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WASHIN GTONAS. — Žur-|-

leisti į JA Valstybes. Turkai davė 
jiems pasus apleisti Turkiją ir 
išvažiuoti į kurią kitą šalį. Kad

Laboratorijos technikas John Koch tikrina kalamu metalu paveikslus, kad jie 
butu tikslūs, atitiktu originalui. Technikas rankoje turi prietaisą, kuris leidžia jam 
patikrinti pačias mažiausias smulkmenas.. Jis gali ne tik patikrinti, bet ir patikslinti, 

. Kalykla stengiasi nukalti tokias monetas ir medalius, kuriu niekas negali imituoti. 
Technikas baigto tikrinti laivo siluetą, kuris bus atmušamas 200 metu nepriklauso
mybės medalyje.
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Chicago Tribune rugsėjo 29 dienos laidoje ilgas užsienių rei
kalu redaktoriaus Michael McGuire dviejų skilčių straipsnis, pa
vadintas “Dviejų pabėgėlių” 6 metų odisėja”, patalpintas šio dien
raščio pirmoje vietoje, įvadu:

Manote, kad Pranas Brazius- į pačiu metu stengėsi nuraminti 
kas ir jo sūnus dabar gali ramiai ' susirūpinusius Bražinskus... 
atsikvėpti. Jų" šešių metų bai
mės ir įtampos laikotarpis — 
jei jiedu būtų normalūs pabė
gėliai iš anapus Geležinės Už
dangos — būtų pasibaigęs pra
ėjusį mėnesį,: kai tiedu lietuviai 
pasiekė Jungtines Am. Valsty
bes. Bet taip nebuvo. .Bražins
kai nėra normalūs pabėgėliai.

Bražinskai ‘‘nenormalūs”
. .. pabėgėliai

Ju metodas, koki jie pasirin- ,. , , , ,. . ,
ko pabėgti per Geležinę uždanga i |
ir kas atsitiko lėktuve viršum 
Sovietų Georgijos (Gruzijos) 
perkėlė ju likimą i nepaprastų „ . , . r ,< .
įvykiu sritį ' ' \ ’ Sovietų agentai nęsuuosrų, tur-
- * ’ 'kai juodų konvojuje nugabeno

Vietoje žvelgę pirmyn į gy
venimą pažadėtoje žemėje, jĮeSų

Bražinskai iš belaisvių Juzgat 
stovyklos Turkijoje, apie 100 
mylių j rytus nuo Ankaros, pa
bėgo kai išgirdo, jog stovykla 
gavusi iš Ankaros parėdymą 
ruošti Bražinskus ekstradicijai 
(grąžinimui) j'Rusiją.

Nuo Caracas , iki Worcesterio
: Laikui bėgant Mrs. Rudis pra
dėjo tikėti, kad pasiseks Bra
žinskams rasti prieglaudą, paga

nės Valstybės nesuteikia jiems 
apsaugos nuo Kremfiaus ir jo 

•baisiosios slaptosios policijos — 
KGB. ■

Jų kėlią' iš Turkijos į' Vakarus 
- praskynė čikagiškė moteris, 

antros kartos lietuvaitė, kuri pa
sakė, kad ji, “šešias savaites šios 
vasaros gyvenimo pašventė jų 
reikalui ir pėrė j os per visą pra
garą,' ieška-dama šalies, kuri juo
du priimtų”. -

Valstybės Departamentui ir 
Baltiesiems Rūmams, preziden
to rinkimams artėjant, bus sun
ku jų bylą apspręsti: preziden
tas Fordas dar. nepamiršo su
judimo dėl rusų įkalinto lietu
vio jūrininko Simo Kudirkos, 
nuteisto 1970 metais už pasikė
sinimą nušokti į Pakraščių Sar
gybos laivą. ; ■

Pasikalbėjime Rochelle, N. Y., 
Tribune korespondento,su emi
gracijos valdininku lietuvių Bra
žinskai pasisakė prisibiją, kad 
Sovietų' slapti agentai gali juos 
nužudyti. '
Marijos Rudienės pasiaukojimas

Aprašęs eilę Naujienų skai
tytojams jau žinomų įvykių, re
daktorius McGuire tęsia: Ta mo
teris,’'kuri “perėjo visą pragarą” 
ieškodama Bražinskams kraštą, 
yra Mrs. Marija P. Rudis, Balto 
Amerikoje prezidentė, kuri su 
savo Vyrtl Anthony kelis kartus 

. Bražinskų reikalu keliavo į Tur
kiją, bet jos šešių savaičių sun
kūs išbandymai ieškant jiems 
prieglaudos, prasidėjo nuo pra
ėjusio birželio 24 dienos, po to, 
kai Bražinskai pabėgo Turkijoje 
iš pabėgėlių stovyklos ir ketu
rias paras išsėdėjo Amerikos 
ambasadoje Ankaroje iki jų slap
tos kelionės į Caracas, Venecue- 
loje.

Poniai Rudienei tai buvo in
trigų pilnas laikotarpis, kai ji 
svetimu vardu — nuo sovietų 
agentų apsisaugoti — prašė 
Jungtinių Tautų pareigūnų ir 
kėlių valstybių valdininkų (Bra
žinskams suteikti globą), tuo

dokumentus, reikalingus Bra
žinskams apgyvendinti bet ku
rioje šalyje. 'Jokia šalis jų ne
norėjo. Daugiau kaip 30 kraš- 

' tų,, nenorėdami. pykinti rusus, 
Bražinskų neįsileido. Pagaliau, 
Caracas esamų draugų pastan- 

, I gomis Bražinskams davė vizą į 
Vėnecuelą. Rugpjūčio 5 d. jį su 
Bražinskais išvykoj Caracas, kur 
jiems buvo parūpintas namas ir 
darbas, bet jiedu.buvo baimėje, 
kad ten komunistai juos pagrobs 
arba vietoje nužudys.

Tolimesnė Bražinskų odisėja 
iki New Yorko ir Worcesterio 
vieno kalėjimą, antrojo iki'al
toriaus, skaitytojams žinoma iš 
naujausių pranešimų.

į Istahbuląfir paslėpė ligoninėje. 
Per Jungtines Tautas ji gavo iš JUODŽIAI NORI RODEZIJOS VALDYMU trumpai is visur

Krašto ūkis gerės

Rodezijoje ir, bendrai, P. Afrikoje padėtis , yra rimtesnė, • įspėjimas
negu galvojama^ar skelbiama. Matyti taia= sumetimais Anglija' HONG KONGAS. — Kinų 
pasiskubino išsiųsti į Afriką taikos ieškančią delegaciją anksčiau Į aukštieji , karininkai, kaip Peki- 
nekaip buvo numatyta.

. Tanzanijos prezidentas -Julius 
Nyerere rugsėjo-28 viešai pareiš
kė; matyti, turėdamas "visų kitų ( 
lyderių pritarimą,' kad juodųjų7 
dauguma negalį laukti, valdžios ČIKAGA.^ — Nežiūrint, kad 
perleidimo 2 ar 3 metus — į juo- Suminių kainos ir paskolų nuo- 
dųjų rankas valymas turi būti šilčiai kyla, krašto ūkis ir to-’ 
perduotas laikė 4-6 saykiČių..Pa-1nau ^ės- Tokios nuomonės yra 
sak Tanzanijos' prezidentu,' Ro- First National Čikagos ban- 
dezijos baltieji turi perleisti juo- ko ekonomistai. >• ;

perleidimo 2 ar 3 metus — į juo-

diesiems valdymą, o jau-vėliau 
bus kalbama apie jų nepriklau
somybę. . - . - ,

Pasak prez. Nyerere, juodųjų 
dauguma negali sutikti su bal
tųjų karo'ir vidaus saugumo mi- 
nisteriu pereinamoje Rodezijos 
vyriausybėje. Esą, sekr. Kisin- 
gerio nuolaidos ministeriui pir
mininkui Smithui; nėra priimti
nos. ;

Rodezijos" vyriausybė rugsė
jo 28 atvirai pareiškė, kad ji bu
vo sekr. Kisingerio suklaidinta, 
tvirtinant, kad juodieji Afrikos 
lyderiai yra priėmę sekr. Kisin
gerio planus, o tuo tarpu yra 
atvirkščiai. Rodezijos ministe
ris pirmininkas'Smith .išreiškė 
taipgi nepasitenkinimą rugsėjo 
27 d. pasekretoriaus W. Rodger 
pa reiškimu. _ ;

Rodezįja iškelia du punktus: 
1) Smitho vyriausybės priim- 

įtas planas turi būti aptartas de
rybose, jis nėra galutinis; 2) Mi
nisteris pirmininkas . Smithas, 
gal būt, nedalyvaus, sprenžiant 
pereinamos vyriausybės klau
simą.

Prez. Fordas, pasak Baltųjų 
Rūmų sekretorius, pasakęs kon
greso lyderiams rugsėjo 28, jog 
jis nusprendęs siųsti sekr. Ki- 
singerį į Afriką, ieškant taikos, 
nes priešingu atveju įvyks neiš
vengiamas susikirtimas. Esą, 
mes .esame toli nuo galutino pri-

Milijoninė byla 
prieš Chrysler

WASHINGTONAS. — Teisin
gumo departamentas rugsėjo 27 
paprašė federalinio teismo pri- 

* teisti iš Chrysler bendrovės 91 
mil. dol. baudos už parduotus 
1976 m. automobilius, neturin
čius gamtos apsaugos įstaigos 
pažymėjimų, liudijančių, kad 
parduodamieji "automobiliai ati
tinka valdžios reikalavimams 
bei gryno oro aktui — įstaty
mams. i \

Teisingumo departamentas 
kaltina bendrovę pardavus 1976 
m. 9,185 mašinas, neturinčias 
gamtos apsaugos įstaigos pažy
mėjimo.

šachmatų žaidynes per TV
MASKVA. Pasaulinis šach

matų čempionas Anatolijos Kar
pov pranešė, kad jis priėmė pa
siūlymą šachmatų rungtynes 
vaizduoti per Vakarų Vokietijos 
televiziją. Karpov pareiškė So
vietų žinių agentūrai Tass.’kad 
žaidynės bus transliuojamos per 
Hamburgo miesto stotį Nord 
Deutsche Rundfunk ir tęsis iki 
ateinančio kovo mėnesio. Dukart 
kas savaitę-po lO minučių bus1 imtinos spYendimo, bet reikia 
trifisliuojama per minėtą stotį, būti otstimliitatš'''

gaminiu kainos ir paskolų nuo-

Pasak ekonomistų, krašto ūkį 
gerėjimo linkme išjudino mokes- (sijos karinę grėsmę. Abu gene- 
čių sumažinimas bei jų kreditas, i roiaį pareiškė, kad kiltų didelis 
Jei dabar pasireiškė ekonominis l pavojus, jei Sovietų Sąjunga mi-
lyg ir stingimas, tai reiškia, 
jog reikalinga didesnio mokes
čių sumažinimo. Išsekus tokiai 
varomai jėgai, kaip sumjažėję 
mokesčiai, pradėjęs lėtėti kraš
to ūkis gali priversti prie blo
gesnės situacijos kokią turėjo
me iri kokia jau yra praeityje.

Apkaltinta 16
asmenų

> Prisiekusiųjų teismas rugsė
jo 28 rado kaltais 16 asmenų suk
čiavimo t>ūdu reikaavus iš Me
dicaid milijonus dolerių. Apkal
tintų tarpe yra 3 med. daktarai, 
5 vaistininkai. Taipgi rastos kal
tomis" 5 cheminės laboratorijos 
ir dar kitu 12 asmenų.

Svarbiausi .kaltininkai yra 
vaistininkas E. A. Ziperstein, jo 
tėvas Allen ir Robert Fields, ku
rie 1974-75 m. buvo samdyto 
žmogžudžio nužudyti. FBI agen
tams buvo leista suimti paskirti 
toje byloje nusikaltę asmenys.

ORAS

šiltas

teki J€^džiasLj5j36

ne kalbama įspėjo buvusį Jung
tinių Valstybių-Krašto apsaugos 
sekretorių James Schlesingerį 
budėti ir-neišleisti iš akių Sovie
tų karinės- ekspansijos.

Maršalas Yeh Chien-ying, Ki
nijos apsaugos ministeris ir pir
maujantis komunistų partijos 
kariškų reikalų komisijos narys, 
ir generolas Yang Cheng-wun, 
štabo viršininko pavaduotojas, 
abudu įspėjo Schlesingerį budė
ti ir turėti galvoje Sovietų Ru-

litariškai pralenktų Jungtines 
Valstybes.
Vokiečio patyrimas Afrikoje
KAMPALI, Uganda. — Vo

kietis Dierich Babec, ekonomi
jos dėstytojas .Kampali universi
tete, brangiai sumokėjo už savo 
“nearijišką išvaizdą”. -Jis Kam- 
pali gatvėje buvo sulaikytas, 

Sąmoningai išpylė 
nuodus 

įtartas, kad yra ne arijas, o žy- ( RICHMOND AS.
das, brutaliai sumuštas ir areš
tuotas. '

'Tardymo metu kaip l'gando-
: “savo 

noru” turėjo pasirašyti, kad 
esąs Vakarų Vokietijos ir Izrae-. 
lio agentas.

Angoloje masinės 
žudynės i

WINDHOEK. — Savo akimis 
matęs masinius žudymus Ango
loje Paulus Haihamb, perbėgęs 
j P. Afriką juodis, pasakoja, kad 
nedideliame Angolos miestuke 
Esiitu kasdieną pietų-vakarų 
Afrikos valstiečių organizacija 
SWAP0 nužudo daugiau kaip 
120 afrikiečių.

Kas žino ir pažįsta komunis
tinius valdymo metodus, tam 
nieko nėra stebėtino, kad An
goloje vyksta masiniai žudymai, (junga neįsteigė. Antra vertus, 
Komunistai žmoniškomis prie- rusams išmuša iš rankų galimy- 
monėmis nesugeba valdyti už- bę drumsti vandenį ir kelti ne
imtų bei okupuotų kraštų. ramumus Afrikoje.

