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LIETUVOJE HENl
KELTUVUI APVIRTUS
PRIGĖRĖ 78 ŽMONĖS

LILING, La. — Norvegijos transportinis 664 pėdų ilgumo 
laivai Ffosta, trečiadienio rytą 6:15 vai., gabendamas geležies 
krovinį .Mississippi upėje ties Luling, La., per 20 mylių atstu nuo 
New Orleans srauname upės vandenyje atsitrenkė į keltuvą George 
Prince, kėlusį per upę žmones ir automobilius.

Keltas žmonių ir automobilių 
pilnas beregint nugrimzdo į dum
bliną 80 pėdų gilumo vandenį.

“Mano žiniomis, ant keltuvo 
buvo 96 žmonės ir iš jų gyvi išli
ko 18 žmonių”, pasakė šerifas. 
John St. Amant. Keltuvas (fer
ry) buvo 120 pėdų ilgumo ir 55 
pėdu platumo.

TRUMPAI IŠ VISUR

RUSAI IŠVEŽA IŠMELŽTI PIENĄ, 
KIAUŠINIUS, KITĄ MAISTĄ
Partijos sekretorių Petrą Griškevičių 

bandė nušačti, bet nepavyko
Amerikos Lietuvių Taryba iš patikimų šaltinių patyrė, kad 

šiomis dienomis okupacinė sovietų valdžia konfiskuoja pieną, kiau
šinius ir kitą šviežią maistą ir viską veža į Rusiją. Viensėdžiuose, 
kur ūkininkai dar turi po vieną karvę, tai lašelį pieno dar gali iš
gerti, bet išrmiestų ir visų didesnių kolchozų išmelžtas pienas 
tuojau vežamas Į Rusijos gilumą.

. Anksčiau šviežio pieno gau- 
j davo mažiems vaikams, bet da- 
' bar jie jau palikti ne tik be pie-. 

J no, bet ir be kiaušinių. Visas 
šviežias maistas paskubomis ga
benamas j didesnius Rusijos mie
tus, kur maisto stoka jau paste
bėta. Komunistų partijos vadai 

.jau iš anksto pranašavo, kad 
šiais metais krašte gali pritrūk
ti maisto, bet niekas nemanė, 
kad jau spalio mėnesį lietuviai 
gaus tokius griežtus įsakymus 
išmelžtą pieną vežti krašto vi
dun pagal centrinės valdžios nu
rodymus.

Jauniems kūdikiams pieno sto
ka sudaro didelį pavojų. Visi ži
no, kad kad vaikai privalo gau- 

Ald. W. S. Singer pasisakė, ti pakankamai pieno. -Be pieno 
kad- nepriklausomi demokratai- -jie neauga'-ir-juos apninka-įvai- 
neremia į Illinojaus valstijos rios ligos. Tą žino ir okupanto 
gubernatorius nei vieno kandi- pastatyti pareigūnai. Jie patys 
dato: nei M J. Howlett, nei J. pasakojo apie pieno svarbą ne 
R. Thompson. Adv. Singer bu
vo pasiryžę paremti Howlett, bet 
merui Daley pateikus nepriim
tinas sąlygas, buvo nuomonė pa
keista ir nutarta Howlett nerem
ti.

Nepriklausomi 
demokratai už Carter

CHICAGA. — Chicagos apy
linkės nepriklausomi demokra
tai spalio 20 kvietė visus nepri-i 
klausomus demokratus lapkričio i 
2 balsuoti už demokratu kandi
datą į prezidentus Carterį, bet ne 
už nepryklausomą kandidatą į 
prezidentus McCarthy. Jie sa
ko, kad sėdint namie ir nebal
suojant arba balsą atiduodant 
McCarthy būtų tas pat, lyg bal-( 
suotum už respublikonų kandida- i 
tą prez. Fordą.

Kankinimų metodas Filipinuose.

MANILA. — Policija mušė ir 
kankino buvusį Manila Times re
daktorių Saturnino C. Okampo 
už tai, kad jis buvo priešingas 
prez. Ferdinando Marcos ka
ro stovio rėžimui. Okampo pra
ėjusį pavasarį penkias dienas 
buvo kankintas elektros smū
giais į lyties organus, tuo pačiu 
metu mušant per ausis, jo galvą 
už plaukų pastvėrus tampant at
gal ir pirštais spraigant per jo 
gerklę, sukinėjant nosį ir kumš
čiais. jį mušant per galvą”. To

WASHINGTONAS..
oficialiai pranešė Amerikos ad
ministracijai, jog ji yra pakan
kamai ekonomiškai sustiprėju
si, todėl tolimesnė Amerikos pa-
galba jai jau nėra reikalmgal-. praMŠteo: vaIdžia nepatvirtino

Čilė

. Čilės vyriausybė tokį spren
dimą padarė turėdama pries akis ir nepaneigė.

nuolatinę kaikurių kongreso . at- žydai Maskvoje laimėjo sėdėdami
stovų kritiką, kurie prikiša, kad 
Čilė diktatūriškai valdosi ir en
gia ir į kalėjimus sodina nekal
tus Čilės žmones.

. Marksistinė Alendės vyriausy
be Čilėje nuvertus, Čilė yauda- 
vo iš Amerikos stiprią ekonomi
nę pagalbą maistu, it ginklais. 
Kongreso , liberalūs atstovai kė
sinasi visiškai nutraukti pagalbą 
Čile, kuri siekė 100 mil.'dol. į 
metus.. . .

Demokratų kandidatas į pre
zidentus’--Jimmy Carter taipgi 
prikišo prezidentui Fordui, kad 
jis remias dešiniųjų diktatūrą 
Čilėje. ■'

MASKVA. —Dvylika Sovietų 
žydų trečiadienį baigė savo sėdė
jimą prie sovietų “parlamento”, 
kai jiems buvo prižadėta išklau
syti jų prašymo leisti emigruo
ti. Jie išėjo kai jiems pasakė, 
kad vidaus reikalų ministeris 
Nikolai šeįochdv ketvirtadienį 
suteiks jiems pasikalbėjimą. Jie 
pasisakė , sėdėti pradėję nuo pir
madienio ryto,, antradienį buvę 
slaptosios policijos sumušti ir 
išvaryti iš miešto, bet sugrįžę 
vėl pradėję sudėti..

'Anglija jaučia vienybės reikalą

LONDONAS. — Buvęs Angli
jos ministeris pirmininkas Har
old Macmillan pareiškė, kad 
anglai būtinai reikalinga “tau
tos vienybės” vyriausybė, suda
ryta iš visų partijų. “Kokia yra 
alternatyva?” klausia nuo 1957 
iki 1963 metų buvęs konserva
tyvų^ valdžios pirmininkas: “Ar-

Remia elektroninius 
banko skyrius

’ _• CHICAGA. — Aštuonjų šim- 
j tų bankininkų suvažiavime Chi-

■ cagoje, kongresmanas Henry S. ba mes smunkame žemyn ir, ži- 
Reuss pasakęs, kad jis remia ir noma, susilaukiame komunistų 

...mano reikia leisti bankams ati- revoliucijos”. Macmillan tvirti- 
„daryti elektroninius patarnavi-Į na, kad nei valdantieji darbie- 

čiai, nei opoicijoje esantieji kon- 
servatyvai pavieniui Britanijos 
problemų neišspręs.

~ v4: mo punktus tose vietose, kur ne- 
. ra bankų. Jis dar pasakė, kad 
kongrese jis stengsis panaikin- 

• ti įstatymą, kurs dabar tokius 
patarnavimo skyrius draudžia 
bankams turėti.

Draudžiąs bankams įstatymas 
steigti elektroninius patarnavi- 
skyriūs buvo išleistas 1927 m., 
taip vadinamu McFadden aktu.

Inland Steel Co. 
nepatenkinta

Inland Steel plieną gaminanti 
bendrovė trečiame šių metų ket
virtyje turėjo pelno 22,366,000 
dol. arba 1.05 dol. kiekvienai ben
drovės akcijai. Pereitais 1975 
m. bendrovė per tą patį laiką 
turėjo pelno 12,804„000 mil. dol.

Inland Stell bendrovė tokiu 
pelnu vis dėlto nėra patenkinta. 
Jos prezidentas sako, bendrovė 

' Hirės" pakelti plieno bei geležies 
kainas.

Dzukijos rudens vaizdas. Lapai jau nukritę,, bet upelis dar neužsalęs. Lietuvoje ruduo būna 
labai gražus. "

Žuvo Dr. A. Ramonas Izraelio ginklavimas Derwinski skundžiasi
Trečiadienio naktį, tarp U-tos Į Tiolj'ffl 47001*11/511 

ir 12-tos, važiuojant Calumet Ex-A j i d iido UI Hlllvl iiY.-ul 
pressway į Chicagą, trafiko ne-\ CHICAGA. — ”Kai mes duo- 
laimėje buvo užmuštas Dr. Al- dame. Izraeliui 10 lėktuvų, mes 
gis Ramonas. Ruošiant šią žinią^ dešimt: . lė^ uvu prarandame”, 
spaudai, dar nebuvo žinhį Jc^f^ei^
ta nelaimė įvyko. Tiek težinoma, 400 redaktorių ir kt. žurnalistu 
kad. didelis sunkvežimis sutrins-l bei laikraščių atstovų susirin- 
kino ne tik Dr. Ramono vairuo- j kimui Chicagoje. “Mes nega- 
jamą automobilį, bet ir jį patį. iiįme jokiam kraštui duoti savo 

Dr. Ramonas, kartu su kitais Į inventoriaus nesilpnindami savo 
respublikonais lietuviais dalyva
vo Čalumet miestelyje vykusia
me pasitarime, kaip pasekmin- 
giau pravesti kongreso atstovo 
Edwardo J. Derwinskio rinkimi
nę kąmpariiją. Pasitarime da
lyvavo keli lietuviai respubliko
nai, jų tarep ir Dr.. Ramonas.

.’Pasitarimui pasibaigus truputį 
po 11-tos valandos, visi atsisvei
kino ir išvažiavo. Kiti grįžo na
mo, bet Dr. Ramonas neteko gy
vybės.

karinių pajėgų. Mes palengva 
slenkame į tokią situaciją, kur 
susidursime su atominiu karu 
arba strateginiu pasidavimu So
vietų pajėgai, jei griežtai nesto
sime už mūsų laisvės intere
sus”.

Alžyro partizanai apgulė 
Saharos miestą

MADRIDAS. — “Saharos 
laisvinimo Armija”; tai yra kai- 
riasparnių partizanų organizaci
ja, turinti geležinius ryšius su 
Alžyru, izoliavo ir apsupę laiko 
dykumos miestą, Vakarų Saha
ros sostinę EI Aiun, praneša Is- , 
panijos laikraštis Ya. Miestą 
apsupę maištininkai partizanai 
atakavo Moroko konvojų, norė
jusį atgabenti į EI Aiun būtinų 
reikmenų, užmušdami konvojų 
lydėjusių 24 morokiečius karei
vius, 
mėnesius Ispanija yra perleidu
si Morokui ir Maureta’nijai.

Iš-

JAV - Panamos 
derybos

PANAMA CITY. —Panamos 
kanalo kontrolės reikalu, spalio 
20 vėl prasidėjo derybos Pana
rnės kanalo valdymo ir adminis
travimo reikalu.

Dėl naujos Panamos kanalui 
valdyti sutarties, derybos buvp 
prasidėjusio 1974 m., bet, prezi
dentiniams rinkimams vykdant,' 
prez. Fordo prašymu derybos su 
Panamos vyriausybe buvo ati
dėtos.

WASHINGTONAS. Kon
gresmanas E. J. Derwinski for, 
maliai pasiskundė rinkiminės 
kampanijos komitetui, kad jo 
oponentas demokratas R. A. Ro-d 
ger vartojąs nepriimtinus, me
lagingus ir išgalvotus argumen
tus, teigdamas, kad Derwinski 
niekad nemokėjęs mokesčių, ne
dirbęs ir nėjęs i mokyklą ketvir
toje rinkiminėje apylinkėje, ku
rią jis atstovauja.

Derwinski.. visas tas oponen
to melagystes paneigia ir sako, 
kad jis 1974 m. tokį pat skundą 
buvo padavęs prieš oponentą 
Rodger; kurs ir tada tokiais pat 
išgalvotais ir melagingais ar
gumentais rinkimų kampanijo
je rėmėsi.

Valst. prokuroras 
atmetė reikalavimus

WASHINGTONAS. — Vals-

Sen. Goldwater pasisakė su
tinkąs su generolu George S. 
Brown, k tirs atvirai , pareiškė, 
kad Izraelis ir jo ginkluotos pa
jėgos yra “našta” Jungtinėms 
Valstybėms, “Tai gali atrody
ti keista, kai panašiai kalba žmo
gus kaip aš, pats būdamas pu
riau žydas,” kalbėjo Goldwate- 
ris, bet jis pasakė, kad jam pir
moje eilėje rūpi, kad JAV ne-jtybės gėn. prokuroras E. H. Le- 
būtų silpninamos. . vi nerado pagrindo tardyti prez.

