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NOBELIO TAIKOS PREMIJA ATIDĖTA
OSLO. — Nobelio premijos skirstymo komitetas Norvegijoj 

nutarė 1976 m. Nobelio taikos premiją atidėti sekantiems metams, 
šiemet Nobelio premijai buvo skirta 160,000 dolerių. Antrajam 
pasauliniam karui pasibaigus, jau 10 kartų kaip atidedamas taikos 
premijos skirstymas.

Amerikiečių spauda ir žinių 
agentūros .yra pranešusios, kad 
šiemet Nobelio premija paskir
ta net trims amerikiečiams, tarp 
kurių yra minimas ir žymus ČL 
kagoje gyvenąs - ekonomistas 
prof. dr. Miltonas Friedmanas.

• Kaip paaiškėjo, šiemet premijas 
gaus tik mokslininkai, bet ne 
politikai. '

Buvo numatyta net 50 kandi
datų iš viso pasaulio No
belio Premijai 'gauti, tarp ku
rių buvo minimas Meksikos pre
zidentas L uis Echeverria ir Ry
mo kataliku vienuolė Teresė. 
Pirmasis už pastangas sukurti 
pasaulyje naują ekonominę tvar
ką, o vienuolė'— užgjos darbus 
tarpe Kalkutos- vargšų,; Indijoj.

JAV iššovė trečią satelitą
CAPE CANAVERAL, Fla., 

penktadienį buvo iššautas tre
čias satelitas Marisat III, nu
matytas laikytis pastoviai vir
šum Indijos ekeano. Kiti du sa
telitai — Marisat I eina savo pa
reigas viršum Atlanto, Marisat 
II viršum Ramiojo vandenyno. 
Visų trijų satelitų uždavinys yra 
sudaryti visapasaulinį informa
cijos tinklą, .patarnaujant JAV 
laivynui ir prekybas laivams.

Viskas ramu Marso planetoj
Erdvėlaivis -Viking 2 per tris 

savaites būdamas Maršo plane
toj savo .jautriais seismogra-

Rodezijos premjeras 
dar tikisi susitarti 1

diplomatus
-KOPENHAGA. — Danijos vy

riausybė apkaitino šiaurės Ko
rėjos pasiuntinybę užsiimant 
narkotikų platinimu ir parda
vinėjimu degtinės bei tabako, ne
apmokėjus muito. Buvo danų 
vyriausybės . įsakyta laike šešių 
dienų š. Korėjos ambasadoriui 
ir. ambasados štabui išsikrausty
ti iš-Danijos. -

Danijos teisingumo ministe
rija sako, kad ji sekusi ir stebė
jusi mėnesiais ■ komunistinių 
kraštų diplomatus ir dokumen
taliai gali įrodyti, kad š.‘ Korė
jos ambasadorius sunkiai yra nu
sikaltęs Danijos įstatymams. 
Be kitko, jos yra įvežęs į Da
niją ir pardavęs hašišo už sumą 
355,000 dolerių.

šio “žemės” sudrebėjimo, nors 
Marso ' skaitlingi ugniakalniai 
yra daug didesni irt aukštesni 
už mūsų žemės ugniakalnius.

FDA uždraudė vaista nuo artričio

Maisto ir Vaistų Administra
cija (FDA) uždraudė: gaminti 
ir pardavinėti labai plačiai pra
dėtą vartoti vaisią Naprosyn, 
kurį gamina Syntex Laboratori
jos, Palos Altos,- Kalifornijoje; 
Kaip vaistas ■ nuo -artričio skaus
mų -Naprosyn buvo daktarų pa
cientams išrašomas po 100,000 
receptų kas mėnesį. FDA kalti
na to vaisto gamintojus, kad jie 
nuslepia padarytų tyrinėjimų 
neigiamus rezultatus.

iMilijoniniai kyšiai Japonijos 
t valdžiai

Gali būti 
elektros trūkumas

1 TOKIO. — Japonijos teisin
gumo ministeris Isamu Inaba 
paliudijo specialiam parlamento 
komitetui, kad aukštų pareigu 
valdininkai ir. parlamentarai yra 
gavę iš Lockheed lėktuvu kom
panijos $4 milijonus kyšių, bet 
atsisakė juos išvardinti, be to 
pasakė, kad iš jų 13 greičiau
sia nebus traukiami teisman, ka
dangi prieš juos įrodymai ne- 

; pakankami. Politiniuose sluok-

WASHINGTONAS. — The 
American Public Power sąjun
ga įspėja prez. Fordą ir demo
kratų partijos kandidatą į pre
zidentus Carterį, kad Ameriko
je gali atsirasti elektros trūku
mas, jei nebus imtasi vispusiškų ’ šniuose kalba, kad tų 18 tarpe 
priemonių užbėgti tam už akių, j yra buvęs premjeras Tanaka
Jie siūlo jau dabar išdirbti elek
tros paskirtymo tikslius planus 
ir įsteigti valstybinę alyvos įmo
nę.'

Nuostolingo Anglijos prekyba
LONDONAS. — Darbiečių vy

riausybė vis labiau spaudžiama 
įvesti importo kontrolę, kadangi 
užsienio prekyba darosi kaskart 
nuostolingesnė: per rugpjūčio 
mėnesį davė $983.35 milijonus 
deficito, o rugsėjo mėnesį net 
$620.5 milijonus.

Kakuei ir 10 buvusių ministerių 
bei maldžiusios liberalų demo
kratų partijos narių. Lockheed 
prisipažino Japonijoje išmokė
jusi $12.4 milijonus kyšių.

Jugoslavijoj nuteistas teisėjas

Vėsus
Saulė teka 7:08, leidžiasi 6.*08

SALISBURY, Rodezija. — 
•Ministeris pirmininkas J. Smith 
penktadienį pasakė, kad jis tiki
si padaryti paktą su “nuosai
kiaisiais” juodžiais be naciona
listų sąjūdžio. jei Genevos kon
ferencijai -nenasiseks pasiekti 
susitarimo dėl laikinos vyriausy
bės Rodezijai.

Pasikalbėjime per TV jis pa
sisakė “nuoširdžiai ir sąžinin
gai” sieksiąs pasiekti susitari

amo šū juodžių’ nacionalistais” 
konferencijoje, kuri formaliai 
prasidės šio spalio 25 dieną.

“Yra daug rodeziečių juodųjų, 
nuosaikių žmonių, kurienori 
dirbti su mumis”, pasakė Smith. 
Nacionalistų juodžių lyderiai 
rivalai — Jbshus Nkomo ir vys
kupas Abel Muzoreva vadovaus 
atskiroms delegacijoms toje 
konferencijoje, kurioje bus sie
kiama susitarti dėl laikinos vy
riausybės, kuri paruoš. Rodezi
jos valdžios perleidimą juodžių 
daugumai dviejų metu bėgyje. 
Nkomo vadovaus 18 juodžių de
legacijai bendradarbiaujant su 
Robe n Mugabe, Mozambike lai
komu juodžių partizanų lyderiu.

_ Valstybės sekretorius Henry Kisingeris tariasi su bri- 
tu užsienio reikalų ministeriu Anthony Crossland. Sekre
torius Krsinger’rs informuoja britus apie Jo padarytus pa
sitarimus ir susitarimus..

Nekoks progresas
- HOT SPRINGS, Va. — Ame-

Kaltina sen. Baker
. Sen. H. H. Baker, jr., spaudo
je ir J. W. Dean III knygoje 
“Blind Ambition”, kuri netru
kus pasirodys“ knygų rinkoje, 
metama kaltė, kad jis, dalyvau- 
damas- sen. S. J. Ervih vadovau- 
j ame komitete Watergate skan
dalą tyrinėti, stengėsi prie už
darų durų komiteto posėdžiuose 
trukdyti tyrinėjimo darbus.

Sen. Baker visus tuos kaiti
mus atmeta ir paneigia, kaip vi
siškai nepagrįstus.

Draudžiama gaudyti 
žuvis delfinų pagalba

WASHINGTONAS. — Ame
rikos vyriausybės administraci
ja galutinai uždraudė gaudyti 
tūnos žuvis kartu su delfinais. 
Mat, delfinai mėgsta plaukioti 
kartu su tuna.

Draudimas paliečia % viso 
sugauto tūnos kiekio, šiais me
tais žvejai, gaudydami tuną, jau 
sunaikino 78,000 delfinų. Toks 
gaudymas gali išnaikinti visiš
kai delfinų Veislę pasaulyje.

Žvejai, žinoma, gvoltu šaukia, 
kad toks administracijos drau
dimas, negaudyti tuną kartu su 
delfinais, pakenks ir net gali vi- ’ 
sai sužlugdyti jūrų žuvininkys-

BELGRADAS. — Veikęs už 
Slovėnijos atskyrimą nuo Jugos
lavijos France Miklavcic, Slo
vėnijos sostinės Liublianos apy
gardos teisėjas nuteistas 5 me
tams ir 8 mėnesiams kalėjimo. 
Slovėnija yra viena iš šešių res
publikonų, iš kurių buvo suda
ryta pietinių slavų respublika 
Jugoslavija, kurią užvaldę ko
munistai visomis priemonėmis
stengiasi padaryti vienos par- 3 agentai ir vienas narkotikų 
tijou ir vienoą tautos monolitine r'bimieriuą”, kurs priklausė gm>- svmtant 'santykius eu- Kinija 
valstybe. " ’ H jr-Sovfetų’Kurija,

Sužeisti 3 policijos

SAVO JAUNATVĖS DRAUGI
Priminė 1964 metais suorganizuota Nikitos 

Chruščiovo nuvertimo sukaktį
MASKVA, Rusija. Praeitą ketvirtadienį Maskvos prosąjungų 

salėje įvyko Andrejaus Pavlovičio Kirienko 70 metu sukakties 
minėjimas. Visi užsienio diplomatai paskaitę šia proga spaudo
je paskelbtus pranešimus, yra įsitikinę, kad Kirilenka taps naujo
jo Sovietų Sąjungos premjeru. Aleksejus Kosyginas vis dar ne
atsigauna nuo stipraus širdies smūgio. Tvirtinamas, kad jis pats 
prašo Brežnevą kad leistų jam dar sustiprėti ir baigti dienas ra
mioje sanatorijoje.

Prezidentas Fordas 
puola Carteri

AMES — P¥ež. Fordas,- bū
damas Iowa valstijoje tarpe ūki
ninkų, apkaltino Carteri, kad jis 
maišo ūkinįnkų reikalus, kiek
vienoje Amerikos vietoje vis ki
taip kalbėdamas.

Prezidentas įkalbėdamas.. Iowa 
valstijos universitete priminė, 
kad tik. jis. (Fbrdąs):iyra. ūkinin
kų draugas, tik jis padidinęs ūk-i 
ninku pajamas ir įpaišęs ūkinin
kams. išsilaikyti ūkiūbse. ..

nančiais'.metais tik 5%^^ he- 
žymus progresas bus atsiektas 
sumažinant infliaciją .ir bedar
bystę. Taip pranašavo spalio 15 
prekybos taryba.

Prekybos taryba numato, kad 
bedarbystė nukris iki 6.5% 
1977 m. pabaigoje, o. infliacija 
— iki 5.5%.^ Jie, mano, kad ne
bus krašto ūkyj e didelio skirtu
mo, ar prezidento. kėdę laimės 
prez. Fordas ar demokratų kan
didatas gub. Carteris.

Prekybos taryba tik mato Car- 
“terio ekonominėje, programoj e 
prieštaravimų, kaip, pavyzdžiui, 
subalansuoti valstybės biudže
tą ir tuo pačiu metu visiškai pa
naikinti bedarbystę.

Taryba sudaryta iš grupės 
ekonomistų, kurie kartais duo
da patarimus Amerikos adminis
tracijai ekonominiais klausi
mais. Tarybos pranešime užsi- Esą, šiemet apie 200,000 žąsų 
menama ir paskutinių šešių mė- ■ iš šiaurės pers kris Dlinojų, ku- 
nesių Amerikos ūkio sustingi 
ma§. Jų manymu, nėra ko bai
mintis.

Žąsys- pavojus 
lėktuvams

Federalinė aviacijos adminis
tracija įspėja visas lėktuvų ben
droves ir lakūnus nuo skren
dančių iš šiaurės į pietus žąsų 
pavojaus.

TAMPA Fla. — Spalio 15; 
Tampoje policija teismo sutiki
mu apsupo vieną namą, įtarti
ną narkotikų biznieriams jame 
prisitaikant. Įeinant į namo vi
dų, keliais šūviais buvo sužeisti

Garteris negalės vesti 
< užsienio politikos

WASHINGTONAS: — Vals
tybės departamentas mano, kad 
Demokratų partijos kandidatui 
Carteriui, jei jis būtų išrinktas 
prezidentu, būtų sunku vesti už
sienio poliaiką, gal būt, susipai
niotų užsienio valstybių reika
luose.
P'Carteriui prezidentaujant, sau
gumas atsidurtų pavojuje, jei 
jis imtų įgyvendinti žmogaus 
teises pasaulyje ir jei jiš ati- 
įtrauktų iš pasaulio Amerikos 
karines jėgas, kaip jis dabar sa- 

. įkosi/- Be to, jau dabar Carteris 
atsidūrė kebliojė padėtyje ara
bų kraštuose — Irane ir Saudi 
Arabijoje — savo komentarais 
antruose debatuose su preziden
tu.

Taipgi neaiški Carterio padėtis

rios skrenda pulkais 70-80 my
lių greičiu per valandą. Žąsys 
pulkais skrenda 10,000 pėdų 
aukštyje, bet gali skristi ir 2,5 - 
3,000 pėdų aukštybėje.

Helmut Kohl, Vokietija* kriHžloniy 
domokratv partijos laužiasi,
kad laimėjo moralinę ko v,. Jis pigi
no tavo partijas atstovų skaičių par- 
iamtnf*, bat haacrtnko raikaknųe* 
daugumo* vyria virbai sudaryti.