.......- '• " -V-’t xs-

je praktikuojama, Babec«« r * 9 f *.*..*•
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U VIRSUNES
Sirijos aviacija ir artilerija naikina 
palestiniečių pozicijas prie Beiruto

BEIRUTAS, Libanas. — Pirmą puolimo dieną Sirijos avia- 
(cija, artilerija ir tankai atėmė iš palestiniečių Libano kalnuose 
• laikytas pozicijas, neleidusias naudoti Beiruto-Damasko plento, 
iš Rytų Beirutą supa aukšti kalnai, vadinami Libano kalnais. 
Palestiniečiai ir kelios arabų grupės buvo paėmusios to kalno vir
šūnės, iš kurių Vykusiai apšaudydavo visas mašinas, bandžiusias 

į iš Beiruto pravažiuoti į Siriją.

Andersonas iškėlė
Niksonui bylą

nalistas Jack Anderson iškėlė 
teisme bylą buvusiam preziden
tui R. Niksonui ir kitiems 18 — 
kai bendradarbių, reikalauda
mas 22 mil. dolerių atlyginimo. 
Anderson teisme skundžiasi, kad 
prez. Niksonas ir jo bendradar
biai per paskutinius ištisus me
tus vedė prieš jį kampaniją, 
stengėsi suniekinti jc garbę ir 
atimti žurnalisto teises, garan
tuotas konstitucijos—pirmuoju 
priedu. - ■ į -

Prieš Niksoną iškeltoje bylo
je kaltinama.dar valstybės sekr. 
Kisingeris, buvęs ČIA direkto
rius R. Helms, buvęs Baltųjų 

i Rūmų tarnautojas Ch. W. Col
son buvęs FBI direktorius L. P. 
Gray ir buvęs vyriausias proku
roras J. N. Mitchell, H. R. Hald- 
man, J. D. Ehrlinchman ir kiti.

Andersono skunde iškelta net 
17 kaltinimų, kaip planas nunuo
dyti, nuolatinis jo ir žmonos se
kimas ir kiti.

Be 22 milijonų, Anderson dar 
papildomai reikalauja nuostolių 
atlyginimo už kiekvieną dieną, 
kurioje buvo registruojama ir 
užrašoma-jo telefono pasikalbė
jimai.

Anderson iškeltos bylos lai
duotoju yra kažkoks konstituci
nės valdžios fondas.

teisme liudijo, kad 
turėdama gamybos 

sąmoningai išpylė Į 
Hopewell apie 1,000

Buvęs 
Life Science Products bendro
vės dalininkas Virgil Hundtofte 
apylinkės 
bendrovė, 
sunkumų, 
upę ties 
svarų Kepone nuodų. Bendrovė 
tai padariusi pradėdama gaminti 
priešinsektinius nuodus, kurie 
buvo užsakyti Allied Chemical 
korporacijos.

Maskva puola 
Kisingeri

MAŠKVA. — Maskvos diplo
matiniai sluoksniai mano, kad 
sustiprinta propaganda ir puoli
mas prieš sekr. Kisingerio pa
stangas' rasti taiką Afrikoje yra 
iššaukta rusų pavydo, būtent: 
Amerika atsieks, ko Sovietų Są-

Sirijos karo jėgos, pirmadie
nį pradėjusios puolimą, lėktu- 
vais< ir artilerija išmušė pales
tiniečius iš keturių kalno viršū- 

į nių. Pirmiausia palestiniečius 
į gerokai apkūlė Sirijos lakūnai, o 
jeigu dar iš kurios vietos pa
lestiniečiai arba Jumblato šali
ninkai bandė atsišaudyti, tai 
juos gerokai apšaudė Sirijos ar
tileristai, pataikė į kelis kulkos
vaidžių lizdus. Pavakare Sirijos 
tankai, šarvuoti automobiliai ir 
kareiviai užėmė visas Libano 
kalnų viršūnes, kontroliuojančias 
Beiruto-Libano plentą.

" Palestiniečiai traukiasi iš Li- 
bano kalnų į Beirutą. Sirijos ka
ro vadai nenori išgriauti Beiruto, 
bet jis taip at pat nenori tartis 
su palestiniečiais. Sirijos kąro 
vadai turi įsakymą tartis tiktai 
tuo atveju, jeigu kuris Ljbane 
kovojančių partizanų daliny^ no
ri pasiduoti. Visi palestiniečiai 
ir Jumblato šalininkai privįlo 
padėti ginklus ir pasiduoti ne
laisvėn. Sirijos kariuomenė pri
silaiko veikiančių karo įstatymų. 
Beginkliai nebus šaudomi; o Nu
sikaltėliai bus atiduoti teismui.

Sirijos kariuomenės puolime 
dalyvauja ir Libano krikščionių 
daliniai. Jie gina Libano kalnų 
pašlaitėse esatnčius pabėgusius 
tremtinius. Prieš tai palesti- • 
niečiai bandė įsiveržti į krikščio
nių laikomas sritis, bet jiems ne
pavyko. Susirėmimų metu žu
vo virs 150 žmonių, varant 
palestiniečius iš kelių šiomis 
dienomis užimtų pozicijų. Pa
lestiniečiai be tvarkos bėga į 
Beirutą.
Jasir Arafatas išsiuntinėjo te

legramas Arabų karaliams ir 
šeichams, prašydamas paskelb
ti paliaubas tuojau, bet jam be
siseka. Naujas prezidentas Sar
kis ir Arabų Lygos pirmininkas 
Sabri Chouii prašė sustabdyti 
karo veiksmus, bet niekas jų ne
klauso. Sirijos karo vadovybė 
tebekauso tiktai prezidento 

Asado, o krikščionių kariai Te
beklauso Peter Gamajelio įsaky
mų.

Arafatus, negavęs atsakyčių 
į telegramas, pradėjo šaukti ka
ralius telefonais bet ir tai ma
žai jam tepadėjo. Jis grasina 
kiekvienam karaliui labai blogo
mis pasekmėmis, jeigu palesti
niečiai bus priversti atiduoti 
ginklus. Jo šauksmas nukreip
tas prieš Sirijos prezidentą, ku
ris ir klausyti apie Arafatą ne
benori. Nei Libijos, nei Alžiri- 
jos prezidentai nepajėgė gauti 
nauju lengvatų iš prezidento 
Asado.

• Pirma pinigų kalykla Ame
rikoj buvo pastatyta 1782 m. 
Philadelphijos mieste. Tai bu
vo pirmas valdiškas pastatas.
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Rūmų fronte didelė aikštė, kur išeina turistai pro

tarpe 4 lietuviai: trys vyrai ir viena moteris, iš jų vienast

ŠUNS GYVENIMAS

Arėjas Vitkauskas

Magaryčios

kojai reaguotų dėl kokių savo 
nemalonumų)/

iš “Lohengrino”, — 
kaip vilkai laukia...

mat;
savo

Keiionės įspūdžiai Vakarų Europoje 
KAZYS KARUŽA

, • Gyvenimas be moters yra 
niekam nevertas, — pareiškė 124 
metų amžiaus sukakties progą temo. Todėl maža ka bemačiau, nors dar, kol buvo - 
brazilietis ;Džoao Antonio da' - ' - - ‘ : «
Kvarąnęiabai. -

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMĄ VlčIUS

BALK) SRUOGOS “MIESTAS

Did; is lietuvių poetas ir dra- Miunchene 1922 m. Balys Sruo
gas Balys Sruoga pačioje ga, tada tik apie 25 m. jaunuo- 
jaunystėje pastebėjo su- lis, parašė 12 originalios formos 
^nėjusioje visuomenėje to-! posmų poemą “Miestas”. Ji nu- 
e giamus dalykus, kuriuos stebino tada kritikus ir skaity- 
.y.iatė ir išdrįso kelti žy- tojus, o ją skaityti yra

\ė!iau. Studijuodamas ir šiandien:

1.
Žviegia tramvajai, dunda asfaltas, 
Rangosi minios, autai mauroja.
Vartai, bažnyčios, Dievas prikaltas, 
iš amžinybių miestan atkeltas, 
i-usnuogės mergos — gatvės doroje...
Kartais suklinka išgąstis šaltas, 
Kartais našlaitis suašaroja...
Rangosi minios, autai mauroja, 
Žviegia tramvajai, dunda asfaltas...
9

Rūksta žibintai, skaidrina gatvę, 
Blizga žemčiūgai, tviska briliantai...
Aklą jaunatvę, anksčių senatvę 
Gatvės doroje glaudžia amantai...
Kau išgyventai ir nepasentai, 
Ir neprakeiktai miestą ir gatvę — 
Yra aptiekos ir filiantai...
Blizga žemčiūgai, tviska briliantai, 
Rūksta žiointai, skaidrina gatvę...
3.
Dūmuos paskendus, ūžia kavinė, 
Liūdi buržujus, gerdamas alų...
Nuogos krūtinės, kojos šilkinės 
Tviska ir šiama arti te galo... 
Liūdi buržujus, gerdamas alų... 
Kvepiantis kūnas, kojos šilkinės... 
Doleriai, markės... Užimtas stalas...
Liūai buržujus, gerdamas alų... 
Dūmuos paskendus ūžia kavinė...
4.
Stovi šalimais, maistą parduoda 
Smuklės, bažnyčia ir univerka, 
Kas kokio nori — balto ar juodo, 
Dieną ir naktį maistą parduoda 
Smuklė, bažnyčia ir univerka...
Nieko Į bargą niekas neduoda — 
Lievo malonės, šnabės, paguodos... 
Smuklė, bažnyčia ir univerka...
vtovi šalimais, maistą parduoda...
5.
Mergos, studentai ir spekuliantai 
Ruuenio sodo kampus matuoja...
Po karuselę ir po gigantus
Mergos, studentai ir spekuliantai 
Riša problemas, laimę kainoja...
Lirba liežuvis, kiaušas supranta 
Be medicinos, be chiromanto...
Kuuenio sodo kampus matuoja 
Mergos, studentai ir spekuliantai.;.
6.
Mašinos, vielos, mašinos, vielos, — 
Luona kasdienė ir šabasinė...
Poilsio laimę, ilgesio gėlą 
.^ašmos, vieios, mašinos, vielos 
GrauJa sugniaužę gerkle ugnine...
L.eia ištroško, geismas pašėlo, 
Ištempė gyslas, dainą sukėlė — 
Duona kasdienė ir šabasinė — 
Mašinos, vielos, mašinos, vielos...
7.
žiopso dantistė ir dekadentas, — 
Čepėno valsas kvepia ragaišiu...
Puoliką žino — gaudo momentą... 
žiopso dantistė ir dekadentas: 
kas dar kariauja ir kas dar maiše...
Lkrenda mementai ir komplimentai, — 
Auga klientai ir pacientai...
Šopeno vaisas kvepia ragaišiu.
Žiopso dantistė ir dekadentas...
8.
Kaukia galiorka kaip vilkas lauke. — 
Tenoras kliokia iš “Lohengrino"...
Kojomis braška, prakaitą braukia — 
Kaukia galiorka kaip vilkas lauke... 
Kažkas už liemens spaudžia kaimyną, 
šlaunį priglaužia. žiedą numaukia, —- 
Tenorą giria, tenorą šaukia...
Tenoras kriokia 
Kaukia galiorka
9.
Tilto pakriaušėj
imasi kurpius su akušere. 
: lenką bambėdams rimtas žandaras — 

i,to pakriaušėj ištisas karas.
r u r pi ui į fizę ragana šėrė, 
Kurpius nerimsta, asilas daros, 
i.en a revanšo priešpuoliu varos... 
imasi kurpius su akušere — 
Tilto pakriaušėj ištisas karas...
10.
Po vien m'ynus. po kabinėt is 
suslėpta turtai ir katarinkes. 
Smegenys, širdys, marionetės 
Po vienuolynus, po kabinetus

ištisas karas -—

Vi

f-

STOP/

Schonbrunn istorija taip pat susijusi su austrų ka 
raįs, su Prūsijos Friedriku Didžiuoju ir Napoleono ka

drais. 1848 m. prasidėjo ilgas Franz Joseph I valdymo 
i laikotarpis, kuris tęsėsi iki pirmojo pasaulinio karo./. 
Jau nuo 14 šimt Austrijos imperatoriai gyveno Schon- ' 

j brunne. Kelių generacijų architektų ir vidaus dekorą- ' 
torių bendradarbiavimo dėka, Schonbrunn pasiekė sa- ' 
vo didybę. Ten yra daug iškilių meno kūrinių, garsių ■ 
asmenybių portretų. - •

1805 m. Napoleonas padarė Schonbrunn savo vyriau- ■- 
šia būstine. Jis paliko gyvą prisiminimą Austrijos vals
tybei. t •' . . ; ;.

Rūmai daug nukentėjo antrojo pasaulinio karo me
tu. 270 sviedinių pataikė į muziejaus rūmus. Tuoj po 
karo rusai ten padarė savo būstinę, vėliau —- britai.
- Lankydamas parką ir rūmų kambarius, turistas j>a-, • 
miršta šių dienų realybę ir gauna progos pamatyti puoš?, -tKuria pasauliui-išminties rinkas.. 

Ryja pasaulis, ką jam išvėto 
Uždarbio dieną, naktį žvaigždėtą 
Suslėptas turtas ir katarinkos 
Po vienuolynus ir kabinetus.:.

11. ■ 
Kažkas neaiškus bastosi naktį, 
Klykia prasmegdama, keldamos verkia.,. 
Sąmonė ima kvaituliu plaktis, — 
Kažkas neaiškus bastosi nalętį, . • 
Bepročiu šaukia, kūdikiu knerkią... 
Sąmonė trupa, šaukias apakti — ’
bepročių kančiai nebepakakti... 5 
Klykia prasmegdams, keldamos verkia, 
Kažkas neaiškus bastosi naktį...- - 
!2.
Rudens liūdėjims ištiesė sparnus, . **-X;' 
Apgrobė miesto širdį mažutę.
Klykia mirtingai lėkdamas varnas,. 
Rudens liūdėjimas ištiesė sparnus... 
Viešpatie, sunkų žmogum bebūti! j 
Dulkės — šešėliai — požemiai. — karnosz- 
Amžiną atilsį garsina, varnas, • 
Miesto apglėbdams širdį mažutę... '-; :į 
Rudens liūdėjimas ištiesė sparnus.