Fordą, ar jis senato apklausinė
jimuose melavęs. Mat, šiais rin- 
jpmintiais metais stengiamasi iš 
šipulio vežimą priskaldyti, ieš
koma kitų nuodėmių kur jų nė
ra.

Du demokratai, John Conyers 
ir Elizabeth Holtzman, pareika
lavo, kad būtų ištardytas prez.

Vokietijos markė 
ii. pabrango

PARYŽIUS. — Iš spalio 17 die
nos j 18 buvo nežymiai pakeistas 

'■Vakarų Vokietijos markės kur- 
Įsas santykyje su šešių Europos 
I valstybių pinigų verte — V. Vo-; Fordas, bet jų prašymas gen.

prokuroro Levi buvo atmestas.

Argentinoje nušovė
- amerikiete

L ' Z- ■

BUENOS AIRES. — Argen
tinos saugumas nušovė ameri
kietę Chris Ana Olson. Ją nušo
vė, kai ji metė rankinę granatą 
į apsupusią namus policija.. Įta-

Vakarų Sahar, prieS priklausė
dzio kairiųjų organizacijai. Įvy- 

i kiši įvyko Cordobos mieste.

Policija suėmė vieną name 
rastą vyrą, iš kur buvo mesta 
granata. Kratos metu, rado daug 
komunistinės ir akstremistinės 
literatūros, ginklų fr amunicijos, 
granatų

STOCKHOLMAS. — čikagiš- 
kis rašytojas Saul Bellow, 51 me
tų amžiaus,, gaus 1076 metų No
belio premiją už literatūrą.

Ekonominis 
bendradarbiavimas
MEXICO CITY. — Pietų Ame

rikos valstybės, vykdant Meksi
kos prezidento ekonominius pla
nus, vis daugiau pradeda tarpu
savyje ekonomiškai bendrauti, 
ko anksčiau nebuvo.

Specialus Meksikoje sudary
tas fondas FOMEX paskolino 
Perų valstybei 10-čiai metų iš 
8.5% 41 milijoną dolerių. 260 
kilometrų ilgyje nutiesti vamz
džius, kuriais bus transportuo
jama žemės alyva.

Vamzdžių linija kaštuos iš vi
so 101.000,000 dol.

Literatūros Nobelio
kietijos, Olandijos, Belgijos, Da
nijos, Šveicarijos ir Norvegijos 
markė nežymiai pakeista norint 
šešių minėtų valstybių pinigų 
kursą bei vertę stabilizuoti.

Spalio 15 už dolerį buvo mo
kama 2.44 markės.

Laukiama Graikijos — 
JAV pakto

ATĖNAI. — Naujas paktas, 
kuriuo JAV bazės Graikijoje pa-

KONGRESMANAS HAYS 
NEBUS KALTINAMAS

premija

tik mažiems vaikams, bet ir su- 
ugusiems. Bet atrodo, kad ru
sams tas pienas yra svarbesnis, 
jeigu jie atima iš lietuvių ir iš
veža Rusijos vaikams, policijos 
ir karininkų žmonoms. Pienas

į išvežamas dabar, spalio mėnesio 
viduryje.

Kita žinia sako, kad lietuviai 
bandė nušauti dabartinį komu
nistų partijos pirmąjį sekreto
rių Petrą Griškevičių. Lietuviai 
žino, kad rusai stengiasi iš Lie
tuvos išgabenti maistą, riebalus 
ir pašarus. .Iki šio meto lietu
viai, net ir komunistų partijos 
nariai, stengdavosi priešintis ši
tokiai okupanto vagystei. Snieč
kus turėjo drąsos ne pačiam 
Chruščiovui pasakyti, kad teisi
niu atžvilgiu rusų ir lietuvių 
kalbos yra lygios. Kaip lietuviai 
privalo mokytis rusiškai, taip ru
sai gali mokytis lietuviškai. Tuo 
tarpu Griškevičius rusams nieko 
nesako, lietuvių reikalų negina, 
okupantui pataikauja, nes oku
pantas jį sekretoriaus kėdėn pa
sodino.

Šią vasarą prieš Griškevičių 
buvo suruoštas pasikėsinimas. 
Griškevičius buvo tik sužeistas, 

\ bet nenušautas. Tada pasikėsin-
STOCKHOLMAS. — Meksi-jtojas pats nusišovė.

koje išeinąs dienraštis “Excel
sior”, pasiremdamas žiniomis iš I vo sc; uošta Amerikos gyveni- 
Stockholmo, rašo, kad šiais 1976 mo paroda. Name buvo visi įren- 
m. literatūros srityje Nobelio 1 gimai, kuriuos amerikiečiai nau- 
Premija bus skirta JAV nove-

vedamos graikų kontrolei ir to- jlistui Saul Bellow, 
se bazėse uždraudžiami atomi
niai ginklai, bus pasirašytas po 
rinkimų Amerikoje,

WASHINGTONAS. — Teisin-I Graikijos ministeris pirminin- 
gumo departamento advokatai,^ 
patyrinėję kongreso atstovo W.
L. Hays skandalą, nutarė jam 
kriminalinės bylos nekelti, ka
dangi nėra tikrų įrodymų.

Vienintėlė liudininkė būtų jo 
meilužė Eliz. Ray, kuri dirbusi 
jo raštinėje kaip sekretorė ir 
kuriai atstovas Hays mokėjęs 
alga ■valdiffkaiė pinigais.

Balandžio mėnesi Minske bu-

Iš viso šiais metais literatū- 
g .ros Nobelio premijai gauti bu- 

Pra.ne vo 130 kandidatų. Stipriausi var
žovai buvo argentinietis Jorge 
Luis Borges ir ispanas Alexan- 
'dre.

doja. Netrukus prie parodos su
sidarė ilgiausios eilės žmonių, 
norinčių pamatyti, kaip ameri
kiečių namas atrodo. Tos eilės 
nusitęsė net iki dviejų kilome
trų. Pasklidus gandui apie pro
gą pamatyti amerikiečių gyve- 
namąs namą pasklido gana toli, 
žmonės pradėjo važiuoti trau
kiniais, kad tiktai galėtų pama
tyti kaip amerikiečių namai 
įrengti ir kokias priemones jie 
naudoja gyvenimui letngvesniam 
ir malonesniam padaryti. Sovie
tų valdžia turėjo sustabdyti trau-

kas Constantine Karamanlis. Jis j 
kritikavo kairiųjų opoziciją ir 
spaudą už prieš Ameriką veda- / 
mą propagandą, pareikšdamas, I 
kad “savo netiksliomis ir suk
tomis istorijomis jie stengiasi 
pasėti nesantaiką tarp graikų 
ir Amerikos. Jie net už oro per
mainas kaltina Ameriką”, pasą- ^Ttas 
kė Karafnahlis. deka-709, jsidtfasi<<K>l -kinius parodon vežti.
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KIPRAS BIELINIS

ir On u.
sava 
ano.

i JAV, 
senatvė 
gyvybės

idėjiniai bičiuliai, kovotojai už 
lietuvių tautos laisvę ir žmogaus
teises.
Jų pelenai yra vienodose knygos 
formos urnose, Lietuvių Tauti
nėse kapinėse, šių didžiųjų tau
tos vyrų atminimui įamžinti, 

I visuomenės iniciatyva sudaryti 
Į jų paminklų statymo komitetai, 
'jiems abiems Tautinėse kapinė
se skirtas vienas bendras skly- 

i pas, ir numatyta statyti greta 
.vienas kito vienodos formos pa
minklai.

tra-tata-
kur matėsi tik lygumos, nors diena

19.6 (ETAI

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILU— Friday, Octobar 22, 1976

Tokių ilgų laidotuvių ir ceremonijų nesu matęs nei 
Vilkaviškio kapinėse, kur ten tuo metu laidotuvės e prie 
mirusių kapinėse kalbėdavo kun. Kirvelaitis, šilingas, 
Povilaitis, J. Kardauskas ir kt Jau aš visai susitraukiau 
j kamuolį. Kalenu dantimis šalta. Žiūriu, kad. ..žmonės, 
dairosi ir nori “mauti” iš kapinių. Bet pagaliau kun. Šar
ka pradėjo berti žemės ant karsto, ir kitį/žmępės pasekė 
pagal tradiciją. Pradėjo išsivaikščioti- Bet vokiečių kil
mės moteris visus esančius dalyvius laidotuvėse pakvie: 
tė važiuoti pas ją užkandžiams. Mudu su kunigu nevažia
vome, nes norėjome daugiau pamatyti ir sutikti tbje^. 
apylinkėje gyvenančių lietuvių. '

* . ’..'Ji..'

Bet, žiūriu, laidotuvių metu vienas žmogus prieina 
ir klausia mane, ar būsiu Karuža? Aš žiūriu ir sakau:

— Taip! — Ar prisimeni mane? Žinoma, Lietuvos 
banko valdininkas, dirbai kartu su kasininku -Vladu Tu- 
ziku Tauragėje. :

REDAGUOJA L. VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ SĄJUNGOS 
PREZIDIUMO REDAKCINĖ KOLEGIJA

Adresas: G. J. Lazauskas, 208 West Natoma Avenue.
Addison, Illinois 60101

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje 
KAZYS KARUŽA

mase nalų komplektų. Visą savo gy
venimą būdamas labai kruopš 
tus ir tikslus, nenorėjo duoti 
plokščių alsinusiųjų, bet rūpi
nosi juos dokumentuoti. Pir
miausią turėjo atlikti didžiulį 
paruošiamąjį darbą, peržiūnėti 
čia turimos periodikos rinki
nius, to paties laikotarpio ki
tų žmonių atsiminimus ir Šiaip 
sutikrinti visokius, faktus. Tuo 
metu dirbau Lietuviu Enciklo 
pedijoje, todėl kiek apsipaži
nęs, kur būtų galima aptikti at 
siminimams reikalingos medžią 
gos. Kaip tik tuo laiku (1952 
m). Pensilvanijos niversite- 
to biblioteka PhiĮadelphijoje 
buvo įsigijusi nemažą dr. J. šau 
lio biblioteką su retos periodi
kos1 rinkiniais ir vertinga ar_ 

; chyvine medžiaga. Tai labai 
' palengvino St. Kairiui atsimi
nimų rašymą. Ir 1957 m. išėjo I 
atsiminimų tomas — “Lietuva 
budo” (416 psl.). Pirmoje atsi
minimų dalyje beletristine for 
ma pavaizdavo jaunystės die
nas savo tėviškėje Užunvėžiuo 
se (Kurklių vis.), Palangoje ir 
Šiauliuose. Antroje dalyje apž 
velgė ano meto Lietuvos žemės 
ūkį, pramonę, lietuvių atgimi
mo sąjūdį ir socialdemokratų 
kūrimąsi Lietuvoje, Savo sti
linga ir vaizdinga kalba, rūpės 
tingu aptvarkymu1 St. Kairio 
atsminimai išsiskyrė jš dauge
lio kitų. Jie buvo skirtingi ir 
tu°, kad autorius -nepasidarė 
pagrindinis tų atsiminimų he
rojus, bet, kaip jis pats knygos 
įžangoje kukliai pasisako, “bu 
vau pajudėjusios srovės neša
mas šapas, su laiku pasirinkęs 
savąjį kelią idėjinių draugų 
gretose”.

ir nuvežti ten. dovanų. .. j - ?m
Į Romą buvo atvykę iš okupuotos Lietuvos 9-bi IŽi-' 

nigai Šven. Metams, jų tarpe ir kunigo Šarkos buvę'du 
mokslo draugai. Todėl jis panūdo keliauti antrą kartą j 
Romą. Susiskambino su kun. dr. J. Aviža Miunchene, 
kurie jo laukė kartu keliauti Į Romą- šie kunigai buvo 
atsiųsti Kremliaus valdovų su tikslu “nuraminti” pasau
lio tikinčiuosius, o ypač lietuvius. Pretenduoti, kad. ne
būtų tikima, jog raudonieji ponai “naikina krikščionių 
religiją Lietuvoje”. Jie lankėsi ir šv. Kazimiero Lietuvių 
Kolegijoje. į .

Grižus namo, kunigas kalbino važiuoti kartu i’Ro^ 
mą, man nekainuoja bilietas, turiu nuolatinį važinėti po 
Europą du mėnesius. Bet antrą kartą grįžti į Romą, man 
buvo neparanku. Ir jam patariau nevažiuoti, geriau pi
nigus pataupius atvykti į Kaliforniją atostogoms. Sa4 
kėši turįs ten mokslo draugų, vienas iš. jų kun. Deksnys. 
Jis jų pasiilgęs kaip ir aš po 33 metų sutikęs ArtįMąls- 
kaiti dviejų Vokietijų pasienyje prie geležinės uždangos..