Jaworskis abejoja
Buvęs prez. Niksono laikais Pasakytos kelios kalbos, iškelian- 

Baltųjų Rūmų pareigūnų J. W. čios Kirilenkos asmeninį ir jo 
Dean III kaltina prez. Fordą, į vest4 partijos politinį darbą. Ki- 
kad jis. būdamas atstovų Rūmų Į rilenka buvo paprastas mechani- 
nariu ir mažumos lyderiu, 1972'kas> ^t šiandien jis yra veik
im bandęs užtušuoti Watergato lus politinio biuro narys, kuriam 
skandalą. ipats Brežnevas yra pavedęs ke-

Specialus Watergato tardyto-!Iis labai svarbius įpareigojimus 
jas Jaworskis suabejojo Dean‘so^etinėje sistemoje. Šia proga 
iškeltais kaltinimais, pareikšda
mas1 jei Dean turi įrodomos iš
keltiem^ kaltinimams paremti 
.medžia?^ąAąi ko'Sėl -jis ją lai-^ 
kė-.tiek daug metų paslaptyje ir 
tik dabar prieš prezidentinius 
rinkimus pradėjo viešai skelb
ti?

' J^i.ne^us tik Dean sugal- ponį)aso srtjes partijos sekreto-

paaiškėjo, kad A. P. Kirilenka 
yra artimas Brežnevo draugas. 
Jiedu kartu dirbo Donbaso sri
tyje, buvo mechnikais, ėjo į mo
kyklas, pradėjo kilti komunistų 
partijos vadovybėje, o kai Brež
nevas įsistiprino centrinėje val
džioje, tai ir Kirinlenka pradė- 
dėjo kilti. Pradžioje jis tapo

vota knygos reklama, kuri .jo 
parašyta ir kuri netrukus pasi
rodys knygų rinkoje?

Prieš mirties bausmę
WORCESTER, Mass. Ro

mos katalikų vyskupas Edward 
J. Flanagan, savo straipsnyje 
Claretian Fathers mažesniame 
leidinyje, iš vedžioja kad mirties 
bausmės grąžinimas yra priešin
gas bažnyčios “kryžiaus karui” 
(crusade) ginant gyvybę. Klau
simas esąs, ar valstybė gali 
įvesti mirties bausmę, o ne ar ji 
turi teisę. Jo mėnesinio laikraš
čio skaitytojų 64 nuošimčiai pa
sisakę prieš mirties bausmę, o 
48% tikį, kad mirties baumė nie
kada nėra teisinga. Argumentuo
damas1 prieš mirties bausme vys
kupas“ Flanagan rašo, kad “jo
kio žmogaus gyvybė... nėra be’ 
savo vertės”.
t Įdomu, kokios vertės yra, pa
vyzdžiui. gyvybė R. Specko, kurs 
nužudęs astuonias jaunas mo
teris dabar visam amžiui yra 
aprūpintis pilnu išlaikymu su 
patogumais ?

Prez. Fordas Čikagoj)
Spalio 15 d. vakare atsirado 

Čikagoje rinkiminės kampanijos 
reikalais prez. Fordas su po
nia./ ■ :

Be Illinojaus, prezidentas yra 
dar hbmatęs tais pačiais reika
lais pasirodyti ir pasakyti Mi
čigane, Ohajyje, New Yorke, 
Pensilvanijoje, Teksas ir Kali
fornijoje.

Prezidento rinkiminės kampa
nijos štabas sako, kad Illinojuje 
prezidentas turi sunkumų, nes 
nevykusiai prasitarus apie rytų 
Europos dominaciją, daugelis 
balsuotojų persimetė į Carterio 
pusę/ Pasak prezidento Štabo, 
jlsYieteikęs balių.

rius, o vėliau ėjo atsakingas pa
reigas sovietinėje Rusijos res
publikoje, o dabar jau kelintas 
metas yra Sovietų Sąjungos po
litinio biuro pilnateisis marys.

Kirilenka jau turėjo vieną “so
cialistinio darbo ordiną”, bet 
šiais metais Beržnevas rado 
reikalingu prisegti jam dar vie
ną tokios pačios rūšies medali. 
Šia proga buvo paminėti svar
besnieji jo darbai, o ko kalbė
tojai nepaminėjo, tai pats Kiri
lenka susirinkusiems priminė. 
Kiti komunistų partijos vadai 
vaidina kuklius žmones, apie sa
ve nenorinčius kalbėti, bet Ki
rilenka nėra iš tokių grupės. Jis 
priminė apie save ir tokių da
lykų, ko kiti nežinojo. Jis dar 
gražiau pagyrė Brežnevą, savo 
jaunatvės ir mokyklų draugą.

Bet pats įdomiausias Kirilen
kos epizodas buvo Nikitos Chruš- 
čiomo nuvertimo 12 metų su
kaktis. Jis papasakojo, kaip bu
vo sutartą Kaukaze besišildžiusį 
Chruščiovą nuversti. Brežnevas 
susitaręs su kitais politinio biu
ro nariais, nutarė iškviesti Chru
ščiovą iš Kaukazo, o Kirilenka 
buvo įpareigotas taip sutvarky- 

: ti sovietų aviaciją, kad Chruš
čiovas r. •■‘sugalvotų pasukti tais 
keliais, kuriais Bražinskas įsakė 
sovietų lėktuvui sukti. Kelei
viniam Chruščiovo lėktuvui auk
ščiau pakilus, jis jau rado es
kadrilę sovietų lėktuvų, aukšty
bėse jo laukiančių. Kirilenkos 
pavesti lakūnai Chruščiovą at
lydėjo į Maskvą. Karo metu Ki
rilenka buvo sovietų aviacijos 
politinis komisaras. Lakūnų 
tarpe jis turėjo ir turi daug pa
žinčių.

Maskvoje vyrauja įsitikini
mas, kad Brežnevas ruošia Kiri
lenka premjero pareigoms.

• Degtukai buvo išrasti 18S9 
metais.



EUa uaujiį '■ Luuidięs Frontą*
Nayonąlinte, įiąųdięs. . t^oą TS^S piliečiu- HgtpyiaL įjįT fr- patriotais, pajėgusias 
ą išleido trečią ‘areiškimį.! Pasisakoipa už ;šs|pjimą iš So išrauti istoriškai išbujotas di.

Tolerancija ir bendradarbiai i- 
m<w su rusų tautos intęlektua-

tas išleido trečia 
kurį ištisai.įdėjo anksčiau jį:gą- vietų. Sąjungos pagal jojį pu- džvalstybinio Šovinizmo piktžo- 

Čios konstituciją, draugė pasi- peš iš savo širdžių”.
akoma už Liaudies RespufiĮį-i (Kaip matome, vartojama 
Hos statusą socialistinių valsty ‘ sovietinė terminologija. Tatai 
bjlk sapdrau ’e PasiąaĮ^opaa ’ rodo, kadi jaunimas ją temoka), 
prieš jaunimo ickrutavimą į 'it

Trecias išleistas 1976 m. gegu- sovietinę kariuomenę ir reika- 
žės 30.

Šiejnytinis pareiškimas prade savo teritorijoje. 4. Reikalau- m, Gavėnaitei buvo grąžintos 
damas taip: “Piliečiai, Lietuvos 'jarna nacionalistinių jaunimo 1974 . XI. 26 paimtos kratos 
PUlriolail PiiTOy.n.ųžJais^vą,LiąjiJ o.rggnhgcijų. ir pąrjijų, kajį,feū. metu, knygos. Kai kurių, knygų 
dies Lietuvą”. j tų vykdoma: laisvės, lygybė, saugumiečiai negrąžino. Papra

Minint Pabaltijy tragedijos brolybė. 5. Vėl pranešama lais §jus grąžinti B. Brazdžionio 
3(į metines, mes, Lietuvos Pati vajam pasauliui apie lietuvių “Didžioji kryžkelė’ (atspaus- 
rįptų Sąjunga (LPS), Lietuvos intelektualų persekiojimą, nau <ljntą rašomąja mašinėle) ir 
Katalikų Susivienijimas (LK- jus jąunų patriotų areštus, apie nebaigtą spausdinti “Lietuvio 
S), Lietuvos Laisvojo Demo- Lietuvos Ęatalikų Bažnyčios charakterio problemos,” saugu 
kratinio Jaunimo Sąjungą, (L- pęrsękiojimą. 6, Reikalaujama1 niįečiąi atsakė: 
LJDS) kreipiamės į pasaulį, iš grąžinti Lietuvai etnografines'

žemes, priskirtas Gudijai, pa-'negražiname!

iną Lietuva (1976 8. 25). Pirmas 
Frogto pafąjĮydiųąs pasupu 
1976 m. birželiu %14 d. <į. Ank 
ras — 1975 m. gruc Ižio 25 d

reikšdami protestų TSRS vy- 
pj augybei Maskvoje už lietuvių, 
latvių ir estų tautų persekioji-; 
mą”.

Toliau pasisakoma prieš Hel 
sinjeio susitarimą, prieš Molo
tovo-Ribben tropo paktą ir jo 
pasekmes — Pabaltijo valsty
bių okupacijos ir kt. Pasirem
dami V. Lenino pasisakymais 
dėl tautij laisvės, savo reikala
vimus išdėsto net dešimčia 
straipsnių, kuru s?-'traukas ir 
duodame čia.

1. Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos te:itorijos nelaikomos So
vietų Sąjungos, dalimi.ir. reika
laujama, kad Kremlius, nesikiš 
tų į šių, valstybių vidaus reika
lus. 2. Ryšium su tuo, kad TS
RS; įvykdyta agresija prieš sa
vo kaimynus yra tarptautinės

lauja:ra
KAUNAS. 1976 m. balandžio 

kariuomenės, 9 4. Kauno saugumo komitete

naikiųti. Kaliningrado ohląstj 
ir atkurti Mažųjų Lietuvą, Prū 
siją būsimos Lietuvos valsty
bės jurisdikcijoje’su pilna po
litine, ekonomine ir kultūrine 
autonomija. 7~. Panaikinti Lie-

— Jos yra politinės, todėl ir

Saugumo darbuotojai kažko 
kiais sumetimais su M. Gavė- 
naite buvo ypatingai manda
gūs. .1

Kauno Prisikėlimo bažnyčia •

KAUNAS. Henrikas Klimą- 
tuvoje veikiančius RSTSR įs- Suskas šio metu laikomas ne 
tatymus. 8. Birželio 15^1.8 die-! Kauno, bet Vilniaus saugume, 
nos paskelbtos Gedulo Dieno-J 
mis, 9. Liepos 21 d., vadinama 
Lietuvos TSR įkūrimo .švente, 
boikotuojama ir -vadinama iš
davystės diena. 10. Įspėjama 

TSRS Ochranka. — KGB, kad 
už bet kokias nepresijas Lietu
vos TSR jaunimo mes atsaky
sime visaliaudiniu -protestu. Te 
gyvuoja visas lietuvių tautos 
vienybė, Tegyvuoja estų, lat
vių ir lietuvių tautų draugystė 
ir jų sėkminga bendra kova už 
■nepriklausomo Pabaltijo atsta , - rri^ • iiiciu pi ciiixjxwuuutymą, Tegyvuoja humanizmas , , r . " r .. J- i . j., - daktarai premijas gavo uz atra-fir. taikai žEegvvuoja dideles ir ,. : - i • ' >. * : . . v'dimus naujo mechanizmo sek-inęmirtingos laisves idėjos, uz , • , . • . ... .. •, . ™ . ,. ■ J . . . ti kaip atsiranda ir plinta hm-

pamp,s, ligos.
Dėl prepiijos dr- ĘriecĮpianui 

kurs yra Amerikos konsėrvaty- 
l*jvų dekanas ir žurnalo News-

ELTA

TRYS AMERIKIEČIAI 
GAVO NOBEL. PREMIJAS

STOCKHOLMAS. Chicagos ękc 
nomistas Milton Friedman ii 
du amerikieč ai tyrinėtojai me- 

i dicinos srityje —Dr. Baruch S 
(Blumberg iš Pensilvanijos un- 
versiteto medicinos mokyklos 
ir Dr. Carleton Gaidusek iš Neu 
rologijos ligų instituto Bethes
da, Md., apdovanoti Nobelic 

'1976 metų premijomis. Abudu

kiįo ilgi ir, karšt, ginčai: kad 
Friedman buvęs kandidato į 
irezidentus Barry ' Goldwaterio 
politinis, patarėjau! kad savo 
ikiltyse Newsweek žurnale ra
šąs “neapgalvotus “komenta
rus ir gelbėjęs Čilės karinei jun 
'ai, nustatydamas linijas jos 
skonominei politikai.

Prieš premiją Friedmanui 
irotestavo keturi — patys No
jelio laureatai—Linus Pauling, 
Jeorgę. Wald, David Baltimore 
r Salvadore Lūrija, kritikuoda __ ___ ___________
nf jo' saitus su Čilės valdžia. 1,000. metų, dramblys 403 
Ypač garsiai protestavo Švedi
jos “kairiarankiai”.

tą bėdos priemonę prezidentas 
Cermbhall O’Dalaigh pasirašys.

Vai-

M. ŠJeikio kalba . ...
(Atkelta iš 4 psi.)

Baigdamas linkiu kol.
tiekimui sulaukti 100 metų ir 
nepasenti, bet kurti kol jaunas. 
Juk ir tikrasis menas nepa
sensta. Sveikinu ir linkiu sėk 
mes! M. Šileikis

ir n^Ų^Ijnę teisę. munis jėga 
IU;imBsto taip vądinnąmo tary
binę^’ soči ąį is tinęs respublikos 
statusu, atsisakyti ir visas. T.S-. 
Rfk Inįtitųcijas, kaip antinacio 
natinę bazę, anuliuoti. 3. Tau-; 
tp vardu reikalauja laisvo de
mokratinio plėk be: ;>u it J Ir’.--; 
vąi; galėtų pasisakyti visi Lię-Acękąi, vengrai, lenkai ir. kiti.'mitele narių tarpe Stockholme

ir. tąikaį ĮJįgyvuoja didelės ir 

kurias verta kovoti. Patriotai, 
rieužmirškite, kad šioje laisvės 
kovoje mes esame ne vieni — 
;u mumis ukrainiečių, gruzinui 

cu -.rmėnų pąti'iotai, slovakai, week kolumnistas, Nobelio ko

• Banginis gali gyventi iki 
• m., 

gulbė 300 m. Šimto metų sulau
kia kupranugaris ir erelis. Liū
tas. 70 m., o arklys gyvena iki 

, , .. . , . „ _ , 30 m. Karvė, kiaulė, meška,rlanduos-istats-mąs arus IP.A . L. -1;o gyvena įį ,0 m , 
DUBLINAS. — ' Irlandijos o katė ir. lapė tik 15, m. Avelė 

(Airijos) aukščiausias teismas., džiaugiasi sulaukus 10 m-, o 
oatvirtino priemonę, kuri leis kiškis ir voverė iki 8 metų, 
policijai Įtariamus teroristus lai- — ——
kyti daboklėje per 7 dienas ne- *. Laikraščiuose atsirado skel 
iškeliant formalaus kaltinimo, bimai 1652 m. - 
Tuo būdu valdžia, tikisi įveikti |- ——-— (
pasmerktąją- IRA,o.(Airių Res-i *..1848 m. Californijoje buvo 
publikos. Armiją); Tikimą,-, kad atrasta aukso.

