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dienį, spalio 30 ir 31 dienomis.
Vieta Navy Pier.
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La tvaite festivalio karalaitė •
- Iš daugiau kaip
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PREZIDENTAS FORDAS PASIRAŠĖ 
IMIGRACIJOS ĮSTATYMĄ

WASHINGTONAS. — Prez. Fordas pasirašė naują imigra-
- cijos įstatymą, kuris^sumažina įvažiuojančių iš vakarų pasaulio į 

Ameriką imigrantų skaičių iš buvusių 120,000 į'metus į 20,000.

Naujasis įstatymas, neturi ■ — ■ - = ■ -
kvotų, bet palyginti- toks nedi- * • TRUMPAI IŠ VISUR 
aehs skaičius stipriai apkarpo 
norinčius įvažiuoti iš. Meksikos.) , ' :: v',
Legąlai iš Meksikos kiekvienais 
metais įvažiuodavo 40,000 imi- . r.' ~ p ;' 
grantų, daugiausiai tėvai pas CHICAGO. ^
Amerikoje gimusius - vaikus ar- %® kontestančių į karalaitės Chi
ba atvirkščiai. ; J f^tivalyje (Ho-

Naujuoju įstatymu, Amen- liday Folk Fair) išrinkta Aliss 
kos piliečiai turi būti nejūunes- l/a^vi^ -”?m ^'^a \^or^e^0, 
ni 21 m. amžiaus, kad galėtų pra- ; Oak Park. Metinis Chicagoje 
syti leisti įvažiuoti . giminėms, esančių tautybių festivalis bus 
Imigrantams specialistams duo-, ateinantį šeštadieni ir sėkma- 
dama- pirmenybė.
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Amerikos rinkimai j,imray Carter iklimp0 fPIayboy 
nesudaro įspūdžio

- BBRIUSELIS. — 'Europiej- /įurio pirmame pųslapyje Carte- 
čiams AmęnOs prezidhntihiaij^o interview^ J^ffiustruotasbliu- 
rinkimai,-lygiai kaip ir kandida-rZe užsisagstančios ar atsisags-

- -tančios- merginos -atvaizdu,
sudaro teigiamo Spūdžio..,Eu- bųy0 persispausdintas kai ku- 
ropos spauda, radijas, ^hių.in^šėi^spųtžikonų. leidiniuose, 

'agentūrų pastabos, ir .pavienių 
europiečiųnuomonėsbeveikvie-j^^^^ c^erio- ./^tiritipš, 
nodos: Amerika šiais rinkimi
niais . metais-■ nesurado ryškiai 
įspūdingų .kandidatų..

Kipro r salos „prez. vysk. Ma
karios atvirai remia Carterį, Iz-

7 WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Fordas atsisakė nuo “in- 
fėrviėy”- šų žurnalu “Playboy”,

Maskvos žydą 
maršas i nežinia

, MASK V A. — Daugiau kaip 
pusė šimto Maskvos žydų ketvir
tadienį pradėjo nepaprastą pro
testo maršą miesto centro gat
vėmis, ir apie pusę jų nusivežė 
policija kai jie'atnaujino sėdėji
mą’prie parlamenta rūmų.

Protesto demąnstraciją Mas
kvos žydai suruošė po nesėkmin
go pasikalbėjimo su sovietų vi-, 
dąus reikalų ministei’iu Nikola
jų Ščelokovu, kurs buvo priža
dėjęs išklausyti jų skundų dėl po
licijos jų..mušimo ir neleidimo 
emigruoti.',
' Grįžę iš vizito pas ščelokovą 
trys “delegatai” pasakė, kad jų 
vizitas buvo nesėkmingas. Tų, 
kuriuos nuo parlamento (aųkšč. 
sovieto) rūmų policija nusivežė; 
likimas nežinomas. > ■

Mokslininkai jau planuoja apgyvendinti žmo- 
kolonijas erdvėje.,Apie, žmonių iškėlimą negali 
kalbos, jau turimos -visos- priemonės. Dabar 

planuoja iškelti dideli rutuli, kurio viduje matome 
tąiniatūrinius gyvenamus namus.

Rutulio apačioje yra skrietimui reikalingi priė- 
taisai. Modernūs lėktuvai galės atnešti ir paimti 
žmones iš erdvėj besisukinėjančiugyvenamu namu. >

Atominės jėgianės i Š. Korėjos planas 
neganėtinai saugios,

VYRAUJA įSITIKhNLMAS,
KETURI LYDERIAI SUŠAUDYTI

' ■ ■ g f S i ■ ■ " ■ ■ ■

^Pekinas ir kituose miestuose vyko 
didelės džiaugsmo demonstracijos

HONGKONGAS, Britų kolonija. — Iš Pekino ateinančios
žinios sako, kad oficialiai vyriausybė pranešė, kad komunistus 
partijoje buvusi radikali grupė likviduota. Vyrauja Įsitikinimas, 
kad visi keturi buvęs politinio biuro nariai buvo suimti, ištardyti, 
teisti ir likviduoti. Pats svarbiausias kaltinimas — Mao Cetungo 
valios klastojimas. Mao Cetungas savo testamente buvo Įrašęs, 
kad premjeru privalo pasilikti Hua Kofengas, o jo žmona įrašė, 
kad ji pati privalo tapti premjere.

patikėtinumo ir; moralės”.
šachas Libijcfe prezidentą

. pareiškimas, kuriuo kritikuoja
mas; Kultūros reikalų mmisteris. 
Piotr N; Demichev, aiškinamas 
kaip liberališkesnis valdžios nu
sistatymas dėl meno.. -Sovietų 
komunistų partijos centro ko-,

-I . K • v - • i ‘ . ■■ 1 -

Gi S-tų. '■ Rusija’ir- čekoslo vaki- ’ 
ja j nepatėninfe abiej.ąisr. kandi-; 
datais. • Lenkija- yrą supykusi 
ant prez. Fordo. Oifęiąlįąi.risą 
rytinė Europa laikosi neūtralu-

Vakarų Voldetijos;" konserva
tyvus dienraštis Deutsche Zei- 
tung baiminasi ir abejoja,' kad 
abu kandidatai, nežiūrint kas 
laimės, tikriausiai mažiausiai rū
pinsis užsienio draugais. Romos 

- laikraščiai, kaip Romos II Mes- 
saggero, sako, kad dauguma ita
lų mano, jog- nei prež. Fordas, 
nei Carteris neįrodė turį reikia
mų -kvalifikacijų ..vadovauti di
džiai respublikai. /L

Maskvos komunistų partijos 
laikraštis Pravda rašo, kad abu 
kandidatai peržengė ribas, užsi
mindami rytų Europą.

'■NEW.YORKAŠ.'“--"Įjrąnoša
chas ‘'Mbh'ammėd^Refca. 'Pahlėvi

-reiškępkad-Tfibijos prezidentas 
įMuammar -Kaūafi Tyra? “crązy”; 
CBS korespandento Mike Wall- 
ace paklaustas,? ką- jis galvoją 
apie -Kadafi, - kurs i remia Pales- 
;tinos teroristus,’ šaehaš -atsakė 
“jfe’.yfa" išprotėjęs,'tikrai’ — iš
protėjęs . ir absoliučiai nepatiki
mas”. . : a

Atlante surado nukritusi
F-14 lėktuvą

Thompson įspėja 
prez. Fordą 

CHIKAGA.

WASHINGTONAS. — JAV 
laivyno specialus, atomine enter- 
gija varovas, televizijos kame-' 
romis aprūpintas' ieškojimams 
pritaikytas laivas NRI surado 
Atlanto vandenyno dugne prieš 
mėnesį audros metu nuo lėk
tuvnešio nukritusį $14 milijonų 
kaštavusį karinį lėktuvą. Belie
ka jį iškelti.

minei Sergijai reguliuoti ko f6®® atstovams, lag
- - - - - - - --- Korėja norėtu, kad.lankantis

kad apie 36 branduolinės jėgai-: amerikiečiams š. Korėjoje ah-
- - . - tinkamai būtų, leista lankytis

-gios iri turėtu būti uždarytos ir Amepkoje šiaurės. Korėjos piliėį;
. e.... . - .medituotos;Vienas-akrident^I^-

miteto (CK) iškeistame dekrete ' ---------- T ' “—
pąreiskiaina,; esą randama daug aj^fiuje esąs,“neišvengiamas” 
rimtų. TieWlumjrWktos-san- inžJRonaId M.,Fluegge,
tykiuose, su? jatfnaįs' rašytojais,- ’ 
'filmų gamintpjais; 'dąilinhAai, 
kompratoriaiš ir aktoriais”. Tai 
esą reiškia", kad prieš kultūros 
iniiįistėrį ~ Demickėvą- - gial'andš- 

.mas' ^irvi^ViL,;:.; -■•'

minei Į _. _
misijos vyr. inžinieriai perspėjo; 
kad apie 36 branduolinės jėgai 
nės jėgainės nėra ganėtinai sau-

-viename suspaudžiamo oro - re- to nario Li pareiSkimas išreiškia- 
šį. Korėjos - vyriausybes; nuomo
nę. -Tai' -nereiškia < ’|-.i oKrėjos 
santykį^ pakeitimą su JAV ir 
Pietųį- Korėj ąbet; tik • keačianja 
-turistų bėiT'žurriaŠstųvizitąvi- 
mo.reikalu

Savinasi klinikos
Takeo Fukuda 

priešTakeo Miki
TOKIO. — Ministerio pirmi

ninko Tąkeo Miki pavaduotojas 
Takeo Fukuda pareiškė prade
dąs žygius paveržti jo pareigas 
kaip valdančios liberalų demo
kratų partijos pirmininko. Iššau
kimas numatytas specialėje par
tijos konvencijoje spalio 31 die
ną. Fukuda pats pasisakė esąs 
“menkų gabumų”, bet pridūrė) 
esąs pasiryžęs padėti visas pa
stangas atgaivinti konserbatyves 
jėgas. Tai partijai labai paken
kė skandalas, kai pats premje
ras (Kakuei Tanaka) buvo pa
trauktas teisman už kyšių pa
ėmimą iš amerikiečių lėktuvų 

^statybos firmos Lockheed.

27,' apleisdamas NRC ir parei
damas į kitą darbą. NRG (Nu
clear i Regulatory; Commission) 
pripažino, kad tikrai esama pro
blemos su “perslėgimu” reakto
riuose, bet kad jau daromi rei
kalingi, žygi ai. . ... .

Nedidelis balsuotojų ir

Papildomi pranešimai sako, kad 
kariuomenei pavyko labai leng
vai suimti krašte veikusius ra
dikalių komunistų veiklesniuo- 

■ sius vadus. Jie buvo sugaudyti 
įveik be didesnio pasipriešinimo. 
I Viena kita mažesnė žuvelė pajė- 
■|gė pasprukti, bet visi didesnie
ji sugadyti ir padėti į kalėjimą. 
Šanchajuje radikalai suspėjo at
mušti vieną plakatą, bet jiems 
nepavyko jo išlipdyti, Šancha
juje buvo pati didžiausioji radi- 

. . , . -kalu grupė, bet ir ten jie didės-
Arabų sąjungos taikni priziū-Lį^ pasipriešinimo neišvvstė. 

ret. nedidelis 2 .,00 kanų dalinys Kar:u.,menėje buvusiems ko- 
išsisku-de -) stebenmo; Paktus knisiams Radikalams įsakyta 
tojanw^euose^ tikslas,, 
pastebėto paliaubų laųąymą 
nesilaikymą ir neisiant -praneš-1 - 
ti Libano prezidentui Elias Sar
kis, kurs asmeniškai prižiūri pa
liaubas? ■

Pirmomis paliaubų dienomis, 
paliaubos buvo efektingos tik 
50%. SunkioS kovos tebevyks
ta pietų-Libane. Dešinieji ka
riauja su kaifįais musulmonais 
dėl Marjajun miesto, 6 mylios 
nuo. Ižraėlio sienos., v ■ ;;

-Kariųjų. radijo kaltina Izrae
lį, kad“jis-apšaudė sunkiaisiais 
ginklais.pasienyje esantį kaimą- 
Bint Jbaii, užmušdamas 
civiiių^ir.;- - '

Libano 57-tos paliaubos 
sudarytos spalio 18 Saudi Ara
bijos sostinėje Riyadh, pasira
šius sutartį Sirijos, Libano, 
Ėgipto 'ir Palestinai išlaisvnti 
orčąnžačjos atstovams. Arabų 
atstąyvų. buvo nutarta paddn- 
t Lbąne palaubas pržūrnčą ka- 
kariųomenę iki 30,000 karių, ku
rį skaičių .sudarys iš visų arabų

Libane neslaiko 
paliaubų

BEIRUTAS. — Iš eilės 57 pa
liaubos Libane, sudarytos ir pa
skelbtos šešių, arabų valstybių! 
konferencijoje, įsigaliojo spalio 
21, bet arabų sąjungos praneši
mu, paliaubas laužo ir jų nesi
laiko1 krikščionys ir kairieji mu
sulmonai.

daug

ti didžiausioji džiaugsmo demon
stracija. šimtai tūkstančių ėjo 
gatvėmis ir džiaugėsi, kad radi
kalai jau likviduoti.