Kun. šarka pasakysiąs minėtiems kunigams tikrąį 
tiesą, apie laisvę, religiją, kurią turėtų Įgyvendinti oku-: 
puotoje Lietuvoje, ir kt. Taip, jis ir aš susijaudinę nera--^ 
miai visą naktį miegojome, nes abudu ruošėmės ilgom’ 
kelionėm. - „ i

uolini 
tai namuose.

jam nuoširdžiai talkininkavę 
bibliotekoje dirbą dr. V. Ma
ciūnas ir dr. K. Ostrauskas. Jau 
tėsi visai gerai. . nesiskundė 
kokiais nors negabivįmas. 0a*- 
si vaikščiojimų metu.c sparčiai 
žingsniuodavo, visai panašiai

patraukė skersai Baltiją, bet ne artimųjų paragintas, 1953 m. 
toli Gotlando vokiečių pagau- birželio mėn. piiadėjo rinkti 
tas, suimtas, pasodintas į Lie- medžiagą atsiminimų rašymui, 
pojos kalėjimą, bet tenykščių Tai nelengvas darbas svetur, 
gestapo pareigūnų neatpažin- atskirtam nuo pagrindinių šal
tas. Rudeniop, sovietams su- tinių Lietuvoje, savo turėtos 
pant Kuršą, iš kalėjimo paleis medžiagos, laikraščių bei žal
ias ir kartu su pabėgėlių 
laivu pasiekė Vokietiją. Iš čia 
tik 1951. X. 17atvyko 
kur už trylikos metų 
ir ligos nutraukė jo 
siūlą.

Jau anksčiau šiame “Akimir
kų” -puslapyje esame davę iš 
“Var o” žurnalo, nr. 6, 1965 m. 
prof. Ptepono Kairio atminimui 
prit? ' vtus straipsnius, būtent: 
dr. Juozo Pajaujo “Stepono Kai-I 
rys 
ir kū 
apie 
veik ; 
to a

Taip su kun. šarka iš kapinių traukėme namo. Jis 
mane dar nuvežė parodyti vieną svarbią vietą, kur yra 
išstatytas Švenčiausias Sakramentas viename 'nedide
liame šventyklos muiejuje. Tzęn mane supažindino: su 
tos šventyklos klebonu, profesoriumi, kuris ten- turi, 
įrengtą apatiniame aukšte nedidelį kambarėlį ir admi
nistruoja tą istorinę vietovę Hamburge. Bet aš nega
lėjau įsigilinti, kodėl ir kam tas patarnauja, nors daug 
tą vietą lanko turistų, ir aiškina jos reikšmę klebonas. 
Švenčiausias Sakramentas tai apsuptas erškėčių spyg
liais, apskritas dubinėlis ir užtverta grotine tvorele; 
Taip nesužinojęs, išėjau su kun- šarka, nors jis man 
aiškino...

Tiesa, važiuojant į Stonio laidotuves ir grižus na-

/, f - inkyrė tremties keliai Būbių dvaro savininkė p. Liu-
1944 m. liepos pabaigoje St. tikienė (dabar N. Zelandijoje) 

Kairys Palangoje paskutinį, kar parūpino Št. Kairiui jau mirų 
ią a!’ itivęikino su žmona Onu- šio ūkininko Juozo Kaminsko 
te. Jiy norėdamas perkelti Vii lietuvišką pasą. Tas paduby- 
ko veikla į užsienį, ruošėsi sla- sietis ūkininkas veido bruožais 
pta ifevkti švedijon, o ji, ti- bent kiek priminė-St. Kairį ir 
kėdamosi greitos karo pabai- buvo maždaug to paties an
gos. paliko Lietuvoje globoti1 žiąųs (g. 1879. V. 10). A. Vo- 

tiponio brolio Vytauto Le kietaidįo parūpintu žvejų lai- 
Kud vokiečiai nesusektų, veliu nuo šventosios pakraščių

nešdamas mums 
mirtį, SL Kairys 
tarp kito ko rašė 
reaguoti, bet visą laiką gyvenu 
nuoširdžiu liūdesiu man arti
miausiam žmogui... Gera bent 
tas, kad Onutei buvo lemta 
grįžti iš Sibiro Tėvynėn, dar 
kiek pasidžiaugti savais žmo
nėmis ir namie atsiskirti sugv 
veniniu... Gyvensiu atsimini
mais. iri ne visiems lemta turėti 
savoje atmintyje tiek šviesų 
žmogų su reto gerumo širdimi, 
kai j) buvo Onutė. Mane jos at
minimas įpareigoja pateisinti 
mūsų išsiskyrimą Lietuvoje... 
l’as bus man ir nusiraminimas, 
jei pajėgsiu toliau su darbu 
stumtis”.
2. Alsiminimų rasiĮinas ligos 

grėsmėje ir poveikyje
Atvykęs į JAV. SI. Kairys ap 

sigyveno Brooklyne pas Petniū 
mis (Juozas Pclniūnas yfa SI. 
Kairio sesers sūnus), kur rado 
labai šiltą aplinką ir tikros at
gaivos po daugelio vienumos 
melų, 
apšilti 
pastogėje

Sunki dalia paliel 
te Rainiene. Netrukus ji imta 
persekioti: 1945 m. pradžioje 
suimtą, palaikytą dvi savaites 
kalėjime, bet paleista, o 1948 
m.' sųim ta ir išJ Sibirą, 
tik 1951 X. 17 atvyko į JAV. 
biro, tremties iškankinta, 19Š7 
m. sunkiai susirgo, 1958 mr.ha- 
landžio mėn. Kaune padaryta 
žarnų operacija, VI 10 ją ištiko 
pirmas smūgis — kraujo išsi-. 
liejimas į smegenis, o Vi. II po 
antro smūgio mirė. Palaidota 
VI. 13 vakare Petrašiūnų ka
pinėse šalia savo tėvų.

Žmonos mirtį St. Kairys ne
paprastai išgyveno, kad ir ban 
dė kietai vyriškai laikytis. Pra 

apie Onutės 
1958. VI. 28 
“Nesu ūmus

balandžio gale 
Lietuva” (480 
SL Kairio ran. 
jau pasidalijo 

savo įspūdžiais: 
atsiminimus rašiauCOGNAC

•:radi

kaip savo laiku Kaune. Bet net 
rukus St. Kairį pribloškė skau 
di žinia apie jo žmonos Onu
tės mirtį. Su* gilia širdgėla iš
vyko atsigauti vasarai j Pak- 
nių ūkį prie Thompson©, Conn. 
Jaudio jį įr kiek anksčiau gau 
tos žinios apie artimųjų mirtis 
Sibire ir Lietuvoje. Sibire jis 
neteko savo sesers Benedutės 
Aleknienės, brolio Jono iš Tru 
mbatiškio bei jo sūnaus Anta
no, o Lietuvoje — sesers Pet- 
niūnienės ir jos dukters July
tės. Todėl iš Trakų, kaip kad 
buvo vadinamas Paknių ūkis, 
1958. VIII. 29 man rašė: “Pra
dėjau net kai ką. rašyti tolimes
nei atsiminimų tąsai. Nevisuo 
met man gerai sekasi, savotiš
kai paaištrėjęs jautrumas ap
linkai ir noras būti vienam. 
Manau, ateityje atgausiu dau
giau lygsvaros”.

1959 m. gegužės mėnesį St 
Kairys vėl praleido pas mus 
PhiĮadelphijoje, kruopščiai rin1 ~ Žinoma, aš.esu pas jus buvęs keletą kartų; kai dul
kdamas medžiagą II atsimini- bote geležinkelio stoties muitinėje ir gyvenote stotiės 
mų tomui. Bet šį kartą Stepo.'gatvėje, prie“Maisto” fabriko. Aš ateidavau su VI.'Tu-

tok-s z&u> kuris buvo jūsų sūnaus Šarūno krikšto tėvaši. ^^1^ 
Taip netikėtai susitikome ir nuoširdžiai ošiančiame

pušyne pasikalbėjome. Tai buvo Viktoras Lunga, kuris 
dabar gyvena Čikagoje, bet, kaip pensininkas, nuvažiuo
ja atostogų .ir pusmečiais-išbūna Vokietijoje-pas gimL 
nes ar pažįstamus, nes ten jam geresnis klimatas, ypač

jinio grįždavo pavargęs, jau ir 
dienos metu buvo reikalingas 
poilsio, bet šiaip buvo nuosta
biai ramus, kantrus, lygus, vi
sad švelnus, pokalbiuose taik
lus savo pastabomis apie atski metu
i'us asmenis ar įvykius.

Vasarojo vėl Pakniuoše, kur 
buvo užbaigęs apie pusę II to
no atsiminimų, čia perskaitė 
ir ką tik išėjusius K. Žuko at
iminimus “Žvilgsnis į praeitį”. 
Mūsų, kariškių- atsiminimus 
šiaip trumpai apibūdino savo 
1959. -VIII. 21 laiške: “Turiu 
iš viso pasakyti, kad skaityti 
atsiminimus mūsų generolų ir 
net pulkininkų labai linksma, 
žmogus vis labiau įsitikini, kad 
jei tų generolų nebūtinie turė
ję, tai nieko nebūtume turėję, 
net ir tos pačios Lietuvos”.

1960 metai St Kairiui buvo
labai nelaimingi. Metų pradžių mOj vakare kunigas dar pasuko per lietų į užmiestį, kur 
je po smūgio ilgokai išgulėjęs nupirko viename fabrike kramt6nios .gumdš-dįri^a':pa-- 

žu jau pradėjo vaikščioti, šiek 
tiek rašinėjo atsiminimus, bet 
lapkričio gale vėl sunkiai su
sirgo ir XI. 2 buvo amputuota 
koja iki kelio. Jau iš poilsio 
namų Smithtowne, N. Y- apie 
atsiminimus 1961. I. 15 šiaip 
rašė: “Susirgdamas atsimini
mus palikau pusiau baigtus ir 
daugumoje rankraštyje. Rank 
rastis, kas ir parašyta, ne vis
kas paties peržiūrėta. Nebaig 
ta rašyti eilė skyrių, kai kas iš 
man esminio. Viską perdaviau 
Bieliniu! su prašymu.parūpinti 
rankraščio perrašymą, kartais 
peržiūrėjimą... Ar bus likimo 
leista užbaigti man pačiam, 
kas norėtųsi užbaigti, kas gi 
dabar galės pasakyti. Kiek li
kimas buvo iki šiol man palan 
kus, tiek į mano gyvenimo ga 
lą, berods, nori būti žiaurus”, 
Ir iš tikro, liga ilgokai laikė 
jį prisegtą prie lovos, tik vė
liau kiek atsigavo, bet atsimi
nimų jau nebegalėjo kaip rei
kiant tvarkyti. Tat jo ir K. Bie 
linio prašomas, sutikau reda
guoti II atsiminimų tomą. Kai 
kurie anksčiau rašyti skyriai 
nesudarė sunkumų, bet ligos 
metu tvarkytoje medžiagoje pa 
sitaikė nemaža pasikartojimų, 
netikslumų, neišbaigtų vietų ir 
pan. Todėl teko, kiek buvo įma 
noma, aiškintis su juo pačiu, 
pašalinti visokius trūkumus, 
sujungti atskirus skyrius ir kai 
ką visai iš pagrindų pertvarky 
Ii. Ir 1961 m.
knyga “Tau, 
psl.) pateko į 
kas. Gegužyje 
su manim 
“Nors tuos 
jau ligos paveiktas, gal ne tai 
jau savyje kofteentruotas, gal 
nebe taip pajėgus mintis, gal 
vojimą valdyti. ,kai pačios min 
ties gajumas, “šviežumas” jaįi 
buvo nebe toks kaip prieš su
šilsimą. galėjau tikėtis, kad tas 
viskas padės savo ; 
ant viso mano rašink

(Bus daugiau)

Stepono Kairio senatvės dienos
Rašo PROF. JONAS PUZINAS

\ mose Lietuvos žadintojų
ų eilėse”, Juozo Audėno 

t e pono Kairio rezistencinę 
ir dr. inž. Jurgio Gimbu-

. Steponą Kairį, kaip uni- 
lieto profesorių. Dabar 

: me iš to pat “Varpo” nr. 
dr. Jono Puzino str. apie 
airio senatvės dienas ir

mirt'. ■ Mūsų spauda turėtų visuome-
Arie Kiprą Biėlinį buvo ra--nei dažniau priminti šių tautos 

jyta “Akimirkų” hr. 25, kur pa- vyrų veiklą ir reikalą jų atmintį 
brėžta, kad K. Bielinis visuomet įamžinti, pastatant Lietuvių Tau- 
buvo greta Stepono Kairio, per tinėse kapinėse, Chicago j, jiems 
M metų jie buvo neišskiriami tinkamus paminklus.

