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Socialistai Maltoje, perrinkti

Didžiausia bėda

Tai bent motoras
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Jis negali suprasti, kas priver
tė’ švedų biržoje pakelti verty-

The First arui Create# 
Lithuanian Daily in America

Over One Million Lithuanian 
In The Uniled Statei

parlamento pirmininkui atsista
tydinimo pareiškimą, laukian
tiems laikraštininkams pareiškė, 
kad jis tikisi vėl sugrįžti vyriau
sybės priešakiu. Socialdemokra
tai dar ir šiandien sudaro pačią 
didžiulę politinę partiją parla
mente ir krašta.

—New Yorkan atvykęs Andrei 
Gromyko pareiškė, kad jis norįs 
tartis su JAV pareigūnais apie 
pabėgusį lakūną Beienką ir Ja
ponijoje nuleistą Mig 25.

1953 m. laidos Mercedes-Benz 
.mašina, Waren Angstadt iš Pen
silvanijos (nuosavybė, yra jau 
nuvažiavusi 789,000 mylių, be
veik 31 vieną kartą aplink pa
saulį, ir vis dar jos motoras te
bėra geras.

Amerikoje
tojų procentas gyventojų didėji
muo pritaria. ri •••

Palme sugrįš, jeigu jis bus pa
liktas socialdemokratų partijos 
vadovybėje, bet vyresnieji par
tijos vadai vargu antrą kartą 
leis jam prarasti sąlyti su kraš
to gyventojų dauguma.

giasi įsiteikti New Yorko žy
dams Izraelio karius vertinan
čiomis kalbomis.

prieaugliui ir vakarų Europoje 
.... 75%. Bet Afrikoje ir Pietų 

65-61 visų gyven-

LUSAKA, Zambija. — Sekr. Kisingeris .rugsėjo 20 pareiškė, 
kad taika Rodezijoje yra galima ir kad Rodezijos dabartinė bal
tųjų vyriausybė sutiks jo planams perleidžiant juodųjų daugumai 
Rodezijos valdymą 24 mėnesių laikotarpyje',nukreipiant į šalį 
gresiantį didesnį rasinį karą Pietų Afrikoje.

Įnimo, kuria yra labai skurdus, 
l-e JAV 87% visų gyventojų ne- 

didėjančiam gyventojų

Vien Čikagos arkidiozecija 
yra per 10 metų pasisavinusi 
gaidų už 358,484 dol. Gi visoje 
Amerikoj — arti 30,00 mil. dol. 
Pereitais metais leidyklos. 65 
bažnytinių himnų rašytojai bei 
gaidų kūrėjai asmeniškai, nete
ko vidutiniškai 7,800 dolerių 
kiekvienas dėlei tokio “piratiš
ko” bažnyčiii elgesio.

Tiek juodųjų, tiek ir baltųjų 
pasitarimų išdavos paaiškės ne
trukus vėliau. Atvirai visdėlto-. 
nepranešama ką Rodezijos bei 
P. Afrikos ministerial pirminiiį. 
kai yra pasakę ir kokie yra jų 
taikos planai.

Iki šio meto buvo gana sunku 
rasti bendrą kalbą kai kuriais 
strateginių s ginklų kontrolė 
klausimais, bet tai nereiškia, kad 
JAV reikalą vilkina. JAV manė, 
kad bus galima visus nuomonių 
skirtumus išaiškinti iki lapkri
čio 2 dienos, bet dabar paaiškė
jo, kad vargu pavyks; tai pada
ryti. Sovietų komisijos pirmi
ninkas Vladimir Serriionov pa
reiškė, kad jo vadovaujama de
legacija tęs pasitarimus ir ban
dys susitarti.

MALTA. — Socialistų Darbo 
Partijos ministeris pirmininkas 
Dom Menfpff trijų balsų daugu
ma laimėjo’rinkimus naujam 5 
metų terminui. Pirmąjį kartą 
rinkimus jo partija laimėjo 1971 
metais.

NEW YORKAS 
nos Išlaisvinimo Organizacijos 
(PLO) grupė, įsileista į Jung
tines Tautas -stebėtojų teisėmis, 
gali būti išvaryta iš JAV kai pa
aiškėjo, kad ji Amerikoje renka 
pinigus savo partizaninei veik
lai. Valstybės Departamento 
valdininko pranešimu, tuo reika
lu pradėtas tyrimas.

MADRIDAS. — Tarptautinė 
parlamentarų konferencija pra
sideda Ispanijoje, Madride, rug
sėjo 23 d. Tarp kitų- svarstymų, 
susirinkę delegatai nagrinės ir 
ieškos būdų sumažinti tarptau
tinį įtampą, stengsis išdirbti 
tarptautinės ginklų prekybos 
priežiūros taisykles ir aptars pa
dėtį P. Afrikoje. Be to, nugri- 
nės tarptautinį ekonominį gy
venimą, norint surasti naujus 
kelius tarptautinei ekonomijai 
ir, iš viso, stengsis, surasti nau
jus ekonominio gyvenimo tarp
tautinius būdus. Taipgi svars
tys žmogaus teises parlamentų 
ribose.
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Kardinolas Cody 
patrauktas Į teismą

Los Angelės muzikos gaidų 
leidykla iškėlė teime civilinio 
ieškinio bylą kardinolui Cody ir 
penkioms jo diecezijos parapi
joms, reikalaudama, iš jų 180,- 
000 dol. nuostolių atlyginimo.

Muzikos gaidų ^leidyklos F. E. 
L. buvęs anksčiau savininkas či- 
kagiškis D. J. Filtzpatrick kal
tina katalikų bažnyčias Čikagoje 
ir kitose Amerikos vietose, kad 
jos nesumokėdamos. 100 dolerių 
4 Vmetukfpųe, kiekvienos parapi
jos’ už -'teisę kopijuoti leidyklos 
F. E. L. išleistas gaidas, per de
šimt' metų padarė leidyklai mil
žiniškus nuostolius.

Harrimanui tekę aiškinti so
vietų partijos vadui apie Ame
rikos rinkimus ir visą rinkimi- 

[nių kalbų’ reikšmę. Harrimanas 
aiškino, kokia yra Amerikos kon- 

\ situacija, kokia yra partijų plat
formų reikšmė, kaip kiekviena 
partija aiškina krašto gyvento
jams vidaus ir užsienio politikos 
problemas. Kiekvienas partijos 
vadas stengiasi įtikinti galimai 
didesnį žmonių skaičių, kad ga
lėtų laimėti rinkimus. Brežne
vas bijo, kad rinkiminė, kampa
nija nepakenktų ir šiaip jau ga
na linguojančiai detentės politi
kai. Brežnevas pasigyrė parti jos 
konferencijos atstovams, kad 
jim pavyko įtikinti amerikiečius 
pradėti detentės politiką, o da
bar jam atrodo, kad rinkiminės 
kampanijos kalbos padaryti pa
sižadėjimai eina niekais.

Brežnevas kalbėjo ne tuščio
mis. Jis citavo demokratų par
tijos kandidato Jimmy Carterio 
sakytas kalbas ir paties prezi
dento Fordo pasakytus žodžius. 
Brežnevas yra įsitikinęs, kad de
tentės politika bus gerokai ap
karpyta, nes vienas ir antras 
yra pasiryžęs užimti griežtesnę 
politiką Sovietų Sąjungos atžvil
giu. Pats Brežnevas aiškino Ru
sijos komunistams, kad santy
kiai tarp abiejų didelių valsty
bių kiekvieną metą gerėsią, o 
rinkiminės kampanijos metu sa
kytos kalbos griauna jo įsitikini
mą ir padarytus tvirtinimus. 
Respublikonų ir demokratų va
dai stengiasi užimti griežtesnę 
politiką Sovietų Sąjungos at
žvilgiu, bet Brežnevas ir toliau 
kalba apie reikalą detantės tarp 
abiejų valstybių. Jis nori susi
tarti dėl strateginių atomo gin
klų ko'ntrolės, bet jam labiau
siai rūpi prekybos lengvatos. Jis 
nori pirkti įvairių Amerikos ma
šinų, bet jam reikalingi ir leng
vi kreditai.

Kada Brežnevui primenama, 
kad Sovietų Sąjunga leidžia mi
lijonus ginklams gaminti ir ka
rams Vietname, Indokinijoje, Ar
timuose Rytuose ir kitos vietose 
kurstyti, tai jis klausyti nebeno
ri. Jis gali užsiginti arba sovie
tų intervenciją visai nuvertinti. 
Jam labiausiai rūpinti prekyba, 
jis nori gauti Amerikos techni
kų pagalbą dirbtuvėms statyti 
ir būtiniausioms medžiagoms ga
minti pačioje Rusijoje. Brežne
vas jokiuose rinkimuose Rusijo
je ar rusų pavergtuose kraštuo- 

; se nedalyvauja, nes Sovietų Są
jungoje laisvų rinkimų nėra nuo 

i vadinamos “Spalio revoliucijos” 
pradžios. Brežnevas pats komu
nistų partijos konferencijas ir 
juos vedamus “rinkimus” pats 
“pafiksina", kad jis pats ir kiti 
būtų “išrinkti”.

Sekr. Kisingeris, vaidindamas 
tarpininko rolę, pasikalbėjęs su 
Rodezijos ir P. Afrikos vyriausy
bių viršūnėmis, dabar dėsto įgy
tas žinias Afrikos juodųjų vals
tybių vadams, norėdamas išgau
ti jų pritarimą. Iš antros gi pu- 

^sės, Rodezijos ministeris pirmi
ninkas Ian Smith posėdžiauja ir 
tariasi su savo kabineto nariais.

VI

Ženevoje eina atomo 
ginklų pasitarimai
ŽENEVA, Šveicarija. — JAV 

atstovas strateginių ginklų kon
trolės komisijos narys A. John
son pareiškė, kad JAV neląku- 
riuoja ir klausimo neatidengia, 
bet tariasi ir tikisi'"susitarti.

j . Library uf Congress
‘ Periodical Division

Washington, D. C.
Price 45c

rioje Mao Ce-tungas 1949 m. 
spalio 1 paskelbė steigiąs Kini
jos piliečių bei valstiečių respu
bliką. Svetimšaliai turėjo pasi
likti viešbučiuose ir nesirodyti 
gatvėse.

Sirenoms kaukiant, visi kinai 
turėjo ramiai stovėti 3 minutes, 
išreiškiant Kinijos buvusiam ly
deriui paskutinę pagarbą. Ma
noma, kad iš viso taikos aikštė
je paskutinėse gedulo iškilmėse 
dalyvaus nemažiau milijono ki
niečiu. ' ?

? Ceilono salos pakraščiuose meškeriotojai pagauna didesnę žuvį, jeigu jie įbrenda 
giliau j vandenį. Bet ilgiau stovėti.vandenyje šalta ir pavojinga. Ahangama pakraštyje 
meškeriotojai naudoja sti pynes, vietomis vadinamus kojokus. Jie įsmeigia stipynę į 
dugną, atsistoja ant skersinio ir. laukia, kof didesnė žuvis pagriebs slieką. Kai žuvo 
prisigaudo, tai ne tik žuvis, bet ir kojoką nešasi namo. ’

Izraelis'sieks taikos su Sirija
Moynihan taip pat pareiškė, 

kad Artimuose Rytuose taip pat 
sustiprino savo pozicijas. Libano 
karas eina visai kita kryptimi, 
negu Arafatas būtų norėjęs, 
šiandien aiškėja, kad Izraelis, vi
sai nesiųsdamas karių į Libaną, 
laimėjo taiką su Sirija. Neofi
cialiai, bet Sirijos ir Izraelio ka
riai susitiko ir aptarė Libano rei
kalus. Manoma, kąd netrukus 
Izraelis susitars su Sirija dėl Go- 
lano aukštumų ir baigs karą. Ta-i 
ka Artimuose Rytuose dar-la
biau sustiprins Izraelį, sako Mby- 
nihanl

.^pragyvenimas
- WASH1NGTONAS4 — Tarp- 
tautinis Gallup International Re
search Institutas, patyrinėjęs 
pasaulio gyvenimo bėdas, daro 
išvadą, jog visame laisvajame 
pasaulyje infliacija yra didžiau
sia bėda. Antroje vietoje nedar
bas. .

Tyrinėjimų davinius minėtas 
institutas įteikė Amerikos sena
to užsienių reikalų komitetui. 
Komitetui įteiktame pranešime 
sakoma, kad didesnė pasaulio

Kas daryti su Mao lavonu?.
HONG KONG. — Nors kinie- 

tiškos rūšies komunizmo “tė
vas ir mokytojas” MaoCetungas- 
mirė šio mėnesio 9 dieną, sulau
kęs 82 metus amžiaus, jo lavo
nas tebėra nepakastas arba ne
sudegintas. • '

Kalbama, kad planuojama Mao 
lavoną mumifikuoti ir padėti ma
sinei parodai, kaip Sovietų ko
munistai padarė su Lenino lavo-1 žmonių dalis gyvena nuolatinėje 
nu. Pesimistai spėja, kad nesu-:kovoje dėl ateities, dėl pragyve- 
tarimas kas su Mao palaikais da
ryti, jau yjhi^ kovos dėl valdžios 
pradžiai ’' * • *r — ’’T*

*6%.%/ Tokį procentą Čikagoje 
pirmas paskelbė First National 
Bank of Chicago.

Tokią malonę.bankai gali pa
daryti tik atsiradus bankų sei
fuose daugiau .laisvo pinigo, bet 
šis kredito palengvėjimas, dau
gelis mano, yra laikinas, nes fe
deralinė. rezervų tarnyba pradė
jo mažinti pinigų kieki apyvar
to j Mat, virs normos ’ esantis' 
banknotų kiekis laisvoje Ame
rikos rinkoje gali perkaitihti 
Amerikos ūkį, kas palengvintų 
bujoti infliacijai.