Tikrai, gražu mūsų spaudoje

Nenuostabu, - . kad .Akiračiuo
se (nuo žodžio — akyse rodosi 
ratai) paskaičius kai kuriuos 
straipsnius, susidaro vaizdas, 
jog šis pavadinimas tikrai tin
ka.

Skyriuje “Išeivija spaudos 
veidrodyje” (gal tiksliau — krei 
varne veidrodyje) viskas taip 
sukasi ratais, jog net jiems ir ; 
Balto pirmininkė nepataikė Į [ 
taktą, rūpindamasi Bražinskų 
likimu.

O Railai, radusiam _ gūžtelę 
Akiračiuose, vis rodosi akyse ne 
ratai, bet pagal jo nukaltą nau
jadarą “spjaudalai”. Akiračių 
karektorius turėtų suskaityti, 
kiek kartu šis žodis Rąilos ir ki
tų straipsniuose linksniuojamas 
viename Akiračių numeryje. O 
gal čia ne autoriaus, bet korek
toriaus kaltė, kad vietoj žodžio 
“spauda”, rašoma “spjaudą”. 
Tikrai gražu (anot Lietuvoje 
leisto “Kuntaplio”) mūsų spau
doje! K. Alvis

Politikieriaus sąmojus
Po karštų kalbų kongrese pik

tas demokpratas pasiuntė res
publikoną į pragarą. Respubliko
nas atsakė:

-Sau Soųcį parke... (Jį .
palaidojo Potsdamo Garnizono nų ir didingą Austrijos laikotarpį, kada Austrija buvo 
Bažnyčioje). Europos širdimi. ■ - .

Žinome, kad Lietuvoje bau
džiauninkai buvo ponų maino-

1 mi į šunis, ir kad baųdžiaunm- dant Marijai Teresei, 
kės moięrys turėjo žindyti šū- 
nyčįu§.

Parkas su fontanais, teatras b a rok o stilius su ■ 
rokoko vidaus įrengimais buvo atidarytas 1747 m., vaL

Hubsburgų karūnavimo karieta stovi buvusios joji- 
. mo mokyklos patalpose, dabar ten esančiame karietų 

... .. muziejuje. Apie 44 skulptūrinės statulos puošia sodo aiė- Maciąu pas žinomus cikagis- . ■ i j ’ " ' r ..
■kius Aliliūnus šį vaizdą: jų pa- JaS- • 
senęs šuo paleido dujas, ir šei-senęs š.uo paleido dujas, ir šei-j Parkas apsodintas gražių spalvų gėlėmis. Gra- . 
mimnkę jį sugėdino: “tu vėl pa išvedžioti pasivaikščiojimo takai. Toliau matosi pai> ’ 
snurdąitį — keturkojis arj<a kurią iš abieju pusių supa medžiai, lyg miš-
pensimnkas atsikėlė, pažiurėjo 0 ’ v j - - ■ -z x-. ... - ’
sugėdintomis akimis, suunkštė .
iš nemalonumo, ir išdūlino į ki-f . Rūmų fronte didelė aikštė, kur išeina turistai pro 
tą kambarį... (Kad taip visi dvi centrinius vartus ir einant per tiltą, matosi Vienos upė.

Vėliau aš pasišalinau iš turistu tarpo. Buvome kaip 
tik' miesto centre. Dar apibėgau parlamento rūmus,; grą-

Kas atsimenate pavardę to žiąją katedrą ant Dunojaus kranto ir tas vietas, kuriąs 
Lietuvos P°ėt^ isspąusdinusio Vienoje su Jadvyga ąpžiūrinėjome karo metu. Tuo metu 
sidarėC n^ocikte”° ?^ pa";an£^ subombardavo miestą, kur žuvo daug žmonių 'ir, jų :.

“Kada nors verksi šunį apsi- žurnalistas su žmona, Bet jų pavardes primiršau. Ten 
kabinęs”, — taip tėvai įspėjo jų Vienoje karo metu buvo įsisteigusi lietuvių organizacija,' 

“šuns gyvęnįmą§^pąš/angto- neklausančius vaikus Lietųvp- 
‘ ‘ . .L;.. . i desaksųs liko tik paviršutiniu išsį 

reiškimu — ;iš tikrųjų, visur ki
tur pasauly daug žmonių mie
lai sutiktų gyventi šuns gyveni
mu, koki jis turi pas anglus ar 
amerikiečius... - :;-

Frankjin Ępoįęveiė, “fi
reside chat” kalboj prieš jo per 
.rinkimą, įterpė apie Baltojo Na 
nio keturkojį gyventoją, Falla, 
'maždaug taip: “Aš galiu supra
sti kalbėjimą prieš manė, bet 
kai- mano oponentai' net mano 
šunį Įvelia...” (Tai,. buvo, už
puolimas už aeroplano pariau- 
.dojimą keturkojųį- Vežti j. Žino
ma, tas laimėjo daugiau ir poli- 
liųės simpatijos Roosevęltui...

-?

- Dėkui. Tai pirmas kartas, 
kad respublikonas būtų kviečia
mas Į demokratų vyriausią būs
tinę... " *. y

Ir popiežius katalikas

Protestantas Mikutis žaidė 
gatvėje su savo kaimynu katali
ku Jonuku. Staiga jų juokas ir 
žaidimas pavirto pykčiu bei muš
tynėmis ir Mikutis raudona no
simi parbėgo namo.. Paaiškėjus, 
kad Mikutis kažką negero pasa
kė apie popiežių, motina jj ba
rė:

— Kiek kartų aš tau sakiau, 
kad mūsų kaimynai yra karšti 
katalikai ir tu turi būti atsargus 
savo kalbose.

— Aš žinau, kad jie yra ir 
r.-į k.-rtalkpi. b?t aš nic- 

.iK-met nemaniau, kad popiežius 
v ra katalikas, — teisinasi Miku-

Ponas Goebeis. lankydamas 
poną Adolfą jo buveinėj vyriau 
šiame karo štabe, užrašė savo 
dienrašty rugsėjo 10 J943 m.: 
“Fiureris turėjo daug nialonu- 
mo (‘great fun') su sąyd šunim 
Blondi, kuris pasidarę jo išliki
mas palydovas. Stebėtina kiek 
šis gj-vūnas prisitaikė- prie jo. 
Gerai, kad Fiureris piji bent 
vieną gyvą būtybę visą laiką 
prie savęs”. Gi rugs. 23-čią G., 
įrašė: “Jis man pasakė, kad“ jb 
pasivaikščiojimai rytais su jo 
šunim Blondi labai gerai jj pa
teikia”... t.

Vok ieč i ų F r i < Ip i ką s Dvį^sjs 
norė/t^bffu pAfąfd<5raTsąIfa’sJ-T

kuri talkininkavo lietuviams pabėgėliams; ypač -'Pilka,■' 
žaliąduonis ir kt. Gerai pažįstu Vienos miestą iš to lai- : 
ko, todėl apie j j daugiau nerašysiu, nes skubu keliauti to- 
liau. ■. ’. .

Liepos 8 d. vakare palieku Vieną, vėl sėdu į traukinį, ir 
raunu į Muncheną. Vakaras buvo labai gražus, saulutė 
jau buvo nusileidusi už Bavarijos aukštųjų kalnų. Grei- >

šviesų, prieš vakarą žavėjausi Austrijos vaizdais, gra
žiais javų laukais, sodybos ir ir miškai mane viliote vi- 

Hįioją, nes slėniai ir aukštumoj sudarė gražią panoramą., 
; Rodos, keliautum ir amžinai žiūrėtum pro langus į tplib? ; 
j mas: žemę ir mėlyną dangų, kuris dengė visą Austrijos ‘ 
;l teritoriją.

Net nepajutau, kaip sutemo. Nakties metų nešasi 
traukinys per kalnus ir tunelius, kurių keliolika per- 
skrodėme. Niekas nepasirodė iš kontrolierių ir nejautė 
keleiviai, kada ir kurią valandą pravažiavome Austrijos- 
Vokietijos sieną. Tik pamačiau pravažiuojant Linz ir 
Salzburgp gęležinkęlįo stotis, nes jose sustojo ekspresas. 
Taip netrukus 1 vai. nakties traukinys sustojo Muncheno 
geležinkelio stotyje. Išlipau ir nuėjąu į-bufetą pailsėti iri . 
pavalgyti ankstybų pusryčių. . .j . ’

r ' MUNCHENAS ?
Pavalgęs dar norėjau pasėdėti gerą valandą, bet prie- 4 

jo kelneris ir paprašė visus keleivius išeiti iš restorano, 
nes 2 valandą nakties uždaro. Taip nuėjau į laukiamąją’ 
salę, kuri buvo prisikimšusi žmonių, ypač daug jaunimo. 
Pasėdėjau valandą laiko. Žiūriu, kad jau 4 vaL nakties.

Mągrfųtė baud o pąują recep
tą Padėkos Dienai, p gal Nau
jienų banketui?

• Angliškame “Tėve mūsų” 
tekste yra tik 56 žodžiai. Geriau
sia prez. Linkolno kalba, pasa
kyta Gettysburge, turėjo 266 

žodžius. Amerikos nepriklauso
mybės deklaracijoje yra 3,000 
žodžių. Federalinės valdžios nuo
statai apie kopūstų pardavimą 
turi 26,911 žodžių.

• Jeigu tavo žmona laukia
_ \ I

rankoje laikydama kočiola, tai , - ...... .
žinok, kad ji laukia tiktai tavęs., Eiti į viešbutį neverta. Praeitą naktį gerai išmiegojau 

viešbuty Vienoje, tai nebuvau perdaug išvargęs. Laukiu 
ryto, nes buvau susitaręs važiuoti aplankyti rašyt. ’ VI.-~ 
Mingėlos giminių, kurie gyveno Mųnchęno šone. Taip 8 
vai. ryto nuvažiuoju pas jo gimines taksių. Paspaudžiau 
skambutį. Pagalvojau, kad per anksti ten nusibaladojau 
ir neduodu ramybės Mingėlos giminėms.' - ’ '

Praveria antro aukšto langą ir žiūri žemyn žmogus,

• Jeigu meilė priklauso nuo 
tavęs, žinok, kad ji nerado vie
tos pas tave.

• Nesąmonė būti kvailiu, 
kuomet žįnojįrnAs yra išmintis.

• Senais laikais žmonės saky
davo, kad moterys neturi “dū
šios” (sielos). Dabar vedusi mo
teris turi dvi “dūšias”; savo ir(kuris klausia, ar esate Karuža. Aš sakau, kad taip.1 Tuo- ; 
vyro.

• Kai vyrąs bara savo žmo
ną, kad valgis neskanus, tai jis 
labiau myli savo,pilvą, o ne žmo
ną.

• Vedybas galima palyginti 
laikrodžiui bu<Jniinkui, kuris pri
kelia iš miego.

<? Ir meilės darželyje yra pik- 
žolių.

o Net ir melagis mėgsta tei
sybę. Don Pitoias

jau praveria duris ir kviečia mane į vidų. Susipažįsta su " 
buvusiais Ožkabalių ir Bartininkų ir kt._ pradžios mokyk
los mokytojais ponais Laukaičiais. < ■-

(Bus daugiau) _ , ’
I ... ' J > ’ J ’ _ . _ • ; .

Visi BIZNIERIAI
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mos Lietuvos pinigai. Toliau lan-

kryžių kalnas, Gedimino pilis iš ( 
gintaro išklijuota ant lentelės, 
bene dabartiniais laikais atga
bento gintaro. i

Lietuviu Amerikoje Detroite Bicentennial paroda
Paroda jau galima lankyti

Tarptautiniame Institute, llllguose Vilniaus'albumas, Trijų 
Kerby St. Kaip jau pereitą sa
vaitę trumpai rašiau, paroda jau 
atidaryta kasdien nuo 9 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro, sekmadie
niais nuo 12 vai. dieną iki 5 vai. I Dešimtame lange seniausias 
po pietų. Jau rašiau, kad paro- ■ moteriškas tautinis kostiumas, 
dą atidarė ir apie parodą šiltai atgabentas iš Lietuves ir albu- 
pakalbėjo Tarptautinio Institu- mas su audiniais. Rūbams korio-' 
to komisionierė Rene VonDewat- ti kočėlas, rumbis, mediniai 
er ir' kiti Instituto pareigūnai, klumpiai ir rakandai.
Paskutinį žodį tarė lietuvė, su 
Institutu ryšininkė, istorikė, mo- ■ 
kytoja, Lietuvių Detroito Bicen
tennial Komiteto vicepirminin
kė Stefanieja Kaunelienė.

Po visų atidarymo ceremonijų 
ir apžiūrėjimų didžiulės' lietuvių 
meno parodos susirinkusiems 
per du šimtus publikos buvo pa
tiekti birutiečių ir kitų organiza
cijų'moterų skanūs ir įvairūs 
pietūs. Nors pu truputį ban
dysiu .apie tą didžiulę lietuvių' 
meno parodą aprašyti.