Palaiukios atsiminimų reccn. 
zijos spaudoje skatinamai^vei 
kė SI. Kairį ir jis jau 1958 m. 
vasario mėn. pradėjo kaupti! 
medžiagą vėlyvesnių laikotar- 

|m> daugelio vienumos pio atsiminimams, čia jau ypač 
Nesuspėjo kaip reikiant nebegalėjo apseiti be Peusilva 
malonioje savo giminės nijos univensileto Inhliotckos, 

kaip tuoj buvo įsu- juoba, kad periodika ir archy 
lietuvių politinį darbą, vu tebuvo galima naudotis vie 

račiau netrukus užklupo jį Ii- toje. Todėl tų melų visą gegužės 
gos. 1952 m. gale jį pirmą kar. mėnesį gyveno pas mus Phila-, 
lą išliko smūgis — kraujo iš_ įlelphijojc ir tiuliui r dirbo tai 
siliejiinas į smegenis. Paraly- bibliotekoje, tai namuose, čia 
žiaus paliesiu veido dalis pa
mažu išsilygino, bet ilgą laiką 
ii vardino sčdimo'o nervo 

’ii*i>r i Apuiažino politinio 
«'a 1 o dozę ir. Ik'IiI kiek po li
gos atsigavęs, nemaža laiko 
skyrė “I)arlM>” redagavimui ir,

mielą geradarį kunigą: . ' '
— Ar turite einamąją sąskaitą banke užjūry, nore-* 

čiau palikti auką, išrašant Čekį? - -.J
Nuoširdaus būdo kunigas nustebęs žvilgtelėjo i ma-Įt 

ne ir tarė: e --
— Aš neturiu piniginių sąskaitų bankuose, kaip-dau^ 

gelis žmonių turi. Savo, algą skiriu pragyvenimui ir li5\ 
teratūrinei spaudai. Aš gyvenu ir su pasišventimu* dir-* 
bu Dievui, bažnyčiai, lietuviams ir Lietuvai. Kai mirsiu,^, 
p. Karuža, — žmonės ras mano bute krūvas, literatūros 
ir tik kun- Šarkos plunksnas... ‘ ’ * . n f

Skubiai atvažiavome į geležinkelio stotį. Atsisveiki
nu savo globėją kun. Vaclavą. Jis sėdo 7 vai. į traukipį 
ir išvažiavo pas kun. dr. J. Avižą, o aš 15 min. vėliau Sė
dau į kitą ekspresą. Tariu sudiev Hamburgui, kuris ma- į 
no vizito metu buvo lietingas, šaltas ir nemalonus. Trau
kinys išriedėjo iš miešto plačiausius;Vakarų Vokietijos Į 
lygumų lauras, miškus baladodamas 'taktą — tra-tata- y 
tradi-tratata tradi..

antspaudą buvo nįūri, lietinga.
(Bus dauglan)
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Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė Chicagoje, 

savo namuose, 2417 West 43 Street,

STATOMA JUOZO NEMUNĖLIO
2-.JŲ VEIKSMŲ DRAMA

SIBIRO VERGAI
ir kviečia visus dalyvauti. SEKMADIENI, SPALIO 24 DIENĄ, 

3 vai. popiet

Vaidiną šaulių Teatro artistai: . J’ J* 
į Y Režisuoja Olšauskienė,, ; ♦.

Kviečia pamatyti tuos žiaurumus, 
tremtiniai įvairiose priverčiamojo

Sibire.

kuriuos iškentėjo 
darbo stovyklose

Artimo meilė tegul lydi mus... tekusiems į vargą, savo mieliems
Šių metų spalio mėn. 14 d. 7 

vai; vakaro, savo labai gražioje 
rezidencijoje, šimtmečių ąžuolų 
pavėsyje, naujai išrinktasis Bal- 
fo valdybos pirmininkas Stasys 
Surahtas sukvietė visus kitus 
valdybos narius — vicepirm. 
Petrą šerną, 2-rą vicepirm. Au
gustiną Kapačinską, sekretorių 
Stasį 'Likusį, kasininką Vincą 

. KeršĮir narį p. Bronę Morienę.
Apart Balfo valdybos buvo pa

kviesti ir buvę senieji Balfo vei
kėjai: Augustinas Pocius, Ka
zys-Rutkauskas, Kazė Jameikie-

broliams bei sesėms.
Kas skaitote spaudą,- tas ži

note kiek Balfas yra padėjęs 
vargstantiems. Kaip jau yra vi
siems gerai žinoma, jūrininkui 
Simui Kudirkai ir šeimai. Pra
nui ir Algirdui Bražinskams ir 
daugel kitiems. ...
Balfo veikėjai, bei aukų rinkė

jai jokio atlyginimo negauna, 
dirba savanoriškai iš pasišven
timo ir įdėjos.

. Neklausykite pletkų bei šmeiž
tų, tai yra juodašimčių, raudo
nųjų pasamdyti batlaižos, kad 
mus vienus prieš kitus sukirši

nę, Giedrė Špokaitė ir Irena Pe-' nūs — supiudžius. Tai yra rau- 
. trutienė. Gaila, neatvyko dak- donųjų banditų —^rusų komu- 

taras Valentinas Plioplys.' ■ nistų pirmas v tiks tikslas. Ne-
Balfo valdybos posėdis vyko pasiduokime raudonųjų propa- 

labai darnioje nuotaikoje. Soli
dariai, pasitariant su senaisiais 
Balfo veikėjais. Toks plačios 

' apimties posėdis vietos Balfo 
veikloje yra tik pirmas kartas. 
Kadangi posėdis vyko solidariai 
—sklandžiai, be prieštaravimo, 
tai vienbalsiai nutarta, kad nuo 
šių metu spalio mėn. 21 d. vyk- 
domas Balfui auku rinkimas. . . . , . . ,. . < ,/m . . . . , . . šiai patys turi pasitikrinti savo no, nes savo rašinyje neradau(Tęsis apie menesj laiko). Au- 1
kas renka šie asmenys: Stasys 
Tikuišis, Petras šernais, Augus
tinas Kapačinskas ir Vincas Ker
šys.

Tuo pat laiku rinkėjai pąpra- 1 mininkė p. Br. Molienė su būriu 
šys nors kokį daiktelį dėl laimės padėjėjų pagamini kuo skaniau- 
šulinio. Į sius pietus, o p.' K. Jameikienė

Taigi, ieli broliai ir sesės lie- su padėjėjais tvarkys laimėji- 
tuvįai, kai į jūsų duris pasibels mus. O tų laimėjimų bus gerų ir 

. aukų rinkėjai, nepagailėkite viė- .vertingų.
no kito doleriūko. Aukokite kiek Prašome iš laiko'Įsigyti pietų 
kas išgalite, kad pagelbėjus pa- bilietus, kurie bus gaunami pas

A. ZUJUS

Vasarai baigiant

Pono Juozo šmotelio ilgoko ra- bingus amatus! Ir iŠ viso žo
linio “Pastebėlės prie Zujaus pa- džiai kurpius, ir kepėjas pami- 
stabų” esmės ir tikslas glūdi pa- nėti tik mano rašinio antraštė- 
skutiniame sakinyje:

“Ponas Zujus yra geras lie-' 
tuvių gramatikos ir sintaksės

zacija, bet šalpos. Kaip velniai žinovas, geras šachmatų žaidė- 
bijo kryžiaus taip komunistai bi- jas — aš lenkiu galvą prieš jį, 
jo Balfo, šalpos organizacijos. — bet ir jis neturi teisės kabi- 
Išvada aiški: jie -kitus varo į nėtis prie kurpių ir kepėjų”. .
psichiatrines ligonines, pirmiau- Į Tai mane šiek tiek nustebi-

gandai, vietngai dirbkime arti
mo meilei.

Mes visi gerai žinome, kad 
Balfaš yra ne politinė organi-

protelius

matematikos mokytoją bei pro- jų tarime vyrauja . angliškai- 
fesorių, tai aš būčiau buvęs jam I amerikietiškos intonacijos su 
didžiai dėkingas! Bet šachmati-.garsų nutęsimais, kuriuos aš 
ninkas?!

i protelius ■ j nė vieno žodžio, įžeidžiančio
’ | Pabaigai aukų rinkliavos, lap- kurpius ir kepėjus bei jų gar- 

kričio mėn. 21 d. lietuvių klubo ------- _ —.
j žemutinėje salėje ta virtinuku valdybos mrius

(kaldunų) pietus. Vyriausia sei-1 Savo auka ir atsilankymu pri
sidėsite prie šalpos darbo — 
prie artimo meilės.

Pergyvenę tremtinio vargus 
šiandien prisiminkime savo pra
eitį. Nes šiuo metu esama ge
rokai .prasigyvenę, nepagailėki
me vieną kitą žaliuką vargstan
tiems. • - ■■

Baigdamas apeliuoju Į jūsų 
širdis ir prašau, artimo meilė te
lydi mus.

•Rair formula JIB is Patėaled-Gtstrantėed in Switzerland and' Ut 
Registered in USA, CasadA, JSw»®e. It eurea Dandruff. Falling 
Hair, Itching scalp, Splitting ends, strengthening HAIR, Boot 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 
will never be BALD dr GREY. 10«% Guaranteed. Listed in’ 
Druggist' Red-Blue. Book. Drug’s-Chemlst . Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J J, 2557 W. 6Mh St, 1640 W. 47tb St, So. 50th 
Ave. & 14th St, Ciceso, HL, 1117 N. Ashtori Ave^ 2834 No. 
Milwaukee Ave^ CUctigO, BEL- JIB Medicine Liquid 8 ozų 
16 week supply r- $6.00. Money Order, postpaid. Send Todayt

Augis

j e ir motto!
i Jei ponas J. šmotelis būtų 

; kiek atidžiau perskaitęs mano 
motto, tai jam būtų buvę aišku, 
kad nei rusų didysis pasakėčių 
autorius, nei aš nępeikiame kur
pių ir kepėjų aplamai, o tik tuos, 
kurie griebiasi ne savo amato, 
būtent, kai kurpius imasi kepti 
pyragų, o kepėjas siūti batų! 
Tad apie “kabinėj imąsi” iš viso 
negali būti jokios kalbos!

Be to, juk aš tą motto taikiau 
ir pačiam sau, nes pabrėžiau, kad 
“kišu nori ne į savo sritį”!

Manau taip pat, kad p. J. šmo
telis, būdamas už mane šiaip ar 
taip vyresnis1,* neturi lenkti gal
vos ties manim, kaip ties (taria
mu !) gramatikos žinovu ir “ge
ru”- šachmatininku! Tokių gra
matikos žinovų, o ypač mano 
stiprumo (o, gal, silpnumo bū
tų tiksliau ?) šachmatininkų yra 
tūkstančiai, jei ne milijonai. Jei į 
p. J. šmotelis būtų užsiminęs 
apie mane, kaip matematiką ir

Ponas J. šmotelis klausia: kur 
dingo inteligentai, žurnalistai, 
mokslininkai ? Drįstu įsivaiz
duoti, kad sugebėsiu atsakyti į 
šį klausimą. '

Vyresnieji, baigę mokslus dar 
caro Rusijoje, nejučiomis įtaigo
jami rusų kalbos, ir todėl atsi
randa žodžiai, kaip antai: “pA- 
licija, kAmbinacija, kAridorius, 
kur tai, kada tai, tai-tai (pa
vyzdžiui: aš tai skaitau, tai ra
šau, tai ilsiuosi — čia visur vie
toje tai tinka Sa), h* pan. Ma
no amžiaus, o ypač jaunesni, 
spėjo “persisunkti” anglų kal
ba, ir dėl to atsirado žodžiai: 
“kreditas” — prasme nuopel
nų pripažinimas, o taip pat (uni
versitetuose) studentams duo
damas įskaitas, “familiaraus” 
prasme įprastas, “konservatori
ja” prasme šiltnamis ir t. t.; o

juokais vadinu pastaugimais.
Cituoju dar vieną pastraipą iš 

p. J. šmotelio rašinio:
“Ir gyvoji kalba turi įtakos į 

raštą, žemaitis galvoja, kalba 
ir rašo truputį kitaip nei kap
sas; o aukštaitis nuo Zarasų — 
dar kitaip. Kas turi teisę jų kal
bą bei rašybą suvienodinti?’’