Bankai mažina
paskolų nuošimčius
Didieji Amerikos-bankai nuo. . .. ,

Parlamentaru
konferencija

Paneigiamos kaltės
Cook apskrities pataisų namų 

direktorius Winston E. Moore 
buvo apkaltintas mušus vieną 
silpno proto kalinį pataisos na
muose. Tai buvo paskelbęs rug
pjūčio 22 The Sun-Times.

Dir. Moore asmeniškai visus 
jam primestus neteisėtus veiks
mus ir kaltinimus paneigia, o jo 
advokatas ,Sam Adam sako, kad 
visi .tie .kaltinimai ir laikraščių 
rašiniai yra tik politiniais tiks
lais sudaryti.

Dir. Moore rugsėjo 18 buvo 
nušalintas iš direktoriaus parei-

HONCr KONGAS. — Kinijos 
komunistų partijos įsakymu, 

Buvęs ambasadorius laimėjo pfišilaacant senų papročių, visi 
pirminius rinkimus New Yorko / svetimšaliai, negalėjo dalyvauti 
valstijoje, nustūmė nežinion ra- Į paskutinėse gedulo ceremonijose 
dikalę Bella Abzug, o dabar sten- Hong Kongo laisvės aikštėje, ku-

* j " XT XT i '*' _

Marcos pamėgo karo stovį
MANILA, Filipinai. — Antra

dienį suėjo lygiai 4 metai, kaip 
Filipinuose buvo paskelbtas karo 
stovis. Pasiteisindamas pavojais 
iš kairės ir iš dešinės, preziden
tas Ferdinand Marcos 1972 me
tais- paskelbdamas karo stovį, 
tvirtino, kad tai tik trumpam 
laikui. Dabar, po keturių me
tų, jis saka: “Kodėl mes nę- 
nuimame karo stovio ? Mes turi
me apsshigoti Naujosios Visuo
menės laimėjimus. Mes negail
ime grįžti ir negrįšime į senosios 
visuomenės nedorybes”, r
Pavojingas darbas išmontuoti

Mig-25 .

montavimu'Sovietų naujame kar- 
f riškame lėktuve Mig 25, tokių 
I prietaisų', kurie reikalui atsira-. 
f dus lėktuvą sunaikina.. “Du to
kius radę ir išmontavę techni
kai bando trečią išmontuoti, bet 
nežino, kiek . tokių dar yrą. Tuo 
lėktuvu iš Sovietų Sąjungos pa
bėgo vienas . jo pilotas Belenko.

Argentinoj žudo amerikiečius
BUENOS AIRES. — Spėja

ma, kad vadinami, “kairieji par
tizanai”. praėjusį pirmadienį nu
žudė Juan' Gerardo Liplė, Ame
rikos farmaceutinių dalykų She- 
ring Corpf'skyriaus Argentinoje 
menadžerį. ' Išeidamas iš namų 
važiuoti f darbą Liple buvo nu
šautas iš pravažiuojančio auto
mobilio. Tai jau antras Ame
rikos kompanijų ekzekutyvas 

’ nužudytas, šį mėnesį.

Vėsus"‘ ” r T- c *
Saulė teka 6:85, leidžiasi 6:50

tarptautinę poziciją, — sako ambasadorius ;

CiiIČAGO, III. vIzraelio j ėgir ryžtas skristi į Ugandą ir iš
laisvinti Entebe aerodrome laikomus pagrobtus. įkaitus žymiai 
sustiprino Izraelį, — Chicagon atskridęs pareiškė Daniel P. Moy
nihan, New Yorko demokratų partijos -kandidatas senatoriaus 
pareigoms. ' .

• * • * ■

•Izraelio-pajėgumas pasiųsti į 
Ugandą gerai.apmokytus- karius 
ir jų sugebėjimas išlaisvinti pa
grobtus Izraelio piliečius-visam 
pasauliui parodė, kad Izraelis pa
jėgia ne tik.ryžtis, .bet ar atlikti 
didelius darbus. ... : •

Nacionalistai j rinkimus ėjo 
pažadais šioje buvusioje britų 
kolonijoje atstatyti glaudžius 
santykius su Vakarų Europa, o 
Mintoff tuos santykius nutrau
kė dar 1971- metais išprašyda
mas iš Maltos Jungtinių Vals
tybių šeštąjį laivyną, neleis
damas sovietams steigti Malto
je savo konsulatą ir pagalbos 
paprašydamas iš Libijos ir Ki
nijos.

Palestiniečių “veikla” JT

TŲ SUSTIPRINO 
TVIRTINA MOYNIHAN

y ■

Ford ir Carter nenori
■ f “

-- būti 'filmuojami
WASHINGTONAS.; — Ame

rikos moterų rinkikių sąjunga 
prašo prez. Fordą ir demokratų 
partijos kandidatą į prezidentus 
Carterį, kad, jie pakeistų reika
lavimus ir leistųsi filmuojami 
debatų metu kurie turi prasidė
ti rugsėjo 23.

NBC ir ABC žinių agentūros 
sutinka transliuoti TV ekrane 
debatus, nerodant debatuose da
lyvaujančių veidų. CBS žinių 
agentūra yra tokiam kandidatų 
nusistatymui priešinga. Jos di
rektorius R. S. Salant sako, jog 
tokie transliacijos suvaržymai 
yra- pavojingi; žinių tarnybai.

RINKIMINĖS KALBOS NUVERTINANČIOS 
DABARTINĘ DETANTĖS POLITIKĄ

Buvęs ambasadorius Harriman 3 valandas 
kalbėjosi su rinkimų bijančiu Brežnevu

MASKVA, Rusija. — W. Averell Harriman, buvęs JAV am
basadorius, Maskvoje, tris valandas kalbėjosi su komunistų par
tijos pirmuoju sekretoriumi Leonidu Brežnevu, o vėliau pareiškė 
spaudos atstovams, kad Sovietų Sąjungos valdytojas nepatenkin
tas Amerikos politikų rinkiminėmis kalbomis. Jis atidžiai sekęs 
prezidento Fordo ir demokratų partijos kandidato Jimmy Car
terio padarytus pareiškimus. Brežnevas Harrimanui pareiškęs 
savo nusistebėjimą, kaip Amerikoje nuvertinama detentės politika.



V. KAROSASJULIUS JANONIS
* < ’ -“t % > r ?

(Komenfaraį)
idėjas, gurado

9

is pranašiškai įspėjo lie
tuvėj autą nesilaikyti įsikibus 
į šiaudines triobeles, rūtų dar
želius i’- Į pakrypusius smuike
lius r ūe kelio, nes atlūžanti tech- 
nollyi s amžiaus audra nušluos 
vis- ’ imo gyvenimą. Jis smer
kė iri '-šiųjų dievų ir atgyven
tos pr ’rities garbinimą, bet kvie
tė lietuvių tautą sukurti naujas 
kult“ iues formas, išlaikančias 
tauto' individualumą, kurių dė
ka te lės išsilaikyti pliuralisti
nėje t utų bendruomenėje ir ur- 
baninue civilizacijoje. Jo pa
ties r-ątinės kūryba buvo pirmas 
inaša ■ ta kryptimi.
Ar i-‘arija patvirtino Janonio 
ateivės viziją? Nenoromis grįž
kime urie autoritetingo Prano 
Nau’e’- aičio Janonio įvertinimo: 
“Jis -‘rikalė Į galvą, kad tik mark- 
sist:-č revoliucija nuversianti ne 
tik -'f u priespaudą, bet ir pa- 
■naiki"! ianti socialinę nelygybę... 
No-’ ‘oks tikėjimas tebuvo tik 
uto-inės svajonės; .bet į šitą ke- 
Eą ’. -Janonis metėsi su tikru 
entuziazmu ir nuoširdumu, šian
dien :5 perspektyvos aiškiai ma
tyti kad J. Janonio pasirinktas 
idea’-s buvo tikra apgaulė, kad 
jo keF?s buvo ištisa klaida” (Pr.

" N. J ietuvių literatūros istorija 
tom JI; 511).

T in, “žvelgiant iš istorijos 
per e’Hyvos” po II Pas. karo su- 
byrė'o ■ isos kolonialinės imperi
jos o • e'k visa Europa yra val
doma socialistų ar komunistų. 
Prn ūrijoje per paskutinius 
rink’mus socialistų komunistų 
bar Ji datas į prezidentus pralai
mėjo tik 1% balsų. Italijoje, po 
paskutiniųjų rinkimų virš Ro
mos =uplėyėsavo raudonoji vė
liava su kūju ir pjautuvu. Ne 
kiti'n būtų buvę ir visoje Rytų 
Euro~'o:e; neišskiriant Lietuvos, 
jei

sulaukęs 70 
jus visą 
viršytų 
bdarnas
naujai savitas poetines formas 
joms išreikšti. Janonis.sugebėjo 
savo geriausiose eilėraščiuose su

pasiekusi prieškarinius sovieti
nės rubežius.

Janonis savo atsisveikinimo Gedinti turinį ir ritmą j vieną 
laiške draugams rašė: “kąd jau viscni|, tuo pasiekdamas 
atsiranda ženklų, rodančių, kad meištriškumo viršūnę, 
sccializmas, jau pradeda vykdy- . -Ne ve!tui l^tuvių tarybiniai 
ti... Tegyvuoja socializmas! Te- Ideologai naudoja Janonio poę- 
gyvuoja jo vykintoja revoliuci- rinį ir dvasinį palikimą sąyo tikę- 
nė socialdemokratija-” Pasiro-ilams- Jei Jie su^eba Mažvydą, 
do, kad Janonis prieš 60 metų' Donelaitį. Daukantą, Maironį, 
geriau pramatė savo vizijoje ’r daugelį kitų lietuvių
istorinius įvykius, negu Naujo- tfutos rašytojų, atitinkamai idė-.

poetinę visumą, tuo pasiekdamas

socializmas, jau pradeda vykdy- .Ne veltui lietuvių tarybiniai

kaitis, kaip ir daugelis mūsų lie- ■ Juliai Perdirbti ir pritaikyti savo,.
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(propagandai, tai ką bekalbėti 
apie Janonį — išlikusį’ tauriu 
revoliucionierium. krištolinės 
moralės žmogumi ir turinčiu aiš
kią ateities viziją.

Jurgiui Jašinskui priklauso 
užtarnauta padėka, kad savo dar
bu ryžosi stoti ginti didįjį lietu
vių tautos poetą Julių Janonį, 

versmo.'Janonis’išliko Ištikimas Autorius nesugebėjo pilnumoje 
savo moraliniems principams, ! ~ >
kas jį padarė nemariu lietuviu esmės, suskaloydamas jo poezi- 
įautoje. ' ' į ją ir asmenyvę į lyrinę ir politi-

Janonio reikšmė dabarties lie- ‘niai visuomeninę kūrybą bei vei- 
;uvių tautos laisvės kovoje ne- klą. _ Autorius, iškeldamas Jano- 
mažėja, bet metai iš metų didės, siyų, "yjcjv: Apkandžioti galima dantimisi Prezidento Fondo pavadini-
:ai vietoje pralaimėtos rezisten- “oe-a pr-ar inti ^prie letuvis 'os apI-anxjgjotf galima žodžiu/ mas vardu ir dar-sutrumpintu 
tinės kovos iškyla desidentinio ’ romantikos kūrėjų, kad padarius : ........ v -.
xktyvumo periodas, po kurio ne-' M Priimtinu, jam priešiškai nu- 
išvengiamai'■ seks revoliucinės y -
kovos laikotarpis. . Dr. Feliksas 
Jucevičius, ne bė pagrindo pra- 
lašavo, kad ateities lietuvių tau
tos kovą perims lietuviai, perėję 
kcmunijmo mokyklą- ir išaugę 
tarybinėje tikrovėje. Jiems Ja
nonis taps svarbiausiu Įvėpėju 
"r šaukliu" i kovą prieš'Maskvos 
navergimą ir jos genocidinę po- 
‘itiką.

Janonio reikšmė, grynai lite- tos ar praeities .vaizdavimą, sa- špkųų šyįeutės rengėja — šėinii-:iių iįdužrąkino, o gal ir tvčia 
’•atūrine prasme, yra tolygiai, di- vo lyrinėse eilėse poetas grudi- mnkĄ ĄLfp pasUngomis f iu ’-paleido palaidus-ir dar užšiun 
dčiai reikšminga. Jo poezijos no kovotojų revoliucingumą, kė- šventę pasikriefe fr išrėkiama dė, kad pakviestą svečią ap- 

iė protestą J’rieš viešpataujan-. yO ir'pirmąją JAV rponią, pre- ’ kandytų. Barzdukininkai "sako?j 
jsa zidęntienę Betty Ford. E>ėĮL ben £ad visi lietuviai, kur jię bėbu 

T . .... druomenčs-.'Vayų ' nerūpestin- tąf yra pilna teisiai hentfruome'
«anoms buvo revoliucines epo- gumo it>5 hęapdąh-ūmp, kokiais į nes nariai. Už"netinkamą sven 

)« pasirodė ir praeityje (Sta- tės ieta klitveių dgesį, alsa-
- - ’ te Secr. Kjssi^geF^lygĮnpi J5U komybė krinta vi^i: bendruo 

valkada' Raspiitinu^rftž^ii menei, o ypąę'j.^ yąldyhai.
V giant prezidentienei į šventės Šokių šventės lankytojų tar

patalpas, pasirodė! maža apše-^pe, dėl tokio prezidento Fordo 
pusių, ilgaplaukių, kūtvėlų, tie ir jo"ponios įžeidimo, kilo be 
tuvių studentų grup'ele, nėšdajgalo didelis pasipiktinimas, 
mi plakatą, kuriarrie buvo ūžjypač kad prezidentas Fordas, 

kaip nė vienas kitas preziden
tą?, yra daugiausiai lietusiams 
parodęs palankumo.