Lėlių langas. Lėlės aprengtos 
• tautinio meno marginiais. Se
kantis gintaro langas, tai Lietu
vos auksas. Didžiulis gabalas 
sveria apie kilogramą, antras ga
balas bene apie % kg. Dalis ex-

, ponatų Jurgio Mikailos.
Sekančiame lange Įvairiausi 

gintariniai moterų papuošalai: 
Eilių eilės karolių, ant kaklo pa
puošalai, auskarai ir kitokie dir
biniai, dalis Viktorijos Gendvi- 
laitės. Be abejo, visi gintariniai

Šiandien prasideda Boby vasara. Tai pats gražiausias mėty laikas. Gražus jis tuo, kad laukai pilni skaniausiu daržovių, o javai baigiami 
vežti į aruodus. Amerikoje gyvenę indėnai Boby vasarą vadindavo Indėnu vasara. Vasara prasidėdavo, kai kukurūzai būdavo sustatyti j gu
bas, o patys indėnai galėdavo laukti, kol jie pradžius. Tuo metu laukais ir pievomis pratįsdavo voratinklai, o tarp guby naktimis pradėdavo in
dėnai šokti vasaros džiaugsmo šokius. Spausdiname ilgus metus Chicago Tribune dirbusio menininko McCutcheon Boby vasaros vaizdą.

, Pirm. P. Blekys padėkojo 
Į parengimu talkininkams, ku- 

i ie savo darbu daug padėjo 
renginiams, taip pat ir pantų 
davėjams, iš kurių taip pat 

j buvo klubui pelno. .Minule ty- 
I los buvo pagerbti mirusieji 
1 klubo nariai. Į klubų Išlojo

Buvo aptartas rudeninis 
klubo banketas, kuris įvyks 
spalio 16 d. Vyčių salėje, 2-155 
XV. 17 gatvė. Kaip visuomet, 

I taip ir šį kartą gros garsus Ra
munių orkestras šokiams. Bus 
šalta ir šilta vakarienė. Pirmi
ninkas kvietė visus narius 
platinti banketo bilietus. Bi
lieto kaina tiktai 7.50 dol. as
meniui. (Dėl bilietų 
Ii lel. HE 4-7916). 
norinčiu užsisakyti 
stalus. “Naujienų” 
jau užsisakė stalą, 
visi kviečiami dalyvauti Za- 
rasiškių klubo šauniame ban-

skambin-
Atsirado 
banketui 

dienraštis 
Maloniai

tinkant, Detroite vengrų kardi
nolą Mindšenty ir kitos istori
nės nuotraukos. Langą Įruošė 
Antanas Sukauskas.

Spaudos langas dienraščiai: 
“Naujienos” .“Draugas”, savait
raštis “Dirva”, ’’Keleivis”, “Lai- 

___ _ voji Lietuva”, “Tėvynė”, “Gim-
juostos, langa Įruošė Mėta še-! toji Kalba” “Eglutė”, Laiškai. . . .

^. . . It - x • >» *<Tz » ■ j Galiu drąsiai sakyti, kad S.petienė. , ‘Lietuviams’, “Karys ir daug} • J ’
kitų laikraščių, žurnalų bei bro
šiūrų.

Dariaus-Girėno klubo langas. 
Viršuje lango lėktuve Lituanica, 
Didvyriai Darius ir Girėnas at
sisveikina su išlydinčiais New 
York aerodrome, skridimo tra
jektorija New Yorkas—Kaunas, 

i”, 
medalis Lituanica ir dar ki- 

‘ ti exponatai. Langą Įruošė akto
rius Justas Pusdešris.

Sekančiam^ lange: Koplytė
lės, kryžiai, lietuviško meno au
dinys, bet neužrašyta kas Įruo
šė. Birutiečių langas. Kunigaik-panuosalai, gintarai atgabenti ... . .

TAims i-Tnąfifntn «1a nirmac •~ ‘t • t. 1 tz a. -a. stienes Birutes paveikslas, val- ąejus į instituto saię pirmas jS Lietuvos. Kas tuos gintarus
žvilgsnis metėsi į akis kairės 
pusės, sienos languose — nišose 
lietuviško meno eksponatai. 
Abiejose salės pusėse buvo 
Įrengtas 41 langas. Viršuje lan
gų - iškabinta Lietuvos miestų 
mozaikos, herbai: Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos ir kitų miestų, tai 
darbai Jurgio Baublio. Viršuje 
ant. balkonėlio šeši manekenai, 
aprengtos gražiausiais tautiniais 
rūbais moterys. Kampe prie sce
nos žmogaus aukščio koplytstul
pis, darbas, berods, Viktoro Ve-- 
selkos. Pradėjau apžiūrėti nuo. 
pirmo lango. Nors tie langai ir 
nebuvo numeruoti, aš juos skai
tau nuo pirmo iki 41.

Pirmas langas iš kairės — se- 
‘ novės geležiniai žalvariniai ir 
kitokio metalo Įrankiai bei gink
lai : Kiryiąi, durklai, akmens kū- 
jis ir kiti įvairūs darbai, tai de- 
troitiečiams gerai žinomo J. Bau
blio. ' r, ‘

Antrame lange Įstatytas Naš
laitėlio Radvilo laikais braižy
tas, žemei ais,aplinkui, m ėdžio 

drožiniai.,- <
? Sekančiame lange Vytauto Di
džiojo ■ laikų • žemėlapis ir Grun- 
vaįd-Tennenberg. kovos paveiks
las,; Prieš žemėlapį padėta Si- 
■bire; išleista maldaknygė ir ke- 
etas medžio . darbų. Penktame 

'lange .Įstatyta tremtyje rašyta 
;ehcikiopedija:; Pirmas tomas vi
durinis ir paskutinis. Medžio 
drožinys, \ vargo mokykla, prie 
ratelio moko skaityti vaikutį.

Sekančiame lange didžiulis 
Lietuvos-reliėffinis žemėlapis, tai 
vėl-J;: Baublio kruopštaus darbo 
vaisius,.- Bene, pirmas Lietuvos 
toks1 žemėlapis:1 Sekančiame lan
ge didžiulis, beveik visą langą 
apimantis austas Vytis, tai Juo
zo Jasiūno darbas. Apačioje Vy
ties visos monetos Neprikaluso-

dybos ir dabartinės pirm. Kris
tinos Dauglydienės nuotraukos, 
verpėja prie ratelio, tautinės-

Pašto ženklų langas, ženklai 
gražiai išdėstyti. Langą Įruošė 
J. Baublys. Toliau seka langas 
rašytojo Vytauto Alanto knygos. 
Vidury lange 'jo paties paveiks
las. Knygos: Atspindžiai Ūka
nose, Amžinasis Lietuviu šven
taragis, dramos veiklas ir Ma-Įkn ,į otį Lietuviai 
rijos Sims-čemeckytes — Ant1 , T.. • . , ,
Kryžkelių Senų, bei kitos • kny
gos. Langas Detroito Lietuvių

apdirbo — taip ir lieka nežinio
je. tai lange seniausios kanklės, 
šalia kanklių St. Butkaus kuo
pos kanklininkių grupės nuo
trauka, vadovė Dana Petronienė. 
Štai lietuvių geriausio sportinin
ko Juozo Banionio langas. J. Ba- 
•nionio didelė nuotrauka, bežai
džiant tenisą, medalis, keturios 
trofejos, garbė ir pasididžiavi
mas mums lietuviams, turint pa
saulinį sportininką. St. Butkaus 
kuopos langas, kurį Įruošė Vin
cas Tamošiūnas. Vlado Putvins- 
kio-Putvio knyga, V. Tamošiū
no albumas, viršelyje meniškai i
Įgreviruotas jo vardas, tremtyje Organizacijų Centro. Viduryje • 
šaulių leidinys ir gintaro dirbi- išsiuvinėtas Vytis, Lietuvos ir| Toliau keramikos indai, iš šlau
niai. Toliau seka velnių langas, 
berods, Česlovo Anužio darbai.

Sekančiame lange viduryje 
medžio drožinys, suliesėjęs ark
lys, kaulai ir oda, Įkinkytas; Į 
plūgą, artijas arė lauką. Svar
biausia ‘tai, kad Įstatytas vidu
ryje lango lyg koks Lietuvos 
herbas. . Jei tai vaizduoja Lie^ 
tuvos ūkininką, tai'menkas pa- 
sidžiavimas. Langas lėlių, ap
rengtos'lietuvišku marginiu, Į 
kurį daug Įdėta kruopštaus dar
bo, jas aprengiant.

Šiaudinukų langas, papuošta 
eglutė, iš šiaudų paveikslas me
dyje gandralizdis, keramikos va
za, tai puikūs Antaninos Jony- 
nienės darbai.

Inžinierių Architektų langas 
išpuoštas braižiniais, knygomis 
langą Įruošė inž. Vacys Urbo
nas. Kruopščiai papuoštas atei- 
tininkų langas, Įstatyti V. Ve
selkos meniškai išdrožti trys 
kryžiai, koplytėlė, knyga Ateiti
ninkų Idealogija ir kitos knygos 
bei brošiūros iš ateitininkų veik
los. Langą Įruošė Jadvyga Da- 
mušienė su dukra Ginte.

t

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 

metų ivykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
$8.00ruprmmą. .______________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -________
Minkštais viršeliais tik

Dr. A. J. Guoan — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai? Dabar tik _________

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
. nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

$3.00
$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO,’iLL. 60608

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iŠ kur yra kilęs Lietuvos vardas, be 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie b'etuvių 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
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608.

no parodos, bet kaip Instituto kartą minėjau,' keturis šokius. keĮe. 
komisionierė mums pranešė, Lie- Norėčiau pabrėžti, kad Institu-j 
tuvių meno paroda, iki šiam lai- to komisionierė R.- VonDevater 
kui, yra didžiausia ir Įspūdin- buvo apdovanota tautiniais rū- 
giausia. Parodai Įruošti vado-j bais aprengta lėlė, už kurią, ji (patarė 
vavo Detroito Bicentennial Ko
miteto vicepirm. Stefanija Kau- 
nelienė.

Kaunelienė yra Detroito Lietu
vių ambasadorė. Tokiam mil
žiniškam darbui reikėjo paau
koti visą savo liuosą laiką ir jė
gas. Jai talkininkavo Vincas Ta-' 
mošiūnas, Jurgis Baublys, Rožė 
Bilaitienė ir jos menininkas sū
nus Bilaitis, Justas Pusdešris, 
Vacys Urbonas ir ponia, Antani
na Jonynienė, Viktorija Norvi- 
laitė, Antanas Musteikis su po
nia, Mėta šepetienė, Algirdas Vai

Buvo atsilankęs svečias 
: kuo. Kazimieras Kuzmickis.

užsisakyti “Lietu- 
nuoširdžiai padėkojo, l^ogramos J VJll Kroniką” ir trumpai pa- 
vadovė buvo P.amunė Mikailienė. • kalbėjo apie bažnyčios reika- 

A. Sukauskas,lus ir padėtį, kokia dabar Lie- 
ituvoje yra.
‘ Susirinkimą pabaigus, buvo 

*7 * I I L. i turtingos vaišės, kurias parū-
^UrHSISKlIĮ KlUbiiS j pino darbščioji ponia .Ona 

iBIekienė, prie stalų kitų pade
dama. Kun. Kuzmickis sukal
bėjo maldą. Chicago Savings 
and Loan finansinė bendrovė, 
p-nios Pakel vadovaujama, 

j parūpino susirinkusiems ska- 
su‘, nią kavute, už tai Zarasiškiu

SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 26 d. 2 vai. popiet 
Chicago Savings and Loan As
sociation patalpose Įvyko Za-’ 
rasiškių klubo visuotinis f" 
sirinkimas. Klubo pirminio- klubas jai dėkingas, 
kas Petras Blekys atidarė su-

Amerikos vėlevėlės, Michigan I dų paveikslai, langas ištiestas 
lietuviško liaudies meno kilimu, tės paaukavo didžiumą maisto 
tautinės juostos ir kiti expona-i ir paruošė Institute stalus. R ei-Is” 

t________  -________•___ j. _____ .-„X4..- i__i j_________ I ni

Gubernatoriaus ir Detroito mies
to proklamacijos, Detroito mies
to bronzinis medalis, padovano- 
tas DLOC vadovybei už visuo
meninę veiklą. DLOC Įstatai. 
Minint Vasario 16-ją delegaci
jų nuotraukos pas gubernatorių 
ir miesto merą, DLOC V-bos 
nuotraukos. Detroito meninių • 
pajėgų nuotraukos minint Va
sario 16-ją. Jaunimo mišrus cho
ras, moterų ansamblio vadovas 
muzikas Stasys Sližys.

Kanklininkių nuotrauka, .va
dovė Dana Petronienė Tautinių 
šokių grupės “Šilainė” vadovė G. 
Gobienė. Istorinė nuotrauka su-

/

Klubo nariai draugiškoje at- 
namo, 

____________ __ ___ _ _ i pasišnekėjo. Ne- 
Ruošiant užkandžius Birutie- kĮ?: šiais. me_tais. mirė trys .žiūrint lietingos dienos, susi

rinkimas buvo skaitlingas.
Koresp. M. S'.

tiekaitis, Antanas Grinius, An- j sirinkinr4 padary-damas trum mosferoje neskubėjo 
tanas Sukauskas ir kiti. • t^ Panešimą apie klubo vei- bet ilgokai

tai, Langa Įruošė visiems- de- kia nepamiršti, kad dosniai au- 
troitiečiams gerai žinoma me- (kavo ir ne birutietės. Detroito 
nininkė Antanina Jonynienė. Se- ! Lietuvių Bicentennial Komitetas 

visoms ir visiems pasidarbavu
siems ruošiant parodą nuošir
džiai dėkoja ir atsiprašo už pra
leistas ir nepaminėtas pavardes.

kanti penki langai meniškai iš
austų audinių,,medžio drožiniai, 
marginti kiaušiniai ir kiti dailės 
darbai, tai kruopščių mentininkų 
Juozo Jasiūno: ir Viktoro Vesel
kos langai, tai paskutinieji prie 
durų. Ant sienų iškabinti Jono 
Gaižučio darbo kūriniai. Virš 
durų užrašas:' Lituanian Cultu
ral Heritage.

