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Kordas tesurinko tik 186 elek- 
tbrius.

Oras pasitaikė labai gražus vi- 
. Politikai apskai

čiavo, kad didokas balsuotojų

Demokratų partijos atstovai Walter Mondale ir Jimmy Carter laimėjo praeito 
antradienio rinkimus. Sausio 20 dieną. Walter Mondale bus prisaikdintas viceprezi
dento pareigoms, o Jimmy Carter bus prisaikdintas JAV prezidento pareigoms.

Spaudos komitetas 
gina spaudą

MAIROBI, Kenija. — Sovietų 
pasiūlytą ir satelitų paremtą de
klaraciją Jungtinių Tautųšvie-

na liko sprogimo nepaliesi, bet same krašte, 
penktame aukšte du suaugę gy- '
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NUVERSTAS BURUNDI PREZ. MICOMBERO
- KINSHASA, Zaire-.— Radijo pranešimu iš Burundi sostinės* 

- ^Bujumbura, lapkričio 1 buvo nuversta Burundi jos prezidento M.
Micombero vyriausybė. Dabar nedidelę Burundi valstybę per
ėmė valdyti kariškiai: pulk. Itn. J. Bagaza, kariuomenės, štabo 
viršininkas ir helikopterių valdytojas maj. Nzimana.

Belgijos žiniomis, kuri Burun- 
dijos buvusią iki pirmojo pa
saulinio karo' Vokietijos koloni
ją globojo iki . 1962 m., iki Bu
rundi ja tapo nepriklausoma val
stybė, nuverstas prezidentas Mi
combero buyo pervargęs ir bu
vo tapęs alkoholiku, ši priežas
tis matyti ir paskatino kariškius 
perimti krašto valdymą, nors su
kilimai Burundijos valstybėje 
nėra naujiena. Paskutinis ka
riškių pučas praėjo sklandžiai

A ir; be rkrąufo praliejimo.

r-~ "Burundi jo j e ram u, bet kraš
te įvestas karo stovis,' visos ži-’ 
nių agentūros ir radijo‘praneši
mai suvaržyti, uždaryti visi ae
rodromai ir susisiekimas su už
sieniu. ?. . , .' ‘ .

Nuverstas prez. Micombo, ku
ris kilme buvo iš Tutsi, gentės, 
kuri skaitosi aristokratiška ir 

. kilmingesnė už'Vfsas kitas gen- 
,., -tis. ..šimtmečiais jąrisiokratiška^ 

“Tutsi gentis kovėsi su gausinges
ne Hutų gentimi.. Pati - Tutsi; 
gentis dar7 skirstosi į Himą ir 
Banyąrugurus gimines.. Prez. 
Micombero yra kilęs iš Hima 
giminės. . .? ? :; ’

Burundi- valstybėje gyvena 
3.8 mil. gyventojų, kurių gimi
nės šimtmečiais 'pešasi, kariau
ja -ir vieni kitus- žudo; Kraštas, 
palyginti, yra- mažas,- tirštai ap
gyventas ir labai vargingas..

CHIGAGO. — Apie du šimtai 
“protestantų”, antradienio va
karą suruošė trumpas protesto 
demonstracijas prie abiejų kan
didatų prezidento Fordo ir Jim- 
jny Carterio rinkimų vyr. būsti
nių. Demonstrantai susidėjo iš 
Vietnamo Veteranų prieš karą; 
Youth in Action, Wildfire,- Stu
dentų revoliucionierių brigados, 
Komunistų revoliucionierių par
tijos ir: “išsilaužėlių (Break
out) grupių’ Jie nešiojo plaka
tą “Mes nenorim. nei Fordo, nei 
Cafteno, he! McCarthy —mes 
norime darbo”. ’v ’' <

WASHINGTONAS. — Ame
rikiečiai balsuotojai parodė turį.“ 
“gerą širdį” ir atleidę nuodėmes

0 FORDAS TESURINKO 37.6 JULIJONUS
Visame krašte buvo labai gražus oras, 
daugelis žmonių dalyvavo rinkimuose

WASHINGTONAS, D. C. — Demokratų partijos kandidatas 
Jimmy Carter ieimėjo prezidento rinkimus. Jis bus 39-tas JAV 
prezidentas. Naujai išrinkto prezidento inauguracija įvyks atei
nančiu metų sausio 20 dieną. . ,

Nubausta Patty 
vėl teisme

SAN FRANC1SKAS. — Dien
raščio leidėjo duktė R. Hearst; 
nubausta 7 m. kalėjimo bausme 
už Hibernijos banko apiplėšimą 
ir dalyvavimą teroristinėje Sym- 
bionėse išlaisvinimo armijoje, 
lapkričio 11 vėl bus teisme, kur 
jos byla naujai peržiūrės apylin
kės teismas, nežiūrint, kad ape
liacinis skundas jos advokatų 
yra paduotas aukštesnei teismo 
instancijai.

Patty advokatai teigia, kad 
valdžios advokatai nuslėpė įro
dymus palankius Ratty Hearst. 
Valdžios advokatai tai paneigia.

rių seksualiniai incidentai \ buvo 
• iškelti, aikštėn spaudoje. Vėl iš- 

rinkti, visi ketinį demokratai: 
: John ;Young. (Texas) Donaldd 
W. Riegle, Mich.; Joe D. Wag- 
goner ,(La.) ir John D.Dingell 
(M3ęh.),r-į- tik vienas — . Allan 
T. Howe liko nebeišrinktas.

SAN JUAN, Portoriko. — Ro
bertas Gaųįer,: pats vienas iš- 
plaukęsburinėjevaltyje aplink 
pasaulį, po? 17 dienų buvo rąs
tas .ir išgelbėtas apie 500 mylių 
nuo Portoriko, beplūduriojąs 
audros sužalotoje-valtyje be bu
rės ,’stiebd, be radijo ir be vai
rą. Gainer yrą 23 metų amžiaus, 
jo laivelis yra 31- pėdos -ilgumo.

. LIMA, Peru. — Užsienių rei
kalų ministerija pranešė, kad 
Maskva pasiūlė ‘labai geromis” 
sąlygomis parduoti Peru .kariš
kus lėktuvus. Peru mintisteris de 
la Puente pirkimą pateisina tuo 
kadangi niekas kitas nepasiūlė

Krikščionys su 
; arabais

BEIRUTAS. — Krikščionys 
kareiviai, kiek jų beliko iš Liba
no armijos, kaip krikščionių mi
licijos - vadovybė praneša, apsi- 
prendė įsijungti į pap-arabų pa
jėgas, kurios saugo karo paliau- 

• bas Libane. Tą faktą patvirti
na ir Arabų Lygos tarpininkas, 
pasikalbėjęs su Libano krikščio
niu prezidentu Elias Šarkiu.

ir kadangi Sovietų kainos buvo bės gali įžiūrėti komisijos veiks- 
“nepaprastai geros”.

GENEVA,'Šveicarija. — Pra
ėjusį antradienį baltieji ir juo
dieji Rodezijos lyderiai pradėjo 
pirmąją .derybų sesiją, bet pa
siliko nepaprastai suskilę dėl va-I 
džios juodiesiems perleidimo da
tos. Konferencijai tarpininkau
jantis anglas Ivor Richard pri
kalbėjo derybų nenutraukti ir 
susirinkti antrajai sesijai. Juo
džiai reikalauja perduoti valdžią 
kelių ar keliolikos dienų bėgyje, 
o ministeris pirmininkas Smith 
griežtai laikosi Dr. Kisingeriui1

WASHINGTONAS. — Valstybės sekę. Kisingeris išskiria iš 
kongreso paskirtos misijos į suvažiavimą, kuriame, dalyvaujant 

. Sovietams ir ktiems pasirašiusiems kraš^ms^bus.nagrinėja
mas' ^ithfties vykdymas ir žmogaus "teisės’ Helsinkio
sutarties ribose.

Komisiją sudarė pereitą pa
vasarį kongresas tikslu ištirti, 
kiek Sovietai ir jų satelitai vyk- 

>do Helsinkio sutartį. Misiją su
daro 15 asmenų: 12 paskirti kon
greso ir 3 prez. Fordo adminis
tracijos. Helsinkio Misijos na
rys kongresmanas D. B. Fascall 
lapkričio 1 apkaltino sekr. Ki- 
singerį, kad jis trukdo ir ardo 
Helsinkio misiją. Sekr. Kisinge
ris apkaltino kongresmaną Fas- 
cell fanatiškumu. ; '

Prez. Fordo administracija 
neskyrė 3 narių į Helsinkio mi
siją atidėliodama net 3 mėne
sius,., bet juos paskyrus, jiems 
suteikta tik stebėtojų teisės. Jie 
negali dalyvauti misijos veiks
muose. Prez. Fordo administra
cija įžiūri, kad užsienio valsty-

NEW YORKAS. N. Y. — New 
Yorke praeitą antradienį stai
giai mirė Albertas Ošlapas, ži
nomas valstiečių liaudininkų vei
kėjas. Iš vyresniųjų liaudinin
kų, -jis dar nuvažiuodavo į kon
ferenciją, pakalbėdavo liaudinin
kų vardu ir gynė jų pozicijas. 
Ošlapas dalyvavo paskutiniame 
SLA seime, šių metų liepos mė
nesi vykusiame Chicagoje.
1 Ošlapas 1896 metais gimė Lie
tuvoje, Biržų apskr., N. Radvi
liškyje. Baigęs gimnaziją. Kau
ne, Ošlapas-įstojo į universite
tą ir baigė .teisių skyrių. Ilgus 
metus jis buvo Lietūkio juris
konsultas. 1949 metais atvyko į 
New Yorką, kur gyveno iki mir
ties.

CO) konferencijoje pasmerkė 
Tarptautinio Spaudos Instituto 
Spaudos Laisvės Komiteto pir
mininkas George Beebe, ' atsi
šaukdamas į konferencijos dele
gatus,- kad ryžtingai pasiprie
šintų kėslams užsmaugti? spau
dos laisvę ir tuo būdu leisti išti
siems kraštams pasaulyje nu- 
grimsti į autoritarinius ir dik
tatūrų režimus.

Konferencijoje jaučiama nuo
taika, kad patys tos deklaraci
jos sumanytojai sovietai nebe 
tiek atkakliai-reikalauja priim
ti jų-pasiūlymą, kad kiekvieno 
krašto valdžia yra atsakinga už 
savo spaudą.