Na, tą teisę pasiėmė kalbinin
kai ir gerai padarė. Bene kiek
viena tauta be tarmių turi ir 
— visiems bendrą — taip vadi
namą literatūrinę kalbą! Kai a. 
a. Barauskas skaitė sykį Jauni-

May F. Sf/non, Chairman

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

?J . .. . ___
j JIB LABORATORY, 1437 So. Ave, CICERO, ILL. 80650

A ’ PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

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

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

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

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

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS

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

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 adresu:

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

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI JDOMIUS 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. ------ ------ ---------- ----------- ------- ---

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

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

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

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

$3.00
$2.00

$2.00

Jau kuria laikas atspausdintą Ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chieagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi na

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmin^*, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir Intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas'stilius, gjrva 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 $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 į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, Uh 60608

r VĖŽYS IB POLITIKA
Cancer‘and politics platų ir 

vaizdais iliustruotą straipsnį 
įsidėjįk Slėel fl-abor savo rug
pjūčio mėnesio numeryje. įdė 
ti vaizdai rodo, pramonės;, sun 
kvežimiu ir kt. Būdu nuolatos 
teršiamą orą ir vaindenįi kuriš 
sukelia žmonėse vėžio ligas. ’ •

EPĄ (Evirpnmental Protec
tion Agency) federalinės, vals 
tijų. ir niiestų įstaigos kovojau 
čios su aplinkos tarša tik tuš
čiais žodžiais, bet praktikoje 
tik labai inažąj.' ką.vnors šioje 
srityje nuveikįanęįos,

Maišto pramonėje naudoja-
mo Centre žemaitiškai, prisipa- mi raudoni dažnai No. 2 yra 
žįstu, bent pusės nesupratau ir, (taip pat vėžio ligos kėlėjai. Jais 
kai mano žmona juokėsi, man 
nebuvo aišku, kas gi čia juokin
ga!

0 jau vokietis bavaras arba 
švabas visai nesugeba susikal
bėti su berlyniečiu!

Taigi, suvienodinta literatū
rinė kalba vis dėlto būtinai rei
kalinga...

Dar pastebėsiu, kad p. J. šmo
telis, pacitavęs keletą ištraukų 
iš senųjų lietuvių autorių raš
tų, kažkodėl nepateikė nž vieno 
pavyzdžio iš mano straipsnio, ku
riuo būtų įrodęs bent vienos ma
no pataisos klaidingumą!

dažoma mėsa ir jos produktai, 
ledai, konservuoti ar šaldyti, 
vaisiai, sultys, skysti vaistai, 
kosmetika, saldainiais,, minkš
tieji gėrimai, net ir kaikurie ai 
koholiniai gėrimai. Kava su 
išimtu iš jos kafeinu irgi yra 
toks pats bru.cįaSj.. kenkiantis 
sveikatai.

Patys žmonės turėtų susipras 
ti ir vengti kiek tik įmanoma 
tų gražiai raudonai padažytų 
maisto- air gėrimų produktų, nes 
jie yra tikroji giltinė žmogaus 

! sveikatai pakirsti. J. J-tis

Nauja lietuviška radijo programa 
LIETUVOS AIDAI '

prasidėjo birželio 4 d. ir yra kiekvieną penktadienio vakarą 
nuo 10 iki 11-tos vai. iš W0PA stoties 1490 AM banga.

Programos vedėja Kazė -Brazdžipnytė, 2646 W/71 St.,
Chicago, Hl;60629 Tel. 778-5374. .< A

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-

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-

na, neša nuošimčius nuoį,mėnesio pirmos 
dienos. . . . *1^. i

Išduodami .Gettifikatai, kurią- neša iki 
. *- w__ i _. • ■ ■ i* i

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo. - 1 ‘

Investavimo knygelės sąskaitos, neša

NIVERSA

ir

' 1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINT] DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metai*. . ' TEt"421-3070
- . Įataigo* pietuose kiemą* aotomobfliam* pastatyt!

NAUJIENOS, CHICAGO • 1*74
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ji nuversti, sužinojo su Pekino ir kitų garnizonų karo į gus. Siekia^panaikinti BALTĄ, 
vadais ir pats ėmėsi priemonių radikaliems pervesminin- 
kams suimti. Mao Cetungo žmona nemanė, kad Hua 
Kofengas drįs suimti ją pačią ir kitas politinio biuro 
narius, bet jis taip padarė.

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Ratos:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. S8.50 per 3 months. In 
other USA localities $36.00 per year. 
$14.00 per six montas. $7.00 per 
three months. Canada >30.00 per year; 
other countries $3LOG* per year.

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

$7.50
$2.50

Kanadoje:
metams -_____
pusei metu ___
vienam mėnesiui

$30.00
$18.00
$3.00

Dienraščio karnos:
Oūca^oje ir priemiesčiuose: 

metams ---------------------------  $30.00
pašei meOž _______________ $16-00
trims mėnesiams _________ $8.00
vienam mėnesiui __________ $3.00

Užsieniuose: 
metams ____

pusei metu ___
vienam mėnesiui

$31.00
$18.00
$4.00

Esami 1# B-nės vadovai — 
frontininkai, būdami mažumo
je siekia primesti savo politi
nius įsitikinimus .visai išeivi
jai; atseit, siekia partinės dik- 

Jeigu radikalai bandytų kelti suirutę Kinijoje, taftatūros. Jie savo šk> siekio he. 
polidjos ir karo jėgų būtų greitai likviduoti. Kinijos ka- atsisako, jį iniršingai vyko, ne 
ro vadai yra labai susirūpinę sovietų karo jėgoms, nuo- Sūrint, kad laisvės krašte siek
iat. trankiamnms i Kiniins nasioni. Ji* nnornli IairH sniru-!^ įgyvendinti diktatūrą yra 

tik utopija...
Tatai liudija, kad su dabarti 

niais L. Bendruomenės vado
vais joks susitarimas neįmano
mas. Nežiūrint šitų visų nei-

tės pačiame krašte, kada gręsia Rusijos pavojus.
Laisvasis pasaulis galėtų būti patenkintas, kad Ki 

nija šiuo metu pajėgė išspręsti svarbią problemą, pasta
tydama krašto apsaugą pirmon eilėn. Tarpusavius nesu
sipratimus galės spręsti, kai nebus pavojaus.

Kitose JAV vietose: 
metams---------

pusei metu -------

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So, Halsted SU Chicago 
UI. 60608, Telet HAymarket 1-fllOO.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad paveiksle ma
tome šokly salės papuošimus, bet tikrenybė yra kito
kia. Ohio valstijoje, Toledo mieste yra dirbtuvė, ku
rioje gaminami mikro elektriniai padidinamieji "stik
lai"'. Paveiksle matome miglos lašelius, 3,000 karty 
padidintus ir besikaunančius prie pirmo sutikto lapo.

Kinijos komunistų partijos politinis biuras, vado
vaujamas komunistų partijos pirmininko Hua Kofengo, 
ne tik suėmė politinio biuro keturis narius radikalus,

Pekino Japoniją ir Hongkongą pasiekiančios žinios, kad 
didelė komunstų partijos narių dauguma nenori Mao 
Cetungo žmonos vadovaujamų radikalų siūlomų refor
mų.

Patį didžiausią vaidmenį radikalų izoliacijos proce
se atliko dabartinis partijos pirmininkas Hua Kofengas.) 
Jis pritarė Mao Cetungo žmonos Chiang Cing pasiūly-Į 
mui atleisti iš pareigų nuosaikų premjerą Teng Hsiaopin 
gą, bet jis nenorėjo, kad jis būtų koliojamas ir baudžiamai 
Mao Cetungas pritarė tokiam nutarimui ir patarė jį 
laikyti namų arešte.

Mao Cetungo našlė planavo Hua Kofengą paskirti 
paties Mao Cetungo pareigoms, o prempero vicepremje
ro pareigoms norėjo paskirti vadinamos Šanchajaus gru
pės narius. Hua Kofengui pavyko nustatyti, kad našlė, 
siekdama savo asmeniškos galios, suklastojo kelis Mao 
testamento žodžius ir pradėjo ruošti perversmą prieš;
Hua Kofengo vyriausybę. Hua Kofengas, pasitaręs su Prieš buvusį finansų ministerį Mao Cetungo našlė se

niai galando dantį, gamino prieš, jį plakatus, bet pats 
Mao Cetungas įsakė; jo neliesti ir nešmeižti. Mao Cetun-

jo. Jo žinioje buvo kituose garnizonuose laikomų Kini
jos kariuomenęs vadai. Jis įsakė kariams klausyti prem
jero Hua Kofengo patvarkymu, glaudžiai bendradar
biauti su vyriausybe ir suimti visus radikalus, planavu
sius padaryti perversmą visoje Kinijoje.- Kariai žino, 
kad sovietų valdžia koncentruoja kariuomenės dalinius 
visame Kinijos pasienyje ir bet kuriuo momentu gali

vadai įsitikinę, kad jie galėtų suvaldyti Kinįjon besiver
žiančius rusus. Kinija taip pat turi atomines bombas, ku
riomis gali pakenkti rusams. Rusai nepajėgs visos Ki
nijos užimti, o iš kalnų besiveržiantieji Kinijos kariai 
galės padaryti rusams žalos. Kiniečiai yra įsitikinę, kad

Vieton suimtų politinio biuro keturių narių, į jį bu
vo išrinktas Li Hsienien.- Jis buvo vicepremjeras Čiu En- 
lajaus laikais. Be to, jis buvo Kinijos finansų ministeris, 
Li Hsienien visą laiką buvo didelis radikalų priešas.

Pekino karo vadovybe, ryžosi imtis priemonių prieš 
svarbiausius perversmo ruošėjus. Jis įsakė suimti pačią 
diktatoriaus našlę ir kitus tris politinio biuro narius. 
Suėmus pačius pagrindinius perversmo rengėjus, buvo 
sukviestas politinis biuras,- kuris patvirtino vyriausybės 
padarytus žingsnius ir patvirtino Hua Kofengą ne tik 
partijos pirmininko pareigoms, bet kariuomenės vyriau
sio vado ir premjero pareigoms. Iki šio meto Hua Kofen
gas buvo pats galingiausias Kinijos valdovas, kokį kinie
čiai bet kada yra turėję. Tvirtinama, kad Mao Cetungas 
neturėjo tokios didelės galios, kokią praeitą savaitę tu
rėjo Hua Kofengas. Jis pirmiausia susitarė- su paties 
Pekino karo vadu, gen. Chen Hsilien. Jis tas pareigas 
seniai ėjo, dar Čiu Enlajaus paskiras. Jis pritarė radika
lų areštams ir izoliacijai iš visų įtakingesnių valdymo 
pareigų-

Kinijos maršalas Jen Čienjing taip pat nemėgo ra
dikalų. Jis nenorėjo kišti politikos į karo jėgas, bet tu
rėjo pakęsįti buvusio partijos vado žmonos vedamos po
litikos, o apie “kultūrinę revoliuciją” ir klausyti nenore- Hua Kofengas, pajutęs radikalių elementų pastangas

lingas atsargas užsienio prekėms pirkti.
Paskutiniais pranešimai iš i Pekino. sako, kad Kini

jos politinis biuras paskyrė LiHsienieną, kuris, taria
si su įtakingesniais- žmonėmis ir; planuoja sudalyti nau
ją kabinetą. Kol nauja vyriausybė bus sudaryta, tai kraš
tą ir toliau valdys Hua Kofengas ir baigs apvalyti par
tiją nuo radikalių elementų. Kinijos karo vadai noriai 
bendrabariavo su liHsienien ir mano, kad ateityjejiems 
vyks su juo dirbti. Maršalas Jen čienjing paskirtas nau
jai sudaromos vyriausybės vicepremjeru.

Vyriauja įsitikinimas, kad Hua Kofengas, Mao Ce
tungo paskirtas premjero pareigoms, padarė didelį 
žingsnį Kinijos politinėms kovoms stabilizuoti Radika
lus elementas, Mao Cetungo žmonos vadovaujamas, pla
navo pagrobti Kinijos vyriausybę, bet jiems nepavyko.

RIMTOS SVARSTYBOS LIETUVIŲ 
BENDU0MENĖS REIKALU

I 'x(Tęsinys)
Jose tarybos rinkimai buvo 
nedemokratiški, nė statutiniai: 
buvo išstatyta kandidatų ma-

Jžiau, o tapo “išrinkta” net in po 
kelis daugiau. Paliudijęs fak
tą gana trankiu balsu paklau
sė: “Sakykite, kur demokrati-

■ ja Įkur koks teisingumas L.
• Bendruomenėje, kokia galimy Bendruomenės reikalą vykusių 
įbė dirbti vieningą darnų dar-. svarstybų išvestinė 
bą drauge su šitokio nusiteiki
mo žmonėmis?

Inž. Rimkus, tarsi visai ne
girdėjęs, ką prieš jį kalbėjusio 
ji liudijo, tarsi nuo mėnulio 
nukritęs, porino savo ir tiek. 
Sakė: “Aš pasisakau už geres
nę Bendruomenę; verskime blo 
gus vadovus, rinkime gerus ir 
vieningai darniai veikime”. Pa 
sakė, kad tik chicagiškiai kelia 
peklą, atseit nepasiduoda fron 
tiiiinkų diktatui... o periferi 
jose ramu ir darna..

