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ISPANU A LEIDŽIA AMERIKAI
NAUTOTIS BAZĖMIS

MADRIDAS. — Ispanijos vyriausybė slaptai yra sutikusi 
leisti Amerikai' svarbiais atsitikimais naudotis kariniais ir civi
liniais aerodromais, lėktuvais vežant ginklus Izraeliui ar kam 
kitam.

1973 m. "Izraelio-arabų karo 
metu, -Ispanija draudė naudotis 
jos aerodromais vežant ginklus 
į Izraelį. Tais metais, tik Portu- 
galijjos valdomose Azorų salo-

Panamos juodžiai

TRUMPAI IS VISUR

Dėl tarpreliginių riaušių 
kalti žydų nacionalistai

JERUZALĖ. Izraelio valdžia 
ruošiasi teisti riaušininkus, ku
rie išniekino žydų ir mahometo
nų šventus dalykus Izraelio oku
puotame Hebrono mieste. Izrae-

se Amerikos lėktuvai, vežantie- 
ji karinę medžiagą, tegalėjo nu
tūpti. Bet 1974 m., nuvertus 
Portugalijoje dešiniųjų diktatū
rą, įgyvendinus joje demokrati
ją, reikalai pasikeitė) portuga
lai jau atsisako leisti Amerikai'lio kabineto.priimta griežta re- 
karo atveju naudotis-Azorų sa-Įzoliucija nukreipta pirmoje ei- 
lose esančiais aerodromais. ,lėje prieš žydų nacionalistus, ku-

Ispahijos- Amerikos aerodro-rie,būtinai reikalavo, kad Izrae- 
mų panaudojimo sutartis buvo lis okupuotų teritoriją Į vakarus
sudaryta žodinė sekr. Kisingeriui nuo Jordano upės su Hebrono 
lankantis Madride, kuri įsigalio- miestu. Izraelio apsaugos minis- 
•jo pereitą mėnesį, pasikeitus me- teris šimon Peres pasakė, kad 
morandumais^ Sutartis-nėra aiš-' vienas Hebrono žydų vadas, va- 
ki,'bet oficialūs Amerikos ad- 
munstracijos šaltiniai sako, kad 
sutartis liečia ne tik Izraelį, Įšet 
arabų ir visus kitus kraštus. Pa
sak valstybės sekr. padėjėjo Eu
ropos' reikalams A. Hartmano, 
susitarimas nėra slaptas ir nie
ko slapto nebuvo padaryta besi
kalbant su Ispanijos valdžios {liams, 32, ir Mairėad Corrigan,

23, kurios grįžusios iš Jungtinių 
Valstybių ;pirmininkavo Belfas
to katalikų susirinkimui. Tik 
scenoje buvę kunigai įstengė jas 
išgelbėti. Minimas mitingas, 
kuriame jos ..pirmininkavo, 
buvo sušauktas /protestui, kad 
kareiviams guminėmis kul
komis šaudant į minią buvo nu
šautas vienas 13 metų amžiaus 
vaikas.

Anglų svaras labai nukrito

LONpONAS. — Finansų iš
pertai tvirtina, kad britų par
lamentui susirinkus nepaprastos 
sesijos, gelbėti krašto ekonomi
ją iš kritiškos padėties, bus svar
stomos taupumo priemonės, dar 
labiau mažinamos viešosios išlai
dos, o žemiausiai visoje savo is
torijoje kritusiam sterlingų sva
rui pakelti bus padidinti mokes
čiai. šiuo metu už svarą bemo
kama $1.55. s

Maža vilties taikai Libane

BEIRUTAS. — Arabų Lyga 
pagrasino atšaukti savo taikos 
saugojimo jėgas Libane, jei da
bar vykstančiose taikos derybo
se nebus pasiekta paliaubų, kuo 
nei dešinieji, nei kairieji netiki. 
Pradėti Sirijos, Libano ir pales
tiniečių pasitarimai vyksta “vi
siško nepasitikėjimo atmosfero
je”, pasakė Arabų Lygos tarpi
ninkas Hassan Sabry ei Kholy. <

Ispanijos feministės sau 
reikalauja “lygių teisių”

MADRIDAS. — Saragosos 
teismui išteisinus Mrs. Carmel 
Caneiro neištikimybės byloje, Is
panijos feministės skaito mo
terų laimėjimu jų kovoje prieš

ministeriais; visi susitarimo 
svarbieji punktai yra viešai pa
skelbti.

' Ispanijos vyriausybės šalti
niai tvirtina, jog ispanų simpa
tijos arabams nėra pasikeitusios 
ir susitarus su Amerika bazių 
reikalais ir taipgi nepakeičia Is
panijos planų Izraelio pripažini
mo atžvilgiu.. ' <

Ispanija iki šiol dar nėra pri
pažinusi Izraelio valstybę de jure. 
Pripažinimo derybos tebėra nu
trukusios, arabams pagrasinus 
nutraukti alyvos siuntas į Ispa
niją. Jos nutrūko pereitą pavasa
ri-

nan

Airiai nemėgsta pacifistų

BELFASTAS. — Pikta minia 
praeitą sekmadienį atakavo 
dvi žymias taikos sąjūdžio va
doves Airijoje — Betty Cil-

LIBANO TERORISTAI ROMOJE PAGROBĖ
5 SIRIJOS AMBASADOS TARNAUTOJUS

Italų. policija apsupo palestiniečius ir 
privertė juos padėti ginklus

- ROMA. Italija. — Trys gerai ginkluoti Libano palestiniečiai 
besišaudann įsiveržė į Sirijos ambasadą Romoje ir paėmė ne
laisvėn penkis tarnautojus. Teroristai reikalavo, kad Sirijos vy
riausybė pasitrauktų iš Libano ir nesikištų Į krašto visus reikalus. 
Bet italų policija šį kartą nesiryžo leisti kitos valstybės teroris
tams sauvaliauti Romoje.

Italai apsupo Sirijos ambasa- ~ ■1 . 1 -----
dą ir pareikalavo paleisti suim-į . TY įVIntmiTi on i 
tus Sirijos piliečius ir patiems L'» lilvyiHIluR Į

ir Amerika
Atstovaująs demokratus kon- 

gresmanas .Andrew Young, de
mokratų kandidato i preziden
tus Jimmy Carterio patarėjas 
'r dr Martin T vther King są
jungos narys, United Church of 
Christ bažnyčios kunigas, kal
ėdamas spaudos atstovams, sa- 

j‘<ė, kad šiandien uždaviniai nė- 
•a iš kairės ar dešinės, bet Vi
lūno;

A. Young yra vienas ėjusių 
>rieš Vietnamo karą. Jis sako
si, kad lankydamas Panamoje 
pastebėjęs, jog Panamos vals
tybės juodieji piliečiai gerai kal
ba angliškai ir jie yra Ameri
kos šalininkai. Jie sudaro vidu
rio luomą. Jie, kaip žydai, yra 
išsilavinę ir gerai gyvena,-vers
damiesi. prekyba. Pasak Youngo, 
Panamos baltieji sudaro aukš- 
aukštesniąją klasę,o indėnai ir 
jų mišinys — žemesniąją.

Panamos valstybėje juodųjų 
' 'gyvę»tojų^'‘'iifiįr^dau<g, bet jie 

daugiau susirišę ekonomiškai su 
Amerika, nekaip su Panama.

ČIKAGOJE SAKĖ KALBAS GRAIKAMS, 
JUODŽIAMS IR LENKAMS

Lenkai mane, kad Carteris smarkiai puls 
prezidentą Fordą, bet to jis nepadarė

CHICAGA, III. — Cook County demokratų partija suruošė 
didelį sutikimą ir priėmimą partijos kandidatui prezidento parei
goms -Jimmy Carteriui, bet žmonių .buvo žymiai mažiau, negu 
daugelis planavo. Carterio sutikimas turėjo vykti O’Hare aero
drome, kur atskrido demokratų kandidatas, bet tolis daugelį su
stabdė. Paprastai mero Daley raginami demokratai suvažiuoja 
tūkstančiais, bet ši kartą Carterio sutikti buvo žymiai mažesnis 
skaičius, negu tikėtasi. Visi tvirtina, kad tolis svarbiausia prie
žastimi. Į O’Hare buvo nuvažiavęs didokas lietuvių demokratų 
skaičius. Buvo ir ne demokratų, norėjusių užgirsti Carterio pa
reiškimus.

pasiduoti. Kai teroristai atsisa
kė, tai policija pradėjo veržtis

Carteris yra neatsa
kingas ir militarinis 
?- Nepriklausomas kandidatas į 

- prezidentus J. McCarthy, kurs 
yra jau įregistruotas bent 30 
valstijose, įskaitant Ulinojų, ir 
kuris 1968 m. taipgi kandida
tavo į valstybės prezidentus, pa
reiškė Rooswelto universiteto 
prof. dr. P. Crawford namuose 
pietų metu spaudos atstovams, 
kad demokratų kandidatas į pre
zidentus Jimmy. Carterio atsa
kymai debatų metu buvo tiesiog 
neatsakingi ir militariški, o prež.

Fordas debatų metu atsakinė
jęs nekaip; jis davęs tiesiog 
kvailus atsakymus.

Pasak McCarthy, Gateris ne
rimtai be atsakomybės pareiš
kęs, kad jis nutrauktų maisto 
ir atsarginių mašinų dalių pri
statymą arabų kraštams, tikslu 
priversti arabus pristatinėti į 
Ameriką daugiau žemės alyvos. 
Tokie atsakymai yra nerealūs ir 
jie privestų tik prie šaltojo ka- 

* ro”. Bet nestebėtina, — sake 
Mc Carthy, — Carterio užsienio 
reikalų patarėjais yra krūva šal
tų pasilikusių karių, aplinkui 
slapinėjančių jau 20 metų.

į vidų. Teroristai bandė atsišau
dyti, bet policija nekreipė į tai 
dėmesio.- Teroristų grupės va
dui-buvo sužeista viena koja. 
Anksčiau buvo sunkiai sužeis
ta vienas ambasados'patarėjas. 
Buvo suimtas laiškanešys ir am
basados valytoja.

Už poros valandų teroristai 
papsidavė, pareikšdami, kad jie 
protestuoja prieš Sirijos karo jė
gų intervenciją Libane. Teroris
tai pasidavė pareikšdami, kad 
jie priklauso Juodojo Birželio Ju
dėjimui. Užpuolimas padarytas 
viena diena po to, kai Tripolyje 
pasibaigė arabų konferencija, 
pasmerkianti Sirijos preziden
tą H. Asadą. ,

Italai nebijo nuodų
, SEVESO, 'Italija.
vietovėje išsiveržus iš Gretimai 
eąančios įmonės nuodingoms du
joms. daugiau kaip 850 Soyeso 
gyventojų buvo vyriausybės įsa
kymu laikinai iškeldinti. Dujos 
išsiveržė liepos 10 d., bet iki 
šiol gyventojams nebuvo leista 
grįžti į senąsias gyvenvietes.

t Nekantrūs Seveso gyvento 
nelygybę įstatymuose, kuriai1 
moteris Ispanijoje už neištiki
mybę vyrui gali būti baudžiama 
iki 6 metų kalėjimo, o vyras 
gali būti skundžiamas teisme tik 
jei jis pastoviai gyvena su mei
luže.

- Seveso

senatorius
NEW YORKAS. — Buvęs di

plomatas ir profesorius Daniel 
P. Moynihan kandidatuoja New 
Yorko Valstijoje į senatorius, 
rungtyniaudamas su respubliko-. 
nų sen. James L. Buckley. Jie 
abu išsiskyrė nuomonėmis kal
bėdami darbo klausimai. Moyni
han yra nuomonės, kad vyriausy
bė turi stipriai įsikišti, norint 
sutvarkyti nedarbo klaūsimą, 
mažinant bedarbystę.

Jo oponentas Buckley mano, 
.kad administraciniu keliu ir per 
jėgą sukuriant darbą, turės nei
giamos įtakos darbo atlyginimo 
ir kainų kontrolės atžvilgiu. Sen. 
Buckley sako, kad mažesni mo-1 
kesčiai ir mažesnės federalinės 
išlaidos suteiks žmonėms dau- Į 
giau pinigo, kuris padidins eko
nominę krašto apyvartą ir tuo 
pačiu gamybą, kas savaime jau 
mažins bedarbystę.

jai, nežiūrint draudimo ir spiglių 
tvoros, per jėgą grįžo į namus.

Dujoms išsiveržus, gyvuliai 
pradėjo kristi negyvi ir per 500 
asmenų atsidūrė ligoninėje, nuo-

' Indijoj 80 žmonių 
nusinuodijo ‘namine’

NEW DELHI. — Mažiausiai 
80 asmenų mirė nusinuodiję na
mie darytu “samagonu”. Dau
gumas pasigėrusių jų buvo atga
benta į ligonines be sąmonės, ne
begalėję kvėpuoti. Daugelyje at- 
vejų nustatyta, kad to skysčio

susideginus jų kūną. * žalojo savo smegenis.

NEW YORKAS. — Nuo pen
kių 'iki--10 nuošimčių vėžiu sir
gusių' ir pagydytų pacientų, su
laukę senesnio amžiaus ta liga 
apsėrga antrą ir trečią kartą. 
Daktarai ypač susidomėjo, kad 
tai nėra, to paties vėžio atsinau
jinimas, o visiškai “naujas vė
žys”, kas vėžio tyrinėtojams tei
kia viltį tame atradime ieškoti 
naujų vėžio atsiradimo priežas
čių. ’

BR. KAZYS BOBELIS

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, vakar gavo Baltųjų 
Rūmų kvietimą tuojau atvykti 
į Washingtona. šiandien, ant
radienį, spalio 12 dieną. 10 vai. 
ryto prezidentas Fordas Baltuo
se Rūmuose sušaukė atsakingų 
veikėjų konferenciją. Be Dr. 
Bobelio, j-Baltuosius Rūmus pa
kviesti dešimt kitų Amerikos Or
ganizacijų pirmininkai. Dr. Bo
belis vakar vakare išskrido į 
Washihgtoną. '<■

~ L • - .»A

Hisso dokumentai 
teisingi

ROCKLAND, Me. — Prieš 26 
metus buvęs FBI dokumentų ti
krinimo ekspertas, kuris ‘šnipoį 
Hisso byloje paliudijo, kad His- 
sas teisme melavo, spalio 10 pa
reiškė, jog nėra jokios galimy- 
bės^šnį^^HĮ^so ..mašinėle rašy
tus' dbkmtfenttls bei raštus pa
keisti ar suklastoti.

