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PIKIETAVO
JUODŲJŲ VADAI ŽENEVOJE Krenta svaro vertė

ATMETĖ KISINGERIO PLANUS
ŽENEVA.

! LONDONAS. — Spalio 2 
s Britanijos pinigo vertė krit

— Juodieji lyderiai susirinkę Ženevoje Rodezijos i net 7.5 centais ir už svarą t 
taikos reikalais, atmetė-sekr. Kisingerio tarkos planus, kuriuose dieną buvo mokama tik 1.57 do! 
buvo numatyta laike dviejų metų perleisti juodiesiems valdyti Tai didžiausias anglų pinigo ver 
Rodeziją. Jie pareikalavo, kad Rodezijos baltųjų vyriausybė tuojau Į tės kritimas istorijoje, 
paleistų į laisvę visus suimtus, politinius kalinius, kurių kaikurie 
turi būti atvežti į Ženevos derybas ir kad Britanija apmokėtų ke
lionę ir visas išlaidas juodųjų delegacijos. Be to, Anglijos vyriau- 

įpriai turi dalyvauti Ženevos derybose. Rodezijos 
į britų delegacijos sąstatą.

■ - W. į [___ __ .. . ' - __
Viši, ženklai rodo, kad Rodezi- ----------- —------- ------------ —-------

jos ministeris pirmininkas, va- TRUMPAI IŠ VISUR

sybės kabineto nariai turi daly 
delegacija turi būti įjungta į

dovaująs Rodezijos delegacijai, 
nepriims juodųjų reikalavimų. 
Ministeris pirmininkas L Smith 
pareiškė, kad perduodant juodie
siems valdymo galią, iki bus pri
eita prie tvarkos ir ramybės, bal
tieji pasilieka savo rankose ka
riuomenės ir policijos vadovy
bę. Tai reikalavimas, dėl kurio 

- daugiausiai ginčijamasi ir kuris 
yra' kliūtimi Rodėzijbs taikai. ,* J

Pasak ministerio pirmininko 
Smith, baltieji atvyko į Ženevą

Rusijos imperializmui Afrikoj e. 
Esą, Rodezijos balt 
šybė', jei bus reikal:

Pusiau paliaubos Libane

BEIRUTAS. Naminio karo pa
liaubos Libano sostinėje visą pir
madienį galiojo, bet krikščionių 
ofenzyva prieš palestiniečius Li
bano pietiniame gale i veikė; - jų. 
armijos pranęsįme sakoma, kad 
jau 75 nuošimčiai pietinės sri
ties išlaisvinta ir Tyre bei Naba- 
tiyeh miestai pasiekiami.'

Maskvoje 30 žydu suimta

koalicjios

Nepasitikėjimas svaru prasi 
dėjo š. m. kovo mėnesyje, kai j< 
vertė peržengė i minuso pusę -! 
dolerių ribą. Pačios Anglijos pi 
liečiai pradeda nebepasitikėt 
darbiėčių partija ir jos vyriau 
sybės gabumais išvesti Britani 
ją iš ekonominės krizės, Londo 
ne išeinąs Sunday Times rašė 
kad tarptautinis valiutų fondą: 
— IMF ir jo didžiausias rėmė 
jas JAV laukia iki svaro verti 
nukris dar daugiau, iki už jį bu: 
mokama tik 1.50 dol.,' tuomet 
esą,: IMF suteiks Britanijai 3.1 
bilijonų dolerių paskolą svari 
vertei paremti, ši žinia įneš< 
dar didesnį sąmyšį valiutų rin
koje, kas privertė nepasitikėti 
svaro ateitimi. Sunday Times 
rašinys svaro ir ekonomijos klau

Amerikos rudens vaizdas. Paežerėje stovinčius medžius nuolat plaka 
vis stipresnis vėjas, o šaltas oras dažo medžiu lapus. Jau šiandien daugelio 
medžiu lapai nudažyti gelsvai arba raudonai, o kiti laukia savo eilės. Tuo 
pačiu metu atsipalaiduoja ir lapo pritvirtinimas. Smarkesnis vėjas juos 
nuplėšia anksčiau, negu jie norėty—,

i -. ’ . , . , .- -, ; 1 praneša, kad policija sueme apie
tais kariauti su juodųjų terons-igQ' žydų, kurie dalyvavo praėju- 
tąis ir išsilaikyti pries pasaulio s-a savajįe “sėdėjimo proteste’’, 
ekonominį boikotą. Taipgi pi- tuo bū<Ju- demonstruodami 
nisteris pirmininkas pabrėžė, Brotesta- geidimą emi- 
kąd- sekr. Kisingens. Rodezijai Demonstruotojai gavo iš 
savo dviejų metų taikos piano Carterio telegramą, kurio
neprimetęs, ■ jiš'sakosi ’“sū didėliu.susirūpi-

: Oficialios , derybos Ženevoję nimU” pėrskaites apie ju perse- 
! turi-prasidėti spalio 28, bet pries ’
tai juodųjų- lyderiai jau tarėsi ,. , ?. .

Britanijos delegacijos pirmi-į Izraelis nori atgal Į UNESCO.
NAIROBI. -—Tvirtinama, kad 

Izraelis įteiks pareiškimą, kad 
būtų atgal priimtas į Jungtinių 
Tautų švietimo, [Mokslo ir Kul
tūros Organizaciją (UNESCO), 
kurios posėdžiai Nairobi, Keni
ja, prasidėjo praeitą antradie
nį ir tęsis 5 ar 6 savaites. Jung
tinės Valstybės nebemoka į 
UNESCO savo kontribucijos, kai 
prieš dvejus metus JT į tą or
ganizaciją Izraelio nepriėmė.

Chile atidarė duris pabėgėliams

SANTIAGO. — Čilės preziden
to Agusto Pinochet karininkų 
valdžia pirmadienį paskelbi, kad 
pabėgėliai gali paduoti prašy
mus .leidimui grįžti su sąlyga, 
kad prisieks nedalyvauti jokioje 
politinėje veikloje. Tūkstančiai 
kairiųjų buvo pabėgę, kai 1973 
m. rugsėjo mėnesį generolas Pi
nochet nuvertė marksisto Salva
doro Allendes valdžią.

Filipinai nori JAV bazių

MANILA. — JAV-bių amba
sadorius William H. Sullivan pra
nešė, kad baigiamos derybos dėl 
naujos sutarties, kurią JAV-bių 
bazių suverenumas perleidžia
mas Filipinų autoritetui ir nau
jąja sutartimi Filipinai galės 
ginklus pirkti ne vien JAV-bėse.

ANGOLAI REIKALINGA 
'PAGALBA

LISABONAS. — Princas Sa- 
druddin Aga Kari, Jungtinių i 
Tautų komisionierrus pabėgėlių 
reikalams, Lisabonos dienraščiui 
“O Dia”, IPortugalijoje, pasa

kęs, kad Angolai reikia suteik-

tuo būdu demonstruodami savo

neprimetęs. ; A - 
Oficialios derybos Ženevoje

su ;. _____ _.
įtinku Ivor Richardu. Pasitari
mai, esą buvę naudingi.

tanijos -parlamente. Britanijos 
kancleris ir Amerikos iždo, sek- 
kretorius puolė neigti Sunday 
Times žinią, bet tas reikalo nepa
taisė. ....

Pasak Sunday Times, IMF nori 
daugiau, nuvertinti svarą, kad 

[ Anglijos prekės užsienyje galė
tų susirasti lengvai rinką ir tuo 
pataisyti krašto ekonomiją. Be 
to, laikraštis sako, IMF reika
lauja suvaržyti paskolas,' kredi
tą ir sumažinti pinigų kiekį apy
vartoje.

PAPIRKINĖJO KONGRESMANUS
WASHINGTONAS. — Amerikos teisingumo departamentas 

uždėjo areštą Pietų Korėjos pasiuntinybės einamoms sąskaitoms 
Riggs banko Vašingtone. Paprastai visi pasiuntinybių tarnautojai 
turi neliečiamybės teises ir jų negalima suiminėti,."bet banko ei
namoji sąskaita yra jau kitas reikalas. Amerikos vyriausio teis
mo sprendimu visos banko sąskaitos priklauso bankui, bet ne ją 
atidarusiam asmeniui. . *

Ar Jungtinės Tautos 
prieš laisvą spaudą 
‘ WASHINGTONAS. — Senato 

užsienių reikalų komiteto pra
nešimu, Kongresas parems Vals
tybės departamento pasiprieši
nimą UNESCO pasiūlytai rezc 
liūcijai legalizuoti spaudos kon
trolę. Tokia rezoliucija, patei
kiama šiomis dienomis Nairobi 
mieste. Kenijoje,, vykstančiai J. 
T. švietimo Mokslo ir kultūros 
Organizacijai (UNESCO) yra 
pasiūlyta Sovietų Rusijos ir kai 
kurių sovietų satelitų Rytų Eu
ropoje bei kelių “Trečiojo Pa
saulio” valstybių.

Senatoriai savo pareiškime pa
stebi, kad tokia rezoliucija būtų;

* ~ i > • f j y

panaudota kaip įrankis kontro-\ 
liuoti valdžios opoziciją viduje ir) 
užsieniuose cenzūruoti spaudose 
pranešimus, kurie valdžiai nepa-l 
tiktų; tokia akcija pagriautų pa-' 
sitikėjimą pažangą darančių val
stybių pranešimais apie jų pro
gresą ir kenktų ekonomiškam 
bei techniškam jų progresui.

Saulės užtemimas Australijoje
.t /V’’ T- ?■'*■/ 1 4 -< - A '

SYDNEY, Australija. — Apie 
500 mokslininkų suvažiavo ste
bėti visuotino saulės užtemomo, 
kurs žemės sausumoje buvo ma- 

. tomas paskutinį kartą šiame 
šimtmetyje. Mėnuo tarp saulės 
ir žemės praplaukė šeštadienį 
viršum Melbourne 3:34 vai. po
piet, valandą vėliau visa Vikto- ti 33 mil dol ir 43 tūkstančiai 
rijos valstija tąis minutes buvo tonų maisto. Esą, angoliečiai 

viriSkai tamsoj*. jau badauja ir miršta badu.jau badauja ir mirHa badu.

Azijatai papirkinėja 
JAV-bių [senatorius?

WASHINGTONAS. — Pieti
nės Korėjos prezidento Park 
Chung Hee diriguojami agentai 
metų bėgyje kasmet išdalino nuo 
pusės iki pilno milijono dolerių 
kai kuriems JAV-bių kongres- 
manams ir kitokiems pareigū
nams grynais pinigais, dovano
mis ir rinkimų donacijomis, ra
šo Washington Post sekmadie
nio, spalio 24 dienos laidoje. Tei
singumo departamentas, pasak 
tą laikraštį, apklausinėja mai
nais už legislatyvius patarnavi
mus” dovanų gavėjus. Stam
biausios dovanos — kyšiai gau
ti tarpininkautojai Amerikos ry
žių pardavime Korėjai. r

Mao Cetungas rėmęs 
vyriausybės valymą

HONG KONGAS. — Trys 
svarbieji Pekino žurnalai spalio 
25 aprašė svarbiausius naujos 
Kinijos vadovybės planus Kini
jos ridu j e ir kad Mao Cetungąs 
reikalavęs išvalyti radikalinį ele
mentą vadovybėje. Mao Cetųn- 
gas turėjęs omenyje tuos ketų- 

Irius radikalus, kurie buvo suim
ti ir likviduoti.

Mao Cetungas įspėjęs, kad jo 
žmona Chiang Ching turi dide
les ambicijas ir norinti valdyti 
Kiniją. Mao tai pasakęs 1974 
m. liepoa ir gnrodjKo* mėnesiais.

Amerikos teisingumo ministe
rija tyrinėja kaikurių kongres- 
manų. korupciją, kuriuos papir
kinėjo P. Korėjos vyriausybė. 
Amerikos valstybės departamen
tas paprašė P. Korėjos vyriau
sybę, kad ji atšauktų kaikuriuos 
pasiuntinybės tarnautojus, dir
bančius šnipinėjimo bei seklių 
darbą, kurie buvo įsivėlę j kon- 
gresmanų papirkimą.

Kongresmano žmona gavusi kyšį

Buvęs kongresmanas ir dabar
tinis Luisianos gubernatorius 
Edwin W, Edwards pareiškė, 
kad jo žmona 1971 m. gavusi iš 
vieno P. Korėjos prekybininko 
10,000 dolerių. Jis tai iškėlė vie
šumon, kai mokesčių inspekcija 
pradėjo tyrinėti jo šeimos paja
mas bei išlaidas sąryšyje su P. 
Korėjos pasiuntinybės papirkinė
jimais. Gubernatorius sakosi,! 
jog jis apie 10-ties tūkst. dol. 
kyšį, duotą jo žmonai, nežino
jęs iki 1974 m., bet tame jis ne
matąs nieko ypatingo.

Pasak The Washington Post 
dienraščio, P. Korėjos prekybi
ninkų grupė tais laikais yra iš
dalinusi dovanomis bei kyšiais 
gal būt iki milijono dolerių. Jie 
norėjo “patepti” ir senatorių Ed
wards, bet jis jokių dovanų nepri 
ėmęs. Korėjiečiai norėjo pirkti, 
matyti iš valdiškų sandėlių, 
esantį ryžių perteklių. Bet gub. 
Edwards pripažino, kad P. Ko
rėjos prekybininkų grupės va
dovas Park davęs jo dukteriai 
50-ties dol. vertės deimantinį žie
dą ir jo šeimai 500 dol. vertės 
stalą su Park parašu.

Netikėtas potvynis 
penktadienio naktį

CHICAGA. — Vienam 36 
colių skersmens vandens vamz
džiui penktadienio naktį spro
gus, apie 5 milijonai galionų van
dens aptvindė South Shore 
Drive ir 69 gatvę; apgadinti pa
istalai ir tiekimų įrengimai, o 
apie 100 pėdų pločio duobė 69 
gatvėje įgriūdama net 5 automo
bilius “prarijo”. Iki sekmadie
nio vakaro South Shore Drive 
susisiekimas buvo atstatytas, au
tomobiliai iš duobės iškelti ir ge
riamo vandens, elektros, natū
ralaus gazo tiekimas bei telefo
nu susisiekimas atstatytas, tik 
69 gatvėje potvynio padarytus 
suardymus pilnai atstatyti truks 
dar keletą dienų.