Cold wan
*. -ux2'. .. * * ***•■’•*•’*

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to sutregulariyl 
^14 bZ >^\

see. us for 
financing.

1 AT OUR LOW RATES

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

M.A

S LA

tad 
Compouaded.

Quarterly
/‘ OUR SAVINGS

CERTIFICATES 
EARN. UP TO 7%% ■HHRHnsurcl

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST-CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60608

Pmx Kazaxacskas, PrmdenX Phone t Virginia 7>774T-

HOURSj Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

It was b, J < rujųgh. y^ had io fight the British ; 
for our freedom. But on top of that, we hadjto fight 
the weather, too.

Because winter at Valley Forge meant snow, ice, 
apd freezing temperatures. All serious enemies to a 
makeshift an without proper clothing, 
not nearly enoughfoud, and short on 
ammunition.

It was an army long on courage,, 
but short on money.

And then the money came. 
Some $2'7.000,000 from the 
pockets of rv.vr .Voerk

in America back then, and you know how u«c stvey 
turned out.

Nowadays, people are still helping America stay 
. strong and self-sufficient. And they’re helping them
selves to safe, dependable savings. By taking stock in

America with the Payroll Savings Plan. 
Buy United States Savings Bonds.. 
They won’t leave you out in 

t he cold.

E Bonds

needed. Bond* crrt be cubed M ’jour bmkJmae* te 
not subject to sore or local income Canon, and federal 
ox may be deferred until redempdcwv

i__

location.

SLA<

SLA

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ

...._______ - VM ERIKOJE
su liauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

gUu baip MlLlJuNVS dolerių savo apdraus
< lutus Lumams, .

dtdueipia, 11TMX4M ię^iernahne organizacija — duoda gyvy 
bes apdraudę tr ligoie pašalpą kuri yra pigi, nes bUblvLE 

n«i&kp pelno, o teikia patarnavimus savitarpinei 
pagalbos pagundų
jau turi daugiau, kaip tris su pusa milijono dolerty kapitalu 
tad jo apdrauda tikra ir saugi/ Kiekvienas lietuvis čia gau 

’ gautr ivainu* Klasių reikalingiausias apdrauda* nuo S100.00 
ifcį $10,000,0^ 1

jaunintai, duot^,; gefą Teupomalg Apdraudę Bndo^ymęni 
f surancej* kad jiimvuiis’ gautų pinigus aukš’ojo mokslo studi 

joms ir gyvenimo pradžiai
duoda VAIKAMS it jaunuoliams labai piglę TERM apdraudę 
už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams

AKCIDENTAI APDRAUDA naudinga visokio amžiau* asme 
uiųis, rvkunjrndyojam? lietuviikp KLUBU ir draugi(v

Už Sl.dtMI akcidentalės apdraudos mokęsf* 5200 
1 metus.

kuopus yra daugumoje. lieuiytų ko.loqiju Kuopų
veikėjus ir Ji< plačiau paaiškins apie SOSFV'IENI.nV' darbus

Gaiwite spausdinta® IftforfQMcUHA ieuru. pąrą<yMti

107 WKS*F liC^fFREET-, NEW YORK. N. Y. 10001

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje 
KAZYS KARUŽA 

■

Aplankėme keletu lietuvių repatrijantų, kurie 1941. 
m. pradžioj ir po Lietuvos, okupacijos emigravo i Vaka- j 
rų Vokietiją, kaip vokiečių pfliečiaL Aplankėme Bern, 
ir Emą Povilionius ant Vėzero upės kranto. Atrodo ge
rokai praturtėjęs, turi pasistatę gražią, modernišką 
dviejų aukštų mūrinę rezidenciją. Šalia ir daugiau lietu
vių turi 'tokius namus. Gal už 100 metrų nuo jų, ant Vė- 
zerio kranto vokiečiai stato atominį reaktorių, kuris ga- / 
mins apylinkės įmonėms ir gyventojams elektrą. Ten 
vyksta dideli darbai Taip iš čia važiavome miškuotais - 
laukais į Lauenburgo miestelį, kur užsukome, pas mano 
pažįstamą p. Drungelienę, bet neradome jos namie. Ji 
buvo išvykusi atlankyti prie vyro Juozo Drungelos ka
po. Su juo kartu tarnavau Tauragės muitinėje, mirė 
1971 m. birželio 16 d. Su ja susitikome kapinėse; parei
gą atlikę, atsisveikinome su EI. Drungelienę, kųrj liko, 
kapinėse, o mudu iš labai gražių kapinių dūmėme į pa-^ 
sienį. Vis nešamės pirmyn.

Keliauti buvo įdomu kunigu, nes jis kalbus, viską/ 
ką paklausi, žino: kaip paukštis, spaudos apaštalas lan
ko pravažiuojančius lietuvius. Rado ar nerado namuose, 
visur kaišioja lietuvišką spaudą sutartoje vietoje. Taip’ 
jis šviečia ten gyvenančius Hamburgo, . Hanoverio • ir 
Bremeno apylinkėse lietuvius. Be to, jis judrus- kunigas. 
Tiek išplatinti spaudos, kainuoja pinigų. Bet jis negyve
na pinigams, nes didelis patrijotas, dar liętuvi’ąms ir ne
priklausomai Lietuvai, Jis deda, pastangas, kad nėhutaii- 
tėtų lietuvių vaikai, nors daugumas, kaip ir Amerikoje, 
saigę mokslus, sukuria mišrias šeimas. ■. ,■ :;i

Lietuvius Vokietijoje (vaikus) globoja ir paruošia^ 
moko 16-tos Vasario gimnazijos mokinių- mokytojais,* 
visuomenininkis ir. apie 10 lietuvių kunigų. Vakarų Vo
kietijoje ten turi lietuviai sayo^ Lietuvių; Bendruomenę ;ir; 
kitas sukurtas lietuviškas organizacijas. Be; to,, vienas’ 
antras Vasario 16 gimnazijos auklėtinis, baigęs- aukš 
tuosius mokslus vyksta į Ameriką, Kanadą in čia suku
ria lietuviškas šeimas- ; • nfc ;.- •

Apie tai vėliau. Grįštū prie savo kelionės Į pasieni. 
Skubame abudu su kun. šarka. Vis,rodos, lėkte Jękįame 
laukais, miškais, kurie, priminė man Kazlų Rūdos,. šakių, 
apylinkės pušynus. Grįžta mintis, atgal, -juk mes keliau
jame Vokietijos teritorija., ? v r . it'D

Vis man e laikas nuo laiko kankina—seni.- Lietuvos 
prisiminimai. Aš ten užaugau ir savo krašto .Wilf'Ws^ 
kiepinau Vilkaviškio žemelėje, kur žaliavo lygumos, ^so
dai ir miškai Jaunystėje- lakstėme su kąįmynų ivaįkaįsg 
ypač su žemaitaičiais po žalias. pievas. Gaudėme margus 
drugelius ir žaidėme su baltomis žebenkštimis durpy
nuose, kur mus amžinai pavasariais sveikindavo, pasi^ 
kėlę į dangaus žydrias aukštybes, ^esminmkai/ raibieji 
vyturėliai. Ir tai “pasiutusi’1 baltasparnė pempė, neduot 
dąvo praeiti ramiai pievomis, ir raižydavo savo sparnais 
dangų, šaukdavo riksmu — “barkuolys, miręs, ar gyvas?' 
barkuolys”.. .Tai buvo nenuorama paukštis. Rodos, norė| 
čiau sugrįžti ten Į>risimenąnt jąųpystę, galį vąikų pabūti^

laukais, sodybomis pasidžiaugti ir miškų paunksnėse pa
bėgioti. Norėtųsi-taip,pat brolio- poeto Itetro-rir -minėsiu 
tėvų kapus.aplankyti, bet tai neįmanoma. Lietuvai ir 
mano žaliai tėviškei okupanto yra uždėti geležiniai pan
čiai Bet aš vis su viltimi gyvenu- Jei neaš, tai mano vai
kai, o jei ne vaikai, tai vaikaičiai sugrįš į nepriklausomą 
Lietuvą ir visa krūtine giedos Lietuvos Himną. JĮ"

Mudu su kun. šarka iš gražių kapinių' dūmėme 
vis toliau į rytų pusę link Rytų Vokietijos pasienio.- Pui
kiai kunigas valdo.savo mažą “kariuką”, ir; jis šit’juo 
mėtosi, skrieja kaip šarka per vingiuotus ūkininkų Tau
kus, kurie nėra lygūs, nes vietomis aptrupėjęš kelias 
nuo žiemos šalčių. Vis veržiamės pirmyn. Apskritai ke
liauti su kun. Šarka buvo įdomu, nes jis. kalbus ir tik
rai gerai informuotas, daug žinąs. Taip įsmunkame.į 
gražų, žalią pušyną, kur kelias apkabintas medžiais, ro
dos, lįstume žaliuoju tuneliu. Taip palikome gražų ir §va- 
rų miestelį Lauenburgą. -

Aplankėme visą eilę lietuvių, repatrijantų, jo pažįs^ 
tarnų vokiečių — draugų. Bet arką kaip paukštis" ir 
kaip apaštalas skraido po tas apylinkes ir pasišventu
siai dirba religinį ir lietuvišką darbą: kur radome ar 
nęrądome namuose, visur palieka prie durų lietuviškoj 
spaudos: “Draugą”, “Darbininką”, “Tėviškės Žiburius?, 

j ir kitokią reikalingą spaudą, literatūrą. Taų> jis šviečia 
ten visus gyvenančius lietuvius. Tiek išplątinti spaudos 

’ir išdalinti nemokamai, tai kunigui kainuoja daug pini- * 
'gų, bet jis negyvena dėl pinigo, kiek aš pastebėjau, bet 
Įgyvena lietuviams, ateities Nepriklausomai Lietuvai. 
. Jis deda dideles pastangas, kad nenutautėtu lietuviu 
kai, kad turėtų kiek meilės Lietuvai.

(Bus daugi An) ’

B'&IERIAl

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI------Mondiy, October 18, 1976

vai



; TYLIAJAI IR PASYVIAJAI 
LIETUVIŲ IŠEIVIJAI!

(Tęsinys) i
Nesimatė gatvių eisenoje 

frontininkų vadovaujamos L. 
B-nės vėliavų nei narių. Neda 
lyvavo ateitininkų organizaci
ja ir skautai, čia nereikėtų kai 
tinti šių organizacijų, nes jos 
nekaltos, kad protesto eisenose 
nedalyvavo. Kalti tik organiza 
cijų vadovai. Jie už tai neša pil 
ną atsakomybę prieš savo tau
tą ir jiepriklausornybę, nes 
kur vadas veda, ten kareiviai 
eina. Taip ir čia.

Ar jau visiškai išblėso tokių 
vadų Lietuvos meilė ir tautos 
reikalas iš jų širdžių? Ar jau 
parsidavė mūsų tautos prie
šams su kūnu ir dūšia? Gausiai 
dalyvavo Registruotos L. B-nės 
nariai su vėliavomis, plakatais, saVo 
o moterys tautiniuose rūbuose jr plakatais. Kaip tas viskas at kelbhr spaudoje, nes sekelbime 
dauguma. Gausiai dalyvavo ir rodo normaliam žmogui? Ar buvo prašoma suteikti reika- 
Lietuvos Vyčiai su vėliavomis įia nėra pasėta sėkla piktos lingu žinių iš siuntėjų, kurios 
ir plakatais, o taip pat dalyva- valios? , palengvintų komiteto darbą,
vo ir kitos grupės. Ypatingai, jufc okupantas gerai žino,' Nežiūrint, kad skelbimas bu- 
gausiai, drausmingai ir labai kad lietuvių išeivija turi gerą vo ne politinio turinio, o grynai 
gražiai pasirodė eisenoje LšS vardą Baltuose Rūmuose, kad visuomenės nadingu reikalu, 
Vytauto Didžiojo Rinktinės šau ten kartais randa pagalbą ar bet jo nepaskelbė dėl nežinomų 

užtarimą, tai ar būtinai tuos 
santykius reikalinga sugriauti 
ir tuo pakenkti išeivijos reika
lams? Čia sąmoningai sugalvo 
jo suruošti lietuvių vardu de
monstraciją prieš Preidento( 
žmoną, kad ją įžeistų lietuviai 

mūsų išeivijos pažiba ir švy- įr nustotų gero vardo ir auto- 
furys net kitom organizacijom ritėto Baltuose Rūmuose, kad 
jos yra pavyzdys. Jie visur dar
niai dalyvauja: šventėse para
duose ir. mirusių šaulių laidotu 
včse. Tai sektinas pavyzdys irt 
kitom organizacijom. Jie neieš 
ko dragų irt bendradarbių pas 
okupantą ar kitur.

Ar nebūtų kultūringa ir gra

i nemalonusir nekultūringas reiš 
kinys, kuris žemina mūsų išei
vijos vaidą ir jos garbę, ir ken 
kia mūsų laisvinimo darbui. 
Tai ateitininkų organizacijos 
neapgalvotas ir žeminantis mū 
sų tautą demonstracijos žygis 
prieš prezidento Fordo žmoną 
laike tautinių šokių Šventės 
Chicagoje. Kuo ta moteris kal
ta dėl Helsinkio konferencijos? 
Ji nevadovauja Amerikos poli 
likai ir nėra atsakinga už Pre- 
idento veiksmus. Ar mes nepa 
širodome barbaiais? Tos pat 
organiacijos viena grupė kvie 
čia t<Į aukštą asmenį, norėda
ma ją pagerbti ir tuo pačiu pa
kelti savo prestižą, o kita gru 
pė pastoja kelią tani pakvies 
tam asmeniui ir jį įžeidinėja 

demonstracijom-šūkiais į

liai ir šaulės, visi švariose uni 
formose su.savo vėliava ir pla
katais, vadovaujant rinkinės 
vadui Išganaičiui. Dalyvavo ir 
Jūrų šaulių kuopos uniformo
se su savo vėliavomis ir plaka
tais. šaulių organizacija, tai

ateityje mums būtą uždarytos 
drys į Baltuosius Rūmus?