Bet didžiausioji demonstraci
ja vyko pačiame Pekine. Gatvė
mis pramaršavo virš milijonas 
sostinės gyventojų. Jie žygiavo 
į Amžinos taikos aikštę pasi
klausė kalbėtojų ir žygiavo to
liau, kad kiti galėtų pasiekti 
aikšte ir pasidžiaugti sakomomis 
kalbomis, žinovai tvirtina, kad 
Pekine tai buvusi pati didžiau
sioji demontracija bet kada su
ruošta. Sostinės gyventojai 
džiaugiasi, kad radikalus elemen
tas neturės progos demonstruo
ti, šūkauti ir gyventi svajonė
mis. Kiniečiai supranta artė
jantį pavojų, jiems rupi pasienin 
sutrauktos sovietų divizijos, to
dėl jie nori ramiai tvarkyti ūkį 
ir ruoštis apsaugai. Visi džiau
giasi, kad Hua Kofengas mokė
jo ramiai ir be didelio kraujo pra
liejimo apvalyti kraštą nuo nau
jų eksperimentorių.

Politinis biuras papildytas. 
Buvęs finansų ministeris Li 
Hsienien Įpareigotas sudaryti

buvoHYDE-PARK. — Policiją 
paštas tiria Hyde> Parke vienos 
medicinos klinikos, kurioje dir
ba apie 10 daktarų, dingusių 
čekių vagystę. Nelegaliai čėkfų 
buvo pasisavinta 100,000 dol.

Spėjama, kad čekius kniaukęs 
sienas klinikos tarnautojas, kurs 
už 75 .dol. j savaitę dirba klini
kos priežiūroje. r ■ ■ y

Čekių pasisavinimas paaiškė
jo, kai bankas pranešė klinikai-, 
kad jų einamoji banke sąskaita 
yra išsekusi.

šiais rinkiminiais metais nu
matoma balsuos palyginti ne
didelis amerikiečių skaičius. Sa
koma, kad tokiai rinkiminiai pa
dėčiai susidarius, galimybė rin
kimus laimėti turi respublikonų 
kandidatai, bet 1948 m. balsuo
tojų skaičius buvo irgi labai že
mas ir vis dėlto rinkimus laimė
jo demokratas Harry Trumanas.

Kūdikiais prekyba pelningas 
biznis

NEW YORKAS. — Manhat
tan distrikto prokuratūra krei
pėsi į Cook apskritį (Chicagą) 
prašant informacijų, naudingų 
kūdikių prekybos pieniui išaiš
kinti. Sun-Times reporteriai, po
zuodami kaip netekėjusi motina 
ir norintis pirkti ir adaptuoti kū
dikį patyrė, kad New Yorko ad
vokatai ima iki 814,000 už adop- 
tavimui parduodamą kūdikį j ki
tą valstiją.
Ir Suomija ištrėmė S. Korėjos 

“diplomatus”

■ Praėjusį tre-

Numatoma recesija
— Respublikonų' 

kandidatas į Illinojaus guberna-1 IM/M jnClSlS 
torius J. R. Thompson įspėja) ;
prez. Fordą nepasitikėti kitais, į 
bet, norint laimėti rinkimus, rei
kia pačiam Ulihojuje pravesti 
stiprią rinkiminę kampaniją.

Thompson, kurs viršija demo
kratų kandidatą į gubernatorius 
Howlett santykiu 2:1, pakartot-i 
nai prašęs prež. Fordą neaplenk
ti Illinojų. . < ,. •

Pasirašė “Sandūnų” 
parko padidinimo bilių

WASHINGTONAS. Preziden
tas Fordas pasisakė keletą gam-

Indianos Paežerės Kopkalnių bi- žinomą ’ kalą prekių kainaą ięĮmJiuonV bet ui jums daugiau-
>wkuriuo Bia pndujhifnudją^r. y^iau pfi<s-prieIriai iHoidoJTuip, >fltei»f Skėrių ir Cigarečių kontra,

dinta* dar 8,662 akrtto. reeadjM minėtai 1978-9 matais. 196. įbanria.

Didžiųjų Amerikos benifTovių D(1U^ kaStllOJH

^kandidatai į senatąkandidatai į senatą 
tais,'nežiūrint kas laimės prezi-l WASHINGTONAS. — Kan- 
dentinius rinkimus. / « didatai į senatorius šiemet jau 

Rinkimus laimėjus prez. For- išleido savo rinkimų kampanijai 
dui, krašte ūkio reikalai gėrės {'rekordinę $23.4 milijonų sumą 
palengvėle, .nežymiai maŽėjanit I Pasak Common Cause, piliečių or- 
bedarbių skaičiui. Gi rinkimus kganizacijos žinias daugiausiai iš- 
laimėjus demokratų ' kandidatui įleido (iki spalio 1 d.): kongres- 
Carteriui, bus stipriai stengia-(manas John Heinz HI (resp. iš 
masi greit sumažinti bedarbių /Penn.), sen. James Buckley 
skaičių, plečiant viešuosius iš (konserv. reap. Iš R-N-Y) ir 

________ r________  _ valstybės iždo apmokamus dar-Jsen. JohnTunney (dem.,iš Cal.). 
tos apsaugos bilių, jų tarpe ir bus.’ Tokios Carterio pastangos, Visi trys išleido po daugiau kaip

HELSINKIS.
čiadienį jau ketvirtą Skandina- 
cijos valstybė ištrėmė komunis
tinės šiaurės Korėjos diploma
tus. Somija išvarė lau ketu
ris S. Korėjos ambasados valdi
ninkus, pagautus varant vais-

t 
•+■ v 
š.

Šalių primušti kariai.
■' /T* !*>•' I* *’

Carteris sustabdys 
’ 'boikotą

% . naują kabinetą tariantis su pirm.
Demokratų Kandidatas į. pre-i įfofęngu, partijos ir kariuo-

zidentus Carteris pareiškė, jog]men^s vadu. Hua Kofengas pa- 
jjs, jei, būtų išrinktas preziden
tu. ‘tuOjhii sustabdytų arabų 
boikotąj}*r“i Arabų lx>ikotas gali 
būti; austabdytas legaliai ir aš 
turiu nąro jį sųstąbdyti, — pa- 
sakė Caftens.
Carteris apkaltino prez. Fordą, 

kad jis nesistengia HmtAi "rei
kalą spręsti. Prez. Fordaš Car- 
terį paprastai pavadino naiviu, 
jei jis nori sustabdyti arabų boi
kotą,. kurį negalėjo sutramdyti 
4 ankstyvesnieji Amerikos pre
zidentai k Eisenhoveris, Kenedis, 
Johnsonaš ir Niksonas.

reiškė, kad Kinija ves Mao Ce- 
tungo pradėtą politiką — ban
dys glaudžiau bendradarbiauti 
su Arnika.

Voki»»i)o* Uitrp demokrate vadas. 
Hana Dietrich Genacher aHiaakė tu-l 
daryti koaltel|< »u krlkičienlv '«!♦*>*'1 
kratai*. Dabartiniu metu iis yra Ve-1 
kieti|es ulaloteo reikalu njlnwri*-, anxM_:a 
Jia aoclaldemekMtala pėMtild įri ku, Sfltesnįą^ 
Į.Į. JT. P— 

vii Sf,į,a i-r;!
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Reikalauja pašalinti 
teisėjus

CHICAGA. — Chičagos teisi- 
ftinkų sąjunga, turinti apie 10,- 
000 narių, pareikalavo pašalinti 
iš pareigų teisėją J. A. Power 
ir kitus 4 teisėjus. Balsavusių 
2, 780 teisininkų sąjungos na
rių, 42% pasisakė prieš. Teisi
ninką priimant ar patvirtinant 
į teisėjo vietą, turi teigiamai pa
sisakyti nemažiau 60% balsa
vusių sąjungos narių.

.»*t*st* r U-

J



ŠIS TAS APIE TEATRĄ IR RAŠTUS
0. ir a. .Mironus Aplankius

. ... 1 * "L, -- A ’

Do* Angele*,-CaL- N«aaa- jau, gal ir mum bus pagunda : 
žąi amerikiečių; lyg čigonai, Los Anpęlęs smogą palikti.

Rengiami į Naujienų baliųne nusėdi vietoje. Vięnuri na
mus pardavę, keliauja kitur. 
Vieni keliauja laimės ieškoda
mi, k i. i turi klausyti darbda
vio, kai tas paragina persikel
ti į kitą darbovietę. Daugiau 
kaip prieš dešimtį metų iš įvai 
rių Amerikos vietų Kalifornija 
traukdavo ne tik pensininkus, 
bet ir darbingus lietuvius. Čia 
būvu oras geresnis, čia ir dar
bo lengva buvo gauti elek
tronikos, aviacijos ar kitoje 
modernioje pramonėje. Dabar 
jau dažnai skaitome spaudo
je, jog

| Gražūs vaizdai, puikiai sut- 
’varkytas parkas, maudymosi 
baseinai, pirtis — sauna vadi
nama, poilsio kambariai, bib- 
liottką jskaitytinai. Bet, ar neiš 
silgstate lietuvių? — paklau
siau. ’

— Nėra kada išsiilgti Turi- • 
me daug pažįstamų apylinkėje 
o ir losangelįškiai mus aplan-

Pas Mironus nukeliauti pro- Toks buvo Mironu atsakv- 
ga atsirado spalio 11 d. Kaimy j Inas. Be to> kai dabar darbas 
nas Kazys Prišmantas yra pir-‘jau hebevaržo, pasirengę Miro . 
kęs žemės prie Nista miestelio, naj jr pakeijauti. Spalio 23 ir 
kurs nuo Los Anyelęs į pietus 24 d. savaitgalyje būsią čika- i 
yra apie poiios valandų greit- goję. Tikra, jog Naujienas ap
kaliu važiavimo nuotolyje, lankysią. Ir ne tik Naujienų 
Rengėsi jis važiuoti būsimos patalpose susitiksią su naujie- 
savo sodybos apžiūrėti. Pensi- i niečiais, bet planuojama pabū 
jon išėjęs žada ten kaip rei- Į n jr pasisvečiuoti Naujienų 
kiant naujakurystę pradėti ir metiniame bankete, kurs bus į 
gyvfenti. spalio 24 d. Tai geriausia vie-

N ista, lietuviškai išvertus, ta> kurt būsią galima ko dau- 
j-w, j —s <*“ -------- -- ------ ------- -- ------o---  -giau pcL&4si<aiiiu ciivagicviu suoi
kur lengvesnio g^vėiiinio mG- kiiĖn kartąjį pasijuokdami Vis Į tikti. *
siekiai pensininkai ieško. ; .. x-, .

Kai 1959 m. pavasarį prieš 
iįvykslant į Los Angeles užėjau 
į Nau ienas atsisveikinti, nau? 
jifeni s Įvairių organizacijų 
teikėjas, vietinių chorų ir teat 
t^lų ne lik narj's, bėt ir rėmė- 

. įas ’ Povilas Mileris gan rūsto
kai a t; is veikinp, tardamas:.

A_ Eėkite, bėkite! Visi išbė-(sodybą aplankėva.
Mite iš Čikagoę! Palikite piga- Grąžiai įrengtas naujokv kambaryje liudija jog čia gĄ- je Qnos Mironienės vai- liau teatrinėje veikloje reikš- 
Oracijas. .. kuriame Ona ;r Andrius vena raštu mylėtojai. Spaudos s(alo jr & Vaidintojų užteko, lik trū

To,.‘ Milerio ateisveikinmų, Įteonai apsigyvenę. Klek alo. rinkiniams, kurie- nebesutalpi- ^ kalb netrfiko. ko ieSisieriads. Ona Mironienė.
be abejo, iššaukė tą patį pava kiau nuo Carlsbado centro — narni bute, garaže rengtos len-į p --- -i T- .
.arj Ge kitų dėtuvių Onos ir Altą Mirai vardu ši nauja gy. tynos-. Naujas-garažSs-ifdabin- Am-erikon iš Vokie(ijos sikvietė Jurgį Blekaitį. Vaidin

’ ,. tas,,net grindys^paytoa,,o ka alvvk<į jųjg metais. Čikagoje tojai sudarė fondą būtinoms
•nas. Jiedu ne tik ML — Pries trejetą metų čia bu- liforpiskis, be staigių atmainų,1 " - . . .
:vo pažįstaini, bet ir te vo amerikoniška ūkininkystė, oras sudėliotų knygų ir žurnia po;iIu ir jo ^ona ga_ prasidėjo, nors ir neiilga, bet

i, — buvo lu sveikatai nekenkia. • I,. . . ~ . .. • „ . . ___i.. «»a!
Apie savo butą O. ir -A. Mj-

lietuviškai
spalio 24 d. Tai geriausia vie-

Florida yra ta Meka, reiškia vaizdą, bet losangeliš- i giau pažįstamų čikagiečių susi

(tą išverčia į‘vištą. Greitomis1 Iš Čikagos O. ir A. Mironai 
sųskaičiąvova, jog Vištoje jau 'skris Į Kanadą, namo grįžti pla 
yra įsikūrusių ar tik žemės nuoja lapkričio antroje savai- 
PV^Pirjkųsių nemažiau kaip tėję. Nemažiau kaip porą savai 
dešimt lietuvių šeimų. Prava-1 jje pi-aleisią Kanadoje, 
žiavova Viston Įsukimo "kelią, I ....
nes nutarėva pirana Carlsbade ^na ^^ronien^ 
Mironus aplankyti, o tik namo ! Atžalyno teatre 
grįždami tumpam Vištoje pa-' Mironu butas labai 

, šidairėva, vieną kitą lietuvių moderniškai įrengtas.
. lentynos viename ir

puikiai 
Knygų 
kitame

Andriaus Mironų Kalifornijon venvietė pavadinta, 
įfekl’arim; . -__ ___
įeriui M: 
ątrinės veiktos mieli bendra- — pąsąkoja Mironai 
darbiai. laukai braškių,' x t .

