaras iš Cicero 
apylinkės, laikydamasis Nau
jienose, įteikė jų paramai 10 
dol. auką. Tos apylinkės vienas

Pensininkai gaus 
maisto nuolaidą

National Food Stores krau
tuvių vadovybė paskelbė, kad 
bus daroma 5% nuolaida vi
siems pensininkams, sulauku
siems 62 m. ir senesniems, bet 
nedaugiau, kaip 30 dol. sumai.

Ši nuolaida bandymo tiks
lais prasidės pirmaisiais dviem 
trečiadieniais,, o vėliau bus 
tęsiama nuolatos.
Lapkričio 5 d. taipgi bus daro
ma nuolaida.

Kiekvienas pirkėjas turės įro 
dyti asmens tapatybę paro
dant šoferio leidimą bei gimi
mo dokumentus. (

retų būti išrinktas kandidatu 
į prezidentus arba, mažiausiai, 
į viceprezidentus. Esą, mies
to demokratai, įskaitant ir me
rą Daley, ' parems senatorių ir 
tuo atveju, jei jis ir nekandL 
datuotų.

Gubernatorius "Walker pats 
sau" pakenkęs/ atmesdamas mo 
kyklų pagalbos įstatymą ir ap
silankydamas praeitais metais 
Alabamoje pas gub. Wallace.

MUMS GERAI KARTU
1% AUKŠTO, blizga, švarus 20 

metų mūras. 7 kamb.. 4 miegam., val
gomas. 2 vonios, ąžuolo medis. Įreng
tas beismantas. 2 auto garažas. Graži 
gatvė. Marquette Parke. S26,000.

2 BUTŲ MEDINIS. 2 auto garažas. 
Reikia specialisto rankų pataisymui, 
Marquette Parke. $13,000.

MODERNUS 4 BUTU mūras ir 2 
auto muro garažas. Atskiri šildvmai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45.500.

1% AUKŠTO NAMAS ir 2 auto 
garažas. Arti bažnyčios ir parko. — 
$18.000.

1% AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam' 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. $32,000.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildvmai. Air 
cond. Karnetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas; nauja elektra,- alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų: -Arti mūsų. 
$71.700. . ; . z. / ' : ’ . • '

Valdis Real Estate
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

— Vilija Rastonytė iš Wien- 
tham, Mass., laimėjo vyresnių 
grupės 1-mą premiją mokinių 
piešinių parodoje. 2-trą premi
ją laimėjo Laima Sidrytė iš 
Streator, III. 3-čia premija teko 
Kristinai Juzaitytei iš Plymouth 
Meeting, Pa. Antros grupės lai
mėtojai yra Gailė Vazbytė iš 
Mahwah, N. J., Danielė Ivanaus
kaitė iš Cicero, III. ir Gytis Ši
maitis iš Fairfax. Pačių ma
žiausių grupėje laimėjo Lijana 
Ancevičiūtė iš Oak Lawn, UI., 
Dailė Grigaitytė iš Northbrook, 
Ill. ir Asta Tijūnlytė iš Chica
gos. Paroda buvo suruošta Jau
nimo centre žurnalo “Eglutė” 
25 m. sukakties minėjimų proga.

— Dt. Jonas Balys, Washing
ton, DC., išrinktas Balfo sky
riaus pirmininku, Elena Jurge- 
lienė — vicepirm., Aldona Mi- 
chelevičienė — sekr., Paulius 
Labanauskas — ižd. Dr. J. Ge
nys ir rašyt. Antanas Vaičiulai
tis išrinkti priežiūros komisi
jom Skyriuje yra 65 nariai ir 
visi rūpinasi sėkmingu rudens 
vajumi.

MAN WANTED
To live in. Take care of house, light 
cleanup. Must be able to drive, also 
work in store doing errands and 

other miscellaneous work.
Call

JERRY SENESCU —
743-1262

10:00 A. M. to 5:00 P. M.