Po Ameriką važinėjatiems agentams 
lietuviai patarė grįžti į Rusiją

Praeitą sekmadienį Chicagoje, nedidelio Midland viešbučio 
■alėje sovietinio imperializmo draugai Chicagoje suruošė koncertą 
30 Ameriką važinėjatiems menininkams. Menininkai atsiųsti pa
sai JAV ir Sovietų Sąjungos karo pabaigoje pasirašytą susitarimą 
įpie “kultūrinį pasikeitimą”, Amerikos muzikai ir dainininkai 
:uri teisę nuvykti Į Rusiją ir ten pagroti ar padainuoti rusams, 
> rusai turi teisę atvykti į Ameriką ir parodyti savo gabumus.

I “Kultūrinis pasikeitimas” tu- 
Irėtų vykti su rusais, bet sovie
tai valdžia siunčia į Ameriką 
ne rusus, bet sovietų valdžiai tar
nauti pasižadėjusius lietuvius, šį 
kartą po kraštą važinėjo 20 spe
cialiai parinktų rusiškų meni
ninkų. Jie buvo nuvykę i Kali
forniją, dainavo Los Angeles 
mieste, o praeitą savaitę atvy
ko į Chicagą, kad galėtų čia su
ruošti savo koncertą. Praeitą 
savaitę bilietus laiškais, atsi- * 
šaukimais ir telefonais pardavi
nėjo trys sovietinės politikos ša
lininkai, bet platesni Amerikos 
lietuvių sluoksniai apie šį ruo
šiamą koncertą nieko -nežinojo. 
Agentėliai bandė praspausti ži
nutes apie ruošiamą koncertą, 
bet Naujienos jų “pranešimų” 
nedėjo, nes nieko tikro apie ruo
šiamą koncertą nežinojo.

Grupė ciceriečių, patyrusi apie 
pavergtos Lietuvos operos so
listės ir kanklininkų ruošiamą 
koncertą, ant greitųjų pasiga
mino plakatus ir išvyko pikietuo
ti. Pikietuotojų grupė buvo ne
didelė, vos 11 žmonių, bet jie Su
kėlė didesnio susidomėjimo ne
gu patys dainininkai. Į salę at
vežtos dvi birbynininkės, pama- 
čiusios pikietuotojus, paklausė, 
kas čia yra ir ko tie žmonės no
ri. Joms buvo įdomu patirti, ką 
tie du vaikai darė, piketuojan
tieji kartu su tėvais. Jos ang
liškai skaityti nemokėjo ir pla
katų nesuprato. Turinys jomis 
buvo išverstas. Plakatai šitaip 
skambėjo:

— Sovietų agentai, grįžkite 
į Rusiją!

— Nenaudokite lietuvių dai
nininkų rusu propagandai!

— Šalin komunistinės dainos-

LONDONAS. — Britanijos 
skonomija vis blogėja: jos sva- 
o vertė vis krenta, inflacija bu- 
oja, kainos kyla. Atrodo, kad 
Britanija šiandieną yra priėju- 
i liepto galą ir rengiasi paskelb

ti bankrotą, žinoma, to tikriau
siai neįvyks, bet buvęs 1957-63 
m. Britanijos ministeris pirmi
ninkas MacMillan Anglijos TV 
programoj e pareiškė, kad Didžio
sios Britanijos- ekonominė padė
tis yra pavojujesūgriūti. Be 
to, pasak MacMilIano, gali įvyk
ti komunistų revoliucija Angli
joje. .

• Harold MacMillan.kvietė ang
lus būti vieningais. Jis mano, 
kad nei valdančioji darbo parti
ja, nei opozicinė konservatorių 
partija negali vienos sutvarky
ti ekonominę ir vidaus suirutę. 
Būtinai, esą, reikia sudaryti abie
jų partijų koalicinę vyriausybę.

Girtas vairuotojas 
užmušė 6 žmones
LENNIK, Belgija. — Girtas 

vairuotojas įvairavo savo auto
mobilį į būrį žmonių, susirinku
sių ką tik prieš tai Įvykusios 
trafiko nelaimės vietą, šešis 
žmones užmušdamas ir 13 su
žeisdamas. Nors policija rankų 
mostais rodė, kad vairuotojas 
sulėtintų, bet girtasis nieko ne
paisydamas visu greitumu smo
gė į ambulansą iš kiek anksčiau
įvykusios trafiko nelaimės vie- , Laisvės Lietuvai! 
tos vežusį į ligoninę sužeistuo
sius; nuo susitrenkimo į ambu
lansą atšokęs — į žmonių būrį, 
per jį į ugniagesių motorą, kol 
sustojo atsimušęs į pastatytą 
tuščią automobilį. Trys sužeis
tieji mirė ten pat vietoje, kiti 

'trys mirė nuvežti į ligoninę. 
, nesužeistas, nuga-

PREZ. FORDAS RAGINA 
PLSST! ATOMINĘ ENERGIJA

Prez. Fordas rinkiminėje kam- bentas "į "daboklę, 
kanijoje Pacifiko šiaurės pakraš- --------
Čiais ragino išplėsti atominę 
energiją ir jos vartojimą. Esą v SfeiKHS D1 
50-ties valstybių išplėstos ato-, 
minės jėgainės ir lėktuvams tai- Į 
komas triukšmo standartas su
darys galimybę naujiems dar-' 
barns.

— Rusų propagandistai, grįž
kite į Rusiją! Pasiimkite ir dai
nuojančius vergus! Nenaudokite 
lietuvio vardo!

-ROMA.— Vatikanas pranešė, 
kad'Sebui popieriaus padėjėjo.

Fordo bizni

ARAFATAS KAIRE

Palestinos išlaisvinimo orga
nizacijos vadas pasirodė Egipte, 
kur jis dalyvaus visų arabų val
stybių konferencijoje. Konfe
rencija sušaukta, norint užbaig-

DETROITAS. — Fordo auto 
gamybos' įmonių administracija 
paskelbė, kad buvęs darbininkų 
'10-ties dienų streikas pristabdė 
Fordo markės automobilių par
davimą. Per tą streiko laiką bu
vo Fordo gamybos automobilių 
parduota 40,000 mažiau.

Priešingai, kitų automobilius

Rengėjai pakvietė policiją, 
kad išvaikytų pikietuotojus, 
trukdančius žmonėms laisvai 
įžengti į salę. Kai kurie turėjo 
apeiti ke is blokus, kad nepaste
bėti įžengtų pro šonines duris. 
Buvo atvykusi policija. Kada 
jiems buvo išaiškinta, kas kon
certą ruošia, kaip rusai, okupavę 
Lietuvą, verčia dainos vergus 
jiems dainuoti ir siunčia net į 
užsienius, tai policija leido jiems 
ir toliau pikietuoti. Bandyta po
licija užsiundyti antrą kartą, 
bet atvažiavęs seržantas išklau
sė pikietuotojų ir leido jiems to
liau pikietuoti.

Vėsos
Saulė teka 7:14, leidžiasi a:55

ti ilgai užtrukusi Libano dvili- gaminančių bendrovių pardavi- 
ni karą. — -■ L i|ma«padidėjęs A-S--procentais,.
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lūs aplamai; kaip fondus kuria

(Rus daugiau?

priemiestį Stockholmo. Sėdame'ir važiuojame kartu, po
žeminiu traukiniu, jis man nurodė išlipimo vietą. Išli
pęs iš traukinio, einu du gerus" blokus. Graži aplinkuma,

Kiliulis (fondo 
ii dr. J. Gimbu- 
valdybos narys).

Foūd;i 
sėdžiu 
penkta 
teikė :

ėjai f 
Eū r 
Fonda?

dui t - ’ 
“LtetT. s -m 
fbš. k“ i ' ’ 
grindini? k 
2a tfiVfarč 
kiniai "’-iriTi 
mėt j-riri ~ 
jo ja:-r

■ ties Lietuvos Suvalkijos kampo.
Taip pasikalbėjus, aš jai priminiau, kad praeitą 

naktį atvykau į Stockhohną su nuotykiais, bet dabar no
rėčiau šiek tiek susipažinti su garsiuoju miestu ir isto
rinėmis vietovėmis. Sakau poniai: —' Gal jūs turite lai
ko, tai važiuotume kartu, parodytumėte man „istorines 
vietas, karališkus rūmus, kokius muziejus, būtą tiijka- 
mai išnaudotas vienos dienos laisvas laikas. —

Ji sako: — Mielai, p. Karuža, Aš galiu važiuoti kar 
tu su jumis. Parodysiu karališkus rūmus, senamiestį ir 
gal vieną antrą bažnyčią, kol mano vyras atvyks iš dar
bo 4 vai. po pietų. ' v .

Ji parodo man savo vilą, kuri yra prabangiška ir 
iš lauko, o iš vidaus graži, nes dideli erdvūs kambariai, 
gražūs įrengimai, kuriuos išgali įsigyti tik turtingieji

pažįstame, pakviečia liiane Į Viloš vidų. Papfašo atSisėštV 
minkštame fotelyje ttlojaū pasiūlo užkandžių ir stiprės^ 
neš. Bet aš. sakau, kad maišytos su kokia nors sunka, o-' 
ne grynos- Ji sako: — Suprantu, kad amerikiečiai tik. 
“haibolus” geria ir jums paruošiu. — Taip ji padarė su
muštinių ir atnešė stiklinę "haiboio^”.

Toliau aš jai pasakiau, kad esu kflęs ntio Vilkayįš-b 
kio ir atvykau Į Stockolmą specialiai pas p. Lingį, kuris* 
buvo mano brolio Petro studentavimo laikų draugas, 
arba vienmineiai-šatrininkaū g

Ponia MeiHėnė, rodos, šakė, kad yra kilusi iš Mari-* 
jampolės, Vosyliūtė. ' \ ; > f

apie galim tuną pabėgti.
Varomųjų lietutių tarpe jis 

tuo pačiu metu buvo su visais^ 
. Poilsio metu, kai buvo išmesta 

miniai pusė maiše duonos su vi
su maišu ir, kai minios skruzdė
lyne vienas stiprus tik į eiseną 
jjungtas vyras atsinešė, kiek pa
čiam delne galėjo suspausti, J. 
šarauskas tą duoną Pusavino, sa
kydamas: “Duosime pasupu
siems pasistiprinti”.’

svarini, 
svarsti- 
akivai ■ 
jungim 
lietęs 
reikab 
momic

; Kalėjimo kieme J. šarauskas, 
gavęs atsigerti vandens, apsi
prausęs, nuo dulkių prakasęs 
akis, ėmė galvoti apie tolimesnę 
kelionę. Gavęs po žiupsnelį drus
kos ir cukraus, supylė į buteliu
kus (čia pat šiukšlėse rastus), 
ištirpdė vandenyje — pastiprin
ti pabėgusiems, po lašelį ant lie
žuvio palašinus.

Pakako gražios saulutės gai
vios Šilumos ant smėlio susodin
tiems. Buvo džiaugtasi vokiečių 

i lėktuvų švitinčiais šoviniais. 
'Kiek lakių minčių, kiek gražių 
• Vilčių tie gausūs šoviniai, tas 
triukšmas sukėlė. Jokios baimės 
— susirūpinimo, tik džiaugsmas 
ir pasitikėjimas.

žadėtos vakarienės ir čia ne
davė. Įsakė gult.

Bet tuoj, nespėjus nė akių su- Kaunas, 1931 
dėti, prikėlė ir liepė rikiuotis po | ’ j
keturius. Ėmė skirstyti į tris
būrius -L tiekiai, j kairę’ir į de^ C/G
Si#*?. ' 6 &

J. Barauskas patdto j tą būti, .
kurį pirma išvarė iš kalėjimo (X/E
kiemo it už poros ki’omettą ftiš- 
ke ėniė iš visų pusių į varomus
šaudyti — iš šautuvų, iš kulkos- ’ ®

k vaaba.l '"'.rvjgb -re bad to fight the British 
ou- ūccdtMT, Gut on top of that, we had to fight 

the weather, too.
Because winter at t alley forge meant snow, ice, 

and freering timpen-turps. All serious enemies'to a 
/Makeshift atrr.v wūltr".rt proper clothing. 
ftdt ftcark' chough food and short on
1 th/nu n inert. '

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

And then the money came. TTr*^ -j '''■^1 
Some $27.000,OCC from tile I JI

■ Liet.. Skautybės Pirmininko teigimu, keletas to
naciją Tarybos po- kių fondo taikinių būtų: vadovų 
arėmis — praėjusi lavinimas, lėšos "spausdiniams, 
-chikagiečiams pa 
Aslų specialiai is

lietuvių skautų atstovavimas ki
tur (kelionių lėšos). Kiti fondo 
remtini darbai: talka liet, skau
tybės istorijos knygos tąsai, už
uominos' skautiškam muziejui 
steigti if pan.

Ii.. J. Gimbutas plačiau nu- 
i ■ Kiliulio chicagie-j švietė fondus, jų pobūdi ir tiks- 
-’v.i negausiu būre.

patyrė, jog LS ir jais operuoja Įvairios ameri- 
' metu jaū yrd šutėl- į klėčių organizacijos, kaip reali- 
t'kšt. dolerių; Fofi-; žiojami ilgairiečių tikslų užmo- 

- "ėrleistą 45d egž. pf.T fttč. Fraūėšėjotaippatsmul- 
s’os Skautybės” kny- s kiau[ paaiškinta mūsiškio fon- 

’ Tžtifiuš, fėndo pa- ’ do nuostabi,, galimos jų varia- 
:s' italaš’ siektų arti Įeitos, pagėldapža kai kurių kei-

sunibs ban- [ tfinij.. Vienas jų būtų, kad aš- 
m iii jau galėtų kas- - tuntu paragrafu nusakytos fon- 

lėšų skautiško- - do valdytos pareigos siūlyti Pir- 
f ugdymo darbams..1 mijai, kaipgautiej'i metiniai nuo-

dieną kelionės privargintas, at
rodė sukirtęs, bet vis stengėsi 
nuotaikos nenustoti.

Kai saulei leidžiantis, už dve
jeto kilometrų matėsi prie kelio 
miškelis, J. šarauskas, prie daug 
ko prieidamas, paslaptingai kal
bėjo : Matai miškelį, ten mūsų 
nakvynės vieta. Matai miškelio 
pakraščiais jodinėja raiti, važinė
ja tankai, z išstatyti, kulkosvai
džiai. Čia mus naikins. Bėkime 
naktį. Visi ji, kaip, susitarę, at
kalbinėjo. Perdaug savos sar
gybos, o dar mišką "apstojusių 
būriai.