.gėlių ir kitokios prekybai tin- ronai puikiai išsipu'ošė darže-j 
mėtų pabaigoje pas-; karnos augmenijos. Dabar iren 

: Apaudėjk žfnūtę, ‘jog gtąs puikus parkas, kuriame 
Mironai S Itos Angelei .priįtąhrta šeimoms gyventi na

Į

b.i Diego miesto. Panorę namų — kondominiųm. Tai

r ristoje įsikūrė, galvo- mes”.- .
~ . w d/ .'•**■*

kai. i •
O. ir' . . ... . _ ... .... -
ifeik’T syvėnti į Carlsbadą, ąr mėlių jr aukštų apartmęntinių 
čiau ____ , .
įaū pamatyti, kūr ir kaip jie amerikoniškieji “Gąrdęn Ho- 
bgu ■■ c-% vi stoję įsikūrė, galvų- tnes-”.- .

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KAKUŽA ' L t

Taip važinėjąnt su mažais sustojimais ir pasie
kėm Danijos sieną, prie kurios patikrino vokiečių valdi
ninkai pasus ir vėliau patekome danų valstybės kontro
lėm Pravažiavome šiuos Danijos miestus, kurie atrodė 
gražiai savo statyba kaip dera aukštos kultūros ir eko
nomines gerovės valstybei: Koldingias, Odse ir uostą 
Nybrag. ' ’ :

Tuojau traukinys užvažiavo ant didelio laivo denio, 
kuris su keliaiviais perkėlė į antrą pusę upsto visą trau
kinį su keleiviai ir vėl važiavome lygumomis.,, Mątėti 
gražios sodybos, puikūs javų laukai, vietimis maži miš
keliai, ir vėl aš pasijutau kaip Lietuvoje. Taip atsidūrė
me Kopenhagos geležinkelio stotyje.

Išlipau- Aš pasidėjau lagaminus stotyje ir skubėjau 
pamatyti miestą, kuriame vaikštinėjo pilnos gatvės žmo
nių, o apie stotį daugybė turistų, jų tarpe daugiausia 
amerikiečių , ir vokiečių. Einu gatve. Žiūriu stūkso dide
li rūmai,, t. y. miesto savivaldybė, kitoje pusėje su-gražiu 
aukštu bokštu. Apsuku kelias gatves. Miestas senoviš
kas, nepažįstamas. Antra, negalvojau' pasilikti ilgiau. 
Tuojau nuvykau į paštą, pasiunčiau kelis atvirukus drau
gams ir savo žmonai su sveikinimais.

Apsiniaukė dangus. Tamsi diena slegianti. Apskri
tai atrodė, jog ir . dangus mane baudžia, tiesiog pradėjo 
pilti kaip iš kibiro, kad nėra nė kur pasislėpti. Pila ir 
pila be paliovos. Galvoju, kad pakliuvau į pragarą, ir ką 
reikia daryti. Pasilikti vienai dienai mieste ar traukt 
toliau į Švediją. Bėgu pagal namų sienas, bėga ir .daugu- 
ma turistų į stotį, žiūriu valgykla. Einu f valgyklą bet 

.°“T ^Ii?oa^ny H® Yo’į?jį daugumas sustoję valgo. Skanios dešrelės- Turistai kem
ša į pilvus, o kodėl nepabandyti ir man; Ir aš užsisakau- aivvKO UJO metais. ciKaguje tujai suuaie azuauavuiS _ . , .

tuoj susipažino su naujienieciu išlaidoms dengti ir Čikagoje Skaniai sudorojau pora desrelilĮ kurĮOS buvo 10 1IĮC1U ilgio, 
su skania bulktute ir prieskoniais. Išgėriau kavos puo- 
duką-virš 10 kronų. /

Drožiu pro duris į .lauką. Nusprendžiau palikti šla
pią miestą, kuriemę nesimato giedros.. Einu, skubiai į 
stoti. Žiūriu traukinys išeina už 10 minučių į Stokholmą. / 
Sėdu ir vėl prievakaryje važiuoju, lyg. nieko nežinoda- 
.mas apie Kopenhagą. Apie gerą valandą važiavus, vėl ke
lia ekspresą per antrą kanalą, kuris jungiasi su Balti
jos jūra Įr Atlantu į Helsiburgo uostį _ Tai jau Švedi
jos teritorija. Važiuoju, kad tik-važiuoti,‘-^- bė jokio ti
kslo. ./V?AA

atrodo .Marquette Parko rudeni

ibia aktoi’e Petronėle Petravi- reikšminga jaunųjų teatro 
ėiūte-Mileriene. Dainos in vai- žalyno” veikla.

- Jdybos menas suartino ją ir su Aanmain
1 • ■ • 1 'l .’’ ' ! Pirmyn choro dirigentu (kurs

so mia *a "tųsų. ei nnos^ine- .. vasarą mirė) —Kaziu Ste-i Greta komunizmo — 
dėlių ir. kitokios nedaug laisty . i
mo reikalaujančios augmeni- 
j°s- ’■ ‘ ; f '* -

Apėjome visą Altą Mira nau 
jokyną. Bevaikščiojant-, o taip.
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Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautiful

COLORTVSETS
WHILE YOU EA RN 6 % % to 7% % X™

” . \ - . *IN OUR SPECIAL ACCOUNT

17” Diagonal COLGR 

with $1,500
You can have this 17" RCA XL-100 
CQLOR TV.. .and your money grows to 
$1,897 in 72 months.

Or With $2,000
And your mpney grows to $2,283.06 in 4 

. -1 - ' ' .• '■years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,558.48 in 
2’4 years.

Or With $10,000
And your money grows to $10,691.09 in
Vh years. - -

Or With $20,000

And your money grows to 
$21,024.81 in 1 year.

19” Diagonal C
Remote-Contro

wrth$1,500
You can have this 19" RO 
COLOR TV. . .with Remote ( 
.and your money grows to $1,65 
months.

Or With $2,000 
And your money grows to $2,1 
years.

Or With $5,000
And your money grows to $5,408.95 in 
21A years.

Or With $1 0,000
And your money grows to $10,551.99 
in 114 years.

Or With $20,000 
And your money grows to 
$20,890.22 In 1 year.

XL-100 
ntroL . 
.54 in 72

i ponavičiunriStephens. Yra daį. nacizmas
..-vavusi Naujienų dienraščio] Europoje pieC-ianlis komu, 
metimų parengimų programoj nilm0 jygia„reciai le.
se, Antano Rūko kojinių vai|čiasj ir įltradeSįniųjų' jūdėji.

immą js -aitant . mas Austrijoje įsi
Prisimenant- anties . laikus kūrusi dešiniųjų sąjunga “Vei- 

Ona Mirpnienė pasakojimu nu ‘ kla naujos dešinės” platina V. 
kilo Vokietijon, kur Hanau Vokietijoj išleistą knygą “Ar 
DP stovykloje susidarė vaidin is tikro 6 milijonai mirė”, ku
to jų grupė. Pirmam1 vaidinimui rioje įrodinėjama, kad 6 mili- 
parinktas K. Binkio “Atžaly- jonai žydų antrojo pasaulinio 
has”' nuo to ir pats teatrinis karo metu negalėjo žūti ar bū 
vienetas “Atžalynu” ’ pasivadi- ti išžudytais. ‘ 
no. Režisavo Vytautas Valiu-1 Naujos dešinės sąjunga pla
kas. Ona Mironienėįpė tik “At tina tarpe universiteto studen- 
žalyn'e” vaidino, bet ir Š. Sant tų -ir kitur knygą įrodant Nu
varo “žvejuose” bei kituose erbergo teismo falsifikaciją ir 
renginiuose. Puikūs esą atsi
minimai apie Hanąu dramos 
studiją, kurioje be.kitų vaidy
bos mokė ir Stasys pflĮą.

Septyni “Atžalyno” vyrai 
vaidintojai (Kviečius, Alinelga, 
Veselka, Gruzdys, J Gasiūnas, 
Vaičius, Petkus), -emigracijai 
prasidėjus, turėję labai blogon 
vieton darbo ir buto, garanti
jas.— į Loųisianos fąrmąs. Ona 
Mironienė pasirūpinusi ..juos 
Čikagon perkeldintr. - Paprašiu 
si Pirmyn choro dirigentą Ste
ponavičių, ir tas paskolinęs pi
nigų vyrų kelionės išlaidoms, 
šeši jš jų tuojau pat, kai Či
kagon atvyko, su Steponavi
čium atsiskaitę.

Kai jau Čikagoje susidarė 
būrelis Hanau “Atžalyno” vai 
dinlojų, jiems parūpo ir to-

sakoma, kad Vokietijos lyde
riai negalėjo Neurbergo teis
me susilaukti teisingo sprendi
mo, kadangi apie 90% teismo 
Įgaliotinių buvo neigiamai nu 
sistate.

Vakarų Europos žydų gru
pės reikalauja, kad minėtos 
knygos ir kitos panašios liūtų 
uždraustos pardavinėti, ir kad 
būtų išimtos iš apyvartos.

giv e ■ ■ ■
so more will live

HEART 
FUND

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

1’

ŠVEDIJA
Kopenhageną Vokietijos traukiniu, 
iš jo persėdome Į Danijos traukini,

Enjoy Your TV NOW PLUS

EARN INTEREST
«r> tccownt for <>( Fro*n your deport. ** deduct the cost of the Kem, but the interest you <»rn pwvt

lįe 4 pj./x w of6M%to7%%on you* fu« d*povL Federal require substantial interest peneHy for Mriy

M AIR OFFICE: 6245 SOUTH W£ST£R« AVE MUX , CHICAGO. IUIR0IS 60636 TELEPHOME: 476 7575

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
l*<J

ALMIRA OFFICE!
3<M WFST NORTH AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60647 
TFlFP**ONE: 4tt-3in

1. JEIGU TURITE GIMINIŲ AR DRAUGŲ LIETUVOJE ir norite 
atsiminti juos pasiųsdami siuntini žiemos sezonui ir ateinan
čioms Kalėdoms.
2. MŪSŲ BENDROVE veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame j Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.
3. MOŠŲ BENDROVĖJE Jūs visuomet rasite dideli pasirinkimą 
prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.
4. JEIGU JOS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikalingus dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
2!»O SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL GUUOt

TEL. WA 2-9354

Atvažiavome į 
puikus ekspresas, o 
kurį perkėlė per minėtą kanalą j Švedijos teritoriją, Tu
rėjome antroje pusėje persėsti į Švedijos traukini, jis 
važiavo tiesiai į StockhoĮmą. Traukinys neatrodė eks
presas, nes žymiai prastesnis Įrengimas, senoviškas, pra
važiuodamas dažnai sustodavo ir mažesnėse stotyse. '

Pradedant važiuoti tikrino muitinės kontrolieriai 
užsienio keleivių pasus ir traukinio konduktoriai bilie
tus. Patikrino ir dingo jie, bet vėliau ątėjp du kondukto
riai, gal vienas eilinis, p antras inspektorius. Abu buvo 
uniformuoti- Jie prisikabino prie vienos kąnadietiškos 
šeimos, kad jie tupi primojeeti dapgiaų pinigų už prava
žiavimą ir vėliau prie manęs, nors mes turėjome pirmos 
klasės bilietus, pasirūpinę Amerikoje. , .D

Pravažiavau 10 valstybių 1 klasės traukiniais niekas 
nereikalavo jokių primokėjimų. Todėl kanadietis ir'ąš 
pasipriešinome. Jie paliko mus ir nuėjo labai nepaten
kinti. Bet po geros valandos grižo keturi uniformuoti 
.konduktoriai ir vėl apsupo mus. Pradėjo aiškinti, ,k$d 
mes turime būtinai primokėti skirtumą,'ries už traukinio 
greitį reikia primokėti. Mes vėl aiškiname Eųpp^s 
traukinių tvarką, kad niekas iš mūsų nereikalavo pri
mokėti, o tik švedai išsigalvojo ‘‘apiplėšti” mus užsienio 
turistus. Jie Įsiuto ant mūsų ir pareikalavo griežtai pri
mokėti 10 kronų, kurių nei aš, nei kanadietis neturėjo
me, o tik “travelers” čekius. Bet aš turėjau Danijos pi
nigų 10 kronų. - r

J te net pagrasino, jeigu nemokėsime, tai artimoje 
stotyje busime įškęlti su lagaminais ant perono. Visai 
stipriai susibarėme. Pamačiau, kad yrą akiplėšos jęont- 
rolieriai, priešaky su traukinio inspektoriiimL Nėra iš
sisukimo. Aš paduodu daniškų 10 kronų. Jie peipia- Pra
šo 10 švediškų kronų. Aš vėl aiškinu, kad neturiu. Tuo
met supykęs ištaraukiu' iš kišenės 50 dol. travel čekį ir 
kišu konduktoriui po nosimi. Bet jis neima- Tą patį darb 
ir kanadietis. Visi keturi pasiuto ir, švediškai koliodą- 

'miesi, nuėjo. Paliko mus ramybėje. Bet po gero pusva
landžio vęl ateina vienas konduktorius, kuris prašo iną- 
nęs, kad duočiau tuos daniškus 10 kronų. Aš paduodu.