Tos demonstracijos buvo pa 
gimdytos ne jaunuolių, kurie 
demonstravo, o buvo įsakymas 
duotas iš tos organiacijos glo- 
bėjų-vodų, kurie jai vadovau
ja ir globoja. Kur buvo tie de- 

žu-tautiškai vieninga, kad mū monstralijų mėgėjai, kuomet 
sų jaunimo ir senimo organiza Pavergtos Tautos demonstravo 
cijos būtų tokios vieningos ir prieš okupantą gatvėse, kad jie 
paslaugios, kaip mūsų šauliai? nepasirodė ten, kur šaukia tau 

Dar pasireiškė vienas labai tos ir tėvynės reikalas?

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

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

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. u___ ____________ $8.00 $8.00

Dr.' A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _____ ____

' Minkštais viršeliais tik
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
f ; • Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik
Galima,taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

$3.00
$2.00

$2.00

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

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

Dr. Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja S2.00.

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 į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, ID. 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

D^. Juons Diupins. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija, išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų 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, šiandienų, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytu lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų valkai, 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 vaizdeliu ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Nesuprantama, kodėl mūsų i 
vienuolių leidžiama spauda i 
laikosi pasyviai, o kartais visis 
kai nuošaliai nuo lietuviškų rei f 1 *> 1 * 1 * 1kalų, kur susiduriama su oku ' 
panto ir jo bendradarbių klau 
simu? Katalikiška spauda, kaip 
tik turėtų daugiau būti aktvvi 
prieš 
bius, nes

jpantą ir jo bendradar 
s okupantas Lietuvoje 
bažnyčias ir persekio- 
iuosiits, tai kas turėtųja tikinčiu 

tuos re j 
Bend ui 

riai 
suotnenės 
džiui: C 
tas lietuvių 
vadovauja 
tikslas 
tėjams j okup. Lietuvą, 
tų sumažinti muitai už siunčia 
nias dovanas giminėms. Tuo 
reikalu Komitetas buvo pasiun 
tęs savo skelbimą j dienraštį 
“Draugas”, kad pastarasis pas

id ui minėta spauda neno 
pasitarnauja lietuvių vi
enos reikalams. Pavyz- 
: Chicagoje yra sudary. 
etuvių Komitetas, kuriam 
/auja Radvilas. Komiteto 
s pagelbėti siuntinių siun 
is i okup. Lietuvą, kad bū

Birutė Kemežaitė dainuos Naujienų bankete

NYKSTA DETENTĖS ILIUZIJA
Amerikos valstybės sekr. Ki- Iliuzinis vakariečių žavesys 

priežasčių. v singerio sukurta detentė, jos buvo žymiai aptemdytas, pasi-
Kiek anksčiau, Chicagos mies sudalytos iliuzijos, kurios taip rodžius išvarytam rusų rašy- 

te buvo Komitetas ruošti JAV bujojo praeityje, ima blėsti, tojui Aleksandrui Solženicinui 
200 metų minėjimo Nepriklau Vakarų Europos sostinėse, vie- Europos TV ekranuose, kur jis 
somybes šventę, tai Komitetas na po kitos, pradeda reikštis ne įsakmiai įspėjo vakanų demo- 
kreipėsi į dienraščio Draugo alizmas, pastebėjus Rusijos kratiją apie gresiantį pavojų 
administraciją, kad paskelbtų grėsmę ir iš to kylantį pavojų iš ateistinės ir totalitarinės, 
minėtos šventės programą spau vakariečiams, šiaurės Atlanto antidemokratinės Sovietų Rusi 
doje. Nežiūrint, kad skelbimai sąjunga, kuri ištisą ketvirtį jos. :
buvo apmokėti, bet jų nepaskel amžiaus, kaip toji jėgų atsto-| 2. Maskvos pasiųsta Kubos 
bė, o praėjus šventei pinigai jamoji, vertė niekais rusiškos kariuomenė į Angolą, įgyven- 
buvo gražinami. Kas galėtų pa agresijos pastangas, stengiasi dinusi marksistinį rėžimą bu- 
sakyti, ar čia yra klaida ar blo atgimti ir sutvirtėti. NATO na Į vašioje Portugalijos kolonijo- 
ga valia administracijoje?

J. Kreivėnas 
Sibiro tremtinys

riai nebemažina daugiau kari-i je, pravėrė aliantų valstybių 
nio biudžeto, kaip anksčiau' vyrams akis ir aiškiai parodė, 
kad darė. 'kad Sovietų Rusija, neatsižvel

.gdama detentės, nei Helsinkio 
‘ susitarimų ar kitų duotų paža
dų, ir toliau varo savo agresy
vią politiką, ir toliau stengia
si užviešpatauti pasaulį.

3. Daugiausiai vakarų Euro
pos aliantams rūpesčių sudaro 
ir baimės įvaro, tai Sovietų im 
perijos ginklavimasis stipri
nant Varšuvos pakto narių jė
gas, kurios ir taip jau viršijo 
NATO jėgas pėstininkų divizi 
jomis santykiu 1:2 ir šarvuo
čiais 1:3. Taipgi Maskva sku-

savo 
netu- 
ir jų 
kad

Be to, vakarų Europos santy 
kiai su Amerika pasidarė arti- 

įmesni ir geresni. Net Prancū- 
. izija, kuri dešimtmetį žvairavo 

i į NATO, vėl nuoširdžiai -kalba 
si ir meilikauja.

Bet'kas gi keičia aliantų nuo 
mon.es, kas panaikino įtuosl 
vaidus, kurie dar taip nesenai 

'tarpe jų reiškėsi, svarstant va 
karų Europos gynybą, kas iš
tirpdė rusiško nuolankumo prie 
laidą? Vakarų Europos galvo
senos ir elgesio pasikeitimo 
priežastis glūdi pačioje Mas
kvoje. Vakarų stebėtojai rand; 
vakarų Europos politikų nuo 
monei pakeisti net keletą prie 
žasčių, būtent;

1. Vakarai tikėjosi, kad 197. 
m. saugumo konferencija Hel 
sinkyje, pasitarimai bei susi 
tarimai joje, ves į žymius pasi 
keitimus bei nuolaidas tie 
Maskvos-vakarų santykiuose 
tiek ir pačioje Sovietų imperi 
joje. Bet tikrovė buvo labai a] 
gaulinga. Pasirodė, kad poli 
cinis valstybės rėžimas pačio 
je Rusijoje, tiek ir okupuotuo 
se kraštose nei nemano keis 
tis. ' i

14 ĮSKIEPYTŲ MIRĖ 
NE DĖL KIAULIŲ SLOGOS 
Washingtonas. Dr. Theodore 

Cooper, Sveikatos, švietimo ir į 
• gerovės departamento asisten
tas sekretorius pareiškė, kad 
tie 14 asmenys, kurie mirė po 
jų įskiepijimo, mirė nuo 
turėtų ligų, nieko bendro 
rinčių su “kiaulių slogų” 
skiepais, papeikdamas, 
spaudos žmonės sensacijų ieš
kodami, mielai griebiasi lavonų 
skaičiavimo”

Dr. Cooper pabrėžtinai pasa
kė, kad tie 14 žmonių, kurie 
mirė Įskiepyti, būtų natūraliai 
mirę be jokų skiepų ir pridūrė: 
“Aš patariu visiems, kuriems 
patariama skiepytis, tai padary
ti kaip ir jis pats padarė Įsiskie
pydamas.

Illinojaus valstijos loterija
Illinois valstijos loterijos pa

jamos 1977 biudžetiniais me
tais mažiausiai sumažėjo 50%, 
kadangi akimirksnio bei neati- 
dėliotinio lošimo bilietų spaus
dinimas buvo pavėluotas vienu 
mėnesiu. Pajamos iš 31,4 mil. 
dol. sumažėjo į 11,6 mil. dol.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

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

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

si I# Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1735 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

Dr. Kario Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 109. psl. Kaina 81.50.

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

1739 So. Halsted St, Chicago, IU. 60608 

i Valstybių konferencija atomo reikalais
» Konfer?jir(ja bus slaptu

JAV politikai. įskaitant ir 
r prez. Fordą, dabar jau ne tiek 

barini naši atominiams gink
lams daugėjant, kiek juos bai 
mina galimybė juos padaryti. 
Jie bijo, kad daugėjant urani
jaus atgaivinimo bei plutoni
jaus perdirbimo įmonių kie
kiui, suteiks didesniam valsty
bių skaičiui galimybę prisiga
minti atominių ginklų irt tuo 
sudary ti sąlygas atominiam ka 
rui prasidėt?. Tai turint ome-

1 nyje» prez. Fordas tad ir kvie 
čia visas tas valstybes, kurios 
gamina in parduoda jėgaines

'bei joms įrengimus, susirinkti 
Londone ir aptarti bei'sudary
ti sąlygas užkirsti atomo žalia
voms bei atomo boinlxnns plės

Prez. Fordo kviečiamų vajs- * 
lybių į Londono pasitaikinus 

i skanius nėra žinomas, bet ina 
noma suvažiuos atstovų iš ko
kių 14 valslybim įskaitant ir So * 

į vietų-■ Rusiją. Pasitarimai bus 
slapti ir nutarimai nebus skel
biami. ‘ .i. * •

Konferencijos dienotvarke
Prez. Fordas, šaukdamas ato 

mą valdančių valstybių konfe 
renciją, dienotvarkėje siūlo 
svarstyti ir surasti būdus kont 
raliuoti atominių jėgainių ža
liavas — uranijų, plutoni] ų — 
treciose pasaulio valstybėse, 
būti tikriems, kad tos žaliavos 
bei jų atmatos iš afominių jė
gainių nebus panaudotos blo- 

’giems .tikslams — atomo bom-

biaj didina jūi<ų laivyną pašau 
liniu mastu. Ji nepaprastai sku 
ba didinti, plėsti ir gerinti Ato 
minių ginklų galią.

Klausimas, kodėl vakarams 
atsileidžiant ir nusileidžiant, 
panaikinus šaltąjį karą ir įkū
rus delentę, Kremlius liek daug gamybai. Antua, prez. For- 
pinigo. jėgų ir pastangij me
ta ginklavimosi gamybai? Ko
dėl Maskva, net mažindama 

das norės konferencijoje įgy
vendinti uranijaus atnaujini
mo bei plutonijaus perdirbimo 

saviems piliečiams duonos kąsjįinonių statybą kituose kraš- 
nį, skubiai taip stipriai ginkluo > ĮUOse sustabdyti bent trejiems
jasi? Tai klausimai, kurie la
biausiai vargina Aliantų politi 
kos vyrus, kurie verčia juos 
perskaičiuoti ir kitaip vertinti 
sovietų norus, tikslus ir jų po
litiką. Europos sostinėse pra
dedama praregėti ir kitaip gal 
voti.

metams. Ir trečia, prez. Fordas 
pasiūlys konferencijoje pasta
tyti Pietų Karolinoje pavyzdinį 
uranijaus ir plutonijaus per
dirbimo bei atnaujinimo fabri 
ką 500- mil. dol. vertės, kuris 
butu tarptautiniu pavyzdžiu

(kaip apsaugoti atominių jėgai- 
Ar tai reiškia, kad NAT0ini»£ ahnatas ir pačias žaliavas, 

yra persirgusi iliuzinį politikos to. įmonė turės būti visu
100% saugi visais atžvilgiais. 
Antra vertus, minėta įmonė 
galėtų būti net sutarptautinta.

Kai kas mano, kad prez. For
das turi užmiršti atominių at
matų perdirbimo fabriką, bet 
turi nukreipti (iėmesį surasti 
būįdus kaip atgauti jėgainėse 
prarastą energiją.

slogutį, kad jau rimtai susirū
pino ateitimi? Anaiptol! Jie taip 
ilgai negalavimo slogučiu sirgs, 
iki NATO pagrindiniai nardai
— Britanija, Italija ir Prancū
zija — bus varginami ekonomi 
nės ir vidaus politinės krizės, 
ir iki du silpnesnieji jo nariai
— Turkija ir Graikija — laikys 
pagriebusios viena kitai už 
gerklės.

Tai reiškia, kad aliantai dar 
nemano sar nepajėgia išplėsti 
ir sustiprinti NATO karines jė
gas, kurios galėtų drąsiai atsis 
pirti Sovietų užpuolimui. Tai 
reiškia tik aliantų norą padi- ekonomija ir nekokie š.m-. tre- 
dinti karinį biudžetą, pastan- čiojo ketvirčio bendrovių pelnai 
gas neleisti tolimesniam NA- ir sudaro pagrindinę priežastį 
TO jėgų silpnėjimui. V. Pr, akcijų vertei kristi.

AKCIJOS IR TOLLAU KRENTA
New Yorkas. — New York o 

vertybės popierių rinkoje akci
jos tebekrenta. Dow Jones spa
lio 13 tegavo 935 taškus.

Nepalanki, stinkstanti krašto

TaupyKite dabar

" u

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antraį 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben-

' Taupykite dabar. f.7
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio cfie- 

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos, : , .

Išduodami Certifikatai, kurią neša

Įsteigta 1923 metai*.
Įstaigos pietuose kiemą* automobiliam* pastatyti

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

TEL. 421-3070
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Dar atsiranda optimistų
Dr. Antanas Butkus, buvęs JAV Lietuvių Bendruo

menės vicepirmininkas, savo laiku organizavęs spaudos 
atstovų pasitarimus lietuvių tarpe vykstantiems nesklan
dumams aiškinti ir, jei galima, juos spręsti, nepajėgė 
tais laikais kilusių problemų įveikti. Dabar tas reikalas 
pavestas jėzuitui, bet tuo tarpu dar nesigirdi, kad jis 
būtų buvęs pasekmingesnis, negu Cleveland© daktaras. 
Dr. Butkus nepraranda viltes. Jis yra įsitikinęs, kad lie 
tuviai gali pačias painiausias problemas išspręsti, jeigu 
tiktai jie atsisės prie bendro stalo ir bandys neaiškias 
problemas narplioti.