FBI tarnautojas, dabar 70 m. 
amžiaus Ramos Feehan, prieš 26 
metus ištyrė ir nustatė laborato
rijos pagalba, kad Hisso maši
nėle rašyti laiškai bei raštai ne
buvo suklastoti.

Šis klausimas karts nuo karto 
iškyla į viršų, kadangi yra as
menų, kurie stengiasi Hissą pa
teisinti, kad jis nebuvęs šnipas 
ir. neišdavinėjęs rusams valsty
binių paslapčių.

. Sutartis gali būti 
nepatvirtinta

DETROITAS. — Yra pavo
jaus, kad Fordo bendrovės ir au
to darbininkų unijos vadovų dar
bo sutartis galės būti darbinin
kų nepatvirtinta, kai spalio9 su
tartį balsų dauguma atmetė uni
jos 86,. ir 67 skyrius.

Sutartis tik tada gali būti 
skaitoma priimta, kai už ją bal
sų dauguma pasisako Fordo įmo
nių unijai priklausą specialis
tai (elektrikai mechanikai bei 
formų ir įrankių darytojai) ir 
dauguma gamybos darbininkų.

Fordo bendrovės įmonių 25,- 
000 specialistų turi veto teisę 
balsuojant darbo sutarties pri
ėmimą.- Dauguma jų nepatenkin
ti naujoje sutartyje numatytu 
uždarbiu.

Vedė Švedijos 
princas

64 m. amžiaus Švedijos prin
cas Berti! vedė 61 m. amžiaus 
eilinę Švedijos pilietę Lillian 
Craig, su kuria jis draugavo 33 
metus.

Anksčiau princas negalėjo ves
ti, nes tam priešinosi tėvas ir 
karalius Gustaf Adolf. Gi kara
lystė ' perėmęs valdyti karalius 
Carl Gustaf, pats vedęs eilinę 
vokietaitę, pirklio dukterį, to
kioms princo Bertil vedyboms 

I jau nebesipriešin*.

Pirmiausia demokratų kandi
datas nuvyko į Conrad Hilton 
hotelį, kur lenkai buvo suruošę 
jam didelius pietus, šimtai Žmo
nių norėjo pasisveikinti su Car- 
teriu, bet jis pats nešėsi kelionės 
maišelius ir neturėjo laisvų ran
kų. Carterio rėmėjai buvo paten-, 
kinti, jei jie galėjo bent paspaus
ti Carterio užimtas rankas.

Susirinkusiems lenkams Car
teris pasakė gana ilgą kalbą. Pir- 
hiĮatfsiaS jis išdėstė Ką"jis pada
rytų, jeigu būtų išrinktas kraš
to prezidentu.

— Aš reikalaučiau, kad sovie
tų valdžia laikytųsi Helsinkio nu
tarimų, kurie liepia leisti susi
jungti kitoje sienos pusėje gyve
nančioms atskirtoms šeimoms; 
pakartotinai reikalaučiau, kad 
sovietų valdžia netrukdytų Lais
vos Europos ir Laisvės radijo 
stotims pranešinėti žinių; visuo
met rūpinčiausi, kad pagrindinės 
žmogaus teisės būtų gerbiamos 
kitoje geležinės uždangos pu
sėje; ir pagaliau aš nieko ne- 
drysčiau — nei žodžiu, nei veiks
mais, — jokio žingsnio nesi im
čiau, kuris pripažintų nuolatinę 
sovietų dominaciją tuose kraš
tuose, kurie nori būti laisvi.—pa
reiškė Carteris.

Lenkai smarkiai plojo, kai bu
vo pasakjrias paskutinis pažadas, 
bet jie laukė žymiai daugiau iš 
Jimmy Carterio. Lenkai manė, 
kad jis gerokai pašukuos prezi
dentą Fordą už San Francisco 
debatuose padarytą klaidą. Car
teris visai apie tai neužsiminė.

Carteris padarė kitą politinę 
klaidą. Meras Daley keliais at
vejais' pasisakė, kad jis nori pra
vesti dar vieną greitkelio šaką 
Pietvakarių Chicagoje, o Carte
ris pareiškė, kad jis būsiąs prie
šingas tokiam greitkeliui.

Baigęs kalbą lenkams, jis tuo
jau išskubėjo pas Chicagos grai
kus. kuriems prižadėjo neuž
miršti turkų padarytų žygių Ki
pro stoję. Jis buvo užsukęs į 
juodžių baptistų bažnytėlę, ku
rioje pasakė kalbą, žadančią su
daryti sąlygas juodžiams įsigy
ti ir gyventi savo namuose.

Iš Chicagos Jimmy Carteris 
išsiruošė į Wisconsiną, kur jis 
privalo pasakyti kelias kalbas 
pirmadienį ir skristi kitur.

oras gjąj
šiltesnis
Saulė teka 6:56. leidžiasi 6:14
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r.unc proto ir jausmu darnos pagrindai
’•nujausiu inok.Mo žinių populiarus perteikimai

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Iki f MAUS GYVENIMO ŠEIMOJE NESKLANDUMAI
-'t'pasu engimas net koalą tiesą priimti ir Savo gy- 

nuro dalimi ją paversti teikia žmogui nereikalingas 
neužtarnautas kančias.
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Gyvenimo tiesa
lengvatikiai išnaudo-, ti virš minėtam tuščiažodžiavi- 

kairė- ir dešinės net pa- . m ui. Juk sveikas protas sakoj 
t./ra s žmonėmis neta-'kad Dievuje šią žemę ajleidusy- 

aciškiu. Religijos, visuo-;sis užsitikrina pas Gailestingąjį! 
ir medicinos srityse ne-Į prieglobstį be jokio ypatingo < 

h žmogaus lengvatikio iš- prašymo. Jis tokią prieglobstį už- ‘ 
ima tei jo po dvasines i sitarnavo visu savu žmonišku; 

>nes vedžiojimo. Štai tub elgesiu begyvendamas. Kitaip* 
ikai elgiasi nereligiškai. Gailestingasis besielgdamas mū-l 

-nes girdime iš visų pusių, sų galvosenoje nustotų mums i 
.’duriu tvirtinimu bei mal- 
>. “Dieve duok Tavyje 
m amžiną ramybę’’. — 
i suteik mums taiką ir 
< orą”. — Kristau leisk
ėrėtis ne tik 

mis, bet ir
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Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA
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'irieHamės už lengves- 
■; matavimo — tegul ki-

s Čirba. Todėl mus leng- 
s lengvai užliuliuoja so- 

-yvendami visokie tuščia- 
'. Iš tokios elgsenos nėra 
yarbės nei Dievui, nei šla
mi Kristui, žmogui ieng- 
.i yra nuostolis: jis ne
ikiamai ir gyvena tuščia 

:. Vieni tik tuščiakalbiai 
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Lendame vis toliau į kaimo vidų, prieiname namus, kuriuo
se gyveno P. Indreika, Pr. Dikaitis, V. Pužauskas, St. 
Bujokas (prieš kelis metus miręs Winnipege), su šeimo
mis. Toliau prieinu kairėje pusėje namą, kuriame gyveno 
Br. Macianskis, J. Andružis, Mickai, Janušauskas, dr. K. 
Kerpė, aš su šeima^ viengungis Markūnas, kun. J. Kar- 
dauskas (buvęs Vilkaviškio-klebonas), o šalia "kitame na
me gyveno veterinarijos specialistas Vyt. Krikščiūnas, P. 
Didžbalis ir vienas p. N. su šeimomis. Skersai keliuko gy
vena vienoje didelėje sodyboje agr. Alf. Indreika, agr. K. 
Indreikienė, agr. Dalinda, Dalindaitė, Strikaitis ir trys 
plekavičiukai, iš kurių vienas staiga pasimirė, panevė
žietis Brazauskas — Žiaubarys ir buvo palaidotas Meer- 
becko kapinėse, kuriam agr. VI. Bačėnas pastatė gražų 
granito paminklą. Prie kelio sankryžoje gyveno Kulvins 
kai (paštininkas, vilkaviškietis), ir viena panelė, kuri iš
emigravo į Ameriką, ištekėjo už Petro Sako, (dabar, gy
vena gražiuose San'Bernardino kalnuose, kur jų vilą su
pa žali ir gražūs pušynai kalnų papėdėje, 5000 pėdų 
aukštumoje). Traukiame toliau keliu į pietų pusę. -Einu 
pro tos sodybos žardį, kurioje žuvo mano juodbėris tra
kėnas. Pasuku siauru keliuku, kairėje pusėje gyveno A. 
Šmigelskis, St. Bagdonas su šeimomis ir Bagdonienės 
sesutė — Felė, kuri ištekėjo už inž. Isbicko Bostone. Ei
nu toliau keliuku, už jų didžiulis ilgas namas, kuriame 
gyveno pirmasis lietuvių komiteto pirmininkas Peč- 
kaitis, Stasiulis ir Pr. Gustas su šeimomis, Pečkaifienės 
mama, šiame name gimė losangelietė Giedra Gustaitė. 
Einu toliau keliuku ir suku į‘pietus, kur dešinėje pusėje 
gyveno du broliai Čeponiai,vienas iš jų karininkas, kpt. 
Guoga-Obelupių, vilkaviškietis (miręs), "Palaikiai, Ens- 
kaičiai, Žukauskai, Balsiukevičiai — Balsiai (ten augo 
dabartinė advokatė Žibutė — Brinkienė Los Angeles)-. 
Negaliu praeiti pro šalį neužėjęs į kaimo kapines, kur 
ten ilsisi 14 lietuvių palaikai, kurių čia noriu išvardinti 
dalį pavardžių, ypač ten tragiškai žuvušį iš buvusios ma 
no pastogės 9 metukų berniuką Jurgutį Mącianskį.

Einame į kapines taku, kur mus pasitinka -kapinių 
sargas ir parodo visus, kur ilsisi to meto mirę lietuviai 
minėtose kapinėse. Pirmiausia prieiname minėto "‘ber
niuko kapą, kur šalia jo eilėje ilsisi apie šeši mirę, lietu
viai, ypač mažiukai vaikai. (9 metukų Jurgutis. Ma- 
ianskis, gimęs; 1988-XI-19, kur važiuodamas . -ūkininkas 
su javų vežimu, suvažinėjo prie UNR0S -' įstaigos ant 
kelio, šis tuo metu tragiškas įvykis sukrėtė Macianskų 
šeimą ir visos stovyklos gyventojus), šalia jo- ilsisi į 
kairę Onutė Baronaitytė (paminklas mažiukas ir nuvir
tęs kryžius), Kuras Arvydas, (šakiškių tėvų-, vaikas), Al
dutė Ryškalnytė, Berta Strazdinis, Leona Harbitieinė 
(1948-VI-18 mirė), Paulina Milaviskiene mirusi 1948- 
III-4 ir-kiti.. ; ... . . . _ • |

Jų visų paminklams reikalingi remontai ar visai 
nauji, nes yra aptrupėję, padaryti iš cemento išskyrus 
gražūs paminklai Milavickienės ir Brazausko — Žiąu- 
burio. Taip pat reikia atnaujinti paminklą mažajam Jir- 
gučiui Macianskiui. Kas norėtų senus paminklus atnau
jinti ar perstatyti, prašau kreiptis šiuo, adresu į kapinių 
administratorių: Ernst Hohmeier Grabstein, I — 4961 
Niederpoehren uber Stadthagen bei Hannover. Grįžtu ke
liuku žemyn, kur kairėje pusėje gyveno name:: . Bacevi
čiai, Kybartai, Stančikai, Cviklai. Prie plačios gatvės 
kaimo salė. Ten vykdavo lietuvių susirinkimai, komite
tų rinkimai bei pasišokimai. Viršuje salės gyveno muzi
kas Adolfas Narbutas, jo brolis Vladas,ir, rodos,- Saka
lauskas. Suku atgal į pietus, kur kairėje pusėje gyveno 
name J. Steikūnas, A. Steikūnas, J. Steikūnaš su Šeimo
mis ir viengungis inž. P. Steikūnas, o antrame namo ga
le gyveno vilkaviškiečiai česnavičiai ir dar viena šeima. 
Pasuku alkūne į vakarus ir vėl į pietus keliuku, kur bu- - 
vo UNROS įstaiga, antroje pusėje — maisto sandėliai. 
Einame toliau, kur anksčiau gyveno name — kpt. _^A- 
Juškevičius, Macianskai, Malčiauskai, BalčiūnąL ir. aš 
pirmomis dienomis atvykęs į stovyklą su šeima. Tai bu
vo paskutinės trobos kaime. Grįžtame atgal keliu ptie 
kaimo bažnytėlės, o dabar minėtoje salėje yra įrengta 
alinė ir posėdžių salė apylinkės ūkininkams. Prie jos yra 
autobusų stotis ir pastatytos telefonų būdelės. Salės de
šinėje pusėje už kelio gyveno mok. Tamulevičius Fe
liksas Narbutas, Adolfo ir Vlado brolis su šeima ir^prie 
bažnyčios name gyveno agr. VI. Bačėnas su šeimajbro- 
lis Vincas', oantroje pusėje kelio p- Karaškai, kurie tu
rėjo tėvus ir tris gražius berniukus (dabar gyvena Ph3a- 
delphijoje). Grįžtame link namų, bet negaliu praeiti ypa
tingo namo — BALTŲJŲ ROMŲ, kuriuose gyveno 
opazicijos vadas, auksaburnis adv. Alg. Kaulėnas, gar
sus Šiaulių teatro režisorius, aktorius Juozas Valentinas 
ir žymus biznierius kpt. čepanavičius su šeimomis. .

U (Bus daugiau)
- , i •/ t*.

■ maldos, nežmoničkos baudžiavos 
— taip jie kenčia dabar dėl ne
pajėgumo apturėti reikiamą pa
kalbą intymių santykių šeimo
je reikaluose. Todėl pats laikas 
mums mesti šalin užsidėtus ir u-ž 
dėtus neteisingumus ne tik mal
doje, visuomeniniame gyvenime, 
bet ir medicinoje. Asmenybė
mis subrendę,. Tvėrėjo dėsnių 
prisilaikymui, mes galime būti 
žmoniškai besielgia visose sri
tyse, Įskaitant ir intymius šei
moje gyvenant reikalus.