Kaltinamas Kubos

muose kišimasį į jų vidaus rei
kalus.

Helsinkio komisijos žiniomis, 
administracijos paskirti 3 Hel
sinkio komisijos nariai turėjo 
tikslą, prieš prasidedant H. Ko
misijos posėdžiams, apsilankyti 
Rytų Europoje arba, tiksliau ta
riant, už geležinės uždangos, bet .
sekr. Kisingerio vadovaujamas 1000 kariuomenės iš Libijos pa-
Valstybės Departamentas jų ke
liones suvaržė ir įsakė jiems pa
silikti tik Briuselyje.

Sekr. Kisingeris pareiškė, kad
tarpininkaujant susitarimo —. administracijos paskirtų 3 Hel- 
Rodezijos valdžią galutinai per- gįnkio misijos narių lankymąsis 
duoti juodžių, daugumai per 2 užsienio valstybėse gali įnešti

• Vėjuotas, šaltas
t >•*-.
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metų laikotarpį.
“ v . . I '

“PURVINI” RINKIMAI
SAN JUAN, Portoriko. — čia 

prieš keletą dienų įvykusius vie
tinius rinkimus gubernatorius 
Rafael Hernandez Colon pavadi
no “putniausiais". Vienas jau-1 
nas vyras užmuštas, miesto ma
joras Humacao peršautas per 
koją. Du kandidatus į salos pre
zidentus — vieną kandidatą

neaiškumo sąmyšį: ar jie įsa
kymus. gauna iš prezidento, ar iš 
pirmininko kongresmano Fas- 
cello..

Egiptas meta jėgas 
į Izraelio pasienius
CAIRO. — Oficialiu praneši

mu, Egiptas perkelia apie 30,-

sienio prie Suezo kanalo ir į Si-- 
najaus pusiasalį, be to, Egipto 
ministerių kabinetas kariuome
nės biudžetą padidino 20 nuo
šimčiais. Kuveito laikraštis Al 
Vattan rašo, kad Egipto pajėgas 
permestos į rytus viena dėl to, 
kad Izraelis gali daryti interven
ciją Libane, kita dėl to, kad tarp 
Egipto ir Libijos santykiai pa
gerėjo.

CARACAS. — Kubos pabėgė
lis Orlando Bosch, vienas Vene- 
luelos fotograffas ir buvęs Ve- 
necuelos valdžios pareigūnas. ir 
kiti formaliai apkaltinti žmogžu
dyste, nužudžius 73 asmenis, 
Kubos lėktuvui sprogus ir nukri
tus į Karibų jūrą. Jie visi kal
tinami pirmo laipsnio žmogžu
dyste.

Bosch padirbtu pasu įvažiavo 
į Venecuelą. Pasak, policijos.

Dar ne visi balsai suskaičiuok 
ti ir ne visi duomenys oficialiai 
pranešti rinkimus tvarkančiom ’ 

(įstaigoms, bet sukaičiuoti balsai 
aiškiai rodo/ kad Jimmy Carter 
gavo virš milijono balsų dau
giau, negu .prezidentas Fordas. 
Laikraščiui einant i spausdina
mą mašiną, jau buvo suskaičiuo
ti 95%. paduotų balsų. Suskai
čiuoti balsai rodė, kad: demokra
tų partijos kandidatas Jimmy 
Carter gavo 39.4 milijonus bal
sų, prezidentas Gerald Fordas 
gavo tik 37.6 milijonus balsų. Už 
Carterį buvo paduota 51% bal
sų, o už Fordą, tepaduota tik 48 
nuošimčiai. Be šių dviejų poli
tikų, prezidento pareigoms dar 
kandidatavo Eugene McCarthy.

° Jis gavo 607,000 balsus, Lester 
j Maddox gavo 167,000 balsų. Car-

PARYŽIUS. — Paryžiaus po
licijos pranešimu, kiekviena sa
vaite Paryžiaus mieste sprogsta 
dvi teroristų paruoštos-bombos. 
“Kiekvienas parižietis išeinąs į 
gatvę labai greitai turės neštis 
su savimi šaunamąjį ginklą, štai 
kas atsitiko susmukusioje visuo
menėje” — pasakė Paryžiaus 
policijos viršininkas.

Prancūzijos politiko Jean-Ma- 
rie le Ten vadovaujamas tauti
nis frontas prieš' savaitę turėjo 
metinį kongresą, kuriame buvo 
aiškinama Prancūzijos saugumas 
ir kova su kriminalu. Po to. lap- 
kričio- 2, dvylikos. aukštu name,... ,, .

elektorKls’• » -
to lyderis le Pen, sprogo bom
ba, suardydama penkto*aukšto, 
butus. Lyderis le Ten ir jo žmo-

yentojai ir keturi vaikai buvo skaičius dėl šalto ir lietingo oro 
sužeisti, vienas vaikas buvo iš- ne’s balsuoti, bet jie apsiriko, 
mestas laifkan, kuriam kritus Oras buvo šiltas, malonus ir dau- 

į gelis krašto gyventojų vyko į 
rinkimines vietas, registravosi 
ir balsavo. Dar nesuskaičiuoti 
5% balsų, bet vyrauja įsitikini
mas, kad jų balsai nepakeis rei
kalo. Prezidento Fordo skaičius 
gali kiek padidėti, bet vargu tie 
nesuskaičiuoti balsai padidins 
elektoriu skaičių. *

Trečiadienio- rytą nustatyta, 
kadt New Yorko mašinos netiks
liai įrašinėjo paduotus balsus. 
Ryte rinkiminė komisija nuta
rė dar kartą patikrinti balsavi
mo mašinas ir balsus, nors visa 
tai sulėtina visą rinkimų skaičia
vimo procesą. Visur balsai bus 
patikrinti ir surašyti tikslūs 
skaitmenys. Jimmy Carter bū
tų galėjęs visai nesirūpinti to
limesne rinkimų eiga, kai surin
ko 271 elektoriu, bet jis gavo 
net 272. Vieną daugiau, negu 
reikėjo laimėjimui. Prezidentas 
Fordas galėjo gauti visus liku
sius elektorius, jis vistiek nebū-

sulaužyta ranka. "
Paryžiaus policija sako, kad 

bomba turėjo mažiausiai 10 sva
rų dinamito.

Rodezija stiprina

SALISBURY__ Rodezijos pa
sienyje Mozambiko valstybė su
stiprino pasienio jėgas ir išdės
tė naujų pabūklų bei raketų, 
daugiausiai Umtali rajone. Ro
dezijos karinė vadovybė, tikė
damasi naujų puolimų iš Mozam
biko sustiprinio savo pasienyje 
esančius karinius dalinius.

Manoma, kad Mozambikas ga
li provokuoti puolimus arba ma
žiausiai stipriau pabūklais ap
šaudyti Rodezijos atskirus taš
kus, Tuo tarpu Rodezijos juo
dųjų partizanai ar teroristai, ap
mokanti Mozambike ir ginkluoti 
rusiškais ginklais, pagyvino vei-f?,,ua cjca-whus, jis ncuu-

'klą ir būriais slaptai veržiasi į'tų turėjęs reikalingo elektoriu
7 skaičiaus. Bet prezidento rin- 

Rėdezijos baudžiamasis ka-] Giminės kampanijos vadovybė
jis paieškomas JAV, kadangi jis (Kodezija 
buvo JAV policijos priežiūroje..
Jis ^anksčiau minosvaidžiu ap- riuOmenės bl-]rys spalio 31 re_)nenorejopripažintiCarteriui lai- 

miamas helikopterių ir aviacijos.) mėjimo. kol visi balsai nebuvo 
sunaikino 7 Rodezijos ‘juodųjų 
karines stovyklas Mozambiko 
teritorijoje.

BUENOS AIRES. — Argen-< 
tina tikisi eksporto padidėjimo ' 
šių 1976 metų pabaigoje. Oficia
liai skelbiama, kad Argentina ti- 
kiši ateinančiais 1977 metais tu- ,$hingt°ną atskridusį nepriklau- 
rėti bilijoninį prekybos balan-lsom3 kandidatą į prezidentus 

;MacCarthy užpuolė su klausi- 
——-------- - . ■ niais spaudos atstovai; bet jis

Didžiojoje Xinų sienoje atšlšakė ką nors pareikšti, paža- 
yra pakankamai akmenų pa- dėdamas vėliau išdėstyti visas 
statyti pakankamo storumo gavo pažiūras ir nuomonę. Jis 

_ . . .... . _ ., .pėdų sieną aplink visą žemą yrią surinkęs 1-2% visos Amen-
apkalų nriniateriu MUos Minioj jos pdrfąi^ųfą. *■ ♦

Sovietų imperijos reikalų komi
saru A. A. Gromika. Pokalbis su 
Gromika, pasak, Fahmi, bus ve
damas Egipto-Sovietų santykių 
pagerinimo klausimais.

Po to, Egipto užsienio reika
lų ministeris trijų dienų vizi
tui atvažiuos į Jugoslaviją ir

Egipto-Sovietų 
, pokalbis 

SOFIJA.^— Egipto užsienio 
reikalų ministeris I. Fahmi lap- 

zidentus — vieną kąndidatąje- kričio 2 išvyko į Bulgariją ke- 
mia JAV .prezidentas Fordas, tūriams dienoms, kurių dvi- die- tarsis »u . Jugoslavijos užsienio 

J* “ . “ " * • nos bu's paskirtos pokalbiams su /antrąjį Jimmy Carteria.

buvo JAV policijos priežiūroje.

šaudė vieną Lenkijos garlaivį. 
Kaltinamieji Lugo ir Ričardo su
laikyti Trinidade ir perduoti Ve- 
necuelos organams.

MacCarthy tyli
WASHINGTONAS. — Į Wa-

i

<.* >

'suskaičiuoti ir patikrinti. Patir
tis saką, kad kartais balsai ga
lėjo būti suklastoti. Galutini 
duomenys bus paskelbti tiktai 
ketvirtadienį.