(Bus daugiau)
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Montessori mokyklos mokinys.

Lenkijos patriotas

T supykite dabar

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

1739 South Halsted Street, Chicago, TU, 60603
’S!^’

tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
etuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki-

cjziast csirias ax of
So please SoOa» Sscčefc ABCe

Abs-sys hald £2 c£L 
■ Ta tzat to all raspūrs.

žmonių, iš dabartinės DBLB va 
dovvbės.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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-

ganizacijų atstovai į pirmąjį 
steigiamąjį DBLB posėdį. Ja
me dalyvavo ir min. B. K. Ba 
lutis, kuris šia proga pasakė drą

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

ir kun. Sakevičius. Kontrolės

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

Rimtai susideginus, negali
ma vartoti tepalai bei kiti namų 
vaisiai, bet apdegusį reikia sku 
biai pristatyti į ligoninę. 
3kacie ...3 ifguą ....jf aH m .

MICHAELS 
; 4637 So. Archer Avę.

(Prie 47-ros)

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos Sėtuvių 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 SL, Chicago, I1L 60608

liniai nariai — pamatę vadų 
nesutarimus, pradės nebesido
mėti lietuviškąja veikla ir ga
lų gale visiškai iš tos veiklos 
pasitrauks. Tokie vėjai lietuvių 
kolonijose jaučiami. J. Vikis

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

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gussen

kėlu, nes, kaip minėta šio rasi šukė. ku< 
ni<> pradžioje, ji yra susiorgani klaidu ir 
žuvusi
kaip PLB. Ji ąulomatiškui įim 
tų ir dabar, atskirai veikiančią 
DBLB. Užmiršus praeities'nes
klandumus ir asmeniškas am 
bicijas. gulėtų visi dirbti išvien. 
Tik čia ir vėl klausimas ar pa
norės

suorganizuotos šalpos draugijos, statytos bal
ai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 

______ ____ . _ jažnytiniai Ir 314 veiklesniu žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinju. laisvamanišku ir 
kitu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai Ir kt

Norintieji Mg knyga įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį * .

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

brošiūras apie N. Sadūnaitę ir 
A. Terlecką anglų kalba), nei 
jokių žinių apie PLB veiklą. 
Kitaip sakant DBLS dirbtinai 
atstumiama nuo visų PLB kulį 
tūrinių parengimų, švenčių, si| 
mpoziumų, Lietuvių Fondo pa, 
ramos šyietimo reikalams ir| 
PLB seimo. I

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jdsminat, A KISS IN TH B DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

apraiymai, patinti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Končių*, 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 kaimynu istorijs- 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas garima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.

SKAMBINKITE DABAR
ĮVERTINTI 

JŪSŲ NAMA 
ERWIN J. *■

navičius, černis. Garbės teisė
jai — kun. Kazlauskas, M. Ba- 
jorinąs, Mockus. Tai atlikę, 
žmonės išsiskirstė, sutardami 
susitikti povienerų metų...

Čia, tur tūt, buvo padaryta 
klaida: naujoji DBLB “įėmė” 
ne tik bendrinę DBLS organi
zaciją, kaip nurodė M. Krupa-

MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečiančius 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. __________________________ ____________

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.

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik_________

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chlcagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
110. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Cbieagon atvažiavęs _ lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų i 
nyčios, įsteigti laikraščiai 
pasaulietiški chorai, 9 bi

52.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

Šitokie “nutarimai iš centro’,’ 
prieštaraują ankstesniu susita
rimu dvasiai, labai neigiamai 
atsiliepia į Britanijos lietuvių' 
ir jų vadovų nuotaikas.

Kaip šią nenormalią dviejų 
bendrinių organizacijų padėtį 
pasalinti? Kaip atlikti susivie
nijimo operaciją, nei vienos 
pusės hčįJažeidžiant?

Atrodo, lengviausias kelias 
cent- Į būtų, jei DBLS sugrįžtų atgal 

ji palaikė ryšį su PLB. į DBLB ir visi 'dirbtų iš vien, 
nebuvo jos Bet į kokią. DBLB sugrįžti?.

sudarytoji DBLB nebuj 
vo bendrinė organizacija, kaip

siliko tik kaip koordinacinis ko 
mitetas, o į ją įstojusios orga- 
nizasijos ir toliau dirbo savo 
įprastąjį darbą.

Po kiek laiko tik iš organi
zacijų atstovai sudalytoje DB
LB pradėjo atsirasti nesklan
dumų. Prieita iki to kad DB
LS (vienintelė bendrinė ir pa
ti didžiausia organizacija) iš 
DBLB išstojo. Dalis anuo me
tu veikusių draugijų ar sambų, 
rių šiandien visiškai neberodo 
gvvvbės. Todėl nesiimama šio- 
j e vietoje aptarti kurių, orga
nizacijų, atstovai sudaro dabar 
tine DBLB vadovybę.

DBL Sąjungos veikla in-išs
tojus iš DBLB nepasikeitė. No
rėdama ir toliau santykiauti su 
lietuviškų organizacijų 
raiš, 
Pastaroji, rodos.
išbraukusi iŠ savo narių tarpo, 1951 
ir jos atstovas dalyvavo pasku.

MEMBER. mes taip patRELO SUS CHICAGOS Fl7,000 MIESTŲ JAV-SE PER RELOatCT-City Relocation Service

Pagaliau trečioji išeitis —■ 
grįžti į pirmykštę padėtį, t. y. 
pasitenkinti .viena bendrine or 
ganizacija —. DBL Sąjunga, 
kuri Britanijoje susikūrė pir-' APDEGUS ODAI 
iniau, negu PLB. Jos įstatai vi-’ . Kalifornij()s (laklarų sąiu'n. 
siškąi sutampą su PLB įsta- susideginus kūną iki
tais. Pakąktų tik painformuoti od(>5 pardU<kmijūno, i»amirky- 
PLlk kad jos padalinys Britą- įj slHiejrjnįą vietą iki skausmas 
nijoje vadinasi DBLS vardu, ppjgįį šaltu .vandeniu arba ap- 
Per metinį DBLS susirinkimų jerfais. .Iššokus sudegin- 
jos centro valdyba galėtų per- vietoje, pūslėms, reikia su
sitvarkyti, įtraukdama daugiau degintą vietą nuplauti muilu ir 

vandeni ų. Tu wet, nuplovus, 
sausai aprišti ir laukti 5 die
nas.

~ --- - ■
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Įsteigta 1923 metale. , „ . , TEL. 421-3070
Įstaigo* pietuose kiemas antomobiliamg pastatytL

tiniame PLB seime. reikalauja PLB įstatai. Ją su
metu patirta, darė atstovai paskirų organi- Tur būt, nei vienas šių pasiū 

PLB vadovybė zacijų, kurių nariai daugiau- ]ymų nėra šimtu procentų vi_ 
dviem šia buvo tie pah's žmonės; Tad siems priimtinas. Tačiau visi 

su- jaučia, kad reforma yra reika- 
o į linga. Negera, kai du centrai 

brauti liudija faktas, kad ne tik koordinacinį komitetą, kurio , atstovauja Britanijos lietu- 
DBLt> centro valdyba, bet ir sandara prieštarauja PLB dva viams, bet bus dar blogiau, 
šio laikraščio redakcija negau-'siai ir kurio veikla jau kartą kai tų centui pagrindas — ei
na propagandinės PLB išleis-, pasirodė nesėkminga.

! Gal paprasčiausia būtų, jei 
(DBL Sąjunga pakeistų 'savo 
vardą į DBL Bendruomenę. 
Nieko daugiau čia keisti nerei-

Lenkų imigrantų šeimoje gi
męs Čikagoje A. A. Mazewski 
yra didelis Lenkijos patriotas, 
bet niekad joje nebuvęs. Jis ar
šiai kovoja už Lenkijos nepri
klausomybę, vadovaudamas 2- 
ms didžiausioms Amerikos len
kų organizacijom ir didžiausiai 
lenkų draudimo bendrovei, tu
rinčiai 150 mil. dol. kapitalo.

Prez. Fordas per Mazė^skp'' 
atsiprašė risų-denkų, kad nevy— — 
kušiai debatų .metu su Carterm-' 
išsireiškė, kad rusai nedominuo 
ja rytų Europoje. Gi spalio 12 
d. jis buvo prezidento Fordo 
pakviestas į Baltuosius Rūmus 
kartu su kitų tautų atstovais. . 
Prezidentas tautų atstovams pa I

Pasaulio Lietuvių Bendruo- priešino. Tatai matyti iš 1950 
menė (PLB), kuri šiuo jnetu' m, gegužės 30 d. išleisto M. Kru 
Amerikoje 'išgyvena nelemtas pavičiauš ilgo bendraraščio Nr.; 
skaldymosi dienas, yra sukur- 3, skirto iškilusiems PLB ne-! 
ta pagal 19-19 m. birželio 14 d. aiškumams išsiaiškinti. To ben 
paskelbtąją Lietuvių Chartą. draraščio 13tame punkte paša-! 
Joje pasakyta: “Pasaulyje pas fcyta, kad “PLB įims tik taip 
klidę lietuviai sudaro vieningą vadinamas bendrines organiza 
Pasaulio Lietuvių Bendruome cijas, t. y. tokias, kurios yra la- 
nę”._ Toliau šį pirmąjį Chartos bai giminingos PLB-nei savo 
punktą besiaiškinant, buvo nūs tikslais ir savo sudėtimi. Prie 
tatyta, kad “bendruomenei pri tokių priklauso pvz. Britanijos 
klauso kiekvienas lietuvis, ne- Lietuvių Sąjunga, Švedijos Lie 
paisant, kur jjes gimė ir kada tuvių Draugija,. Belgijos LBB 
gimė, nori būti bendruomenės ir kt” 
nariu ar nenori, kalba lietuvis 1951 m. liepos 7-8 d. d. Lun
kai ar nekalba, naudingas ben. done susirinko visų lietuvių or 
druomenei ar žalingas”. (M. 
Krupavičius, PLBKeliu, 16-17).

D. Britanijoje jau prieš tai 
(1947 m.) buvo įkurta panaši 
organizacija — Didžiosios Bri 
tanijos Lietuvių Sąjunga (DE
LS), “kuri yra lietuvių bendruo 
menės nepartinė ir nesrovinė 
oiiganizacija, apimanti visus 
D. Britanijoje gyvenančius lie
tuvius 
naši, šios abi organizacijos yra 
bendronės lietuvių organizaci 
jos, jos įsilieja į viena kitą, to
dėl, atrodo, neturėtų būti ir kai 
bos apie dviejų panašių orga
nizacijų veikimą viename kraš 
te. Dar neprotingiau • ir tiesiog 
neįmanoma būtų pradėti seigti 
atskirus DBLS ir DBLB sky-Įsudarė: P. Varkala, Šalkauskas 
rius ar apylinkes, nes ju na.
riais turėtų būti tie patys žmofkomisijon išrinkti: Senkus, Zda 
nės. į

Iškilus abiejų organizacijų 
apsijungimo klausimui, atrodo, 
dėl to buvo nesunkiai susitar
ta, tik DBLS, kaip anksčiau įsis 
teigusi, panoro pasilaikyti sa
vo vardą, sutikdama įsijungti 
į PLB; M. Krupavičius ir vėles 
nės PLB vadovybės tam nesi-

čią kalbą. Buvo nutarta sukur
ti LBL Bendruomenę, kurios 
organizacinis komitetas, vado
vaujamas P. Varkalos, jau se
niau veikė. Prie šios organiza- 

(įstatai, para. 3). Vadi-Į^05 per 11 įvairių
'draugijų bei sąjungų, turinčių 
apie 4.000 narių. '

Buvo sudaryti valdomieji or

.254-8500
PARDUODAME VI-
PRIEMIESČIUS IR

vičius, bet dar apie 10 draugi
jų .bei sąjungų, turinčių speci-j Paskutiniuoj 
finius uždavinius bei paskirtį, kad dabartinė 
Tuo būlu, matyti, norėta pa-' nebepageidauja toliau 
lengvinti kelią DBL S-gai įstoti organizacijom bendiiadarbiau- sugrįžimas į DBLB, reikštų 
į DBLB, o taip pat įtraukti į ti. Tą nenorą toliau bendradar- grįžimą ne į organizaciją, 
aktyvesnę veiklą ir senosios iš 
eivijos organizacijas Anglijoje 
ir Škotijoje. Tokiu būdu DB_

ganai, daugiąsia iš DBLS pri- LB pasidarė visiškai ^kitokia”, ___________ ,
klausančių žmonių. Į Tarjbos negu kitų kraštų Bendruome- tos literatūros (turima galvoje į 
prezidiumą dvejiems metams nės. Jos valdomieji organai pa 
išrinkti kun. Gutauskas, . Savo- 
niakas, J. Vilčinskas. Valdybą

jo išsireiškimas buvo 
lai nerviškk: jo to 

tais pačiais pagrindais, klausimu tikro
Mazewski buvo prez. Nikso- 

nu diplomato teisėmis 3 mėne
siams nuskirtas i 2’j-tą Jungti
nių Tautu asamblėją. Pasak 
prez. Xiksono, kad Mazewski 
suprasi i tarpiu re ka-