Dr. Butkui nepavyko tų problemų išspręsti, bet jis 
nenusimena. Jis praeitos savaitės Dirvoje parašė straips
nį, kurį pavadino “LB tarybos prezidiumas energingai 
imasi likviduoti LB skilimą.” Bendruomenės reikalais 
jis rašo straipsnius, ruošia įvairius pasiūlymus, tariasi 
su žmonėmis ir nepraranda optimizmo. Šį kartą jis ma
no kad pačios Bendruomenės įstatai gali visą reikalą 
“ištiesinti”, nes, atrodo, kad patys įstatai panašiems tiks
lams ir buvo suredaguoti. Dr- Budrys visai nekreipia dė
mesio į buvusius LB tarybos narius, turinčius nuovoką 
apie visuomenini darbą ir gerai pažinusius Bendruome
nės Įstatus, bet nepajėgusius".buvusių. valdybųSurašytų, 
visų priimtų ir visiems suprantamu įstatų taikyti prak
tiškiems sprendimams. Vietoje įstatus taikyti konflik
tams spręsti, tarybos nariai išsilakstė, nes vadovybėje 
stovėjusieji nenorėjo minėtų įstatų taikyti nesusiprati
mams spręsti.

Dr. Butkus Dirvoje aprašo Cleveland© buvusį didelį
Bendruomenės atstovų susirinkimą, kuriame visą lai
ką labai užimtas ir įvairiausias darbais užverstas nau
jas Bendruomenęs tarybos pirmininkas R. Kudukis iš
dėstė, kaip visa Bendruomenės organizacija privalo tvar
kytis. Iki šio meto visus Bendruomenės reikalus tvarkė 
nedidelė frontininkų grupeloė, per stebuklą gavusi teisę 
vadovauti JAV Lietuvių Bendruomenei, taip visus rei
kalus nutvarkė, kad šiandien vadovybėje tebeliko veik 
vieni frontininkai. Ir jeigu tarybon ar kurian kitan or- 
ganan patenka “ne jų žmogus”, tai jis nieko negali pa
daryti. Jis gali savo akimis matyti, kad rinkimai klasto
jami, jam gali po nosimi pakišti garbės teismo sprendi-

mą, jam gali rodyti abi įstatų knygelės puses, bet visa 
tai nieko nereiškia, jei “aukščiausios vadovybės” yra 
pranešti kiti patvarkymai. Visa tai buvo Algimanto Ge- 
Čio metodas visuomeniniems reikalams tvarkyti.

Dabar Gečys jau tvarko ne tik Bendruomenės visuo
meninius reikalus, bet jis savo žinion paėmė visą krašto 
valdybą. Jis pasiėmė sau teisę sudaryti tokią valdybą, 
kuri jo klausys. Jo privalės klausyti Jeigu kiltų nuomo
nių skirtumai, tai kitą nuomonę turinti, valdybos narį 
jis gali pakeisti kitu, kuris skirtingų nuomonių neturės 
ir su jomis lietuvių tarpe nesišvaistys Dr. Butkus, ne
kreipdamas jokio dėmesio į to paties Gečio viešą pareiš
kimą, kuriame jis “šabloniškai atsisakė” šaukti visu 
lietuvius į vienybę, daugiau pasitikti tarybos pirminin
ku R. Kudukiu, tarybos pirmininku tapusiu tiktai tam 
pačiam Gečiui davus reikalingą aprobatą. Pirmininkas 
Kudukis, neturėdamas laiko ir kitiems brangaus laiko 
nenorėdamas gaišinti, tame trumpame susirinkime pa
reiškė, kad JAV LB įstatuose jis radęs daug gerų dėsnių, 
kurie iki šiol praktiškame gyvenime nebuvo taikomi. Įsta
tai sako, kad JAV Lietuvių Bendruomenės taryba yra 
vyriausias organas, o ne LB krašto valdyba. Jis net šito
kį daiktą parašo:

“Toks susitvarkymas yra logiškas ir tinkamas, 
bet dėl tam tikrų aplinkibių, yali ir dėl pačios ta
rybos ligšiolinės veiklos, tos pareigos nebuvo pilnai 
suprantamos ir nebuvo įgyvendintos- Daugelis leng
vai priima, kad KV (krašto valdyba) yra vyriausias 
organas, bet į tarybą žiūri tik taip, kad K (krašto; 
Valdybai kartas nuo karto pataria. Tuos patarimus 

K. valdyba gali priimti, arba juos atmesti. Mūsų pa
grindinė pareiga, pabrėžė R. Kudukis, būtų įnešti 
eilę rezoliucijų, atstovaujančių mūsų nusistatymus 
ir filosofiją apie įvairius įvykius, kurie lies Lietuvą 
ir lietuvių reikalus. LB įstatų 17-a parafrafas sako, 
kad taryba nustato LB veiklos kryptį ir būdus. 17 
b-taryba priima ir keičia JAV LB įstatus ir taisyk
les. 31 b-K. Valdyba vykdo tarybos veiklos planą ir 
pateikia tarybai savo veiklos apyskaitą. Paragrafas 
33 teigia, kad KV atsakinga tarybai už savo veik

los planą.” (Dirva, 1976 m. sp. 14 d., 3 psL)
Šie įstatai ir taisyklės buvo seniai priimtos, bet Dr. 

Butkus, atpasakodamas inž. Kudukio: pareiškimą, aiš
kiai pasako, kad “dėl tam tikrų aplinkybių” tos parei
gos nebuvo pilnai suprantamos ir nebuvo įgyvendintos.” 
Jos tai aiškiai parsytos, kaip Kudukis pa paminėjo 
ir kyla klausimas, kodėl jos nebuvo suprantamos? Aiš
kus dalykas visiems lietuviams buvo ir yra ? supranta
mas. Kad jos nebuvo įgyvendintos, taip pat visiems ži
noma. Visi žinojo, kad krašto valdyba privalo klausy
ti tarybos, o ne taryba — baldybos. Bet visi žino, kad val
dyba neklausė tarybos. Visi taip pat žino, kad daugelis 
tarybos narių išlakstė, nes jie norėjo būti valdybos 
pastumdėliais, kada valdyba jų privalėjo klausyti.

Ateinantį sekmadienį spalio 24 dieną, Grandies šokėją grupė šoks Naujieną bankete; kuris vyks Personality 
Lodge salėje. Grandį šokti išmokė tautiniu šokią mokytoja Irena Smieliauskienė; kuri taip pat bus bankete.

tai jį verčia mąstyti ir juose 
ieškoti atsakymo.

Imkime tokį pavyzdėlį: Kai 
iš tolo žiūrime į mišką, tas miš 
kas tolumoje atrodo tiktai miš
kas. Kai prieiname arčiau, miš 
ką matome specifiškai, kad l * • v 1 ■ • •

M. Šileikio kalba parodą atidarant
Gerbiamas sukaktuvininke, Vladai ir Jūsų Ponia;

gerbiami ir gerbiamosios, meno bičiuliai
Dail. Vlado Vaitiekūno 70 Tai kas tada yra menas? 

metą amžiaus sukakties ir in- * štai kitas pavyzdys: šį pavasa 
dividualinės parodos proga, nuo rį Art instutute buvo suruoš- ‘ miške yra gamtos gėrybią. 
širdžiai sveikinu sukaktuvinin ta, tariamai. “Visos Amerikos” Taip dail. Vaitiekūno paveiks- 
ką. Trumpai noriu paminėti, paroda. Ten buvo vištą garde- luose iškart sunku suvokti jo 
kad dail. Vaitiekūnas gimė Idai, net vištininkas, plytą, ak- turinio, tiktai gražios spalvos, 
1906 m. lapkričio 1 d. Titonią 
kaime, Šiaulią aps. 1934 m. 
baigė Kauno Meno mokyklą. 
Dalyvavo kolektyvinėse meno

meną, netapytą drobių prika-i malonu akiai.
binėta ant sienos, vielinių tvo
rą, nudažytą lentelių ir sudar- lą, maniau, kad gerai nutapy- 
kytas Jurgio Washingtono pa-< tas an nupieštas paveikslas lai

Kai aš baigiau meno mokyk

Dr. Butkaus reportaže neaiškios yra tiktai “tam 
tikros aplinkybės”. Bet jeigu' į šių trijų žodžiu vietąį 
įdėsi “frontininkų užsispyrimą, diktuoti visiems tarybos 
nariams”, tai ir visa misterija paaiškės. Neaiškus lieka 
vienas klausimas: kuo Dr. Butkus remia savo optimiz
mą? Ar jis mano, kad frontininkai pasikeitė? Ar jis turi 
pagrindo galvoti, kad ši maža politikų grupelė atsisakė 
nuo planų primesti lietuvių daugumai Savo valią? Jeigu 
Dr. Butkus tai žino, tai privalo. pasakyti. Tai privalo 
viešai paskelbti ir pats Gečys. Tada mes visi būtume op
timistais. Bet kol tokio pareiškimo nebus, ir kol darbais 
nauja laikysena nebus patvirtinta, tai mes ... abejojame.

parodose ir buvo surengęs ke
letą individualinią parodą.

Mes čia susirinkome ne kal
bą klausyti, kai Vaitiekūno 
paveikslai ant sieną laukia 
mums savo kūrybine kalba pra 
bilti.

Pirma negu tarsiu žodį apie 
dail. Vaitiekūno kūrybą, jeigu 
man bus leista, noriu trumpai 
pabrėžti meno reikšmę, ir jo 
smugdymą. Menas mus vieni
ja, menas ir skaldo savo sro
vinėmis priešingybėmis ir kont 
roversijom. Liūdna, kad me
no kūrybos principai paneigia 
mi dominuojančios politinės 
sistemos veiksnią. Ačiū Die
vui, kad mūsą menininkai turi 
savo kelią.

Pa v., šią savaitę kalbėjausi 
su dailininkais, kurią vienas 
pensijon išėjęs buvęs Art liūs
ti tuto profesorius emeritas. Jis

veikslas. Praeitais metais tame j komas tikruoju menu. Iš da- 
pačiame institute buvo apstu 
X rated pornografijos ir Mao 
Tsetungo didelė galva. Išeida-
mas, supykęs padėjau centą 
ant stalo ir pasakiau, kad. to
kia paroda nė centro neverta!

Kai Sovietą Sąjungoje abs
traktus menas draudžiamas, 
tai čia dailininkams ir visuo
menei plaunami megenys ab
surdu ir pats menas išniekina
mas.

Tikras menas yra pozityvi 
kūryba, nežiūrint to, ar būtą 

’ realistinė, abstiakti ar metafi- 
■zinio turinio. Net primityviška 
me mene yra daugiau esteti
nio jautrumo, negu rafinuotos 
technikos mandrybėse. Net mo 
kslininkai labiau vertina pri
mityvišką meną, ne kaip istori
nį, bet kaip tikslą nemeluotai 
kurti žmogaus dvasiai ir pro-

per 30 metą kovojo su muzie
jaus administracija dėl meno 
švarumo. Pasakojo, kaip pav., 
Art instituto “Skolinimo ir par 
davimo” galerija, kurios jury 
komisija kas pusmet pristaty
tus meno kūrinius išijoja; Jo
kio realistinio darbo nepriima 
todėl, kad jie realistinėje dai
lėje nieko nematą... Senąją 

1 dailės meistrą darbą nelaiko 
menu! Neigia visą struktūrą, 
ant kurios remiasi amžių sieki 
mai, — idealai išreikšti menu.

tui reikšmingus dalykus.
D ai. Vaitiekūnas šiandien pla 

čiau atidarė savo kūrybinio 
pasaulio langą ir jau ne pir
mą kartą grįžta prie simboli- 
nią, filosofinią temą. Atrodo, 
kad jis turi prigimtą pašauki
mą ieškoti kūrybinės prasmės. 
Jo kūrybinėje kalboje išreikš 
tas mintis tenka skaityti iš li
teratūrinio taško taip, kaip 
skaitome Čiurlionio kūrybą. 
Jeigu Vaitiekūno paveiksluo
se žiūrovas neatspėja minties,

lies tiesa, bet ne visa liesa. 
Skaitydamas pasaulinio mas
to filosofą mintis, — Kantą, 
Leibnitzą, Hėgelį Benedetto 
Croce, Toynbee, Desoirą, Got- 
tliebą, Herbert Reed, Taylor, 
Platoną, Aristolelį, antikinę is
toriją bei prityvią tautėlią me 
ną, pamačiau, kad menas yra 
kūrimas iš širdies ir proto, kad 
menas turi tikslą, kadangi me
nas yra dvasinės kultūros veid
rodis. Meno kūryba yra pergy
venimas kilniąją idėją, nėra 
žaidimas, Met kančia. Mėgę j ai 
dirba savo malonumui, bet 
kas lengvai ateina, lengvai ir 
pareina.

Čia ir noriu pabrėžti, kad 
dail. Vladas Vaitiekūną savo 
metafizinėse bei filosofinėse 
reinkarnacijos temose ir t t 
siekia didelio tikslo savo uždą
ruošė rėmuose,' iš savo pasą
monės atskleidžia meno verty- 
bią. Yra sunkus uždavinys me 
nininkui, nežiūrint jo talento, 
kai žmogą verčia mąstyti, kai 
kūryba tampa dvasios grožiu 
ir vaizdu.

Nesiimu kol. Vaitiekūno pa
veikslą aiškinti nei turinio, nei 
estetinią nuotaiką, pats auto
rius geriau ir tiksliau paaiškins 
ir patariu pasinaudoti jo pa
tarnavimu.

(Nukelta į 2 psl.)

M. AUKŠTUOLIS

KALNŲ DIEVAITĖ LEDYNĄ
Mūsų savitas pasaulis

— Kam tėvelis taip vargina mano brolius? — tarė 
Ledyną.

— Nevargina, dukruž, bet gyvenimui ruošia. Vyrai 
turi iš mažens mankštytis ir turi taip suaugti su žirgu, 
kad nei audros, nei vėtros ją nenublokštų, tada joks 
priešas, pastojęs jiems kelią, nebus pavojingas.

— Vyrai turi taip suaugti su žirgu.. ., — svajoda
ma tarė Ledyną ir, priėjus prie lango, pažvelgė į tolu
moje baltuojanbius kalnus. o

Abi suėdo pusryčiauti. Motina supratus, jog duk
tė svajoja apie kalnus, tarė:

— Dukrele, tu šiandien neik į kalnus. Paskutiniu 
metu aš esu taip nerami, kad kai tėvo nėra, tai net 
bijau viena namuose pasilikti.