Bronius Kviklys, “Draugo” 
(1976.9.8. 3 pusi.) kolumnistas, 
ne tik tų neišauklėtų pusber
nių nepasmerkė, bet dar jiems 
pritarė. Jis rašo: “Baigdami 
me§ ų^drįstąm^ pą^merkii ir 
tų lįė^tuyįy studentų, kųr^e at
vykstant p^ezįdenfięnei, įgtjo 
su jnažomis ir kukliomis de
monstracijomis prie amfitea- 

tisklintų faktų šyiesbj^ę, Janonio i ti;o su įrašais .plakatuose “Tell 
tragišką gyy^imo kėlią, .suma- Jerry, We Won’t Forget Šlei
niai paiiiųstrųo^m^,į»ęto kū- hinki”. Kai senieji . tylėjome, 

. ’ j jie drąsiai pasakė tai, kas vi-

tuviško rašto žinovų ir politikų, 
neįstengia susiorientuoti dabar
ties tikrovėje.

Tuo momentu, kai revoliucio
nieriai, siekdami savo tikslų, su
trypia žmogaus ar tautos laisvės 
principus, jie savaime tampa 
kontrarevoliucionineriais, kas įvy 
ko Rusijoje" po bolševikinio per-

suprasti Janonio revoliucingumo

:•» <4:^į

Japonijoje, šinano upėj vandenyse, kiekvieną vasarą 
ruošiama didelė Vasaros Šventė. Ji negali apsieiti be lai
vę, pasipuošusių įvairiausiomis vėliavomis. Paveiksle ma
tome žmonię pilnus Jaivus, plūduruojanoius Nigats mie-

BARZDUKINIaI kūtvėlos
APKANDŽIOJO PREZIDENTIENĘ

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje r: 

KAZYS KARUŽA '

Castel Sant Angelo istorinės svarbos paminklas. Iš 
[tolo atrodo apskritas molio pastatas su vidinėmis apsi- 
t gynimo skylėmis, o ir viršuje dar vineas pastatas su sta
tula. žemiau aplinkui pilį apvesta granito apskrita aukš
ta tvora, kur miestą jungia tiltai per ypg, nes minėta 
pilis apsupta vandeniu, turi vieną priėjimą iš ;Mrytų” 
pusės, nes iš ten daugiausia verždavosi priešas paimti- 
tvirtovę. Jos viduje mačiau šonuose . apatinėje dalyje 
kapines, ten mirę. ar. žuvę kariai palaidoti sienose, kur 
jų atminimui yra įkaites lentelės. Rodos jos buvo , atida
rytos 1001 metais. ' ' -J -* A N

Imperatorius Hadrianas planavo pastatyti šaii ir 
| savo įpėdiniams mauzoliejų, bet jį užbaigus buvo pana
šus daugiau į tvirtovę. Vėliau buvo paverstas kalėjimų. 
Civilinių karų metu ten slėpdavosi popiežiai. Architektū
rinė struktūra per šimtmečius labai daug pasikeitė iš 
lauko ir vidaus. Tokio įdomaus paminklinio pastato vir- 

Išuje stovi didžiulis bronzinis angelas su. kardui ‘As* net 
[prilipau prie, jo ir padariau nuotrąųką. Iš. viršąųsj ma
tyti graži Romos apylinkė' ’ h ; įįi

VATIKANAS ..
1929 m. prie popiežiaus Pijaus XI buvo įsteigta rili- 

žiausia, nepriklausoma valstybė pasaulyje, su popie
žium — valstybės galva. Teritorija užima 440 tūkstan
čių kvadratinių metrų ir turi 1(XX) gyventojų. - . :

I Etimologinė žodžio “Vatieane” reikšmė. yra ■ kilusi

mažėja, bet metai iš metų didės, nio lyrikos poetini grožį norėjo A,pkandžiotj ganma dantimis > 
kai ‘vietoje pralaimėtos rezisten- (P°et^ ^artinti prie lietuviškos -v >> - ‘ !
lines kovos iškyla česidentinio, roinantikos kū^jų^ka^padarius parašj’tu. Kandis yra jo įžeidimas, ir noras jam

sktariuZi^lieTuviu^rauToI da- fod^u hūna skausfenis, negu įKąsti.’ Vardu, o pe pavarde 
. kandis dantimis. > c yienas į kią kreipiasi tik sau # —7 v - >

Kiekvienas padorus šeinH-)Lygūs ir gerai pažįstami, drau-:?§ Vągitano , tai dievo vardas, kuris apsaugodavo dap- 
I jagimiuš nuo verksmo. Kai Konstantinas Didysis/ pri
pažino krikščionybę, tada buvo pastatyta šv. Petro-.ba
zilika. J : ' U.-'... .-LėU h;

Apaštališkieji rūmai — žiūrint į Bazilikos fasadą 
už Bemini kolonos dešinėje pusėje, matosi ąpąštąliškfe- 
ji rūmai. Viršutiniame aukšte yra popiežiaus; privatus

liai.
Toks autoriaus mėginimas 

prasilenkė su pagrindiniu užda
viniu — suprasti pati poetą ir 
nustatyti jo vietą lietuvių tau
toje. Autorius nepastebėjo, kad 
Janonio kūryboje, išskyrus pir
mapradžių .eiliavimo mėginimų, 
pamėgdžiojant tautosakine eilė-

ninkas, pasikvietęs^ ir laukda-'gai, dažniausiai bendradarbiai, 
mas svečio, visus savo" šunis1 išauklėti . amerikiečiai, į jna- 
užrakina, kad svečio neapkan žiau pažįstamą asmenį, jj pa- 
džiotų, jo neišgąsdintų ir ben geibdamį, visųonjet kreipiasi 
drai kad jam nepadarytų jo- pavardę, būtent: įlr. Smith ir 
kio nemalonumo. | panašiai.

Barz'dukinė L. B., kaip vyri Brzd. LB, pasikvietusi gar- 
darą ar romantikų jausminį gam7 -pęnįctosįos įietiiyių taųtįmų hin^ąusią svečią JAV, savo su

dčiai A 
menkintojai paprastai pažymi, 
kad jis buvęs tik “pradedąs poe
tas’, nesuskubęs išvystyti savo 
talento. Tačiau Janonis per sa
vo trumpą gyvenimą daugiau

čia neteisybę bei prieš ~ visą i 
“Tamsos viešpatiją”.-

. merikos kariuomenė būtų į parašė eilėraščių, negu Maironis pražūtį . atgyventos gądynę^s gy-

it was Fad enough wc had to fight the British 
for our freedom. But on top of that, we had to fight 
the weather, too. , ”

Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 
and freezing temperatures. AH serious enemies to a 
makeshift army without proper clothing, ...
not nearly enough food, and short on 

s ammunition.
: It was an army long on courage,
- but short on money.

And then the monev came.

in America back then, and you know bow tic skaj 
turned out.

Nowadays, people are still helping America stay - 
- strong and self-sufficient. And they’re helping them

selves to safe, dependable savings. By taking stock in 
America, with the Payroll Savings Plan.

Buv United States Savings Bonds- 
They won t leave you out in 

the cold.

That’s bow people took stock

200 veazs at the same location.

Nc~EBcrxk

giant prezidentienė! f šventės

rašyta: “Tell Jerry, We 'Won’t
Forget Helsinki”. ■ -

nėjams. Nors Janonis pasirin- 
ko'Yąidilos Ainio slapyvardį, bet 

J jam būtų geriau tikęs Radvilų
Ainio .vardas, nes liętiivių Jautai 
tolygiai skelbė naujos . epochos

AJ ^#7 j ‘a . - ’•* “ -u—-•

atėjimą, Į kurią turi orientuotis 
gorint i&yengį pražūties.

Grynai monografinėje, plot- 
mėjęs Jašinskas 'nupiepė', kruop-

į 1 ~ - ' - ’ . * • - L- Z.. * u -. x •“ ‘~ ’ - 7.

šu | butes. Iš antro lango dešinėje sekmadieniais popiežius 
ląimina likusiuosius žmones aikštėje. Apaštališkuose 
rūmuose Popiežius gyvena, dirba; ten pht; yra įrengiąs 
Vatikano muziejus. " -7.’’ L'

Vatikano muziejaus dalį aplankiau. Be ;to, .pasima
tėme su kardinolu Samore Vatikano bibliotekoje,--mu
ziejuje. kur sudarė mums sąlygas ten. lankytis' pįtĄ-Isy. 
Sosto atstovas p. Lozoraitis ir pyęl. Al" Mįncęvičįųš?.^ūp 
metu dalyvavom vysk. Vincentai š Br^gys,;c^gralą^;7j. 
Tądarauskas, dr. P. CeiįeĄlųs, Balkūnas, Jd^/ Dabųšiš,' 
kąn. Zakarauskas kleb. dr. Urbonas, -kun. Kuzmickas, 
dr. Žemaitis, p. J. ĮSąrapinaitė ir kt Taip pataplankėme 
Vatikano biblioteką, archyvą, kardinolo A. Samore pri
vačią raštinę ir archyvinius rašius,, kur tą proga aš pa
dariau keletą nuotraukų, kurias turiu savo nuotraukų 
rinkinyje. ■ ■ . I JC.

ryba.
Knygos atlanką nupiešė dail.' šiems lietuviams yra skaudžiau 

Jok. Dagys, vykusiai pavaizduo- Į šią”.
damas revoliūcioniėriaūš'dvasią. i Ir Br. Kviklys matė, kad pa- 

Verta paminėti, kad’ Janonis sielgta buvo labai
bendradarbiavo Amerikos lietu- ’ * ’ 
vių spaudoje ir jo tėvai*sū dviem 
seserims dar prieškariniais lai
kais atvyko į Ameriką, Jo sesers 
Emilijos Railienės pastangomis, 
padedant reformatams, ši mo
nografiją įgavo knygos formą.

Baigiant, turiu' prisipažinti, 
kad buvau pastatytas prieš vie
ną iš juokiausių temų, kurią to
li gražu nesu išsėmęs. Nepasi
tenkinau vien Jašinsko veikalo ... ■ •
aptarimu ir kritika, bėt nepilnai ■ 
ar priešingai nusakytas auto
riaus vietas, pamėginau užpildy
ti savo sąmprotayimafs,- kad da
vus galimai pilnesnį Janonio 
vaidą ir jo ręikšmę lietuvių tau
tai. Tam reikėjo panaudoti ilgas 
citatas, paimtas ne iš autoriaus 
veikalo. Tikiuosi u, kad autorius, 
kaip ir skaitytojai, atleis man Šią 
“nuodėmę’ ir nuoširdžiai reko
menduoju susipažinti šh. šią įdo
mia monografija.

Jurgis Jašinskas, Julius Ja-i

i negražiai, 
bet kaip jis pats sako: “nedrįs 
tame pasmerkti” Kodėl? 0 to-- 
dėl, kad jis iki šiol įsikandęs 
tebesilaiko Brežnevo propagan 
dines Helsinkio akto interpre
tacijos, kad Pabaltijo valstybės 
jau sovietams pripažintos ir 
už Judo grašius parduotos. 
B r. Kv. nieko nereiškia nei pa 
ties prezidento Fordo užtikri
nimas prieš konferenciją, kad 

į Pabaltijo valstybės nebus so- 
I vietams pripažintos, ir nebu
vo. Jani nieko nereiškia nei 
atstovų rūmų, nei senato vien 
balsiai priimtos rezoliucijos, 
kad Pabaltijo valst. JAV val
džios iki šiol nebuvo sovietams 
pripažintos ir ateityje jos ne
bus pripažintos.

Sąryšyje su Helsinkio kon
ferencija, atstovų rūmai ir se 
natas priimdami nepripažini
mo rezoliucijas lietuviams, lat 
viams ir estams, laisvinimo

ŠV. PETRO BAZILIKĄ r;\
Bazilika buvo pašventinta popiežiaus Urbono’;VIII 

1626 m. lapkr. 18 d. Užima daugiau kaip 1 ha žemęs.ploto.
Šv. Petro aiškštės kolosalinės proporcijos, vis jos 

architektūriniai elementai ir skulptūros padeda supras
ti milžinišką Bazilikos gilumą ir erdvę. Centrinė nava 
turi arkos formos perdengimą 46 m. aukščio'ir. 27 m. . 
pięčio. Ji atskirta nuo šalutipių navų 8 didžiuliais pilip- 
riaįs ir mažesniais pilioriais, kurie paremia .,ąrįĄsl ..,

Šv. Petro sostas — tai dar vienas arch. . Berninio 
nepaprastas meno kūrinys, yirš.sosto.debesyse- yra bal
tas karvelis, šv. Dvasios simbolis, o spindulių apsupta
me fone matosi angelų figūroĄ Priešais yra kitaš'BeĮ*-
nini kūrinys — tai bronzinis baldakimas gryname buro
ko stiliuje, kuris gaubia Popiežiaus altorių?' ‘ x

Michlangelo “Pieta” — tai skulptūra,- kuri buvo 
užsakyta prancūzo kardinolo Di Lap*auĮas savo kajjo 
paminklui 1498 m. Michelangeįp tada buvp .tik 25 .|®e^ų 
amžiaus. Skulptūra yra atlikta švelniausiomis ir didin
gomis linijomis. Žiūrovą sužavi ramybę kenčiančios jau
nos Marijos ir Kristaus kūno negyyumas. Tačiau neat
rodo, kad Kristus yra miręs, o tik miegantis, kuris pri
sikels. . I

Bronzinė šv. Petro statula— per šimtmečius--šita, 
statula buvo garbinama. Nuo milijonų tikinčių jų* bučia
vimo dešinioji koja ,yra nudėvėta, sudilusi. Vir| popie
žiaus altoriaus baldakimo yya didžiulis, katedros ̂ kupo
las su 16 langų. Kupolo diametras — 42 metrai. ‘I

Sistine koplyčia — koplyčios sienos yra dekoruotos 
nepaprastai gražiomis freskomis, bet 'įdomiausias j yra 
Michelangelo pavaikslų ciklas lubose. Vaizduoja skirtin
gus pasaulio įkūrimo periodus, žmogaus sukūrimo, pir
mosios nuodėmės, tvano, žmogaus atgimimo epizodus, 
ir baigiasi altoriaus sienose nepaprastu freskų — “Pas
kutinis Teismas”. 