Vyro švelnumas šeimoje
Jau per tris numerius Šioje 

vieloje susipažinome sū jaus
minių netvarkingumų tvarky
mu intymiuose reikaluose. Pri
imta buvo tr vyro švelnumo 
svarba intymiuose santykiuose 
tvarkos atstatymui. Tik ir čia 
reikia žinoti štai kas.

Atsitinka prieštaraujantis — 
paradoksiškas dalykas šeimoje: 
vyrui-pradėjus būti daugiau žmo
giškam. Kai vyras mėgina būti 
daugiau emociškas ir daugiau 
atsakantis žmonos reikalavi
mams, gali įvykti nelauktas ne
malonumas iš žmonos pusės. Kuo 
vyras dabar ima daugiau taip 
elgtis, kaip jo žmona jo prašė per 
metų metus — tuo žmona daro
si daugiau įsiūtus ir kandi. Pati 
savos pakitusios elgsenos nesu
prasdama, ji- ima pykti pati ant 
savęs.

čia gydytojas sumažina miy 
nėtus negerumus išaiškindamas 
yrui ir žmonai, kad ji anksčiau 

sau išsiaiškindavo vyro nešvel- 
numo kaip jo vyriškumo dalį — 
vyriškas vyras, ji tada galvojo, 
negali būti švelnus ir savo pri
sirišimą parodas. O kai dabar 
vyras darosi švelnesnis — ji ima 
savęs klausti Kodėl tik dabar 
Kur jis buvo anksčiau? Kodėl 
per tiek metų kentėta — jausmi
niai sausą gyvenimą vedant? To
kios mintys galiv sukelti mote-1 
riškėje pyktį. Jei gydytojas jai 
išaiškina jos nusiteikimo prie
žastį, ji ima teigiamai nusiteik
ti į jos vyro sušvelnėjimą. Taip 
vyro naujas susidomėjimas sa
va žmona nugali joje sukilusius 
neigiamus link savo vyro nusi
teikimus.

Be susinėsimo intymaus 
atsiekimas orgazmas

Toji moteris, kuri skundžiasi 
negalinti susilaukti orgazmo, in
tymaus esti baimingos dėl mo
teriškės blogai suprasto sexua- 
lumo. Tokios jos baiminasi dėl 
įsivaizduoto nepįajėigumo inty
miuose reikaluose.

Gydytojas tokias nuramina iš
aiškindamas, kad vienas treč
dalis suaugusių moteriškių re
tai ar niekad neapturi orgazmo 
intymaus susinėsimo metu. Iš
aiškinama taip pat, kad kaip 
taisyklė — ne kiekvienu inty
maus susinešimo metu net svei
kiausios moteriškės apturi or
gazmą.

Tokioms paaiškinama, kaip su
mažinamas nepasitikėjimas dėl 
nepasisekimo, tuo pačiu įgali
nama žmona susilaukti orgazmo 
intymaus susinešimo metu.

Išvada. Tvarkingas sutvar
kymas intymių santykių yra me
diciniškas reikalas ir labai svar
bus laimingo gyvenimo šeimoje 
užtikrinimui. Nustojome ken
tėti baudžiavas, jau pradedame 
melstis psichologiškai teisingai, 
pats laikas liautis’ kentėti dėl 
nesklandumų intymiuose santy
kiuose šeimoje gyvenant. Tvar
kykime savas asmenybes, švies- 
kimės Šių dienų mediciniška 
šviesa — ir mums laimingos die
nos šeimoje bus ne už kalnų. 
Daugiau tuo reikalu — kitą kar-

‘jam teikiamų savybių. į

Daugiau išminties parodys' 
toks maldininkas, kuris maldaus į 
Dievą gailestingumo savais e!-; 

f gesiais begyvenant burnojusiems : 
os žemės Ttrieš Tvėrėją. j

j kūmas. Mat, tik geravalis pajė- mu — gėriui jų nuteikimu. Ta- 
Nė kiek regeresni reikalai ir’gia būti taikingu ir orą neter

šti taika bei oro tarša mūsų tar- i šiančiu žmogumi. Gėrio visoke- 
pe. Tas geroves — taiką ir oro riepo priėmimui priimtuvus turi 
grynumą mes patys sujaukiant l tik asmenybe — nusiteikimais 
ir tik mes patys — niekas kitas, jausmais žmogumi tapusysis.
— galime atstatyti savų asme-1 D ~
nykių sužmoginimu. Nes tik Į gimusysis. Gali būti žmoniškas. bėmis gėrėtis. Toks prašymas 
'moniškas asmuo pajėgia būti į — taikingas, orą neteisiąs. Taip'yra beldimasis į’ atviras duris, 
taikingas ir orą neteršiantis.; pat toks gali būti ir nežmoniš- Viskas Kristaus mums jau yra 
Tas žmogaus sužmoginimas yra j kas — keliąs nesantaiką — ka- ’ suteikta. Mes tik panaudokime 
labai sunkus darbas. Jis turi! rus. Viskas priklauso, kaip žmo- Kristaus duotus mums įrankius 
būti pradėtas dar prieš žmogui į gus elgsis savos asmenybės dik-: gėrybių gaminimui; o ne jų nai- 
užgimstant: reikia tėvus pa-'tuojamas. Kitaip sakant, vis-' 
dengti žmogiško asmens prade-įkas priklauso, kaip žmogus pa-1

, išnešiojimui, pagimdymui j jėgia naudotis jam Tvėrėjo su- j 
uk’ėjimr.i bei apšvietimui.' teiktais Įrankiais. Todėl vietoj 1 

’okia kha jėga, tik taip užaugin-i kitų prašę taikos, tyro oro... pra-i ... .
tas žmogus pajėgs mūsų tarpe-dėkime geriau rengtis naudoti savo pačių su^^rtpje hguistuiųo 
taiką užlaikyti ir gryną orą tu--mums suteiktais Tvėrėjo Iran-' 1 . 
rėti. Mat, reikia turėti indą'kiais.
vandeniui atsinešti. Taip pat kančiai ugdyti savo vaikus — yra tas tvėrėjo mums suteigtų 
reikia turėti vietą savoje asme- reikia rengti juose geravališku- įsigyti Įrankių naudoji-
nybėje, kurioje tilptų geravališ- mui vistu unkamu Ti. auklėji-■ mas-iš mūsų.mėgsta sun

kius darbus, kada gali išnaudo
jant nesiorientuojaptįjį geriau
siai verstis, nieko naudingo ne
nuveikiant.

Taip ir eina blogis per pasaulį 
netrukdomas net tų, kurie su 

(blogiu turėtų kovoti visomis jė- 
Jgomis per paties savęs.žmogini- 
mą ir aplinkiniams žmoniškos 
aplinkos Įgyvendinimą.' Tik rei
kiamai apsišvietęs ir asmenybe 
sužmoniškėjęs asm up pajėgia pi-1 
dyti Tvėrėjo nuostatus. Toks 

i būdamas jis gesina Orleano Mer
gelės ir kitų gyvų deginamųjų 
laužus. -J ’ ‘

Tas pats vargas su lengvati
kiais nusiduoda ir visuotiniame 
gyvenime. Savu laiku neleista 
buvo, galvoti, ne tik kalbėti apie 
baudžiavos — vergijos žiauru
mus bei tų žiaurumų, panaikini
mą. Tik kai vergai apsišvietė 
ir asmenybėmis sutvirtėjo, jie 
pajėgė geresnes gyvenimo sąly
gas išsikovoti. Tik apsišvieti
mas ir asmenybe sužnioniškėji- 
mas gelbsti žmogų nuo visoke
riopo išnaudojimo.-- šiandien 
krikščionių deginimas; jų plėš
riems žvėrims išdavimas — bau
džiauninkų bei vergų kančios yra 
pasibaisėjimą teikiąs prisimini
mas nereikalingų žmogaus kan
čių. Kentėjo nekaltai žmogus 
nuo nežmoniško tikinčiojo ir ne
tikinčiojo. Už tai viską lemia 
tik žmogaus asmenybe tapimas 
žmogumi ir atsakantis apsišvie

timas. . . .-i
Į Nemažiau kenčia Besiorientuo
jantysis ir medicinos reikaluo
se. Jau ima žudytis medicinos 
žmonės, išnaudoję vargšus ligo
nius.’ Du iš jų iki dabar nusižu
dė Chicagoje. O kiek išnaudo
jami žmonės vargšai paviršuti
nišku apžiūrėjimu jų, sveikatos, 
čia irgi reikalinga visiems švie
sa ir asmenybės, sužmoginimas. 
,Iki šiol vis dar negalima pilnai 
padėti žmogui intymių santykių 
Šeimoje nesklandumo Reikaluose. 
Mūsų spauda netalpina svarbias 
intymiais reikalais mediciniškas 
žinias. Taip ir .negauna skaity
tojas reikiamos pagalbos iš nie
kur intymių reikalų netvarko-

Chicagos žaidėjas Mick Kelleher partrenkė Phila- 
defphiįos žaidėją Garry Maddox ir peršok© per jį. 
Atrodo, kad apačioje esantis žaidėjas nelabai paten
kintas šitokiais jauno žaidėjo taisyklių laužymais.

da taika ant žemės bus taip tik
ra, kaip tikras pievos sužydėji
mas pavasario saulės atokaitoje.

Ta pati netiesa lengvatikiams 
skelbiama, prašant Kristų leisti 

Dvejopas gali būti kiekvienas ’ čionykščiomis ir kitokiomis gėry-

t

i

■Tyresnis ir dabartinis iš- 
■yas ir sava asmenybe 
mi taręs Tvėrėjo padari-

■ ■ i visu savimi prieštarau-

imui

t,. .; kinimui.

Matom, kaip įvairiopa netie
sa religinėje srityje supančioja 

i mus ir mes kenčiame be reikalo

• emocinio nesveikumo baloje 
Reikia tėvams imti atsa- besimurdydamf. I Didelis darbas 

__ lyra tas Tvėrėjo mums suteiktą

a

Savings Plan at work, a little is set aside fcm each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically.

That way, you’re making a real investment in 
your future. And in Americas, too.

So Buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an equal 

opportunity investment.

: ' Jly Pitcher loved her husbona.
• >.-> much so, that when he were into battle 

r , the Revolution,she did too. Right by his
i .ten one day, while loading cannons, he w as 

L J i >v a British bullet.
Molly knew the time bad come to take 

6tocl-10 her country. So she picked up 
v .■ cr husband left off. And when 
the >ke cleared, America had a

\ a tory and a new heroine.
T-day, when its time to take
,n their country, Americans

. Sax ings Bonds
yy acn you join the i a vroll

J?

3

< •

* ei fcjt lon.

and TM Aė¥«rtA*ng

Kror Tpay 6* rntrzcst V!J ”
di 5 years tne fi 
Bonds can be rq^lace 
T«*ded, Bond* can b 
not subject to state or

Pasiskaityti. Consultant, Vo
lume 16, No. 9 September 1976.

Vis tai liekanos ^įkalbėtos 
tvarkiniu intymiu santykių sri
tyje gėdos, baimės ir religinio
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(MANO DŽUNGLĖ
vo, tuomi nemažinant IlHnojaua, 
Indianos ir ypač Michigano ru
dens varsų įvairumo. Bet Lietu- ( 
voje pamename vieną — rudenį I 
—-įdomų gamtos prajovą — iš 
erdvių voratiklių kritimą, kad 
šilkiniais tinklais lyg nuotaka 
plona vuale lankos ir laukai ap-

Senajame Pasaulyje, ypač 
gimtojoje Lietuvoje keturi metų 
sezonai būdavo tiek ryškūs ir 
dramatiški, kad tik Kristijonas 
Donelaitis galėjo juos su visomis 
detalėmis pavaizduoti. Naujaja
me Pasaulyje sezonų pakitimai 
yra tiek monotoniški, kad net 
poetai ts'.tęm, dideliu vingiu. 
lenkia, ką bekalbėti apie pavasa-; 
rio, vasaros, rudens iržiemos nu-

■ sakymą proza. Bet čia ne mo-- 
tina Gamta kalta, o mūsų gyve
nimo sąlygų radikalus pakitimas. 
Tėvynėje, būdavo, tik pro duris 
išeini ir jau esi neišprievartau
tos gamtos globoje, o čia — x 
multimilijoniniame mieste, as-| Chicafra< visoje savo metropo- 
falto džunglėje paklydęs dienų 
dienomis, per visus keturis me
tų sezonus gatvėse tematai tuos 
pačius murzinus karvelius ir 
žvirblius duonos trupinių išmal
daujančius.

Norint išlikti gyvam čia 
kia turėti savo džiūnglė. 
miešto parkuose neieškok, 
Čia viskas dirbtina ir nesaugu. 
Originale gamtą čia rasi iš mies
to ištrūkęs. Mano džiūnglė yra 
Palos Hills. j
' Kelintą dešimtį metų vegetuo
dami Diasporoje, toli už jūrų 
marių likusios gimtosios šalies 
ilgesį širdyse nešiodamiesi sten
giamės atsiminimais lyginti 
Naujoje Pasaulio menkai paste
bimus metų sezonų pakitimus 
su metai iš metų amžių, amžiais 
ryškiai kintančia gamtos drama

> Lietuvoje, kaip triumfališkai grį 
žęs. Pavasaris pergalingai nugi
nęs žiemą stebuklingai prikelia

, koše lyg, sklandytojai iš dau
sų nusileisdavo mažyčiai vore
liai. už orą lengvesnių siūlų ver
pėjai ir voratiklių audėjai. De
ja, niekur neteko rasti, ar ir kaip 
tramtintinkai tas vizitacijas ąiš- 
kina.

Ji joje priskaitanti daugiau kaip 
6 milijonus gyventojų, gamtos 
dovanomis negali skųstis. Iš
mintingi miesto tėvai paliko ap
sčiai parkų pačiame mieste, de
ja nesukubėdami juos apginti 
nuo “vadalų ir teršikų. Blogiau
sia amerikiečių prieauglio auk
lėjimo savybė yra, kad vaikų iš 
pat mažens neišmoko švaraus el
gesio. “Kame š-es, ten palikęs”, 
žemaitis pasakytų. Gražiausios 

j gamtos vietos pribertos — pri
žertos skardinėmis, bonkomis, 
pakavimo dėžėmis ir popieriais, 
priterštais ir numestais drabu
žiais ir tikra tiesa! Laimė, kad 
tų parkų tiek daug ir jie žymia 
dalimi tokie dideli, kad mūsų 
civilizuotieji barbarai ir savo 

blogiausiais norais viso gamtos 
grožio neįstengia apteršti.