International Institute jau bu
vo suruošta ir kitų tautybių me-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
daryti Įtakos Į krašto politiką. 103 psl, Kaina $1.50.gas

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

1739 .So. Halsted St, Chicago, HL 60608

* Ilgamečio BALFO pirmininko,
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS-----
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga 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:

1732 So Halsted Street Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. J««mlna«, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir fntvmin nuotykiu 

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

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

Dr. Juozą* B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DŪK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir Jos kaimynų istoriją. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas tr 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

klubo nariai: Bonifacas Mila
šius, Frances Ambrose ir Bro
nius Dainis. Aštuoni nariai 
sirgo. Sekretorė Jadvyga La- 
kienė perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą, kuris bu
vo •
ninkas Kazimieras Rožanskas' cagoje prie Midvay aerodromo 
pranešė, kad nuo pavasarinio; temperatūra buvo 39 laipsniai 

Vaišių metu buvo atlikta ir. banketo pelno liko per 500 aukščiau nulio F, gi Waukega- 
menine programa, kurią atliko, dol. Vasarinis piknikas taip’ne 34 ir Rockforde tik 31. Iki 
Windsoro tautinių šokių grupė, pat pasisekė, nes pelno davė, šiol šalčiausia rugsėjo tempe- 
vadovė Eleonora Stanevičiūtė- per 400 dol. Bendrai paėmus,1 ratūra buvo 35 laipsniai 1942 
Holms. Pašoko, kaip jau pereitą klubas finansiškai gerai stovi, metų rugsėjo 24 dieną.

i Pirmoji šalna prie Chicagos
1 National. Oro Biuro praneši- 

vienbalsiai priimtas. Iždi-|mu, penktadienį 5 vai. ryto Chi-

TaupyKite dabar
pas mus

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomene ir parūpina fondus namams jsi-

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
nų, neša nuošimčius nuo mėnesio nirmos 
dienos.

MIC
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Išduodami Certifikatai, kurie neša iki I 
< a- f I 
S

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION • 

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

Įsteigta 1923 metai*. , TEL. 421-3070

įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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1 bet rusai turi nepaprastą armiją Šnipų, kuriė pajėgia -iš
vogti pačius vertingiausius patentus ir pasigaminti nau
jas elektronines priemones ginklams gaminti. Ypatingą 
jų dėmesį Amerikoje ir kitose valstybėse veikiantieji šni
pai kreipia į Amerikos patentus ir gaminamus ginklus. 
Rusai gali pirkti Amerikoje augintus javus, bet jie jau 

second • class postage paid at Chicago, ELUNOis | pajėgia pasigaminti ne tik gerus, bet ir geresnius žvalgy
bos lėktuvus, negu turi amerikiečiai. Leitenanto Belenkos 
.tvežtas į Japoniją lėktuvas rodo, kad jis turi kelias ap
augos priemones, kurių amerikiečiai neturi.

Lt Belenka atvežė į Japoniją patį geriausią sovietinį 
iktuvą. šiandien jau nustatyta, kad jojo greitis nėra toks 
ideli, kaip oficialiai patys rusai skelbė. Sovietinis Mig 
5 gali skristi 1,850 mylių greičiau, bet tas skridimas la- 
ai trumpas. Kad jis galėtų tokiu greičiu neštis, tai jam 
eikia gerokai Įsibėgėti, turi būti tinkama ątmosfera ir 
ilni tankai degalų. Didelis greitis ėda nepaprastai daug 
egalų. Be to, didelio greičia metu Mig 25 nėra taip leng- 
a valdyti. Ne visuomet jis klauso lakūno; bet šauna sa- 
ais keliais. Amerikos specialistai lt. Belenkos dovaną 

vertina kitais sumetimais. Mig 25 turi priemonę radaro 
spinduliams naikinti, ši priemonė yra pats vertingiausias 
dalykas. Šiuos instrumentus amerikiečiai pasisavino.

Lt Belenkos atvykimas Į Ameriką parodo, kad ne tik

rkblshed Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co^ Inc
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Subscription Ratos:
In Chicago $30,00 per year. $16.00 per 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant j 
sekmadienius. Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted SL. Chicago I
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100. C

Pinigus reikia siusti pašto Money L
Orderiu kartu su užsakymu. Į

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai

Pirmieji erdvėlaikio keleiviu vežiojimo žingsniai bus išbandytą žemėje, Kalifor
nijoje, tarp Palmdale ir Erdwards aerodromu. Keleivius orbrton ir iš orbitos vežiojan
tis lėktuvas pakils Rockwell International laukuose ir nusileis Dryden Flights Centre. 
Iš vienos vietos keleviai bus iškelti j orbitą, o ktoje vietoje jie bus nuleisti. Apskai
čiuojama, kad pirmasis skridimas į orbitinį erdvės aukštį įvyks 1977 mėty sausio 
mėnesį.

. -t _

Norime galingos Amerikos
Nieko. Amerikos lietuviai taip nenori, kaip galingos |Sovietu Sąjungos gyventojų tarpe jaučiamas 'šiltas jaus- 

Amerikos. Galingos Amerikos nori, šiame krašte gyye- mas Amerikai, bet toks jausmas gana stiprus net ištiki- 
nantieji seni lietuviai, čia atsiradę šimtmečio pradžioje. miaūsių sovietų lakūnų tarpe. Sovietų karo vadovybė ke-

Amerikos nori naujai atvažiavusieji ^^Įlių milijonų dolerių vertės lėktuvą nepatiki-neištikimiems 
lakūnams. Bet dabar aiškėja, kad ir patys ištikimiausieji,-__
ilgamečiai komunistų partijos nariai arba jaunuoliškų tarnas Algis Regis supažindino 
organizacijų dalyviai, nėra toki ištikimi, kaip sovietų su advokatu A. J. Valuku, ku- 
valdžia norėtų. Lt. Belenkos žmona ir motina Buvo pri-'ris

VI. BAKŪNAS

Pastabos iš tolo
ko nesiėmė tuos plakatus, paša

Iš Čikagos grįžti tuščiomis 
rankomis — lyg ir ^nepadoru” 
Reikia parsivežti ką nors lietu- 

. viško, ko čia Kalifofnijojė nė- 
kad neaglėjau piknike pasilik- rg. Sustojome kažkurioje liėftf 
ti iki galo (o jis baigėsi ganajviškoje mėsos produktų kraū- 

— prieteniomis) ir pama tuvėje: apsipirks u lietuviškais 
lašiniais, skilandžiu, dešromis, 

dyti apetitus ir žiauriausio diktatoraus, norinčio užka- j verstQS pasakyti, kad kažkas jį vertęs skristi iš Sovietų m^n: generaliniuose nnkiinuo- į dieną dar telefonu Pa-Į supakuotų, neš vežu Klaliforni-

tarėją Martyną Purviną, kuris ar pa£jstu jo (pardavėjo ir są- 
prieš kiek laiko man rašė tais- vininko) gimiliaių Frank Žu
ką prašydamas kai kurių žinių kauską, Kaipgi labai
iš Klaipėdos paskutinių dienų. jeigu Us Frank su žmona Ste. 
Aptarėme tą reikalą, ries Iais( Ia? Kaip Įik taS; PaaiškinaUj 
ko nebuvau spėjęs parašyti ir kad Ff žukauskas Iabai 
sutarėme butmąi susitikti, kai p]ačiai reiškiasi veikioje, 5Ta- 
sekantį kartą būsiu Čikagoje. yrQ dideKs rėmėjas 
“Apibariau” jt, kad nieko ne- Į viškosioM radi|o valandėlės.

Prašė perduoti sveikinimus. ką, 
berods, telefonu jau ešii ir’ pa- 
daręs. r •' •. . . .

Lietuvišku produktu užkan
džiaujant — reikia ir nugerti 
lietuvišku šriapšū. Kur jo" gatf-

tiečiai. Daugumas jų stengėsi čia patekti tik dėl to, kad 
jie buvo tikri Amerikos galybe. Praeito karo pabaigoje 
lietuviai matė, kad Amerikos karo jėgos, ginkluotos pa
čiais naujausiais ir galingiausiais ginklais, gali pristab-

(Tęsinys)
Kaliforniečiams gerai pazįs-

ir nepaprastai apgailestavau,

vėlai -
kandidatuoja (lapkričioj programos.

. - . .. . .... . .i jį .... . ... —-e ------ s — —------- jr- į supaKuom, nes vežu n.ainorni-
rauti pasauli ir plėsti savo imperijas. Tokius tikslus ture- s • . Kas tas kaškas ga]ėtų būti nepasakė. Kas 1 apehacimo teismo . te se. astiatt Haipėdiški studijų pa ' s prasidėjo kaIba;

galėjo priversti lt. Betenką skristi is Sovietų Sąjungos, ] ti su kitu-lietuviu, suinteresuo- 
kada jis vienas Mig 25 turėjo, perskristi 400 mylių pločio tu lietuvių balsais tuose rinki-

muose, C. Oksu, kuris kandida 
tuoj a į Cook County Rekor- 
der’io postą. Taip pat teko susi 
pažinti su’ Valst Liaudininkų 
veikėju Lazausku, beto su sau 

ir nesirengia savo Kaimynų .puiu. uis norėjo-^eu 2ime- liŲ rinktinės pirm. Išganaičiu.
riką apie Sovietų Sąjungos pavojų. Jis pranešė, kad So-> Pora senyvų pikninkautojų ra§o apje Lietuvos laikus Klai* 
vietų Sąjunga ruošiasi karui ir Jis parodė, kokiais gink— patyrusių, kad esu is Kalior— pėdoje, nes jis turi didelį ži
lais rusai tam karui ruošiasi. jnijos,* teiravosi apie gyvenimo nfg “bagažą” iš savo veiklos,

_ , T , . <(T. .. . 'sąlygas Kalifornijoje! Trūm- kaj buvo labai aktyvus lietuviš
Bet vakar Londone paskelbti Daily Telegrapn . cluo- paį papašakojaū. Bet kai pasa-^oję veikloje, Klaipėdą Raš

menys rodo, kad sovietų valdovai yra stipriau, apsigink- kiau, kad Kalifornijoje, jėi gy- te steigiant lietuviškas niekvk 
lavę, negu geriausiai informuoti sbvietoiogai mano. Tas veni tik iš Social Security čėplas ir jas administruojant- o

rusai gali atominėmis bombomis sunaikintikiekvieną SaI1‘Pirkti dviejų . miegamų tokioje•-.
pasaulio miestą, turintį milijoną ar daugiam gyventojų. nam?’ -eJmo e% L.< veikloje. Raginau, kad rašytų 
Jie gali ne vieną kartą tuos miestus sunaikinti, bet po ke-

jo Vokietijos diktatorius, tokių pačių tikslų siekia ir da
bartiniai Sovietų Sąjungos valdovai.

Pirmojo Pasaulinio Karo pabaigoje Amerika davė 
kelis gabius generolus—Marshallą, Eisenhower! Pattoną 
MacArthurą, — kurie turėdami gerai ginkluotus karius, 
sumušė galingiausias valstybes. Jeigu Sovietų Sąjunga 
būtų ir toliau pasilikusi Hitlerio sąjungininkė, tai kartu 
su Hitleriu būtų pasibaigęs ir komunistinis režimas viso
je Sovietų Sąjungoje. Hitleris, sumušęs prancūzų armi
jas Europoje, pasijuto pakankamai galingas veržtis Į ru-j 
sų pagrobtus kraštus ir grobti tautas ir jų apgyventas 
žemes savo imperijai plėsti. Hitleris permetė rusus į są
jungininkų pusę ir šitokiu būdu apsaugojo pradėjusią 
augti sovietų imperiją nuo visiško sunaikinimo.

Pirmojo Pasaulinio Karo metu nukentėjusi sovietų 
imperija ne tik atsigavo, bet ji sudaro pavojų pačiai Ame
rikai. Komunistų partijos planuotojai nepajėgia pasiga
minti pakankamai duonos ir riebalų rusų karo jėgoms iš
maitinti, bet jie visus reikalus taip suplanuoja, kad so
vietų karo jėgos būtų geriausiai ginkluotos ir turėtų pa
čias moderniausias priemones karams vesti. Šiandien so
vietų valdžia perka javus ir riebalus Amerikoje, kad ga
lėtų maitinti gyventojus ir valstybės tarnautojus, bet tuo 
pačiu metu sovietų valdžia leidžia milijonines sumas vėjais prašė kongresą daugiau pinigų krašto apsaugai, 
ginklams gaminti ir naujoms divizijoms moderniais tan- Amerikos vyriausybė yra gerai informuota apie sovietų na vėliau, negu sutarta, sumai- apylinkes. Nepamenu kurioje 
kais ir kulkosvaidžiais ginkluoti. Rusai turi nepaprastai 
galingus žvalgybinius ir puolamuosius lėktuvus, jie turi 
didelius atomo ginklų sandėlius, bet jie kiekvieną dieną Ji pastojo jiems praeityje, ji privalo būti pakankamai ap- 
stiprina karo laivyną ir aviaciją.

Sovietų sistema gali nepagminti pakankamai maisto 
produktų, gali neturėti pramonei reikalingų priemonių, Lietuviai rems visus pasiruošimo darbus.

jūrą, esančią tarp Vladivostoko ir Japonijos' šiaurėje 
esančios salos? Niekas negalėjo to padaryti. Jį privertė 
laisvės ir taikos norinti sąžinė. Jis norėjo laivės pačioje 
Sovietų Sąjungoje ir taikos su Amerika, kuri nesirengė 
ir nesirengia savo kaimynų pultu Jis norėjo .‘įspėti Ame- 
' •n. u ’ V. i i ~

ar pažįstu jo (pardavėjo ir sa
vininko) giminaitį Frank Žu- .

la? Kaip tik tas. Paaiškinau, 
kad Fr. Žukauskas čia labai 
plačiai reiškiasi veiklojeį ypa- 

,je" čiai yra didelis rėmėjas lietu-

dienraštis, gavęs tikslių duomenų, tvirtina, ka.ČL šiandien tių, tai pora (vyras ir žmona) heto jfc plačiai reiškėsi’ir visus liefuA-iškūs ko-
tik “Paramį^ gaHia. i 

dolerių ir paskui mokėti tik jr leistų atsiminimus. Stebėjau !*aS i&rTč
- . .- 41 B’ po 52 dof. mėnesiui jie nenorė-i si, kad AL Purvinas/lvgiai kaip «ąv'., -’

lis kartus. Jiems kiek sunkiau su priemonėmis tžš atomo j0 tikėti. Tokį narna bet kada fr J. šmotelis, mėne “pabarė” ikaianaj® ir -trejomis ue-
- - - - - • ' • - “ ■ • J vyneriomis . '/ :

Lietuviai krautavimfik'af pa^ | 
šakojo, kad Šokių Ivėnfėš' ifič- 
tu, kai Čikagon' bliVb prtySžia- 
vę iš .visų Aifiefiktfs kamp'ų' šo
kėjų ir svečių — bizms’ būyęš 
puikus, daugXas Ėūvę išpar^uŪ. 
fa “čystai”.