. į - i-

nonis -—poetas ir reyoĮiucionįe- byloję, įdavė į rankas labai 
rius. Nloi^ogrąfija. svarbų ir reikšmingą kozeyį-
Tinko•’irTo 'nemato tik aklas ir nesų- 
spaustuvė. Kaina B"dbT. " pranta tik silpnai protaująs.

(Pabaiga)
— maujiSMOK CHICAGO i, IU. — W«dn»»d«y, September 22, 1976.
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Pirmas Vlado Steponavičiaus žingsnis į 
Bendruomenininkų susirinkimą

WINNIPEG. Manitoba, Kana- dytr” ■ nebegaliu daugiau kai-, 
da. — Tai atsitiko 1974 m. lap- bėti”. Bet giliai atsidusęs, Ste- j
kričio 24 d. kai čia Winnipeg© 
vietos lietuvių švento Kazimie
ro parapijos bažnytinėje svetai
nėje buvo naujųjų ateivių Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Winnipego skyriaus pirmininko 
Konstantino Strikaičio vadovy
bėje sušauktas susirinkimas — 
pirmųjų Lietuvos savanorių ka
rių -pagerbimas, tai yra Lietu
vos kariuomenės šventės pami
nėjimas.

Prie tos Bendruomenės sky
riaus mažai kas iš senųjų lietu
vių tepriklausė (dabar jau dau-

ponavičius dar tarė: “Baigiamu 
žodžiu noriu visų naujųjų tautie
čių širdingai paprašyti, kad ne- ' 
darytumėte tokių skaldymų 
kaip darote. Atsiminkite! (Ste-į 
ponavičius sušuko), kad jūs esą- ■ 
te tokie pat lietuviai kaip ir mes 
senieji. Būkite visi draugiški-ir ! 
draugiškai sugyvenkime”, už
baigė kalbą Steponavičius.

Visa susirinkusi “publika” li
ko nusiminusi kaip numirusi., 
Niūki tyla. Nei rankų plojimo, į 
nei kojų trypimo. Tik visų akys i 

. ‘liko atkreiptos į Steponavičių. į 
giau priklauso, nes Vladas Ste-! 
ponavičius naujuosius ateivius i 
su senaisiais suvedė į draugys
tę). Mat, Steponavičius savo 
lietuvių tautą mylintis, už Lie
tuvos laisvę su lenkais kariavęs
— dabar jau žilagalvis, bet dar 
žvalus — jaudinančių prakalbų 
sakytojas, gavęs iš tos Bendruo
menės vietos skyriaus pirminin
ko Konstantino Strikaičio raš
tišką pakvietimą, nuvyko pasi
klausyti, ką jie ten savo susi-, prisidėti. Liaukevičius gerai ži- 
rinkimuose kalba. Ir, kad žino-lnojo, kad naujieji ateiviai neno- 
tumėte — Steponavičius pate- ri su senaisiais draugauti. Bet

yra sakoma, kad “meilė viską 
nugali”. Tai ir Steponavičiaus 
miėlaširdingi žodžiai naujųjų 
paveikė. Dabar čia Winnipege 
naujieji su senaisiais labai gra
žiai sugyvena. Taigi garbė Ste
ponavičiui už paprašymą nau
jųjų ateivių būti draugiškais su 
senaisiais lietuviais.

Pašauktas kalbėti Antanas Sa- 
savanoris” i mu^a^s’ kiek anksčiau už Liau- 

kad tik buvęs mobilizuotas Lie
tuvos kariuomenės kareivis ir 
kad jis nei sapnuoti nesapnavęs, 
jog jį čia kas paprašys kalbėti. 
Bet Strikaitis užsispyrusiai pra
dėjo raginti Steponavičių, kad 
kalbėtų, pasakydamas: “Sykį jau 
atėjai ir. kad buvai Lietuvos ka
riuomenės kareivis, tai ir turi 
“kalbėti!” Steponavičius lyg nu
sigandęs, kad Strikaitis. jį per 
duris “neišprašytų”, atsistojo ir 
pasakė: “Gerbiami tautiečiai lie^ 
tuviai-' Dabar aš čia tarp visų 
jaučiuos kaip žiurkė į “spąstus” 
papuolęs... Nežinau kaip kalbėti 
bei ką pasakyti. O, jei norite, 
kad aš . kalbėčiau, tai galiu pa
sakyti tik tiek, kad Lietuvos ka
riuomenėje tarnavę pirmieji ka
reiviai • didelį vargą vargo. Ne
buvo kariškų rūbų .— kareiviai 
vaikštinėjo apsirengę iš kaimo 
atsivežtais apdriskusiais drabu
žiais. Nebuvo gero maisto, kar
tais ir to. mažai tebuvo. Ginklų
— šautuvų nebuvo užtektinai, 
Bet" ir. esantieji buvo įprasti — 
kartais bešaudant “užspringda
vo” ir ‘‘nebėra” šautuvo. Bet ka-

Pašauktas kalbėti senasis 
ateivis — garbingas tautietis Po
vilas Liaukevičius iš “labai aukš
tos politikos”, net į šalis pasi- 
žvalgydamas, kad net buvo sun
ku suprasti kokią pusę jis pa
laiko. Atrodė, kad jis labai pro
tingai kalba, kad nei vienai ir 
nei kitai pusei nenusidėtų.

Gal Steponavičiaus žodžiai jo 
širdį paveikė prie draugiškumo

DETROITO LIETUVIŲ NAMAI

skaitiuinkas dr. Bronius Nemic- 
kuS. Meninę programą atliks i 
“Šilainės” šokėjai ir SL But
kaus šaulių kuopos kanklinin- 

i kės, vadovė Danutė Petronienė, 
i Minėjime organizacijos organi- 
' zuotai dalyvauja su vėliavomis 
i bažnyčioje ir akademijoje. Ren
gėjai — LB Detroito apyl. v-ba.

| Baigė mokslus
Š. m. birželio 11 d. Wayne 

State universitete baigė įstaigų, 
Įmonių administravimo mokslus

•Antanas Murinas, Adelės ir Juo- 
'zo Murinų sūnus. A..Murinas 
dabar dirba Fordo bendrovėje.

Sergantieji
I Dabartiniu metu serga ir gu
ilt Providente ligoninėje: žurn. 
iMingėla, aktorius Karolis Balys 
i ir buvęs šaulių centro v-bos pirm. 
' Vincas Tamošiūnas. Linkime 
Ijiems visiems greito pasveikimo 
lir grįžti į visuomeniniį darbą.

Lituanistinė mokykla

. 1976-77 metams Lituanistinės 
mokyklos vedėju sutiko būti mo
kytojas Pranas Zaranka. Moky
kla veiks Kultūriniame centre. 
Prasidės 9.20.76 m.

Floridoje kuriasi lietuvių 
Sunny Hills kolonija

l’ž 35 mylių nuo Panama Ci- lybų vykdo Deltona Korporaci- 
ty, ši a urinėjė’ Floridoje, trijų ja, kuri yra viena iš stipriau- 
sez.onų metuose, "kalnuotoje šių bei didžiausių Floridoje, 
ir ežerais puošiamoje apylin- Jie jau pastate ar baigia slaty 
kėje kuriasi nauja lietuvių ko- Ii 7 miestus Floridoje.
Jonija. Tas būsimas miestelis Sunny Hills mieste sklypų 
vadinasi Sunny Hills. pirkimus nėra spekuliacinis.

... ... , .. Pasirinkimas mažėja, o kainosPirmieji pradėjo kurtis'—
„m • i .• v i • kas pusmetis keliamos, sklypus pirktis New lock įmes
lo ir jo apylinkių lietuviai. Iki Jeigu kas domitės sklypų pir 
šiol jie jau yra nupirkę. apie kimu arba apžiūrėjimu, lai ge 
150 sklypų. Po ilgų tyrinėjimų riausia būtu kreiptis į tą New 
bei apžiūrėjimų, nevvjorkiečiai Yorko lietuviu komitetą, į ku 
priėjo išvados, kad Sunny Hills rį įeina Vyt. Baleckas (212- 
miestelio klimatas- yra lietu
viams tinkamiausias, nes ši 
vietovė yra 300 pėdų virš jū
ros lygio, apsupta ežerų ir ne
sijaučia Floridos drėgmės bei
karščiai. O iš viso svarbiausia, bavičius (201-381-3198) Mary- 
kad lietuviai turi savo žinioje tė Balčiūnienė, Vincas Mamai- 
apie 600 lotų vienoje apylinkė' tis. kun. J. Pragulbickas, Prof, 
je tame miestelyje ir tik lietu- Jokūbas Stukas, Julius Veblai 

tis. Taip pat informacijų rei-
kur Jungtinėse Vaistvbėse ne- kalu galima kreiptis tiesiogi- 
rasi tokių gerų galimybių įsi- niai į Deltona Corporacijos at 
kurti, žinant, kad tavo kaimv-lstovą New Yorko apylinkėje— X* . ’- X * f *
nas bus lietuvis. Ta žemė yra Palmview Realty, 925 Clifton 
New Yorko lietuvių komiteto Ave, Clifton, NJ 07013 ir tele- 
rankose ir tik per juos tegali-' fonas 201 779-1095 
m a pirkti.

Sunny Hills miestelis labai 
gerai išplanuotas ir yra 35 myį 
lios nuo Golfo Įlankos — snie 
go baltumo smėlio ir kristali
nio vandens. Kiekvienas skly
pas turi pilnai paruoštas gat
ves su vandeniu ir elektra bei 
kanalizacija. Miestelį sudaro

382-6440), J ui. čepukienė, Bi
rutė Labutienė, Kun. A. Rač- 
kaus kas, Petras šlapelis ir Ten 
rikas Zi tikas. Iš New Jersey 
apylinkės komitetą sudaro Zu

viai gali juos nusipirkti. Nie-

ko kaip “žiurkė” į “spąstus”.
, Pirmininkas Strikaitis pasa

kė: gražią įžanginę kalbą. Pagy
rė pirmuosius-Lietuvos savano
rius, karius, net su Jėzų Kristų 
lygindamas, tik jų vardų nemi
nėdamas.

Užbaigęs kalbėti pirm. Stri
kaitis kvietė draugą Vladą Ste
ponavičių kalbėti. Bet draugas 
Vladas Steponavičius pradėjoj 
atsiprasnėti, kad ne l-* <, . . T_ , , .. ,- ■ ikevicių į Kanadą atvažiavęs, bu- 

Į vės Lietuvos kariuomenėje inži
nerijos leitenantas, kalbėjo ka
rišku tonu, bet taip pat kaip ir 
Steponavičius apgailestaudamas, 
kad pirmomis dienomis Lietuvos 
kariuomenėje nebuvo inžineri
jos darbams pakankamai Įran
kių, o kuriuos turėjo, tai buvę 
prasti. Bet buvę laimingi, kad

Detroito naujienos
“Švyturio” jūros- šaulių išvy- ta skanaus maisto ir gėrimų, at- 

ka į gamtą “Pilėnuose” rugsė- _ silankę nesigailėsite. Bus kepa- 
jo 5 dieną praėjo su dideliu pa- mas ir jautis, jei ne visas,■-> tai Į niame centre ' Žiburio lituanis-

Rudens renginiai

Rugsėjo 25 d. 7 vai. Kultūri-

sisekimu. Oras buvo labai ge
ras,. atsilankė apie pora šimtų 
publikos. Buvo svečių iš Ann 
Arbor, Toledo bei Windsoro. 
Šaulės švyturį etės pagamino ska
naus maisto, o šauliai pavaišino d. “Pilėnuose” jau praeityje. Iš- 

’ puikiais šaltais gėrimais.

Svečiai vaišinosi dainavo, gro-1 
jant’iš juostelių ir linksmai pa-' 
sišoko. Buvo ir kitų paįvairini
mų, dovanų paskirstymas, kai 
kam ir laimė nusišypsojo.

Dabar sekanti ir paskutinė
šaulių išvyka ir stovyklos uždą- traukiami laimėjimai ir kiti pa

bent didelė jo dalis.

SLA 200 kp. išvyka į gamtą

Susivienijimo 200 kuopos me
tinė išvyko į gamtą rugsėjo 12

jvyka reikia skaityti pasiseku
sia. Oras buvo nepaprastai gra- 
. žus. Publikos -atsilankė pusėti
nai daug.,?

Kuopa nariais neskaitlinga, tai 
(reikia sakyti, kad publikos atsi
lankė nemažai. Ta proga buvo

tinės mokyklos'- balius, pelnas 
skiriamas mokyklos išlaikymui. 
Kviečiami visi atsilankyti. Die
vo Apaizdos parapijos tradicinis 
rudens balius įvyks rugsėjo 25 
d. Kutūriniame centre. Šv. An
tano parapijos Altoriaus Drau
gijos žaidinių popietė rugsėjo 
2’6 d. 3 vai. parapijos salėje.

Lietuvių Bicentennial paroda 
Detroite jau atidaryta

JAV 200 metų sukaktį minin
tį Detroite lietuviams skirtą lai-

Chicagos 
apylinkėje Jums gali steikti 
informacijų Marius Kiela (312) 
434-9655.