DBIJir savo vardą keis-’i^^ 
o taip pal — ar panorės DB

1 į krūvą susilieti? * - ^evv.k.i yra
mokslus, pradėję 
kareiviu, bet j atsargą išėjės nja 
juro lai|>sniu. Priklauso resj>ub 
likonų partijai.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų 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 išaugusiu ir suklestėjusių Lietuvos politiniu, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išbL , . _ . . - .
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 S5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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Amerikiečiai įgauna daugiau drąsos
Generolui George Brown praeitą pavasį prasitarus, 

kad Amerikos karo vadovybė neturi drąsos pasipriešin
ti Sovietų Sąjungai sukrėtė daugelį amerikiečių. Kol 
karo vadai tyliai tvarkė krašto apsaugos reikalus, gy
ventojai pasitikėjo ne tik jais, bet ir vyriausybės veda
ma politika. Susidaro įspūdis, kad tas pasitikėjimas bu
vo pagrįstas “kinkas drebinančiais” karo vadais-

Ar iš tikrųjų tos kinkos taip jau visiems dreba? Jei
gu gen. Brown pareiškimas butų buvęs toks jau pavo
jingas, tai kaži ar prezidentas Fordas, būtų leidęs jam ir I 
toliau pasilikti JAV kariuomenės vadovybėje. Jeigu gen. 
Brown pareiškimas atvaizduotų karo jėgų persilaužimą 
sovietų pusėn, tai vargu ir dabartinis krašto apsaugos 
sekretorius butų jį ten palikęs. Sekretorius paskaitė pa
darytą pareiškimą, pasikalbėjo su gen. Brown ir pareiš
kė, kad viskas tvarkoje, Amerikos karo vadai turi teisę 
pareikšti savo nuomonę. Prezidentas Fordas paliko gen. 
Brown karo tarnyboje. Reikia neužmiršti, kad kongre
sas svarsto krašto apsaugos biudžetą, vyriausybė nors 
gauti daugiau pinigų krašto apsaugos reikalams. C 
Brown pareiškimas verčia kongreso atstovus skirti dau
giau dėmesio į krašto apsaugą.

Bet šiuo atveju svarbus -yra kitas klausimas^ ar 
JAV, vykdydamos detentės politiką, visą laiką daroTiud- 
laidas sovietų valdžiai? Iš vienos pusės, taip gali atrody
ti, bet ar taip tikrųjų yra? Prezidentas Kordas leidžia 
sekretoriui Kisingeriui važinėti ir tartis su sovietų ats
tovais įvairiais klausimais, bet prekybos reikalai nesis- 
tumia pirmyn, kol nebus išspręstas strateginių atomo 
ginklų kontrolės klausimas. Šis klausimas neišspręstas, 
todėl ir detentės reikalai neina pirmyn.

Antras svarbus faktas — sekretoriaus Kisingerio 
kalba Jungtinėms Tautoms. Ten sekretorius aiškiai so
vietų valdžiai priminė, kad rusai nesikištų amerikiečių 
pastangas taikiai išpręsti Afrikoje kylančius konfliktus. 
Gromyka, patyręs iš anksto apie sekretoriaus planą : 
viešai įspėti sovietų valdžią, neturėjo drąsos dalyvauti 
Jungtinių Tautų posėdyje ir išklausyti Kisingerio kai- : 
bos. h

Bet yra ir daugiau faktų kurie rodo, kad JAV nėra domas

taip jau išsigandusios ir ne visiems valstybės vyrams 
kinkos dreba, kaip jos dreba kaikuriems generolams. 
U. S- News žurnalo redaktorius Howard Flieger parašė 
įžanginį, kurį pavadino “Jau laikas”. Jis norėjo pasaky
ti, kad jau laikas prabilti. Savo trumpame rašinėlyje jis 
duoda kelis faktus, kurie rodo, kad ne tik prezidentas, 
bet ir valstybės departamento pareigūnai imasi žingsnių 
rusams priminti, kad jų skelbiamas melas nevirsta tie
sa net ir tuo atveju, jeigu amerikiečiai neprimena ru
sams jų padarytų nusikaltimų ir šiandien laužomų pa
sižadėjimų. Trumpame savo rašinyje žurnalistas Flie
ger priminė sekretoriaus kalbą Jungtinėse Tautose pa
pasakojo apie 14,000 Lenkų karių ir inteligentų, išžudy
tų Katyno brūzgynuose, ir daro šitokį komentarą:

“1952 metais Amerikos kongreso komitetas bai
gė pravesti nuodugnių tyrinėjimą (Katyno žudynių) 
ir priėjo išvados, kad Sovietų Sąjunga yra kalta dėl 
1940 metų žudynų. Praeitą mėnesį lenkai patriotai, 
nekreipdami dėmesio į protestus ir sovietų vyriau
sybės pasipriešinimą, Londone atidengę Katyno žu

dynėms prisiminti paminklą. JAV pasiuntė oficialų 
atstovą dalyvaut atidarymo iškilmėse. Tai daugiau, 
negu britų vyriausybė padarė. Tai gali būti menkas 
dalykėlis, bet JAV nekreipimas dėmesio į Kremliaus 
pasipriešinimą paminklui statyti yra reikšmingas” 
(U. S. News & World Report, 1976 m. sp. 18 d. 112 
psl.)
Kad Katyno žudynių paminklo atidengime dalyvavo 

oficalus JAV diplomatas labai daug parodo. Britų val
džia nesiteikė pasiųsti savo atstovo, nors lenkai kovojo 
kartu su britais amerikiečiais, nekreipdami joldo dėme
sio į sovietų valdžios nenorą ir pastangas neleisti pamink 
lo pastatyti, vis dėlto dalyvavo paminklo atidengimo iš
kilmėse. Valstybės sekretorius žinojo šio diplomatinio 
žingsnio reikšmę bet jis vis dėlto įsakė JAV vardu pa
gerbt Katyne žuvusius lenkus. Rytų Europoje ši žnia 
turi dar didesnės svarbos.

Bet žurnalistas Fliegeris primena dar vieną dalyką- 
Kalbėdamas apie vengrų sukilimą, jis priminė, kad šio
mis dienomis sukaks 20 metų nuo vengrų tautos pastan
gų atsikratyti sovietų vergijos. Pradžioje Valstybės De
partamentas rengėsi labai trumpai’ priminti tą kruviną 
sukaktį, bet vėliau, kai New Yprko kongreso atstovas_ J V. -U f,

j__*<Frank Horton pareikalavo-pasakyti pasauliui, ką sovie
tų karo jėgos r policija darė Vengrijoje prieš 20 metų, 
nutarta priminti, ko siekė Vengrijos gyventojai ir kaip 
žiauriai sovietų karo, jėgos žudė ir naikino laisvės, sieku
sius vengrus.

Ik šio meto amerikiečiai bandė vengti priminti ru
sams karo metu, po karo ir dabar jų daromus taptauti- 
nius nusikaltimus. Galimas daiktas, kad privačiuose pa
sikalbėjimuose vienas kitas klausimas jiems buvo pri
mintas, bet sovietų diplomatai viską prarydavo, kol jiems 
viešai nusikaltimo į akis niekas nedrebdavo. šitokios 
amerikiečių elgsenos Maskva nesuprato. JAV diploma
to dalyvavimas Katyno paminklo atidengimo ceremoni
jose jiems daugiau pasakys, negu tylėjimas.

Geriau vėliau, negu niekad. Reikia ne tik priminti 
sovietų valdžiai josios padarytus nusikaltimus, bet rei
kia juos išdėstyti ir Rusijos gyventojams. Sovietų val
džia bando trukdyti radijo pranešimus, bet visko sut
rukdyti ji negalų Helsinkio susitarimas liepė laisvai pa
sikeisti informacijomis, šis nutarimas privalo būtivyk-

JUOZAS TAUTVILĄ

būtų lengviau Lietuvoje šelmiu- 
kauti. Tą jie darė per pirmąją 
okupaciją, tą patį jie padarys ir 
dabar, karą su Vokietija laimė
jus. Nepaliks laisvėje ir giri
ninkų. Juos areštuos arba su
naikins, nes girininkai yra nuo 
mažens suaugę su Lietuvos gi
riomis, miškais, su jų neapsaky
tu grožiu ir net jie girdi, kaip 
savo širdies pulsą, tą per amžius 

tėję rinkosi lietuviai ir tarėsi ką dieną ir naktį ošiantį paslaptin- 
daryti, ar bėgti iš Vilniaus į 
Lietuvos miškus ir tenai slapsty
tis ir sulaukti karo pabaigos, ar 
likti Vilniuje?

čia susitiko ir du geri drau
gai miškininkai, girininkas Alek
sas Muldys ir girininkas Vytau
tas Viliūnas. Aleksas jam pasa
koja, kad Gedimino gatve vokie
čių kariuomenė traukiasi ir žmo
gui praeiti nebeįmanoma, žmo
nės labai susirūpinę, bijosi artė
jančių raudonųjų; bijo ir lenkų, 
kurie jau pirmiau plėšė gyven
tojus, lietuvius net žudė. Kilsęs 
teroras, badas ir tūkstančiai 
žmonių išmirsią.-

Bet kaip pabėgti iš Vilniaus? 
Keleivinių traukinių jau nebėra; 
stotis prigrūsta moterų,' vaikų 
ir vyrų. Visi aimanuoja, dejuoja, 
alkani vaikai verkšlena ir rėkia. 
Kur dėtis, kur bėgti, kur slėptis 
nuo karo, bado ir plėšikavimų?

Gatvės pilnos žmonių, o iš ry
tų vis daugiau pabėgėlių atsku
ba. Viens kitą stumdo, rėkia ir 
stengiasi ko greičiau ištrukti iš. 
baisaus košmaro ir karo grėsmės 
Panika ir baimė visus iš_ proto 
veda. Kur dėtis, kur eiti, — nie
kas nebežinojo, žmonių bangos 
viena kitą stumia vis pirmyn ir 
pirmyn į visiems dar nebežino
mą ateit}...

Vytautas ir Aleksas irgi svars
to savo pabėgimo planus. Vy
tautas turįs gerą dviratį, šau
tuvą, pistoletą ir net šovinių pil
ną krepšį, ir todėl manąs saugiai 
pargrįžti į savo Dzūkiją, j Rugė- 
nų tėviškę, ir ten palaukti karo 
pabaigos, nes Vokietija vis vien 
rusus sutriuškinsianti.
Aleksas galvoja visai priešin- 

, gai. Vokietija karą su Rusija jau 
pralaimėjo, nes Rusija į frontą 
sutrauks vis didesnes vyrų mases 
iš naujai okupuotų kraštų, o 
Vakarų galybės Rusiją remia ir 
maistu, ir savo galinga karo ma
šinerija.

Komunistų valdžia visus vy
rus ir moteris mobilizuos; vy- . 
rus išsiųs į fronto linijas, kad 
jie ten greičiau žūtų, moteris 
Įkinkys į karo pramonės dirbtu
ves, o visas kitas šeimas, senus 
vyrus, moteris ir vaikus išveš į 
Sibirą, kad tenai jie žūtų, o į jų 
paliktus ūkius priveš iš Rusijos 
nususėlių aziatų, kad ruskiams

Neseniai skaitytojų žiniai pa
sirodė naujas romanas “Likimo 
Audrose”, kurį parašė Vladas 
Vailionis, o atspausdino Nidos 
knygų leidykla.

Įvykių raida prasideda Vil
niuje, kada vokiečių kariuome
nė traukėsi iš Sovietų Rusijos 
ir frontas vis labiau artėjo prie 
Vilniaus.

Švento Jono bažnyčios aikš-

gą balsą: laisvė ąžuolams, laisvė 
girių žvėrims, laisvė žmogui, 
laisvė ir visiems miškuose čiul
bantiems paukšteliams I... r

Taip besikalbant, Vytautas ir 
Aleksas atžygiavo ik Aušros Var 
tų bažnytėlės ir čia rado daugy
bę žmonių, suklaupusių ant že
mės ir tyliai besimeldžiančių į 
stebuklingąją Šventą Mariją, 
prašydami gelbėti Vilnių ir jų 
šeimas nuo ateinančios nelai
mės. Suklaupė ir Vytautas su 
Aleksu ir karštai kalbėjo “Svei-

Pro Vilnių vis traukė vokie
čių išvargusi kariuomenė. Vi
sais kitais keliais riedėjo aplūžę 
vežimai' su moterimis, mažais 
vaikais, su avytėmis ir ožkutė
mis, o paskui ratus krypavo su
lysusi karvutė.

Vytautas, atsisveikinęs su sa
vo draugu Aleksu, sėdo ant dvi
račio ir pažvelgęs į Gedimino 
pilį, liūdesio pilnas nuriedėjo į 
vakarus, j savo tėviškę Eugenus. 
Net visa savaitę jis keliavo, nu
galėjęs kliūtis, kol pasiekė Dzū
kiją, kurioje dzūkai nuo am

žių gyveno savo gražiose sody
bose, ir kur darbštūs vyrai su

meile bėrė grūdi. į šventosios 
žemės derlingas dirvas, kur mo-

dėklo raštą.
Tėvas Viliūnas iš tolo pama

tė pargrįžus) sūnų Vytautą. Pa
sisveikinę, pašaukė ir motiną, 
kuri tekina atskubėjo išbučiuoti 
savo seniai matytą sūnelį. Visi 
suėjo į giąčią ir čia ilgai kalbė
josi. Vytautas valgė skanius' 
mamos valgius ir net visą nak
tį pasakojo, ką jis matė Vilniu
je?