Džiaugiuosi nepatingėjęs ntf

bombas norimoje vietoje paleisti, bet geriausi jų specia- gali parduoti. Tokios galimybės kad mažai rašau. Tikrai, turbūt 
\ Kalifornijoje atsirado labai ne-’ reikės “pasitaisyti”. ..

-—i, valdžios paskolų dėka.)
Sakiau, kad skaitykite “Naujie Mario labai paslaugus šeimi 
nas 
parašysiu išsamiau.

Atvykęs į Čikagą viena die-

listai dirba šia kryptimi.
Sekretorius Schlesinger norėjo, galingos Amerikos ir įenai 

reikalavo daugiau pinigų moderniems, ginklams-gamin
ti. Dabartinis sekretorius Rumsfeld taip pat keliais at-

planus pavergti visą pasaulį. Amerika turi būti pakanka
mai galinga, kad tokiems užkariautojams pastotų, kelią.

tuo reikalu neužilgo ninkas, jūrų kapitonas Bf. Kris 
j topaitisį ilgiau besisvečiuojant, 
apvežihėjo po Market Parko

BIRUTĖ KEMEŽAITĖRUSIŠKASIS KOMUNIZMASIR IŠEIVIŲ VEIKLA
Anglų kultūros istorikas Arnold J. Toynbee teigia, 

kad “bolševizmas vykdys tik lai, ką Rusija yra dariusi 
šimtmečių eigoje, būtent: lenktyniauti su Vakarais”. 
Trumpai sutraukiant A. J. Toynbee galvoseną dr. Ma
ceina išreiškia šitaip: “Kitaip tariant, komunizmas 
pasirodęs Rusijos istorijoje ne kaip kokia rakštis, ne 
kaip šio istorinio kūno navikas, bet kaip organiškas jo 
augimas ir nuoseklus jo pavidalas modernine lytimi”. 
Dietrich Friede (5 metus išbuvęs belaisvių stovyklo
je), palyginęs dabartinius rusus su praeities rusais, ne
rado jokio skirtumo, bet priešingai, įtikino, kad “tarp 
komunizmo ir rusiškumo esame esminės tapaty
bės." Daug studijavęs, daręs palyginimus, priėjo išva
dos. kad “sovietizmas negali būti vertinamas tik kaip 
ideologinė ar grynai komunistinė apraiška...’* Jis tei
gia. kad “Ixdsevizmas yra giliai įsišaknijęs senajame 
rusiškume ir marksiškume; kad jis nėra lūžis su Ru
sijos praeitimi; jis yra jos tęsinys". Dietrich Friede, 
priešlaraujdamas rusų teologui G. Florovski, pabrė
žia, kad “Inilševizmas yra kūnas iš rusiškojo kūno ir 
kraujas iš rusiškojo kraujo... Todėl pasauliui Rusija 
sudaro anaiptol ne komunistinę problemą. Ne. Rusija 
yra ir liks rusiškoji problema”.! D. Friede nuomone, 
“nėra nei vienos srities, kurioje komunistai nebūtų 
tradicinės rusiškosios politikos”. Pasikeitė tik spalvos: 
"balta pavirto raudona”, tačiau “Rusijos žaismas liko 
tas pat**

šiau visą savaitgalio programą gatvėje, ant kiekvieno kampo 
netik mano maloniems šeimi-Į esantys stulpai aplipinti na- 
ninkams Krikštopaičiams, bet cių atsišaukimais — papuoštais 

didoka ir spalvota vėliava sir
labai gerais įspūdžiais ir pro
duktais patenkintas grįžau į 

matęs susitikti ar bent telefo- svastika. Visa tai likę iš juodų- Los Angeles iš kur vėl rietikė- 
nu pasikalbėti. Net mano pa- jų maršo laikų. Stebiuosi kad tai. kada atsidursiu Čikagoje.

į tieš dienotvarkė reikėjo keisti] miestas per porą mėnesiu lai

kitiems — su kuriais buvau nu-dairi, kad pastotų ir ateityje. Kad tiktai amerikiečiai ne
snaustų ir netikėtiems puolimams tinkamai pasirūostų. aa pasikalbėti. Net mano pa-

■ Turime prieš akis abi — banditu gaujos ir iškabos 
[teorijas: pirmoji skirta išreikšti santykius tarp komu
nizmo ir rusiškumo. Ir tą santykį nustato patys rusai. 
Todėl nenuostabu, kad viskas buvo sukoncentruota 
rusų tautai pateisinti ir apginti. Banditų gaujos teo
rijoje glūdi beveik visų esančių Vakaruose rusų emi
grantų nuomonė. Antroji (iškabos teorija) buvo vaka
riečių (į rusų pareikštas mintis) atsakymas. Filosofo 
J. Ortega y G^šet, fetoriko A. J. Toynbee ir D. Frie
de nebuvo intencija tiktai aiškinti rusiškumo santykį 
su komunizmu, bet to santykio panaudojimas prieš

rusų emigrantų savęs apgynimo priedanga. Ki
tais žodžiais tariant, to santykio aiškinimo eigoje nu
plėšti tą priedangą' ir parodyti, kad tie “nekaltos sie
los, gerieji” rusai jaff nėra toki nekalti; kad šis-komu- 
nizmas yra pačių rusų kūnas ir kraujas, todėl ir jie 
nėra laisvi nuo atsakomybės... Juk rusų emigrantai, 
dėl vykdomo rusiškojo imperializmo, genocido pa
vergtuose kraštuose, rusifikacijos... — viskuo kaltina 
tik komunizmą, patys stengdamiesi nuo jo atsiriboti. 
Pilotiškai nusiplaudami rankas, jie aiškina, kad rusų 
tautai komunizmas svetimas, jis nepasiekė rusų tau
tos sielos; kad tas baisusis komunizmas yra tik bandi
tų gauja, pagrobusi Rusijos valdžią. Ar tai nėra rusų 
emigrantų siekimas komunizmo ir banditų gaujos 
kaltinimu apginti rusiškąjį imperializmą? Ar tas kal
tasis komunizmas tad nėra rusų emigrantų-vartojama 
priedanga ? Ar vakariečių įrodymai, kad “bolševizmas 
nėra lūžis su Rusijos praeitimi”, kad jis yra “kūnas iš 
rusiško kūno ir kraujas iš rusiško kraujo”; kad tie 
patys elementai yra randami tiek Caristinėje, tiek ko
munistinėje sistemoje; kad pasikeitė tik spalvos:
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“balta pavirto raudona”, bet Rusijos siekimai nepasi
keitė... nėra tiesa?

Aš manau, kad tik su neiškreiptu marksizųiu bol- 
kuoju imperializmu. Jis Rusijai naudingas kaip prie
monė tikslui atsiekti... Reiškia, kaip pagelbinis viene
tas. Juk pats dr; Maceina teigia, kad tie komunistai 
yra tie patys rusai, tos pačios rusiškos žemės auginti
niai. Kad toji banditų gauja yra kilusi iš rusų tautos. 
Dietrich Friede palyginimą: “Kremlius sako ‘marksiz
mas’, o turi galvoje svetimų kraštų bei tautų apvaldy
mą; Kremlius sako ‘pasaulio revoliucija’, o turi galvo
je rusiškąjį pasaulio pavergimą”, nebūtinai turėtume 
suprasti, kaip komunizmo priedangoje vykdymą ru
siškojo imperializmo. Priklauso nuo to, kokį mark
sizmą jis turėjo galvoje: ar tik gimusį “kūdikį”, ar jau 
su iškreiptu jo turiniu.

Aš manau, kad tik su neiškreiptu marksimw bol
ševikams pasisekė į savo pusę patraukti darbininkiją 
jiems aiškinant vienybę, lygybę, — visa kas darbinin
kui atrodytų patrauklu ir priimHna'. Tik pamatę kaip 
toji graži teorija nesiderina su komunistų vykdoma 
praktika*, darbniinkija' pradėjo nuo jos trauktis. Tad 
greičiau D. Friede tuo palyginimu siekė iškelti rusų 
komunistų melo ir apgaulės priedangą, po kuria yr& 
vykdoma komunizifio rr kartu rusiškojo imperializmo 
plėtra. Juk ir mums yra žinoma kaip bolševikai me
lavo ir lebėmetuoja, kad pavergtieji kraštai savo no
ru prie Rusijos prisijungė, kad jų niekas ncokupxvo. 
Ar tai tas mėlas nėra priedanga, po kuria šiahdieh 
vykdomas irhperializmaš?

Dr. Maceina rašo: “Bet ar tai reiškia, kad komff- 
nizmas Rusijoje yra tik iškabi, tik priedanga, tik ka
mufliažas? Kis šitaip aiškina rusiškumo santykį su

t

(Pabaiga)

komunizmu, nesuvokia ideologijos formuojalfčioš gi? 
lios.” Aš nemanau, ka<L žinomi, pasižymėję Vakarų 
intelektualai, ypač 5 metus bolševikų nelaisvėjė išbu
vęs Friede^ būtų toki “avinai”, kad (visi lyg viėnasį 
nebūtų suvokę “komunizmo- formuojančios gadios’V 
Ar- todėl “nesuvokia”, kad nepritaria dr. MacėinbS įsi
tikinimui, jog komunizmas vienas yra baisiausioji 
ideologija kokios pasauly dar nėra buvę ir kad prieš 
ją vienintelę reikia kovoti? Jeigu dr. Maceina, Įiašida- 
vęs rusų emigrantų įtakai, stoja į kovą už Rusijų, tai 
visi turėtų taip daryti? Ortega y Gaset komunižmas 
pravardžiuojamas ‘^komttfliažu” yra (aš manau) tik 
alegoriška pašaipa rusų: Karsavino ir Rlorevskio tei
gimui, kad komunizmas — “europietiški nuodai, epi
demija” (marksistinis). *■ * *

Todėl, norėdSfflSS rušaiiiš atsakyti, kad šiandieni
nis komunizmas nėra ‘ marksistinis, bet BofŠevitunis, 
reiškia, jų pačių kūnas ir kraujas, o ne europietiškas, 
pabrėžia: “Bolševizmo atveju rusiškumas sudarąs pir
mąjį sluoksnį, o marksizmas — aTitrąjf, ku/iš tik 
nytė odelė. Rusija yra tiek marksistiška, kiek 
sios Romos Imperijos vokiečiai btfvd romėtiiŠki’'. Kadi 
komunizmas vakariečių nebtrčb pateiširiathaš, rtetni- 
vo laikomas tik iškaba, parodo dr. Maceinos padffotft 
D. Friede minčių santrauka, štai ji: “. ..žmogaus gy_> 
vybės ir jos vertės nepaisymas, visuomeninė sąrartgd 
su despotizmu viršuje ir su išnaudojama minda apse* 
čioje. sau valia, žiaurumas, panieka, trėmimai, adtnb* 
nistfacijos siautėjimas, slaptoji policija riša tai 
tie patys elementai, randami tiek carištiūėje, tiek' ktė* 
munistinėje' sistemoje.

(Bus daugiau)

?
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 
IR GERKLĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street

j Valandos pagal susitarimą

M. šileikio kopų gamtovaizdis

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA \ 

Telef. 695-0533
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DIL K G. BALUKAS
AKUŠERI J RA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad, 1—7 vai, 
antrai, penktaienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

PRESS CLUB
PARODA IR POBŪVIS

CICERO
SAKYS KALBAS 

RESPUBLIKONAI

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S-manneim KO.,Westcnester, Iii 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį b—d vai.
iel.: arna 56z-z/xd

Rugsėjo 23 d. 5 vai. vakaro 
Press Klube, 162 E. Ohio gat, 
22 aukšte buvo 20-ties lietuvių!1 
dailininkų Bicentennial 200* ^ėjo 26 d., bet Cicero jūrų 
metų sukakties proga kilno
jamos dailės parodos atidary
mas su vaišėmis. Kaip jau ži
noma, šią parodą suorganiza
vo Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejus.