Sklypininkas

Kaip Meksika šventė 
savo nepriklausomybę

MEKSIKOS MIESTAS. Mek
sika trečiadienį, rugsėjo 15.

apie 35,000 sklypų, iš kurių! šventė savo nepriklausomybės 
apie 20,000 jau parduota. Iš-! 166 sukaktuves. Policijos žinio 
planavimą,-pardavimą bei sta, mis- 14 žmonių buvo užmušta 
__________________________   < ir 316 sužeista. Tai buvo aš- 

~ i tuoniais užmuštais mažiau kaip 
...?’ro,gTamo,s, vadovė__________ praėjusiais metais. Celebraci-rymas įvyks spalio 10 d. taip pat įvairinimaj, štai laimėtojai: K. ką, nuo rugsėjo 19. d. iki spa- 

Urbšaitis^; M. žalkauskienė, M. lio 24 d. tautodailės meno paro- 
niai kviečia visus šaulius ir šau- Jankauskienė, L. 'Petronis, M. dą jau galima lankyti. Institu
tes bei Detroito ir apylinkių vi- Kizys, .E. Radas ir Z. Jocius. to salė bus atidaryta kasdien nuo

Didelė-ipadėka • priklauso bi-- 
lietų platintojams: Adai Teličė- 
nienei, česiui Kaukariui, Stepui 
Lungiui, Juliui Rimkunui, Vin-’ 
cui Lorincui, Antanui Mikalkė- 
nuį,.< ,Broj§ei. Sęlėnięnei, Etnai

“Pilėnuose”. Vadovybė malo-

suomenę į Pilėnų stovyklos už
darymą. Bus taip pat pagamin-

galėjo tarnauti atsistatančiai ne-. Įr kunigas Bertašius susirin-
priklausomai Lietuvai.

'^’ Poniutė- Bujokiene,-' naujoji- 
ateivė, “Tėviškės žiburių” ko
respondentė, kalbėdama dideliu 
gailesčiu apgailestavo buvusius 
savanorius karininkus Darių ir 
Girėną, kad viršum miško Vo
kietijoj iš Amerikos Į Lietuvą 
lėkdami žuvo nuo “juodos ran
kos”. Ji dar graudžiau apgailes
tavo Kalantos susideginimą už 
Lietuvos laisvę, primindama, kad 
ir kelis kitus už Lietuvos laisvę 
susideginusius reikia nepamirš- i v .
ti. Buvo net du ukrainiečiai de- viršūnėse sėdintieji yra pasxry- 
legatai, bet tik vienas jų kalbė
jo angliškai pasakydamas, kad 
ukrainiečiai broliškai padės Lie
tuvai išsivaduoti.. Tautietis Po- 

reiviai savo darbą atliko! Tai- vilas Liaukevičius tuoj greit pa- 
gi aš, lyg be šautuvo likęs ka-[šoko ir ukrainiečių kalboje tam 
reivis — nebegalėdamas “šau- ukrainiečiui širdingai padėkojo.

kime sėdėjo, <bet jis nieko nekal
bėjo. ..Mat, jis kunigas ;r-7 neno
ri į politiką kištis, be to, jis ne- j GarFrauskiėnei. ir kitiems-. Taipr JT 7 y a

sąs ir bendruomenės narys. - Dar 
pora -vyrų pakalbėjo ir vaišės 
prasidėjo. ; . _

Tai taip čia tas neskaitlingas ir Juozui . Murinui, ^Nepaprasta 
būrelis lietuvių pasigėrėjo, pa-'padėka priklauso darbščioms šei- 
sisakydami kas kam ant širdies minmkėm: Marijai Bačkaitienei,

pat didėlė padėka priklauso do
vanų aukotojams: Kazimierui 
Spakauskui, Feliksui -Blauzdziui

Mikailienė. Meninę programą at
liko Windsoro tautinių šokių vie
netas, vadovė Eleonora Stane- 
vičiūtė-Holms. Pašoko keturis 
šokius: , Audijėlę, Blezdingėlę, Į 
Jonkelį ir Kepurinę. Akordio-l 
nistas Vytautas Petrauskas. Po 
programos-vyko vaišės ir apžiū
rėjimas meno parodos, kurioje 
buvo daug gražių ir vertingų ek
sponatų-. -Publikos atsilankė -per 

ta, Brion John Smith ir Stefa- du šimtus. Plačiau apie pačią 
nija Kaunelienė, Lietuvių Bicen- parodą sekančią savaitę, 
tennial Komiteto vicepirm.

19 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, sek
madieniais atidaryta nuo 12 vai. 
dieną.

’ Parodą atidarant pirmoji žodį 
tarė Rene VonDewater, Institu
to pirmimnk. sekantis kalbėjo 
Judge Paul Komiver, Kelly Eri-

jose, kurios truko dvi dienas
— trečiadienį ir ketvirtadienį
— mažiausiai 416 celebrantų 
buvo suimta.

Oslo, Norvegija. — Vienoje 
chemikalų įmonėje per 80 my

A. Sukauskas

sprogimui šeši darbininkai 
•dingo irt prisibijoma, kad žuvo. 
Dėl kilusių nuodingų dujų apie 
200 šeimų įmonės kaimynystė
je, buvo laikinai toliau išga
benta.

stovėjo. Atrodė gana nupširdūs 
išsireiškimai. Bet jei ne ukrai
nietis, tai Lietuvos iš komunistų 
vadavimas būtų likęs užmirštas.

: Atrodė lyg kad Bendruomenės

žę dangaus karalystę budavoti, 
o ne Lietuvą vaduoti.. Mat, vys
kupas Vincentas Brizgys jau se
niai buvo winnipegieciams pasa
kęs, ka<j “Dabar Lietuva yra 
Visagalinčio valioje”.

Kazys Beniušis

Stefanijai Paulikiėnei ir Bronei 
Sukauskienei,' kurios pagamino 
netiktai maistą, bet paaukavo 
kugelį, koldūnus bei pyragą. 200 
kp. Valdyba reiškia’padėką vi- 
soms-ir visiems, kurie bet ko
kiu-būdų prisidėjo prie išvykos 
pasisekimo. ' '

Minėsime Tautos šventę

Tautos šventės minėjimas 
įvyks rugsėjo 26 d. 12 vai. 30 
min. Kultūriniame centre. Pa-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO- 

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen. — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 
e > metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 

rūpinimą. _ _________ -________----- ------------ — $8.00
Dr. A. J. Gussen.— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_________ $3.00
Minkštais viršeliais tik_____________ ;--------------------- $2.00

Dr?A/j. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONES,
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik —________$2.00

. Galimi taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus Čekį arba money orderį, prie
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

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

t ■■ .......... .... ■! ■ I *

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
*404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Rieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi. Utiygą kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas trendies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
173h So. Halsted Street, Chicago, Ulinoi* 60608

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

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuosė" ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu- 
vc^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
lį, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMfi. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J.imin.., A KISS IN THE DARK. PikantiSki, Ir Intymiu ntmtyldQ 

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

Dr. Juozas B. Končių t, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijom 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja $2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija- 
211 pst Kaina $3.00. Kietais viršeUais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gan m a įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaida.

NAUJIENOS

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio oirmos 
dienos. - • .

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki 

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
"VTENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metai*. TEL. 421-3070

Istalgoe pietnoae kiemą* automobiliam* pastatytL

i

— MAUJIENOI. CHICAGO t, IU.— Wednesday, September 22, 197A*
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, BL 60608.
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1739 South Halsted Street, Chicago, IH 60608
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(tikos reikalu. Jis yra įsitikinęs, kad Amerikos santykiai 
I su Sovietų Sąjunga pasunkėsią, nes kaip Carteris, taip 
ir prezidentas Fordas kampanijos metu pareiškė, kad 
jiedu griežčiau dabos sovietų valdžios žingsnius. For-j 
das Vladivostoke buvo pasižadęjęs siekti detentės, ma-! 
žinti abiejų valstybių įtampą, o čia dabar jis krašto gy-! 
ventojams pasakoja, kad su Sovietų Sąjunga jam teks 
griežčiau elgtis, daboti, kad ji pildytų tarptautinius pa- į 

sižadėjimus. Toki pareiškimai, anot Brežnevo, silpnina I 
detentę. Toki pareiškimai verčia ji rimtai susirūpinti] 
ateitimi. *

Harrimanas stengėsi Brežnevą įtikinti, kad Ameri-f 
koje rinkiminės kampanijos metu politikai kartais pa
daro vaizdesnių pareiškimų, bet Amerikoje kitaip neį
manoma, Amerika yra demokratinis kraštas, kuriame 
žmonės turi teisę laisvai išrinkti savo pareigūnus. Dau
giau balsų gaus tas pareigūnas, kuris įtikinamiau pa
kalbės. Pasikalbėjimų metu paaiškėjo, kad Brežnevas

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, nuo
9 vai. ryto iki 5 vah vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

visi komunistai laisvų rinkimų bijo. Jie bijo laisvų rin
kimų pačioje Rusijoje, jie tų rinkimų bijo ir Amerikoje. 
Jeigu Brežnevui reikėtų pravesti tokius rinkimus, kokie 
vedami Amerikoje, tai Sovietų Sąjungos gyventojai nuš
luotų ne tik Brežnevą, bet ir visą komunistų partiją. 
Brežnevas kalba apie “rinkimus”, bet istorijon jis pa
teks, kaip didžiausias bet kokių rinkimų klasto jas. Jo-

Lietuvos nepriklausomybės laikais Aly tuje pastatyta dviaukšte mūrinė mokykla

Brežnevas bijo rinkimų
Leonidas L Brežnevas, Sovietų Sąjungos galingiau

sias valdovas, bijo laisvų rinkimų. Jis oficialiai yra So- . . . ..... _ .. . . , .. , e, . / • T „ • ■> + kių krašto gyventojų rinkimų Rusijoje nebuvo nuo 1917vietų Sąjungos komunistų partijos pirmasis sekreto-1 \ „ 4. t> - n x • . ,
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EFRAIMO SEVELOS ROMANAS SU

metų spalio perversmo. Bet Brežnevas klastojo net ko
munistų partijos rinkimus.

Šį pavasarį Maskvoje vyko Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos konferencija. Ta konferencija renka ko
munistų partijos pareigūnus, o šie jau skiria įvairių 
respublikų komunistų'partijų pirmuosius sekretorius, 
rekomenduoja aukščiausių tarybų pirmininkus, vyriau
sybių pirmininkus ir kitus pareigūnus. Bet reikia neuž
miršti, kad tas pats Brežnevas rinko ir tvirtino partijos 
atstovus į Maskvoje vykusį partijos kongresą. Į kong
resą negalėjo patekti nei vienas komunistas, kuris nebū
tų pritaręs Brežnevo vedamai politikai. Kartas nuo kar
to Rusijos komunistų partijoje atsiranda opozicija tam 
pačiam partijos centro komitetui,- bet Brežnevas taip 
viską sutvarkė, kad nei vienas opozicijos kandidatas ne
patektų atstovu į Maskvos konferenciją. Į Maskvą ga
lėjo vikti tiktai Brežnevo parinkti ir įgaliojimus turį 
žmonės. Tie “atstovai” buvo pasižadėję “rinkti” tokius 
žmones į partijos centro komitetą, kokius partijos vado
vybę jiems nurodys. Aiškus daiktas, jie išrinko Brežnevą 
pirmuoju partijos, sekretorium, ■ o šis panašiu būdu jau 
/‘rinko” kitus partijos ir valstybės pareigūnus. ’^7 •

Brežnevas iš anksto taip viską sutvarkė, kad parti- 
Kito tokio jos kongrese būtų tiktai jam palankūs. Netenka stebėtis,

rius. Visi kiti partijos sekretoriai privalo klausyti Brež 
nevo, pirmojo sekretoriaus. Visi sovietų vyriausybės na
riai privalo klausyti pirmojo sekretoriaus, ministras Už
tenka Brežnevui parašyti kelis žodžius, kad sovietų imtųsi 
žingsnių Brežnevo nurodymams vykdyti. Dažniausiai 
užtenka Brežnevui paskambinti telefonu, kad sovietų 
valdžios atstovai vykdytų galingiausio žmogaus valią, j

Kad sovietų generolai ir įvairiausi karo vadai taip 
pat Brežnevo klausytų, tai praeitais metais jis pasis
kelbė so vietų, karo jėgų maršalu. .Maršalo lazda jam bu
vo įteikta pusiau paslapčiomis, be didelės pompos, kad 
kartais patys kariai įiepąkeltų balso už maršalo titulo 
davimą žmogui, kuris niekad nedalyvavo ir nevadovavo 
jokiam mūšiui karo lauke. Anksčiau jis buvo politinis 
raudonosios armijos komisaras, o vėliau, kai maršalas 
Grečka pasakė kad jis nesigailėjo pinigų ir kitokių turtų 
sovietų kariuomenės atomo ginklais apginkluoti ir. kad 
be Brežnevo sovietų karo vadams būtų nepaprastai sun
ku gauti iš vyriausybės visus reikalingus pinigus ir žmo 
nes atomo bomboms gaminti. Brežnevas kariams padė
jęs, todėl ir buvo pasiūlytas kovos lauke nebuvusiam 
“generolui” maršalo titulas. ‘ į

Brežnevas yra nepaprastai galingas. 7” 
galingo pasaulyje žmogaus dabartiniu metu nėra. Bet kad jis ir vėl buvo “išrinktas” pirmuoju partijos sekre
tas galiūnas bijo paprastų rinkimų. Buvęs JAV amba- torium. Rusijos komunistai dalyvavo vienintėliape lais- 
sadorius Maskvoje W. Averell Harriman tris valandas varne Rusijos steigiamojo, seimo rinkimuose-ir ten žiau- 
su Brežnevu kalbėjosi įvairiais Amerikos rinkimų rei- riai prakišo. Vėliau, kai buvo suruoštas “spalio pervers- 
kalais, o kai baigė pasimatymą, tai ambasadorius pa- mas”, tai Rusijos steigiamąjį seimą, išvaikė. 1921 ne
reiškė, kad Leonidas Brežnevas bijo Amerikos rinkimų, tais Kronštadto jūrininkai reikalavo laisvų rinkimų į 
Pasirodo, kad galingiausias valdovas labai atidžiai seka (Rusijos darbininkų ir darbo valstiečių tarybas, bet caro 
Amerikos prezidento rinkimus. Jis atidžiai sekė demo- < armijos karininkas Tuchačevskis; Trockio padedamas, 
kratų ir respublikonų konvencijas. Jis žino apie šuva-! išžudė tūkstančius jūreivių, o likusius išsiuntė prievar- 
žiavusių demokratų partijos atstovų nutarimą išrinkti

komunizmą, Kelionėje turi 
progą išgelbėti milicijos veža
mą mergaitę, bet reikėtų atsi
sakyti ištaigingo gyvenimo. 
Kaip elgtis? Spręsdamas tokį r l ’klausimą daug ką prisimena, 
svarsto ir pasakoja, kaip su 
kraujo aukomis komunistai, už 
valdė Lietuvą-.