Nekalbant apie žavingus “San- 
dūnus” (Sand Dunes — Smėlio 

. ....................Kopas) ir kitas gamtos grožy-
-Gamtą, kaip į žiedų vainikais , ir bes visa Michigano ežero pakraš- 
yisomis- vaivorykštės .varsomis čiais Indianoj ir Michigano vals- 
.pasipuošusią žemę pareina Va- tojose, kurias kasdien gali iš 
sara, kuri tiek čia susigyvena, įįkagos pasiekti, metropolinė či- 
kad'ir valdžią Rudeniui peri^^kaga—Cook apskritis tikrai yra

*

Chicago žaidėjas Bill Madlock leidžia sviediniui kirsti į koją ir praleidžia 
PhiLdelp'ii jos žaidėja Dave Cash pasiekti bazę ir laimėti žaidimą.

rei- 
Jos 
nes

.dusi. kiekvienais metais dar ke
lioms ar. keliolikai dienų grįžta 

v kitokiu -vardu, pasivadinusi —
Amerikoje Indėnų Vasara, Lie
tuvoje Bųlvakasiu arba Bobų Va- 
,sara... '

' Medžių ir krūmų rudeninėmis 
- varsomis, ypač ąžuolai, klevai ir 
liepos Lietuvoje per pirmąją ru
dens pusę liepsnote liepsnoda-

palaimintas parkų, miškų, krū
mų ir prerijų gausybe, kurią glo
boja ir tvarko Miškų Apsaugos 
(Forest Preserve) Distriktas.

Neornamentuota gamta

Viena didžiausia gamtos do
vana Čikagai yra jos pietvaka
riuose iš miesto pasiekiama Ar
cher Avenue arba 95 gatve, va-

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”
’ 7722 Georgę.St.

- La Salle, PQ., Montreal 690, 
,■ ' r >. Canada

naujam skaitytojui 
tik už 55.00 metams!

(Reguliari prenumerata — $10.00)

dinama Palos Aukštumos (Palos ręs vingį, pereiti tiesiai, gali pa- 
Heights) — apie 10 tūkstančių 
akrų trikampis — iš šiaurės nuo 
civilizacijos atskirtas apie pus- 
penktos mylios ilgumo Kean 
avenue, pietų pusėje Calumet 
Sag 6 mylių kanalo, iš šiaurės 
pusės Des Plaines upės ir Sani
tarinio Distrikto drenažo kana
lu. Išskiriant išvedžiotus kelius 
ir takelius žmonėms važiuoti, 
vaikščioti ir arkliais jodinėti ir 
įrengtus patogumus- piknikams, 
pati gamta stengiamasi palikti
kokia ji buvo' laukinių prerijų n°is upės ir Indianos Jasper — 
gadynėje. Pulaski .State. Game Preserve

pasiekti, ;bet niekur geriau ne- 
šiame trikampyje priskaito- sijaučiau^kaip savo Palos Hills 

ma astuoni paskiri “miškai” Division originales gamtos di- 
(Buffalo Woods, Willow Springs ( dži ulėje saugonėj e, kur keletą 
Woods, Columbia, Paw Paw, Pu-1 valandų paklajojęs grįžti namo 
laski, .Wolf Road, Red Gate visai savaitei atnaujintos svei- 
Woods ir kt.; apie 20 buvusių! katos parsiveždamas. Tik ste- 
ežerėlių, kurių tik trys savo j biesi, kaip žmonės didžiausios 
vardą apgynė, būtent Klevų eže-. Dangaus dovanos nevertina: 
ras (Maple Lake), Tuma ir Bul- (kartais mylių mylias per lauki- 
varlių ežeras (Bullfrog Lake);'nius parkus, linksmai žydinčio- 
kita keliolika čia vadinami ( mis prerijų lomomis praeini, in- 
.Slough . (bala,. klampynė, liū-. tegruotortiis paukščių bendruo- 
nas), kaip Boomerang Slough,1 menėmis balų ir ežerėlių vande- 
Hogwash, Katydid, Belly Deep, ( nyje ' besimaudančiomis pasi- 
Cranberry, Horse Collar, Long j džiaugi, stirnų porelę kur krūmų 
John ir t. t., bet kai kurie tų ' tankumyne j e išbaidai, vapsvų 
.“klampynių ar liūnų” kaip Sa- korį atsargiai aplenki, bebrų 
ganaškee yra ir gilesni negu dantų galybe nusistebi geros ran- 

' Belly Deep Šlough ir žuvų mes- kovės storumo medžių kaip kir- 
keriojimui priveisti, o didžiulėj'e|viaiš nukirstų ir’iš jų balos vi- 
Saganaškee “baloje” visos kitos duryje tų žvėrelių pasistatytas 
sutilptų! Vienas tiems kasmet 
daugiau užželantiems buvusiems 
ežerėliams likimas yra bendra- 
— algės juos nutroškins ir jau 
daug tokių ežerviečių už žmogų 
aukštesnių žolių priaugusių, kur 
Įbridęs norėdamas, vietoje da-

klysti; Bus nuotykis -4- kas ki
tiems papasakoti.

Miškų saugonės — sveikatos 
/ J versmės

Teko per metų metus išvaik
ščioti Indianos ir Michigano pa
ežerės kopas, Des Plaines, pau
pius, Illinois Beach State par
ką Į šiaurę nuo AVaukegano, ge
rų žmonių dėka net indėnų pra
mintą Starved Rock prie Uli-

“rezidencijas” pamatęs. Bet 
per visą- dieną gyvo' žmogaus 
nesutinki, nors “ranka pasiekia
mai milijonų žmonių miestas. 
Tik raitiems jodinėti takais — 
keliais matai tirštuose dulkių 
dėbesyse tabūnus jaunimo pra-

- Prašome iškirpti ir prisiųsti
' x su’ virš nurodytu

(Pavardė ir vardas)

preonineratoR 

mokesčiu

(Tikslus adresas)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kaina $230.

L * Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

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

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl.r liečiančius 1905 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
r rūpinimą. ___ _________—----- - $8.00

Dr. A. J. Gussen
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik
Minkštais viršeliais tik------

Dr, A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik —.

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

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

ŽIAURŪS ŽMONĖS.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

. 1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
1 LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
i CK Juans D«upar*s. ŽEMĖS OKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 

ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da- 
, lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 

ūkio švietimas Lietuvoje.
Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 

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

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

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

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

4W

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

l'irma iškyla buvo Lenionte 
; pas' K. Balčiūną. Antroji pas 
!<lr. agr. J. Briedį. Su meile ir 
pagarba prisimename savo ge- 

, radaiius.
šį kartą valdyba su ekskur- 

Cont. Me 
the First

papuolė. Ūko
“Neklausk ką 
uždirbi”.
mokyklose ki-

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. R KONČIAUS knyga

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

Įdomi Uuvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių

siu Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

173S -So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Čikagos pensininkai iškylauja 

darbų — koks 
prisiminimas: 
dirbi, bet kiek 

Net dviejose
bau i angly kalby. Reikia susi
kalbėti, klausyti radijo, skaily 
t i laikraščius. Bertais antroje 
ar trečioje pamokoje mokyto
ja prašo atsakyti suprantama 
anglu kalba: “Už kų ir kam la 
blausia esu dėkingas gyveni
me”. Pagalvojau ir parašiau: 
“Dievui esu dėkingas, kail iš 
sigelbėjau nuo bolševizmo ir 
Amerikos vyriausybei, kad Jei 
do mums įsikurti šioje laisvės 

„.i I960'šaly”.
fasadas gan kuki 

lūs. Užpakaly tautinė ir antro- vjsus atsistoti”. Balsiai perskai 
ji — raudona ir mėlyna su įnė- jį mano 
lynos spalvos su įrašu I. Karo,rįlios geraj angliškai parašiau, 
prisiminimui nuotraukos ir jr sako: “Tokio atsakymo aš 
žemėlapiai. A aizdai iš įvairių (jar nesu gavusi’. Lyg ir susijau 
karų. len paveikslai: genJ[ (}jnau, kai visa klasė sužiuro į 
prez. D. Eisenhoverio, gen. J. mane. Mes, berods, buvome tik 
J. Pershingo, gen. W. C. A\ es-Į tryS lietuviai. Abudu jau mi

rę.
Muziejaus prieangy aš prisi 

miniau prieš 26 metus išgyven
tą šį istorinės reikšmės nuoty-

sijų vedėju palinko į 
įnoriai of Museum 
Division.

autobusaPasamdė mokinių
Viso susirinko 44 asmens. Mo
kėjom už kelią po 3 doL Iš 
važiavom 10 vai.
grįžom 5 vai. 30 inin. vakaro 

į Ekskursija įvyko spalio 7 <1.

ir 30 min. ir

jojančius. Miela, malonu su ne- 
ornmentuota gamta pabendrau
ti ir lyg iš gausybės rago svei
katos pasisemti, bet kitiems pa
pasakoti ir geriausiais 
neįmanoma. Liūdnai 
kaip žmonės išgyvena 
džiunglės!

Chicaga iš vandens

Muziejus atidarytas 
m. Muziejaus į-------- „

prisiminimui nuotraukos

Mokytoja sušuko: “Prašau

atsakymą, kurį ta-

norais 
stebiesi, 
be savo

pusės

Baigiant amžinai nebaigiamą 
temą pravartu pasididžiuoti jū
ros šaulių suteikta proga van
dens sporto malonumais pasi
džiaugti: dienos metu kapitonui 
Klaudijui Pumpučiui vairuojant 
malonioje brolių Skripkų ir van
dens sporto entuziastės Birutės 
Pumputienės draugystėje Simo 
Kudirkos vardu pakrikštytame 
laive ant vandens turėtu pikni
ku ir kita proga žymaus jūros 
šaulių kūrėjui Mykolui Maksvy
čiui laivą vairuojant nakties me
tu iš vandens pusės Chicagos 
miestą pamatyti. Vaizdo gra
žumui apsakyti trūksta žodžių. 
Bendras įspūdis toks: jei būčiau 
ne senas J. Pr, o skraidančia 
lėkšte atskridęs mažas žalias 
žmogėnas, taryčiausi ugninių 
skruzdėlių planetą aptikęs, kur 
visa padangė švita žiburių jūro
je, o žeme eilėmis viena kitą vai
kosi ugnelėmis žiburiuojančių 
skruzdėlių milijonai!

Tiesa, kad mūsų Planetą pilna 
grožybės, kai turi progą ją ste
bėti.

Bet grybų mūsų planetoje šie

met nėra...

tmorelando ir kitų žymių ka-l 
ro asmenvbiu .Gretinmai iš ko-i “ “ I
vu lauko vaizdai. Ten matvti 
A. Hitleris, J. Stalinas, prez. 
Rosweltas, Churehilis. Gausus
rinkinys reikmenti iš kovos lau M’ pamatęs karo vaizduose 
ko, didelė biblioteka. Įrekor- žiaurumus ir mirusiųjų kapus
duotos kalbos, kurių galima 
klausyti. Prieš fasadą riogso 6 
didžiuliai tankai, bombos, ku-

muziej uje.

Užpakaly didžiulis parkas. 
Gražiai išdekoruotas, jaukus

rių viena — milžiniška, artile- i§pianavimas, fontanas. Deko-
rijos pabūklų vamzdžiai.

Parkuose gražiai nupjauta 
žolė, tikrai visur rūpestinga 
priežiūra patrauklu akiai. Ta
kai gražiai išplaunuoti.

Mus visur vertė susimastyti. 
Priėjus karo muziejaus slen
kstį, net mes patys vieni vieno 
kia, kiti kitokia forma išgyve
nome karo baisumus. Daug lie 
tuvių žuvo kovos laukuose, Si
biro taigose.

Berašant šį raportažą, noriu 
prisiminti epizodėlį. Stavyklo- 
se rengiamės emigracijai, ture 
jome daug baimės įvairiausių 
skriningų, griebi amės moky
tis amato, kalbų. Aš labiau mė
gau prtancūzų kalbą. Mokė po
nia Reisonienėi Paraleliai pa
ėmiau anglų. Praėjau vos 8 pa
mokas iš Herlito vadovėlio.

Laimingai, kaip Mozė pasie
kė pažadėtąja žeme, kibom į

I raciniai medžiai, krūmai, gėly- 
, nai skirtingų spalvų. Kiek tole 
liau gėlyno margumyne — ro
žės. Gražiai viskas užlaikyta, 
dar daug žydinčių rožių, gėlių. 
Gretimai stovi oranžerijos, 
kiek tolėliau parko administra 
cijos pastatai, reikmenys.

Visame gražy jį pamatyti roi 
ketų vidurvasary, pilno žydėji 
mo metu. Žavėjomės puikiu 
parinkimu—muziejumi ir gain 
tos augmenija.

Skersai, išilgai perėję mu- 
I ziejų, parką apžvalgę, rinko- 
1 mės prie piknikąvimui pasta
tytų stalų. Čia jokio restora
no. Bet kiekvienas dalyvis šį 
tą atsivežė, gerosios ponios ne 
tik kavute vaišino, bet ir su
muštiniais, skanėssiais. Joms dė 
kir.gi!

(Bus daugiau) -

$8.00

$2.00

$2.00

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
-

t

Taupykite dabar 
pas mus

y
Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di

delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti.

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 Čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresą:

N A U J I E N O S.
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

I UNIV RSA
(J SA VINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

TEL. 421-3070

. NAUJIENOS, CHICAGO &, ILI------Tu««d«y, October 12, 1976
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Aiškėja maršuotojų veidas

negu savanorių maršuotojų. Policija juos saugojo, bet 
maršuoto jai buvo gerokai apkulti Gavo kingininkai, bet 
teko ir iš kitr suvažiavusieji pilietinių teisių “gynėjai”. 
Kai kingininkai užvedė kitų bylų dėl eisenos metu pada
rytos žalos, tai tada teisėjas išaiškino jiems ne tik jų tei
ses, bet ir Marquette Parko piliečių teises būti gatvėse 
eisenos metu. Kingininkai policijų skundė pareigų nėji- 
mu, o teisėjas pagyrę maršuotojus lydėjusių policijų. Ji 
pati nukentėjo, bet apsaugojo kingininkus nuo stipres
nio užpuolimo. Teisėjo sprendimas, rodos, turėjo apra
minti kingininkus. Ju vadai pareiškė, kad šiais metais 
jie daugiau eisenų į Marquette Parkų neruošių.