Prezidentas Fordas, baigęs rin
kiminę kampaniją Michigan, val
stijoje, grįžo į Washingtona, kad 
galėtų pailsėti. Aktyvi rinkimi
nė kampanija jį išvargino. Be 
to, paskutinėmis dienomis jis 
gavo slogą, kurios norės atsikra
tyti. Jimmy Carter jaučiasi ge
rai ir iki ryto valandos sekė pra
nešimus apie balsų skaičiavimo 
eigą; --



WĖžtkjš Kubui)
Okupuotai Lietuvos ir išeivijos poetai savo sueigas ir —- 

raščiį rinkihibi vadina jau nuvalkiotu Poezijos pavasariu: Pade
dant m. s ra t ui ir žurnalistui Arėjui Vitkauskui taip pat kitiems 
MagSiję.ų pilstytojams, ateiname su turtingu poezijos rudeniu.
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Ekspromtą*

(Mielas skaitytojau, Demonas čia tas pats, kas Virgilijus 
L-.O Dantei — tik vadovas...).

i jąaškodainas literatūrinių priemonių,
i <ad iš senų mėsų padaryti naujus kotletus”), 

Hfo Olimpą, keliaudamas šu operos Demonu, 
.. .į,au visai dar hėmatytoš vietos.
' mūsų Monte Karlo!” — Demonas tarė,
V-pats, kurį Lermontovas parašė), 
.Miestelis >— gal kaip jūsų Žagarė...

. — rūmai!” — į vidų paprašė...
. .ri-gėjo didelė minia plikių,
.. c>.uošnių damų kudlos išsišovė...

Juvė rašytojai — bėt jie jau atsilikę: 
ai ir damos — vien tiktai senovė...” "

. e jų — romantikų klajojo akys, 
.. asfkų pūpsojo ziošys.
.- 2 galvodami nupliko...” Demonas pasakęs, 

fv.vj.0: “Damos susipainiojo kudlose...” 
. — iš damų nemačiau gražuolių,
„ ulės amžiais negalvojo, mat, nerašė...).

žmonas, sumetęs žodį su jaunuoliu, 
. .u kur, — toliau paprašė...

. .i.i.;ht pro nežinomą man būrį,
į iiičijosi dėl Bokačio apysakaitės, 

.. akys nustebusios žiūri —
e. hnnė: jaunuolis tas — Vaičaitis...

■. i .Tino sūhkuš, nutukęs,
.:«! s Iona's (ar — Maironis)...

. ~.ūiėBau”, — sušuko atsisukęs,
- '.'2 fi, kas: Klebfds Jurgelionis!
i i ■. čia patekai? Jitk čia'pdetai — mirę„.”
* .iAu aš nustebintą, tbriū:.;
i e ■ šiam Mo.ifte Karlo yra skyriai T’ 

... Tadiho su Ahakrėohu;-..
■ <■. iŠ menkas tas Anakfedriaš,
. o ūrie gal ir neišskižiuni...

., tiks vyno eina kvapiia ^onas,.
-■ i - ant galvos jain iš kžkių ten mirtų...) 

pakalbėti ką ten dėl “Tėvynės”,
. rakrėohaž kažin^ką,.pamoja -—
itš ai'tėjB; “kelią įibdšiskynus”, 
;. iigaitė*)..; Prieš mane Sustojo.

a, x .. t is vėlniis; Leidenas būtybė
« • • -į mane į kitą plačią saf^ —

■ koks satyrikas mane įgnybė, 
. Hbrbš rašytojai išbalę...
.ia, žiūriu, lošia dįaū^ži šfeltiš apgulę, 
už’stamą iš j’ų lifepShiatyšiu?) 
matau “dalinant” floridietį Tūlį!

gyvai, juk! — Ar rii^h tik> gal, ak^se !)
Tyšliavą (jiš gyvas, taip!) sutinku, 
įė i'ddmą senį Jakštą...
a? ' gi! ?” net garsiai, surinku, 
:. ažingšniūbjaht Pakštą..;

m.ftkš pašoko: -‘Jis ne literatas; 
to^iafij'dS eta sumetimais .
„ ra... Račkus liumizmatas —? * '• - 

čia Pakštas imas
ūiokš.iskai tiėtdvę išmatuoti,

Buvę medžiotojai ir iv medžioklinis šuo 
didmiestyje ... •.

Epidemija — bacilą 
revoliucija prieš žmones, 
nes pasauly tiek priviso, < 
kai fr jos jų nebenori.
Epidemija idėjų 
už bacilas dar baisesnė, 
nes nuo jų mes išprotėję,

Kelionės įspūdžiai Vakarę Europoje
KAZYS KARUŽA

I L-
J ka!
i

i ■ -ai. a 
i

?.ęs
• ’ su .;HO

’ - i 
i 
Tat 
'< ar

: no
tai i'as.i

i. hiatas — ririkinj ženklelių
. .turėdamas, tutėjo “šluoti’’ 

:?■: Ą (Užpustytą tokį kelią)...
. . Rašytojų brkUgijdš
;r. tas na iams žetonas, 

s — kad negautų — bijos 
. iaip sau Anakrėbnas, 

utė specialistą,
pa j-.anti alei medalį, 
k? . ie.-intųsi, jei kas drįsta — 
i: u ■ ..et n gauti gali;
to. ei nuliūdęs Dantė, 
nunūdęs ir Petrarka, 
: afo, ėt lutti ouanti...
1 □ “.ubnte Karlo” įrirką
( ;ait Lėh, kili- dėl ruletes), 
u tai it nusišauna 
poetai Ir poetės.
..etnht) kad negauna...
. Aha š ai — Liudą Gitą 
ir Sirijų, jo sūnų.
h.atUhfe kaip yra —

J i ir si: kunti”’
’ is lenkia t-ėrką

tjj Su aįakovškiu... 
• u. gauna jie arielką ” 
‘ ui-? žintftia — pas Moiškį..." 
Taip jufiku man atsakęs, 
parodė L. tolslojų 
Derndii&fi... Apakęs 
llbtnėras šalia sustojo...
žemaitė mylima praėjo 
(padengus galvą skepetaitė)...

i

ti:

Sofoklis — kūrusis “Medėją”... \....
Neris (Salome Bačinskaitė)..^
Stebėtina: jauni ir seniai, 
gyvenantieji ir velioniai, 
kaip Žane Grėy prasigyvenę ' * 
arba beturčiai, šiai kelionei — 
Į “Monte Karlo” — prisiėmę 
pavidalus tikrus, žmonėtis : 
atvyko... Kaip ant žemės — sėmė ..■’T.' 
vieni laimėjimus ruletės, 
kiti likimo prašėsi malonės... * '
...Man Demonas pasakė: “Kaip Monako 
į Monte Karlo grūdas žmonės, - / 
taip ir rašytojų dausose 1” Teisybę sako! — 
Ir ten, ii* čia — tas pats lošimas... ' 
Ten pinigų, o čia galvų susibūrimas!
(čia Demonas, visi, išnyko...- 

’ “Pabrėžti neužmiršk dalyko!” — 
tik balsas nuaidėjo rūmuos, 
ir jis, kaip mat, sutirpo dūmuos...) ’

Arėjas Vitkauskas
* Ilaja Dungaitė — vienas iš Arė jos Vitkausko slapy

vardžių. (Red:). : T'

Erdvė — mūs mąstymo objektąs, 
erdvė —■ mįslių lopšys, 
erdvė — mum kosmo fenomenas, 
erdvė — būties gimdyvė.

4 Joje spėliojimais apsvaigstam, 
joj — Dievo mes vaikai, 
joje ateinam ir išeinam, 
o jai iš mūs gal tik juokai.
Esybė — kas tik gyvas 
su įvairiais skirtumais, 
kuriuos mes gabūs tirti - 
vien tuo, ką patys, turim'.
O turim labai daug 
vabumų, išminties* 
bet jie .neįsispraus 
į paslaptis būties. ». ■
Elegancija — puokštė 
žmogaus dvasios gėlių, 
kurias noris užuosti, 
bet nelengva rast jų.

Kazimieras Baltrukonis

Kaip staininis kumelys; 
Švilpia, ūžia per laukus, 
Tai pfažvengia pro namus. 
Net sustojęs pailsėti, 

! Vis negali nustovėti: ,
Prunkščia, šniokščia, trūkšihą 

[kelia,

Magaryčių įtaka' Į modernią 
poeziją

Rugpjūčio 26 d. šiame skyriu
je buvo rašoma apie kojų ženk
lus, kad dauguma mergaičių tu
ri kojas, panašias į ! 1,’ bet kurios 
mėgsta jodinėti ir dažnai jo-
dinėja; pakėiėia -kojų form, j V,s1CmS rodo savo gahą. 
( ). Blogiausia atsitinka mer-( M . a.Vf21u^ ’ 
v:-...- . , -1-4. į Visi kelia tun duoti,gaitems, mėgstančioms ilgai sto- * _ , ,
rėti prie baro. Ju kojos tampa I D“nda bilda traukinys, 
panašios į )(. ’ ■ į Kaip stamims kumelys.

Veikiausiai šių ženklų Įtako
je poetė Danguolė Šadūnaitė įa- 
rašė su paslaptingais ženklais 
keliasdešimt modernios poezijos 
eilučių, kūrids yra atspausdin
tos poeto Kazio Bradūno reda
guojamam Draugo priede spalio j 
9 d. Pasktfiiniai tų eilučių pos-] 
mai yra tokie:

1.

obuolys rankoje;
skintas didelėj šviesoj — 
Vtaftisa ašarojantis)
2. > ’

gal ir suvalgysiu jį

(S. G. J. Keleivis Nr. 5-71)

Nėra grybų '

šiandien;

Grybų nėr nė paragauti, 
Anot Zūjaus — anėf velnio... 
Nuvažiuoji — nėr ko plauti, 
Tik apdraskai savo- kelnes.

Grįžti vienų vienas
Ir purvinas. ~ '

O sėniau tai grybų buvo, 
Nuvažiuoji šimtą mylių, 
Prisikrauni iki lubų...
Oi, kaip žmona grybus myli!

Ir aš juos mylėčiau, 
Jei rasti galėčiau.

Dieve duok, kad kitais ihetais

prieš Įtekėdama 
į didelę upę — 
(visada nėščia) 
(( (( (( 
ir tada priklausys man visas .

sodas l^ūt lietaus ir gerų grybų,

kai žvaigždė žvaigždę uždega 
vakare!

ir vėliau naktį —
širdis širdį
(( (( (( ((
kai žvaigždė žvaigždę,

ir širdis širdį...

mėnuo veda saulužę, 
pavasarėlį

Apie tų skliaustelių reikšmę 
teiravausi pas Los Ahgeles Dai
liųjų Menų Klubo paskirus na
rius, bet jie nė vienas šios pa
slapties nežinojo, todėl visų var
du viešai klausiu poetą K. Bra- 
duns ir poete D. Sadūnaitę; ką 
reiškia t'e “((”? •

ITgutė Tašilytė

/ '■ ■ * r

Dunda, bilda traukinys,

Magaryčios

Paaiškėjo nuomonė
Jauna našlė atėjo pas savo 

kaimyną. Motinai išėjus i virtu
vę, prie jos priėjo šešiametis Al
giukas ir pasakė,:

— Jūs esate ne tik labai graži, 
bet ir labai stipri...