Miške susodino po 12 ratu ir 
žadėjo vakarienę. Bet vietoj va
karienės — “gulk”! f’

Šaltoka naktis. Drėgnas miš
kas. Trys dienos be valgio. Dul
kėtas kelias. Karšta diena. 40 ki
lometrų kelionės nuovargis vis 
raginant ‘pasitempti”.

■ Dar neaušo, kai mus prikėlė. 
Barauskui saugoti skirtas vytas 
ėmė sakyti, kad Šarauskas sus
tingęs— jokių gyvybės ženklų, 

i ir gydytojas (iš Kauno) pasa
kęs, kad nieko nėbepadarysi — 
nebeatgaivinsi. ’-

Buvo imtasi trinti,- purtinti ir ■ 
pagaliau jis- buvo priverstas at
sipeikėti. [ y"

, Tą rytą, prieš išvarant, kas 
20 žmonių gavo po 2 kilogramu i 
duonos. Laiminga diena — 100 

.gramų duonos dienai !■ 
šios dienos kelionė buvo sun

kesnė. Daugiau paliegusių. Dau
giau šaudomų.. Daugiau kuoūe

1 nešte nešamų. Ketvirta diena ne- ■ 
j valgius ir negerus. Jatf reikėjo; 
į ir J. šarauskas akytei sekti. Bu
vo matyti, kad vienas paliktas 
•sukniubtų vietoj.

Tačiau vis tiktai sugebėjo va
kar nusavintos duonos vienam 
savo pažįstamų pupos didumo 
trūpinėlių žiupsnelį įduoti,—“pa
sistiprink,- seniausias mūšų esi”. 
Tat, vis dar apie kitus galvojo.

Kaip ten bebūtų buvę taip, bet 
.pasisekė jį gyvą pristatyti Į čer- 
' vėnės kalėjimo kiemą. Tokių, 
kaip šarauskas; buvo daug. Ta
čiau ir sargybiniai buvo' nuo-’ 

i laibesni, daug kur nuduodavo 
nematą. Aršesnieji turėjo pa-1 
kankamai darbo, nes kas minu
tę buvo girdimi 2-3 šūvi ai i žmo
nes.

Ir lietuvių tą dieną krito 5 vy- ' 
rai.

miais. } v
Krito Čia X Šarauskas. Užgę- 

so jo plačiojtširdis, dingo jo no
ras kitiems padėti.

Tai buvo 1^41.VI.26 dienos . .... ......... ..........
naktį 2 km. už Červenės'Smo- vimų ar tardymų, kaip anas švedas, lyg varydamas -per 
lensko link. emigracijos “skryningą”, važiuojant į kitą šalį. Pagal-

iš v. s. prof. i. Končiaus vojau ir gaOI nesuklydau, kad jis gal buvo Amerikos de- 
pasakojimų !Zęrtyras nuo Vietnamo karo pabėgęs, taip puikiai kal

bėjo angliškai. v .
Paėmiau raktą ir keltu keliuosi į antrą aukštą, kur 

radau švarų kambarį su visais patogumais. Iškankintas 
LAUŽO nuotykių, kritau L lovą ir kietai užmigau. Atbudau tik 

10 vaL ryto. Einu prie bufeto, apmoku už nakvynę; Pa-' 
duodu “travel” $50 čekį tarnautojui Jis keičia ir duoda 
už $1 — 3.5D kronas. Aš pabrėžiu jam, kad geležinkelio 

skautai jį žino mainymo kasoje moka už $1-4 kronas. Jis sako: — Šiam-
dien toks kursas. Aš paimu atgal čekį ir drožiu į gele
žinkelio stotį, išmainau “travel “čekį ir už dolerį 'gau
nu 4 kronas. Grįžtu atgal, sumoku už nakvynę 68.kronas, 

garsindamas amerikječiv spaudo- ir einu į geležinkelio stotį, ten padedu savo daiktus į ap-

KeKonės įspūdžiai Vakarų Europoje 

KAZYS KARUŽAbės, kurios geriausiai £ino, kokių surado kaliošus, kam buvo sun- 
ir kiek lėšų reikalinga jų veiklai ku eiti, ieškojo stipresnio, kad 
tęsti ar plėsti. Tad, šakos pri- padėtų. Jis teiravosy nuomonės 
valetų prašyti bei siūlyti lėšų apie varomųjų likimą. Tarėsi 
skirstymą.

Bendro pokalbio metu iš
kelta įvairių klausimų, duo
ta fondo lėšoms telkti su-_

gestijų ir t. t.
Vienas klausytojų pasigedo, 

kad fondo taisyklės neturi bai
giamojo nuostato: kas atsitiktų 
fondo likvidacijos atveju? Su
prantama, fondas yra neatski
riama sąjungos dalis; jo vienokia 
ar kitokia likvidacija eitų numa
tyta tvarka; būtų tikslu, kad 
baigiamasis fondo taisyklių pa
ragrafas tai išryškintų.

Koresp.

Susidariau įspūdį, kad Švedai — skriaudžia pakelei
vingus užsieniečius turistus..-

z Stotyje einu į telefonų pasikalbėjimo salę pakalbė
ti telefonu su prof. J. Lingiu. Paimu telefonų knygą, ku
rioje randu jo adresą ir telefono numerį. Prieš išvyks-, 
tan iŠ Los Angeles užsukau į “Lietuvių Dienų” redakci
ją, kur redaktorių ir leidėjo prašiau, kad duotų man 
p. Lingio adresą, bet priminė-neturi. Prie manęs šalia 
varto telefonų knygą jaunas vyrukas, švedas. Parodau

namus. Palipu laipteliais, prie namo ir spaudžiu -skam
butį prie durų. Praveria duris simpatinga, žilstelėjusi po- 

(nia. Aš su ją pasisveikinu lietuviškai. Paklausiu ar čia. 
gyvena p. Lingis? Ji šypsosi. Matyti- supranta, ką. aš 
klausiu, bet nemoka atsakyti lietuviškai įi kalba.. šve
diškai. Ji prašo mane į vidų. Bėga prie telefono ir skam
bina savo vyrui Juozui. Tuo metu nerado jo muziejuje; 
nes buvo išvykęs pietums. Tuomet jį.skambina savo .vie
nai kaimynei — lietuvei Meilienei ir sako švediškai, .kad 
yra atvykęs iš Amerikos Juozo pažįstamas, bet jo nėra 
namuose ir negali su juo susikalbėti Tuomet p. Meflier 
nė, matydama, kad' “bėdoje” p. Lingienė, paprašė tele-į 
fonoragelįmanpaduoti i

Ponią Meilienė Imksmū, skambiu balseliu, . kviečiai 
atvažiuoti pas save. Esu viena, vėliau vyras grįš iš dar
bo. Jis dirba miesto centre, Kanados emigracijos tarny
boje. Jis nuveš mus visus pas ponus Lingius. Patarė ąt# 
važiuoti su taksi, nes taip patogiau. O p. Lingis gyvenai 
nuo mūsų visai netoli.
paimu, taksį, nuvažiavęs sumoku 15 kronų. Tai nedaug. 
Ir čia pat prasiveria gražios vilos medžių paunksnėje

Now £ BariilMpflr&Unfesest IwjShMsietvtf* 
of 5 (455%
Boom can be replaced f necorA are provided. When 
ncedri < flrxk he š? ♦cutįšrthl. lįhenSf 9 
fit'* v ro re ’orą’ taxat, and federal 
tax A-.a .i'ierrru

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

d r esąs: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Hl. 60629

Mintis patyliai kėlia;
Į aukštį debesų. J
Kvapai drėgni atplaukia 
Vis su kitu garsu.
Pelėda tebešaukia
Tuo vaikišku balsu... \
Paduoda man sermėgą, 
Ir guolis yra jau. 
O miego srovės bėga. 
"Gerai”, aš atsakau...
Sapnuoju baltą rūką, 
Ir kylu aš ant jo, 
Mane lengvai, kaip pūką 
Jis nuneša namo...
žvaigždės vos neužkliuvęs, 
Pro debesų pulkus, 
Kur' būsiu aš nebuvęs, 1 s 
Sau drožiū į namus...
Ant kiemo nusileidžia, 
Nulipti negaliu, 
Į baltą rūką beldžiu 
Ir žodžius išgirsta^ 
“Na, kelkis, į vežimą 
Jau laikas lipti mums, 
Kol saulės pakilimo 
Dar niekas nesudrums.
Gerai bus mums važiuoti, 
Arklys jau bėgs greičiau...
Galėsi suskaičiuoti 
žvaigždes, kaip aš skaičiau 
Taip tėvas pagulėjęs 
Aukštielninkas ramiai, 
Svajoti nemėgėjas, 
Man siūlo tai gražiai...
Paskui vežimas rieda 
Ir laužas mirksi vis, 
Gaidys kažin kur gieda — 
Jau baigiasi naktis...
žolė po šonu dvelkia, 
Užsnūsta vežime...
Sapnai vėl susitelkia, 
Ir laužas tas lauke
Kaip gyvas atsistoja, 
Traškėdamas Švelniai.
Bet miegą nukovojo 
Pirmieji spinduliai.

Spalio 19 d. gavome iš Arėjo Vit
kausko laišką, kuriuo jis atsiuntė sa
vo 1931 m. eilėraštį "Laužas". Arė
jas Vitkauskas skaitantiems yra pa
žįstamas kaip rašytojas ir poetas, o 
skautai j j žino I 
laikp "Skautu Aido" bendradarbį. 
Šiuo metu yra 74 m. amžiaus, savano
ris kūrėjas, pirmojo Lietuvos kariuo
menės laikraščio "Tėvynės Gynėjas" 
steigėjas. Į JAV atvyko 1933 m. ir li
gi dabar verčiasi spaudos darbu, daž
nai <

irt Arricixa back then, and you know how ti«e 
turned out.

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

America with the Payroll Savings Plan, 
-v A Buy United States Savings Boodsv

pik. Juozo Šarausko

Apie paskutinio nepriklausomos 
Lietuvos Vyriausio Skautininko 

tragišką likimą
1941.VL22 dienos .naktį nuo 

vokiečių besitraukiant rusų ka
riuomenei, MVD-GB sykiu su 
daug 120 Kauno kalėjimo Nr. 1 
kalinių pasiėmė ir V. S. J. ša- 
rauską.

Vienur Kauno miesto autobu
sais, kitur sunkvežimiais, dar ki- 
riar “žalioj rūtelėj” kalinius nu
gabeno į Minsko kalėjimą, čia 
susiskaityta iki 83. Mirtininkus 
atskyrė.

Iš Minsko Červenės link varė 
pėsčia jau nemažiau 3000 kalinių. 
Jų tarpe buvo ir J. šarauskas.

Sargybos viršininkas įsakė pa
lydovams: — Kas sustos, iš ri
kės išeis, šauk be įspėjimo. Bėg
te pirmyn, marš!

Kalėjimas tarsi J. šarausko

šalta naktis aplinkui 
D pelkėse — rūkai, 
Mes, arklį išsikinkę, ^ - 
Susėdome minkštai... 
žolė švelni, rasota 
Ir žirgui ji skani...
Čia mūsų apsistota, 
Nes vieta patogi.
Kaio t’^rkas aš ant kelių 
Sudrimbu ant žolės, 
•Parinkęs daug šakelių 
Ir laukiamos ugnies...
Įžiebia tėvas ugnį 
ir liežuvėlius jos ‘ 
Naktis sutinka glūdi 
Ir puola ant šviesos... 
Arklys. netoH kramto, 
Pelėdos klauso jis...
Ko nori — nesupranta... 
Patinka jam naktis... 
Šūblykščioji veiduose 
Drebėjimai šviesos, 
Ir slaptingumai juose 
Lyg gimsta iš tamsos...
Traškėjimas šakelių

ritu, kad Fondo lėšas skirstytų ne Fondo valdyba, 
o Aukščiausioji Vadovybė

usį savaitgalį (spalio 23-24) Chicagoje įvyko vienas 
iet. Skautų S-gos įvykių — LSS Tarybos akivaizdiniai 

' ir sprendimai. Tai pirmasis šios kadencijos Tarybos 
i • sąskrydis, svarstęs sąjungos įsijungimą (ar neįši- 

naujai formuojamą Amerikos etninį skautų sambūri, 
: a’ijoje 1978 m. įvyksiančios šeštosios Taut. Stovyklos 
’.■’kutavęs neseniai įkurtojo Liet. Skautybės Fondo te- 
t. t; v
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Te’sija pa rel

, jienos. Kaina 8 doty 
Julius Janonis

buvo nuversta.
1916 — 1918 m.

Pradžiai kad ir trumpai, sargyboje atlydydami ir išlydė 
Svarbiausia^ kad tai buvo re- darni Amerikos ir Lietuvos vė- 
kordinis pasisekimu banketas liavas. Amerikos ir Lietuvos 
Naujienų dienraščio (62 metų) himnus puikiu tenoru sugiedo- 
ii» Jungtinių Amerikos Valsty- jo svečias iš New Yorko, žino- 
bių (200 Metų) sukaktuvėms 
pagerbti Sekmadienio vakare 
Personality Lodge, Archer Ave 
nue 66 bloke arti Harlem Ave
nue,

jeigu J. Janonis būtų. likęs gy

J. Jašinskas apie poetą Julių Janonį iinELI tautiečiai,
Neperseniai išėjo iš sj>audos < tikėjo, kad Rusijoje viešpataus’ bedamas lietuvių kilmės ainerik e-- 

monografija ai>ie jx>etą. Julių Ja , teroras ir kad revoliucija žudys kreipiuosr į Jus, 
nonį. Parašė Jurgis Jašinskas,. savo vaikus ir tėvus. Savo raš-( 
265 psl. Rinko ir spausdino Nau tuose niekur nėra paminėjęs ateinatiėiuosv riekiu

Lenino ir Stalino vardu. Tikį- .. . ..
Valdikis Ai-, jo, kad caro valdžiąNuvertus/,nano an a ur? 

nūs, poetas ir revoliucionierius, gyvenimo sąlygos.pagerės, kad Apeliacinio /Teisino 
gyveno yds 21 metus (1896 I netolimoje ateityje Viešpataus
1917), sirgo džiova, baigė savo1 taika ir raniybė, ’nebus1 rū|>es- 8oms-

‘gyvenimu tragiškai. Nusižudė čių ir bėdų, keršto bei neapy- • . .
1917 m. gegužės 17 dieną,, kuo- kantus. Toks vaivzdas* apie Ja- re1u,auias
mėt Rusijoje caro valdžia . jau, nonį susidaro paskaičius eijėra- gom$ kvalifikuota pripažintas ivaį

Taitis ir J.^Jašinsko knygą. Jis ...*..
mokiausi nekuv0 komunistas ir terori- Aeis-orą ifųvisuumeninių organį- 

Voroneže,’M. Yčo gimnažijoję. s*as* ‘žarijų.
Julių Janonį teko keletą kartų Mokėsi Biržuose,’Šiauliuose; . . /.•
matytį besikalbant su kitais ir Voroneže-ir Petrapilyje. Voro-- ; . -etoje Jvairių poiitmių SAetbi- 
besiginėijant. Apie jį-mokslei- neže 1915 m. suorganizavo jna? kreipiuosi į J as tiesiogin a:, 
vių tarpe buvo kalbama, kad žą visuomenininkų niokslehių 
tai yra geriausias poetas Voro- kuopelę. 1916 m. 
nežio mokinių ttarpe.