Oficialūs kingininkų vadai pareiškė, kad jie dau
giau eisenų neorganizuosiu, bet praeitos-savaitės South
town Economist pirmame puslapyje įdėjo pranešimų, kad 
kingininkai ir vėl buvo pasišovę suruošti eisenų Į Mar
quette Parkų. Tiktai ši kartų jie jau nesirengia eiti be 
leidimo. Jie kreipėsi į miesto savivaldybę leidimo, kad 
leistų jiems dar kartų suruošti eisenų į Marquette Par
ka ir suruošti piknikų šių metų rugsėjo 9 dienų. Leidimo 
jie negavo, bet eisenų vis vien suruošė. Bet šį kartų poli
cija buvo griežtesnė, sustabdė maršuotojus pačioje pra
džioje, o nenorėjusius klausyti du jaunus vadus nuvedė 
i nuovada, ištardė ir patraukė teisman.

Stasys su Ona neseniai džiaugėsi savo mažu automobiliuku ir pavasariu, o da- 
bar įau mato, kad lapai krinta. Jie negali suprasti, kaip laikas gab* taip greitai bėgti 
ir gražus žalius lapus rudens spalvomis nudažyti.

K. STRĖVA kinti, kad jo pareiškimas re-

KO OKUPANTAS SIEKIA VILNIAUS panto propagandinio melo? Ne

Praeitų vasarų visa Amerika gerokai nustebino at
kaklus nedidelės Chicagos Martin Luther King Jr. gru
pės užsispyrimas būtinai marštuoti Į Pievakarių Chica
goje esantį Marquette Parka, gana tankiai lietuvių ap
gyventa, pareikšti vietos gyventojams protestų .dėl ta
riamos butų nuomos diskriminacijos. Rudeniop kingi
ninkai jau reikalavo, kad. Marquette Parke juodžiams 
būtų duodami darbai prekyboje ir pramonėje. Jie norėjo 
ruošti piknikus pačiame Marquette Parke, kaip juos 
ruošia šioje apylinkėje gyvenantieji žmonės.

Kas daugelį stebino, kad šios eisenos buvo organi
zuojamos be reikalingų miesto administracijos leidimų. 
Žmonėms eiti ir važiuoti nereikia jokio leidimo, bet kai 
susidaro grupė žmonių, norinti eiti dažnai žmonių nau
dojamais šaligatviais arba gatvėmis, tai reikalingas 
miesto administracijos .Ibįdimaš-" Milijoniniame mieste 
privalo būti tvarka, policija turi žinoti, kada ir kur bus 
didesnę konglomeraeija žmonių, kad susirinkusieji nek
liudytų susisiekimui šaligatviais ir gatvėmis; Visi eise
nų organizuotojai labai lengvai gauna leidimus, tuo tar
pu kingininkai tų leidimų nesiekdavo. Jie Įsivaizdavo, 
kad turi teisę vaikščioti miesto gatvėmis kada jie nori ir 
kur jie nori Greitai jie Įsitikino, kad taip begalima. Kiek: 
vienas didesnis miestas turi savo nuostatas trafikui pa
laikyti, turi juos ir Chicaga.

Kingininkai suruošė kelias eisenas, bet netoli jiems 
pavyko nueiti. Dažniausiai jie bandė žygiuoti 67 ar 71 
gatvėmis, vedančiomis Į Marquette Parkų. Savo eisenas 
jie pradėdavo iš Ashland gatvėje esančias nedidelės juo
džių bažnytėlės. Policija, patyrusi apie jų ruošiamas ei
senas, tuojau primindavo, kad be leidimo negalima Chi
cagos gatvėmis maršuoti. Eisenų organizatoriai nenorė
davo klausyti policijos, neišsiskirstydavo, todėl jie būda
vo vedami Į nuovadų ir paimamas užstatas iki teismo.

Jiems nusibodo aiškintis vietos teismuose, jie susi
rado gabius advokatus, kurie bylų permetė Į federalinį 
teismą. Teisėjas išklausė jų skundo ir Įsakė miestui duo
ti leidimų suruošti eisena Į Marquette Parka, o policijai 
įsakė duoti reikalingą maršuotojams protekcijų. Eisena 
buvo suorganizuota, policininkų buvo dvigubai daugiau,

Bet dabartiniu metu paaiškėjo ir daugiau dalykų, 
surištų su Chicagos kingininkaais. Policija sustabdė kin
gininkus prie Ashland ir 67-tos gatvių sankryžos. Iki tos 
vietos atžygiavusiems jauniems vyrams ir moterims pa
tarė išsiskirstyti ir netrukdyti trafikui. .50 maršuotojų 
paklausė. Jie neturėjo leidimo ir negalėjo maršuoti. Bet 
šia proga policija panoro daugiau ištirti. Policijai buvo 
žinomos Chicagos gatvės triukšmadarių pastangos įsi
stiprinti kingininkų tarpe ir panaudoti populiaraus ko
votojo už piliečio teises vardų saviems tikslams. Chica
go Tribune duoda savo reporterio tokį pranešimą:

“Maršuotojai pasakė policijai, kad jie atstovau
ja koaliciją pilietinių laisvių skelbėjų ir nuo Dr- 
Martin Luher King Jr. Judėjimo skilusią šakų 
kuri praeitą vasarą organizavo eisenas į Marquette 
Parką. Tos eisenos paragino tos srities gyventojus 
apmėtyti juos akmenimis. King judėjimo vadai pa
reiškė, kad jie atsisako nuo planų maršuoti, nes jų 
judėjimas buvo infiltruotas kairiasparnių baltao
džių radikalų bei komunistų. Praeitą šeštadienį su
stabdyta grupė buvo susidėjusi iš baltos ir juodos 
odos žmonių.” (Chicago Tribune,-1976 10 d., 5 psl) 
Tuojau po praeitais metais Įvykusio susirėmimo tarp 

policijos proteguojamų kingininkų eisenos ir. Marquette 
Parko vaikezų, atsakingi Martin Liuther King Jr. ju
dėjimo pareigūnai pareiškė, kad jų organizacijoje yra 
netvarka. Naujienos apie tuos vadų rūpesčius savo lai
ku rašė. Dabar aiškėja, kad radikalūs elementai bei ko
munistai bando tą patį judėjimą naudoti nerimui kelti 
ir miesto tvarkai ardyti. Policija sustabdė kingininkus 
praeitą vaesarą, ji neleido jiems ir dabar maršuoti Chica
gos gatvėmis Į ramiai ir tvarkingai gyvenantį Marquette 
Parką Atrodo, kad kingininkai nepajėgia šavo^organi- 
zacijos apvalyti nuo nepageidaujamo elemento,J?et Chi
cagos policija triukšmadarius pažįsta ir neleidžia jiems 
be reikalo erzinti ramiai ir pavyzdingai gyvenančių 
Marquette Parko apylinkes žmonių. Triukšmadariai ne
turi teisės ardyti tvarkos.'

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
GARSI N RITĖS NAUJIENOSE

(Tęsinys)
Šių vasarų P. Petronio prašė 

“malonės” lankyti tokius “kur 
sus” 62 kandidatai, Iš jų buvo 
suteikta “malonė” tik 29. Įdo
mu, kas gi juos atrinko? Ko
kias jie turėjo turėti kvalifi
kacijas — ir rekomendacijas? 
Reiktų tai lietuviškai išeivijai 
žinoti.

Pastebėtina, kad Į tuos “kurt 
šus” vyksta patylomis, jų var
dai nefiguruoja mūsų spaudo 
je. Tik po kiek Išliko paaiškė
ja, kad btivo nuvykę, net tokių 
tėvų vaikai, apie kuriuos nei 
pagalvoti negalėjai. Kodėl toks 
slaptumas? jei jau. tie “kur
sai” yra tikrai lietuvybės ir pat 
riotizmo atgaiva tai’ teikia vie 
šai skelbti, raginti, kad ir ki
ti galėtų su menkomis piniginė 
mis išlaidomis gelbėti savo vai, 
kų iietuyybę. ’

Bet grįžkime dar prie smege 
nų “plovimo”. Juk apie tai aiš 
kiaušiai liūdija ir stud. Gedo 
Griniaus pareiškimas. Jis gi, 
Loyolos universitete studentas 
gyveno Vilniuje šešias savaites 
ir nepdstebėjo, kad ten ne tik 
nėra laisvės; bet ir lietuvių ka 
talikų gyvenimas yra suvaržy 
tas. Juk tiek ten daug bažny
čių, bet koks didelis jų skai
čius uždarytų; paverstų sandė
liais. Jis susižavėjęs universi
teto naujumu, bet nepastebėjo 
ir nič nieko tieprisimėna apie 
to’ ilnivėrsitėto buvusią bažny
čią, josios šiandienį stovį. 
Jis nėpareiškė reporteriui nei 
protesto nei pasipiktinimo, 
kad Lietuvos sostinės šventovė 
— katedra yra paversta pasi
linksminimo vieta.

OS “KURSAIS?”
j Kalba apie iiiužiejų lanky
mą, bet nesako, kad tie muzie 
jai “išvalyti’*, juosė labai ma 
žai bepalikusių lietuvybės žy- 

ypač kas liudytų nepri
klausomos Lietuvos gyveni
mą, mūsų kovas dėl Tautos 
laisvės. Okupuotoje Lietuvoje 
muziejai yra skirti propagan 
dai mulkinti turistus, užmas-' 
kuoti pavergtosios Lietuvos 
skurdą, vargą ir brolių kan
čias vergijoje.

Okupuotoje Lietuvoje turis
tai vežami į išgarsintas Rum
šiškes, aplankyti buities muzie 
jų. Rodos, toks muziejus butų 
puikus dalykas, bet tikrumoje 
okupantas jį įsteigė tik propa 
gandos tikslu.Niekint praeitį, 
mulkinti nepriklausomos Lietu 
vos gyvenimą.

Deja, šis buities muziejus 
iiiumš primeną Ainėjikojė L. 
B-nės išleistą lituanistiriėms 
mokykioms vadovėlį: ‘T'ėVų na 
Aleliai brangūs”. Tėti buities 
muziejuje turistams rodoma ir 
aiškinama, kokia buvo skurdi 
buržuaziniais laikais Lietuva, 
kokios buvo skurdžios grinčios 
moliu plaktos aslos, šiaudi
niais, apsamanojusiais stogais. 
Bet va, žiūrėkite, kokie pui
kūs išaugę mūrai Vilniuje, Kau 
ne ir kitur.

Bet tai “tarypbinės” Lietuvos 
dėka atsiradę. Tą patį byloja 
paveiksliukai minėtame vado 
Vėlyje; vaizduojantieji Skur
džią, primityvę ir; vargingą Liė 
tuvos praeitį. Gi dabartinėje 
Lietuvoje kombainai, trakto
riai ir kit

Kai kas paklaus, kaip galėjo, 
stud. Gedą Grinių taip apmul-

sunku suprasti. Jis per sesias 
savaites turėjo išklausyti “kur 
-suošė” 227 valandas “mokslo”. 
Iš tų valandų lituanistikai te
buvo skinta tik 57 valandos. O 
visos kitos propagandai “plau 
ti” kursų klausytojams smege- 
nis;

į Taip pat, -reikia atkreipti dė- 
' mesį ir į profesorių sąstatą. Is
torija dėstė J. Žiugždas, Jur
ginis, J, Lankutis. Tai rnūsų tau 
tos istorijos niekšingiausi fal- 
sifikatoriai. O be šių, ką dės
tė “raudonasis vyskupas” — 
religijų komisaras A. Tumė
nas? Parsidavėlis “raudonasis 
generolas” — Petronis; enka
vedistas V. Kazakevičius?

Baigdamas Šio rasinio ihįntis 
reiškiu nusivylimą ir mūsų 
spauda. Dabaf suprantu, ko
dėl mūsų L. B-nė suskilo. Spau 
d a, išskyrus Nau j ienas ir dėt 
Laisvąją Lietuvį’* mažai paši 
sako prieš tokias . “studijfiš* 
Kapsuko- ūniversifetė arba vi
sai j§§'ntftyli. Tj’la paprastai " 
reiškia pritarimą...Gal jdš re
daktoriai gdlvsjn, kad Šie “kur 
sai” yra didelis pasitarnavimas 
lietuvybės išlaikyffitli, iiėš j5ėr 
šešias savaites mūsų jaunimai 
sulietuvinamas, išmokomas pd 
milti tėvų žemę. O jei kas if 
•kur būtų juose neigiaino, tai 
mes čia, laisvame krašte gyved 
darni, atsversime tas neigiamy 
bes rengdami jaunimui kongrė 
sus bei šokių festivalius, svar 
bu pasinaudoti> gera proga* 
nepaisant ir pavergėjo klastos.

Bet ar ne laikas liautis save - 
apgaudinėti. Juk okupantas 
savo klastingu užmoju aiškiai 
siekia mūšų jaunimui išplauti 
smegenis, jo pagalba išplauti 
ir mums. Tokių faktų jdu turi 
me. i

■•J.'mMf-ni ą-Įir ri įįį -------- . .... . ■ . . . .

M. AUKŠTUOLIS

KALNU DIEVAITĖ LEDYNĄ
Manų savitas pasaulis

Prieš daugelį tūkstančių metų, kai dar nė ženklo 
nebuvo iš molio sukurtos žmonijos, jau klestėjo mūsų 
prosenelių didingas pasaulis: vainikuotas savitas kul
tūros žiedais, pertekęs mums dar iki šiol nežinomo 
mokslo galiomis, išdabintas nuostabaus meno pasta
tais ir gintarinėmis pilimis su dangų remiančiais bokš
tais. padabintais daugiaspalvių vaivorykščių, tarp sa
vęs susipynusių milžiniškais lankais...

Žmogus — artojas ir valdovas — tada buvo tas pats 
tikrasis žmogus, kurs sekė vien tėvų mintis ir gyveno 
jų būdu bei jų dvasinėmis savybėmis. Kas buvo sveti
ma. buvo svetimiems, o kas sava — tik saviems.