— Kodėl tu taip manai, Al-) 
giuk? — paklausė našlė. Algiu
kas aiškino:

—.Mūsų tėvelis vis sako, kad' 
jūs galite bet koki vyrą apvynio
ti ant savo mažojo pirštelio.

Tarybinių piliečių santykiai

Maskvos požeminiame trauki
ai y keleivis mandagiai kreipiasi 
į šalia jo stovintį asmenį :

— Labai atsiprašau, gal drau
gas man pasakysite, ar kartais 
nesate karininkas-?

— Ne, — atsakė užklaustasis.
— O gal dirbate milicijoj?
— Nė. .
— O gal turite giminių mili< 

ei joj?
- — Ne. ' " •■■■

— Tai dirbate gal teisme; pro
kuratūroj, partijos komitete?

— Ne.
— Tai, po velnių, nukelk 

vo kanopą nuo mano kojos!
sa-i

Lėkčiau pirmas naujais ratais, 
Kad žmona neduot'skyrybų.

Ne dėl mandrybių,

Don Pilotas
Iš AKĖČIŲ ENCIKLOPEDIJOS

lemta laukti 
nuo tavęs, 
kurines,

obuolys

Draugas — matas tavo laimės, 
toks jautrus, kaip barometras: 
jei audros tau 
nusisuks šaltai
Donžiiinas — 
panašus į mus, 
tik jam rojaus
pernelyg skanus.
Dividendas — kapitalo 
trupiniai nuo jojo stalo 

kas'padeda jani kugti,
rizikuodainks Badaflti.
bogma — šventas galias žodis, 
prieš kurį suklumpi žmogus. 
Kas neklaupia — nusidės,

. nei kalėj ibio sėdėsi’ /

Kaip saugoti aplinka? r * ■
Amerikos valdžia ir gamti

ninkai nesenai susirūpino aplin
kos švara taip pat gyvosios ir 
negyvosios gamtos apsailga. 
Tais reikalais Susirūpino taip 
pat Jungtinės Tautbš, suka gal
vą ir tų reikalų aukštas urėdas 
Valdas Adamkus. , .

Lietuvos karaliai, vddihafiii 
kunigaikščiais, jau viduramžiais 
tais dalykais rūpinosi. Lietuvos 
Statuto 9 skyriuje ’devintas pa
ragrafas saugoja nuo išnykimo 
bebrus:

— Taip' pat nustatome, kad 
jeigu būtų kunigaikščių ar po
nų, ar žemininkų bebrynai ku
rio kaimyno žemėje, tai tas po
nas, kieno žemėje bebrynai bū
tų, negali nei pats arti, nei sa
vo žmonėms leisti arti senojo 
lauko tokiame nuotolyje, kiek 
nuo lizdo galima numestį. paga- 
lį, taip pat negali tokiame nuo-i 
tolyje pievų šienauti ir krūmokš
nių valyti. O jeigu bebras, pa
kilęs iš lizdo,2 išeitų priėkin ir 
pereitų kitan lizdan, lauke ar 
pievoje, tai vėl tokiu pat atstu
mu negalima lauko arti, pievos 
piauti ar krūmokšnių valyti. O 
j’eigu kas lauką prie lizdo artų, 
pievą šienautų ar krūmus- kirs
tų ir tuo bebrą išvaikytų, tai 
toks turi sumokėti dvylika rub
lių grašių ir, be to, turi palikti 
ramybėje to bebro guolį tokiame 
nuotolyje, kiek galį pagalį nu
mesti. ’ O jeijAi/las užmuštų 
bebrą ar vagies būdu jšvogtų, 
toksai turi šUmokėti dŽ fWurtb 
ir, 'kiek bus bebrų užmnš^s,z'ka- . 
pą grašių už rudąjį bebrą ir dvi 
kapas grašių už juodąjį.

Labai simpatinga ponia. Primenu, kad giminių ne
turiu, visi namiškiai yra mirę. Mielai važiuočiau, jeigu 
ten būtų laisvė ir galėčiau aplankyti savo brolio ir tėvų 
kapus. Be to, apriboja laiką ten nuvažiavus. Leidžią pa
būti tik 5 dienas Vilniuje ir vėl turi grįžti atgal į Ameri
ką. Antra, labai brangi kelionė, o atsiekti tikslo negali
ma. Sumėtėme po porą sakinių, ir nutilau. Nenoriu leis
tis į politinius laukus, o antra, gal ir ne vieta. Pasikąlbė- 
jęs porą klausimų su dr. Vaitkum, paklausiau jį:

— Kiek Tamsta gaunate pagal savo profesiją atly
ginimo į mėnesį Tarybų Lietuvoje?

v Gražiai nuaugęs lietuvis mokslininkas, apie 36 metų, 
amžiaus. Būdamas didelis džentelmenas, geros orien
tacijos, pagalvojo ir, žvilgtelėjęs į mane, tarė:

— Man atlyginimas nėra aktualus, svarbu gerai at
likti ndokslinį darbą-.. ■

Tuo ir baigėsi mudviejų pasikalbėjimas. Kauno sve
čiai malonūs ir šnekūs...
..... Kitame kambary prie sienų buvo spintose, eilutė
mis išdėstytos knygos. — didelis dr. J. Lingio turtas, bib
lioteką.

Prof. Lingis aiškina mums turįs turtingiausią •lie
tuviškų knygų biblioteką Vakaruose. Turįs visas' kny- • 
gas, išleistas nepriklausomybės laikais Lietuvoje ir vė
liau tremtyje.

Toje krūvoje esančios visų lietuvių poetų knygos, 
jų tarpe poeto Bern. Brazdžionio “Poezijos Pilnatis”, 
“Lietuvių Dienų’’ leidyklos Kalifornijoje išleistą Bet 
neturįs savo gero draugo, vienminčio šatfininko poeto 
a. a. .Petro Karužos eilėraščių knygos “Apie daiktus ir 
žmones”. Jis žinąs, kad buvo išleista Petro knygą, Kniu
kštos “Sakalo “Bendrovės. IŽinėtam pomirtiniam leidi-' 
hiųi parašė trumpą a. a- Petro Karužos biografiją vilka
viškietis lituanistas Matas Jurkynas. Velionfes..artimas 
bičiulis poetas Bern. Brazdžionis papildė kokiuose; laik
raščiuose, žurnaluose spausdinti jo straipsniai ir apžvel-

Tuomet tariau dr. Lingiui;kad iš tūriu brolio eilė-

mo, padarysiu nuorašą ir prisiųsiu šią eilėraščių knygą.
Jis apsidžiauge-ir tarė: i, <
~ Aš lauksiu. Prašau būtinai prisiųsti, nes jis ,bu

vo mano geras ir artimas draugas, o aš buvau net 4-riųs 
metus jo ‘‘viršininkas’’, t.y., Šatrijoskorporacijosųiir- 
mininkas... ‘ į •. -. - -- ... ........ f

Laiko nedaug, nes tūriu skubėti, už 5G mim 1C. 
40 vai. haktiės išeina traukinys į Oslo, kuriuo turiu’ va
žiuoti- Dar priminiau, kad aš norėčiau gauti iš p. Lingio 
medžiagos, nors dešimtį lapų apie a. a. Petrą, nes pla
nuoju išleisti brolio raštus, jo monografją. Tuo tikslu

poniai Meilienei už istorinių vietų aprodymą. P. V. Mei
lus mane skubiai nuvežė į geležinkelio stotį, kitu trauki
niu nuvažiavau į centrinę geležinkelio stotį. Išlipęs nus
kubėjau pasiimti save lagaminų, bet žmonių maišatjge 
nakties metu pasimečiau, be to dar buvau truputį fe- 
įgėręs — jokiu būdu ’ft^alėjau rasti ttį šįnntėiių, kur lįa- 
v'au pasidėjęs daiktus- . ‘ . * f

Bėgu prie p&liėijbš, parodau raktą su numeriu. įe 
sako, kąfl kitoje pūšėje stoties. Bėgu ten, bet žiūriu, kžid 
visai nepažįstama vieta. Grįžtu atgal į stotį. Žiūriu sto
vi 4 dailios bliondinės policininkės.. Einu prie jų, o jos 
rodo tą pačią kryptį, kaip rodė policininkai. Vakare pil
na stotis policininkų, keliaudamas tiek daug, niekur ne
mačiau kaip Stockholmo geležinkelio stotyje. Beliko iki 
traukinio išėjimo tik 10 mim Visai susirūpinau, ir “sti
prioji” išgaravo. Bėgioju į>d stotį. Pribėgą prie mah|s 
bliondinė, gražiai apsirengusi, apie 40 m. amžiaus mo
teris ir klausia angliškai: .• g

— Mister, ko ieškai, nes matau, kąd esi susirūpinęs 
ir visur skubi, kažko negali surasti. Gal aš galėčiau kiek 
pagelbėti? .

Aš parodau jai raktą sū numeriu ir sakau, kad pa
sidėjau savo daiktus į spintelę ir dabar jokiu būdu ne
randu tos vietos, kur tas šaugūmo spintelių skyrius. Ir 
tūriu tik 10 minučių iki traukinio išė^mo. _

Ji žvilgtelėjo j mane paklausia, kur važiuoju. Aš są- 
kau, kad į Oslo ir beliko iki traukinio išėjimo vos 7 mi
nutės. ' y?

Ji sušuko: . . ,
— Follow fcie. ji bėga ik* aš lekiu paskui. Prabėgome

<ampo visa eilė spintelių ifc rodo: — čia tamstos rakto 
numeris- Skubėkite, neg mAžai laiko beliko iki traukinio 
išėjimo.