Dabar komunistai iškraipo 
Janonio gyenimą ir kūrybą. Ra
šo, kad buvo skriaudžiamas ir 
nemėgiamas. Monografijoj daug 
dėmesio skirta J. Janonio gy
venimui. Tenka pabrėžti, kad 
J, Jašinskui pavyko parodyti J,

. Janonį toki, koks tikrumoj bu
vo.. Surinkta gausi medžiaga. 
Pasinaudota literatūra, prieš 
karą ir po karo išleista, žinio
mis asmenų pažinojusių poetą, 
giminių — motinos ir seserų.

62 METŲ AMŽIAUS NAUJIENOS g SVEIKINO DUŠIMTUMETŲ AMERIKĄ
inas solistas p. Viktoras Bender.

ir i’oms pare

Amerikos 200 meti] jubilieji

LAPKRIČIO t 2 D. BALSUOKITE UŽ

$8.00

$100

$3.00
$2.00

vių revoliucinę veiklą Rusijoj, 
turės susipažinti su šia knyga.

Verta įsigyti ir pasiskaityti. 
Knygą galima gauti Naujieno
se.

Voronežo miesto biurokratais 
ir juos palenkti savo pusėn. Pa 
menu, kad jisai leisdavo ben- 
drabučiams griežtus aplinkraš-

apie kanaūniką K. Olšauską. 
Patiekta citatos, tai nėra J. Ja- 
šinsko. nuomonė. Tiesa, K. Ol
šauskas buvo griežtas ir net

tiška atmosfera .pabrėžtina ir- 
svečių bei viešnių aprangoje*; 
kur dominavo vyru išeiginiai 
tamsūs kostiumai ir moterų.

JŪSŲ BALSAS NULEMS RINKIMUS
Citizens for Valukas Comittee

Pub'dftee <5«tr<>ut»d by Coofc Cdu~y 

«ey F. Stmor„Owrmeei

olose paremti

Cook Counts

prašydamas

UNIVERSA
1739 South Halsted Street, . Chicago, HL 60608

—. NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.Wediwmiay, O<tab«r 27, W6

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasminat, A KISS IN THE DARK. Pikantilkrj ir Intymiu nuotykiu 

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

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gaoma įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
pinigine perlaida.

pradžioje per prašydamas Jūsų asmeniškos para- . 
sikėlė į Petrapili ir ten taipogi r . '. , . .,* ‘ ųios. Jau seniai pribrendo laikas tu,-

* - Z-’”-’

rėti bent vieųą lietuvi teisėją Cook
■

County Apeliaciniame teisme. Užtik

rinu, kad sąžiningai vykdysiu tas ixa-~ 

reigas, būsiu naudingas ir neapvil

siu Jūsų ir visos beturiu visuomenės

suorganizavo visuoinenioinkų 
kuopelę, turėjo vienminčių drau 
gų moksleivių ir ne mokslei
vių tarpe. Knygos gale, epiloge. 
J. Jašinskas patiekė sąrašą 15 
asmenų, lietuvių, J. Janonio ar
timų draugų, kurie buvo bol
ševikų “represuoti’, t. y. sušau-Į 
dylĖ Savaimi prašosi mintis,, 
jeigu J. Janonis būtų, likęs gy-'man parodyto pasitikėjimo, 
vas ir pasilikęs Rusijoje, tai bū- > 
tų susilaukęs tokio pat liki
mo. ; : " N ’ - ' I

Nieks jo neskriaudė, daugiau! J. Jašinskas patiekė tik sau-Į 
j” t. y. sušau- 

I dytų lietuvių, jų buvo žymiai 
Tiesa, J. Janonis gyveno skur- daugiau. Pamenu, kad Vorone- 

džiai, bet jo gyvenimas nebuvo že-gimnazijoje mokėsi ; 3 bro- 
skirtingas nuo daugelio kitų lie liai — Serbentai, Vytalius, Bro- 
tuvių moksleivių tuo laiku be- nius ir Ladas.d Jie nepriklausė 
sumokančių, kaip kad-Lietuvoj, visuomenininkų kuopelei, buvo 
taip ir karo metu patekus į Ru- aušrininkai, gabūs ir energingi 
siją. J. Jašinskas patiekė daugy vyrai. Vytautas ir Bronius bai- 
bę citatų, asmenų, kurie teikė gę gimnaziją Voroneže, studen- 
J. Janoniui pagalbą. Komunis-( tavo, pasiliko Rusijoje ir, mokė
tai apie tai nerašo, nes tai da- sii Vėliau Vytalius profesoria- 
rė buržujai, kapitalistai, klieri- vo Minsko institute, Bronius 
kalai. Neberašo, nors ir žino,, profesoriavo, berods, Cha'rkove.

stengėsi pagelbėti ir pagelbėda- jelę “represuotių' 
ve. ANTON J. VALUKAS

KANDIDATAS Į COOK COUNTY APELIACINIUS TEISĖJUS

nes gali pakenkti komunistinei Abudu buvo Stalino bolševikų šiurkštokas, bet buvo gabus or-Jčius, kuriuose pirmas žodis bū- 
prbpagandai. Jurgis' Jašinskas represuoti, t. y. sušaudyti. Jau- 
surinko žinias ir parašė, pagar- niausiąs Serbentą Ladas* tebeli- 
ba jam už tai. įko gyvas, nes draug su motina

Julius Janonis buvo poetas, 1918 m. grįžo į Lietuvą. Gyye- 
revoliucionierius,’‘idealistas. Ne no Lietuvoje, vėliau Austrijoje,

E>

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygą rinkoje

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- | 
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102.ps!. Kaina $1.50, į 

Knygos bus išsiųstos, jei 31.50 čekis arba Money Orderis | 
bus pasiųstas tokiu adresu

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
į. LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS
Juozas Da u pa ras. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 

ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: z<Jef liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių 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 skaitytu kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytu 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”. >
4 Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 

Gaunama Naujienose.

liūčiai lietuviu da 
r__ ______ 2 ~
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: ‘Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai*’. >
4 Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 

Gaunama Naujienose.
čekj arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

N A U JI E N OS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gave pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Jau kuris laikas atspausdintu ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių PO (1869-1959) metų 

Cbieagos 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, kuriu viso buvo 12L 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų Ir 
ritu organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Moor 
Orderi *:3Kj

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608

Ii ir šventiška, kas pasireiškė 
prakalbose sveikinimuose ir 

įvykęs dvigubai jubilieji loastuose valgant ’-tikrai pui- 
nis parengimas sutraukė daug kius pietūs su šampanu. Šven- 
šaunios publikos svečių ne tik 
iš Chicagos bent trijų gentkar. 
čiu lietuvių, bet ir iš tikrai lo
jimų kraštų, kaip tai žurnalis
tas Vladas Bakūnas, autorius ilgi baliniai rubai ir minkai. 
“Iš Arti ir toli” kolunmos Nau-. 
jienose ir laureatas rašytojas i; 
Andrius Mironas su gabia artis 
te ir režisore žmona ponia Ona 
iš Los Angeles, kuriuos Naujie
nų 249 nrt plašiai aprašė il- 
.ganietis bendradarbis Klausei- 
kis; įimtas Naujiena bendra
darbis Petras šilas iš Miami, 
Fla. keli svečiai iš kanados ir 

I daugiau australiečiai nekaip či 
kagiečiai Povilas Srrgėdas su 
žmonele, kurie sakėsi po ban- nis Komitetas įteikė Naujie- 
keto netrukus ilgesniam laikui -noms gražiai įrėmuotą Pažy- 

• vėl išvažiuoją į Australiją. Bu- mėjimą, kuriame įvertinami 
Jvo ir daugiau ir galbūt iš dar šio laisvo nepriklausomo dien 
Itoliauš bet kur juos tpkiame raščio per daugiau kaip 60 me.; 
skaitlingame ir šurmlingame tų atliktą kultūros darbą, be 
žmonių sukutyje atskirsi. . j to buvo perskaityta visa eilė 

sveikinimų raštu, o eilė žymių- 
svečių sveikino Naujienas nud* 
estrados gyvu žodžiu...

i Laimingoji, iš Laimės šuli
nio ištraukusi $1,000 vertus 
minkų kailiniukus laimėjo nuo 
širdį Naujienų talkininkė iš 
Willow Springs, H1-, ponia Erm 
ma Petraitienė.

i Viso šaunaus banketo spiri 
tus moveus buvo Naujienų ad- 

j ministrątorė ponia Kristiną 
Krikščiūnaitė Austin. J. Pr.

Svečius džiugno Irenos Smie 
liauskienės vadovaujama lietu 
visky tautinių šokių šokėjų 
gražiai tautiškai apsirengusių 
šokėjų grupė Gnandis pašokuesi 
visą pustuzinį banketo nuotai
kai parinktų liaudies šokių, iš 
kurių šokėjai ožiai besspardy- 
dami sukėlė daug sveiko juo^ 
ko.

žmonių sukutyje atskirsi. .
Bankete buvo apsčiai svečiu 

iš Įvairiausiu darbo ir profesi
jų sričių. Kas surado tą Perso
nality Lodge, vertas magary
čių. Išdekoravimu, šviesų efek 
tais ir specialiai šokiams klotu 
erdviu parketu ir senus ir jau 
nūs vienodai gundė ant to par
keto vis ir vėl pasispardyti, juo

Knygoje neigiamai atsiliepta pavykdavo* susikalbėti su rusų sijoje jam nebūva sunku. Kal
bėjo apie tai daugelis, bet J 
Janonis apie tai parašė. Jisai labiau kad jaumi vyrų orkes- 
persikėlė Į Petrapili kaip šauk-j ras net iš numirusių būti] prikė 
lys tų įvykių.

Voronežo klimatinės oro są
lygos J. Janonio sveikatai buvo 
daug geresnės, negu kad Petra
pilyje. Persikeldamas jisai pa
kenkė savo sveikatai. Knygą 
skaitant, vertinant patiektas ci
tatas, susidaro vaizdas, kad pa
skutinėmis gyvenimo dienomis 
J Janonio niekas nepaguosdavo, 
jisai tartum visai neturėjo drau

ganizatorius. Trumpu laiku su-: davo “įsakau . . .” Kalbėdavo 
gebėjo Voroneže įkurdinti mok j trumpai ir griežtai. Jį pakeitė 
sleivius bendrabučiuose. Jam metams laiko praslinkus deka

nas J. Jasinskas, labai ramaus k
ir švelnaus būdo kunigas. Išsi
laikė iki 1(918 m. vasaros ir grį- 

•žo į Lietuvą draug su moki- 
■niais. ;
1 V. Karosas Naujienose apie
j Julių Janonį ir Jurgio Jašinsko . SU-
; knygą parašė plačius komenta- Į Bendrai sumetus, knyga turi 

istorinę vertę, kas tyrinės lietu-
>

les šokių mėgėjus.
Iškilmei įprasminti, Nauje- 

nu jubiliejinį parengimą pa
gerbė Dariaus-Girėno lietuvių 
veteranų posto uniformuoti vy‘ 

5 rai ir šauliai vėliavnešiai rim- 
»• tajai programos daiai garbės

rus, kuriuos su dideliu smalsu- 
Imu perskačiau. V. Karosas ra
šo, kad J. Janonis išpranašavo 
rusų revoliuciją, kuomet apie 
tai nieks iš lietuvių nebegalvo
jo. Tai nevisai tiesa. Pamenu, 
kad 1915 — 1916 m. žiemą, lie
tuviai moksleiviai gaudavo lai
škų iš Petrapilio nuo savo drau 
gų ir. giminaičių. Juose buvo ra
šoma, kad Petrapilyje vyksta 
riaušės, panašios kaip kad bu
vo 1905 m.

Be abejo J. Janonis tai žino
jo ir išpranašauti revoliuciją Ru

PALENGVĖS MORGIČIU 
PASKOLOS ‘

Kaikurie bankai, kaip North 
Community State ir kiti, sako
si, kad jie turi daug laisvo pi
nigo, bet nieks nenori skolin
tis namams pirkti. Bankų tary
ba tad ir nutarė sumažinti mor- 
gičiams nuošimčius iki '8,25.

Kai kurie bankai dabar už pa- 
Kazys Ališauskas skolas ima 8,75 ir net iki 10%.

Taupykite dabar 
pas mus

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 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ____________ i.................. ............... .

D r. 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 Europa įspūdžiai. Dabar tik _________

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

-

- * ' - - ' - Z r* J*. ‘

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

K -y-1?
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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

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos’ 
dienos. ’.4

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

įsteigta 1923 metate. TEL. 421-3070

Irtalgoe pletnoee kiemas automobiliams pastatyti.
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15 cents per copy.