Tai buvo žmogaus — dievaičio sukurta kultūros vir
šūnė. kai Pa baltyje švietusi dausų saulė užleido savo 
gėlėtą sodą šaltųjų ledų aibėms. .. ,

Nemari mūsų dvasios didybė
Mūsų tautos pirmtakų didybės aukštis anais, prieš 

pirmąjį ledų slinkimą, paskutiniais laikotarpiais, kai 
žemė Anapus valiai paklusi, keitė savo ašies kryptiį, yra 
didžiausia paslaptis. Mūsų prosenelių tobulas gyveni
mas. žmoniškai — dieviška santvarka, sukurtas gro
žis ir menas žmogaus protui sumenkėjusiam mio Že
mes nuodingų mumijų — kruvinų apaštalų paskeistų 
ir mms teutonų kardais įpirštų minčių, yra nesupran
tamas ir dažnai neįsivaizduojamas.

Tik visiškai laisvos dvasios, be mažiausios svetimos 
įtakos rašytojai dainiai, mąstytojai ir pilnai savito me

no kūrėjai, kaip Čiurlionis, nemarios didybės pažadin
ti ir įkvėpti, savo sąmonės gelmių jėgomis, gali atvaiz
duoti dalelę to grožio: aukštųjų kalnų, žvaigždižių pa
vidalo žiedais žydinčių krūmų, dangų matančių bokš
tų ir nors trupinėlį parodyti anos, tada klestėjusios mū
sų senųjų tėvų aukštosios kultūros. Tik savo tautos ža
du ir savo dievišku žmogaus nujautimu apdovanoti me
nininkai gali pavaizdoti stiprų vaikelį, kovojanti su 
plėšriaisiais arais — Triūsų audringos ateities ir mūsų 
likimo nenugalimos dvasios simbolį, gali atkurti iš to
limiausios praeities kilniuosius valdovus ant sosto ir 
už laimėtas kovas išpuošti jų galvas dievaičių nešio
tais vainikais bei pavaizduoti, kaip gyvą, baltą senelį, 
laikantį Šviesų ir viską matantį akmenį tarp savo del
nų, iš kurio jis išskaitydavo tolimos ateities vaizdus... 
Gali pavaizduoti vaidilutę Su gintarinėmis kanklėmis 
iš kurių sidarbtinių stygų trykšta mūsų motulių geni
jaus sukurtos dainos.

O buvo ji — mūsų didybės viršūnė. Nes kas iš anų 
seniausių laikų tautos sąmonėje reiškiasi pasakomis, 
dainomis, padavimais it tautos savaimingų dailinin
kų kūryba, yra tikroji teisybė, atkurta tautos nema
raus jausmo galiomis ir nuautimo antgamtinėmis jė
gomis. . .

Šios didybės vaizdai iškils kada iš jūros paslaptin
gų gelmių, išsiraus iš mūsų žemės gylių, pasiskleis mū
sų raidyno naštų lapais, pasirodys mokslu, sukurtu mū
sų pranokėjų išmintimi ir jo išpuoselėta gyvenimo 
santvarka.

Tada pamatysime anais laikais gyvenusių milžinų 
— galiūnų pasakiško dydžio pastatus, kuriuose pakly
dus, nerandama kelio atgal, įsivaizduosime jų dangų 
siekiančias iš geltono marmuro pastatytas pilis, pama

tysime dievaitės Jūratės neįsivaizduojamus gintari
nius rūmus jūros dugne, kurio vaido tik mažučiai gu- 
rulėliai, kaip maži gintaro grūdeliai, mus pasiekė per 
mūsų tautos gyvąjį žodį...

Anas įstabus pasaulis sukelia mumyse ne tik nusis
tebėjimą, bet in klausimą stato: ar tai galimas daly
kas, ar taip galėjo būti? O vienok taip buvo. Tada Bal
tijos krašte žydėjo ypatingas pasaulis: iš didelių me
džių sruveno gintaro sakai, kalnuose stovėjo visatos 
stebėjimo bokštai, pakalnėse gėlių gausoje džiaugėsi 
gyvenimu aukščiausio žmoniškumo tauta. Kur būna 
turtinga gamta, ten atsiranda ir aukšta kultūra, o tada 
Pabaltis buvo pats turtingiausias kraštas.

Bet ir tais laikais reikėjo kovoti ir ginti savo žemę. 
Nes ir tada gyveno ir kitos tautos bei puldinėjo viena 
kitą. Bet mūsų senųjų prosenelių galia buvo didesnė 
ir pranašesnė už aplinkinių, toli gyvenančių kaimynų.

Tais laikotarpiais mūsų tėvai negyveno miestuose, 
bet atokiai išdėstytose pilyse didelėmis šeimomis) tar
pusavyje vadovaudamiesi žmogaus sąžinės kilniaisiais 
dėsniais. Tokioje Santvarkoje buvo visiems vienodai 
gera. Kas buvo vadov, tai buvo visų visos tautos. 
Taip, kaip kilnioje šeimoje: kas yra tėvo, tai yra ir 
vaikų.

Nebe pagrindo rnūsų pirmatakai sugrįžo iš turtin
gos Indijos į ledų nuniokotą Pabaltį. Nemarius sėfiolių 
šaukiantis balsas ir širdyje deganti meilė savo amži
nam lopšiui juos sugrąžino ton/vieton, kuf anksčiau 
jie laimingus amžiuš iš^tvėko. Keliaudami atgal iš pa
slaptingos Indijos iki Baltijos krantų, jie pakelyje šti- 
tiko daug tuščių iri derlingų žemės plotų, bet juose ne
apsistojo. Tik svečiais pabuvę, paliko upių, kalnų, gi

rių ir jūrų savo kalbos vardus, bei kultūros pamink
lus, kurie vėliau davė akstiną gimti kitoms kultūroms 
visų žemyno tautų.

Nors mūsų senoliai ir nesitikėjo surasti, jiems Ana
pus skirtame Pabaltyjė ano prabangaus gyvefiiirio, 
kurs klestėjo saulės laikotarpyje, tačiau sugrįžo į ko
vingų erelių, kilniųjų gulbinų ir drąsiųjų sakalų lop
šinę. Nes juk tautos neiškeliauja, 6 grįžta į savo žemę, 
Tolių ir Anapus didžiūnų joms žadėtą .nuo seno..«

O tautos didybė niekados nemiršta. Ji iškyla iŠ jū
ros giliausių gelmių, ji taria žodį iš tautos sąmonės ir 
už fatitą kovojusių galiūnų širdžių, pažadintų tnflstį 
motinos — Mildos baltoje krūtinėje, kttril nuo amžių 
ligi amžių, bud tūkstahtrriėčlų iki tūkstantmečių Am-' 
žiridsios Ugnies šaulėmis puošdomosis, išsaugoja mūsų 
faiitdš būdą iri jos dvasinės savybes.».

1. Ir dievai taip norėjo
Ledyną, vos Švintant aušrai, vėl į kairids iHy- 

ko. rūpinosi motina, sėdėdama prie pusryčių skob^ 
hid. .■

Kiekvienas eina teri, kur jj jd Šifdis veda, Ko jau 
taip rūpinies savo vienturte? — tariė Vytas, Mri^ūlai 
pažvelgęs į žmoną iri ndgėręs midaus tSiirę ją pastatė 
ant skobnio,

-r Kaip riėsiriūpinsi, kad ji nei vienos dienos na
mie nepabūna, o vis ant tų baisių lėdifilo kfiiriyftri Vir
šūnių,lyg aukštybėse erelis, lekioja.

(Biri daugiau j * - y
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Visi fino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL

Nepriklausomos Lietuvos Pašvinio valsčiaus, šauliu apskr^ pienine

Telef. BE 3-5*93

DAIMID
E3

Ha

nst So. MAPLEWOOD AVE.
manas. 367 psl. Kaina $5. <

L Pakalniikis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių pnsimlni- < 
ir laiko įvykių Lietuvoje It Vokietijoje aprašymai, priskirs- i

A

<5.00

13.00

$2.00

Phone: Y Arda 7-1*11

Ji

i

AMBULANCE 
' PATARNAVI

MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iŠ W0PA.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

vaL, 
tree.

, U tumiu 
MmkAfao '/irs

4305-07 So. HERMITAGE
Tel.: Y Ards 7-1741 -1742

REMSITE TUOS SiZNIERIUS. 
KURTE GARSINASI

MOVING
Apdraustas perkrauttymas 

II Įvairiv atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tekt FRontier 6-1882

>ctuviu ktfiDa: '“Tidien quo pienu 
dierno iki peoxtadienio 12:30— 
’*00 v. popiet. — Seštadienj j. 

x sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

kurios kartais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo. Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 

‘ išmanymo akis į Tą, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo pažadą: “Iš tik-

ANTANAS SI. PHILLIPS
TOMAS IK LAUKYNAS LABANAUSKAS 

3367 Sos L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 64rd STREE)
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene DvisMų krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tai. 499-1318

PgRKRAUSTYMAl

MOV I S». C
Leidimai — Pilna epdreudi 

ŽEMA KAINA
R. i E R t N A t , 

Tel WA $-8063

f. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

L—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—j
1850 West 63rd Sf., Chicago HI. 606/

Talef.: PRospoct 8-5084

"Ii tikrviv ai būsiu su tavim". — 2 Mažas 3:1X
šitie žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa-

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1938 S.Manheim Rd.fWėstchester, III. 
VALANDOS: 3-—9 darbo dienomis ii 

kas antrą šeštadienį 8—3 VaL 
jei.: 56^-2727 arba 5oz-ZZza

■ ? 5 
nestigo ir j

; MODERNIŠKUS A1R-CONDITIOxNED koplyčios

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Nauflenose galima gauti puikiu knygų, kurlot papvoi bet koki* 

knvgu įpint# ar lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRUTAME. įdomūs jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip n>

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAMCA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Vlrjrinia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, Hl. 974-4410

$ NAUJIENOS, CHICAGO 8 H-L_ Tv«Hd.y, Oetob^- 12, 1976

\ tyti į U dalių. 296 psi., kaina £5
Or Kazys Grimui, ATSIMINIMAI IR MINTYS.

nais virbeliais pM Kaina SK 1)0. T/:-“
prę4 vael BirtHka SENŲJŲ LIETUVUKU KNYGŲ l$TQ 

RUA. | dalia 208 psl ihVa - S3 (Ki nunkAtais vu 
ėhaib - £2.00. H 4a!h, 225 psl., irHt* — $3.00 minki 
iMa vir^etlirtii

Henrikas — Tamaiauskaz, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija 336 psL, kaina $6.

P. KasiOnas. TARP tALSVU PALAPINIŲ. Triiu daliu Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina S3.

5 IQ VIENA m i Hi vale* EiMimmmi i

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

1739 S. Halst^ St, Chicago, (IL 6O6OX. — Tel. HA 1-6100 «

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

Altąi ir Vlikui, mat į Bendruo
menės čia rengiamus tos die.
no< naminėiimus auku sau na.l '““e -v mes pjunų ssxuau, uusuymų ir
nos paminėjimus aunu u pa pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kūno silpnybių ir netobulybių.

M POVH.AS MILERIS tHOgnfilO hrootai 231
puslapiai ——-j—■ , ,  ------------------------------

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et pašto Išlaidom*.

NAUJIENOS,

DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 
IR GfeULES LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K G. BALUKAS
AKUŠER1JRA 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.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 
an trad., penktaienį nuo 1—5. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

REZ.: Gi 8-0873
DR.W.KiSl^-KiSINA&
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINb CHiHURGIJA '
6132 So. Kedzie Ave., WA S-2o/0 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECiALYdE AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą’

ŪR. K. A. K JUČAS'
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS CHIRURGIJA 
1002 hL WESTERN A V fe, 
5214 N. WESTERN AVE. /

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK rltCXAS
? OPTQMETRlSrAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st $£ — Tek 737-5149 v. r .
Tikrina akis. Pntąiko akinius Tr 

“ccmtact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree

0R. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST S3rd STREET

VaL: auwrad. nuo i—4 po pietų 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak. 

Ofiso te laf775-26^0
Naujas rez. relei.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligo 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm,, antra d., trečiao 
tr penkt. 2-4 ir 6-6 vai. vak. Šešta die 
mail 2-4 vaL p< pietų ir kilu laik 

pagal susitarimą.

T Linksmumo arba liūdesio valandOL 
gražiausios gėlic ii zztki

piu papuošimui ir sezoninės 
(1 kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT* * y - i AS) 

i DAUBARŲ SŪNUS

nebegirdėti apie to fondo vie
tinės atstovybės veikimą, norai 
jai vadovauti buvo stojęs jau 
nesnis žmogus.

Prieš Vasario 16-sios rink: 
Kavą velionis primindavo savo 
pažįstamiems, kad aukotų tik da, kuomet jie stengiasi atlikti kokią nors dali Viešpaties darbe, klausydami 
Altai ir Vlikui, mat, į Bendruo^l° Pakvietimą ir pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 

mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo 
daug kliūčių ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių kliūčių, trukdymų ir

Švento rasto pamokymai ir paaiskinima*
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

“MANO ŠIRDIS TEN, LIETUVOJ”
(A. a. Kazio Kudlos mirties metinių proga)

Nors Baltimonėn atkilęs ve 
liau už kitus pokarinius atei-

būtų tvarkinga, veikli ir pajė
gesnė organizacija.

gyvendavo pats ir nuomoda
vo kambarius j ieškantiems prie 
Atlanto vandenyno vėsios at
gaivos.

Buvo Tautos Fondo įgalioti
niu JBaltimorėje. Pats vienas

sirinkti skverbiasi ir pati B-nė.
Kartą pas save sušauktame ______ ____ _____ ___

kelių vietinių veikėjų pasitari būsiu su tavim”. Taip darydami mes iš tikrųjų nugalėsime.
me Tautos Fondo reikalu ve1
lionis prasitarė, kad, nors gy- ru»h|lT 1 ♦< klausimą atsako knysuti "Viltis po mirties-, kurią gausite 
venąs čia, Amerikoj, bet jo šir n*mok*mal-
dis esanti Lietuvoj. Buvo švel' 3715 WCST STREET« ^^t'^^tojai
naus, malonaus būdo, pašne-į
kus ir paslaugus tautietis. Yna ______ . _______________ • ___________ ______________
palikęs pluoštą savo surašytų —— i — ■ i-—- ■ ——
atsiminimų, kurie dabar paruo. V V
šiarni išspausdinti. B. Jf.’ ELp II

vius, būtent tik 1955 metais, Būdamas nuoširdus patrijo-| kasmet surinkdavo po kelis ši- 
nes pirmuosius kelerius posto- tas, tautietyje pirmiausia jieš- nitus dolerių. Našiau aukoms 
vyklinius metus (nuo 1947 m.) kojo ne sau artimos partijos 'telkti iš gyvesnių vietinių or- 
yra pragyvenęs Didž. Britani
joj, bet visuomeniškai buvo la 
biau žinomas, negu daugelis 
ankstyvesniųjų šios nausėdijos 
dypiečių.