Atsilankė ‘ daug publikos. 
Dalyvavo lietuviai dailininkai: 
Petras Aleksa, Aleksandras ir

Kati ir labai lietingas, biau- 
rus oras buvo sekmadienį —

šaulių kuopos Klaipėda na
riai išvyko į Cicero medžioto
jų meškeriotojų ūkį atlikti 
metinį prizinį šaudymą, Nors 
neatvyko kviestieji teisėjai, kusi nuėjo. . 
bet šaudymas buvo atliktas.) 
Pirmą vietą ir pereinamąją1 
taurę laimėjo š. Vladas Petra. 
šiūnas, antrą — Brazas ir tre- 

(čią

Pilkieji lokiai 
atakuoja žmones

WEST GLACIER, Montana. 
Praeitą savaitę Glacier Racio
nai. parke pilkoji meška (grizz
ly) nakties metu nuvertus! pa
lapinę, kurioje miegojo trys 
mergaitės, pradėjo lamdyti vie
ną iš trijų, Mary Patricia Maho
ney, 22, Montanos universiteto 

'studentę iš Ifighwood, Ill. Jai 
surikus, meška pabėgo, bęt greeit 
vėl grįžusi puolė tą pačią mer
gaitę ir ištempusi ją iš palapi
nės negyvai sulamdė ir sukrim- 
to. Kitų dviejų nelietė. Už 200 
jardų buvo distrikto rangerio 
stotis, bet pagalba atvyko, ka
da meška studentę Mary pavil
kusi per 300 jardų nuo palapi
nės ją nužudė. Tai trečias at- 
vejys, kai tame parke melkos 
nužudė mergaites: 1967 m. rug- 
piūčio 12 d. nakti dvejose par
ko vietose jos nužudė dvi mer
gaitės.
. Praėjusio rugsėjo 16 d. piet
ryčių Aliaskoje Glacier Bay par
ke keturi jauni vyrai buvo vie
nos piktos “grizzly” meškos ata
kuoti ir ištisas 4 valandas nuo 
jos gynėsi akmenimis, kol meš
ka pradėjo pavargti ir nusisu-

Upytės Draugiško klubo eilinis iš
sirinkimas Įvyks penktadienį, ipalio 
1 d. Bataan salėje. 4046 So. Western 
Ave. Pradžia 12 vai. oopiet...

Visus narius ir rvečui. norinčias 
būti klubo nariai^ prašome gausiai 
dalyvauti. Turėsime svarbių pasitari
mų ateities reikalais. Po susirinkimo 
įvyks draugiškas pobūvis ir vaišės.

A. Kalys.

ŠYINTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Aš gyvasis, aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžiy amžius". 

Apr. 1:18.
Svarbiausias Evangelijos mokslas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus 

prisikėlimas iš numirusių. Jėzaus mirtis parodo mums didžią jo ir jo Tėvo 
meilę. Tačiau dieviškojo plano įvykdymui ir visos žmonijos palaiminimui 
reikėjo, kad Jėzus atsikeltų iš numinusių ir pasidarytų mūsų išganymo Vadu 
ir visos žmonijos Atpirkėju. Dėlto Jėzaus pasakyta: “Aš esu gyvas ir jūs bū
site gyvP*. (Jono 14:19). Tokie Šventraščio pareiškimai palinksmina mūsų šir
dis, atgaivina ir sustiprina mus, nes matome, kad jau arti prisikėlimo rytas 
ir ilgai lauktoji Tūkstantmetinė diena, kurioje Viešpats palaimins visus ir nu
šluostys visas ašaras nuo kiekvieno jam pasidavusio ir jo klausančio žmogaus, 
maldavimas už mūsų nuodėmes.

Vui žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekviena. Bot kur yra mL 
gų vaikų stipendijoms. Fondas 1 ♦« kUucim, atMk® knysutė "Viltu po mirtie*", kuru gausite

iš valstybių ir miestų paskyri- zavmit, 3715 WEST 66th street, CHICAGO, ILL. 60629
mų sumomis nuo $2,628 iki, * raito TYRINĖTOJAI

taiga padalino $1.7 milijono fon
dą į 44 dalis, intelektualiai ap
dovanotų ir kūrybingai talentin-'

REZ.: GI 8-0873
DR. W .EUSiin -LiSINAS 
akušerija ir Moterų ligos 

' GINEKOLOGINĖ ČHIHURGiJA
6i3z So. Kedzie Ave., WA >2o/U 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-000 L

Telef. BE 3-5893

DR. A. B. GnEvECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3967 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu

DR. K. A. v. jUCAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS —' CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVt. 
5214 N< WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso teU HE 4-1818
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MISKAuSKAS
GYDYTOJAS 1K Cm Ku KG AS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirta  dieniais ir penkta- 
ttieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
£ik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRAWK ritlKAS
OPTOMETRISfĄS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st SL Tel. 737-5149
Tikrina akis. Prilaiko akinius ir 

“contact lenses”. **■
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SElBUfiS
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST t>3rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Nauja* rez. felef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sendr« praktika, spec. MOIEkŲ hgos 
Ofisas: 2652 WEST 59tb STREET

Tek PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., auirad.. ireėiad 
ir penkt. 2-4 ir b-d vai. vak. Sestame 
niau 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

. nagai susitarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
orthopedas-protezistas 

į Aparatai • Protezai, ietį. Bau 
dažai. Speciali pagalba <o|om» 

, (Arch. Supports) ir t k

2850 Wart 63rd St., Chicago III. 6062$ 
Telefu PRospact 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau®!*? gėlės ir xztki

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT*> 7.1 t AS) 

DAUBARŲ SONUS

5525 So. Harlem Ava. rr 586-1220

remktte tuos Biznierius, 
KURIE GARSINASI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

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

STELLA F. YUKNE
Gyv. West Side apylinkėj, Chicago, Illinois.

'> Mirė 1976 m. rugsėjo 28 d., sulaukusi 68 metų amžiaus. Gimusi 
Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: sesers sūnus George Yostick. jo žmona Lois, bro
lio duktė Stella Keblią jos vyras Algis ir kiti giminės, draugai bei 
pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Victor Yukne.
r Kūnas pašarvotas Laęk-Lakawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd Place.

Penkiadienį, spalio 1 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima is koplyčios 
i Aušros Vartų; parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse. " , * r . .

Visi a. a. STELLA YUKNE giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. . ■

Nuliūdę lieka:

Sūnėnas, dukterėčia, giminės.
U \ Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. VI 7-6672.

skatinti mokyklas visose JAV 
pasirūpinti, kad gabieji ir ta-' 
lentingieji mokiniai gautų, pro
gą baigti pasirinktas mokyklas. 
Chicagos mokyklos iš to fondo 
gaus $10,071.

Minėtoji įstaiga skelbia, kad ■ 
protiniai atsilikusių vaikų švie
timui ir apmokymui fiskaliniais 
1976 mokslo metais buvo pa
skirta $140 milijonų.

JAV žada stipendijas 
talentįngięms vaikams 
WASHINGTON AS. — Jung-i

• Vandenynų dugne žemė yra 
labai suspausta vandens slėgi
mo. Jei to slėgimo nebūtų ir že 
mė po vandeniu būtų norma
laus purumo, lai vanduo pa-

; kiltų apie 100 pėdų ir užpiltų 
j veik visą žemę.

• Ugi plaukai ir trumpas lie-, Bliujus. Iš kuopos valdy . _ . .. T . . . . ,
Eleonora Marčiulioniai, Van-'bps drauge vyko Jonas Dęke- timų V^tybuf Edukacijos Įs-zuvis — geriausi draugai.

1 ris. šaudymui labai tvarkingai 
vadovavo JAV armijos, sp. 4 
Juozas Bliujus ir š. Vytas Krik 
ščiūkas. Po atlikti šaudymo 
visus dalyvius labai skaniai 
paruoštais užkandžiais pavai
šino sesės šaulės Brazienė, 
Krikščiukienė ir Petrašiūnie- 
nė. Viši šaudymo dalyviai 
joms yra labai dėkingi. ;d

Spalių mėn. 3 d. 12 vai Ci- 
ceroje šv. Antano parapijos 
salėje įvyks lietuvių susirinki- 
masi kuriame kalbės iš Wash-^ 
ingtono atvykęs Edardas Šu
manas, kongresmanas Henry 
Hyde, pulk. Kaimieras Oksas, 
o Cicero miesto pareigūnas 
Jonas Kimbarkas ir kiti atsa
kinės į susirinkusiųjų klausi
mus. Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti. j

Po sėkmingai pavykusios iš 
yykos į Grinių ūkį ir Tautos 
šventės minėjimo Cicero je,
lietuvių- bendruomenės . (reg.) 
apyflinkės valdyba ruošiasi, 
metiniam baliui, kuris įvyks 
lapkričio 27 d. šv. Antano pa
rapijos salėje. Rugsėjo mėn. 
26 d. įvykusiame valdybos po-, 
sėdyje sutarta apmokėti visas 
susirinkusiams sąskaitas ir pa
skirti 50 dol. auką Cicero litu
anistikos mokykloms, taip 
sėkmingai dalyvavusioms tau-' 

ir 40 dol. 
radio šei-

da Balukienė, Bronius Muri-1 
n as su ponia, A. Cooper, Mi
kas Šileikis . ir amerikiečių 
dailininkų bei svečių. Stanley 
Balzekas ir C. Baltramaitis 
svečius pavaišino skaniais val
giais bei linksmuoju vandenė
liu, kurio visiems pakanką-liu, kurio 
mai užteko

dail. Petrui Alek-
50 jo amžiaus me

TĖVAS IR SONUS

MAZEIMY

Kadangi 
sai sukako 
tų, tai buvo sugiedota Ilgiau
sių metų ir įteiktas gimtadie
nio pyragas . su žvakute. P. 
Aleksa yra minėtos parodos 
vadovaujantis pareigūnas.

Ši paroda Chicagoje kur
suoja jau ketvirtoje vietoje. 
Vasario mėn. buvo atidaryta 
Chicago Public Library, pas
kui sekė First National banke, 
iš ten nukelta į Upton Sav
ings and Loan banką Michi
gan avė., o dabar čia. Vėliau 
bus išsiųsta į kitus Illinojaus 
miestus ir| pasieks sostinę 
Springfięlde.

Po . parodos atidarymo, p. 
St. Balzekas svečius pasikvie
tė į savo būstinę — John Han
cock dangoraižį. Tačiau šių 
žodžių koresp. ten nebuvo.

Pobūvis buvo linksmas gra
žiuose Press Club rūmuose. 
V, Noreika padarė . nemažai 
nuotraukų. M. Š.

°ERKRAUSTYMAĮ

M 0 VI N G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustai perkraustymas 

iš Įvairiu atrturrųi.
’ ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place
TeL: FRonKer 6-1882

*

tinių šokių šventėje 
auką Sophie Barčus 
mos valandai.

švyturioTradicinis šaulių 
balius įvyks spalių mėn. 9 d. 
Pakšto salėje. Pakvietimai 
prie įėjimo, o visuotinis Cice
ro jūrų šaulių kuopos Klaipė-] 
da narių susirinkimas bus 
lapkričio 14 d. 2 vai. popiet 
Teresės ir Jurgio Pečkįų sve
tainėje, 1500 So. 49 Ave.

S. Paulauskas
T*‘ j

• Pirmasis kulkosvaidis bu
vo išrastas prieš virš 300 metų 
Italijoje. Jis turėjo 20 šovinio 
lizdų ir tiek pat vainzdžių. la

idė! buvo galima išteisti iškart 
20 kulipkų. šis karo pabūklas 

lyra viename Venecijos muzie
juje — Ducal Palace. "

Nauja lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI

prasidėjo birželio 4 <L ir #ra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki lietos vai. iš WOPA stoties 1490 AM bangą.

Programos vedėja Kazė Brazdžionytė, 2616 W. 7į St., 
Chicago, Ill. 60629 Tel. 778^374.

EUDEIKIS
GAIDAS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DA1MID

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

4330-34 So. CAUF0RN1A AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSJONAS KWECAS
Gyveno Chicago, Illinois

Mirė 1976 m. rugsėjo 28 d. 7:00 vai. ryto,, sulaukęs senatvės. Gi-
męs Lietuvoje, Nevarėnuose.
■* 1 73t

Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Stefanija, penki pirmųjų vedybų vaikai: 

3 dukterys — Adelė, Aldona ir Erika, 2 sūnūs — Zipnantas ir Wfl- 
helmaą. dvi seserys — Sofija Grigaitis ir Emily Girkšienė bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami

Penktadeni, 10 vai. ryto kūnas bus pašarvotas S. C. Lack-Lacka- 
wįcz koplyčioje, 2424 W. 69 St.

šeštadienį, spalio 2 dieną. 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koply- 
čips į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. JONO KWEC0 giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, vaikai, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

Chkagos
Lietuvių
Laidotuvių
Jįręktorių

Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS

3.31)7 So. LITUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

GERIA LMA D<J 
iKiv Mnygy. Kunoi P4puo<

BUTKUS - VASAITIS
4 1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phonė: OLympic 2-1003

*nvgv įpinta ar lentyną.
. Aleksandras Pakalniškis, 

atsiminimai u įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- » 
manas. 367 psi. Kaina $5.

A. Pakalnėlei*. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- S 
ir laiko Įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, susklrs- į 
tyli i 12 4abų. 296 psi-. kaina $5.

Or. Kazys Griniui, A FSlMiNlMAl IR MINTYS. U LucUma. Iria- | 
ZUIS virseiuu 336 pat Kaina S6 UU. Minkštais virs SS.00 8

ProL Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŽKŲ KNYGŲ ISD> ,
RiJA, - I aaiu. zu« po a., grisia — iuiniu>iaL& v u S

— >Z,UO. U Galu. 2Z5 pbl.. irisu - tt.UU minj^ 2
Uis virbeliais __ _ ___________ ______ -.... ....................— SX0O S

Henrikas Tome* — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS. » 
Pakalnės ir Labguvos apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6. į

P. K esi ūn as, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

Janina Narūne, 1RYS IR VIENA, jaunystes aUunmimaj 
į?0 pat 1_____ _ --------------------------------------— - --------*3.00 J

M. Gudelis, FOVILAS MILERIS Olografljos nruoZai ><
puslapiai ---------------------- x-----------~—*---------------- S3.00 Į

Knygas užsakant reik’a pndėti 23 et. pašto Lšlaidoma

naujienos,

MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572
T" " ' ■" ~ " i. . ■ ii ... — ■■■ ■ ... .