JUOZAS TAUTVILĄ

FABRIKO DŪMUOSE GIMSTA ROMANAS

ciais
Bet iš nelaisvo krašto atvažiavusieji nutarė pasinau

Andrius Mironas

(Tęsinys)

Londono auklė

(Bus daugiau)

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL Wednesday, October 27. 1974

$26.00 
$14.00

šis vaikystės epizodas jam įsirėžė visam amžiui ir 
jis suprato, kad jo kūrybos centrinė figure turi būti

patyrimo. Jis tarytum uždarė save į permatoma akva
riumą ir su džiaugsmu rodė dieną ir naktį, varge ar 
laimėje, ikLpat paskutinės.gyvenimo valandos.

už savo teises ir prieš nepamatuosus Įsakymus iš centro, 
ciceriečiai praeitą sekmadienį pasigamino plakatus ir 
nuvyko pikietuoti iš Maskvos atvežtus dainininkus ir 
birbynininkeš. Patys pasigamino plakatus,1 surašė lozūn-

Kai Juozo Gailos ir Algimanto Gečio vadovaujamos 
JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba nutarė sus
kaldyti Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkę, tai 
daugeliui lietuvių klausimas buvo neaiškus. Chicagon 
Gaila atvyko ne Cicero Bendruomenės apylinkės išklau-

Don’t use Lithuanian singers for communist Russia’s 
propaganda!
huania!”

tas pas Viliunas klausinėti, 
yra jo sūnūs. Tėvas visuo-

delę dalį santaupų ir John London nutarė uždaryti 
krautuvę, persikeldamas į 20 akrų ūkį Alamedoje, kur 
5 metų Jack London stojo į vietinę pradžios mokyk-

SECOND- CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

gimęs, buvęs Unijos kariuomenės karys ir I6wa valsty
bės ūkininkas, vėliau policijos senifas Erie, atvykęs

■ Vienas.kitas, besiklausydamas keliamą diskusijų, 
nenorėjo stoti nei vienon, nei antron pusėn. Daugelis at
sisėdo ant tvoros ir laukė aiškumos. Vieni neturėjo įro
dymų tvirtinimui apie bendradarbiavimą, o kiti sąmo
ningai slėpė savo tikslus. Jis norėjo pirma užvaldyti ar- 
ganizadją, o vėliau aiškiai pasakyti, ko jie siekia. Net

gando, paliko vežimų vilkstines 
ir dūmė1 su pagautais vyrais į 
prūsų kraštą. Sustojo ir visa ve
žimų kolona, žmonių veidai pra
linksmėjo. Iškinkė arklius, o 
karvutes paleido Į pievas pasi
ganyti Moterys šoko pritvinku
sias karves greitai išmelžti. Ki
ti sėdėjo ant pievos ir atneštą

Šimto mėty gimimo ir šešiasdešimties metų 
mirties sukaktis

Trečią, naktį Nemuno krypti
mi pasirodė dideli gaisrai. Patran 
kos kaukė, ore staugė rusų bom
bonešiai ir sėjo baisią ugnį ant 
namų ir žmonių. Rusų armijos

ąžuolą ir trukdė nelaimingų žmo
nių minčių tylą.

Iš tolo vis garsiau atidundėjo 
vokiečių sunkieji vežimai Pri
važiavę prie pabėgėlių, sustojo 
ir jėga pradėjo traukti jaunes
nius vyrus iš vežimų ir grūdo 
į jų gurguoles. Moterų verks
mas, dejavimas ir" vaikų riks-

draugo įkalbėtas išgerti vyno draugiškame pobūdyje. 
Pakeliui namo, Londonas įkrito į duobę, bet .lydinčios 
kaimynės mergaitės buVo ištrauktas.

Visą savo vaikystę jis juto “gedą esant vargšu”. 
Tačiau savo kaimynų tarpe Londoną! nebuvo palys 
prasčiausi. Apie gražesnį ir turtingesnį gyvenimą ber
niukas sužinojo iš knygų. Būdamas 8 metų, jis nusi
pirko krautuvėje (aišku, motinos globoje) apatnrios 
marškinius, ir tai padarė jam nepaprastą nuosavybės 
pajutimo įspūdį. Tiktai kone per isterikės priepūolį 
jis išsikovojo teisę dėvėti apatinius marškinius, neuž- 
sivilkdamas viršutiuiųjų. Tada jis nutarė nešioti apati
nius marškinius tam, “kad visas pasaulis galėto ma~

Russian propagandists, go back to Russia! Take 
your singing slaves with you! Don’t use Lituanian na
mes! : £-

Anksti rytą žmonės - sukilo, 
pasikinkė arklius, pririšo karvu
tes ir pajudėjo į savo mylimus 
Rugėnus, su jais grįžo ir Viliū- 
nų šeima. Jie čia rado jau ko
munistų sudarytą valdžią iš vi
sokių kriminalistų, pirmiau nu
teistų už vagystes, už plėšikavi
mus, už žmogžudystes. Jų tarpe 
buvo ir Pilipas Keršys, mergos 
vaikas, kuris dabar yra vyriau
sias milicijos viršininkas. Jis 
jau gyveno gražiame viršaičio 
name. Visas Rųgėnų miestelis 

buvo pilnas rusų kareivių. Jie

k ė mokąs rusiškai ir karininkui
Vokiečių gurguolėse sėdėjo Į atsakė, kad šitie ūkininkai yra 

nuliūdęs ir Valiūnų-Vytautas^ ** ~ 
jau pirmiau pagautas ir su ki
tais vyrais tremiamas į Vokieti
ją frontui apkasų kasti. Visi vy
rai buvo kareivių saugojami, o 
jų sankvežimiai lėkė į Rytprū
sius.

.vykti j savo ūkius. Tai taręs, i kur 
sėdo'į mašiną ir visi nuvažiavo met atsakydavo, kad vokiečiai 
toliau

gistruotis, tai galima ir nesiregistruott -Jeigu galima 
tartis su Bendruomenės pareigūnais, tai, galvojo, kad 
galima ir nesitarti. Jeigu galima įtikinti, tai, galvojo, 
galima ir išakyti. Ne vieną karta griežtas įsakymas ats
toja rimtą Įtikinimą. Kuriam galui įtikinėti, jeigu gali
ma Įsakinėti? Visi šie klausimai sukėlė nebaigiamas dis
kusijas, kurios ne visiems buvo aiškios. Cicero lietuviai 
skilo. Dauguma pasirinko įtikinėjimo, organizacijos ir 
registracijos būdus, o kiti daugumai sudaryti turėjo ve
žioti žmones net iš Chicagos priemiesčių. Šie visi klausi
mai sukėlė daug neaiškumų, daugelis nerado klausimams 
aiškių atsakymų. Kai kurie negalėjo apsispręsti, nes 
jiems nebuvo aišku, kuriais sumetimais buvo keliamos 
tos nebaigiamos diskusijos. Jos buvo nebaigiamos, nes 
paties svarbiausio klausimo neregistruotieji nenorėjo 
diskutuoti Tai buvo bendradarbiavimi su okupantu klau 
simas. Labai dažnai kiti klausimai buvo keliami šiam 
klausimui nekelti.

Senis Viliūnas džiaugėsi ga- 
i Į savo namus, nors 

Iš vieno kariško automobilio: 3ie ir buvo apiplėšti, bet vistik 
išniro aukšto laipsnio karininkas iSava S°šta 3am >>«*> Ar 
ir jo sargybiniai, ir rusiškai už- ŠUta- Liūdėjo tik dėl savo tinjų 
klausė: “ar oabė^ėiiai, ar vokie- sūnų: Vytauto, Povilo ir Ba- 
čių evakuoti?” Niekas nesupta- U°: Vytautas-buvo vokieaų iš^ 
to rusiškai ir visi tylėjo. Tada vezbas’ ° Povilas ir Balys kaž 
vienas sems atsistoio ir naša- kur miškuose slapstėsi nuo rusų 

mobilizacijos. , >
Tik vienas ^iiyt dąhaf ne

iš Ragenų kaimų vokiečių iš- ■ į-^vė Vilifinamš W
tremti ir varomi į Vokietiją, darnas-vyriausias milicijos vir

tam pasipriešino nuosaikieji unijų daliviai 
vadai ir Kearney turėjo pasitraukti Į rytines valstybes, 
nebesugrįždarnas į Vakarus. Be to. jis buvo prisiėmęs 
kyšių tuo sugadindamas savo, kaip nepaperkamojo 
liaudies vado reputaciją.

Tokiose audringose dienose teko Londonui augtiįpaudą 
San Francisco lūšnynuose, o Floros pirmasis rūpestis 
po sūnaus gimimo buvo rasti vyrą, kuris galėtų ją su 
kūdikiu išlaikyti. Tačiau ji maža tegalėjo suteikti bet- 
kokiam vynui. Jau 33 metų amžiaus ligų ir rūpesčių 
išvagoto veido, smulkaus sudėjimo, žemaūgė (mažiau 
5 pėdų), dėvinti akinius ir peruką dėl praretėjusių nuo 
šiltinės plaukų, o svarbiausia faktas, kad pagimdytas 
kūdikis buvo nelegalus, sudarė dideles kliūtis vedy
boms. Spiritizmo seansuose ji atsinešdavo mažąjį vai
ką norėdama suminkštinti klientų širdis ir gauti dau
giau aukų.

Pagaliau jai pavyko prisipratinti našlį su jo pa-

Kiek galėdama Flora ignoravo ūnų. Tai iš dalies 
suprantama, nes ji neapkentė žmogaus, kurį skelbė 
esant sūnelio vėvu, o vaikas gi turėjo “uždėtą tėvo ants-.

Todėl motinos vietą tuoj užėmė negrė auk
lė, vardu Jenny Prentiss, neseniai netekusi savo kūdi
kio. Ji perėmė ne tik Londono maitinimą savo pienu, 
bet ir jo auklėjimą. Juoda it anglis, Mammy Jenny 
pamilo vaiką kaip savą ir sekiodavo jį San Francisco 
įlankoje visur, kur jos “baltasis vaikas” nuklysdavo. 
Jai padėdavo John Londono vyresnioji dukrelė Eliza, 
kuri tuo metu buvo 8 metų amžiaus.

Florai užsidirbant pianino pamokomis ir spiritiz
mo seansais, John London dirlro pradžioje kaip sta
lius. vėliau kaip Singer siuvamųjų mašinų pardavė
jas nuo namo iki namo. Londonai priėmė gyventoją 
ir už nuomos pinigus pasisamdė dar tarną kinietį, ku-

Kitose JAV vietose 
metams ___

pusei metu ___

Kada buvęs Cicero Bendruomenės pirmininkas, at
vežęs grupę draugų, žengė prie priešakinių durų,, jį nuste 
bino dabartinis šios organizacijos pirmininkas, ištiesęs 
plakatą, patariantį propagandistams giąžti namo. Pikie- 
tuotojų ir lietuviškos dainos mėgėjų pozicijos aiškios. 
Daugiau jau niekam nereikės tupėti ant tvoros. Tupeto- 
jams teks leistis vienon ar kiton pusėn. Vieni nusileis 
prieš pusėn, o kiti atsiliks kartu su Amerikos lietuvių 
dauguma kitoje pusėje. Pastarieji nešios plakatus ir 
kvies kovon už gimtinio savo krašto laisvę, Ciceriečiai 
parodė, kodėl Bendruomenėje prasidėjo kova. Bendra
darbiavimas su Maskvos agentais buvo pati svarbiausio
ji skilimo priežastis.

ir iki tol mažai tesirūpindavo? f : ų
Patėvis greit metė pardavėjo užsiėmimą Ir atidarė 

ieškoti lengvesnio gyvenimo Vakaruose, buvo vardu maisto krautuvėlę Oaklande. Dėka Flonos investuotų 
John London. Tuo metu apie 45 m. amžiaus, ramaus pinigų į kiniečių loterijos bilietus, Juodu prarado di-

Subscription Rates:
ta Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USĄ localities $26.00 per year. 
$14.00 per six months. $7.00 per 
three months. Canada ^30.00 per year; 
>ther countries $31.00 per year.

jis nori sudaryti paklusnią organizaciją. Jis tiktai neju
čiomis prasitarė, kad nepriklausoma Lietuva nieko jam, 
be suhkaus darbo ir vargo, nėra davusi, tai ko jau čia ki-

būdo, ilga barzda ir mėlynomis akimis, Londonas 
buvo reikalingas moters bei žmonos. Tuo laiku jis gy
veno vienas, sušelpdamas našiai tynė auklėjamas abi 

i savo dukreles.
John susitarė su Flora ir 1876 m. rugsėjo 7 d., 8 mė

nesiams praslinkus po sūnaus gimimo, juodu susituo
kė. Ji pasirašė vedybų dokumentus kaip Flora Chaney, 
tuo būdu atsipalaiduodama nuo nepatikimojo “profe- 
sbraaus” pavardės. Jos sūnui buvo duotas John Grif
fith Londono vardas.
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tiems dėl'jos taip spirtis?
Jeigu prieš 20 metų nebuvo aišku, kuriems tikslams 

keli užsispyrėliai norėjo pertvarkyti visą Amerikos lie
tuvių gyvenimą, tai Šiandien šitas klausimas jau aiškė
ja. Jie norėjo pirmon eilėn sudaryti vieną didelę lietuvių 
organizaciją, kuri apimtų visus lietuvius; jie norėjo su
daryti vieną centrą,'iš kurio plauktų visi įsakymai ir. ins
trukcijos; jie norėjo sudaryti net tokią žurnalistų šajun-

rimus ir pirmininko duodamus įsakymus.
Buvo * padaryta daug įvarių pareiškimų, susirinki-. . . e %

muose priimta įvairių rezoliucijų, bet klausimo esmė ne|^s^ams^uvo reikalinga visus apimanti ir vadams klus- 
visur buvo paskelbta. Toliau matantieji - pasirinko vieną nĮ lietuvių organizacija. Ciceriečiai pirmieji -pakėlė balsą 
Bendruomenę, užsiregistravusią ir dirbančią pagal JAV 
ir Illinois valstijos nuostatus. Centro valdybos įsakymų 
klausantieji pasirinko iki šio meto dar neregstruotąją. 
Draugijoms veikti nuostatai yra labai liberalūs, nestato 
didelių reikalavimų.. Didelių laisvių krašto vyriausybė 
nenori varžyti nei paskirų žmonių, nei organizuotų vie
netų veiklos, jeigu neina prieš pačią laisvę ir nebando 
trukdyti kitiems. Registravimas reikalingas, kad orga
nizacijos galėtų laisvai, viena kitai nekliudydamos yei-'

šiltą pieną gėrė. “Ačiū Dievui 
kad mes dar likome savo Dzū
kijoje”.