— Gerai, motule, šiandien būsime drauge. Bet aš 
vyksiu į aukščiausią Tolpūčio viršūnę, iš kurios mato
si kalnų dievaitės sostas. Jeigu bus permatomas oras 
ir pasiseks jį pamatyti, tada Dausorius man pažadėjo 
parodyti baltą — šviečiantį akmenį, kurio pagalba jis 
mato žmonių likimą ir gali įspėti, kas įvyks už kelių 
metų pirmyn. Matai, tą šviečiantį akmenį Dausorius 
surado prie kalnų dievaitės sosto. Tą vietą jis tik vie
nas žino.

— Bet kai eisi, tai pranešk tėvui, nes jis būna labai 
nelaimingas, kai nežino, kur tu esi.

— Ar jis tau pasiskundė? — nustebus paklausė Le
dyną. i t

— Kur jis tau pasiskųs? Tu žinai jo būdą. Bet aš 
matau iš jo veido, kai jis būna dėl tavęs susirūpinęs.

— Mūsų tėvelis kilnus ir geras.
Motina pritarančiai palingavo galvą ir tarė:
— Tokio visame krašte nėra.
Po pusryčių Ledyną vėl priėjo prie lango ir svajo

dama ilgai žiūrėjo į kalnus.
— Tu iit vėl svajoji apie tuos šaltus pavyduolius, 

— tarė nepatenkinta motina.
— O, motule, kai užlipi į kalnus, tai tau atsiveria 

nauji akiračiai su naujais, dar niekad nematytais pa
sauliais. Dangus pasidaro gilesnis, jo spalva tampa 
permatoma, lyg dangaus mėlyno gaubto visai nebūtų, 
o tik neišmatuojami toliai. Pasidaro erdvu, didinga 
ir laisva. O ramybė! Triukšmas ir įvairūs garsai pasi
lieka slėnio rifkuose. Net paukščiai kalnuose tyli ir 
erelių sparnai neplasnoja; jie nardo aukščiau kalnų 
viršūnių taip tyliai, kaip žuvys vandenyje. Net jų šešėlis 
dingsta blizgančio sniego spindulių gausoje. Tu žiūri 
į aukštuosius galiūnus, o jie tavo akyse vis auga ir 
auga.

Kartais, užlipus ant aukštos viršūnės, staiga pasi
junti praradusi žemę, nes po tavo kojomis vien debe
sys banguoja ir būna taip glaudžiai susimetę, kad nei 
saulės spinduliai negali pro jų kamuolius prasiskverb
ti. Debesys iš viršaus atrodo, lyg sidabrinės bangos, 
apibarstytos mirgančiu sniegu. O kai juos nušviečia 
saulė, tai atrodo, kaip avelės, glaudžiai viena prie ki
tos sugulusios. Tik labai retai kalnų pačios aukščiau
sios viršūnės išlenda iš šios debesų jūros. Tada Tolpū
čio aukštumoje pasirodo, lyg valdovo vainikuota gal
va, o šalia jos du aukšti sostai, kaip du kiti pasauliai, 
kurie ris plečiasi ir auga.

Štai tarp jų iškyla balta pilis. Iš jos vartą išjoja iš
didi ledų dievaitė. Ji, lyg kažką pažadėdama, pamoja 
man kardu ir dingsta mirgančią debesų jūroje, štai 
vėl, nežinia iš kur išlindęs mažas debesėlis stumiasi, 
kaip lūžtanti banga, į krantą: ir negali pasakyti ar jis 
bėga pirmyn, ar slenka atgal, šis mažutis, nieku dėtas 
debesėlis, lyg melsvų gėlių kupstelis sukelia viską dre
binančias audras. Va, iš nieko auga, dTdėja ir tamsėja. 
Čia tik buvo toli už kalno viršūnių, o žiūrėk, jau čia 
pat didesnis už kalnus, lyg tamsi naktis, slenka virš 
galvos ir baugina savo mase. Aš stoviu prieš jį ir, lyg 
užburia, negaliu pajudėti. Dar nieko. Bet kai blikstelia 
žaibas ir pasigirsta aukščiausioje kalno viršūnėje Dun
dulio grūmojantis balsas, kurs, rodos, kerta aukštumo
je, o jį užgirsti prie pat galvos ir žemė sudreba po 
kojų, tada visas šis ramybės valdovo sostas dreba, tran 
kosi ir ūžia. Dažnai pirmieji, kaip jūros bangą per
lai, dideli lietaus lašai mane užtinka jau prię pat 
Dausoriaus visatos stebėjimo bokšto. A — a, motule, 
koks puikus tas didžiausios ramybės ir smarkiausių 
audrų pasaulis. Eikim kada nors į kalnus drauge, aš 
tau parodysiu jų nepaprasttą grožį. Ten pajusi dar 
tau neišgyventą ramybę ir užgirsi negirdėtą Dundu
lio balsą.

Ne, dukrele, man nuo kalno ledų šalčiu pučia. 
Aš labai mėgstu .gėles darželyje, žiūriu ir atsižiūrėti 
negaliu. Rodos, keliolikai metų pirmyn prisižiūrėčiau. 
Gėlės niekad ir toiekam blogo nepadarė, o su anais1 
pasišiaušėliais kĮžin kaip gali-būti. Aš bijau net į-jų’ 
pusę pažiūrėt Šeštųjų ledų kalnų visuomet bus, o gėlės 
žydi tik pavasarį,
, — Gėlės žydi—įkzpavasarį, — pakartojo Ledyną

ir priėjus prie lango, pažiūrėjo į tolumoje baltuojan
čius kalnus ir į motinos darželyje žydinčias gėles.

— Motule, tavo ramios in niekad audrų nesukėlian- 
čios gėlės yra daug artimesnės, negu tolimi kalnai su 
visu jų įvairiu pasauliu, bet jie yra savotiškai dailūs.

— Dėkui, dukrele, tu esi protinga ir jautri, tikras 
tavo kilnaus tėvo vaikas.

šiltos ašaros dviejų artimųjų širdžių dar labiau 
sutvirtino nenutraukiamus meilės ryšius motinos ir 
dukters.

— Skubėkime, dukrele, jeigu nori pamatyti, kaip 
mūsų vyrai kovoti mokinasi, nes greitai bus jiems lai
kas pietauti.

—Cha, cha, cha, — nusijuokė Ledyną. — žinai, mo 
tūle, kai aš pamatau Sakalo vos kalančius ūsus ir kaip 
jis juos kilnoja į viršų, tai mane toks juokas ima, jog 
aš negaliu susilaikyti.

Su šiais žodžiais Ledyną ir Danguolė išėjo iš namą.
Motule, mes eisim tvirtovės viršutiniu volu, iŠ 

kur bus geriau matytis, kaip mūsų jaunimas mankšd 
naši, — žodį —- jaunimas — Ledyną ištarė pabrėžtinaL

— Pravartu ir man tyru oru pakvėpuoti, o ant vo
lo gaivus vėjas trenkia.

Buvo šiltas priešpietis. Oras tirštas ir sunkus. Net 
jūros drėgnas vėjas nepajėgė pramušti jo karštos trie- 
nos.

Ledyną su Danguole, paėję pusmyU sušilo ir susto
jo pasigėrėti jūroje degančiomis šviesomis. Jos mar
guliuojantis nu a saulės atspindys, kaip ilgus žaltys žat 
finelis vingiavo ant vandens paviršiaus, pro kurio vai^ 
kų veidrodį matėsi kiekvienas ant jūros dugno esan
tis akmenėli*.

(Bus daugiau) .. .
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIU. AUSŲ, NOSIES, 
IR GHULĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

ATSIUSTA PAMINĖTI

DR. K. G. BALUKAS
AKU ŠERI J RA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

Stasys Džiugas. KIŠKUČIO ją iš savo narių .'prof. dr. Joqo 
VARDUVĖS. Iliustravo Vl.Stan Puzino, prof. dr. Broniaus Ne- 
čikaitė. Antroj laida. 1976. Išlei- nticko, Juozo Audėno ir pave
da- Lietuvškos Knygos Klubas. 
Sąsiuvinio formato liuksusinio 
popieriaus 60 puslapių lietuviš
kiems vaikučiams trumpų eilė
raščių knyga, kurioje telpa 50 
dviejų, trijų ir keturių posmų

' eilėraščiai tokie, kaip Tėviškė- bar,xt. y.' jau 55 metų sukak- 
lė pavasarį, Maži karaliai, Pie- ties proga.”

pienelio daina, Žiemos pasaka Knygoje yra 7 skyriai: Įžan- 
ir 1.1. Iliustracijos tikrai darbš- ga su keturiais paskyriais apie

dė jai rūpintis, knygoj išleidi
mu. Komisja susitarė su prof, 
dr. Vanda Srupgięne, kuri lei
dinį paruošė spaudai daugiau 
kaip prieš dvejus metus. Tik 
dėl lėšų stokos jį įšleidžianie da

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

j J ° * * i
■ čios būta nes kiekvienas eilėras- Steig. Seimo išvakares, Kovą už;

- telis pailiustruotas eilėse nusa- nepriklausomybę, Lietuvos ne
kylu vaizdu.

Autoriaus seniau išleistos Ki 
škio Vardinės, Keturi valdovai 
ir Neklaužada.

Albinas Baranauskas. RUDE-
~ NYS IR PAASARIAI arba Už- 

plynių Pultinevičius namie ir

Turkijos ir juos apgyvendi
nant Venezueloje. į

Vėliau Maria Rudienė lankė 
si Washingtone, kur tarėsi su 

j i Valstybės Departamento ir Imi 
I1 gracijos. Skyriaus valdininkais 

j Bražinskų bei kitų pabėgėlių 
reikalais, šia. proga susitiko su 
vietinio BALF’o skyriaus val
dyba, kuriai šiais metais pir
mininkauja Dr. Jonas Balys, 
pasitarti organizacinės veiklos 
klausimais.

j Keletai dienų buvo sustojusi 
New Yorke ir čia dalyvavo 
Tarptautinės Šalpos Organizą- n.mokirrūi/R»iylcit» 
cijos narių suvažiavime, o vė- "

® liau — vyskupo Edward E. — 
Swanstrom, ilgamečio Ameri- 
kos Katalikų šalpos organiza
cijos pinuininko pagerbime. 
Pagerbimas buvo surengtas 
įvairių Amerikos šalpos organi 
zacijų, taip pat ir BALF’o pas- < 
tangomis, atsisveikinant ir iš
reiškiant padėką vyskupui Sw 
anstrom už jo nuopelnus pabė 
geliams, pasibaigus antram pa 
sauliniam karui. Ypatingai už 
jo rūpestį ir pastangas, kad to 
meto kongresas išleistų palau-,, 
kų įstatymą įleisti pabėgėlius 
į JAV. Pažymėtina, kad, dėka. 
vysk. Swanstromo tarpininkavi 
mo ir paramos, BALF’as galė- 
go teikti gausią šalpą lietuvių j 
pabėgėliams bei padėti jiems 
atvykti į šį krtaštą.

New Yorko BALF’o skyriaus 
pirmininkė Janina Gerdvilienė. 
savo bute surengė Marijai Ru-. 
dienei priėmimą, kurio metu 
Centro Valdybos pirmininkė 
turėjo progos pasidalinti kelio
mis mintimis BALF’ui rūpi-1 
mais klausimais ir pabendrauti 
su New Yorko skyriaus valdy
bos nariais in direktoriais,

L. Aleksienė t

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAA1SX1N1AW 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Viešpaties ranka buvo su jais ir 

‘ gręžėsi j Viešpatį".
didelis skaičius, kurie įtikėjo

Ap. Darb. 11:2L 
jo galybę ir vadovystę. Dėlto 
yra tarsi Viešpaties pirštas.

Vięšpaties. ranka šitoje vietoje reiškia 
kiekvienas Dięvpi pasišventęs krikščionis 
Jei norime būti pasiruošę tarnauti Dievui ir būti jo atstovais, tai turime 
klausyti jo, priimti jo patarimus ir pasielgti kaip jis reikalauja. Reikia 
taip pat žiūrėti, kad mūsų darbai būtų vaisingi ir kad būtumėm tikrais ir 
tinkamais Aukščiausiojo Dievo pasiuntiniais. Todėl reikia prašyti iš aukš- 

. tybįų pareinančios dangiškos išminties, priimti Dievo siųstąsias pamokas 
ir pasinaudoti visomis prieinamomis tarnavimo progomis.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekviena. Bet kur yra mi
rusia j i? Į t< klausimi, atsako knygutė "VHtii po mirties", kuria gausite

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629 
iV. RAITO TYRINĖTOJAI

priklausomybės paskelbimą ir 
kt; Rinkimai į Lietuvos Stei
giamąjį Šerną su 5 paskyriais, 
nuo St. Seimo išvakarių iki St. > 
S. atstovų išeito mokslo; Stei-' !x.-< 
giamojo Seimo darbai — nuo 
jo atidarymo iki Universiteto 
įsteigimo; Žemės reforma ir vy! 
riausybės krizės; Lietuvos Val-jfeę 
stybės Konstituciją; Valiutos ir! Marijona Rudienė 
kiti Įstatymai; Kiti Steig- Seimo' 
darbai; Steigiamojo Seimo už- 

’bet apie kategoriją, kokiai šis darymas; Baigiamoji dalis ir

P-LS.IC.!^_A?!D J svetur. II dalis. Aplankas daili
ninko V.O. Virkau. Knygos Klu 

“: bo leidnyš, 348 pusi., kaina $6.
Amerikoniškai veikalas vadin- 

. I tusi novelė, mūsiškai romanas, vai., i , •. . , ..
tree, i - - .. .

j veikalas Priklauso, autorius pa- Priedai.
----  lieka skaitytojui spręsti. Aplan-' Didelis darbas autorės pada-l

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 
antrad.. penktaieni nuo 1—5.

ir šeštad. tiktai susitarus.

TĖVAS IR SŪNŪS

Rudiene lanko 
Balfo skyrius

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

Oil. PAUL V. BAlCGlS koje pasakyta: “Albinas Bara-,rytas ir ne “paruoštas spaudai”, j BALF’o pirmininkė Maria
gydytojas ir chirurGas nauskas įteikia skaitytojui an- J o didžiausia dalimi jos pačios Rudienė grįžo į Chicagą, pra-

Westcnester uommun.iy kimiKos trą dalį humoristinių pasakoji-1 parašytas. Tai didžiulis darbas ' leidusi apie 10 dienų rytiniame
_ Meu.cmos ci.rek.onus. mų apie Cžplynių Pultinevičų,' padarytas griežtai Prisilaikant Į JAV pakraštyje, kur lankėsi

1936 Sjyiaoneim Ka^westcnesrec, hi. jo gimines, kaimynus, draugus istorinės tiesos ir disciplinos. Be, įvairiais BALF’o reikalais.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir įei pažįstamus. Skaitytojas čia ' ’ ‘ ‘ '

Kas anuą šeštadieni b d vai. susitiks su energinguoju
... Siauruseviciumi, storuoju c.r.