— Cicero Lituanistinės mo
kyklos mokiniai įsijungė į Balfo 
vajų, suvaidindami Lietuviai 
Televizijoje programoj mokyt. 
Albinos Košiubienės vaizdelį 
“Balfo vajus prasidėjo”. Reži
savo dr. Bronė Motušienė. Vai
dino Rūta Končiūtė, Vitas La- 
niauskas, Danutė Pranskevičiūtė 
ir Robertas Sakalas. Daugelyje 
vietovių Balfo vajus yra pratęs
tas. Iš vietovių, kurias nelanko 
rinkėjai, prašoma aukas nu
kreipti į Balfo centrą, 2606 W. 
63rd St., Chicago, Illinois 60629, 
arba vietos skyrių nurodytais 
adresais.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

Dail. Miko Šileikio parodos atidarymo mėty kalbas 
pasakė Čiurlionio galerijos pirmininkas inž. Domas 
Adomaitis, dailininkas VI. Vaitiekūnas ir Midlančf 
Savings prezidentas Frank Zogas. ^Susirtnkusieįi 
privertė ir Miką Šileikį tarti kelis žodžius. Paveiks
le matome M. Šileikį, kalbantį parodėm atėjusiems 

meno mėgėjams.

NEAR 70th & ROCKWELL 
Excellent newer 2 story 4 & 4 brick, 

plus 3 room garden apartment.
Good income.

Gas hot water heat. Garage.
S37.500.

JANIS REALTY
581-2787 or 925-2788

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

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

vadovybė ir. Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama, platinimo vaiu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolrmesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalu renesanso.
KAINUOJA: Chicago]® Ir Kanadoj® metams — 530.00, pusei metu

S8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose
$14.00, vienam mėn.

ALDS-gos paroda
Š. m. lapkričio 8 dieną, šeš

tadienį, bus atidaryta Amerikos 
Lietuvių Dailininkų S-gos ko
lektyvinė paroda. Čiurlionio Ga
lerijoje, 8929 S. Harlem Ave., 
Midland Savings naujuose rū
muose, kur šalia biznio įstaigos 
yra puikiai įrengtos dvi salės: 
didžioji salė yra skirta vykstan
čioms parodoms, o antroji — 
nuolatinis Kūrinių Fondas, laiks 
nuo laiko pakeičiamas naujais 
meno darbais. Apšvietimas pa
vyzdingas, geriausia galerija 
Chicagoje, kur galima suruošti 
dideles parodas. Tikimasi, kad 
prasidėjus žiemos sezonui, atsi
ras norinčių ruošti parodas. k

Paro-
Čiurlionio Galerijos 

Pirm. D. Ado- 
parodą ir pasakė 
Dail. VI. Vaitie- 
Zogas, Midland 
prezidentas, pa- 

M. Šileikis
Čiurlionio minėjimas

Lapkričio 23 d., sekmadienį 
Čiurlionio Galerijoje yra numa
tytas Čiurlionio minėjimas — 
109 metų nuo jo gimimo sukak-

-HMIEJINIU METU
NAUJU SKAITYTO.JŲ VAJUS

NAUJIENOMS Hemet snėjo 60 metų. Minint tą rakakti. gerbiant pirmojo 
Amerikos lieturių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū- 
nns ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujiena platinimo rajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisve, 
neiriamos ir nesidėdamos Į sandėrius su okupantais ar Ju Įgalioti-

-------8 TOfYl UITB----
taipgi pc^a r pmfa 

r pro*a5 mano tktm par

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

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

NYE REALTORS
Telefonuokite angliškai 

631-9610

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pae vienintelį 
'f lietuvi kailininką 

Chicagoje -----
■S^fiLNCRMANĄ 
dRJrtABURŠTEINĄ 
•^^KwS^Tel. 263^826 

(ptAiKo*) ir 
677-8449 

40/^811 (buto)

Call Frank Zapolis **7^ 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-8654
'..........................................................

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

778-2233