Neilgai jiems teko ant pievų 
ilsėtis. Tuoj .pasirodė rusų mo
torizuoti datiniai. Visų širdis da
bar suspąudė ir džiaugsmas, ir 
liūdesys ir kartu baimė. Džiaug
smas, nešė vėl galės sugrįžti i 
savo sodybas; liūdesys, nes grį
žo rusų antroji okupacija; bai- PnešaL .. ( 
mė, nes ūkiai-bus atimti, o lie- y * — 
tuvis ištremtas į šaltąjį Sibirą;.. įėjęs sugrįžti

juos išsivežė. Tą patį sakė ir 
Morta, nebijodama Keršio pisto. 

i lėto, įremto į jos galvą. Bet Ker- 
!šys tam netikėjo ir grąsino tė- 
ivui, Mortai ir Birutei, kada nors 
'gerai atsifygin.ti~

. (Bus daugiau)

Briedis buvo Lietuvos mišky kiškiu karalius. Brie
džiai gyveno visoje Amerikos šiaurėje. Briedžio, ragai pa
dėdavo jam apsiginti nuo įvairiu priešu >r nuo kitę brie
džiu Paveiksle matome lokį, didžiausią šiaurės brie<£uv 
priešą. Nuo viilųi priedžiai gali apsiginti, bet nuo fokiy 
jiems, jau sunkiau ištrūkti Paveiksle matomas mišky ir 
mišky gyventoj y prižiūrėtojąs nori nukirpti briedžio ra
go šaką, bet jam nesiseka, nes priedžiai nesileidžia nie
kam liesti ragy. -

Trokštąs skaitinių, mažasis Jack Londonas pergy
veno šį laikotarpį kaip “knygų bado” laiką. Tuo me
tu jis turėjo vos kėlias knygas, skaitydamas jas iš nau
jo po kelis kartus. Tarpe jų buvo Washington Irving 
knyga “Alhambra^, kuri padarė jaunuoliui didelį įs
pūdį. Sekdamas knygos turinį, jis iš snrankiotų plyt
galių pasista tė savąją “Alhambną” ir buvo įsitikinęs, 
jog pasauly yra tiktai du protingi vyrai ■ 
ir jis pats.. .

Kartu augo ir John Londono dukterys. Vyresnioji 
Eliza, būdama 8 metais vyresnė, Jack Londono gyve
nime vaidino žymią rolę, o jaunesnioji Ida, iš mažens 
įpratinta tarnautų vėliau įsigijo nuosavą skalbyklos 
įmonę. į ' , . :

Jack Londono dienos slinko vienos klasės mokyk
loje. netoli Colma miestelio. Mokytojas buvo girtuok
lis, kurį vyresnieji berniukai apmėtydavo šiukšlėmis,

ujulėjo baidai, iš.argę visur, ię 
gatvėjfe, Ir grabėse ir 
namų šiukžlynuoee. Ęuvęs gra
žus Rugėnų miestelis dabar bai
siai atrodė: namų durys išlauž
tos, langai išdaužyti, krautuvės, 
bankai, paštas išplėšti.

Po kelių dienų prasidėjo “liau
dies priešų” gaudymas, feuvo 
snimtas pašto viršininkas, nes 
paštas ir telefonas patarnavęs 
naciams; suimtas teisėjas, nes 
jis teisė ir į kalėjimą sodino 

Iliaudies sūnus; suimti mokyto- 
I jak nes jie nemokė Staibio kon- 
stitucijos ir t. t. Kalėjimai pil
ni vyrų, moterų ir net vaikų. Pa
skelbtus vyrų mobilizaciją, gau
jos milicininkų, stribų ir NKV- 
edistų dieną naktį zujo po lai
mus, tvartus, miškus, — ieško-- 
darni vyrų ir naujų “liaudies 
priešų”. Baisus komunistų te
roras siautė po visas Rugėnų 
apylinkes. Stalinę saulė švietė, 
o nuo jos karščio nekaltas lietu
vis degė ir mirė...

Sugrįžę Viliūnai į savo išplėš
tus namus, pradėjo vėl viską iš 
naujo tvarkyti. Serganti žmo
na gulėjo lovoje, o Marta vis 
bėgiojo, ieškodama iš ko nors 
skanesnį kąsnį visiems paga
minti. Parbėgo, iš lankų ir jų 
mylimas šuva Margis. Ir jis 
gaudavo iš Mortos šiltos buizos. 
Birutėlė vėl išvyko į ligoninę su
teikti medicinišką priežiūrą su
žeistiesiems ir kitiems sergan
tiesiems. čia gulėjo ir rusaij 
ir lietuviai, ir šnipai. Birutei w; 
si ligoniai buvo lygūs, nes jie 
buvo tik žmonės, o ne ginkluoti

Maskvos atvežtiems vaidinimams rodyti, i č
Kai sovietinės politikos šalininkai, smalsuoliai ir su

interesuotieji pradėjo rinktis į miesto centre esančią

(Tęsinys)
Išaušo ir gražūs vasaros ry

tas.-'Saulės spinduliai krito ant 
dar primerktų akių. Miškai 
skambėjo'nuo paukščių dainų, 
o lakštingalos gražiosios gies
mės skrido į dangų pagarbinti

Gėdos jausmas
Pirmoji jaunojo Londono paižintis su alkoholiu 

įvyko jam esant vos 5 metų amžiaus. Nešdamas | Ištt- 
„ , . 4 . , , , . , kus patėviui alaus ąsotį, jis paragavo putojančio Ays-

. Seka“c,als)a“ te^° pakeK? čio ir po keUę gurkta, ėmė svyrinėS. AnauSSm p»-
tėvai grįžo l ūkanotą pusiasalt, uusipir -ę l Tu atidavęs ąsotį, jis pargriuvo ir būtų buvęs ark-
ribose jie galėjo gana gerai verstis. <«___ .___lit

Skaitinių badas

į tvartą, sukišti į maišą ir atiduoti lietuvius naikinančiam 
slibinui, kad besotis kovos atsisakiusių ir nuolankių lie
tuvių pasigailėtų ir visų iš karto nesumaurotų, Laimė, 
kad ne visi mūsų tautiečiai pritarė tokiam likimui ir ry
žosi kovoti. Ryžosi pasekti lietuvius, vedusius kovą , už 
gimtinio krašto laisvę šio šimtamečio pradžioje ir kovoju 
sius ne tik Liškiavoje, bet ir Nemuno, Nėries, .Dauguvos 
ir Dubysos pakrantėse- . ''S:.

Tie patys ciceriečiai, kurie nepanoro pasiduoti pri
mestų vadų Įsakymams nutilti ir ištirpti paklusnioje mi
nioje, praeitą sekmadienį nutarė šj klausimą iškelti vie
šumon ir visiems Amerikos lietuviams parodyti, kuriais 
sumetimais Bendruomenė buvo skaldoma ir kuriems

Dienraščio kainos:
Chieagoje ir priemiesčiuose:

metams_______ -__ ________ $30.00
pusei metu_______ ______ $16.00
trims mėnesiams 
vienam mėnesiai

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
$8.00 į sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben- 
33-00 drovė. 173d So. Halsted St. Chicago 

HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams ------- -
vienam mėnesiui —

- ___ $7.50
— $2^0

Kanadoje:
metams_____________
pusei metu - ---------------
vienam mėnesiui ——

____ $30.00
------  $16.00
—. $3.00

Užsieniuose:
metams _ ___________
pusei metu -----------------
vienam mėnesiui .

___  $31.00
__ $18.00 .
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IR GKULėS LIGOS
2858 W. 63rd Street
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Rusijos istorikas įspėja Vakarus: raJtū PAK0KTIiU1 r pjuBKMMAI
detente veda

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERI J RA IR MOTERŲ LIGO5 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
_ INKSTU IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Teief. 695-0533

Fox Valley Medical Center ' 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

aii

Gasparas Velička
A. Miropo piestas portretas

f Sovietų Rusijos istorikas An 
jdrėjus Amalrikas, paprastai 

._ .. ,, f tariant rašytoje Aleksandrota «r sparta, išen, gan. >lg. <5^^ ko.
monistinio režimo kritikas ir

Tcovotojas už žmogaus teises kraštų, taktika praeityje palai- 
bei laisvę, atsirado tremtyje,. kant vargingas klajokliškas 
laisvame vakarų pasaulyje, dau tautas ramybėje jas šelpiant 
gelį metų praleidęs Rusijos ka mokant duoklę. Iri tas tęsiasi 
Įėjimuose, Sibiro kaeetuose. iki klajokliai susipranta: “Ko-

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71sf STREET 

«• Ofisas: HEmlock 4*5849 
Rezid. 388-2233 

OFISO VALANDOS: 
Pirmadieniais ir kervirtad. 1—rt vai., 
antrad.. penktaienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DK. PAUL V. DAUGIS . ..... „. . .GYDYTOJAS « CB.KUKOaS 1*°* SakM1

Wesfcnesjer Com^unrry Kfrnncos 
medicinos chnsKioriUs. , _ . _ -

1938 S^Mnne.m Ko.pnrfcsTCflesivr, lankymo, bet ir su teatri-
VALANDOS: daroo dienomis

Kas antrą sesiaaicni b—j vai. 
Tei.: ^cx.-2/zz area Oux-z/xo

Kanadiškių teatras 
į vaidina Mir.ono komediją

Spalio 23-24 savaitgalį čika-

biografinė apžvalga. t
Ryškus talentas vaidinti

Vaidinimo talentas pradėtas 
lavinti dar gimnazistu esant 
Andriui Mironui vaidinti pna-
Vl^X^iule^S13!' >FJurįū- Jis artSly-amerikiečių spaudos xlėl būti patenkintu vien tik 

sąjungos žurnalistams pareik, duokle, jei galima gauti vis- 
Po šio karo Vokietiioie ovė- kė Pažiūras bei nuomonę, pa. ką?”Taip praeityje žuvo unpe- 

... •• • - . , ’. . • liesdamas Rytų-Vakarų santy. rijos. Amerikos grudai niekad
se vienetuose, bet Augiausia b“ten,.: . ? , , ?”?*“• >««• .
G. Veličkos ir S. Pilkos Sžisuo . Rus“ ™ada respekluo- o). Hetankto sutarty), irašy- 
tuose veikaluose Vaidinimu Ja Uk sUPrm4 anmją, kietas ti 197o m. žmogaus teisių punk tuose veikaluose. Vantonimų fcalbas derybas if prfeš tai> be abejo ga]i naudin- 

tvirtas asmenybes. Jei jūs nori- gi Vakarams, bet, būdas, kuriuo 
te rimtai derėtis su rusais, jūs j^e praktiškai pritaikomi So- 

”e.te rimtai derėtis su rusais, jus vietll Rusijoje yra tikras rusų 
~ turite laikytis tvirtai, turint 

tvirtą užnugarį. Jie jus niekins 
. ir nekęs, jie laikys jus idiotais,

KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Iš tikryly H būsiu w tavimi*. 2 Motės 3:12.

Šitie Žodžiai suteikia labai daug paguodos Dievo žmonėms visur ir visa
da, kuomet jie stengiesi atlikti kokią nors dalį Viešpaties darbe, klausydami 

r 
mūsų Gynėjas ir Glabėjas, kas tad gali prieš mus būti? Kaip Mozė turėjo

pasipriešinimų, nes tebeturime patys savo kimo silpnybių ir netobulybių, 
kurios kariais kenkia ir kliudo mūsų pasistengimui sėkmingai tarnauti Vieš
pačiui ir tiems, kurie yra jo* Tokiuose atsitikimuose reikia nukreipti savo 
išmanymo akis f Tų, kuriam mes tarnaujame ir atsiminti jo težada: “Iš tik*

galbos, kurią dabar gauna, tuo ■
met Rusijoje atsirastų krizė, ______ _____ ____ ______ ________ ||
kurią sektų vidaus reformos, jo pakrietūną k pildydami jo įsakymus. Jei Dievas yra su mumis ir yra 
ekonominės ir socialinės. .. . ---------- —. ------ —-

įprasta dalgelio turtingų 1 ir trukdymų, taip ir mes turėsime įvairių liūčių, trukdymų ir
** _ »  * . ž ______ 4. LlITirt Crtl TYTrtFTM TJ IF Tt einriil iVClI II

sąrašas, kuriuose Mironas vai
dino, yna ilgas: Nemunas žydi 
Atsisveikinimas, žmonės prie 
vieškelio, Consilium' Faculta- 
tis, Nąujieji žmonės, Valdovo 
sūnus, Buhalterijos klaida, Sli
dus pusmilionis, Paukšteliai . . ,

į skrenda, Paslaptingoj zonoj. Vė J“\^«psiles 1 juos ir de
jas gluosniuose ir kt š,'eI'Uai f “»

I jau Marksas sakęs, kad jėgos
Kai 1959 m. O. ir A. Mironai smurtas yra istorijos akušerė, 

persikėlė gyventi į Los Ąnge- 2). Sovietų Rusijos imperi- laisvės vežimas prieš 50-60 me 
les, teatro scenoje mažai tepa- joje judėjimas už žmogaus lais ’tų buvo sustabdytas ir šiandie

VBI tino, ked mirti, yra fievri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? J H klausim, atsake knyputė “Viltie po mirties", kuri, paudfe 
nemokamai. R*Jykit»x

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL 60629
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

PETKUS
laimėjimas, kadangi joks Hel
sinkio susitarimų punktas ne
taikomas Sovietų imperijos 
gyvenime. , ,

i6). Sovietų visuomenės širdy
je laisvė egzistuoja, iri ta kryp 
tinai buvo norima važiuoti, bet

i . - . TZ j t- - i- • i:. ivpa- j uw^xLLicw> um ^mu^aus idib ui buvo stisiaixjvias ir sianaie
js nSlą 1 .ana..%* Tai .USlai1. sireiškė. Ona Mironienė yra vę palaiko detent^ jis stovi už sunku pasakyti kada jis vėl 

Rai“. bet už loti, detentę, dide
I 

ix

y TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Teief.: GRovehil) 6-2345-6

SSF'bSe

Al I lilW

Teief.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOB1LIAMS PASTATYTI

komedijoje, o Andrius Mironas tikrai palengvinttj Rytų-Vaka- Ii pasikeitimai Sovietų valdžio 
vaidino J. švaisto—“Naktis tai rų santykius ir kuri suteiktų je ir tik tuomet galima butu 
goję”, švaisto kūrinį režisavo žmonėms laisvę — laisvę ju.dė- kalbėti apie lafevę< tik tuomet 
J. Kaributas, čia Mironai dau- ti. išvažiuoti, įvažiuoti, kalbėti, galima būhįL pajudinti ir pir- 
^au piiaktikavo grožinės lite- rašjli^ kurti. Detentė, pasak myn pavaryti laisvės vežimas, 
natūros skaitymų įvairiuose pa istoriko AmatiTko, sugalvotas! 7). Sovietų imperijoje viespa 
rengimupse bei minėjimuose, pateikta valstybės sekr. Kisin- tauja didelis nepasitenkini-^- 
Ona Mironienė dainavo keliuo- gėrio, kuri tik pasireiškia so- vargšų valstiečių ir darbininkų 
se moterų dainos vienetuose, viėtiško rėžimo* sutvirtinimu, tarpe. Gal būt net tvirtesnis už 

intelektualų. Bet valstiečiai ir

ne veikla surišta kelionė. Hamil 
tone veikiantis “Aukuro” teat
ras spalio 31 d. vaidins And
riaus Mirono parašytą dviejų 
veiksmų komediją “Klevų alė
ja”. Režisuoja Elena Daugu vie 
tytė-Kudabienė.