Tėvai Viliūnai buvo užauginę

vieną dukterį. Jų vyriausias sū
nus Povilas, atsisakęs ūkio, stu
dijavo medicinos mokslą, bet vo
kiečiams uždarius Vilniaus uni
versitetą, grįžo namo ir naktis 
praleisdavo pogrindžio rezisten
cijos darbe. Vytautas buvo pa
milęs miškus, todėl jis ir baigė 
girininkų mokslus. Jauniausias 
sūnus Balys buvo tinginys ir 
nenorėjo nieko išmokti. Jis tik 
šukavo arklius ir jais jodinėjo. 
Bet tėvui spiriant ir net diržų 
įkrečiant, galų gale jis įstojo į 
žemės ūkio mokyklą ir ją šiaip 
taip baigė. Dabar jis galvojo 
tėvo ūkyje įsteigti trakėnų ark
lių žirgyną.

šeimos žvaigždutė buvo jų 
duktė Birutė, geltonkasė ir mė
lynakė gražuolė. Visi ją mylėjo, 
o motina ją vadino net pačio Die
vo jiems duotu angeliuku.

(Bus daugiau)

BUY U. k iAVmoS BCM

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

7
Qf Mokama 4 mėty 
/O Certifikatams.

Mažiausia $5ZOOC 
ar daugiau.

Tel. LAfayette 3-1083 
AUTOMOBILIAMS

61 Z. fV Mokama 1 mėty
V2 TU Certifikatams.

Mažiausią $1,000 .
ar daugiau.

u Z ACCOUNTS
Taupmenos padėtos j reguliarias, taupymo sąskaitas iki mėnesio 

10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesi.
DIVIDENDĄ! MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI
VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 

J Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Sešta- 
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už-

M. AUKŠTUOLIS

KALNŲ DIEVAITĖ LEDYNĄ
Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto metų gimimo ir šešiasdešimties mėty 
mirties sukaktis

“Pasiekęs išviršinio gyvenimo viršūnių, jis 
žaidė savo žaislais. Pajuto pasaulį fiziniai ir

Mūsų savitas pasaulis

— Eiva, Bitele, tegu motulė pasidžiaugs.
Danguolė, išvydus savo jauną dukrą jos mergau

tiniuose parėduose, bučiavo ją su ašaromis sakydama:
— Dėkui, kad iškėlei mano jaunas dienas j šios lai

mingos dienos šviesą ir pažadinai mano pavasarį.
Visi gėrėjosi Lcdynos senoviniais papuošalais, ku

rie, kaip auksinė valdovo karūna, juo senesnė, juo dau 
giau turi paslapčių ir darosi vis brangesnė.

Vakarienės metu Ledyną su Sakalu gėrė iš vienos
Arūno šeimoje nuo neatmenamų amžių esamos tau-| 
rėš — lauro rago ant auksinio turėklio. Sužiedotuvėsl 
praėjo jaukiame naminio palaimintame židinyje. Bi
telė su jaunuoliais padainavo senovės dainą žiedui.

Žiedeli, žiede, jaunystės vainikėli, 
paguosk mūs buitį vien žiedais.

Žiedeli, žiede, nekrisk į Dunojėlį,
kur tyko tamsūs gulbinai...

Ledyną su Sakalu nuėjo į ritiny bokštą su žuaigž-
dėmis pasitarti ir nakties grožiu pasidžiaugti. Sakalas sustojo mirgėję, kai įsimylėję akys sušvito meilės ži
noma lė žvaigždžių, nes jo sužadėtinės akys buvo jam 
šviesesnės. Ledyną mėsienos sidabrinės šviesos mir
gėjime pro Sakalo garbanuotus plaukus matė ir aukš
tąsias kalnų viršūnes.

— Sakale, ar tu tikrai pasiryžai mane nupiešti nuo 
aukštųjų kalno viršūnių?

— Tikrai, Ledyną,
— O koks tu žiaurus.

— Ledyną, tu tik būk mano žmona, o kalnus tu 
gali mylėti ir toliau, as jiems nepavydėsiu.

— Mano meilė tik nedaloma gali būti.
— Tada mylėk tik mane vieną.
— Matai, tu irgi pavydus.
— Pavydus, kaip sakalas.
Ledyną nusijuokė. Kvapios ir karštos lūpos susira

do. Pirmosios meilės užsimiršimo valanda yra galin
gesnė už kalnų viršūnes. Kai dvi krūtinės alsuoja vie
nu atodūsiu, tada ir dievaičiai neturi į jas įtakos. Le
dyną sėdėdama ant jo kelių, glaudė Sakalo galvą prie 
savo krūtinės. Jis apglėbęs jos liemenį, nepajėgė jo 
taip arti priglausti, kaip širdis jam liepė, žvaigždės

protiniai, bet bevelijo gyventi šiltadaržyje”, 
j Waldo Frank

Visais JAV raštijos laikais vieno populiariausio 
amerikiečių autoriaus Jack Londono (London) 100 
metų nuo gimimo ir 60 metų nuo jo mirties jubiliejus 
sukanka šiais metais. Londonas buvo nenuilstamas nuo 
tykių ieškotojas vadino save i 
beatodairiškas eikvotojas, amžinas alkoholikas, nie 
kam nenusilenkiąs išdiduolis ir nelaimingasis meilu
žis. Per savo beveik 41 metų gyvenimą jis suvaidino 
vieną dramatiškiausių epų, bet kada žinomą rašytojų 
tradicijoje, pasidaręs pasisekimo deivės herojum ir sy 
kiu auka.

socialistų, bet kartu buvo | kimine asmenybė.

iš griežčiausių ir stipriausių įspėjimų, prieš girtuoklį 
John Bkrleycorną, kokia tik galėjo džiaugtis prohibi- 
cininko akys. Sukalęs neįsivaizduojamą nuosavybę, 
jis dėl amžino įsipareigojimo leidykloms buvo privers
tas pakelti rašymo produkciją ligi 1000 žodžių į die
ną. Londonas buvo šakota, garsi, kontroversinė ir E-

būriais.
Kai Ledyną su Sakalu apleido rūmų bokštą, kalnų 

dievaitės sidabrinis sostas trupučiuką pakrypo Į jūros 
pusę. . . '

Svečiams iš svetainės išsiskirsčius, Arūno šeimos 
taurė, naminio aukuro žarijų apšviesta, viena budėjo 
rūmuose, laukdama kitos, savo iškilmingos dienos,..

pabaiga

Londono buvo apkrėstas ano laiko nerimstančios 
Amerikos, bandydamas naujas literatūros užkariavimo 
dirvas, šio šimtmečio pradžioje jisai klaidžiojo nuo 
Kalifornijos ligi Klondike, į Angliją, į Korėją, į Pietų 
Salas, karštligiškai versdamas savo išgyvenimus į ne- 
desiamą ir gyvą prozą. — Call of the Wild, The Sea 
Wolf, Marlin Eden ir kilus romanus. Karštieji Londo
no demonai vertė jį ne tik skrosti geografines platu
mas, bet visą emocinį irsensacinį spektrą bei intymiau
sius savo pergyvenimus pateikti skaitytojų ištyrimui.

Paminklas J. Londonui.
Apie 10 mylių į pietryčius nuo Santa Rosa miesto 

(šiauriau San Francisco) yra Glen Ellen vietovė. Po
ra mylių už Gllen Ellen yra Jack London State Historical 
Park įsteigtas 1960 m. buvusiame jo dvare. Tai puiki 
turistinė vieta, primenanti, kad čia gyveno ir kūrė 
vienas iš gabiausių Amerikos sūnų ir kad po mirties 
jis sugeba sutraukti būrius žmonių, atvykstančių ste
bėtis jo darbais.

Prie pat įėjimo į parką yra House of Happy Walls, 
pastatytas trims metams praslinkus po Londono mir
ties jo antrosios žmonos Charmian rūpesčiu, šis didelis 
ir nedailus mūrinis pastatas skirtas laikyti autoriaus 
rankraščių pavyzdžiams,»laikraščių iškarpoms, foto
grafijoms, įvairiems baldams ir-atsiminimui iš įvairių 
vietų atsivežtiems daiktams.

(Bus daugiau)Londonas pergyveno savo rašomus romanus ir ra
šė išgyventus romanus. Gyvendamas tarp fikcijos ir 
tikrovės, tarytum ant kekios briaunos, skirtas ekstra-l ___ ___ _____
v"am ^Z.^t'sKA™TE IR PLATINKITE*
aprėpti per trumpą savo ;
Karštas socialistas ir revoliucininkas, jis tuo pat metu 
buvo vienas iš stambiausių šiaurės Kalifornijoje žem- ’ 
valdžų. Būdamas pats alkoholikas, jis parašė vieną
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jfcLK t BALSUOKIME Už KAZĮ
DR. ANNABAUUNAS

AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, 
IR Gua^LĖS LIGOS

2858 W. 63rd Street
Valandos pagal susitarimu

DK K. G. BALUKAS
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET
- Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 ;
OFISO VALANDOS:, ' 

Pirmadieniais ir ketvirtąd. 1—7 
antrad.. penktaieni nuo 1—5, 

ir šeštad. tiktai 'susitarus.

Oksas,
Mums visiems žinomas

Dail Vlado Vaitiekūne parodos įspūdžiai 
dis. Atrodo, jis čia tėra visos 
grupės atstovas* nes iš tikrųjų 
jų turima fausiam pasirinki
mui.

Paveiksluose įrašytos datos 
sako, kad dailininkas tebėra 
pilname kūrybos pajėgume. 
Autorius savo kūrinius mielai 
paaiškina. Aplamai, paroda nė 
ra eilinė. Apie ją dail. Mikas 
Šileikis katalogo įvade rašo: 
“ši Vlado Vaitiekūno paroda, 
kaip apžvalginė jo 70 m. su
kakties proga teikia daug įvai 
rūmo, naujumo, naujų įspū 
džių, šviežio kolorito bei nau
jų idėjų**. '

Parodą verta pamatyti. Lan 
kymo valandos:' savaitės die
nomis 12 - 

ryta.

vai., 
treė

: Mutual Federal viceprezidentas 
suouienės veikėjas Kazys Oksas 
kandidatuoja respublikonų są
raše Cook apskrities dokuriien- 

i tų registratoriaus pareigoms.
Oksas, ilgus metus dirbdama., 
Mutual Federal'taupymo bend-

_.__  . _ ___ rovėje ir būdamas jos vicepre-
DR. PAUL V. DAKGiS Zidentu, turėjo labai daug rei

kalų su nekilnojamo turto do
kumentų registracija. Jam veik 
kiekvieną dieną tekdavo vykti į

GYDYTOJAS IR CrtlKUxGAS 
Wesrcnesrer tommurury KuniKOs 

medi ci nos UireKiortus.

* Spalių mėn. Čikagos lietuviai 
turėjo progos pamatyti trijų 
lietuvių dailininkų sukaktuvi
nes parodas. Čia noriu pasida
linti įspūdžiais iš dail. Vaitie
kūno parodos, kuri buvo atL 
daryta spalių 9 d. Čiurlionio 
Gelerijoje, 4038 Archer Avė. irt 
tęsis iki spalių 31 d.

Parodos dviejose salėse sko 
ningai iškabinti 28 įvairaus dy
džio darbai. Pirmoje salėje su 
kaupti metafizinės simbolikos 
10 paveikslų (“Reinkarnacijos 
ciklas”), kurie prabėgančiam 
žiūrovui gal ir nedaro įspū
džio, tačiau tam, kas į juos įsi
gilina, sukelia eibes klausimų 
ir randa, kad čia yra kažkas 
nauja, nematyta. Tatai dailinki 
ko “regėjimai” — jo minties 
ir fantazijos vaisiai. Pav., “Vi
satos daigų” paveiksle dvi žmo 
giškos būtybės, isdygusios iš 
planetos - žalumos, dominuoja 
saules ir planetas su piramidė 
mis, jūromis ir erdve, liudyda
mos išskirtinį žmogaus sugebė- 
jimą-pažinti. t .

“Saulėtekis” — Čiurlionio 
Galerijai atrinktasis paveiks
las — žiūrovui gali sukelti įvai 
riaušių minčių ir “regėjimų”, 
čia jis gali pamatyti planetą,

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI ii PAAIŠKINIME
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Ieškokite gero, n« pikto, kad būtumėte gyvi". — Amoso 5:14.

Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventųjų 
’ draugystės. Norint įstati j šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 

Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlovę ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas 'ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimų 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo Širdį ir savo valią. Tik 
rieji Dįevo vaikeliai turi savą širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, 
ri perviršija žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti 
atimti ’ *

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra 
ruile|i? 1 tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamaL Rašykite:

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

Agrikultūros sekrotorlus Earl Butz 
buvo priverstas atsistatydinti. Repor- 

— 4, savaityaliais! teriui John Dean lėktuve nešvankiai
8. Trečiadieniais uždą (Prasit’7 tba pateko i žurnalą, tai kilo protes-

AlbinOs Daumantas tai, privariusieji sekretorių E. Butz 
pasitraukti iš pareigų..