(Rus daugiau)
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Mikas Šileikis Prof. dail. Adomo Varno portretas

metėjus'

Aušros Vartų bažnyčios

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Jau kuris laikas atspausdinta b* galima gauti knygų rinkoje

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašystt

Gra- 
$5.00

madienio rytą, šiame kontinen
te labai išgarsėjusios, stebuklin
gais ligonių pagijimais ir amži
na neužbaigiama, per 50 metų 
statyba, milžiniško didumo ir 
aukštumo šv. Juozapo Bazilikoje. 
Pristatytų 2,000 kėdžių visos bu
vo užimtos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW TORE, N. f. 10001

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-

Atitraukti publikos susidomė
jimą scena, kad ji pradėtų tarp 
savęs kalbėtis ir kramtyti ran
kinuke atsineštą šokolodą, yra 
labai rizikinga, jei siekiama efek
tingo pasisekimo, ir jei koncer
tas kaip šiuo atveju tęsiasi net 
3 valandas.

Taupykite dabar.

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

Jame dalyvavo apie 200 asme
nų : šokėjai, choristai, solistai ir 
liaudies instrumentų orkestrai. 
Salėje ir balkone 1,000 . patogių 
kėdžių visos buvo užimtos suva
žiavusių svečių.

Sugiedojus Kanados himną ir 
sutemus salėje šviesoms, iš abie- 
j(ų jos pusių, pražygiavo link 
scenos baltos vaidilutės, nešda
mos iškeltose rankose stilizuo
tus . šviesų ' fakelus, simbolizuo
jančius senovės lietuvių šven
tą ugnį, kuri mus visus čia su
sirinkusius sušildytų ir suartin
tų Į vieną šeimą.

Tokia buvo koncerto pradžia,

Pasibaigus šokiams Rasa Lu- 
koševičiUtė padeklamavo Putino 
eilėraštį “Prieaušrio regėjimas”. 
Toliau sekė Hamiltono mergai
čių choro “Aidas” dainavimas 
V. Verikaičiui diriguojant ir J. 
Govėdui akompanuojant.

Choras dainavo vienas ir su 
solistais: pirmą kartą Montrea- 
lyje dainuojančiu lyriniu, švel
niai skambančiu tenoru R. Stri
maičiu ir dirigentu solistu bari
tonu V. Verikaičiu.

Choro repertuare tik viena 
daina “Pasilik sveika” buvo mū- 
su tarpe gyvenusio .kompozito
riaus a. a. Br. Jonušo. Visos ki
tos penkios iš anapus geležinės 
uždangos, “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka”, programoje pa
žymėta tik kaip liaudies daina, 
kai tuo tarpu kaž koks' nežino
mas kompozitorius tą mūsų ža
vingą liaudies dainą paėmęs kai
po pagrindinę temą,- sukūrė so
listui baritonui, chorui ir forte-

MASKVA. — Du sovietų kos
monautai erdvėlaiviu Sojuz 23

Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

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

N A U J IENOS.
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 80608

Longo save skaito vieninteliu 
pasaulyje tarakonų mokytoju, 
kuriam pavydėjo tokie vyrai 
kaip Thomas Edison. Levas Tols
tojus ir Anton čekovas.

Sovietai neduoda 
įvažiavimo vilos

MASKVA .j?-. Georgetpvvti uni
versiteto prof. dr. Jeanne Kirk- 
pa tri k, kviečiama Amerikos pa
siuntinybės Maskvoje, turėjo 
vykti į Maskvą ir tenais Ameri
kos ambasados priėmime laikyti 
paskaitą ir išaiškinti Amerikos 
prezidentinių rinkimų rezultatus 
rinktiniams pareigūnams ir žur
nalistams. Maskvos parėdymu, 
leidimas profesorei važiuoti į 
Maskvą buvo atšauktas, nepa
aiškinus padėties. Sovietų pa
siuntinybė Vašingtone, kad prof, 
dr. Kirkpatrick gali paprašyti vi
zos antrą‘kartą lapkričio 9 d.

Amerikos pasiuntinybės Mas
kvoje vienas tarnautojų pareiš
kė, kad Amerikos vyriausybė 
mananti pareikšti Sovietų vy
riausybei vizos atšaukimo reika
lu nepasitenkinimą ir apgailes
tavimą. Taipgi Sovietų parei
gūnams ir žurnalistams pakvie
timai i profesorės paskaitą ne
bus išsiuntinėti, bet Amerikos 
prezidentinių- rinkimų medžia
ga bus išstatyta pasiuntinybėje 
Maskvoje gyvenančių amerikie 
čių apžiūrėjimui.

vą Ir sugiedoti himną, reikalin
gas esąs Popiežiaus leidimas.

Atsakiau, kad reikėjo papra
šyti net ir pati Popiežių, kad jis 
leistų mums, gyvenantiems Ka
nados laisvame krašte, nors be
simeldžiant ir Bazilikoje, įsineš
ti savo-valstybinę vėliavą ir gie
dant Tautos himtną prašyti Die
vo- savo pavergtai tėvynei išsi
laisvinimo iš vergijos.

Kodėl pabijota paprašyti?
Lietuviai evangelikai, pasi

kvietė iš Toronto savo kunigą 
A. Žilinską^ meldėsi savo baž
nyčioj e kaip nore j o.'

Tą patj .sekmadienį 3 vai. la
bai gražiiijh, specialiai koncer
tams, su puikia akustika, moder
niškai Įrengtoje koncertams su 
vargonais scena, Ecol de Musique 
Claude Champašne salėje" įvyko

Aktas koncertas.

įsteigta 1923 metai*.
Įgtalgoa pieta o«e kiemai automobfliamg pastatyti.

tė A. V. bažnyčios parapijonys 
Petras Adamonis ir jaunuolis 
Raimundas" Zabiliauskas.

Mūsų klebonas kun. Jonas 
Kubilius'pamaldąs koordinavo.

Lietuviškas giesmės ir gale 
: Hendelio Aleliuja giedojo Auš
ros Vartų parapijos choras diri
guojant vadovei Mme M. Roch- 
Vieną lotynišką giesmę giedojo 
G. čapkauskfenė/ V/Verikaitįs 
su mergaičių choru “Aidas” pa
giedojo labai gražią Juozo Stro- 
lios kompozicijoje giesmę “Kaip 
grįžtančius paukščius parveski 
Viešpatie ir mus”.

Per tą Bazilikos didumą, aukš
tumą ir jokios akustikos nebu 
vimą, nuo chorų visas giedoji 
mas ir pamokslo žodžiai, aidė
davo aukštumų skliaustuose at- 
simušdami stipriu aidu į sie
nas ir visi garsai virsdavo ūže
sio chaosu.

Puikiausių vargonų akompo- 
niamentas, solistų ir choro gie
dojimas, neteikė iškilmingųjų 
pamaldų dalyviams; kaip sa
vose bažnyčiose širdį veriančio 
džiaugsmo. Labai buvo liūdna 
dar ir todėl, kad nesimatė jo
kio ženklo,- jog čia meldžiasi lie
tuviai. . / .

Nebuvo įneštos nei valstybi
nė, nei lietuviškų organizacijų

vėliavos, kaip visada mūsų iš
kilmingomis šventėmis savose 
bažnyčiose.

Tokią mums brangią iškilmin
gą diėną,-nebuvo sugiedotas nei 
Lietuvos himnas... Man pasitei
ravus, kodėl taip nusiskriaus- 
ta, buvo atsakyta, kad Bazili

jau daug metų kai Longo nu
stebino pasaulį su savo ištreni
ruotų tarakonų cirkų, kur tara
konai suposi supuoklėje, “skai
tė” miniatiūrinius laikraštėlius 
ir, pačiam Longo sukamandavus, 
tarakonai bėgdavo prie minis- 
terio “stalo”, susėsdavo i minia
tiūrines' kėdės ir “valgydavo” 
pietus iš miniatiūrinių lėkštelių.

vic Longo, lOo metų amžiaus, 
pasakė, kad vaikščioti per ug
nį, lyti kardus ir gerti sotirpy- 
gelezi jam buvo lengviau negu 

išmokinti tarakonus^

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knvga dviejų da 
iiu: Jemės ūkio švietimo problemos ūkininkų/krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
nebūtu sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusiu ir suklestėjusiu Lietuvos-politiniu, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimu, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir;džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms ‘ Europoj tautoms”. -

• Knygos apie žemės ūki, atrodo. žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%^ Jsuvo 'ūkininkai ir po pa
sauli išblaškytų lietuviu absoliuti dauguiha yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininku vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai Lietuviu 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”; 5 " ‘ ; :L 1

Knygas.300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money .Orderi siųsti tokiu adresu:

naWenos
1739 So, HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060S

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

iššauti orbitun aplink Žemę, 
ka/Ų ekypertų nuomone, rui 
Spjuzo 23 fsu, ąpf
ponį 
boratorija Saliuts.

♦ Hertnosilo apylinkėse, Mek 
sikoje, yra kalnynas, kurio 
kalnagūbris vadinasi Varpų 
viršūne—EI Cerro de las Cam 
panas. Viršūnėje yra dauge
lis įvairaus dydžio olų-kaver 
nu, kurios, vėjui pučiant, su
daro vargonų ir fleitų orkes
tro koncertą.

,; Dailės paroda.
Dalyvavo 8 menininkai. Jau

ną, nesenai baigusi Mo'ntrealio 
meno mokyklą, Kristina Eery 
džiutė, parodė keletą savo dar
bų “silk screen” technikoje. La
bai įdomūs jos paveikslai “Spro
gimai” ir “Sezamai atsiverk”.

Tapyboje reprezentavosi: H. 
Pakalniškienė, k-urics visiems 

labai patiko paveikslas - “Miško 
tankmėje”. G. Kongelienės su
sidomėjimą kėlė paveikslai — 
“Pradžioje buvo šviesa” ir “Mi
rusiųjų slėnis” ir A. Vazalins- 
ko gražūs spalvingi peizažai. 
Spalvotąją grafiką atstovavo du 
mūsų žymūs meno atstovai — 
Telesforas Valius ir Ona Šab- 
lauskienė. Pagarsėjęs medžio 
skulptorius Pranas Baltuonis 
parodė nemažai savo darbų su' 

Prikaltas Pro- 
Pasaulio ašis”.

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metu 
Chicagos 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 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai Ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašom! parašyti čekį arba Money 
Orderį . .

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

vietoj kalbų bei fcveikhiiini!. 
visą valandą jungtiniu 

ansamblių liaudies šokiai: Ha
miltono. Ont., grupė — “Gyva- 
taras”, Londono, Ont., — “Bal
tija"; Toronto — “Gintaras”, 
Montrealio — “Gintaras”.