Ona ir Andrius Mironai sa
kėsi ne tik nori komedijos? r> i 5 -
premjerą pamatyti, bet'ir ant- Sekės novelių konkursuose į’v T , . i : . į- -• .. J .j. . J. , .v - j (Vakarams. Tokia detente veda darbininkai patvs negali inne-
rąų vaidinimą, lapkričio .7 d. Laikraščiams rašyti A.Jiiiro tik prie pražūtės. . - r
Toronte tautybių teatro festiva nas pradėjo 1926 m. Ilgas spau

GYDYTOJAS ,R CKIRJ,.... iW Tautyyi, felivelyje bus sąrašaSj kurioje spausdjn.
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGvo 

3907 West 103rd Street 
Valando? pagal susitarimą

REZ.;' Gi -8-W73 ■ 
v DK. W .ra&jLix -idiSixN AS

AKU^cKiJa IR MOTEKŲ LKtVO 
l>iiXCA.vi.^v)NE CHlnvKvi.A 

, 6132 So. Kedzie Ave., W>«
Valandos pagal susžtarirną. Jex neat

siliepia, skambinti Ml 3-uuui.

£345 SC. WESTERN AVK

Teief. BE 3-5893 į sugeba suformuoti laisvės ideo 
logijos ir iškelti reikalavimų.

Nelaimei, intelektualai yra 
skeptiški valstiečių bei darbi
ninkų atžvilgiu ir nesistengia 
su jais susiartinti. Vienintelis 
būdas, ką valstiečiai bei dar
bininkai gali tai sukelti vieti
nes riaušes.

8). Sovietų imperijoje vyrau 
ja sistematinis visų religijų 
naikinimas, įskaitant ir katali
kų. Kartais jis sustiprėja, kar
tais atsileidžia, bet jis visada 
galioje irt veikia. V. Pr.

3). Elgimasis sii rusais arba 
poliška turi būti tvirta ir tiks 
laš neturi būti tik išlaikymas 
status quo, dabartinės esančios 
padėties Sovietų Rusijoje, bet

mi. Reikia siekti išdirbti ir kon

Į vaidinama ne tik Mirono kome {a korešpondensiju, reportažų 
-- dija, bet ir R. Spalio vienveiks ar šiaip lengvų jaunimui ir sė

mė komedija “Batai”, kurią re- nįmui pasiskaitymų. i938 m 
zisuoją Algis Ulbinas. Kaune.išspausdinta pirmoji Mi -. -

roiKąknyga^romanas “Birutės j-°?. .f6!?™?®.
turtai’* ' mu Reikia siekti išdirbti ir kon

Naujienų dienraštyje taip pat ^i sutvirtinti Rusijo
yra buvę spausdinta A. Miro. įe dirbančia^ Itosvės kryptimi 
no raštų - kelionių aprašymų jėgas’ reikia rasfi fa 
ir kitokių skaitinių. Uos Ange dirbančių jėgų ir Vakaruose, 
les mieste gyvendamas A. M. . Taip ilgai, kol Sovietų Rusi- 
laisvalaikius ypač rašymui sky *a Pasiliks užsidariusi už gele- 
rė. Ir jam sekėsi. . žinės Saugos, iki 10 asmenų

• ją valdys ir spręs.— taika ar
1904 m. laimėjo Dirvos no- karas, tol Amerika ir Vakarai 

velės konkurso premiją už nesijaus saugūs.' 
“Santaką”, kitais metais to pat 
laikraščio premija taip paLpas 
kirta už novelę “Po laivu”.

1905 m. Liet. Bendruomenės! 
Švietimo Taryba skelbė konkur 
są jaunimo skaitiniams, A. Mi
ronas gavo konkursinę premi
ją už apysaką “Be namų”. 1975

Angeles ra^novėfiai iš- kreditų ir pa
leido romaną Miršta tik žmo- ‘ - ■
nės”. Dabar A. Mironas sakė- _ 
si ruošiąs spaudai novelių rin*1 
Vinį

DR. K. "A- V.. lUOSJ^^^ Mfe yj-a išga- 
489-4441^ 561-taft' - • ibios ^tin'os. Vyresnysis jo bro

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
IW2 N. WESTERN AVte. 
5214 N, WESTERN AVE. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK PLECKAS
. 0PT0M2TRISTA5

KALBA LIETUVIŠKAI
261S W. 71$t SK — Tek 737-5149 
TiKmu akis. Pritaiko akinius n 

‘contact lenses”,
Vai/pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEiBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VsLs an»rad. nuo l—4 po pietų, 
ketvirtai nio 5—7 vai. vak 

Ofiso telof.: 776-2880
Mautas rez. teleĖ: 448-5545'

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika" spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2452 WEST 59th STREET 

Ttlj PR 8-1223
OFISO V AL.: piritu antrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vbL vak. šeštadie 
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

lis Ričardas Gabrielius, bai
gęs aukštąjį mokslą Lietuvos ir 
Sdrbonos univerisitetuose, pasr 
žymėjo kalbotyros moksle. Se 
sųo Monika Mironaitė iškilo į 
žymias dramos teatro aktores.

Priešingai broliui-ir seseriai, 
Andrius Mironas nesusikon
centravo savo gabumus lavin
ti, kurioje nors vienoje srityje, 
bet tapo, kaip sakoma, devy
nių gabumų vyru. Jis žurnalis
tas, Rašytojas (vartojus And
riaus Norimo stapyvardį), jis 
svetimos literatūros vertėjas^ 
dramos aktorius, šokių orkest
ro trompetistas, lengvosios mu 
zikos dainelių kūrėjas ir daini
ninkas, portretų piešėjas, visuo 
menės veikėjas, karininkas, 
sportininkas-boksininkas, kny
gų leidyklos dalininkas, raidžių 
rinkėjas — linotipininkas.

Taigi bandant nors trum
pai pažvelgti, kas minėtose sri
tyse Andriaus Mirono nuveik
—=----------r—■.=<.- rių yra gerai pavykęs Gasparo

P. ŠILEIKIS, 0. P.
SigTHOPEOAS-PROTEZISTAS 

Jį Aparatai - Protezai. Med. Ban 
J dažaL Speciali pagalba ko jonu
i (Arch Supports) ir t t.

2850 West 63rd St.; Chicago- IIL 60629 
felaf^ JPRoMxct S-50S4

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausiu* gėLie žę Tmolkai a^ka* 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapinis gėlės.

ROY R. PETRa fFUTRAM2:-t.’AS)

DAUBARU SŪNUS

5525 So. Horlofli Avo. — 586-1220

SOPHIE BARČUS:
i RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
, ■ L_. • x k •. t .? d.-* J? ’■ ' V

Visos programos iš W0PA,

1490 kiL A. M. .

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio J2:30 
— 1:00 vai. popet. — Šeštadienį 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto.
. Teief.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

Gėles visoms progoms 
BEVfcRLY H.ILLS G6L.INYČIA 

WEST 6Jrd 3TKEE1
Tel*f9«.»: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 

Taip pat na&joji Barbaros ir 
Gene Drishiu krautuvė

THE DAISY STORE ~ 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

Tol. 499-1318 y Į 
.................. . ‘ ..
BEMKITE TUOS SiZNIERIUS.

KURTE GARSINASI
U A O J I I N O 8 F

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

vK- -kąa j

mw- So- HERxMltA.GE AVENUE
7 Tel..' YArds .7-J”41 - 1’42

Tuo būdu, reikia važiuoti 
pavojingu keliu, kuris veda 

, prie teisingo tikslo, vietoj vin
giuoto, nenuoširdaus, vedančio 
į nežinią, bet kuriuo lengva ke 
liauti.

4). Jef Amerika ir visas Vaka 
rių pasaulis nustotų davęs So-

Porttretų piešimo mene besi- 
reikšdamas A. Mironas yra nu
piešęs keliolika portretų, iš ku

4.T ~į " -------—JĮ-' /—- • JT-****' ***•

Veličkos, prof. M. Biržiškos ir 
kt

Iš Kanados grįžę Ona ir And 
rius Mironai rengsis dar didės 
nei kelionei — į Australiją. 
Esą pakviesti literatūros skai
tymui. Maršruto smulkmenos 
neišbaigtos, jos bus žinomos 
vėliau.

Lieka tik palinkėti viso ge- i ; 
riausio ir pasidžiaugti, jog pen 
sininku tapęs Andrius Mironas 
nenubodžiauja o kultūringai 
leidžia laiką. Ir Onos Mironie- 

•nes sumanumu, kaip minėjau, 
sodyba išpuošta tokia augme- j 
nija, kuriai laistymo Ir kito, t i 
kios priežiūros nedaug terei- - 
kia, tad savininkų namai nepri 
riša, gali leistis ir į ilgesnes ke- I 
liones. f

j ATSIPRAšYifAS. Ta pačia1 
proga noriu, atsiprašyti daili-s 
ninkės A Manos Audronytės-Vl^ 
riakojienės, kad Naujienose ko 
respondencijoje apie jos pa
veikslų parodą per spaudos ma 
ši na s pereinant labai sudarky- 

t ta jos pavardę ir vardas.

SUSIRINKIMŲ

Pensininku S-gos nariu susirinki
mas šaukiamas s. ta. spalio 27 cL 2 
vai Gage Parke Fieldhouse patalpo
se. Western ir 55 gatvių kampas. Bus 
svarstoma įstatų pakeitimas ir kiti 
reikalą

Ginnisi

.ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS m LAURYNAS LABANAUSKAS

3.307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

CONSTANCE ;SiV AK
Pagal tėvus PETKUTĖ

Gyv. 1903 South Rvbte Street.

Mirė 1976 m. spalio 25 d., sulaukus 58 metų amžiaus. 
Chicagoje, Illinois. ,

Pasiliko nuliūdę: vyras John. 3 dukterys — Margaret Warren, 
žentas Richard, Beriiice Rimkus ir Lorraine White, žentas Lawrence, 
3 anūkai — Debra, Denise ir John, brolis John Petkus su žmona Do- 
roty, mirusio brolio'žmona Suzan bei kiti giminės, draugai Ir pa
žįstami ,

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 bu. Halsted SL
Ketvirtadieni, spalio 28 dieną 9:00 vaL ryto bus lydima K kop

lyčios į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią. 6 po gedulingą pamaldų 
bus laidojama šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a CONSTANCE SIVAK giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa- j 
tarnavimą ir atsisveikinimą. i

Nuliūdę Seka:
Vyras, dukterys, broth, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. {

4330-34 So. CALIFORNIA AVKMIE 

FelefonHs: LAfavelte 2-0lilt

WHIKHXWK AIR-COMin IONEII KIH’I.Vėlos

N ARIA 1
Chicagos 
Lietuvių
Laidotuvių 

Direktorių.
Associacijos

AMBULANCE 
PATARN.AVL 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ė

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

X: PETRAS BIELIŪNAS
I34X So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetie 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
<319 So. LITUANICA AVE. Tek: YArds 7-H3M-1129

A. A. DR. JULIUI ALGH5DUI RAMONUI 
tragiškai žuvus, žmonai Ingridai, sfinui Da
liui, giminėms ir Artimiesiems reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdim^ . ,

Elena ir Grožvydas Lazauskai, 
Alma ir William S. Murch

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VI ori n :a 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, III. 974-4410

' P. J. RIDIKAS
So. HALSTED STREET IPhone: YAH« 7-1®it

i
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Naudingi patarimai 
ir {domus dalykai

HELI? WANTED — MALE 
DarblAinkv R*iki«

MAGDUTĖS MARGUMYNAI
pis karstas, o šalta-kai jis ak 
? šaldytas. Norint gauti nemoka- 
i ma brošiūra “Food Safety in

Anksčiau sakydavo: “Kur the Kitchen” reikia rašyti: F- 
s ū<!u — ten gantu, kur raudo- DA, (JL2, A-1945, 175 W. Jac 
na — ten gražu”. Laikai pasi- kson Blvd., Chicago, Il 60604.' 
keitė. Komunistams naudojant- 
raudoną spalvą savo vėliavai,! 
ji tapo nemėgstamiausia. Gi, 
gydytojai įrodė, kad saldainiai 
yna didžiausi dantų gadintojai 
vaikams ir suaugusiems. Vie
nok kiekvienam amerikiečiui 
per metus tenka 18 svarų sal
dainių ir joms išleidžiama 
bilijonų dolerių.

♦ Kepenine dešrą išrado 
mėsininkas ar virėjas, bet 
kiečių astronomas 
Kepler 1600 m.

šių dienų metreologai nau 
doja daugelį brangių instru
mentu, net oi^e esančius sateli- 
tus, atspėti orui. Bet jų spėji
mą būna apie 50% teisingi. Se 
niau atspėdavo ne tik orą bet 
ir iš anksto numatydavo, ko
kie bus metų laikai. — Jei me
džiu lapai krenta ankstybą ru_ 
rudenį, tai bobų ašara bus trum 
pa, o žiema lengva.

— Jei vanagai skraido žemai 
— bus daug sniego.

— Jei debesys kaip arklio 
uodega, tai greitai bus šalna.

— Prieš ilgą ir šaltą #žiemą 
voveraičių uodegos būna 
biau pasipūtusios.

—Kai pušų spygliai yra 
kreipti Į vakarus, tai reikia 
kti daug sniego.

— šunų plaukai prieš šaltą 
žiemą būna tankesni. Taip pat 
reikia laukti šaltos žiemos, jei 
šuo rudenį taikstosi atsigulti 
prie židinio arba prie pečiaus.

—Kai žiemą sniegulės kreu 
ta link šiaurės, reikia laukti 
pavasarėjančio oro.

— Saldūs pušų spygliai žie
mos metu reiškia ansktybą pa 
vasari.

o Spanguoles sveika valgyti, 
nežiūrint, kad prieš keletą me
tų jos buvo įtartos sukeliant 
vėžio ligas. Atvirkščiai, jau se
nieji indėnai jas laikė vaistiniu 
augalu, net jų sunką naudo
davo užnuodytų žaizdų gydy
mui. Spanguoles mėgo ir labai 
gerai vertino senovės kultūrin 
gi ausi a majų tauta.

o Maisto ir Vaistu Adminis
tracija pataria laikytis taisyk
lės — patiekti šiltą maistą, kai

ne; / vo-
Johannes

Daugiavertis kukurūzas
1 Rusija yra tiek atsilikusi kad 
Įtik Krušėiovas atkreipė dėmesį 
j didelės vertės augalą kukurū-i 
zą. Jis buvo žinomas jau seno-Į 
vės majams. Jie kukurūzus 
naudojo ne tik sau maistui, bet 

18 ir aukodavo savo dievams, kad 
j jie atitolintu žemės drebėjimą.
Jie j'enis reiškę magišką jėgą.