Daug istorinės Liesos

versdamas. Romano herojus 
Algis Požėra su juo susipaži
no, nes ir jo poemas Šimkus 
ne tik vertė, bet ir pataisyda
vo" Šu Šimkute į artimą draū- 
gystę įsitraukė.

Yra aprašymų, kaip Stalino 
užsispyrimu imtasi lietuvių 
tautą išnaikinti; kaip Sibire su 
sidarė - “Mažoji Lietuva”. Žiaii 
rids scenos, kaip buvo naiki
nami “miško broliai”, kiltie 
priešinosi okupantams. Nėi 
vieni nei kiti nelaisvėn priešo 
neimdavo. Okupantas miško 
brolius tik tiek nelaisvė j e lai
kydavo, kol paslapčių iš jų iš
plėšdavo, o vėliau, kūnus panie 
kai išmesdavo. Miško broliai 

—lietuviai nė tik rusus okū- 
pantus naikindavo, bjėt ir suvis

LOS ANGELES, Gal. — Vie
tinis knygų pardavėjas Vacys 
Pnižgintas nuo rugsėjo pradžios 
pirkėjams p įsiūlo neseniai į rin 
ką paleistą naują anglišką kny
gą f “Truth Is For Strangers — 
A Novel About A Soviet Poet”. 
Autorius Efraim Sevela — žur
nalistas, filmų 'direktorius ir 
rašytojas, iš Sovietų S-gos iš-i 
leistas su pirmąja žydų grupe Į
emigruoti į Izraelį, dabar su Efraimo Ševeloš knyga — 
žmona ir dviem vaikais gyvena žūriiąiistinis romanas. Istpri- 
Jeruzalėje. Knygą spausdino nės. tiesos momentai atjtpriąūš 
garsi amerikiečių leidykla Dou- kūryba apipinti. Dąūg soviėti- ... . L. ' j pciAj.uu.0 ucuAiuuaYU, vti iA oavipmo gyvenimo tikrovės, daug. 1 :. Y. T •‘-c kius lietuvius, kurie okupan-apie lietuvius ir Lietuvą .para . 1 . n T -/ T; x - . - , tui talkininkaudavo,syta. Lietuviai is slaviškųjų, ir *

kitų sovietijos tautų išsiskirią 6‘EvėfjTbody is nothings, 
ne tik savo išvaizda,- ąpsirėugi .Russia^ which is killing us. 
mu, bet ir gyvenimo būdu ėsį aĖd America, which kėėps sL 
ppanašesni. - . lent.Thėjr are^ 3111shiL Tte4-

re is duly.- \ my siiffferiiig LiU 
Primenama, kaip A. Smeto- L my

nos valdymo laikais. kpmųnis-(lah^..-;
tai kalėjšman ^sodinti, kaip įgygoj .55 Įjuslstpyjė šu.šitbkia' 

simpatija LiėfuVai rašonia.
(Bus daugiau)

bleday & Company, Inc.; Gar
den Gity, New York, 1976 m; 
Kaina $6.95.

Aplanke,, be trumpučių ži
nių apie autorių, yra ir jo fo
tografija. Romaną iš rusų kal
bos vertė Antonina W. Rouis. 
Išspausdinta turinio santrau
ka. Algis Požėra esąs žymus liė 
tuvis poėths, komunistų pąrti- __  _
jos garbintojas. Laurai ir> išti- partietis Jenas Šimkus su šei-|s- 
kiriiybė garantuoja' lengvą gy
venimą ir saugią ateitį. Iš Mas
kvos į Vilnių keliaudamas su
sipažįsta su jauna lietuvaite, 
kurių milicija Vežė į Lietuvą, 
į teisiną. Algis Požėra jaunys
tėje buvęs gabūs ir. daug vilčių tų pripažintas nekaltu (rėabi 
sukesliantis rašytojas, bet da
bar tik partijos marijonetė, an- Maskvoje gyvendamas verčia- an
traeilėmis poemomis garbinąs si lietuvių raštus į rusų kalbą’ ža turės įj(je]ių sunkumų, jeigu

ma 1936 metais pabėgo į So-Į 
vietų ‘ S-gą,- bet 1937 m:; Stalu1 
no laikais pakaltintas, 'ištrem
tas į Sibirą, jo žmona žyde atš 
kirai kalinta, o duktė auginta 
vaikų namuose. Tik po' 20 riie-

lituotas), susirado šeimą ir

žiavusių demokratų partijos atstovų nutarimą išrinkti tos darbams. Valdžią pagrobusieji bolševikai iieleidb skirti komunistai. Stalinui mirus, didžiausiu /rinkimų 
Jimmy Carterį savo partijos kandidatu prezidento pa-' nei vienų laisvų rinkimų pačioje Rusijoje ir rusų paver- klastotoju pagarsėjo Leonidas Brežnevas, todėl nėra ko 
reigoms, o dar didesnį dėmesį jis kreipė į respublikonų gtuose kraštuose. Rinkimai jiems pavojingi, nes jie žino, stebėtis, kad jis laisvų rinkimų net Amerikoje bijo. Jį 
partijos konvenciją. Jis Harrimanui pasakojo, kad jį kad vyriausybėje jie galės išsilaikyti, jeigu “rinkimus” šiurpas pakrato; kai pagalvoja kad ir rusai gali laisvų 
gąsdiną abiejų partijų vadų pareiškimai detentės poli- klastos. Anksčiau “rinkimus” klastojo Stalinas arba jo rinkimų pareikalautt : •

“Everybody is nothing. a.:

They are all shit. The-

Ekonomistai abejoja

ralinės valdžios žymūs ekonomis- 
tai, stebėdami vertybės popierių 
.rinką, numato, kad ateityje' kra- 

. što ūkis ir vertybės popierių bir-

iki ateinančių metų sausio mė
nesio pabaigos, tvirtai neviršys 
Dow Jonės tūkstantįes talkų.' -

šiais metais akcijų verte bu
vo pasiekusi Dow Jones biržoje 
11 karta 1,000 taškų, bet ir vėl 
krisdavo žemyn.

J. VENCLOVA
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TĖVAS IR SŪNUS

BARZDUK1NIAI KŪTVĖLOS
(Atkelta iš 3 psl.)

- T -P y ‘4.-’ - - į

Ta kūtvėlų demonstracija ge 
ram lietuvių vardui tik paken 
kė, o ląisvipimo bylos nei kiek 
nepalengvino. Tebuvo tik mesi 
kos patarnavimas Hetuviams.

Mums, lietuviams labai svar 
bu aukštuosiuose Amerikos 
sluoksniuose įsigyti gerą var
dą ir surasti kuo daugiau sau 
palankių žmonių. Pildami ant 
valst prezidento galvos papla 
vas, to mes nepadarysime. Tai 
turėtų būti aišku kiekvienam, 
bent kiek protaujančiam lie
tuviui. A. Pleškys

I svorio RAITO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
į KIEKVIENA diena butini krikščioniui

"Tu paruoši mano akivaizdoje, mano prispaudėjams stebint. Tu pa
tepi itieįufni mano galv#. Mana taurė sklidina. "—Psal. 23:5.

I Religinių stalų yra daug~ ir ant jų dedami įvairūs, skirtingi ir vienas 
kitam priešingi pamokslai. Didžiumoje ant tų stalų padėtasis maistas yra 
sugadintas jo parengėjų neišmanymu. Kai kuris yra surūgęs ar supelėjęs,

* nes yra užsilikęs nuo tamsiųjų vidur-amžių. Ant religinių stalų kartais de- 
darni patys *yęlpjų pamokslais (2r. 1 Tim. 4:1). Tpdėl apaštalas Povilas 
duoda štai kokį patarimą: M Jūs negalite dalyvauti prie Viešpaties stalo ir 
prie piktjų dvasių stalon. (1 Kor. 10:21). Mes juk turime Viešpaties stalą 

. ant kurio yra padėtas sveikas, tinkamas ir gaivinantis maistas, dieviškos 
I tiesos, ypatingai prirengtos tikėjimo namiškiams. Prie to stalo gali ateiti vi

si, kurie alksta n* trokšta teisybės ir tokie bus pasotinti.
Visi fino, kad mirtis yra fi*uri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 

I rusieji? 1 i< klausimą atsako knygutė '“'Viltis po mirties4', kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAITO TYRiNSTOJAI

šie rinkimai įvyks šių metų jotų Sov. Sąjungos naudai, o J. 
lapkričio mėn. 2 d. Jie yra la- A. V-bių silpnėjimui. Šiuo savo 
bai reikšmingi Amerikai ir net žygiu (Sdilesingerio iš posto 
visam pasauliui. Nuo preziden-. pašalinimu) Fardas aiškiai pa
to palitikos dažnai priklauso1 rodė savo nesavaraukišk urną, 
valstybių gerovė, taika arba net!galvojimo stoką ir neturėjimą 
karas. Todėl ypač šiais nėra-į valstybės galvai — vadui reika- 
iniais laikais — atominiame lingu bruožų, bei netinkamumą 
amžiuj labai yra svarbu išrink-Į būti prezidentu sekančiai ka
ti gerą, tam postui tinkamą pre'dencijai, į kurį postą jis ver- 
zidentą. , įžiasi ir respublikonų partijos

nominuotas prezidento kandi
datu.

Demokratų kandidatas į pre
zidento postą Carteris pamatuo 
tai įvertina Schlesingerio patrio 
tiškumą bei valstybingumą ir 
viešai žada jį paskirti į aukštą, 
ątsakomingą postą, jei jis, Car
teris, būtų išrinktas preziden
tu.

Dėl Schlesingerio pašalinimo 
labai nustebo ir apgailestavo J. 
A. Vbių patriotai ir demokrati- 

'nįų valstybių galvos bei kiti žy
mūs žmonės ir nusprendė, kad 
Fordas ir toliau darys Sov..Są
jungai nuolaidas ir neapsiri
ko.

i Sov. Sąjunga, norėdama už
grobti visą pasaulį, smarkiai 
ginkluojasi ir nori baigti pra- 

Sov. Sąjungai ultimatumą tuo- lenkti J. A. V-ves apsiginklavi- 
jau išgabenti iš Kubos savo ato mo srityse, šį, faktą įvairiu lai 
minius ginklus, ką toj į sąjunga spaudoje pabrėžė ir pabrė

žą bent keli Amerikos žymūs

JA. V-bių prezidentų buvo bė
rų ir blogų; jų sąrašas prieš 
kurį laiką buvo paskelbtas Nau 
jienose. Labai geras preziden
tas buvo Lincolnas. Jis savo 
patriotiškumu, -drąsa,sumanumu 
ir valdovo gabumais laimėjo 
Amerikos pilietinį karą — ne
leido jos perskelti į dvi dalis.

Jeigu tuomet Amerika būtų 
buvusi suskaldytą, tai šiandien 
nebūtų kam atsverti Sov. Są
jungos jėgos, kuri seniai trok
šta ir atvirai skelbia savo tiks
lus užgrobti visą pasaulį.

Be to, Lincolno ryžtu Ameri
koje buvo panaikinta vergija.

Kitas drąsus aiškiaregis ir di 
delis patriotas buvo nužudyta- 
sai jauniausias prezidentas Ken 
nedy. Jis, kaip žinoma, davė

DE7 . O S>7*2

DR. W.EISLN-EI SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
” GINEKOLOGINĖ CH1HURGIJA
4132 So. Kedrie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal. susitarimą. Jei neat-
siliepian skambinti MI 3-0001.

Telef. BE 3-5893

ir padarė.
generolai ir admirolai (net

Per šiuos rinkimus mums rei esantieji atsargoje) ir kitų vai- 
kia išrinkti panašų prezidentą j stybių žinovai

GYDYTOJAS IR "CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. C A. V. JUČAS 
4894441 - -561^605

ODOS LIGOS r- CHIRURGIJA 
1002 N? WESTERN AVL 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

aukščiau du minėtuosius prezi
dentus. Tuomet J. A. V-bių vai 
ras būtų tinkamose rankose. Re 
spublikonų prezidentas Nixo- 
nas ir jo parinktas viceprezi
dentas Agnew, kaip žinome, bu 
vo neverti savo postų. Abu tu
rėjo atsistatydinti. Nixonas 
sikopromitavo vadinamoje 
tergato byloje, o Agnew — 
teisėto pasipelnimo byloje.
xonas su Sov. Sąjungos dikta
torium Prežnevu ^įvedė 'detentę, 
kuriai pademonstruoti jie abu 
susitarė, kad erdvėje susijung-

su-
Wa
ne-

Ofiso tel.: HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98G1

dr. i. Iškauskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 71 st STREET

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

Trečiadieniais uždaryia.