Liaudies instrumentų orkes
trai— Toronto ir Montrealio — 
abu “Gintarai”, pasikeisdami, 
šokėjams grojo hr po vieną dainą 
padainavo, balkonuose prie sce- 

pjos. Tas buvo labai patogu, nes 
! jie neužėmė scenos ir buvo la
bai patogu šokti didelėje sceno
je. Programoje nebuvo pažymė
ta nei šokių pavadinimai, n ei 
kurios jungtinės grupės šoka.

Visi šokėjai šoko labai gerai 
kaip niekuomet! Matjrii, buvo 
daug ir ilgai t’reniruotasi JAV 
šokių didžiajai šventei'ir rezul
tate prisiartinta prie gerai išla
vintų taisyklingų, pasiekiamų tik 
baleto studijose, kūno judėsiu, 
reikalingų net ir liaudies šo
kiams. Buvo šokta atskiromis ir 
jungtinėmis grupėmis.

Gal tik kai kurie šokiai buvo 
ilgoki ir darė monotoniškumo įs- 

įpūdį atvėsindami publikos dėme-

pionui labai įdomų muzikalinį 
kūrini.

(Bus daugiau)

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija '— duoda gyvy
bės apdrauda Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijone dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudė* nuo $100.00 
iki $10.000,00. ,
jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdreudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.
duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1.000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
AKCTDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBU Ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. ’

kuopos yra daugumoje lietuvių kolonfiu. Kreipkitės J kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbas.

SUSrVTENIJEMAS
LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didelį susidomėjimą sukėlė 
Juozo šiauliulio 3 peizažai pava
dinti . “Pasaulio sutvėrimas”, 
“Ruduo” ir “šiaurė”.. v, -

. Jo paties išrasta savotiška 
technika: ’daugiaūsluoksniotoje čias iš Toronto Dr. kun. Pr. Gai- 
lentoje, jis sukūrė labai origi- da (jis skaitė ir evangeįiją) ir 
naliųs, -nepaprastai įdomius . ir; mūsų 
nuostabiai fantastiškus vaizdus,; kun. St. Kulbis. Sekcijas skai 
kurių "negalima suprasti kaip jie 
įvykdyti ir negalima jų atsižiū- 
rėti.,

4

Šv. Juozapo Bazilikoje.

Pirmą karią' lietuvių montre- 
aliebių gyvenime, iškilmingos 
pamaldos įvyko spalio 10 d., sek-

KIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų sulntą ar lentyną. į
/ Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs. jaunų dienų 

atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psL Kaina $5.

, A. Pakalniškis. METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
■ ir laiko įvykiu Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs

tyti į 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.
„ Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prož. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 1STO- 

RIJA, I dalis. 208 psL. įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psl., įrišta 

, -■-» - tais viršeliais -------- ------------------------
Henrikas Tonas — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu- 
- stracijomis ir dokumentacija. 336 psL kaina $6.

P. Kesiūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos
• partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai
170 psl. ------ :---------------- :------------- -------------------- - S3.C0

M. Gudelis, POVILAS MILERIS.- biografijos bruožai 232 
puslapiai " 2_____1____ -—------------------------------------- $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

N A U JI E N O S,

Iškilmingas šv. Mišias konce-]kon įnešti savo valstybinę vėlia- 
lebravo ir sakė, pamokslą garbin
gas svečias iš. JAV —■ Provi
dence, Vaclovas Martinkus sye-

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

TEL. 421-3070

puotos Lietuvos, čia susitiko 
senąi besimate seni pažįstami, 
o Jaunieji, korių baliuje buvo 
dauguma^ gal susitiko ir savo 
būsim uosius, gyvenimo draugus, 

azmu net 
tuvių, iš jų 22 kalbantieji pran-, iki 3 vai. nakties! Toje pačioje, 
cūziškai ir svečiai: Zeretary of ■ milžiniškoje didumo salėje, tik 
State atstovas, Multikulturizmo j palipei us laiptais aukštyn, vie- 
Departamento atstovas, Quebe-jnoje iš šaltinių salių buvo 
ko imigracijos min. pavaduoto^- 
jąs. M. Cloutier, Quebeko Ethnic 
Folk Arts Council pirmininkas 
Peter Marunczyk, McGill uni
versiteto. ekonomijos prof. dr. 
A. Vyčas ir Montrealio Bendruo
menei atstovavo Irena Lukošeę 
vičįenė. Simpoziumo modera- 
tore buvo McGill universiteto 
profesorė dr. Irena Pavilanienė

Spalio 9 d. šeštadienio rytą, 
Olimpinėje salėje, vyko krepši
nio rungtynės dalyvaujant: Ha
miltono — “Kovas”, Montrea- 
lip '“Tauras”, Rochesterio, JAV- 
— “Sakalas”, Toronto — “Auš
ra” ir “Vytis”. 
~ Rungtynes laimėjo Hamilto
no “Kovas”, ■.

Tą pačią dieną, Aušros Var
tų parapijos salėje nuo 10 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro, buvo L. 
L. B-nės Krašto Tarybos atsto
vų 9-oji sesija, kurioje buvo ap- impozantiškais 
tariami Kanados Bendruomenės 
aktualieji reikalai.

Didisis susipažinimo balius

prasidėjo šeštadienį 7 vai. va
karo, James Lyng gimnazijos di
delėje, labai gražioje salėje.

Nors visą dieną, be sustojimo 
lijo smarkus lietus, atrodo nie
kas jo nepąbijojo. .

Triukšmingai grojant net 
dviem orkestrams — “Perkū
nas” ir “Roma”,'baliuje links
mai, šoko daugiau tūkstanties 
suvažiavusių į ^Lietuvos Dienos 
šventę iš tolimiausių Khnados 
ir JAV miestų, iš Europos, iš 
Australijos ir net buvo ir iš okų-

Ši mūsų didžioji šventė, pra
sidėjo spalio 7 d.j Expo teatre 
simpoziumu ttema : “Etninių gru
pių dalyvavimas Quebeko.gyve
nime”. :

Diskusijose dalyvavo 60 lie-1 Šokta smagiai, su entuzi
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Saugiau žinių, kurias galėtų teikti okupantui, jis pradė
jo degutuoti artimiausius savo tėvo bendradarbius Bir
žiškas. Gimtajame krašte jis pradėjo straipsnių seriją, 
kuriuose jis bando su purvais sumaišyti geriausius lietu
vius mokslininkus, nenorėjusius nieko bendro turėti su 
okupantu. Savo rašinį jis pavadino “Nulūžusios šakos ir 
kamienas”. Anot jo, nulūžo nuo kamieno kiekvienas lie
tuvis kuris nenorėjo būti tolimesnė okupanto ruso auka 
Pirmiausia Alseika pradėjo niekinti visus tris brolis Bir
žiškas, pasiryžusius vargti kartu su kitais lietuviais, ne
norėjusiais patekti sovietų priespaudon. i

Dabar Alseika pasakoja, kaip jis 1944'metų rudenį 
Vienos gatvėje susitikęs vieną tokią nuo kamieno “nulū
žusią šaką.” — didžiausią lituanistą Vaclovą Biržišką. 
Jam tekę susitikti ir kitus mokslininkus Biržiškas, bet šį 
kartą jis bando suniekinti prof. Vaclovą Biržišką, tuo me- 
tu jau sulaukusį 60 metų amžiaus. Alseika aprašinėja, 
kaip jis užklausęs profesorių Vaclovą, įžymiausią lietuvį 
bibliografą, kaip jis jaučiasi ir ką jis dirba. Į Biržiškos 
lūpas Alseika įdeda didžiojo bibliografo tokius žodžius: 
džius:

Ne Alseikai degutuoti Biržiškas
Vytautas Alseika, ilgoką laiką dirbęs Draugo redak

cijoje ir lietuvių tremtinių organizacijose, pabėgo pas 
okupantą. Lietuvos pavergėjams jis teikė informacijas 
apie laisvojo pasaulio lietuvių gyvenimą, jų pastangas 
padėti pavergtiems broliams siekti laisvės ir, imdamas 
šnipo pinigus, visą laiką ištaigiai gyveno. Jis turėjo pro
gos medžiagos prisirinkti, nes jis trynėsi tremtinių tarpe 
Vakarų Europoje, kartu su tremtiniais dirbo Glevelande, 
Los Angeles mieste ir Chicagoj. - •

Alseika, dirbdamas lietuvių įstaigose Vokieti juo je, 
kelis kartus važinėjo į pavergtą Lietuvą, gaudavo leidi
mus pereiti sieną pačiame Berlyne, bet vis grįždavo į Va
karus ir skusdavosi apie sunkią jo motinos ir kitų šeimos 
narių padėtį, Kai išvažiavo apsigyventi pavergtoje Lietu
voje, tai suteikė okupantui pačių naujausių žinių ir tik 
apie, lietuvių pastangas pakenkti okupantui, bet niekino 
tremties lietuvių organizacijas, paskirus veikėjus ir trem
tyje gyvenančių žmonių pastangas organizuoti kirsti 
smūgius Lietuvos laisvę paveržusiam rusui.

Kai čekistai Alseiką išklausinėjo Maskvoje ir Vilniu
je, tai sušaukė specialią spaudos • konferenciją Vilniuje, 
kad jis galėtų papasakoti apie lietuvių tremtinių rūpesčius 
ir sunkų gyvenimą ir viešai pasmerktų pačias didžiąsias 
Amerikos ir Europos lietuvių organizacijas. Vilniuje dir
bantieji komunistiniu laikraščių reporteriai, perskaitę 
Alseikos iš anksto paruoštą pareiškimą, galėjo dar pa
klausinėti Į Rytus pabėgusį tremtinį/ nepajėgusį nei sa
vo šeimai duonos uždirbti,.nesugebiantį’rasti patenkinan
čio darbo, kad nereikėtų persimesti pas okupantą. Jis ži
nojo, kas Lietuvoje išnaudoja pavergtus lietuvius, jam 
buvo aišku, ko okupantas norėjo iš jo šeimos narių, nepa
jėgusių pabėgti į Vakarus Antrojo Pasaulinio Karo pabai
goje.