Amerikoje ta . kukurūzų nn 
giška jėga pasiiciškė 1800 m., 
kai Michigan valstijoj dr. John 
Kellog keptuvėje išsprpgdino 
kukurūzus — popped corn. Jis 
juos rekomenduodavo valgyti 
savo pacientą;; s; bet labiausiai 
šis dalykas patiko Amerikos 
i alinimui.

Daktaro hn.iL V ilh’am išra
do kukurūzų paplotėlius — 
Corn flakes ir naudojo savo 
garsaus brolio dr. John Kel
logg paveikslą ant to skanėsto 
dėželių, nors Charles Post jau

< MACHINISTS
Experienced Bar & Planter Opera

tor wanted. Minimum of 2 years ex
perience. Top rates.

Hospitalization, vacations, pension 
& 11 paid holidays indudng your 
birthday.

Come in or call Jerry Prim — 
597-7550.

4101 W.. 126th St.‘Alsip, 111.

MECHANIC 
SE TrŲP M A N 
Experienced desired. 
9 paid Holidays,

įgulos bažnyčią Kaune

Sick benefit insurance.
LAIXY LORA Co.

8360 So. Rirkhoff, 
Chicago, Illinois 
(600 West)' 
Phone 487-9191

la.

nu- 
lau

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATC POR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

■ DĖL VISŲ INFORMACuT, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZAN A U SKAS, Prezidentas
2212 tr. Cermak Roar Chicapn II VVirgiui? 7-7747

Erdvus 4 miegamąją Georgian. 1% 
vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik įmokėti $3,750.

72-TROS ir Artesian. 2 butu 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.

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i 
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 a part m. med. ir biznio patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance, income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

tą Lietuvos kariuomenės * su- 
■ kakties minėjime Toronto Lie- 

—Pasikalbėjimas Sunny Hills, I tuvių namuose lapkričio 20 d.
7 vai. vak. Minėjimą ruošia VI. 
Putvio šaulių kuopa. Progra
moj dalyvaus “Volungės” dai
nininkės ir “Atžalyno” šokė
jai.

.— Vida Pleirytė teikia infor
macijas apie Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Studentų S-gos ruo
šiamą lietuvių — latvių konfe
renciją spalio 29 — 31 d. Jau
nimo centre. Bus įdomių pas
kaitų ir pobūvis.

— Skulptoriaus Prano Bal- 
tuonio darbų paroda bus spalio 
30— 31 d. Hamiltono Jauni
mo centre.

4243 W. 63 Street 
Tel: 767-0600.

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

padėti, o nepakenkti. ■.
Norėčiau surinkti daug šiltų 

žodžitj Naujienų administrąci- 
jai, kuri rūpinasi piniginiais 
laikraščio reikalais. Nerandu
tam tinkamų žodžių, kuriais Floridoje, reikalu, turėjęs įvyk- 
galėčiau išreikšti savo jaus- ti šį ketvirtadienį, spalio 28 d., 

imus, nes dabar esu liūdesyje: Jaunimo 'centro kavinėje, yra 
šį mėnesį mirė mano mylimas atšaukiamas. Dėl informacijų 
vyras. teirautis tek ’434-9655. ()?r.)

Esu labai patenkinta, kad „. T>- • ■' •' > >v — Kipro? Bielinio paminklo
statymui aukojo Pijus Venclo
va 200 dol., Elena Jųciūtė $20, 
A. Malakauskas $10, K. Rožan- 
skas §15, Vladė Jankonis §10, 
A. ir M. Guckel $200. Vajaus 
komiteto pirmininku yra Juo
zas Skoęubskas, iždininku — 
Mykolas Pranevičius.

prieš dešimtmeti šį produktą banketo proga pasiū
ne visai sėkmingai propagavo? 
vadindamas Elijo mana su bi
blinių paveikslu ant dždelių. 
Vėliau jis gamino ir sėkmin
giau pardavinėjo Grape Nųt 
Flakes ir reklamavo, kad jos 
gerai nuo apendicito, maliarijos 
ir dantų išbyrėjimo. ■

Apskritai kukurūzų produk
tai ir kiti javainiai yra sveika 
valgyti su pasirinktais priedais 
dėl geresnio skonio ir dėl ma
istingumo. Svarbu žinoti vienin 
telę išsimtį: neužsakykite jokių 
javainių sekmadieniais Bū
nant Colubbus, Ohio. Sekma
dieniais ten yra uždrausta įsta
tymu valgyti javainius...

M. Miškinytė-

-- - - - - - - - —
Skaitytojų Balsai

Gerb. p. Redaktoriau!

Noriu išreikšti padėką vi
siems Naujienų bendradar
biams už jų gerus straipsnius 
o ypatingai panelei Kemežaitei 
už jos patriotinius raštus ir gi
lius jausmus vargstančiai te- 
vynei-motinėlei Lietuvai ir vi
siems ten esantiems broliams 
ir sesėms lietuviams, kad jiems

JUBILIEJINIŲ METŲ

NAUJIENOMS šiemet suėjo 60 metų. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmo 
nūs ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui xkel 
biamai Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar Jų igalio 
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines jrrupes. Jų bendru injtltu 
ci j as ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto 
rikes ir poltmiu iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metu proga 
skelbdama platininio vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzAiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes*®-
KAINUOJA: Chlcago|t Ir Kanadoje metami — $30.00, pusei metu — $18.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Jurašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą.

NAUJIENOS, 
t 39 So. Halsted St, 
Chicago, TIL 60608

Q Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE ER VARDAS -------------------------------------------- -

□
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lėte skaitytojams laimėjimais 
prisidėti prie Naujienų leidi
mo. Man buvo ypatingai malo
nu kai pajutau esanti didelė
je lietuvių šeimoje.

Sveikindama visus metinio
banketo proga, siunčiu §46: už 
bilietėlius §10, auka $10 ir $26
už prenumeratą, kuri baigiasi — Dr. Jonas Valaitis šiomis 
lapkričio pradžioje.

Sekančiais metais vėl lauk
siu jūsų panašaus laiško. Lie
ku jus gerbianti ,

Ona Isbach
Los Angeles, California

[dienomis išvyko j Los Angeles 
. dalyvauti pajalogų suvažiavi

me. Jis taip pat yra prof. Ste
pono Kairio ir Kipro Bielinio 
paminklų statymo vykdomųjų 
komitetų pirmininku.
— Sandaros Seimas įvyks Chi- 

cagoje, lapkričio 14 d., sekma
dieni, Sheraton Tower viešbu
tyje, 9333 So.. Cicero Ave., Oak 
Lawn, Ill., t. y. tame pačiame 
viešbutyje, kup vyks ir ALTo 
metinis suvažiavimas. Iš Bos
tono Į Sandaros seimą atvyksta 
delegatai: Aleksandras Chapli- 
kas, Vladas Bajerčius ir Bro
nius Bajerčius,- iš Pittsburgh© 

‘Gertruda ir Povilas Dargiai. Ne 
; trukus ir kitos Sandaros kuo-

Maskvos svajonės
Maskvos ponai dažnai susap

nuoja, kad Rusija ekonomiš
kai gali viršyti JAValstybes, 
bet vakariečiams panagrinėjus 
statistikos davinius, . pasidaro 
visiškai aišku, jog to negali 
įvykti artimoje ateityje ir, gal 
būt, niekada. Nors maskviškiai 
ir sapnuoja panašius sapnus, 
bet tikrovėje jau nebesigirdi 
Kruščiovo tipo grūmojimų, kad P°s lšr,nks savo ^legatus. 
Sovietai ekonomiškai paskan-> — J. Daunys, J. Daunienė, U. 
dins Ameriką arba mažiausiai Genčiuvienė, T. .Valadkienė ir 
iki 1980 m. Rusijos piliečių pa- A. Vasiukevičienė sudaro To- 
jamos nuo galvos — per capi-'ronto Lietuvių Pensininkų Klu-i 
ta dominuos pasaulyje. ■ |bo valdybą. .

Nežiūrint kaikurių ekonomi; TT .,. ..... o • . t. j l —Dr. Henrikas N agys is Mont-niu laimėjimų. Sovietu bendra1 .. , . , , .. .. , .i -i™-,- , .1 - realio pakviestas skaityti paskaigamyba 197o m. tesieke vos 
pusės JAValstybių gamybos. ■
šis gamybos skirtumas, skai- neigiamas ekonominio gyveni- 
tant doleriais, metai iš metų'mo reiškinys vyrauja visose 
vis didės, kadangi Amerikos ūkio šakose, bet labiausiai tai 
gamybinis pajėgumas padidė- pasireiškia žemės ūkyje, 
ja į metus vidutiniškai 6,3%, o 
tuo tarpu Sovietų — 4,5%.

Sovietijos piliečių gyvenimo ju Juose dirba 1/4 visos Sovie 
standartas yna labai žemas ir^jos darbo jėgos, bet kiekvie- 
jis beveik prilygsta 1920 metų nas dirbantysis Sovietų žemės 
standartui. Pavyzdžiuiš JAV,' 
bendrai paėmus, vienas auto
mobilis tenka dviems amerikie 
čiams. Gi Rusijoje, vienas au
tomobilis atitenka Vietnam tū
kstančiui rusų. Panašus skirtu
mas randamas lyginant šaldy
mo bei TV aparatų kiekį su 
gyventojų skaičiumi.

Amerikoje kiekvienam asme 
niui tenka gyvenamo ploto 2 ir 
1/2 'karto daugiau negu Rusi
joje. Rusų šeimos gyvena sus
paustame apartamente, kartais 
net po kelias šeimas. Gi 2/3 vi 
sų amerikiečių turi savo nuo
savus namus.

Svarbiausia, kad visa Sovie
tų gamyba turi daug broko, ku
rio aprašymai užpildo Sovie
tų laikraščių skiltis. Pavyzdžiui, 
komunistų partijos diennaštis 
Pravda atspausdino tokį išKau 
kazo darbininko laišką: “Pir
kau naują šaldytuvą, bet po 5 
mėnesių jis sugedo. Truko vie
ni metai iki gavau Htą, bet ir 
tas po vieno vartojimo mėnesio 
irgi sugeda..

žemas ir blogas gamybos 
pajėgumas naikina visą Sovie
tų sistemą. Tok* nedėkinga*,

GAVIMAS IR IŠPARDAVIMAS 
NAUDINGŲ DALYKŲ

Amerikos Legijono Dariaus 
Girėno posto Moterų skyrius vi 
suomet įvairiais būdais patar
nauja visų karų veteranams Ii 
gbninėse, taip pat'teikia page! 
bą reikalingoms šeimoms 
pavieniams.

Yra daug šeimų bei pavienių, 
turinčių daug dalykų, kurie 
jiems nėra reikalingi bei. nau
dingi. Prašome tuos dalykus 
pristatyti į Dariaus-Girėno po
sto namą, 4416 South Western 
Avenue lapkričio 3-čią, nuo 10 
vai. ryto iki 7-tos vai. vakaro, o 
lapkričio 4-tą ir 5-tą dieną bus 
išpardavinėjimas nuo 9 v.,ryto 
iki 7-tos vakare-. Lapkričio 5-tą 
nuo trešios valandos bus “Dol
lar a Bag” išpardavinėjimas.

Visuomenė širdingai kviečia
ma padėti mums šiuo labdarin
gu darbu, už ką mes būsime 
širdingai dėkingos.

M. R. Sebastian,
Past President

Sovietu kolchozai suima 
26% visų sovietijos investaci-

Afrikos 51 “nepriklausoma” 
valstybė

UMTATA, Transkei. — Pietų 
Afrika ir juodžių Khosa genties 
vadas Kaiser Matanzima antra
dienį, spalio 26 d., paskelbė tos 
genties gyvenamą tėvynę Trans
kei nauja, nepriklausoma, 51-ja 
valstybes Afrikoje, atsiskyrusią 
nuo Pietų Afrikos baltųjų valdo
mos respublikos. Bet, išskiriant

ūkyje asmuo tepagamina mais 
to vos 7,5 žmonėms. Tuo tarpu 
Amerikos žemės ūkio vienas 
asmuo pagamina-maisto 48,5 as Pietų Afriką, jokia kita valsty- 
menims. ' ” bė Transkei dar nepripažino.

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 49th St., Chicago, HL 60629. — Tel. WA 5-2737 
2332 So. Heteted .<% Chicago, IIL 60608. — Tel. 2544320 

V. V A L A N T I N A S

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 • TeL WA 5-2787
Didelis p«*lrlnkhru«i p«rot rOll«« jvalrly pr»Wy.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDtLlU.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pirus ir nąžininfifaj> patam avimas. Nanjaasi kraustymo 

įrankiai Djrų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. &>636. T«L WA 5-9209

!■ I I ■■■■■IK ■ I ;

ELEKTROS ĮRENGIMAI. 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel: 927-3559

Didžiausias k c

pas vieninteli LIS: 
lietuvį kailininką

Chicago te *— 

jLNORMANĄ 
KŽS.8URŠTĖINA

263-5826
(įstaigos)

677-8439
-< (bužo)

185 North Wabash Avenue 
2nd Floor Chicągo, HL 60601

Banke sąskaita Bražinskams
R. L. Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentė j usius Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai atidaryta'sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and 

association, 2657 West 
69th c'", Chicago, Ill. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra
dinė suma. : " į ■ -

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

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legalrško- 
mis formomis — $3.50.;

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

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi varflmal, giminiu 
fHcvfotlmal, pildomi piuetybėe pra

šymai ir kitokį blankai.RANGE 
FIRE IS 
WILDFIRE

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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

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

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

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

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

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus,

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737^8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimy Statyba tr Ramentas

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl; 60609 Teel VI 7-3447

DĖMESIO
52—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penafnlnkamt

Krelotiz:
A. L A U R A ! T J S

<645 So. ASHLAND AV&. 
52S4//3

BEST THINGS IN UFE

Call Frank Zapolis 

320814 W.95trh St. 
GA 4-8654

STATE FARM

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
pardrrimas ir Taisymai 

#44 WEST tflh STREET 
Talafj R1 public 7-1 Ml

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4645 Archtr Ave 
Chlope, HL W632. Tel. Y A 7-5980

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI * HAU JUKAS"