REZ.: GI 8-0873 i Florijonu ŠPakausku ir didinduo
Dli.W.IlilSliS-LlSliNAS ju p- Puteika, ir t.t.
AKUŠčRiJA IR MOTERŲ LIGOS

GiNcKuLOGlNĖ CHmUR^ijA
6lu-i Su. Kedzie Avė., Vya >xo/U

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUT0M0BIL1AMS PASTATYTI

abejo, autorei tą sunkų darbą j Spalio 2 d. dalyvavo Phila- 
lengvino tai, kad ji pati yra is- Į delphijoje įvykusiame BALF’o 
torikė. Informacija apie autorę' direktorių metiniame suvažia- 
galima rasti knygos gale 255‘vime, kuris, globojant vieti- 
puslapyje. Apie knygai medžią-' njams BALF’o veikėjam, sky- 
gos rinkimą, suminėjusi pagrin!riaUs pirmininkui Juozui Lu- 
dmes informacijų versmes j.uj jr direktorini Feliksui An- 
Kongreso biblioteką Washing- driūnui, praėjo sėkmingai.

gress Catalog Number 75-380- universitetų bibliotekas, dalį; Sekančią dieną po suvažia- 
69. Išleido Lithuanian National mikrofilmų New Yorko viešo- ,vimo, Philadelphijos Lietuvių

V. Daugirdaitė-Sruogienė- LIE 
TUVOS STEIGIAMASIS SEI
MAS 1920. V. 15 — 1922. X. 7.

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- yew York 1975. Library of Con tone, Chicagos ir Pensilvanijos j
siliepia,. skambinti mi 3-Ov0l.

D]? A K f’i f? v F fįC A <5 Foundation, Ine. TAUTOS FON joj bibloteko j, Naujienų redak-5TautlIiril0Se /Namuose padare 
j DAS, 29 West 57th Street, New cijoj ir kt., autorė ne nusiskun- ilgesnį pranešimą lietuvių vi- 
I York, N. Y. 10019. Spaudė Pran džia, bet .pastebi, kad “vis dėlto suomenei, kuname iš ryškino 
I ciškonų spaustuvė. Vidutinio ■ neįmanoma susidaryti pilno BALF’o vaidmenį naujų pabė- 

(enciklopedinio) formato 9x6 j Steigiamojo Seimo darbų vaiz- gėlių iš Lietuvos imigracinių 
nykščių (inčų), 262 puslapių, Į do, neturint St. Seimo politinių reikalų tvarkyme, jų globa ir 
plonu viršeliu su apianka—kny partijų posėdžių protokolų ir įkurdinimu Amerikoje. Taip

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
" Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. JUČAS 
489-444] 5bl4oU5 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 N. WESTERN AVt. 
5214 N. WESTERN AVE- 

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK HECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’'.
^al. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: &n«jad. nuo 1—4 p<» pietų 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

> Ofiso te laf.: 776-2880 
N tujas rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CmKunoMb 

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

■ TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., aniraa.. irečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie 
niais 2-4 vaL po pieiu ir kitu iaiki 

pagal ausitanma.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
\jRTHOPEDM3-rku i tAio I At 

Aparatai - Protezai. Meti. Bau 
dažai- Speciali pagalba Kojom 
(Arch Supports) u Ll

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—i 
2850 West 63 rd St., Chicago Ui. o062' 

Tefefu P Ro spec t 6-5084

Linksmumo arba huue^iu idiauuom 
graziauw*? Ii toAum*.

piu papuošimui ir sezonines 
kapams Reles.

ROY R, PETRO (PUT4>*YI I AS)

- DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. HaHom Av* - sg^i220

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

2443 WEST 63rd b I KfcUI
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir
Gene Drishiy krautuvė

• THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn,

~ Tel. 499-1318

REMKITE TUOS SiZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

I “N A U J 1 K N O & K”

Laidotuvių Direktoriai

gą, kurioje leidėjas savo žodyje 
be kitko rašo:

“Praėjo daug metų nuo to lai 
ko, kai Steigiamasis Seimas ge- 
gerai ir garbingai atliko savo 
uždavinį. Per tuos metus priau
go daugiau negu dvi kartos, o 
Seimo darbai eina užmarštin.! biai atstatė įmanomai pilną ir

ypač to laiko periodinės ir nepe pat plačiau papasakojo apie 
riodinės spaudos. Ši medžiaga BĄLF’o pastangas bei atliktų 
išeivijoje neprieinama”...

Vis. dėlto, kad ir tik iš var
gais negalais Naujame Pašau- 
lyje surankiotų šukių bei ske
veldrų gerbiamoji autorė suga-

darbą, išvežant Bražinskus.'iš

panašų i originalą Steigiamojo 
Seimo monumentą. Tikrai lie
tuvių tauta už šį darbą bus dė-

Kad jie nedingtų istorijai, ir 
yra vienas šio leidinio uždavi
nių. Be to, jo paskirtis yra Pri
sidėti prie pastangų, kad Lietu- kinga, ypač jaunoji karta. J. Pr. ‘ 
va ir jos byla neliktų svetima 
priaugančioms kartoms. Pir-! 
miausia joms reikia pažinti ne
priklausomos Lietuvos valsty-; 
bės politinio gyvenimo įvykius, 
žmones, pajusti Lietuvos demo 
kratinę dvasią,. Lietuvos politi
nės demokratijos tradicijas ir 
formas, ko Lietuvoje okupan
tas neleidžia-.”

Apie knygos autorę Dr. Van
dą Daugirdaitę - Sruogienę tik 
tiek pasakyta,kad Lietuvos Stei 
giamojo Seimo darbams nušvie 
sti Vliko valdyba sudarė komisi

| jonus. Abiejų plotų apstatymo 
t planas, numatytas kaštuosiant 
tarp $150 iki $175 milijonų.

Visame 335 akrų plote tiki
masi sukurti patogų rezidenci
nį gyvenimą dėl M06O žmo
nių, bet tokių,* kurie uždirba 
tarp $12,000 ir 20,000.

Keistas New York© žydŲ.i 
eilės banku sabotažas
New Yorkas. Žydų Kktyvis- 

tų grupė pasisakė sugadinusi: 
eilės bankų uždorius. ir išmu
šusi langųš' dvylikai bankų Man 
liattane, Įskaitant skyrius Cha; ; 
se Manhattan, Chemical, City 
bank, Manufakturist, Hanover 
Trust, Bankers Trust, Irving 
Trust ir kt. Sabotažas padary? j 
tas užpilant cementu bankų du- į 
rų užraktų skylutes. Boikoto pa 
liesti Manhattan, Brooklyno ir 
Queens bankai.. Sabotažininkai 
aiškinasi tuo būdu protestuoją 
preš arabų praktikuojamą Izra
elio ir žydu tautos boikotą.

EUDEIKIS
t

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA. LAIDOJIMO IŠTAIGA.

RAOl-K jEiMOS valandos 
' i«oh pęognitnoN iš. WOP A 

k A. M.

kaiD«L '’isdien nuo pirma- i 
liefito iki t* iKtadleuio iz;3O— | 
’ 00 v. popieL — šeštadieni h Į 
$eKmadieni nuo R:3O iki ^’30 vai 
t yio

leleL: HEmijek I-241.V

H59 So MATLC^OOD A.VB

• MAGC. O a, 60628

Z

MOVI N G
Apdraustas perkrsustyma* 

II įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West’34 Place
Fol.: F Rentier 6-1882

■ 18 gatvės kolonijoje 
laukia “geri laikai 
Chicagos didžiojoje spaudoje 

neseniai pasirocįė žinios, apie 
paruoštą planą, už;, kurio sto
vi, miesto biznieriai, pačioje 
miesto centro (Loop) pašonė
je pastatyti rezidencinę sekci
ja, pavadintą “priemiesčiu mies 
to centre ‘(suburb ,within-aci- 
ty), su rezidencijomis, kondo- 
miniumais, a p artmentiniais 
“dangoraižiais” po keliolika 
aukštų žmonėms nusipirkti ar 
samdytis namą ar kondominiu 
mą, apartmentą su aplinka kaip 
geruose priemiesčiuose perkant 
vienai šeimai namą kainos nuo 
$50 iki $70 tūkstančių, o nuo
mojau! apai<tmentą (butą) nuo 
$275 iki $450 mėnesiui. Tokiam 
liuksusiniam p r i e m iesčiui 
miesto centre jau apžiūrėtas ir 
numatytas 335 akrų plotas tar 
pe šių gatvių: Congress Park
way, State Street, Cermak 
Road, Archer Avenue ir Chi
cago River. Visas pilnas pla
nas numatytas baigti .per. p.en- 
kis metus. Pradžiai užplanuo
ta pilnai apstatyti ir rezidenci
jas įrengti iki ateinančių metų 
1977 m. rudens 25 akrų plote 
tarp Polk sL, Roosevelt rd., 
State sL ir Clark street. Bet vi
siškai įgyvendinti visų 335 ak
rų plotą planą: galima laukiai 
fik 2,000 metais ar dar kiek vė- 
linu... ! t

Minėtą 25 r.krų plotą ir ki- 
! tą 25 akrų plotą perkančios 21 
Chicagos konporacijos, sum<(>-

I kėdamos daugiau kaip $7 mili-

J^Qi»ERMSK(>S IONEIV KOPLYČIOS.

)O. HERMITAGE
Telt: Y Ardu 7-1741 - 1742

NJĮK1 Al: AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIMEf 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

Lietu y ių 
]>aidoluyių^ , » 
tireKiunų

Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASALUS
1446f So, 50lh. Ąve^ Cicero, Ilk Phune: ULympic 2-1003

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfavette

Happy Hour Mushrooms, a prize-winninp recipe at the State 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed Fritos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
for fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the "Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 

, get equal billing at your party table!
This prize-winning recipe combines Fritos brand corn chips 

and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attraction at any 
festive occasion.

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they will retain their 
light color during cooking.

HAPPY HOUR MUSHROOMS 
Fresh mushrooms 
Melted butter 
Butter, softened 
Garlic, minced or mashed 
Grated Monterey Jack cheese 
Red wine 
Soy sauce 
Frito-Lay brand toasted onion dip mix 

„ Finely crushed Fritos brand corn chips

88 medium-sized
J tablespoons
1 stick
1 clove

9i cup
2 tablespoons
8 tablespoons
Ipackart. -

K cop
DIRECTIONS r

Remove stems from mushrooms. Wash caps and brush 'vith 
incited butter.

Combine softened butter, garile, and grated cheese; mix ven. 
Add irtoa. aoy sauea, dip mix and crushed com chips to make 
apaetK

Fin mushroom saps with mixture. Place on baJdnr sheet and 
brot fo< 3 minute^ or an til bubbly and lightly browned.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALU-;OKN1A ĄVK Phone: LAfayttie 3-3572

GEORGE. F., RUDMhNAS
SglS^Sq. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 74138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2421 WEST fifth STREET REpuhHc 7-1213
2314 WEST 23rd, PLACE V) nriida, 7-6672
IJ«2« SOUTHWEST, Hięt£WĄY Palos Hills, 111. 97 1-441(1

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

S — NAŪJitSOS, CHICAGO H.I___ Mnnd.y, October 18, 1976



MARQUETTE PARKO KAMI' SAVININKŲ SUSIRINKIMASUpytės Klubas
T pyles Draugiško Klubo |m>- 

inostoginis susirinkimas įvyko 
š:o spalio mčnesio 1 dien^ Bat 
tau sah je, 10 Ui S. W estern 
Avenue. Pirmininkė A n n 
W’iechecki pasveikino susirin
kusius narius ir pranešė liūd
ną žinią, kad per atostogas mi
rė penki l’pytės klubo naiiai: 
Rokas šniukas, 'Kva Bulauskas, 
.John Kasputis Antanas Jusas 
ir Mr. Pavilonis. Visi nariai at 
sistoje minutės tyla pagerbė 
mirusiuosius, o mirusiųjų šei
moms ir giminėms pareiškė gi 
lią užuojautą. I f •
Nutarimų raštininkė Antoinet Pinn’ J; Bacev,t»^ ramino'siųsta telegrama dėl jo nevy

je Kalvs perskaitė nutarimus (,(1 JuodzlM eiseniT Esil’vadai kušio išsireiškimo debatų me- 
ir padėkos atvirutę nuo Jono tarPusav>’ Pradej°-'-nesutarti,!lu prašė atšaukti, kad Sovietai 
Kaspučio šeimos už gėles ir, ' ~ =
dalyvavimą laidotuvėse. j Ligonių lankymo raporte pra

Many Radziukėnas pateikė nešta, kad Many Karpis tebėra 
raportą apie liepos 25 dieną įvy ligoninėje, John Šulcą yra slau 
kusi klubo pikniką, kurs ge- gymio (nursing) namuose 5701 
rai nusisekęs ir davęs gerą pel 
na. Antoinettes Kalvs raportas 
parodė kad ir iš “rummage sa
le” liko pelno. Dėkojo visiems, 
kas darbais ir aukomis prisidė , 
jo. i

Susirinkiinas Įvyko parūpi- nes įsimaišė kraštutiniai kai- 
jus salėj spalio 15 d. Susirinki rieji, inspiruojami mums ne
iną pradėjo pirm. J. Bacevičius, pageidaujamų grupių. Kalbėjo 

apie filmą, rodytą T\r. Ji lietė 
! Marquetto Panko koloniją. Ji 
nevisiškai nusisekus. Reikia bū 
ti drąsiems savo pasisakymuo
se, jeigu-dar kartotųsi. Rodė ir 

ja,.lentomis apkaltus namus.

J. Stankus priminė, kad ne-

Pasiūlyta dienotvarkė priimta.
Atsistojimu pagerbtas miręs 

narys SI. Tiškevičius. Jo žmo
nai Marcelei ir giminėms pa
reikšta užuojauta.

Priimta nauja narė p-nia 
Jankauskienė. Sekretorius J.
Stankus perskaitė praeito su- viską jie rodė, kas buvo šaky
sirinkimo protokolą. Priimtas 
be pataisų.