Porą metų Gimtasis kraštas buvo pilnas Alseikos , 
šmeižtų apie ALTĄ, VLIKą, BALFĄ ir kitas lietuvių įs ' 
taigas. Kelis metus jis rašinėjo epizodus iš tremtyje sutik
tų žmonių, kartu su juo dirbusių arba viename bute gy
venusių- Alseika jau baigė informuoti lietuvių tautos prie
šus apie kiekvieną lietuvišką organizaciją. Tada jis jau 
perėjo prie- paskirų asmenų. Pirmon eilėn jis užkliuvo , 
už Biržišku, gerų jo tėvo draugų, iš kurių jis sėmė žinias 
ne tik Vilniuje, Kaune, bet ir tremtyje. Neturėdamas neprilips-

“— Et, panie, kvailas gyvenimas. Išvažiavom 
iš Lietuvos, palikom bibliotekas, tūkstančius knygų, 
ir kas mūsų laukia toliau? Norėčiau savo ruošiamam 

darbui lietuvių rašytojų kalendoriui rasti medžiagos 
Vienoje, bet kur tau, jos čia nėra. Žinai, panie, pats 
esi dar palyginti jaunas, gal pačiam toji mūsų “trem 
tis” išeis į naudą, bet man? Koks kraštas mane ąr 
mano brolius priims, kam mes būsime naudingi, ko 
bus vertas mūsų darbas moksle” (Gimtasis kraštas, 
1976 m. sp. 28 d., 4 psl-)
Kad Vaclovas Biržiška, caro laikais Lietuvoje besi

mokęs gimnazijoje, galėjo vartoti “panie”, tai žino 
kiekvienas, kuriam teko su juo susitikti ir pasikalbėti.1

Kanados kalvos (Akvarelė)BRONIUS MURINAS

“PROGRESIVIEJI” - BUOŽES “eTis Dga“uor . ti, kada jo tauta pavergta—-
Prieš keletą dienų laimimo galvoje, net pamaniau, kad gal verkia’’ ir dar keli plakatai su 

Centre, Chicagoje, ant kryžių ir Jėzuitai pafiksino tuos lape- reikšmingais šūkiais, bet gai
vi trinos iš didokos krūvos pa- liūs ir toks koncertas tai tik la jų nebeatmenu. Tuos plaka-' 
dėtų lapelių pasiėmiau vieną jų išsigalvojimas. j tus perskaitęs pasijutau lyg pa
ir nei ne paskaitęs įsidėjau ki-1 Perskaičiau antru kartu tą 
šenėn ir pamiršau apie jį. Į sa- kvietimą į koncertą, tai net 
vaitės galą, geriau sakant šeš- _ akys prašvito, nagi radau net 
fadienį, atsiminiau tą lapelį ir du telefono numerius, kuriais 
susiradęs jį perskaičiau. buvo galima užsisakyti ir tike-

Mano nustebimui, jame skel tus tą koncertą. Skambinu vie 
Kad kartais jam-pasprukdavo tas “panie” . pirmais ne- J biaihas ypatingas meno kon-nu, atsihepia Juozas Krbivė- 
priklausomybės metais, bet kiekvienas, kuris turėjo pro 
gos klausyti jo teisės ir bibliografijos paskaitą, tai žiną, 
kad profesorius to “paniė” jau nevartodavo. Alseikai 
reikėjo tą “panie” įdėti į prof. Vaclovo lūpas, kad galė
tų jį pažeminti,, nemokėjusį, net lietuviškai kalbėti, o ką 
jau .čia kalbėti apie neaiškią mokslininko ateitį. Visi Bir 
žiškai buvo temperamentingi, savo rūpesčius’ dėstydavo 
kiekvienam lietuviui. Bet nei vienas Biržiškų nepasuko 
atgal į Rytus. Jiems ateitis galėųo būti neaiški, likimas ga

certas, b artistai iš Lietuvos, nas, taktas, kuris parūpina okir 
bet mūsų spauda apie tai nei žo panto spausdinių bei knygų, 
dėlių, neprasitarė. Tai dabar ir Jis man paaiškino, kad koncer 
galvoju, koks gi čia biesas da- tas įvyksiąs ir kad pas jį ga- 
rosi sū ta Chičagos lietuviška liu gauti tikėtus, bet aš tam 
spauda. Piima neskelbė Bicen-1 Kreivėnui ne labai pasitikiu, 
tenial paininėjinio ir nepasi-: nes kartais jis nukalba, tai pas 
aiškino kodėl, bet aš nugirdau, kambinau kitu telefonu, atsi- 
kad neskelbė todėl, kad nebu- liepė Liudas Kairys. Pastara- 
vo gavę leidimo, tik nežinau iš sis mane net pavadino draugu 
kur, ar tai iš.Cicero, ar tai iš ir įtikino, kad tikėtus gausiu. 

Įėjo ruošti jiems skaudžius smūgius, bet nei vienas ne- (Maskvos. Bet dabar, kad nes- prie koncerto patalpų ir iš jo
puoselėjo minties grįžti Į pavergtą Lietuvą ir nusilenk
ti okupanto prievartai.

Biržiška galėjo Vienoje nerasti' medžiagos ruošia
mam rašytojų kalendoriui, bet jis ją rado kituose Vaka
rų Vokietijos universitetuose. Jis ne tik surankiojo me
džiagą, bet jis pajėgė tą kalendorių išleisti. Be kalendo
riui ^reikalingos medžiagos, Vakarų Europos universi
tetuose jis surado prieš tris šimtus metų tuose univer
sitetuose besimokiusiu lietuvių studentų sąrašus. Jis 
juos visus nusirašė,’ paruošė knygos formoje ir atidavė 
spaudai. Be paties Alseikos paminėto “Aleksandryno” 
trijų tomų, Vaclovas paruošė ir išleido du tomus “Senų
jų lietuviškų knygų istorijos.”- Visa tai yra monumenta
lūs darbai, be kurių šiandien negali apsieiti joks lietuvis 
bibliografas. • ’

Mokslininkas Vaclovas Biržiška gyvendamas - nepri
tekliuje, savo darbą tęsė, bet jam niekas neateidavo min 
tis persimesti pas lietuvių tautos pavergėją parsiduoti

kelbtų* apie artistus ir dar at- rankų.
vykusius iš Lietuvos,., tai tikras 
nesusipratimas. Ryžausi tą rei lio 
kalą sutvarkyti kaip reikia. lnį apie 6 vai. vak. atsidūriau 
Skambinu į Draugą ir paaiški prie Midland kotelio. In ką gi

Džiaugsmo kupinas; tą spa-
3 dienos lietingą šeštadie-

. kabintas ore, galva pradėjo 
į svaigti, mintys pynėsi... iri vos 
. suvokiau paklausti tų plaka

tų nešėjų: kas juos čia atsiun
tė ir kode! jie tai daro?

Jų trumpas ir aiškus atsaky 
mas, “kad jie nepikiėtuėja at
vykusius menininkus, bet jie 
pikietuoja palydovus- politru- 
kus, kurie panaudoja lietuvių 
meilę dainai, kad ta proga pa
sėtų ir platintų simpatiją pa
vergėjui ir kad lietuvis pamirš 
tų jam padarytą - ir daromą" 
skriaudą, kad žudo ir rusina 
mūsų tautą. O menininkai, tai 
gerai šeriami ir gerai apmoka
mi vergai; jie pildo pavergėjo 
užgaidas tik todėl, kad nepra
rastų geresnio kąsnio, geresnio 
aprėdo, geresnio buto,’ nes jei
gu nepaklaustų pavergėjo,.tai 5 
nugrimstų į kolchozų darbiniu 
ko kategoriją. Kolchozininkų 

' T.-' -nei 
šviesesnės dienos, nei tinkamo

nu apie reikalą,, nagi man at- pamačiau! Keletą moterų, yy- kategįįja ateities7 nei 
šviesesnės dienos, nei tinkamo 
valgio kąsnio ir jeigu ką gėrės

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto metu gimimo ir šešiasdešimties metu

mirties sukaktis
(Tęsinys)

Knygų tvane
Pirmasis laimėjimas

sakė, kad niekas jiems nepra^ rų ir vaikų vaikšto kotelio ša- 
nešė ir kad nieko nežiną apie ligatviu, nešdami plakatus!
jokį koncertą. Aš dar ^norėjau Net garsim’ pamaniau: štai' nuryjatik ^gčiomis.}

Toks paaiškinimas mane vi
sai pritrenkė... Tik dabar su
pra tau tų keletas vyrų, mote
rų ir vaikų pasiaukavimą pa
kęsti šaltą rudens vėją ir lie
tų, rodos jiems tai būtų palai
ma. .. •

•' '■’v*.

Man pasidarė gėda. Manyje 
kažkas įvyko, i» Aš panorau 
jiems padėti, aš norėjau būtį 
su jais, bet nežinojau kaip. Jau 
čiausi lyg pamestas šunelis.

(Bus daugiau)

jiems paaiškinti, bet jie paka kur lietuviškas pasišventimas! 
Ir nežiūrint kad lyja, jie atėjo 
čia prie kotelio durų, kad pas
veikintų Lietuvos artistus!

Prisiartinu juos pasveikintu 
uliavoja, dienos metu miega, bet.. skaitau plakamus.... ir ko 
tai ii* pražiopso tokias svarbias ■ žado netekau.. Vieton sveiki- 
žinias apie lietuvių meną. Karjnimų, skaitau viename plaka
tu ir kyla klausimas kuriem i te: “Nevartokit lietuviškų dai 
galam čia veikia žurnalistų Są I nų komunistinei propagandai” 
junga ir Spaudoš Klubas, jeigu kitame: “Amerikoje nereika- 
jų nariai nieko neparašo apie lingi komunisįinės vergijos at 

: “Jei komu

bino telefono trūbelę.
Skambinu į Naujienas, iri ten 

tą patį atsakė, lyg susitarę. Tur 
būt mūsą periodistai naktimis

e e . • J M" JLr<X±Xd.X 111C-IVU JLIOJJCUL JLlU^x IV Vili LLULAoj-Ll±Co

jam, kaip tai padarė Algirdas Alseika. Ne ja.m,dę§utūotii|oj,jos kokybės parengimą ir stovai”, vėl kitame:
brolius Biržiškas. Jo degutas prie lietuvių mokslininkų dari atvežtą iš Lietuvos?

F

nistai pavergs Ameriką, tai j 
Visokios mintys man sukosimas maitins rusus?”, dar kita-

da išsiuntė laikraščiui, pasirašęs: “Parašyta Jack Lon
dono, 17 metų amžiaus. Adresas: 1321 Dvidešimt Ant 
roji Avenue, Oakland.”