Statybininkas Šimkus, dar 
nesenai įšokęs į Bendruomenės 
veiklos lauką, stojo ginti dabar 
tinių L. B-nės vadovų pozijas} 
•juos teisinti. Jis paklausė, ku
ri Bendruomenės vadovybė 
siuntė art pritarė siųsti vaikus 
j..Lietuvą, į pionierių: stovyk
lą? Jam atsakymą davė pati 
auditorija kuone choru. Pasi
girdo balsai’: Na sakyk, o kuri 
L. Bendruomenės vadovybė vie 
šai užprotestavo, kad vaikai ne 
būtų vežami į pionierių stovyk’ 
lą?. .. Inž. D. Adomaitis pa
kartotinai tvirtino, kai Lit. mo 
kyklas steigia, išlaiko tėvai. 
Tautinių šokių šventes organi
zuoja Tautinių šokių institu
tas ir t. t Kad Bendruomenės 
vadovai uždeda tik Bendruo
menės etiketas. Giliu pasi
piktinimu pasakė, metė. kalti
nimą bendruomenininkams, 
kad jie į Tautinių šokių šventę 
pasikvietė JAV prezidento žmo 
ną ir ją pine salės durų pike
tavo. šitokį veikimą jis pava-

i (lino tik cinizmu, bet ne kultu 
rine veikla. Buvo ir keli kiti 
kalbėtojai, kurie rezonavo iš- 

: vardintųjų pasisakymus, žu- 
Į rn. V. Kasniūnas, svarstybų mo 
j deratorius, užsklęsdamas deba 
tus — svarstybas pasakė:” Da
bar sužinojome, kokiame kely
je esame ir ko siekiame.”

ti visuomenė dairosi, nepame
ta vilties turėti vieną darnią 

|ir patriotinę L Bendruomenę, 
i Tenka tik palinkėti visiems 
bendruomenininkams šalto pro 
to, tautinės atsakomybės, laiko 
ir palinkos sąlygų supratimo; 
gilesnės politinės išminties; 
reikiamo nespekto kitaip gal
vojančiam. Tuomet gal ir bu* 
galima surasti kokį nors susi
tarimą: baigti beprasmiai nai 
kinti turimus labai ir labai ri
botus kaip fizinius, taip ir į>si 
chinius išteklius ir dar kukles
nius finansus.

[. Debatų svarstybų išvestinė Radiacinė medžiaga 
'maždaug yra šitokia: Esami L.
i B-nės vadovai nevygdoL. Ben

mokratinro, teisingumo -prin
cipo. Nevykdo Lietuvio char- 
tos. L. Bendruomenės vadovai 
ieško sendėrio su Lietuvos oku 
panto patikėtiniais, nuolai
džiauja okupantai: dnblikuo-

Chicagoje
ČIKAGA. — Prieš 30 metų 

15-kos akrų Reed-Keppler par
ko plote buvo pakasta Radia
cinės medžiagos i— atmatos, ku
rios ir šiandien patikrinus, yra 
aktyvios. Sveikatos departamen
tas, turėdamas tokius davinius,

vėiklai skirtus Vasario šėsio- matas iškasti- i-r pašalinti j suk
lik tosios Lietuvos Nepriklauso gesnę ir mažiau žmonėms pa
mykęs šventės minėjimo pini- vojingą vietą.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to savvecdarhd

see us for 
financing. 

At OUR LOW RMB

Mūsą savitas pasaulis
— Neblogai ir tai, — juokavo Sakalas. — Dabar 

aš esu tavo tikras belaisviss koks skirtumas, kad tik da
bar man leidus, surišai mano rankas. Mano širdį jau 
senai laikai sukaustytą. Tai net smagiau, kai ir ran
kos surištos. Padėk užlipti ant žirgo.

Sakalui užsėdus, užlipo ir Ledyną. Jie abu jojo at-

rankas ir pasikeitė vietomis ant balno — ji atsisėdo 
priešakyje ir tarė:

Išdaiga už išdaigą, mano mielasis grobike. Tu 
nemanei, kad aš tau leisčiau eiti su surištomis ranko
mis pro sargybinius. Bučinį gausi tėvų akivaizdoj a, tu 
šelmi moterų vagie!

— Ledyną, tu esi tikra dievaitė ir būsi mano žmo-
na

Tai kaip, ar gerai būti pavogtam? — paklausė

— Nepaprastai malonu. Tik jaučiu mažą skirtumą. 
Aš tave pagrobiau, tau visai to nenumanant o tu man 
surišai nankas ir pavogei žiauriu ir klastingu būdu; 
tikrai kaip moteris.

Pagailo Ledynai Sakalo. Ji pataisė jo plaukus, nu
kritusius ant veido, priglaudė jo galva, padėjo savo 
smakrą ant jo peties ir, jai pačiai nesuprantamo jaus
mo skatinama, išdykėliškai glaudė savo veidą prie jo, 
tardama:

— l ai niek

— Apie tai dar pagalvosim, — atsakė ji.
6. Sužieduoluvių taurė

Arūnas ilgokai laukęs sugrįžtančios dukters, vos 
suaidėjus trimito balsui, nuėjo prie vartų.

— Ar jums nelaimė įvyko, kad taip ilgai negrįžo- 
le? — tarė Sakalui in Ledynai, kurie, laikydamiesi už 
rankų, ėjo rūmus.

— Sakale, kas įvyko, ar tu nesužeistas?
— Taip, valdove, esu sužeistas į pačią širdį...
— Jeigu karys sužeistas į širdį, laikosi už jaunuo

lės rankos, tai geras ženklas, — tarė Arūnas ir apglė
bęs nebuvėlius, nusivedė į svetainę. Vidujė juos suti
ko motina ir keturi broliai.

I^edyna kreipėsi prie savųjų:

^Faid and 
Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%
INSURED

Mutual Fedefal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, TTITNOK

Pnnt Kazanavsxas, Prendeat Pbme: VTrgiaiB 7«?74T
HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1.

SERVING CHICAGO RND SUBURBS SINCE 1905

— Mano tėvai ir mane broliai, štai mano sužadėti
nis, — iškilmingai ji pranešė.

Visi juos apsupo sveikinti.
Motina su džiaugsmo ašaromis ilgai laikė apkabi

nusi savo subrendusią gulbelę.
Artinas paskutinis apglėbė Sakalą ir tarė:
— Patys narsiausi sakalai ir arai visuomet pakliūva 

į baltų gulbelių nagus...
— Dėkui, valdove, už gerą žodį, šios laimės aš se

nai jau laukiau. Tiesa, aš taikiau žygį su Ledyną į sa
vo pilį, bet pataikiau į Tavo, — šypsodamasis tarė Sa
kalas.

— Nauji laikai, nauji žygiai. Anlra vertus, kaip žy
gis nevyktų, bet tikslą pasiektų, — linksmai pridarė 
Arūnas.

— Taip, motin, aš pažįstu Ledynos būdą.
Arūnas, vaikščiodamas su dukra po svetainę, kal

bėjo:
— Dukrele, tavo žygis buvo gan žiaurus ir karštin-

Ačiū Pnaamižiui, kad jis praėjo niekieno švitinto 
nepastebėtas, kitaip Sakalas būtų visų išjuoktas,

— Atleisk, tėve, veikiau savo būdo įkvėpta. Ai my
liu jį, bet tegu Sakalas nedrįsta pagrobti kalnų Gar
saus erelio prieš jo valią. Taip, tėtuši?

Arūnas nieko neatsakė, tik pabučiavęs dukrą į kak
tą,, nuėjo prie žmonos.

Palemonas papasakojo Bitelei, kaip jis apsupo sa
vo seserį su motiną. Ledyną prisėdo prie jų ir paklau-

mes moterys esame silpnes
nes už vyrus, tai užtai turime būti gudresnės.

Ledyną apkabinus Sakalą. vijo žirgą pilnu greičiu.
Moters kerštas nebūna jai saldus. Be to, jis tik (Kum

pą mirksnį dega, dar labiau išryškindamas jos silpnu
mą. O kartą kam nors kerštą įvykdžius, tampa jo am
žina auka...

Kai Arūno pilyje sutrimitavo apie atvykstančius, 
Ledyną sustabdė žirgą toli nuo vartoj, atrišo Sakalui

- Mano tėvai ir narHūs broliai, šis plėšrusis Sakalas 
pakelėje pagrobė, mane ir ketino nelaisvėje laikyti sa
vo lizde. Bei kalnų dievaitės padedama, aš išsivada
vus iš jo nagų jj patį ‘atsivedžiau į jūsų pilį. Skirkia 
jam pačią sunkiausią bausmę.

— Amžinu belaisviu jį.skiriame!-— sušuko keturi 
broliai

Tada Ledyną priėjo prie Sakalo, apkabino jį ir pir
mą kartą pabučiavo.

Tuo metu pas Arūnus svečruosna atvyko vaidilutė 
Bitelė.' Ji buvo Palemono auklė ir mokino jį tikybi
nių apeigų. Bitelė buvo graži, kaip pirmas pavasario 
žiedas, kukli, kaip tolimiausia visatos žvaigždė ir links
ma, kaip viduvasarį lakštingala. Ji pirrhfatisia iiusilten- 
kė Arūno namų aukurui ir, išsiėmusi iš savo krepšelio 
kvapiųjų gėlių, jas pabėrė ant žarijų Visa svetainė pa
kvipo gėlėmis. .

Kol buvo ruošiama vakarienė, visi didinosi įspū
džiai
eigą Danguolei, kuri niekad spvo gyyenhuertaip’Iink- 
ma i nesijuokė, kaip šį kartą. • ' ■

— Tu tikras vyras, Sakale/Jeigu td nebūtumei bu
vęs kantrus i* pretidgas, tavo pagrobimo žygis galėjo 
baigtis daug blogiau, 
kui, mano busimasis žente.

—O ką judu manote apie mano Šakalą?
— Labai puikus jaunuolis, ~ tarė Bitelė;
— Vikriai kerta kardu ir ant žirgo nepaskutinis, — 

pastebėjo Palemonas in pridūrė, — priimta.
—Jeigu ir judu pritariate, tai aš esu visai paten

kinta.

Ledyna, pataršius PalemonuI plaukus, nuėjo sti 
Bitele pasipuošti sužadėtuvių vakarienei Susiradusi 
motulės skrynioje rudą, kaip tamsus gintaras, skarelę- 

Sakalas, niekam negirdint, išdėstė pagrobimo it margaspalvę juostą, pradėjo puoštis.
— Bitele. žinait .tai motulės jaunautiniai. Ji visuo

met man sakydavo, kad ji norėtų mane -pamatyti jos 
jaunautiniuose psrėffuGse.' - H1' <

— Tai nepaprastai gražu, kai jauna dukra mėgsta 
. _ ... .. *. ir gerbia motinos mylėtus senoviškus daiktus.tarė Danguolė ir pndure, de- - .

(Bus. daugiau).
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gausus ir turtingas dovanomis.
DR. ANNA BALIUN AS

AKIŲ- AUSŲ, NOSIES, 
IR GfeCXLfiS LIGOS

2853 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

1

PIRMYN CHORU viiKiA kad mažai kur pasitaiko. Vien | 
Naujas reži-sgrius dirigentai Uršulė Dambrauskienė do

vanojo virš 300 loterijai pui
kiu dovanų. Puikias dovanas 
atnešė ir dr. V. Balčiūnas, Ven 
cluvienė ir daugelis kitų

Gegužinė pavyko gerai, da_ 
, lyviai laimėjo ne tik po vieną, 
bet ir po keletą dovanų. Gegu
žinę ruošė sudarytas komite
tas, kuris sklandžiai dirbo, pa
sistengė pasitarnauti svečiams. 
Kaip vijurkai sukosi virtuvėje 
Uršulė Dambrauskienė, Sebas 
tijonienė iri jų padėjėjos

Gegužinėje dalyvavo ir ne
mažai jaunimo, kuris smagiai 
pasišoko ir prie laimės šulinio 
išbandė savo laimę. Lietuviš
kais dainos meliodijų motyvais 
Ramonis šokdino visus svečius 
net iki kaktų išrasojimo. Tro 
škulį nuramino J. Laurinaitis 
su talkininkais. Gi B. Sebastijo 
nas maišėsi ir dirbo visur, kur 
tik reikėjo ir darbo jėgų prit
rūko. Laimės šulinį prižiūrėjo 
ir dovanas laimėjusiems atida
vė A. Repšienė, - Balčiūnienė, 
Venckuvienė ir Dubauskienė. 
Gegužinės komitetas visiems 
dirbusiems, laimės šuliniui at- 
nešusiems dovanų, prakaitavu 
sioms virtuvėje šeimininkėms 
nuoširdžiai dėkoja ir taria lie
tuvišką Ačiū! Reporteris Ks.