Reikia naudoti
riuos suorganizavo Lietuvių

jau

nei

1938 Savxnineim no./VvesrcneaTčr, ,i»l. Look Gounty Recorder ofisą ir lopšį ir dominuojančią figuią, 
VALANDOS: 3—9 darno dienomis ii’• (vai-kyli dokumentus. Jis pažį- 1

Kas antrą šęštaarem -t>-i; vm. * ’ sk ius ir žmones. Dar įspūdingas ir tapybiškai, išlai
i vi.: ^qa-z/Z/ aroa 5oz-z/zo _ J -h . r - - i . • _

. —ū.... . .—_______________ bą jis žino ir šiam darbui tin- kytas kūrinys, kurs autorių gra
REZ.: GI 8-0873 ka.

DR.\V.bddli^-JLjli31N AS Be to,
aKuScKiJA IR MOTERŲ LIGuS

UiriEKvLOUlNĖ CHinUKvUA
613a. So. Kttdzie Via

Vaianaos pagal susitarimą, jei neat- paprastai teisingas ir supranta^ apsaugą;' kiek aukščiau -— gy- 
siliepia, skambinti Mi 3-uubL 5

Telef. BE 3-5q93 . .
TM) A A <2 tai lietuviams būtu garbė, nes

rankoje laikančią šviesą. Tai

žiai atstovaus galerijos lobyne.
jis yra>

GYDYTOJAS IR CriiKvku^o 
SPECIALYBĖ AKIŲ LiGwo 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal, susitarimą .

Visį žinome, kad Amerikos Televizijos vadovybe. Iš 46 ke
leivių, į Havajus važiuoja tik 
44, nes dviem laikas neleidžia, 
bet su American Travel Servi
ce Buresu keleiviai iki šio me
to nuostolių neturėjo 
rėš, kol jai vadovaus 
niai pareigūnai.

Amerikos Travel
Bureau prarado $20,000 dole- 
lių, bet keleiviams nei plaukas 
nenukrito. Keleivis

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street
h. Telef.: GRovehill 6-2345-6
M ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ .. Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ TUT0M0BILIAMS PASTATYTI

ūkio reikalai, neina taip, kaip 
turėtų eiti, šios savaitės pra
džioje skaitėme, kad Tour Tra 
vėl Enterprises,- Ine., vežusi 
tiek daug turistų į Havajus 
bankrutavo. Tai, žinoma, ne
būtų toks baisus dalykas, nes 
gana dažnai bendro vėlės ban
krutuoja.

Bet šis bankrūTas lietuviams 
parūpo, kai American Travel 
Service Bureau per šią Bendro 
vę pasiuntė _4G turistus, pasiry
žusius pamatyti Havajų salas. 
Kai kurie turistai susirūpino, 
kai palytė, kad Tour Travel 
bendrovė paskelbė bankrotą. 
Jie manė, kad ir American Tra 
vęl service bankrutavo. Bet 
American Travel nebankruta- __ _ __ _____
yo ir nesirengia.; bankrutuoti. ■ svarstoma įstatų pakeitimas ir kiti 
Ji jau buvo sumokėjusi Tour'reikalą
Travel bendrovei už kelionę,' < ~ —

ir netu- 
dabarti-

Service -

SUSIRINKIMŲ

Pensininkų S-gos narių susirinki
mas šaukiamas š. m. spalio 27 d. 2 
vai. Gage Parke Fieldhouse patalpo
se. Western ir 55 gatvių kampas. Bus

ra pavyzdingas “Keturi metų laikai” paveiks 
šeimos Tėvas, Gražiai augina lo apačioje autorius įdomiai 
du vaikučius. Jis yra pareigiu-į pavaizduoja švelnutę gyvybės 
gas organizacijų veikėjas ir ne-, prado globą — rūpestingą jo 

lis admmistratorius. Jei jis bū- vybę duodantį moteriškumą; 
tų- išrinktas toinš'J’ pareigoms, aukščiau — gyvybės išsivysty- 

tos.mą pasaulyje ir pagaliau — 
jis pavyzdingai -atliktų parėj-< jos ■ sunykimą. Bene pagrindi- 
gas ir patiems lietuviams būtų Dis “Reinkarnacijos siklo” pa 

veikslas pavadintas “Reinkar
nacijos evoliuciją’. Gracingos bet „kai užgirdo;Ifcad ta bendro i Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Drau- 
Žpionių poros^ ųžvąjcfyįps plą- yė jau nebe veža tūris tų į Ha-'Sijos’38 metinis banketas Įvyks spa- 

^vių ėyoliųčija.įųę.ąugaliųės kto7ir™susnarė su 'Vacation 
dėlės iki žmogaus ir jo pavin- Ventures .Carfree Travel Ine. Į- 
tuno saulėžmogių . I jje sutiko nuvežti visus lietu-

Anot autoriaus, reinkarnaci 
ja yrą nuolatinis sielos atgimi
mas — Amžinoji būtis, nuolat 
tobulinant savo kūną, žiūro-, 
vas gali turėti įvairių rezervų' 
dėl tokios filosofijos, tačiau 
meno mėgėjui ture tų būti įdo-i 
mu pamatyti kaip - dailininkas 
sugeba • viename paveiksle pa-' 
vaizduoti savo “regėjimą”. [ 

Antroje parodos salėję- yra 
yra filosofinės simbolikos dari 
bai. “Meilės idėja” — satyri- 

dauguihą, bet jis netapo prėzi-įnio pobūdžio priminimas, kad 
deniu, nes jam trūko vieno bai- žmonija, siekdama žmonišku- 
so rinkiminėje kolegijoje. Pro-^mo ;ir meilės, yra atsidūrusi 

prie atominio sunaikinimo. 
“Kova”— yra abstraktinio ti-

naudingas, nes galėtų padėti iš 
vidaus. l . ; L L

> į Anksčiau politikai stengdavo- 
DR. K. AL .?si iš. melo padaryL. teisybę, bet •

7--. — 'jOksui to nereikės daryti, nes
chirurgija , jjs visuomet sakė ir sakys tei- 

•ccm av,- !sybę. ■ Pradžioje jam gali susi- 
■ darvli sunkumu, bet kai žmo- 

_ uės patirs jo teisingumą, tai už

489-4441 56I-4gu5
ODOS LIGOS — 

1OC2 N. WESTERN Avu 
5214 N« WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK PLKKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir.

“contact lenses’7
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 

Vai.: aiūzad.'nuo 1—4 po^pieiu 
tetvirtad. nuo 5—7 vai. vak 

Ofiso tolof.: 776-2880 
Naujas rax. telef.: 448-554^

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRUk^mo 

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

TtU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vak vak. sesuuie 
aiaia 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. v

P. ŠILEIKIS, 0. P.
•Z", uRTHOPEDAS-PROTEZia i Ai 
X.ę Aparatai • Protezai. Meo. Bau

dažai. Speciali pagalba koionru 
j t (Arch Supports) ir t. t 
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—i 
2850 Wart 63rd Sfc, Chicago. III. 60629

Telafe PRospect 8-50M

Linksmumo arba liūdesio valanuum 
gražiau^** ir nuBlkal 

pi u papuošimui ir sezoninės 
kapams gėles.

ROY R. PETRO fPUTtAM3'4/AS) 

DAUBARŲ SŪNUS
5525 So. Harkin Ave. «— 586-1220 į

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

WEST 63rd STRBEI
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishių krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, O oak Lawn, 

Tel. 499-1318
—... — j -

kemkite tuos biznierius. 
KURTE GARSINASI 

“N AU JIENOSF

neįoš paviršiuje ... ^vaizduotą. vajus^Ui jPsūsiŽinbio, išsiarš‘lid 23 d’ šeštadienį, 7 vai. vakaro Vy- 
•'MS' ---v. - - čiu salėje. 2455 W. 47 SL Gera vaka-

rienė. orkestras, ir kiti pamargin
amai. Valdyba kviečia visus dalyvau

ti. Ona švirmickienė

ji balsuos. Bet tuo tarpu mes, 
lietuviai, privalome jam padė
ti. Lapkričio 2 dieną visi kaip 
vienas patys eikime ir kaimy
nus kvfeskime balsuoti už K. 
Uksą. Čikagąje paspasdami Nr. 
21-B, o priemiesčiuose Nr. 118.

Balsuoti labai syarbu, nes 
kiekvieno balsas’ labžki* vertina
mas. 1877 metais prezidentinis 
kandidatas Samuel gavo balsų 
daugumą, bet jis netapo prėzi-į

blemą svarstė speciali Icomisi-1 
ja, kuri nutarė prezidentūrą
at duoti -Rulhc! fordui B. Hayes, po paveikslas. Autoriaus įsiti

kinimu, kova tarp gėrio ir blo 
gio esanti nuolatinė ne tik žmo 
gaus gyvenime^ bfet ir visatoje, 
kur viešpatauja amžina kaita,

o ne vieną balsą’ mažiau gavu
siam Samuel. s

Esu tikras, kad "Oksas s4vo 
pareigas eis pavyzdingai ir lie
tuviai nebus apvilti — priešingų polių palaikoma

LEONIDA S0DEIKIENĖ
TAMOŠAITYTĖ.

Mylima mamytė ir močiutė staigiai mirė 1976 m. spalio 20 d. Ci- 
pero,.IlL, sulaukusi 79 m. amžiaus. Gimusi Lietuvoje,, Ąntkalniškų kpa., 
Plokščių valsč., Šakių apskr.

Giliam nuliūdime liko: duktė Birutė Skorubąkienęt sūnus 
Yąlius, Leonas, Mihtaufas ir Povilas su šeimomis, taip'pat kiti gimi
nės laetiiyoįje ir Ąmęrikoje.

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus koplyčioje^ 1446 So. 50 Ave., 
Cicero, m.
# Laidojama šeštadieni, spalio 23 d. Iš koplyčios 8;30 vąh ryto 
bus atlydėta i šv. Antano parapijos bažnyčią. Po gedulingų pamal
dų laidojamas šy. Kazimiero Lietuvių kapinėsę.

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti 
už mūsų mamytės sielą ir palydėti ją Į amžino poilsio vietą.

NULIŪDĘ: VAIKAI. -
Velionės pagedavimu gėlių vietoje prašoma aukoti Lietuvos 

Dukterų Draugijai;

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

J - - L ’ J - 1 - . ' . • -j. S -■ ‘ .

$05-07

4330-34

*>. HERMITAGE A
Tek: YArds 74741 - 1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas i LAfayette 3-0440

MODERNIŠKIJS AIR-CONDITIOXEI) KOPLYČIOJ

n P H 11 BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA,

1490 kil. A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pir

madienio iki penkiadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

“ERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilni apdraud* 

ŽEMA KAINA 
R, ŠERĖNAS 

Tel. W4 5-8063

Apdraustas perkrausimi* 
H }ve|riv atstumu.

Antanas Vilimas 
>23 West 34 Place 

feU Frontier 6-1882

kūryba ir griovimas. Gal del 
tos priežasties ir parodos ka-j 
talogas paženklintas pliusu ir 
minusu kaip vienetų. “Kovos” 
paveiksle šviesesni “gėrio” plo 
tai. apglėbti lyg oktopo ranko- 

i mis, tamsiais “blogio” dry- 
\ žiais.

Gal geriausiai nusisekęs šios 
'grupės kūrinys yra “Prometė
jas’ kurio paprasta, “natūrali” 
kompozicija ir ramios, išlaiky 
tos spalvos sudaro kūriniui 

; rimtą .muzėjlnį rūbą.
L Iš tautos gyveninio parodoje 
L yra'šeši paveikslai: “Derliaus 

šventė”, “1863 m. Sukilimas”,| 
Lietūvo tragedija”, “Bėginius 
nuo komunizmo”, “Užeigą siau 
bas” ir “Lietuvis amžių kūvo-' 
je”. Tokių kūrinių muftis nie
kad nebus per daug ir būtų ge 
ta, kad kiti dalininkei čia iš- 
bandytų savo sugebėjimus.

Parodoje yra trys portretai, 
i Jie įtikina, kad dailininkus ne 

tik moka piešti, bet sugeba pa 1
Į vaizduoti gyvą žmogų* "o Ac 

sieninio popierio figūrą moli
niu ar skardiniu veidu. Katalo 
ge teįrašytas vienas gamtovaiz

Chicagos
Lietuvių S
Laidotuvių ji
Jireklorių j'

Associacijos ij

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TŲRIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

AMANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

Mieli Giminės ir Artimieji!
Pranešame, kad 1976 m. spalio 21 dieną 

tragiškai žuvo ,
DR. JULIUS ALGIRDAS RAMONAS,

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

" Kūnas bus pašarvotas šeštadienį ir sek- 
lįądienį nuo 12 iki 10 valandos vak. Petkaus 

-Jiįarąuette koplyčioje, 2533 West 71 Street.
Laįdotūves bus privačios. _

’ Nuliūdę: *
Žmona Ingrida ir sūnus Dalis Julius

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. 
TeĮ. 476-2345.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

r- GEORGE F. RUDiVIINAK
331 ą So. {.1TĮJAMCA ĄVE. Tei.: YĄrds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWJCZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 74911
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REALESTATE

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

NKET CAREFUL!