DR. FRANK PlfCKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETU V1SKAJ
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses .
pagal SūSitaritną Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

Vai.: anizad. nuo I-L4 p0 pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef.: 776-2880 y
Neujes rer telef.; 448-5545

DR. VYT. TAURAS ” 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

Pagal susitarimą.

erdvėlaiviai. Šiam nereikalin
gam tikslui reikėjo išleisti, daug 
iš Tnokesčų mokėtojų surinktų 
pinigų.

Viceprezidentas Fordas po R. 
Nixono atsistatydinimo pradė
damas prezidentauti, pareiškė, 
kad jis tęs Nixono užsienio po
litiką ir Įvykdys minėtą abiejų 
erdvėlaivių orę susijungimą, 
kas ir buvo padaryta.

Prezidentas Fordas prieš ku
rį laiką pašalino savo gynybos 
sekretorių už tai, kad jis, žino
damas Sov. Sąjungos spartų 
ginklavimąsi, reikalavo, Fordui 
prieštaraujant, priimti pakan
kamai didelį karo biudžetą ka
riuomenei gerai apginkluoti ir 
nuo to reikalavimo neatsisakė. 
Sov. Sąjunga nenorėjo, kad J. 
A. V-bės gerai apsiginkluotų ir 
viešai reiškė savo nusistatymą 
prieš gynybos sekretorių Schle- 
singerį.

Kad Sov. Sąjunga būtų paten 
kintą,Fordas, tai sąjungai patai 
kaujančiam valst. sekretoriui 
Kisingeriui įsakmiai prašant, 
pašalino Schlesingerį iš jo pos
to, kad detente dar gražiau bu-

1 J. A. V-bių Laivyno sekreto
rius Middendorf taip viešai pa
sakė: “J. A. V-bių Laivynas tu
ri skubiai pradėti masinės lai
vų statybos programą arba lik
ti bejėgiu apginti Jungtines 
-Valstybes. Sovietai laivų stato 
90 nuošimčių daugiau kaip Jun 
gtinės V-bės, kurios nuo 1970 
metų 50 nuošimčių sumažino 
savo laivyno augimą.” - Jis dar 
pasakė, kad truks nutro iki -7 
mėtų laivynui atstatyti. (Nau
jienų Nr. 98, 1976). O vienas 
Vaakrų Vokietijos generolas 
privačiai ištyrė ir apskaičiavo, 
kad Maskva karo atveju galė
tų per labai trumpą laiką oku
puoti visą dabar laisvai gyve
nančią vakarų Europą, kad ru
sai prieš vakarų Europą turi iš 
dėstę 150 gerai ginkluotų ka
riuomenės divizijų, tarp kurių 
100 divizijų yra žygio par uoš
vyje, 5.0 divizijų sudaro tankų 
ir šarvuočių daliniai, kitos 50 
divizijų yra gera motorizuotos 
ir giknluotos — judrūs pėsti
ninkų daliniai; be to, vakarų 
fronte rusai turi 4000 lėktuvų 
ir Karpatų kalnuose bei Ukrai
nos lygumose gerai suslėptas 
atoiuines bombas, nešančias ra
ketas (Naujienų Nr. 73, 1976

VĖL 154 ŽMONĖS ŽUVO 
LĖKTUVUI UŽSIDEGUS

ISPARTA, — Turkija. Turkų 
keleiviniam lėktuvui Boeing 
727 skrendant per kalnuotą Tur 
kijos pietvakarių dalį užside
gus ir susprogus, vaši 154 žmo
nės žuvo. Iš jų 23 buvo turkai, 
kiti buvo vokiečiai, italai ir 
olandai turistai. Lėktuvas nak
ties tamsoje skrido per kalnus 
ir atsimušė į Karakaya viršūnę. 
Turkija tebeturi liūdną didžiau 
siu skaičiumi viename lėktuve 
žuvusių keleivių rekordą—Tur
kų oro linijos lėktuvas DC-10 
1974 metais koyo mėn. ties Pa
ryžių nukrito užmušdamas vi
sus 346 keleiriųs.

Nežiūrint kais laimės 
rinkimus

- t-

WASHINGTQNAS. — Būk 
tai yra rodančių ženklų, pasak 
US News and World Report žur
nalo, jpg nežiūrint kas preziden
tinius' rinkimus .laimės, ateinan
čiais metais bus kiečiau kalba
ma su Sovietais, bus prisilaiko
ma kįestesnės politinės linijos.

Brookings Instiįąjto tyrinėji
mo daviniais, galimumai susi
kirsti šiltais ginklais su. Sovie
tais yra dideli ir tai reiškia nuo
latinę grėsmę laisvajam pasau
liui.

Lietuviu Žagarės Uubo poatosto- 
ginis susirinkimas įvyks sekmadieni, 
rugsėjo 26 d.. 1:00 vai. popiet Jono 
Stitiliaus salėje. 4346 So.. California 
Ąve. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug reikalų aptarti. Bus ir 

(vaišės.
Rožė Didžgalvienė, rast.

GEORGE J. CHERNAUCKAS (Chernak) 
Gyv. 1424 S. 50th Avė., Cicero, III.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

riCj Aparatai - Protezai.. Med. Ban 
3^ dažai. Speciali pagalba kojom* 

(Arch Su^pvrts) ir t. t.

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 
Telef..- PRospect 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 

piu papuošimui ir sezoninės 
lapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT$/yii AS) 

DAUBARŲ SONUS
’ ", L ' -M-

5525 So. Mariam Ava. — 586-1220

remkite tuos Biznierius. 
KURIE GARSINASI

PERKRAUSTYMA!

M 0 VI N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdrausta* perkraustyma* 

H jvairiv atstump. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

2443 WEST 63rd STREET 
r«l«fofMi: PR 8-0833 Ir PR 80834------- —--------- - ------------------------- -

Dažnokai būna ir daugiau įs
pėjimų J. A. V-bių prezidentui 
Fordui ir jo sekretoriui Kisin
geriui apie Sov. Sąjungos rim
tai gręsiantį pavojų Amerikai. 
Net Raudonoji, Kinija įspėjo 
apie tai prezidentą Fordą ir 
kenksmingumą Amerikai dėl 
jos sąžiningai vykdomos detan- 
tės komunistų naudai, o Ame
rikos žalai. Fordas tos Kinijos 
valdovui į tai pasakė, kad Sov. 
Sąjunga turi atominę bombą, 
todėl, karo išvengimui, reikia 
toleruoti Kremliaus žygius — 
sugyventi, laikytis* detentės nuo 
statų. -

Mirtinai sužeista 
garbes studentė

ČIKAGA. — Pykčio pagautas 
19 metų jaunuolis W. L. Jack- 
son rugsėjo 16 mirtinai sužeidė 
pasižymėjusią mokslu 17 metų 
mokinę Barbarą Thornhill, kai 
ji savo namuose ramiai žiūrėjo 
TV. Peršauta mokinė guli ligo
ninėje pavojingoje padėtyje. Jos 
galva yra peršalta ir kulka te
bėra jos smegenyse.

“Karingas” jaunuolis Jackso- 
nas priklausė gatvės gengei. Jis 
policijos yra suimtas. Jo bute 
policija rado 4 pistoletus jr 2 
šautuvus.

MAKQUEfTE FUNERAL HOME
A,/' 2533 W. 71st Street
t. Telef.: GRovehill 6-2345-6

46 ® 1410 So. 50 th Aye., Cicero '
■ ' 'Telef.: TOwntall 3-2108-6

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
i’ AIKŠTĖ TUTOMOBIUAjlS PASTATYTI
7

Lai^otuvią Direktoriai

LZEIKAWANS
Šv. Pranciškaus Seserų 1-mas sky

rius rengia Bunco žaidimus šeštadie
nį, rugsėjo 25 diena 1:00 vai.* popiet. 
3345 S. Morgan Št Auka $1.00 as
meniui. Bus geru dovanu ir kavutė 
po žaidimų. Visus kviečia kamisija 
ir valdyba.

Rožė Didžgalvienė, rast.

SUŠIKINKIMU

PRANEŠIMAI

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

4805-07 So. HERMITAGE AVENUE
i . V T V® ’S* - •=. V* >' f* . »" ' į -

TeL: YArds 74 741-1742

Mirė 1976 m. rugsėjo 20 d., 7:30 vai. vak., sulaukės 92 metu am
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

‘ X . , ...

Paliko nuliūdę: duktė Florence Devience, sūnus Raymond, jo 
žmona Frances, 6 anūkai, 9 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami. Velionis buvo tėvas mirusių Edward ir Joseph, ir brolis mi
rusių Vinco ir Kazimiero Chernauskų.

Priklausė Cicero Eagles ir CTA Union Division 24. Velionis dir
bo daugelį metų Vance Funeral Home.

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje. 1424 S. 50th Avė., Cicero, III.
Penktadienį, rugsėjo 24 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydimas iš kop

lyčios į §v. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Queen of Heaven Mausoleum.

Visi a. a. GEORGE CHERNAUCKO giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

4X30-34 So. CALIFORNIA AVENUE
' Telefonas: LAfayette 3-0440

- , . ' WS&TW • -Jr' A / • 4 ‘

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių y-- . • 
Laidotuvių
Jirek torių |

Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
irnaktį.

Nuliūdę lieka: 
Duktė, sūnus, anūkai, proanūkai.

Laidotuvių Direktorė Jean Vance. Tel. 652-5245.
ANTANAS M. PHILLIPS

TOMAS Ui LAURYNAS LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

RIMTA KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Nau|l«no>« galima gaufl puikiu knY9V» kunot papuoi fcxt kokl^ 

knvgu ir ląnfyną.
Aleksandrai Pakalniškis, MES GRĮŽTAME, {domūs jaunų dienų 

atsiminimai ir tvftoų bei vietų * aprašymai, skaitomi' kaip ro
manas. 367 psl. Kaina $5.

A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Dr. Katya Griniui,
-V* ziais virtHUia
Prof. Vacį. BirfiUa, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO^ 

RUX; idalis grista — ^3,uu. minusiais va
H&hara - SŽ.UO; (I’dalis 225 jhSia - *3-00 mink* 
tais vlršeltida —....\ė............. ------- -----------

Henrikas Tonvii — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės fr*Labguv6s apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir obkumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. Kaštonai, TARP tALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūne, f KIS iR VIENA, jaunystes elsiinuumaj
170 psl. ...................... ................... -

Ą\. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 
puslapiai ,,... T------ :LXX—- -—

Kny<a* uzsakAUĮ (^£1* ck išlaidoms
jį A U J i E į OS,

1739 s. Hąi«^ gį, (Msib ftb feosok zr M HM® j

BUTKUS - VASĄĮTĮS
1446 So. 50th Avę^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

ATSIMINIMAI IR MINTYS. U loma*
338 'psL Kiina SO Ou. Miniotais virs

Gra-
S5.00

$2.00

$3.00

U.00

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 74213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGH WAY. Palos Hills, HL 974-4410

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 74911

MAUJ'IMO', CHICAGO I. ILL.— W»dn«*d«y, September 22. 1974.



SAVAMOKSLIS D1EVD1RBIS VAKARUOSE ■ssįį vykti j pamokus, kurios buna t HELP WANTED AMALE 
w ... _ ___________ _ _ _____ 9 '

.... v ' ... ... — dudienio St. Vincent ifidky^lęįnv-r:
Uer)>iauu Tamstos. •Siunčiu špokfriyęibk“ jfaūkšSelių,-pilnus " © ‘ Įtarp Fermanagh ir Westminster

įdomų straipsnį. Paskaitykite. įvairių patronų ir Šventųjų fi- _ Jonas IMekkis iš Roekfor- gatvių j)rm Roscevalles. XūlU
* -‘1 gūrų. ' - ..........................

“A > patylomis prižadėjau sa 
vo Sutvertojui panaudoti 
talentus didesnei Dievo 
bei”, pasakė savamokslis 
ptorius jį aplankiusiam 
Diego Union atstovui.

Trys aukštos, intrikuotai iš^kimą savo mielam broliui, kar- mano Galinausko, taip pat Ber- 
drožįnėtos religinės koplytėles į^į įjy juo siunčiame gerus linkė nadetos Aušrotaitės ir Eugeni- 
(shiines), padarytos lietuvio jimus, o gerą žinią apie naują jaus JRovo vestuvės buvo rugsė- 
pabegėlio, pašvęstos Dievui, prenumeratorių p. Praną Biel- jp JĮ į; TorontoJlietuviu Prisi

baigiu es celebrate Family’s Es- Jungtinėms \ alstybėms ir lie-‘skį pranešame visiems Naujie- k£linM> parapijos bažnyčioj ė. 
cape From WWII Soviets, Ger! tuviams, kurie mirė sovietams nų skaitytojams. 1 ‘ ~ -
mans”.

Autoriaus Richard T. Rua
ne, The San Diego Union šta-

Su pagarba. Emil Maniat, 521 
Orange Ave., Sp. 91, Chula 
Vista, Ca. 9*2011.

Malonus Naujienų skaityto
jas Emil Mamai atsiuntė The 
San Diego Union dienraščio 
sekmadienio, rugsėjo 12 dienos 
straipsnio iškarpą su trimis fo 
to nuotraukomis ir peri visą 
puslapį antraštėmis: “Shrines 
Are Refugee’s Thanks To God.

REAL ESTATE
j HELP WANTED * 

DAY/NIGHT FOREMEN 
^For steel warehouse.

Must have leadership ability & me-

Fluent English and Lithuanian re
quired.