DR. K G. BALUKAS 
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ ClGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

Darius Lapinskas

Brangiam mūsą Tėviškės sūnui, Mažosios 
Lietuvos Lietuvių Rezistenijos Sąjūdžio vie
nam steigėjų ir vadovų

MARTYNUI PURVINUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia jo šeimai 
ir artimiesiems,

Mažosios Lietuvos Lietuvių Rezistenci- į 
jos Sąjūdžio vardu Martynas Brakas

Su muz. Kazio Steponavičiaus 
mirtimi “Pirmyn“ choras neuž
baigė savo veiklos — tai yra 
“nenumirė” kartu. Veikli choro 
valdyba, prisimindama Vinco 

Į Kudirkos žodžius, — jei griūtų 
vienas stulpas, tuoj kitą staty- 

- kim, — mirusio K. Steponavi
čiaus vietą užimti pakvietė ki
tą veiklų ir energingą muziką, 
kompozitorių Darių Lapinską? 
Su juo jau nuo rugsėjo mėn. pra- 

■ džios repetuoja, ir jau lapkričio 
DR. PAUL V. DARGIS men į Pa-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius.
1938 SJiAanheim Rd.,Westchester, BL
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir pagerbimas, 

kas antrą šeštadieni 8—3 vai l 
Tel.: .562-2727 arba 562-2728

RĖZ.: GI 8-0873
DU-W.KIŠI IN-U1S1 NAS ra ZaP°^s’ Valentinas Liorentas, 

Albertas Snarskiš ir kt. Choras 
ir solistai, vadovaujami naujo
jo dirigento' ir režisieriatis, šiuo 
metu įtemptai dirba ir, ruošiasi

Staiga mirus mielam ir uoliam Mažosios 
Lietuvos veikėjui, mokytojui

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI K PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

**Vfck< darykite su meile**. — 1 Kor. 16:14.
Dievas yra pats užuojautos ir meilės šaltinis. Sventąjame Rašte pasa

kyta: “Dievas yra meilė”. Todėl visi Dievo vaikeliai turi būti jam panašus 
ir mylėti vieni kitus. Apaštalas Povilas sako: “Kas pasilieka meilėje, pa
silieka Dievuje ir Dievas jame”. Kai tikrųjų Kristaus pasekėjų tikėjimas su
stiprėja, Ūda ir jų meilė padaugėja. Jų sprendimas irgi pasidaro teisinges
niu nes Dievas duoda jiems sveiko proto ir meilės dvasios. Apaštalas Jo
nas sako: “Dievo meilė pasirodo mums tuo, kad Dievas atsiuntė i pasauli 
savo viengimį Sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Jei tad Dievas mus taip 
mylėjo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus”. (1 Jono 4:9, 10) Todėl mums 
duotasis patarimas yra nemylėti vien tik žodžiais, bet gerais ir pagelbingais 
darbais.

į Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekviena. Bet kur yra mt 
rusIeĮI? Į klausimu atsako knygutė “Viltis po mirties**, kurią gausite 
nemokamai* Rašykita:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
ŽV. RAITO TYRINSTOJAI

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

24341WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4 5349 

Rezid, 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais-ir ketvirtad. 1—7 
antrad.. penktaieni nuo 1—5. 

ir šeštai tiktai susitarus.

vaL, 
tree.

čią su K. Steponavičium šį pa
vasari statytą “Grafo Luksem- 
burgo” operetę. Bus tai pomir
tinis muziko K. Steponavičiaus 

Operetės solistai 
; tie patys kaip ir pirmuose pasta-r 
tymuose, būtent: Algirdas Bra

sis, Kristina Lindkvist, Ėleono-

AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIHURG1JA 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001. pasirodymui; Is savo puses cno-
ras tikfsr,:kad lietuviškoji visuo
menė savo gausiu' apsilankymu 

DR. A. B. GLEVECKAS operetėje parems “Pirmyn” cho-
Telef. BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street , 
Valandos pagal susitarimą

Iro veikla.

DR. K. A. V. JUČAS
489-4441 561-4605

ODOS LIGOS
1002 nJ'western Ave 
5214 N. WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomai 12 vai.

DR. FRANK FLECKAS
OPTOMETRIS TA5 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71$t St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Yal. pagal susitarimą. Uždaryta tree

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST iŠ3rd STREET 

VaL: anizad. nuo 1—i Po pieiu 
». ketvirtai nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso tel«f.: 776-2880 
Naujas raz. telef.: 448-5545

‘ Grafo Luksemburgo” opere
tė statoma Marijos Aukštesnio
sios mokyklos salėje, lapkričio 
mėn. 14 dieną. Bilietus jau ga- 
^ite gauti “Marginiuose”. V. S.

. --B. ’

Tiria Amtrak' traukinio 
nuvažiavimą nuo bėgiy
Burlington. Northern geležin- 

lio pareigūnai kaltina: netikusį 
Amtrak traukinio vagoną, ku
rio, apačioje atsipalaidavęs, gele
žinis skersinis nukritęs ant bė
gių traukinio 11 vagonų su 113 
keleiviais,, iš kurių 43 buvo su
žeisti. Nelaimė įvyko pirmadie
ni tįes 24 st. ir Keeler trauki
niui 55 mylias per valandą’ grei
čiau artėjant Į Union stotį Chi- 
cagoje. Geležinkeliui nuostolių 
padaryta apie S75,000. Trylika 
.sužeistųjų tebėra ligoninėje.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHiRukuas 

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

TaU PR 8-1223
OFISO V AL.: piną., antrad.. treciad 
ir penkt. 2-4ir 63 vii vak. sesta die 
niais 2-4 vai- po pietų ir kitu laiki 

pagal, ausi ta rimą

Gegužinė ir laimės šulinys
Lithuanian B i c e n tennial 

Committee gegužinė, įvykusi 
1976 m. spalio mčh. 10 d. Vyčiu 
salėje, buvo nepaprasta. Kas 
dalyvavo — gali būti liudinin
kais. Laimės šulinys buvo, toks

Ispanijos literatūros premiją
- Ispanijoje yra įsteigtas fon-- - - ■ . 
das, kurs dalina literatūros 
premijas tik rašytojoms mo- 
teįims. šių metų literatūros 
premija buvo paskirta Čilės 
rašytojai Concha Zardoya už 
knygą “EI corazon y la som- 
bra’C

Rašytoja yra gimusi Čilėje, 
Valparaiso mieste iš tėvų ispa 
nų. Ji, Čilėje išgyvenusi 20 me 
Tų : dabar profesoriauja Masa-i 
čiuoseto universitete, dėstyda
ma Ispanijos literatūrą taip, 
kad ji daugiau žinoma JAV, 
valstybėse negu Pietų Ameri-į 
ko j e, pe t vis d ėl t o' j i, vy ven usi ” 
Čilės rašytojų Gabriela Mistral 
ir Pablo Neruda šešėlyje, “tu
ri daugiau teisių kaip Andai” 
vadintis ispanė amerikietė.

Ji gyveno kurį laiką Madri-1 
de ir turėjo artimus ryšius su 
Ispanijos rašytojais bei poe
tais. Bet ji iš prigimties turė
dama poetišką sielą, nerašė eį- 
lių» bet kūrinius prozoje. Ta-į 
čiau 1936 m. iškilo Ispanijoje 
civilinis karas, kuriame žuvo 
jos brolis.. Tas Įvyks ją sukrė
tė.. Ji pasiryžo brolio atminčiai 
parašyti eilėraštį, kuris ir ati
darė jos poetinį vapumą..

Įi yra parašiusi eilėmis “Vio 
lerįcia del duelo”,- sonatas 
“Abel”, “Loas y elegias a u°a 
rosa” ir kįtas. Deja, šie veika
lai nėra atspausti, . kadangi, 
kaip poetė aiškina, kūriniai yra 
labai
daugiausia pačios 
<Thuš pergyvenimus.

Poetė Zardoya 
Ispanijoje prieš 30
Avuilar knypų leidykla išlei 
do į svietą dvylikos tomų veika 
lą “Historijas y J eyen d as espa 
nolas y de ultrainas”, “Cuen 
los del Nilo” ir kitas.

Premijavus Ispanijoje poe-; 
(ės veikalą “EL Corazon y suf 
sombra”, poėtė atsiduria Ispa
nijos literatūros aukštybėse ir 
todėl atsiveria galirhypė be pai1 
mes sarmatos atspausdinti jos 
parašytus poezijos veikalus, 
kuęiuos ji taip slepia — gauna 
si galimybė paskelbti visas sir 
dies paslaptis.

sentimentalūs ir liečia 
poetės vi-

Mažosios Lietuvos Lietuvių Draugija

ir Auto

STASIUI TIŠKEVIČIUI

-•

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

MARTINAS PURVINAS
Mažosios Lietuvos Lietuvių D-jos Pirmininkas. 

Gyy.. 6806 So. Claremont Ave.
Mirė 1976 m. spalio 20 d., 4:00 vai. ryto, sulaukęs 74

EUDEIKIS
GAIDAS DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO [STAIGA

Vyr. studijų patarėjui 
MARTYNUI PURVINUI,

nuoširdžią užuojautą reiškia liūdinčiai žmo
nai STASEI, dukroms, žentams taip pat anū
kams,’ir kartu liūdi

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

Lietuvos kariuomenės ulonui 
Rinktinės mechanikui

mirus, likusiai Jo žmonai Marcelei Tiškevičie 
nei-Tverijonienei ir seseriai Patricijai 

. tuvoje) reiškiame gilią užuojautą.

Julė Bakšinskas, 
Zinkevičių šeima, 
Ivanauskų šeima, 
Brazdžioniu šeima.

4805-07

melų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Klaipėdos apskr.
Amerikoje išgyveno 27 metus..
Paliko nuliūdę: žmona Stasė (Veuslauskailė), 3 duk

terys — Rūta, Laima ir Danutė, žentai ir anūkai, 3 seserys 
— Marytė, Urtė ir Trudelė su šeimomis, brolis Jurgis su 
šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

į Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 S. 
Western Avenue.

i Koplyčioje bus iki penkiadienio 4 vai. popiet. 7 vai.
, vak. bus Lietuvių Ev. Tėviškės parap. bažnyčioje.

šeštadienį, spalio 23 dieną 10:0G vai. ryto po pamaldų 
bus lydimas Į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. MARTINO PURVINO giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, dukterys, seserys, brolis, giminės.

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

i'

pagarsėjo 
metų, kai

ifiMKITE TUOS SrZNIERIUS
KURTE GARSINASI

P? ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROl ĖiisTA: 

Aparatai - Protezai. Meo. Bar 
dažai. Speciali pagalbi k olom. 
(Arch Supports) ir L t.-

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

Z443 WEST 63rd STRtfc I
>.l- PR 8-0833 if PR 8-0834 

Taip paf'’naujoji Barbaros ir
Gene Drlshiu krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn,

2850 West 63rd St., Chicago III. 6067 
Telefu PRospect 6-5084

•fui AO< i

-etuviy kalu/r Tądien DUU pirma 
Jienio iki cik tad lemo—12:30—
1 v popiet — §e£1adi?ni u 
sekmadieni nuo 8:30 iki 9*30 vai 
rylų :

Pelei.: HEmtack. 1-2413
/159 MAFLE^OOO avė

kAOlF SEfMOS VALANDOS 

imcim pro^rninoM iA WOPA 

t llh A. A M

Linksmumo arba liūdesio - y ai a n don 
gražiausias fėlės ir nunlk*.

piu papuošimui i* sezonines 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTELI i ASj 
DAUBARfŲ: StMuŠ ‘ '

5525 So. Harl.m Av«. — 58*3 220

MOVING
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li j ve iriu • tft umg. 
XNTANAS VILIMAS 

123 West 34 Place 
Ma F Rentier 6-1382

Certificate 
(Minimum 55,0001,

Only you 
can prevent 
Iore*t ftreei

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITU AMU A AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

11L--

STEPONAS C. LACK III SŪNŪS 
(LACKAWTCZ)

2424 WEST 691h STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE * Virginia 7-6672
1102S SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, III. 974-4410

GEORGE F. RUDM1NAS
1319 So, LITUA.NICA AVE. Tel.: YArd, 7-1130-1139

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALli'ORNlA AVE. Phone: LAfayctu 3-3572

P. J. RIDIKAS
- * - ■ « - X .

.1354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

5>/4
Pitsbock Savings. 

All accounts com 
pounded deity — 

paid quarterly.

Tel. 598-9400

nERKRAUSTYMAi

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. Ž E R t N A f 

Tel W4 $-8063

CAREFUL! 1

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

VUHIEKMAKOS A1K-COND1T1ONED KOPLYČIOS

N A R1 A1:
ChicagoB 
Lietuvių 
Laid otų v i y. 

">irektorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVb 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo t» namu 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasiiikcjimą. Mes nore 
tume būti naudingi 
tr ateityje

SatkaifoA apdraustom iki 
$40,000

8929 So. HARLEM AVE., 
Bridgeview, Illinois 60455

III 
MIDLAND 

I SAVINGS
AMO LOAN ASSOCIATION

•« ARCHER AYEMUt 
CHICAGO, ILLINOIS

FHONE, S4-4478

O/



2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

ILLINOIS LOTERIJA

N KET
P ersonality Lodge salėj

Vakariene su šampanu asmeniui 12.50 dol

MOI

SOS

HEART
FUND

PERSONAL 
Asmeny ' ieško

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

SKAITYK IR KITAM rATARK

SKAITYTI 'HAUJIKMAS'

DAINOS
SVEIKINIMAI
VAKARIENĖ

give...
•4 more win five

mylimas vyras Ingridos (Tamošiūnaitės), 
brangus tėvas Dalio Juliaus ir a. a. Rimos 
Marijos, i'.,,- ....- - .. ..‘

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET 

Tel 737-7200; arba 737-8534

Call Frank Zapolis 

320814 W.95trh St. 
GA 4-8654

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY3*S 

Pardavimas ir Taisymai 
2646 WEST 6*h STREET 

T.I<Hj REpvbllc 7-1M1

Kūnas bus pašarvotas-šeštadienį ir sek
madienį nuo 12 iki 10 valados vak. Petkaus 
Marquette koplyčioje, 2533 /Vest 71 Street.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NBt»ZIN«KAS, 4065 Arth.r Ava 
Chicago. UI. *0632. T.l. YA 7-5M0

Laidotuvės bus privačios
X Nuliūdę:

IŠNUOMOJAMAS BUTAS su virtų- 
vės privilegija rimtam, pensininkui 
Brighton^Parka ’apylinkėj.

' "Tel, 254-70361 'r!

Paieškomi: SODEIKIENĖ Petronėlė, 
d. Prano arba jos sūnus Alfonsas, 
RUNČIKIENĖ Suzana, d. Prano, MA-

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

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gi minty 
Iškvietimai, pildomi piLetybėt pra

šymai ir kitokį blankai.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metą patyrimas.

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

,Tūriu Chicago; miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS - 
4358 So. Washtenaw Ave.

. Tel.; 927-3559 -

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
' 4444 So. WESTERN AVE. 

:hicago. DI. 60609 TeeL VI 7-344?

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
Jeigu įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška įstaiga

GULF ASSOC. REAL ESTATE
6705 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—367-1791 dieną arba 813—360-0744.vakare.

Mieli Giminės it Artimieji! 
’ .k*-' • • ’. * * . r-

Pranešame, kad 1976 m. spalio 21 dieną 
tragiškai žuvo ..  -

DR. JULIUS ALGIRDAS RAMONAS.

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— Friday, October 22, 1976

PIGIAI IŠNUOMOJAMAS 3 kambaį 
rių t butas dviem ,arbą vienam asme
niui tik-vyresnio amžiaus lietuviams!

Tel. 778-0920'. ■ .-į

FETT1NG CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETENGIS, savininkas 
778-8165

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

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

AR JAU: PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
uosta,-..teisėjo Alphonse Wellt 
jeržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna 

.na ‘Naujienų’ administracijoj, 
Tnygos kaina $3.. Su legališko- 
tnis formomis — $3.50..
. .Užsakymus su Money orde 
du siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill. 60608.

REAL ESTATC «)8 SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Rašyti: V. ZENKUS:
\ 7 -473 Spring St.

W : Bridge water. Mass. 02379 
W Tel? (617) — 586-5713.

DĖMESIO’
£—30 M. AMŽ’AUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai 574 pusmečiui automobilio 
liability apdraudimas pensininkams

Kreiptis:
A. L A U R A t T ! S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-17/3

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 1% 
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. $18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

— Jonas Kavaliauskas užsakė 
15 asmenų stalą Lietuvių Spau 
dos Klubo nariams. Dėkui už 
dalyvavimą ir ankstyvą vietų 
rezervaciją. Bankete dar yra 
laisvų vietų, kurias prašoma re 
zervuoti Naujienų administra
cijoje.

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligoms 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 ankstų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas. 
Marquette Parke. $38,000,

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

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

Banke sąskaita Bražinskams
R- L. Bendruomenės Centro 

Valdyba, savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentėjusius Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai atidaryta sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and 
Lo«x/i association, 2657 West 
59th Chicago, Dl. Posėdžio 
metu Buvo surinkta graži pra
dinė suma.

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

nusistebėjimą prezidento 
pareiškimu apie >Sovietų doini- 
nacijos nešimą’Rytų Europoje. 
Jis pabrėžė, kad Rytų Europos 
tautos yra rusų dominuotos, to
dėl prezidento'pareiškiinas bu
vo didelis smūgis laisvės sie
kiančių aspiracjoms. Būdvytis 
prezidentui dar pastebėjo, kad 
panašūs pareiškimai privalo 
būti gerai apgalvoti ir visiems 
suprantamu. Laišką jis "Baigė 
viltimi netrukus apie tokį. pre
zidento pareiškimą užgirsti.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St. Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies {vairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

HiyLWAHJED — MALS 
.. _.Q*ri»lninkv ReĮHą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted -eL, Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANTI NAS

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pM vienintelį •—S&Sj 
lietuvį kailininką iŠ

Chicago je —““ 

iMaLNORMANA 
>®k>URŠTEINA

263^826 
(įstaigos) ir
677-8489 

(buto)

Gresia nauturalinių dujų (geso) 
y pabranginimas ’

WASHINGTONAS. — Natū
ralinių dujų (natural gas) ga
mintojai, : kaip Federal. Energi
jos Komisija (FĘC) praneša, pa
teikė reikalavimą pakelti dujų 
kaina .bendrai apie $2 bilijonus. 
FPC spėja, Jcad. bendra dujij/pa- 
brangimo suma gali siekti apie 
pusantro bilijono dolerių, bet 
kritikai spėja, kad pabrangimo 
bendra suma gali siekti tarp 3 
5 bilijonų dol.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Cermak Roat Chicapo E. Virgiui* 7-7747

Ilinojaus loterijos adiminst
racija sako, kad pereitą savaitęj ČICKIS Antanas? š^Prano. 
eilinių arba paprastų loterijos I 
bilietų buvo parduota už 1 mil.’.
dol., o akimirsnyje bei tuoj? at-1 
sakymus duodančių— už 3 mil.

— Kazys Oksas, kandidatas į 
Cook C.aunly rekonlerio vietą 
respublikonų sąraše, paskelbė 7 
punktų programą reformuoti 
bei pagerinti šios įstaigos patar 
navimus naudingus neparti
niams ir partiniams — demok
ratam, todėl visi už jį turėtų bal 
suoti lapkričio 2 d. Tarpe refor
muotinų dalykų yra įvedimas į 
patarnavimų praktiką visiems 
suprantamos teisinės kalbos ir 
supratimas procedūros, kad pi
liečiai galėtų suprasti ir apsieiti

DU NAUJI DVIRAČIAI
CAMBRIDGE, Mas. — Masa- 

čiusėto technologijos profeso
rius ir vienas jo studentas sų- 
konstruavo du skirtingus dvi
račius, kurie yra lengvesni,grei
tesni,' patogesni ir saugesni, už 
dabartinius į vartoj amus, nors 
neatrodo gražūs. Vieno dvira
tis vairuojamas paskutiniu ra-

LEONIDA SODEIKIENE
: / ; TAMOŠAITYTĖ. -

Mylima mamyte ir močiutė staigiai mirė 1976 m. spalio 20 d. Ci
cero, UI., sulaukusi 79 m. amžiaus. Gimusi Lietuvoje,, Antkalnišku km., 
Plokščių valse., Šakių apskr. ., .. A -

Giliam nuliūcįime’ liko:; duktė Birutė Skorubskienė, sūnus — 
Valius, Leonas,' Mintautas ir Povilas su šeimomis, taip pat kiti gimi
nės Lietuvoje ir Amerikoje, j v

Kūnas pašarvotas Vasaitfs-Butkus koplyčioje, 1446 So. 50 Ave., 
Cicero, UI. M- \ < ,’r _

Laidojama šeštadienį, spalio 23 d.' Iš koplyčios 8:30 vaL ryto 
bus atlydėta' į šv- Antano parapijos^bažnyčią. Po gedulingų pamal
dų laidojamas šv. Kazimiero lietuvių ' kapinėse.

Nuoširdžiai grasome, gimines, draugūs, ir pažįstamus- pasimelsti, 
už mūsų. mamytės- sielą-ir palydėtu ją. į amžino poilsio ; vietą.

Velionės pagedavimu gėlių vietoje prašomą , aukoti Lietuvos 
Dukterų Draugijai; ' ' -

REIKALINGA v VALYTOJA priva
čiam name 87-tos ir'Pulaski apylin
kėj.' Teirautis angliškai, po 6 vai. vaį. 
Tel/ 767-7498’ Į

: —Elena ir Klemas čižauskai 
iš Marquette Parko, užsakė vie

kas Naujienų bankete SLA 134 
Moterų kuopai ir savo artimie
siems. Taip pat dalyvaus ir jau? 
rezervavo vietas Kristina ir 
Vanda Smilgytes, Marija SmiL 
gienė, visuomenininkas B. Se
bastijonas ir kiti, kuriems esa
me dėkingi už ankstyvą vietų 
rezervaciją.

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

arba telefonu HA 1 - 6100 . -

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, 5d hours per week guaranteed. Company paid 
family major medical insurance and profit-sharing, vacations, 
holidays. Call for appointment:

MID-WEST AUTOMATION ING.
7340 N. Ridgeway' Avenue, Skokie, Illinois; ’ 674-0370 

(New f>i#nt in Wheeling in early 1977)

Prana*'Badvytk, gyven.an- 
(Jiicagųje, lUčljf 

mingemiam-darUk.- ktnmffn K/2 ‘ Pfe»lnlė .
Oksas būdamas inžinerijos pul 'Fordui laišką,, kuriame išdėstė 
kininku, finansininku ir višuo-jSavo nusistebėjimą prezidento 
menės veikėju, yra pilnai tin
kamas.

—Ponia K. Žemaitienė iš šiau 
rinės miesto apylinkės, atsiųs
dama Rėmėjų vajaus auką, pri
dėjo penkine Mašinų fondui. A. 
Martišius iš Detroito, pratęsda
mas prenumeratą, atsiuntė $4, 
o L. A. Leknickas iš Clevelan- 
do atsiuntė dolerį. Tos apylin
kės tautietis užsisakė Naujiena-; 
nas 6 mėn., bet pavardės prašė 
neminėti. Dėkui visiems.

— Ponia Elena Stanewicz/ 
Burbank, Cal.,platinimo vajaus 
proga atsiuntė Naujienoms gar 
sinimo atkarpą, prašydama sių
sti dienraštį ir už jį sąskaitą viė 
neriems metams. Dėkodami jai 
už dėmesį, o jos artimiesiems 
už supažindinimą su Naujieno
mis ir teigiamą įtaką, gerą ži
nių skelbiame visiems skaityta 
jams. Platinimo vajaus progą 
Naujienos yra siunčiamos 2 ša-f 
vai tęs susipažinimui nemoka
mai.

— Marta Darašką gyv. Mar
quette Parke, gavo iš Lietuvos 
liūdną žinią, kad Degučiuose, 
Šilutės apskr.,. mirė jos brolis 
Jurgis Blusė, Liūdėti liko žmo
na Elena, sūnus Jurgis ir duktė 
Elena su šeima.

------------- ---------- ----- —*

. RglKALINGI PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

su mašinos nustatymo, set-up, tool 
and die 'patyrimu. Reikia suprasti ir 
kalbėti angliškai.

BARRETT MFG. CO. 
4124 W. Parker

4 Tel. 772-0785

DOCTOR’S FAMILY wants live 
housekeeper. Must like children. 
Have' own^room. Salary open. 

vr - . ^ ^-^42^732: ^-

ro ir Rėmėju vajaus proga įtei- esminiai, nnudinrfi visiems 
ke $10 Mašinų fondui. Dėkui už venlojams ir tos įstaigos . 
vizitu, ankstyvą pi%nuiuęrątps

|pratęsimą ir už nuolatine para-
— Justinas Mackevičius, Stan

dard Federal Taupymo ir Sko
linimo B-vės prezidentas ir Di
rektorių Tarybos pirmininkas, 
vykdydamas tos finansinės in
stitucijos tradicijas — remti lie 
t u viskas organizacijas, bend
ruosius darbus ir lietuvių spau
dą, dalyvaus Naujienų bankete 
kartu su tos bendrovės skyrių 
vedėjais, direktoriais bei taniau 
tojais ir jau užsakė 1 1 asmenų 
salą. Dėk ii i už dalyvavimą ir an 
k s t y \ ą rezer vaci j ą.

— Janina Stanaitienė iš Mar-
ęaette Parko apylinkės, banke* be advokatų. Visi 7 punktai yr

BESTTHINGSIN LIFE
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