. GEORGE F. RUDMINAS
331S So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1I3S-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, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

I

i

1739 S. Halsted SĮ, Chicago, AL 6U60M. — TeL HA 1-6190
XALQ'RNOt, CHICAGO f.* Il£ — Thurvd.y, "Šiptember" 30, 1976



koncerte atliks me.
ritime dlrtį fhrvdSf- jaunesnių ji]

Brigita, yra 
vietą. Bai-

— Lietuvių Spaudos Klubo į-

talentų konkurse
laimėjusi pirmąją
gusi Pluki Musical Academy, į-

rasti paskutinio mėnesio penk įsijungė i simfoninių orkestrų 
nlienio susirinkimo ši penkta- i Wilmington, Del., Lencosler, 

Pa. Re-iding, Pa. sąstatus. Mo
kytojauja Cherry Hill, N.J. auk 
Slėsniojoje mokykloje ir diri-; 
guoja mokyklos orkestrui. Jos 
instrumento valdymo technika 
stipri, tonas šiltas ir patrauk
lus., o kūrinių išpildymo, dva
sia turtinga. T.

icnį nebus. Susirinkimo diena 
us paskelbta vėliau.

— Laisvosios Lietuvos 30 me 
į sukakties vakaras j vyks šes- 
idienį, spalio 2 dieną, Šaulių 
amuose. Pradžia 7 vai. vaka- 
>. Bilietus galima 
:anibinant šiuo

i

užsisakyti 
telefonu: 176- 

(Pr-)

— Smuikininkė Brigita Pum- 
>lytė šeštadienį, spalio 2 d. 
iiladephijoje, vielos Ameri- 
s Lietuvių Tautinės Sąjun-'jienų

— Visuomenininkas Jonas G. 
Evans. Evens ir Sūnų laidotu
vių įstaigos direktorius, dova
nojo $50 Taupymo lakštą Nau
jienų vajaus reikalams, šią ir 
kitas dovanas laimės Naujienų 
rėmėjai. Laimingieji paaiškės 
Naujienų bankete, kurjs7 bus 
spalio 21 d. gražioje Personali
ty Ladge salėje, 6649 Archer 
Avė. Visi kviečiami dalyvauti įr 
vietas grupėmis arba pavieniai 
užsakyti galiniai veikiau Nau^ 

administracijoj< Bankete

Neringos elniai ’

A" p. p. Įėjiro»^^K25. Bus išklalin- 
ta daug pui|įj^>'dovanų ir 
šės. Valdyba kvipčiii visus gan 
šiai dalyvauti, (f’r.) * ’

Naujienoms reikalingas

Jauną vyrą ar moterį apmokysime šio ama- 
. Darbo valandomis informacijų prašome 
’eiptis šiuo telefonu:

HA 1-6100.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Halsted -et., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A N T I N A S

SS

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies Ivairly prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

JUBILIEJINIU METUNAUJU SKAITYTOJŲ VA.IUS
JIENOMS šiemet suėjo 60 metu. Minint tą sukaktį gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

JIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalio
tiniais.

■S

TENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendro Institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

TENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu 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.

odei Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
lama platinimo vajų kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
os pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
inę tolimesniems darbams ne tik laikrasio, bet ir visos išeivijos, 
>at pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
ų reikalų renesow.
UOJA: Chlcagojt Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metę — ?18.00, 
trims mėn. — $830, vienam men. $8.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei mėty — 514J5O, vienam min. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

ima naudoti žemiau esančią atkarpą,

AUJIENOS, 
So. Halsted St. 
:ago, Ill. 60608

iunčiu  dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
ajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

a j aus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži- 
imni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

ARD£ ER VARDAS

ESAS

NAUJIENOS. ChKriAGO t. ILL. — Thur*44y, S*pt*mb*r 30, 1976

bus trumpai paminėta 200 in. paskirta' 1-ji premija už “Mo- 
Amerikos nepriklausomybės ir terš darbai”, grafikos paveikslų 
Naujienų 62 m. sukaktys. Taip ciklą. ;
pat bus meninė programa, šo
kiai tir gėri pietūs su šampanu.
Įžanga $12-50 asmeniui.

—LKV Ramovės Omahos sky- spalio 3 d. 4 v- popiet Jaunimo 
rius ruošia vakarą spalio 2 d.'centro karinėj. Visuomenė krie 
7:30 vai. vak. šv. Antano lietu- čiania. _ įę
rių parapijos salėje.'■ Trogra- _ Danutė Valaityiė iš^ Mt.

‘.r’ Bpydges, - Ont., rlfgpiūčio-27 .'d. ir*— V- ’
“ dalyvavo Kanados ilgų distan

cijų bėgikų rugtyAėse. Blogose
— Laikraštis “Laisvoji. Lietu- oro sąlygose ji;3..km. nuotolį ai

va” atžymės savo 30 metų su- bėgo pirmąja per5 9:51.4 mįn. 
kaktį banketu šaulių namuose > Rugpiūčio 29 di jidalyvavo 
spalio 2 d. Laikraštį leidžia Lie 500.metrų?varžybose ir taip pat 
tuvos Atgimimo Sąjūdis, įgal. laimėj o? ?l-jną prėniiją. Rungty- 
leidėjas V. Šimkus, redaguoja nės buvo Reginos mieste, Sas- 
redakcinė kolegija. Pradėtas, lei- kachewan provincijoje. Ji yra 
sti Vokietijoje, kurį laiką ėjo baigusi Londono, lituanistinę 
Kanadoje, o nuo 1953 m. leidžia mokyklą, studijuoja Gulph ųni 
mas Čikagoj. Sukaktuvinio ban versitete. >

į — Montrealietis. Alain Stankė, 
populiarus Kanados .lietuvis, 

programose,
savo

— Rašyt. Vandai ‘Vaitkevičie
nei bus įteiekta Jaunimo litera
tūros premija šį sekmadienį

moję dalyvauja Čikagos skaų 
čių dainuojanti grupė “žiežir
bos” vad. Nijolės Sparkytės.

keto programoje dalyvaus sol. I 
J. šalnienė ir A. Brazis.

— Prof. dr. Rimvydas šilba- prancūziškose 
joris skaitys paskaitą So- Bos- 10-je TV stotyje pradėjo 
tono lietuviams apie rašytojo nuolatinę .programą. 
Balio Sruogos kūrvba ir jo ry-l T 
šius su simbolizmo sąjūdžiais J ." .me.? minėjimo
Paskaita ruošia LB kultūros Iteturų oreantzacijų konutetas 
klubas Tarptautinio instituto 
salėje spalio 2 d. 7:30 vai. vak. | 
Gi rudeninis Laisvės Varpo ra
dijo programos koncertas bus, 
spalio 10 d. Piliečių klubo sa-

spalio 10 d. (sekmadienį) .Vy
čių salėje ir sodelyje rengia' ge- 
gužinę-pikniką. yėljcs turtingas 
baras ir virtuvė. Gros A. Ramo 

inio orkestras ir bus daug. įvai
rumo. Įėjimo auka 1 dol. asme
niui- Pradžia 12'vai. dienos.

Rengimo Komitetas- 
r, -JJO - -

— Genutės Spaustuvė labai

dina lietuviškas ii* angliškas 
knygas. Kropštus ir -skubus, pą- 

\ tarnavimas. Rašvti: 236 Court
St,. Hot' Springs,: ; Arkansas 

. <71901. Tel. (50f)e 623-6798..-
; (Pr‘)

— DaiL Anastazijos. ir Anta
no . Tamašauskų įvairaus žanro 
kūrinių bei audinių paroda ruo 
šiama
Apvaizdos parap. Kultūros cen 
tre lapkričio 24—28 d. Tuo 
laiku, Padėkos dienos savaitga
lyje, Detroite bus LK Mokslo, 
akademijos 10-tasis suvažiavi
mas. _.Lj _

— DaiL Magdalenos B. Stan
kūnienės grafikos ir tapybos — S.--L...A. 134-tos Moterų 
darbai yra išstatyti grupės dai- Kuopos kortų ir bunco y žaidi- 
lininkų parodoje Carson Pirie mas; įvyks š., m. sekmadienį, 
Scott & Co. galerijoje, miesto spalio 3 d. Dariaus-Girėnp:salėj, 
centre. Dail. M.B. Stankūnienei 4416 S. Wstern Ave., JŽ:$jįval;

L DU1 dUUllllU UdlUUd LUU . » 1 --’tvt x -x v"x • ta- prieinamomis kainomis spaus- Detroito lietuvių Dievo** z4 H ft lr zx -f-w4 ZX Z'C f "I <•>» i T

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$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 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškoj, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money
Orderį • . ,. į. J

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti: K

1739 So. Halsted ST. Chicago, ITL 60608 •’

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juoms Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS^ Studija. Kleis 
ts Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju 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, lietuviu 
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 meilė Lietuvos 
žemei parašyti, 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 Orderi siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gtvę pinigus, tuojau knyf< pasiųsime,

! Amerikoje beturčių daugėja

WASHINGTONAS. — Statis
tikos Duomenų Biuras savo me
tiniame pranešime rodo, kad ne
turtingų piliečių JAV-bėse pra
ėjusiais 1975 metais padaugė
ja apie pustr^o -milijono. Ver
čiant nuošimęiais išeina, kad be
turčių skaičius JAV-bėse iš 11.3 
nuošimčių pakilo iki 12J3 nuoš., 
kab reiškią, kad 25.88 miljonai 
gyventojų pėr metus turi, paja- 
mų .žemiau “skurdo linijos”, tai 
yra mažiau kaip $5,500 ir tik 14.1 
nuošimčių yra, kurių metikės 
pajamos yra:daugiau kaip. $25,- 
000 metams.

Ispanijoj vienos dienos streikas
SAN SEBASTIAN, Ispanija. 

Ispanijos kairiesiems pasisekė 
šjdęelti. .vienbs dienos streiką, 
kurs; suparaližavo - visą 'Baskų 
provinciją?* ^Streikas* įvyko po- 
litiniaiis • riibltyYais 'paminėti 
penkių’ sušaudytų teroristų - me
tinės sukaktuvės' ir reikalauti, 
kad'pSeiš^f  'Imsvę aįnė' 250 ar 
30Ū jpolTtimiĮ kšlihių, kurių nelie
tėnesėniai ^skelbtoj i 'amnesti j a. 
Pirmadieni daugiau kaip 400,000 
darbininkų; neatvykus į 'darbus, 
Bilbao-,ir -San. Sebastian mies
tuose tą dieną'visas gyvenimas: 
mbkykloš,: fabrikai,'bankai, krau
tuvės,' 'restoranai,' teatrai ir vi
soks susisiekimas sustojo.

Sovietai perka duoną

Amerikos, ekspertai apskai
čiuoja, kad Sovietai' šiemet gaus 
tarp. 205 ir 207 milijonų tonų 
grūdų derliaus, kas reiškia žy
miai daugiau negu gavo pernai. 
Pernykštis -SSSR derlius vos sie
kė 141 milijoną, tonų.

Nepaisant ‘ derliaus .pagerėji
mo, sovietai JAV-bėse ir kitose 
Vakarų valstybėse pirks dar ma
žų mažiausiai 8 milijonus tonų 
grūdų. .' Jungtinėse Valstybėse 
4.7, milijonus stonų grūdų, jie jau 
pirko. .. . • • -

vai-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

REAL ESTATE SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAIS

D±L VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vv. Cermak Roaf Cbicapn I}1 Virginia 7-774

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

1^4 AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-787Č

.. Budraitis Realty Co
PIRKSIT — PARDUO  SIT— 

ivUOMosrr.
ĮVAIRŪS draudimai

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGO: 
TeL 254-5531

135-TA IR ARCHER AVĖ.
Tel. 257-5861 '

2 ACRES ESTATE. 8 room residence 
with 2 baths.

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pas vientntel} 
lietuvį kailininką 

Chicagoje 

NORMANĄ 
^URŠTEINA 

Jei263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wabash Avenue

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžoly 

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

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

MŪRINIS — MEDINIS pajamų i 
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radin? 
Marquette Parke. $29,900.

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

2 BUTŲ moderniai Įrengtas nam 
už Kedzie. žaliame parke. Virš $4,01 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie-Maria High, Na 

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiai 
ligoninės Pigūs. 5

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

&

• Didžiausią prekybininko 
orientaciją . parodė Amerikos 
imigrantas: George Grant. 1861 
m. būdamas; Londone -skaitė.’Ti
mes laikraštį ir rado žinutęJcad 
princas^Albertas, sunkiai serga. 
Jis • tuojau’nupirko visą juodo 
krepo” medžiagą- krautuvėse ir 
sandeliuose; *Nefrukus princas 
Albertas' mirė- o geros- oreinta- 
čijos- prekybininkas uždirbo- iš 
liūdesio' apimtų žmonių ketvir
tį milijono -dolerių. • ■>" • -

• Arktikos'’lapėms-aūga’plau 
kai net' apačioje' kojyčių.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Areh«r A*« 
Chicago, ()l. I063Z T«L YA 749K

Smokey’s friends ) don’t play with matches!

SOPHIE BARČUS 
RADIJO 1EIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kA A. M. r

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
V00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina S3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago III. 60603.

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems . . .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos toleruotu ir palikti 
įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

SKAITYK IR KITAM ZATARJ 
SKAITYTI ’NAUJIENAS-

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
khmv St<tyH jr Romontis

f ETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165 r -

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

liicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-34fl

NAMU REMONTAS
DIRBU VISOKIUS DARBUS:
DURIS LANGUS LAIPTUS

PORCIUS IR PAKELIU,. JEIGU 
REIKALINGA.

KAINA NEBRANGI.
TEL. RE 7-3687. CHICAGO. DL. 
ŠAUKTI VAKARAIS MIKAS M.

d
D t M E S I O 

!2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $74 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams.
Krelntiz: , '

z i. L AU R A 1 T ! S 
4645 So. ASHLAND AVI. 

523-8/75

BEST THINGS IN UFE
Call Frank Zapolis 

32081/2 W.95trh St. 
GA 4-8654

State Farm Life Insurance^Company

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYStS 
firdavtmas ir Taisymo 

ŽM4 WEST «r.b STREET 
REpublIe 7-1941 

----------------:----------------------------/

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
fikvletimal, pildomi pinatybėt prK 

,■ iymal ir klioki blankai.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir H&ningai, 

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave, 

Tel.: 927455^
w ■. II' •• IP'l t!H n      .