$17,000.00 SALARY. 
482-7503.

do atsiuntė $31 ir tokį laišką: lesniųosius Lituanistinius kur-)
“Prašau siuntinėti Naujienas sus studentai registruojami rug'^^ical^backgroimd11 

savo broliui Pranui, gyv. Gloucester Išėjo 27 ir 28 d. 7 vai. vak. West j —
__ Z -i,. A   -.III, _ _ _ ..4 _ _ t. . ,1 1 mi nrin TIT rxriv*ear“ mieste, Anglijoje, nurodytu ad- Park mokykloje, prie Blodr ir 

skul resu. Jei būtų kokių klausimų, Dundas galvių; Studijos prade- 
Dėkojami damos spalio 5 d.

— Ritos Bazgaityiės ir Ro
San prašau rašyti man.”

įp. Jonui už tokį dovanos parin-

— A. a. Sigitas Pranckūpas,
— Toronto lituanisUnėn mo- Jgabus žurnalistas, beidradarbia 

kyklon šiemet užsiregistravo Vęs Naujienose- ir Nepriklauso- 
‘ ’ moję Lietuvoje, staiga mirė šir

bo rašėjo straipsnvje simpatiš- ta krvžiaus formos su Kristaus byklos vadovj’bę kviečia visus .’smūgius rugsėjo 10 d. savo, 
Dau-!figūra centre, dominuoja kitas mokyklinio amzjaus vaikus at-’

dominuojant per ir po Antro
jo Pasaulinio Karo.

Aukštoji koplytėlė, pastaty- tik 1? naujų mokinių, todėl mo

WATCHMAN
4 day — 40 hour week. 

$3 per hour to start
MUST SPEAK SOME ENGLISH.

1432 West 21st St.
Call Don Edwards.

2264800.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žarna — Pardavimui

REAL ESTATE cob SALE 
Namai,-Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 Vr. Cermak Roa<’ Chicapn I? Virginia 1-71X1

kai aprašomas lietuvio 
manto Cibo ir jo šeimas — žmo 
nos Adelės ir dviejų sūnelių 
Vidimanto ir Kantriino kry
žiaus keliai iš grįžtančių ko
munistų rusų antrų kartą pa
vergiamos Lietuvos, iki įsikū
rimo Laisvės Šalyje, sulauki
mo pensijos amžiaus ir atida-' 
vimo pamėgtam dievdirbio me 
nui nuosavoje gražioje gūžto
je Kalifornijoje.

Straipsnyje trys iliustracijos 
vaizduoja jį patį-Daumantą Ci 
bą demonstruojantį vokiečių 
koncentracijos stovykloje pra
moktą drožinėjimo meną, in 
dvi nuotraukos kruopčiai me
niškai jo išdrožtus lietuviškus 
kryžius, ir koplystulpius, lyg

dvi koplytėles grotoje, padary 
toje prie kuklaus Daumanto 
Cibo namo kaimiškoje Vista 
vietovėje.

Cibas tas koplytėles padarė 
“kaip mano asmenišką tribu- 
tą Dviejų Šimtų Metų celebra
cijai ir Dievo pagerbimui už 
suteiktą šiam kraštui palaimą’.’

Metalinės snaiguolės
Jis sako, kad koplytėlės Se

najame Pasaulyje, ypač įžy
mios Baltijos kraštuose, užima 
pora metų laiko vienai pada
ryti. Viršuje jis yra užbaigia
mos metalinių snaiguolių imi-; 
tacijomis, taip pat rankų dar 
bo. Aukšti stulpai, ant kurių 
jos stovi, yra pušies medžio,

Toran te. Velionis ;fcu 
vo~gimęs»Meškučinose prieš ą7. 
metus; -baigė Šiaulių gimnazi-

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

NAMU PIRKIMAS - PARDAVIMAS - VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

Visu 'RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted et„ Chicago’ 111. 60608. — Tel. 254-332Ū
V. V A L A N T I N A S

o figūros — Kristaus, Lietuvos 
patronų šventųjų ir grupė -iš- J?’ tarnavo Geležinkelių .vajdy- 
vargusių pabėgėlių yra išdrož- ^oje. Liūdėti liko-žniona ir dvi 
ta iš lengvai spalvoto alksnio seserys. Rugsėjo 14 d. palaido- 
medžio ' 1^ Anapilio lietuvių kapinė-

Cibas savo figūroms išskap
tuoti vartoja medinį plaktuką 
ir visą rinkinį mažų kaltelių^

Didesnioji koplytėlė yra 
pastatyti groto viduryje^ o dvi 
po 16 pėdų aukščio koplytėlės 
yra' jos priešakyje. Vienoje tų 
pryšakyje stovinčių koplytėlių 
Palaimintoji Mergelė globoja 
pabėgėlių grupę, antroji (kop
lytėlė) yna pripildyta Cibo gįm 
tosios šalies patronais šventai 
siais. Cibas to meno išmoko 
uždarytas kariniame lageryje 
bebėgant nuo sovietų;?.“

Įspūdingos koplytėlės ir 12 
•pėdų aukščio kryžius, pritvir-* 
tintas prie Cibo namo vakari-Į 
nės pusės, artimesniems kai- 
mynams,

IŠNUOMOJAMAS 4% kamb. butas 
2-me aukšte suaugusiems be gyvulių. 
Gazo pečiuku šiluma, gera apylinkė. 
Teirautis po 3 v. popiet. Tel. 376-8956

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-22<

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 

Didelis past rinkimas r$eros rūšies Iva ir I y prekių;’ ”5?*' ’ 
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

1 ——

MOVING — Apdraustas perkraūstymas
Pigrns ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.. .

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

..... — i mi’!1■a—

NARTŲ SKAITYTOJŲ VA.IUS ■
NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisve, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalio 
tiniais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, riet būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platinimo valų kreipiasi l visus lietuvius pasekti lietuv^kos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandine tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų reneswm.
KAINUOJA: Chlcagoje Ir Kanadoje matams — 530.00, pusei metų — $15.00, 

trims men. — $850, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — S14J3O, vienam min. — XL5Q. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai

Prašoma "naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
P39 So. Halsted St,

Chicago, Hl. 60608

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

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

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

□

ADRESAS

HAUJIENOS. CH".A&0 i. fLl — Wtdrmdty, $«pt*mb«r 22, 1976,

se. ■ • V-' - 5 - 'f. 5
— Dr. S. J. Matas, Cleveland, 

Ohio, pakviestas Republic Steel 
b-vės Tyrinėjimo centro direk
torium. Dr. Matas yra metalur
gijos specialistas. _ ... .. ..
— Inž. Kęstutis Dainora iš St. 

Catharines;Ont.,prieš kurį laiką 
buvo pakviestas vienos ameri
kiečių firmos atominių reakto
rių specialistu. Dabar jis įstei
gė inžinerijos patarimų firmą 
Philadelphijoš mieste;-*

— Sol. Irena Mažeikaitė dai
nuos Chicagos neolifuanų ruo
šiamame. -kamerinės muzikos 
koneerte ir šd<iuose rugsėjo 25 
d. Jaunimo centre.'Daug dėme
sio skiriamą jaunai solistei.

, v. . — Miško saugomu ežeruose
, , , . ,7? be.'’e.!k "“’P™1 Parku distriklas yra prileidęs 
į!.:. !.‘l i U5”0?! lžu'-«. tartos .jau yra didelės ir

.' galima gaudyti meškerėmis su 
agresi- iiijnąis; leidimais. Praeitą savait 

i prieš Lietuvą ir Latviją. gaĘ Chicagos? pietvakarių gy-

pašvęsta tiems, kurie mirė be
sipriešindami Sovietų 
jai
Užraše skaitome “Garbė Tėvui, 
kad mes esame čia”. J. Pr.

(Bus daugiau)

ventojai — P. Gudelis, Jadvyga 
į ir Albinas Ziliauskai, taip pat
Magdalena .ir .Pranas šulai -hu-

Naujienoms reikalingas
LI X 0 TI PININ K A:S1 .■ U ?

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama
to. Darbo valandomis informacijū/ prasome 
kreiptis šiuo telefonu:\

HA 1-6100

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuviu gyvenimą ir jų atliktus darbus 864 psl. Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios/ įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinrų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį ~ ’ T "

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiŲsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60603

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS "

Dr. Juows Di u pi ras. žEMėS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
to Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku 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
niu ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms“.

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

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose. ' 1

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS

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

vo nuvykę prie 135 St. į esan
čius miško saugonių ežerus pa
sigrožėti rudenėjančia gamta ir 
žuvauti. Sėkminga pusdienio iš 
vyka ir gausi žvejonė baigėsi la 
bai laimingai, nes kiekvienam 
dalyviui teko po 6 didelius kar
piusi...................
— Dr. Sabina ir Viktoras Rut

kauskai iš Clevelando neseniai 
svečiavosi pas sūnų inž. Bronių, 
gyv. St. Louis, Ill. Vėliau lan
kėsi Chicagoe pas švogerį P. 
Mačiulį, p. Seniūnienę, V. Žilin
ską, p. Naručevičienę. Taip pat 
aplankė Sūduvos korporantus 
Magdaleną ir Praną šulaičius; 
tarėsi korp.! atsteigimo reika
lais.

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i 
vakarus nuo Cąlifornijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

114 AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Tahnan: -

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. mėd. ir biznio patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-787F

2 ACRES ESTATE. 8 room residence 
with 2 baths. .

Lemont area. $125,000.'
Tel. 257-7950.

.. Budraitis Realty Co...
PIRKSIT — PARDUOSTT — 

NUOMOSTT.
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaus
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE' 
Tel. 254-5551

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861

RENGIASĮ RINKTI
A. V ALUM. K. OKSĄ

Rugsėjo mėn. 8 d. Ciceroj šv. 
Antano parapijos salėje įvyko 
lietuvių veikėjų pasitarimas, 
kaip padėti mūsų kandidatams 
Kazimierui Oksui, Antanui Va
lakui ir kongresmanui Henry 
Hyde laimėti lapkričio, mėne
sio rinkimus.

Pasitarime dalyvavo Dr. F. 
Kaunas, <kpt. Stasys Paulaus- 
kas, studentai Saulius Kuprys 
ir Felikasas Kasparas ir atsto
vai Ciceroje veikiančių šių lie
tuvių- organizacijų:’ šv. Vardo 
draugijos Dr.č Petras Atko
čiūnas, Katalikų—moterų kuo
pos — Pranutė- Dvilaitienė, Lie 
tuvių Tautinės;sąjungos — Pra 
nas Kašiuba, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje — Stepas Bau 
lauškas, Lietuvių respublikonų 
t— Stasys Pranškevičius, kuris 
atstovavo'ir Lietuvos Atgimi
mo sąjūdį ir Jūrų šaulių kuo
pos Klaipėda — Liudvika Du- 
bauskienė.

Dalyviai vienbalsiai pasisakė, 
kad būtų sudarytas komitetas, 
kurs mūsų kandidatus visomis 
galimomis priemonėmis remtų. 
Visi dalyviai į tokį komitetą su 
tiko įeiti. Be to, gautas sutiki
mas šiame komitete, kad daly
vautų Cicero miesto pareigū
nas Jonas Kimbarkas, šaulių Są 
jungos pirmininkas Karolis Mil 
kovaitis, šv. Antano bankelio 
vedėjas Juozas Gribauskas, Dr. 
Gusenas, vyr. skautininke Ona 
Zailskienė ir prekybininkas Po
vilas Putrimas.

Spalio mėn. 3 d. nutarta šv. 
Antano parapijos salėje sukvie
sti platų lietuvių visuomenės stt 
sirinkimą, kuriame . dalyvautų 
mūsų kandidatai, .Cicero mies
to pareigūnai ir atsakinėtų į 
mums rūpimus klausimus.

šio komiteto prezidiumo pir
mininku ■vienbalsiai išrinktas 
Stasys Paulauskas, kuriam pa
vesta sudaryti vykdomąją val
dybą. S. P.

DRY CLEANING
BUSINESS

1975—1976 AWARD WINNER 
. 3 RETAIL Outlets in

PRIME ., Northwest Suburban 
Location.

Contact R; C. OHLERS
BAIRD & WARNER

368-5767

REAL ESTATE— OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

Siuntimai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINFKAS, 4065 ArcMr Av«
1 Chicago, HI. 8067Z Tol. YA 7-5980

ELEKTROS ĮVEDIMAI.
: PATAISYMAI.

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir ’užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS
■i 4358 So. Washtenaw Ave.

Tel.: 927-3559

m. a. s:mkus 
Notary Public 

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

šymai ir kitoki blankai.

S 0 P HI E B A R C U S
RADIJO iElMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 doh metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda aukštajam 

'mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidentalę

LAIKRODŽIAI IR BRANGFNY3kS
Pardavimas ir Taisymas

J646 WEST 69;h STREET
T»Mj Ktpvbllc 7-1941 

____________________________ i

apdraudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % 
TeL 421-6100.

Naujienos
(Pr).

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligoms parduoda už 
$52,700.

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus Tranas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštu mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,900.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba- 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
Namy Statyba ir Remontą*

PETTING’CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI

DĖMESIO 
80 M. AMŽIAUS V* 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams.

Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVB. 
523-S7O

BEST THINGS IN LIFE
Call Frank Zapolis 
32O8’/a W.95trh St.

GA 4-8654
State Farm Life Insurance Company

Didžiausias kailių 
patirinkimaj

pfi.8 vlenlriteU 
lietuvį kailininką ‘fau

Chicago je

NORMANĄ

263-5826 
(ptaiffo*) ir 
677-8489 

(buto)

185 North w*b*ah Areno* 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

SKAITYK IR KITAli CAT ARK 
SKAITYTI •NAUJIENAS*