Pirm

ta ir ką filmavo. Pirmininkas 
pranešė, kad prez. Fordui pa-

l^,Riemka”t>rfriiiiė, kad neap- 
Į Miibokirn vieu lespubiiki^tais, 
;bel balsuokim ir už danokra- 
rftis, kurie nnfe palaiko ir gina 

Griga'raVi-mus pozicijas. St. 
čius prašė būti aktyviems ir 
balsuoti už Įietiivius, kurie gi-, 
na mūs interesus.

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Susirinkime dalyvavo 200, na
rių. Ne be to'— buvo dalinama 
ir proklamacija rinkimų reika
lų. Susirinkimo daly uis

HELP WANTED — MALE 
Osrtolninkv R»Hfl*

REIKALINGI PUNCH PRESS 
OPERATORIAI 

mašinos nustatymo (set up) paty-su
rimu. Reikia suprasti ir Kalbėti ang 
liškai.

BARRETT MFG. CO.
4124 W. Parker

; Tel, 772-0785

REAL ES
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE cor SALE 
Namai, Žemė — Pardavimut

W. 76 Stret Kurie galite, ap
lankykite.

Sekantis susirinkimas 
lapkričio 5 d. Balaan Salėje.

Po susirinkimo buvo vaišės.
.4. Kaly $

bus

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Ha.’sted ct„ Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTINAS

SIUNTINIAI J LIETUVĄ | )
MARIA NORETKTENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS ’

2608 West 69th St, Chicago. ITL 60629 • Tek WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies ĮvairiŲ prekiy. ,

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pizus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgę metę patyrimas.

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

nedominuoja o k u p uotuose 
kraštuose. Susirinkimas prita
rė greitam Valdybos reagavi
mui. Kandidatas į gubernato
rius J. Thompson atsiuntė svęi 
kinimą. B. Carry — linkėji
mus.

' Kalbėjo: W. ^fc Avoy, Bill 
Door informavo apie teisėjus. 
A. Valukas’ lietuvis į apygar
dos teisėjus. Buvo jo tėvai. Tė
vas irgi buvęs teisėjas. Ch. Ja

unulis — į state senatorius. Ed. 
Kucharski — į valstijos seimą.

Ponia Agnes lietuviškai krei 
pėsi į susirinkusius, kad balsuo 
tume už J. Thompsoną ir Ch. 
Januli. Pirm. Bacevičius užsi
minė, kad kitos tautinės grupės 
turi kredito unijas. Jos finan
suoja namų pirkimo, remonto 
reikalus. < -. ’

Balfui paskirta auka 50 dol. 
NOCHA ilgos bylos vedimo sT 
ton 25 dol. neužteko. J. Stan
kus, mūs representantas toj or 
ganizacijoj, prašė susirinkimo 
pridėti dar 25. Susirinkimas jo 
prašymą tvirtino. Kiek pavėla 
vęs atvyko pulk. inž. K. Oksas. 
Jis išstatė savo kandidatūrą į 
dokumentų registracijos sky
rių. Prašė būti aktyviems pa
tiems in raginti kitus balsuoti 
už tuos, kurie remia lietuvių 
užmojus. Gražiai kalbėjo lie-

J | tuviškai.

KVIEČIAME Į JAV 200 METŲ SUKAKTIES IR
NAUJIENŲ 62 METŲ

BANKETĄ
‘f - - - .-v ‘ .

Sekmad.,š.m.spalio 24 d.
Peronality Lodge salėj
6649 WEST ARCHER AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

DAINOS 
SVEIKINIMAI 
VAKARIENĖ 
IR ŠOKIAI

5 valandą po pietų

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol

BANKETĄ RUOŠIA

— Aleksas'Patackas iš Mar
quette Parko apylinkės platini-: 
mo vajaus proga tapo ntiolatį- 
niu Naujienų skaitytoju užsisa-' 
kydatnąs jas vineriems nietams.: 
Naujasis mūsų skaitytojas p. At 
Patackas savo sąžiningu'darbu 
ir pareigingumu bei toleranci
ja ir teišingurifu tapo vieno iš’ 
didžiausio Chicagos banko ir Pa 
sitikėjimo bendrovės rūmų pri 
žiūrėtoju. Jo žinioje dirba daug 
darbininkų;bei tarnautojų,^ jų 
tarpe daug lietuvių, gavusių jo 
dėka gerus darbus. Dėkojant už. 
dėmesį 'Naujienoms, gerą žinią 
malonu pranešti, visiems skaity 
tojams. :
— žum. Vladas Bakūnas, Los 

Angeles, Cal., nuolatinis Nau
jienų bendradarbis ir jūrinin
kystės reikalų propaguotojas 
laisvos .'Lietuvos metu, dar ir 
dabar palaikąs ryšius su jūrei
vystės aktyvu, dalyvaus Naujie
nų bankete, tikslu susipažinti 
su. daugeliu naujieniečių' išsa^ 
miąu su jais pasikalbėti Tapie lię 
tuvišką. spaudą. Daugeliui ilga
mečių pažįstamų bus malonu 
su juo susitikti, o nepažįsta
miems arba žinantiems tik iš 
jo raštų — artimiau. susipažin
ti. Į Naujienas jie žada afykti 
spalio 23 d. apie 2 vai- po 
piet. •

y v>:4 •': .
— Juozas, Moęiškis, .nuolati

nis Naujienų. tąiP pat bendrųjų 
darbų rėmėjas* įteikė 2 bonkas 
gero gėrimo Rėmėjįj. vajui, Jos 
taip' pat, kaip Įeitos vertingos 
dovanos bus paskirstytos Nau
jienų banketo metu rėmėjams. 
Dėkui ! vizitą, gerus linkė
jimus ir už nuolatinę paramą 
Naujienoms.

'Į*’ T

— R. Aukštuolis, E. Giedrai? 
tytė, O-Jokūbaitienė ir R. Švar
cas,, Cleveland,. .Qhio, sudaro 
abiturientų baliaus komitetą ir 
platiną bilietus. Balus bus spa- 
nio 23 d.Clevelando Lietuvių na 
muose. Ruošia.LB Ohio apy
garda. ii-?-- ?

— Ohio Lietuvių Gydytojų 
metinė $1,000 premija paskirta 
Kent State universiteto lituani
stinių studijų fondui ir įteiekta 
iškilmingoje sueigoje prof. dr. 
Cadzow.

— Dr. Kazys Miknevičius iš 
Belgijos, buvęs’ Veterinarijos 
akademijos profesorius, atvyks 
į Chicagą dalyvauti Kauno Ve- 
terinarijos akad. 40 m- sukak
ties minėj me spalio -30 d. Chi
cagos lietuvių Tautiniuose na
muose.

— Phhadelphijos Lietuvių 
Namų valdyba, gražiai besi
reiškianti namų atnaujinimo 
darbuose, spalio rhėn. 23 d. 7 v. 
v., šeštadinį, Lietuvių Nariuo
se, 2715 S. Allegheny Ave., Phi- 
ladelphijojė, rengia ypatingo 
dėmesio vertą literatūros vaka
re, kuriame dalyvaus mūsų iš
kilieji rašytojai: Aloyzas Baro
nas iš Chicagos^ "Antanas Gus
taitis iš Bostono^' Paulius Jur- 
kusį iš Nevy Yorięp. ,jr-„ -Antanas

-T* NAUJI - PRENUMER ATO- 
RIAI, kaip ir visi mieli skaity
tojai, gali dalyvauti rėmėjams 
Skirtuose vertingų daiktų lai
mėjimuose. Reikia tik užsisa- I *■ »■» t '
kvti bent trims mėnesiams Nau * , - ♦ x • • 1 .
jięnas ir kartu atsiųsti $5 už 
6 laimėjimo lapelius, kuriuos 
Vajau^ komisija stropiai užpil 
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,’ dali. M. Šileikis įtei
kė savo kūrybos paveikslą, Jo
nas G. Evans ir jo šeima pas
kyrė $50 U. S. Taupymo lakš- 

’■ tą. Universal Taupymo ir Sko
linimo B-vė davė $25 Taupy- 

' mo lakštą, Donald A. Petkus 
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 
lyvauti, bet virš minimų daik
tų laimėjimui dalyvavimas ne 
būtinas.

Vajaus komisija prašo visus 
skaitytojus apie tai pasakyti sa 
vo draugams ir pažįstamiems, 
nėprenumeniojantiems Naujie 
nų. •• fPrJ.

Vaičiulaitis iš Washigtono.Visu 
mielai laukiama dainininkė Onu 
tė Pliuškonienė į.vakarą paįvai
rins dainomis.-Programai išse
kus.. nuotaikingai pasišoksime 
bei.. pasižmonėsi me,, ^Nuoširdžiai 
kviečiamas., ix.j5guin1.as. ir. jauni-

— Illinois valstijos loterijoje 
spalio 14 'd. traukime laimėjo 
57 ir "'626 nr., spalva —- raudo
na. Car-a-Day-Chevelle.

Arafatas šaukiasi

NICOSIA^ Kipras. — Palesti
nai išlaisvinti vadas Arafatas 
kreipėsi j kitų arabų kraštų vy
riausybių galvas ieškodamas už
tarimo ir pagalbos. Jis skundžia
si, kad Sirija pradėjo didelę Li-; 
bane ofensyvą norėdama sunai
kinti palestiniečių judėjimą. 
Kaip žinia, Sirijos karinės jėgos 
Libane pereitą savaitę pradėjo 
stiprius puolimus prieš palesti
niečių partizanus ir jų bendrinin
kus kairiuosius musulmonus.

Matyti Arafato prašymas yra 
išgirstas, kad penkių arabų vals
tybių galvos spalio 16 susirinko 
Saudi Arabijoje ir bandys ras
ti būdus užbaigti ilgai užsitęsu
sį Libano civilinį karą.

Lygiagrečiai Egipto sostinėje 
Kaire spalio 18 prasideda visuo
tina visų arabų šalių konferen
cija, kurioje taipgi bus svars
tomas tarp kitų klausimų ir Li
bano civilinis karas.

• Visame pasaulyje yra 2,750 
'skirtingu kalbų.

- PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESLN1A1S ISS1MOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACu"’. K RE1PKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 Tr. Cermak Roar Ghicap' C Virginie 7-7747

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

114 AUEŠTO mūr. Puošnus buta$ 
■savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 1*4 
vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik įmokėti $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.

MARQUETTE PARKE 71-mos gat
vės apylinkėje išnuomojama taver-. 
na ir butas. Geras biznis.

Skambinti RE 7-0767 vakarais arba 
šeštadieniais.

4243 W. 63 Street 
' Tel.: 767-0600.

135-TA IR ARCHER AVĖ.
LEMONT.. ILL 
Tel. 257-5861.

Vietas prašome rezervuoti iš anksto raštu
1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

arba telefonu HA 1 - 6100

I MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

DRAFTSMAN - DESIGNERS

Design and manufacturing company of special automatic 
assembly machines needs accomplished drafsman with ex
perience in machine design, This is a Shirt-sleeve job shop type 
position with great challenge and advancement opportunity.

Top wages, 50 hours per week guaranteed. Company paid 
family major medical insurance and profit-sharing,, vacations, 
holidays. Call foVappointment: .... ... - ...

MID-WEST AUTOMATION INC. Ę

6 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8>JLC— Monday, October 18, 1976

7340 N. Ridgeway Avenue, Skokie, Illinois; 674-6370 
(New plant in Wheeling in early 1977)

ELEKTROS {RENGIMAI. 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave.

TeL: 927-3559

ga-

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

vienintelį
f f lietuvį kailininką 7^4 ^4 

Chicago  je
^akNORMANĄ 
dmj^BURŠTEINA 

263*5826
(įstaigos) ir

677’84«9

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA

ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 
11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELĖ 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 aukštu mūras ir 2 
into mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. $38,000

2 BUTU moderniai įrengtas^ namas 
ž Kedzie. žaliame parke. Virš $4,000 

->ajamu. Kainuoja $30,000

4 BUTU mūras prie Maria High. Nau
ms gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
nito mūro garažas. $44.900.

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
'igoninės Pigus.

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicągo, DI. 60601

. AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali datų, 
žadėti teisininko Prano šulo pa 
uošta, teisėjo Alphonse Wells 

peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
<nyga —

- KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis 
. Knyga su formomis gauna
ma ‘Naujienų’ administracijoj. 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis — $3.50.
. Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S 
Salsted St., Chicago Ill. 60608

Banke sąskaita Bražinskams
R. L. Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentė j usius 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.)

— Kauno Veterinarijos Aka
demijos 40 metų sukakties pa
minėjimas rengiamas š.m. spa
lio mėn. 30 d. 7 vai. vak. Lietu
vių Tautiniuose Namuose, 6422 
S- Kedzie Avė., Chicagoje. Bus 
trumpa akademija, menjnė da
lis, kurią išpildys sol. Stasys 
Baras, akompanuojant muz- 
Alvydui Vasaičiui, vakarienė ir 
šokiai.

Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti. Vietas galima 
užsisakyti iki š. m. spalio 25 d. 
pas dr. K. Karnauską, 3730 W. 
78 Pl., Chicago, Ill. 60652, telef. 
581-3187.

Vakarienės kaina —12.50 do-

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel-,737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND. CONTRACTOR? 
Namu Statyte ir Remontai

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING .

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

TiicaHo. III. 80609 Teel. VI 7-3447

o * m s s ! o
—Įto M VAIPUOTOIĄI
Tiktai $74 pusmečiui automobilio

Liability apdraudimas penrtnlnkami
Krolntljr

<. L A U 5 ’ T ’ <
<645 So. ASMLANO A VE.

5934775

BEST THINGS IN UFEn
Call Frank Zapolis 

3208V2 W.95trh St. 
GA 4-8654

StatrFąrm life:Insurance Cbrnpauy

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3CS 
Pirdcvimas Ir Taisymai 

Ž*C6 WEST 6*h STREET 
Talafj RĖpvblIc 7-1941 

U.__________ ______________________ f

M. ŠIMKUS
Notiry Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Mipleweoil. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, glmlnlp 
likvlettmal, pildomi pit.etytei pra-1 

tymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEGZINFKAS, 4OA5 Art te r Avė J 
Chlc»tx>, HI. COM2. T«l. Y A 7-59CO I

1 lerių asmeniui.
Rengia Veterinarijos gydyto

ju Draugija išeiyiįoje. _ {Pr-l SKAITYTĮ "KAUJIKHAS*
SKAITYK IR KITAM BATARK