Tautos reikalams fatitrūs ir 
veikti judrus nuo pat jaunys
tės. Jau 1905 metų sambrūzdy 
Lietuvoj skleidęs atsišauki
mus. Savo gimtojoj Pašvitinio 
apylinkėj buvo valsčiaus savį- 
valdybės steigėjas ir kurį laį- 
ką viršaitis.- Lietuvos nepri-; .v. . .. . '. -T ,
klausomybes pradžioj kovoti . - , . x . .v - mc ciaIto rnn 117 cavn biP-mn vi-

žmogaus ar srovės šalininko, Į ganizacijų atstovų buvo suda- 
bet tikro lietuvio. Todėl nebu
vo tik vienos pakraipos laikraš 
čio skaitytoju, kaip išmintin
gas žmogus neapsiriboja tik vie 
naip. ar šališkai nušviesta gy
venimo puse. Reikalui geriau 
suprasti ar vykstančiam ginčui - 
išsiaiškinti reikia paisyti abie 
jų pusių požiūrių ir įrodinėji
mo. Velionio nuoširdžiam re
ligingumui visai nekenkė nusis | 
tatymas tiesos dairytis ne vien

it
1.-. I
.1I 
r
1 
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DEBATAI SU FORDU 
CARTERIUI PADIDĖJO

Per antruosius debatus su 
prezidentu Fordu kandidatas 
rinkimams į prezidentus guber-1 
natorius Jimmy Certer dar tru-1 
pūtį laimėjo: prieš debatus Car 
ter už jį pasisukusių turėjo 45-8 
nuošimčus, o Fordas 43%, g 
po debatų Carter turės 4S..5% 

.■» Fordas

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MOOERNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTfi TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

i ra j

| . 

f

EUDEIKIS

AGNES ALEXANDER
ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, buvusi ASCILIENĖ

Gyv.,5643 So. Mozart St. z

Mirė 1976 m. spalio 10 d., 10:10 vaL ryto, sulaukusi 82 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Marijampolės aps., Krosnos vaL, Vartų km.

Amerikoje išgyveno virš 60 metu

Paliko nuliūdę: duktė Emma Petraitis, žentas Anthony, du anū
kai — Pamela ir Peter, sesuo Anna Svirmickienė, sūnėnas Algirdas, 
Lietuvoje liko sesuo Julija Stasiulevičienė su šeima, dukterėčios ir 

į sūnėnai su seiipomis, pusseserė Julija Mankienė su šeima, du pus
broliai— Joseph ir Adolf Akers su šeimomis bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 South Wes
tern Avenue.

Trečiadienį, spalio 13 (L, 1:00 vai. popiet bus lydima iš koplyčos 
į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. AGNES ALEXANDER giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulidę lieka:I 'J į ■ ■ ■ ’
Duktė, žentas, anūkai, sesuo; sūnėnai; dukterėčios; giminės.

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. TeL RE 7-8600.

ręs komitetą, kad šis Fondo 
naudai ką nors tarpais suren
gtų. K. Kudlai numirus, nieko

nis siekė toli už savo kiemo ri-
- ' i" IL.t* •

bų- . . ?
“Naujienas” skaitė nuo pat 

savo atvykimo Amerikon. Taip 
pat ėmė “Darbininką”, “Drau
gą” ir “Europos Lietuvį”. Pa

gos frakcijoj (krikščionių d e- gerbdama save tėvo atminimą, { 
mokratų bloke) buvo I-jo Lie- jo duktė St. Balčiūnienė ir to- 
tuvos seimo narys. Išėjęs iš liau tuos laikraščius užsakinė-^ 
seimo, vadovavo' Šiaulių Ūki-; ja.
ninku Draugijai.

su krašto gilumon besibraujan 
čiais raudonaisiais didoko par 
tizanų būrio organizatorius — 
už nuopelnus šioj srity apdova 
notas atitinkamu Lietuvos ka 
riniu medaliu. Ūkininkų Sąjun

Jaunas būdamas, mėgęs ra- j 
1 šyli eilėraščius. Siuntinėjęs į 

Kaip ir jo tėvo, kuris savo sejniškį “šaltinį”, vėliau ir į ki 
apylinkėje buvęs tarp pirmuti- fUS laikraščius ir šiaip straips
nių kooperatyvo steigėjų, K. nių. Rūpinosi, “kad “Naujieno- 
Kudlos daug padirbėta koope- nOse” būtų, daugiau žinių iš 
ratinėse kredito ir ūkio draii- Baltimorės. Jų' nesulaukęs, 
gijose. Gyvendamas savo ūky* Lent kartą į metus pats para- 
je, nuolat būdavo kviečiamas §y<javo vietinio draugijinio vei 
tikrinti jų piniginę knygvedy- 
bą. Pašvitinyje nebuvę ūkinės 
lietuvių įstaigos, kuriai velio
nis nebūtų priklausęs.
Veikėjavo ir Anglijoj. Ten bu 

vo Lietuvių Sąjungos Notting 
hamo apygardos pirmininku, viętos gyvenimo įsteng- 
Iš ten persikėlė su žmona Bal- tume leisti? Taip maža pas 
timorėn pas dukterį ir žentą mus rašančių, o ir “Naujieno- 4 • • < f T Ve X. •

šydavo vietinio draugijinio vei I 
kimo apžvalgą. (-

Liet Svetainėje, priėjęs prie 
čia rašančiojo, kartą dėstė: “Ką 
mes čia galėtume lietuvybės 
labui daugiau nuveikti? Gal 
kokį laikraštėlį ar tik žinių la-

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

teisininką St. Balčiūnus, čia 
gyvendamas buvo rūpestingas 
Bendruomenės narys, nuolat 
renkamas jos revizijos'komisi 
j o n. Renkant B-nės Tarybą, pin 
mininkaudavo vietinei rinkimi 
nei komisijai. Jautė reikalą jau 
prieš 12 su viršum metų page
rinti B-nės santvarką, kad ji

Chicago, ill. eoea
—________- ------------ - .

se’’ galėtų būti pastovesnis sky 
relis iš Baltimorės lietuvių vei 
kmės”.

Žmonių, kurie, savo as
mens ar šeimos rūpesčius pali 
kę nuošaly, .sielojasi dar ir ben 
draisiais reikalais, nėra daug, 
ir jų skaičius sparčiai mažėja. 
Jų mirtis yra didelis nuostolis 
vietinei nausėdijai ir apskri
tai visai tautai. Liet renginiai 
velionio asmeny neteko pasto
vaus lankytojo.

Gimęs 1991 m. (liepos 30 d. 
Bučiūnų kaime P aš vib'nio 
valsč., Šiaulių apskr. šeimoj 
buvo vienintelis sūnus. Iš tėvų 
paveldėjęs nemažą ūkį, pripir- 
kęs daugiau žemės, jį vėliau 
padidino iki 50 ha. Rusų giiųna 
zijoj išėjęs tris klases. Numi
rė 1975 m. rugsėjo 4 d-, būda
mas 84 metų. Nenorėjęs būti 
užkastas žemėn. Savo namiš
kiams sakęs, kad, jei nebūtų 
galima kitaip jį palaidoti, tai j 
tegul sudegina. Jo ir žmonos j 
palaikai sudėti Ludon Park ka >< 
pinių mauzolėjuje. Tarp nau. $ 
jųjų ateivių iš eilės tik trečias į 
toks palaidojimo atvejis.

Praktiškumo fr ūkinio apsu 
krūmo K. Kudlai i 
Amerikoj. Nors jau būdamas 
senyvo amžiaus. Bethany Be
ach. Deleware valst (apie 100 
mailių nuo Baltimorės) įsigijo 
žemės sklypą in pasistatydino 
vasarnamį, jį pavadinęs “Villa 
X’fltis”. Nuo pat pavasario ten

- A

STASYS TIŠKEVIČIUS
Gyv. 6943 So. Washtenaw Ave.

Mirė 1975 nL spalio 9 d. 6:30 vaL vak., sulaukęs 67 metų amžiaus, 
Gimęs Lietuvoje, Virbalio mieste-

Amerikoje išgyveno 27 metus. * /
Paliko nuliūdę: žmona Marcelė (pagal tėvus Venskaičiūtė, pagal 

1-mą vyrą Tverijonienė), Lietuvoje liko sesuo Patricija Tiškevičiūtė, 
dukterėčios, sūnėnai; giminaičių Stankų šeima ir kiti giminės; drau
gai bei pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje.

Priklausė Marquette Parko Lietuvių Namų savininkų organiza
cijai, Lietuvių Suvalkiečių Draugijai; tarnavo Lietuvos kariuomenėje 
Ulonų pulke ir Auto Rinktinėje.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 South Wes
tern Avenue.

Trečiadienį spalio 13 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
maldų bus laidojamas §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi .a. a. STASIO TIŠKEVIČIAUS giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. RE 7-8600.

MARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
direktorių
Asociacijos

P. .1. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET



MAGDUTĖS MARCUMYNAI
Naudingi patarimai
ir įdomūs duly km

Koks gražumas ir kvapn
ių laukinių ir naminių že 

braškių! Dėl to aro-
imas
muogių 
mato senovės lotynai jas vadi
no fragaria vardu. Neskaitant 
laukinių. A m e r i k o j e s uren k a- 
ma vinš 300 milijonų kvortų 
žemuogių. Žemuoges pradėjo 
auginti 5-ine šimtmetyje. Di
džiausias žemuoges išaugino 
Čilės gyventojai. Jau 1712 m. 
jos buvo dabartinio dydžio. Iš 
ten žemuoges jūrininkai parve 
žė i Angliju ir Pranzūzija, o iš 
jų pateko Amerikon. )

Prezidentas Tomas Jeffer, | 
sonas pradėjo pirmasis augin-

}

_ Senovėje šitokiais vežimėliais amerikiečiai miesteliuose 
vėlinėjo, o šiandien ne tik vežimas, bet jr dirbtinas arkliukas 
tiktai puošmenomis tapo. '

HELP WANTED — MALE 
O«rb:ninky ftelU*kimių maistą, tik jį sutrinant 

arba smulkiai sukapojant. Vai 
kai noriai valgo suaugusių pa
tiekalus ir tuo noru taiso savo 
apetitą. 3 metų vaikučiai jau 
gali būti pratinami prie kai ku 
liu namu ruošos darbų.

Maisto ir Vaistų adminis
tracija praneša, kad microwa
ve krosnys, gamintos po 1971 
m. spalio 6 d. yra saugios ir tu 
ri saugumo etiketę. Anksty ves 
nės gamybos krosnys reikalin-| 
gos atsargumo: krosniai vei
kiau!, nestovėti prie jos dure-j 
lių arčiau ištiestos rankos nuo
tolio.

*- i ne Consumer Product Sa i^»er^a'°
I iety Commission, propaguoda 
ma vartojamų produktų sau-' . . .. salos vynas Amerikoje

daug skanesnis. Nustatyta, kad kymas kasdiėn nuo 7 v. v. iki 
kelionė laivu bei siūbavimas ! 9 vai. vak., o sąvaitgaliais nuo 

t jo skonį pagerina. Į11 v. r. iki 9 v. v. Parodą ruošia
Į Šios žinios paveiktas vienas ‘ Lietuvių dantų gydytojų sąjuri- 

’l kolonistas išgalvojo būdą tą vy ga.

ti namięiorus savo ūkyje prie gumą, nusižengė saugumo tai
syklėms. Atkreipdama dėmesį 
į reikiamą vaikams žaislų sau 

| gumą, užsakė 80,000 sagių su, 
‘atitinkamu įrašu. Paaiškėjo/ 

Ponia S. K. atsiuntė tokią ]ja(Į vjsos tos sagės buvo nuda- 
kokteilio atsiradimo bei pava 
dinimo istoriją:“Laike nieksi- šomis, kurios vaikams yra mir-! 

amerikiečiais, finos. Visos sagės .buvo palai-

Monticello. Prez. John Quincy 
Adaais mėgo vaisius ir daržo
ves. Jis juos augindavo Baltų
jų Pi ūmų sode.

{kiekvienų pietų, po darbo, jis( Jaunimo ceųtre. Tęsjs iki, spa^ 
Išgerdavo mėgstamo Madei- j lio 24 d. Pagodoje bus jšštatytą 
ros vyno. Jo laikais buvo pa- 56 kūriniai, atlikti akvąęėle, gX- 

i stebėta, kad tas pats Madeiros rilu ir aliejum. Visuomenė kvie 
: buvo čiama parodoj atsilankyti. Lan

žytos dažais su švino priemai-

kiečių kaio su :
Meksikos karalius Axolotl MII dotos valstybėm lėšomis, 
pakvietė į savo rūmus Ameri-‘ 
kos generolą ir su juo kalbėjo
si apie taikos galimybes. Į jų 
kambarį įėjo nepaprasto gro- ir susidarius vyno atsargoms, 
žio mergaitė vardu Coctel. Ji atsirado mada jį vartoti prieš 
nešė karaliui priešpietinį gė- ir po pietų bei prie kai kurių 
rimą auksinėje taurėje. Paste- valgių, parenkant atitinkamą 
bėjusi svečią, ji greitai susio- vyno rūšį. Prancūzišką Sauter 
rientavo šioje nemalonioje si- ną jau pradeda vartoti vietoje 
tuacijoje, nenuskriausdama ne deserto. Vyno gamintojai ir pa 
neužgaudama esančių ir nenu j skirstytojai yra išleidę brošiū- 
sikalsdama vaišingumo taisyk-lras, kuriose nurodoma elegan- 
lėins: pasveikinusi karalių ir 
generolą, ji pati diplomatiškai 
išgėrė taurųjį gėrimą į jų svei
katą. Kokteilis ilgą laiką bu
vo diplomatų gėrimas.

o 5ar 6 mėnesių kūdikis jau 
gali pradėti valgyti suaugu-! lis jį laiko Amerikos liberaliz- 
siems paruoštą be aštrių pries I mo pradininku. Vienok prie

Žalias vynas.ne vanduo...