Personality Lodge salėj PRIEŠSEZONINIS IŠPARDAVIMAS

VAKARIENĖ

Vakarienė su šampanu asmeniui 12.50 dol

VISI LIETUVIAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE
SKAITYK IR KITAM rATARK

CALL 595-8180, Ext. 44
- FOR APPOINTMENT'

- MEDINIS pajamų na- 
Pirkėjui tikras radinys,

2625 WEST 71 STREET
Teb -737-7200; arba 737-8534

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicago, UI. 60601

BUILDERS AND CONTRACTOR! 
Ntmy Stitybi ir Romontis

Only you 
can prevent 
forest fireel

Call Frank Zapolis 

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

SKAITYTI •SAUJUOUS

Visuomenė prašoma savo au
komis paremti Prana ir Algir
dą Brazinskus. (Pr.)

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.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

U44 WEST 6*h STREET 
Talafj Republic 7-1941

BTASE’S FASHIONS 
Kūdikiams ir vaikams 

RŪBŲ KRAUTUVĖ 
6237 So. Kedzie Avenue 

- Tel. 436-4184 
Sav. Stasė Bacevičienė

IŠNUOMOJAMAS kambarys su virtu
ves ~ privilegija ~ rimtam pensininkui 
Brighton Parko apylinkėj.

Te], 254-7036.

t. REIKAMKGA VALYTOJA priva
čiam "name 87-tos ir Pulaski apylin
kėj. Teirautis angliškai po 6 vai. vak. 
Tel. 767-7498.

HEATING AND AIR 
CONDITIONING

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago, m. 60609 Teel. VI 7-3447

M. ŠIMKŲ S
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
likvlenmal, pildomi pG«etybėa pre- 

iymal ir kitokį blankai.

REIKALINGI PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

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

; BARRETT MFG. CO. 
4124 W. Parker 
TeL 772-0785

RENTING IN GENERAL 
’ y -N u o m o j ’

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
prie Sl-mo^'ir WesfėfhC" *

Basebord •'šilumai
■ Tel. 475-3789.

HELP WANTED— MALS 
Parblninky ReiHa

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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

MŪRINIS 
mas. 2 butai. 
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 
už Kedzie. žaliame parke. Virs $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 Sv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

- DĖMESIO
52—80 M. AMŽFAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreiptis;
A. L AU R A C T ! 5 

4645 So. ASHLAND AVA 
52347/3

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

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

Havafv vaizdette/ Panaši nuotaika but II 
sekmadieni Naujienų bankete, dalinant 
rybei i4m4|8ma

PIGIALIŠNUOMOJAMAS B kamba
rių butas dviėrii arba ^vienam asme
niui _tik- vyresnio amžiau/ lietuviams, 
rTel' 778-092C.' ;

Europietiškų rudeninių ir žieminių (šiltu) batų už % kainos! 
Paskubėkite, laikas ir kiekis ribotas.
Krautuvė atdara ir sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vak.

^N O R D E N. I M P O R T S

3059“ Lincoln Avė., Chicago, Hl. 60657
-Teh (312) 248-2646

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pifirus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metu patyrimas. :

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

642-4732.

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

arba telefonu HA 1 - 6100

. . '-REIKALINGA MOTERIS 
prižiūrėti 5 mėnesių ‘Vaiką mūsų ‘na
muose nuo pirmadienio iki penkta
dienio Oak Lawn rajone

z ’cSkaintHpti telef.^^
: 424-5597<k^ -

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
- atliekami sulig užsakymu.
JULIUS FEHNGIS, savininkas 

778-8165

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI č

Turiu Chicago s miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS .. 
.^..4358—So.~Wash te naw Avė.

Tek: 927-3559

^R^ER TAKER
Full anąjįąrF (mie.ayailarble. 45 
wpm accurate typing required. 
Heavy --tekphone taking-orders. 
No soliciti ng inYol^edJViilįtrain

. -BENSONATLLE AREA" ? I

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE «=OR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

AL. IR I G N A S
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO

53-tos Ir Western Avanue kampas

MACHINISTS
. Experienced Bar -eV Planter Opera
tor wanted. Minimum of 2 years ex
perience. Top rates

Hospitalization, vacations, pension 
& 11 paid holidays includng yoilr 
birthday,.

Come in or call Jerry Prim —
* . ; ’ r' 597-7550.

4101 W.. 126th St. Alsip, Hl.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinihkly reikia
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— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
viu Amerikoje (SLA) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TERM , apdrauda: 
SI,000 tik už 3 dol. metams. 
Jiems yra ir Taupomoji — Ėn 
dowment apdrauda aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus

— Daugelis Chicagos lietuviu 
parėmė Naujienas dalyvauda
mi Rėmėjų vajuje, kaikurie la

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer Am 

Chlceffe, III. fO6Jl T.I. YA 74W0

BY OWNER custom built. 8 years. 
Sunken living room, formal dining 
room, beam cathedral ceiling. Kitchen 
family room combination with natu
ral fireplace. 3 bedrooms, 2 baths. 
Finished rec. room-with wet bar. 
Cent, air.- Attached garage; Patio. 
Vic. 87th & Kedzie.^ 776-8159.

ST. PETERSBURG BEACH, FLORIDA
v - • •• • - - < ■ - - -

Jeigu įdomaujatės įsigyti -šioje apylinkėje nekilnojamo tur
to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušpvięnės, 
vadovaujama lietuvišką įtaiga

GULt^OC. REAL ESTATE.
6705 Gulf Blvd., St'Petersburg Beach, FL. 33706

Tel. 813—3674 791 dieną arba 813—360-0744 vakare.

4612 S. Paulina St
* (Town of Likt)

Dažo namus Iš lauko Ir Iš vidaus.
Darbas garantuotas.

Skambinti YA 7-9107

kilę apie grupinę Akcklentalę 
apd raudą organizacijų na
riams — tik $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in
formacijų skambinkite Kristi
nai Austin % Naujienos 
Pel. 421-61IX). CPr).

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
MARIA NOREIKTENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ’ Tek WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių* 

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIU. .-

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
2212 t?. Cermak Roac Chica^ą IL Virginia 7-7747

Žemės ūkio sekretoriui Butz atsis
tatydinus, talonai ^sekretoriaus pa
reigas eina John Knebel. / Manoma, 
kad jam tas pareigas teks eiti iki rin
kimu dienos. Jeigu prezidentas For
das būtų išrinktas, tai jį gali palikti 
administruoti JAV žemės ūkio rei
kalus. > - ‘ *

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

— Užtikrinsite sau ateitį, in
vestuodami santaupas į žemę 
šiltame krašte. Dviejų akrų 
sklypai tik 6 mylios nuo Hot 
Springs, Ark. Pirkusiems kelias 
apmokamas. Skambinti Chica- 
goje 448-1456, o Hot Springs 
telefonas 501—624-4000. (Pr.)

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted ^t., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
V. V A L A KT J NAS — Petras Lenkinąs, Union 

Pier, Mich., rezorto savininkas, 
■kartu su savo broliu Jonu buvo 
užėję į Naujienas, pratęsė, pre
numeratą vieneriems metams, 
davė Mašinų Fondui $10,00 ir 
už $5.00 įsigijo laimės bilietė
lių. Abu Lengvinai pasižadėjo 
dalyvauti Naujenų - bankete.: 
Lapkričio' pradžioj Petras- Leng> 
vinas su .žmona išvažiuoja į Flo: 
ridą, kur St. Petersburg-mieste 
turi. savo rezidencij ą, kurioj e 
rengiasi praleisti žiemos šal
čius. Ateinančių nietų gegužės 
pradžioje grižja į režortą, kad 
galėtų patarnauti atostogų no
rintiems vasarotojams.•

Skiepai pries 
kiaulių slogą

Cook ir Lake.apskričiu sveika- 
tos departamentai praneša,.'kad 
skiepai prieš kraulių slogą Lake 
apskrityje prasidės spalio 22; o 
Cook apskrityje — spalio; 27. 
Trijų savaičių ■ laike, skiepai 
bus duodami penktadieniais, šeš- 
tad. ir sekm. nurodytose vietose. 
Smulkesnės informacijos-gauna
mos paskambinus telefonu 689-: 
6700.

Reikia turėti-su savimi am
žiaus ir chroniškos ligos įrody
mus. ’ :: ■

— Diana Cofft’-es Moterų sa- 
liono savininkė, nesenai lankė 
seminarus, kuriuose dėstė tarp
tautiniai plaukų šukavimo- ir 
priežiūros premijuoti specialis
tai. Ji išmoko daug naujovių, 
jų [arpe šuvakimą oro srove, 
sudarvina garbanų be tradici
niu roleriu ir dar kitokių nau
joviškų dalykų, kuriais kviečia
ma pasinaudoti trečiadieniais, 
ketvirtadieniais, penktadieniais 
ir šeštadieniais Dianos Coffurcs 
salione, 750 \V„ 3.3 Si. Tel. 326- 
0012. (Pr.)

— Laikrodininkas Antanas 
Šerkšnys išsikėlė j 21.»2 W . 69| 
H. Tel. 778-0T2O. <P'-)

— Sunny Hills, Flor doje. kti- i 
ii-ssi lietuviška kolonija. Spalio ■ 
2S d., kctvrla<l:cnĮ. ‘ vai. vak. Į 
Jaunimo centro kavinėje, .>620 
So. Claremont Ave., \ y tau tas 
Beleckas iš New Yorko Lietu
vių komiteto duos pranešimą ir 
atsakinės i klausimus. Dėl in- 
fornrteiįų kreiptis tel. 131-0' >->.

proga prisnihR* atikas Mašinų 
bei bcndrjęm^ reika-l

Ponia J. 0ečeli6nas, V, 
i Vilhelmas* Badžius ir Vyt. Pet-> 
rauškas iš Marquette Parko at- 

jsiuntė po penkinę. Po tokią pat; 
sumą atsiuntė J. Tr E. Litvinas, 
ir Vladas Bražionis iš Brigh
ton Parko. Ta proga praneša
ma, kad laimėjimų šakneles ga
lima atnešti šį sekmadienį, spa
lio 24 d., j Naujienų banketą, 
Personality Lo<lge, 6649 Archer 
Avą. ..

— Kanados lietuviai mielai 
skaito ir remia Naujienas. J. 
Reivytis iš Stayner, Ont., ir V. 
Bagdonas iš Hamiltono, daly
vaudami Rėmėjų vajuje, atsiun 
tė po $10 Mašinų fondui. J. Ma 
ziliauskas iš Toronto atsiuntė 
penkinę. Visiems vajaus daly
viams ir aukotojams nuošir- !

. PREKYBOJ TERRA vėl 
gauta daug naujų Baltijos gin- 

! taro papuošalų. Jie visi iš pir
marūšio tik goriausiems papuo
šalams atrenkamo gintaro, pa- 

į dirbti su dideliu skoniu, spalvin
gų daugumoj skaidrūs, įdomūs 
viduje esančiais įakmenėjimais.

9 Ypač”dideli ir į^Slrūs rinkimai 
- gintaro žiedų^r’-apyrankių, kom- 
. ponuotu su auksu ir sidabru, 
j Terros adresas — 3235-37 West 

63rd 'St., Chicago, Ill. 60629; te
lefonas (312) 434-4660. (sk.)

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 Brazinskus. Jų 
paramai atidaryta sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and 
Lo^i association, 2657 West 
69th Chicago, Ill. Posėdžio- 
metu Duvo surinkta graži pra
dinė suma.

— Antanas Jv Valukašytinndi 
datas į Apeliacinių Rūmų teisė-i fondui 
jus, kariu su savo įęjimjatisiafc Jams, 
bendradarbiais dalyvaus Nau
jienų bjukete.Taip pat, dalyvaus 
žinom is futbolo žaidėjas buvęs 
'’Chicago Bears” centro puolė
jas Ričardas (Diek) Butkus, 
dabar besiruošiantis filmų kar
jerai. _ •

— Naujienų banketan atvyk
sta iš tolimiausių Amerikos pa
kraščių. Iš Californijoš daly
vaus žurn. VI. Bakūnas, taip pat 
aktorė Ona ir rašyt. Andrius 

(Pr.) . Mironai kadaise abu dalyvavę 
.kultūriniame gyvenime, o ir 
Naujienose. Iš rytų Ainerikos 
pakraščio jau atvyko newjorkie

i tis Viktor Bender, ne tik daly- 
i vavęs Broadway teatrų įvai
riuose pastatymuose, bet ir re

žisavęs Rogers ir Hammerstein , džiai dėkojame 
muzikinius veikalus. Daugeliui;
bus malonu su jais susitikti bei i 
susipažinti. Bankete yra kelio
lika vietų, kurias maloniai pra- 

• some šiandien rezervuoti.

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

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.

—-R. VILIAUS Poezijos kny
ga VAKARŲ VĖJAI, 110 psl. 
dar galima gauti Naujienose, 
prisiunčiant 5 dolerius.;. 1. eskj

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 

pą® vienlntelt 
lietuvi kai R 7^

Chlcagoje

^fiLNORMANĄ 
£|i«taURŠTEINA 
•^OĮĮ^įį^reL 263-5826 

(įstaigos) ir 
677-6489 > 

(buto)

*0

BEST THINGS IN LIFE

State Farm Life Insurance Company

FIGHT HEART DISEASE

GIVE HEART FUNO

▼ ▼. ▼