Žymiai pagerėjus gyvenimui

(Pr.) a*------------- ------------- ------ --c i . v '.
. Iną dar daugia pagerinti. Jis vyl _JonasVirbalas,Omro,Wis.,su 

Ino bonkas sudėjo į lopšelį ir kaktųvinio banketo proga kar- 
įsakė šeimai bei tarnautojams [ fU- su sveikinimais atsiuntė de* 
praeinant pro šalį tą lopšelį pa šimkę Naujienų paramai. Mo- 

.V. Miškinytė tiejus Tamulėnas, Racine, Wis-, 
. pratęsdamas prenumeratą, at-.

T O II M E A i ^[siuntė $4. Tiek pat atsiuntė To-
. K U in r A 5 ujimas Miglinas--iš St. Petersburg,

_ ~ ! Fla. Dėkui už aukas ir už anks-:

judinti..

tiškas vyno vartojimas bei pa
tiekimas.

Tomas Jeffersonas buvo vie 
nas iš žymiausių Amerikos pre 
zidentų, gilus mintytojas ir as
mens- laisvių gerbėjas. Dauge-,

— Jonas Adomėnas iš Mar
quette Parko lankėsi reikalais 
Naujienose. Dėkui už vizitą, ir 
už $10 auką. Tos apylinkės tau
tietis užsisakė Naujienas viene 
riems metams, 
prašė neminėti.
jaus proga Naujienos 
mos susipažnimui 2 
nemokamai-

bet pavardės y 
Platinimo va-j 

siunčia- 
sa vai tęs

iš mū-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENŽ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas

įrankiaL Ilgų metu patyrimas.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Šiemet snėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoj 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei Hetnvfikos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės linkimui ritei- 
biamas Naujienų platinimo vajus.

MAUjIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtą lietuviu laisvę 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar ju Įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras institu
cijas ir remia visų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu 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.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzAiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalu renesma®.
KAINUOJA: ChlcsgoĮe Ir Kan»dol« metam* — $30.00, pusei metų — $18.00, 

trim* mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $2.50. Užsieniuo
se — $31.00 metam*. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
1 39 So. Halsted St., 
Chicago, DI. 60608 

4
Q Siunčiu dol. Naujienų prenumerataL Juhiliejinit 

vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

— Justinas žemaitis 
su kamynystės, Lietuvos ka- 
riuomenės kūrėjas-savahoris, Į- 
teikė $20, prašydamas juos ati 
duoti Algirdui ir Pranui Bražin
skams. Jis pareiškė, kad. jie ko
vojo už Lietuvos laisvę ir dabar 
tebekovoja, net atsisakydami 
savo asmeniškų patogumų, to
dėl mūsų pareiga jiems padėti 
rašant valdžiai laiškus ir pini
gais. Bražinskų gynybai ir. jų 
reikalams yra atidaryta sąskai
ta Nr. 1681 Midland Savings 
and Loan Ass’n., 2657 W. 69 St, 
Chicago, III. 60629.

— Marta Krasauskienė išrink 
ta Gage Parko aukšt. mokyklos 
Tėvų ir mokytojų draugijos vi
cepirmininke.

— Solistai: Dana Stankaitytė, 
Stasys Baras ir Jonas Vaznelis 
pakviesti dalyvauti Kanados 
Lietuvių Fondo ruošiamo kon
certo programoje gruodžio 5 d. 
Toronto Lietuvių namuose.

— Pabaltiecių Moterų Tary
ba Toronte globoja lietuvių, lat 
vių ir estų dailininkių darbų pa 
rodą Priskėlimo parapijos Ša
tėje spalio 16 ir 17 d.

— Toronto Jūrų šauliai ir SLA 
236 kuopa, ruošia viešą šokių 
vakarą lapkričio 6 d. Lietuvių 
namuose. Bus meninė progra
ma ir kitokie įvairumai. Tai gra 
žus ir remtinas bendro darbo 
pavyzdys.

— Toronto Lietuviu namu o- 
se sekmadienių popietėmis vei
kia spaudos kioskas. Jame yra 
pardavinėjami ir lietuviški su
venyrai bei tautodailės darbai. 
Priimami Pardavimui rankdar 
biai, imant 10% uždarbio nuo 
pardavimo kainos.

— Ramona Grigaliūnaitė, Ri
ta Markauskaitė, Jonas Gulbi
nas ir Henrikas Ulozas, Toron
to apylinkės abiturientai, gavo 
konkursines stipendijas-

Dal. Br. Murino dailės Pa
roda atidaroma spalio m. 15 d., 
7 v. v. Čiurlionio galerijoje—

tybą be raginimo prenumeratos 
pratęsimą.

— Kunigų Vienybės centro 
valdybon išrinkti: kun. V. Da- 
bušis, kun. V- Pikturna, kun. J. 
Matulis, kun. K. Pugėvičius, ir 
kun. dr. Z. Smilga. Priežiūros 
komisijon išrinkti — kun. ; P.- 
Jaraška, kun.- V. Martinkus ir. 
kun. A. Račkauskas. Kunigų 
Vienybės siemas Įvyko spalio 6 
d. Čikagoje. ;

— Amerikos Lietuvių Tary-. 
bos 36-sis suvažiavimas įvyks? 
lapkričio 13 3. Sheraton Tower 
viešbutyje, 9333 S. Cicero Avė., 
Oak Lawn, III- Sekančią diena: 
ten bus Amerikos Lietuvių Tau. 
tinės Sandaros šeimas.

. , - - 'V ‘

— Kipro Bielinio paminklo 
statymui Lietuvių Tautinėse ka 
pinėse pirmieji aukojo: Balys' 
Dundulis $100, Juozas Pronis-- 
kus $10, Pranas F. Lukas . $20. 
ir Kazys čiurihskas $20. šios: 
aukos gautos dar aukų rinkimo 
vajaus nepradėjus. Dabar jau 
sudarytas pilnas komitetas, ku 
rio pirmininku -yra Juozas Sko 
rubskas ir iždininku Mykolas 
Pranevičius. Kipro- Bielinio pa
minklas bus statomas greta 
prof. Stepono Kairio paminklo 
ir sudarys vieną kompleksą.

— Antanas Joncha,. Johnson 
City, Tenn., anksčiau gyvenęs 
Melrose Parke ir ‘Westchester 
apylinkėse, daug nusipelnęs Lie 
tuvai ir išeivijai, atsiuntė gerus 
linkėjimus Naujienų banketo 
rengėjams ir jo dalyviams, ap
gailestaudamas, kad negalės da 
lyvauti. Dėkui už laišką ir 
šimkę Mašinų fondui.

— Antanas Andriulionis, 
Boston, Mass., atsuntė tokį 
šką: “Švenčiant Naujienoms 
62-jų metų sukaktį, sveikinu jų 
darbuotojus ir banketo daly
vius. Linkiu ir toliau drąsiai 
skelbti tiesą, nes tai yra gero su 
gyvenimo ir sėkmingos veiklos 
pagrindas. Linkiu eiti tiesiu 
keliu, nenukrypstant į klaikųjį 
bendradarbiavimo su. okupan
tais kelią ir nepasimesti klai
dingų pranašų retorikoje. Ta 
proga siunčiu $10 auką Naujie
nų paramai”. Dėkui už laišką 
ir už auka.

de-

So. 
lai-

Tradicinis Našlių Banketas 
šių metų spalio (October) 17 

dieną Polonia Ballroom salėje, 
esančioj 4604 SArcher Avenue, 
įvyks Našlių, nalliukių ir pa
vienių asmenų banketas. Du-

PAVARDE IR VARDAS

1DRESAS

- '' ' ....  . . U1
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St., Chicago, III, S0629. — Tal. WA 5-2737 
3333 So. Halite *t., Chicago, lit 60608. — Tai. 254-3320 

V. VALANTINA8
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BOILER ATTENDANT

Opportunity exists for boiler at
tendant, Must be licensed by the ci
ty of Chicago. Able to operate and 
maintain gas-fired high pressure 
steam, generating equipment. 7 days 
schedule.

Call Karl Strand
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES

| 581-6100

An equal,opportune employer

REAL ESTATEad

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATC SALE
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

TOOL MAKERS

Design, and nianufacturing compa
ny of special automatic assembly ma- 
ęĮįigery. needs -accomplished trades
men wjth job shop experience and 
absolute top' skills. Excellent wages, 
50 hours per week guaranteed, com
pany-paid family major medical plan, 
profitsharing, vacation, holidays.

Call for appointment: 
674-0370.

MID-WEST AUTOMATION, INC.
... . N. Ridgeway 

Skokie, Ill-
(New.plant in Wheeling in

: Early 1977)

INDUSTRIAL MECHANIC

Opening exists for industrial me
chanic dealing'with the repair ant 
maintenance of high speed package 
ing equipment and other equipment 
associated with manufacturing..

Familiarity with electrical and/or 
machinist skills important.

$7.20 per Hour .
Call Kafi Strand

TOOTSIE ROLL INDUSTRIES 
x. 581-6100

An equal opportunity employer

RENTING IN GENERAL 
. . Hu o m 3 s

' DIDELI KAMBARIAI, garais šildo
mas butas, 3 miegamieji.

Tel.: 842-0942

yr NAUJI PRENUMERATO
RIAI, kaip ir visi mieli skaity
tojai, gali dalyvauti rėmėjams 
skirtuose1 vertingų daiktų lai
mėjimuose. Reikia tik užsisa
kyti bent trims mėnesiams Nau 
jienas ir kartu atsiųsti $5 už 
6 laimėjimo japelius, kuriuos 
Vajaus komisija stropiai ųžpil 
dys siuntėjo < arba, jo nurodytų 
asmenų vardais ir. atsiųs pak
vitavimą.

"Minėtam reikalui Vajaus ko
misija gavo iš Normano Burš 
teino . $1,000 vertės brangių kai 
lių paltą, daįL M. Šileikis įtei
kė- savo kūrybos paveikslą, Jo
nas G. Evans ir jo šeima pas
kyrė $50 U. S. Taupymo lakš
tą. Uniyersal Taupymo ir Sko
linimo B-vė davė $25. Taupy
mo lakštą, Dohald; AE Pėtkus 
įteikė įvairių tauriųjų gėrimų 
pintinę^ . Beverly. Hills . gėlių 
krautuvė išrašė $20 dovaninį 
pažymėjimą. Yra ir daugiau 
vertingų ir universalaus varto
jimo dovanų. Jų .paskirstymas 
bus spalio 24 d. Naujienų ban
kete, Personality Lodge, 6649 
Archer Ave. Visi kviečiami da 
Ivvauti, bet virš minimu daik
tų laimėjimui dalyvavimas ne 
būtinas.

, Vajaus komisija prašo visus 
skaitytojus apie tai pasakyti sa 
vo draugams ir pažįstamiems, 
neprenumebuojantiems Naujie 
nų. , . • (Pr).

SUSIRLNKIMŲ

— Zarasiškių klubo rudeninis ban
ketas ivyks spalio 16 d., 7 vai: vaka
ro Vyčiu salėje. 2455 West 47th St. 
Bus šalta ir karšta vakarienė, gros 
Ramonio orkestras šokiams. Klubo 
nariai ir svečiai maloniai kviečiami 
gausiai dalyvauti Patartina bilietus 
įsigyti iš anksto paskambinus tel.: 
HE 4-7916.

Klubo valdyba

Lithuanian National Demokratic 
Club valdyba šaukia susirinkimą tre
čiadieni, spalio 13 dieną. 7:00 vai. va
kare šaulių namuose. Susirinkimui 
pasibaigus — bus vaišės. Prašome 
visus narius dalyvautu

Bernice Žemgulį*

rys bus atidarytos 2:30 v. po pie 
tų.Vakarienė bus duodama 4:00 
vai. vakaro. Veiks bufetas su į- 
vairiais gėrimais, šokiams gros 
Jurgio Joniko orkestras. Visi na
riai ir svečiai prašomi j banke
tą atsilankyti.

Komisija Ir Valdyba (Pr.)

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 tr. Cermak Roar Chicago- IL Vlrginia 7-7747

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

AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 įr Talman.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 1% 
vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik imokėti $3.750.

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26.500.
....71-MOS ir Rockwell. 2 butų- medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. S18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.
4243 W. 63 Street 

TeL: 767-0600.
135-TA IR ARCHER AVĖ.

LEMONT.. ILL 
Tel. 257-5861.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel.: 927-3559

ga

Didžiausios kailių 
pasirinkimas i

pas vieninteli 
lietuvi ka.ni nlnks

Chlcagoje ’ ——

NORMANĄ 
lBURŠTE!NA

Tel. 263^5826 
į (įstaigos) ir 

. 677-8489 
(buto)

1

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicągc, HL 60601

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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

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

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

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

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

PLATŪS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

' 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 legališkoinis formomis
Knyga sii formomis gauna

ma *Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
tnis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago HI. 60608.

Banke sąskaita Bražinskams
R- L. Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 jn. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentėjusius Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai atidaryta sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and 
Loan association, 2657 West 
69th St., Chicago,' Ill. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė suma.

Visuomenė prašoma savo au
komis paremti Praną ir Algir
dą Bražinskus. (Pr.)

★ 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
toju*.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

■- Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
Namp Statyba ir Ramentai

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETTNGIS, savininkas 
778-8165 \

HEATING AND AIR
/ CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. -WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 TeeL VI 7-3447

DĖMESIO 
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreipti*:
A. L A U R A I T i 5 

4645 So. ASHLAND AVB. 
5234779

BEST THINGS IN UFE
Call Frank Zapolis 

3208’A W.95trh St. 
GA 4-8654

Stae.fWiLffe Insurance Company |

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3ĖS
Pardavimas ir Taisymai 

W WEST 69;h STREET 
T*l«fj REpvblk 7-1941

"M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewcod. Tai. 254-7450 
taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pluetybė* pra

šymai ir kitoki blankai.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 ArcMr Ava 
Chicago, III. 4O4W. Tol. Y A 7-5980

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI *NAUJIENAS•