1893 m. lapkričio 12 d. San Francisco “Call” atspaus
dino Jack Londono aprašymą kaip laimėjusį konkurse 
pirmąją vietą. Ne tik tai, kad trijų vakarų
vo atlygintas apie mėnesio darbo fabrike suma, bet

darnas darbą 6 vai ryto ir pabaigdamas 8 vai. vakaro 
už tą patį menką atlyginimą. Nebeliko laiko nei kny
goms, nei rašymui, nei merginoms. •

Darbe jis patyrė labai daug neteisybės ir ypač ne
vienodų atlyginimų atvejų, todėl metė kastuvą, baig- 

miesto elektros įmonėje. Verčiau
pasirinko valkatavimą, nes baiminosi prieiti vėl ligi

darbas bu- ’ damas savo karjerą

biau ėmė trokšti pasidaryti rašytoju. Suprato kad ra
šyti ant vagono stabdžių, nt valkatų nakvynėse neįma
noma. Palikęs Oakalandą dar būdamas vaiku jis sugrį 
žo į šį miestą jau subrendusiu vynu

Revoliucininkas .
Vėlesniais metais Londonas pakrypo į komunizmą,

tai, kad jis laimėjo prieš kitus du rimtus varžovus 
Kalifornijos ir Stanford© universitetų studentus
Jack Londonas, kuris prieš 4 metus buvo pabaigęs tik
tai pradžios mokyklą, jaudino jį ir kėlė jo viltis.

Kaip konkurso redaktoriues komentavo, laimėjęs 
rašinys pasižymėjo “nuolatine ekspresijos jėga” įro-

savižudybės minčių.
Kažkaip jis prisidėjo prie garsios darbininkų pro-

testo demonstracijos, žygiuojančios į Washingtons rei 
kalanti lygių teisių ir geresnio aprūpinimo ir vadovau
jamos “generolo Kelly”, bet pakeliui 2000 žmonių gru
pė išsibėgiojo, o Londonas pateko į Chicagą. Iš ten jis

nes studijavo “Komunistų Manifestą”. Jis nutarė prak
tiškai patirti Markso ir Engelso proklamaciją, pakilda-
mas iš “socialinės duobės” į aktyvaus propagandisto 
veiklą. Skaitė Proudhon, Saint Simon ir Fourier naštos, 
netrukus jau visus savo laiškus pasirašinėdamas “Jū
sų už revoliuciją”. Jis susipažino su marksistu George

Sugrįžęs iš plaukiojimo, Londonas rado San Fran
cisco miestą vėl depresijoje. Visi darbai buvo lygiai 
apmokami, žmonės murmėjo, gaudami už 6 dienų po 
12 valandų darbą tiktai 87.20. Prasidėjo dažnesni strei
kai, darbų neįmanoma buvo rasti, o dirbti reikėjo, nes 
grįžęs apmokėjo savo uždarbiu visas šeimos skolas ir 
likusius pinigus atidavė motinai ligi paskutinio cento.

Gavęs darbą kanapių dirbtuvėje, Londonas galėjo 
perkelti šeimą į geresnes gyvenimo sąlygas. Jo motina 
San Francisco “Call” laikraštyje užtiko literatūrinio 
konkurso sąlygas. Laikraštis skelbė sumokėsiąs $25 
už geriausią aprašymą. Motina skatino sūnų dalyvauti 
konkurse, nes žinojo jo mokėjimą gerai išsireikšti, 
šiuo vieninteliu atveju jos motiniškas instinkas dikta-

dančia užgimimą naujo literatūrinio talento.
Blaškymasis

Pirmasis laimėjimas pakreipė Londono mintis į 
rašymą bei kūrimą, tariau jo jaunas kraujas buvo per 
karštas, kad galėtų aprimti ir surimtėti. Nusiuntęs ke
lias trumpas fikcijas, jis gavo jas visas atgal su atsa
kymais. jog laikraštis tokios medžiagos nededąs. Bet 
Londonas į tai nekreipė dėemsio. Tuo metu jis buvo 
užimtas naujais jaunuolio pergyvenimais — mergino
mis, kurias su draugu užkalbindavo gatvėse.

Kanapių dirbtuvės savininkams neišlaikius pažadė
jimo pakelti atlyginimą ligi šl.25 dienai, jis metė dar
bą. nutaręs, kad be amato jis negalės išlaikyti šeimos.

nuvyko pas tetą, gyvenančią St- Joseph, Michigan. Pas 
kaičiusi jo vestus kelionėje užrašus, teta patarė jam 
tapti rašytoju.

New Yorke Londonas -formaliai elgetavo, skaitinė
damas parkuose knygas, o šiltomis vasaros naktimis 
miegodamas ant suolų. Apsivylęs šiuo didmiesčiu, jis 
išvyko į Niagara Falls, kur buvo už valkatavimą areš
tuotas ir atsėdėjo sunkiųjų darbų kalėjime 30 dienų, 
čia jis pajuto savo patriotizmą vis mažėjant— Kartu 
su juo buvo paleistas plėšikas, planavęs su Londonu 
sikaltimus, tačiau viename bare kolegai nusigėrus, Lon- (vių laikraštėliui “Aegis”, kuris įsidėjo kelis jo TaŠinė- 
donas paliko jį, įšokdamas į traukinį ir atsirado Pen- liūs, kaip “The Run Across” (apie jo kelionę laivu ligi ,, 
nsylvanijoje. Kelias savaites keliaudamas, jis pasiekė i Japonijos), “Bonin Islands” ir porą kitų apie geležin- 

~ kelių valkatas

Speed, kuris turėjo didelės įtakos jaunajam revoliuci- 
ninkui ir įtraukė Londoną į aktyvų revoliucinį veiki
mą.

Supratęs, kad tik apsišvietimas išves jį iš “sociali
nės duobės”, Londonas įstojo į pirmąją vidurinės mo
kyklos klasę, būdamas šešeriais metais vyresnis už Sa
vo bendradarklasius. Prisakis trijų ir varginančių me
tų pasiruošimas į universitetą. Kramtantis tabaką, rau
meningas ir stambus vyrukas klasėje teikė mokiniams 
baimę ir pagarbą. Londonas pradėjo rašinėti mokriei-

vo jai pastūmėti sūnų į likusio jo gyvenimo užsiėmi-Į Tuo meto elektra buvo žadanti priemonė ir kai kurie 
m3- ; žmonės pradėjo įvedinėti šviesą į savo namus ir nau-

Londonas nutarė aprašyti audrą, jo-išgyventą:laive j doti pono Edisono magiško išradimo lemputes. Londe- 
prie Japonijos krantų. Sėdęs rašyti pirmąją naktį jisjnas nutarė išmokti elektriko amato bet tam. tikslui tu- 
parašė 2(XX) žodžių, o kitą vakarą dait 2000. Trečiąją tėjo pradėti nuo žemiausios darbo kategorijos Oak- 
naktį jis perrašė ir sutrumpino aprašymą ligi 2000 žoJ lando Miesto Geležinkelio elektros dirbtuvėje, pradė- 
džių, kaip buvo reikalaujama konkurso taisyklių. Ta-

; žmonės pradėjo įvedinėti šviesą į savo namus ir nau-

Washingtoną, paskui Baltimorę ir Bostoną. Nutarė---C--- X- - z- _ - . - -C- ,---- 1 
vykti į Montrealį, iš kur planavo sugrįžti vėl į Kalifor- . . 
niją, naudodamas Pacifiko linijos geležinkelius.

Pekeliui elgetaudamas Kanados miestoose.*L©ndo-
nas pagaliau pasiekė Vaneouverį ir Sa pasisamdė jū
reiviu “Umatilla” laivam Kalėjimas jam padarė gilų ’ 
įspūdį. Jis pabūgo to nužmoginimo ir mizerijos. Vis la-

, — NAUJIENOS, CHICAGO «, H.L.— Thursday, Novpmlwr.4,4976

į (Bos daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI “XAlDlEMAS-*
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Jei neatsiliepia, skambinti 374-3004.
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KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Ml Amino štrdis
NAIROBI. — Ugandos diktato

rius Idi Amin abudu savo pa
auglius sūnus Abda ir Ali 
už kažkokius nusikaltimus lie
pė uždaryti į pataisos namus. Tė
vo įsakymu abudu vaikai nuo

I išbuvo kalėjime.
mo, kad tai mano vaikai pik-' 
tadariams neturiu pasikailėji- j 
mo”, pasiaiškino prezidentas,' 
kurs gali net savo ministerius ‘ 
numesti krikodilams pašerti.

šioje liūdesio valandoje man darbą, bet vėliau perėjo dirbti 
Į tenka ta sunki pareiga Maž. savo profesijoje.
Liet Lietuvių D-jos ir Valdy- Jis vasarą dažnai išvažiuo- 
bos vardu tarti atsisveikinimo davo prie jūros kur jūros ban- 
žodį mūsų brangiam . draugui gų ošimas jam primindavo taip * 
ir Draugijos Pirmininkui ve- numylėtą Klaipėdos Kraštą ir 
lioniui Martynui Purvinai. jūrą, jis ten atsigaudavo ir du.

j Keletą dienų atgal jis dar ramindavo savo ilgesį dėl pa- 
energingai rūpinosi M. L. L. D vergtos tėviškės, dėl kurios jis 
jos reikalais ir teologijos pro- sielojosi ir dirbo.
fesoriaus Liudviko Rėzos’200 Paskutiniu laiku, būdamas 
metų minėjimo paruošimą, o silpnos sveikatos jis labai rea- 
šiadien . stovime jau prie jo liai žiūrėjo į šį pasaulinį laiki- 
katsto. ną gyvenimą. Man kartą pri-

Velioniui, kaip irt daugeliui siininus, kad jau daug iš mū- 
iš mūsų Aukščiausias nelėmė sų tarpo yra iškeliavę į amži- 
šią žemišką kelionę užbaigti nybę, jis man atsakė: *^kfes 
po tėviškės dangumi ir amžL atgyvenome, savo pareigą atli 
n am atilsiui atsigulti numylė
toje tėvų žemėje, bet toli, toli

i už vandenynų.
Martynas Purvinas buvo

Į tenka ta sunki pareiga

PETRONĖLĖ MISEVIČIUS, 
Gimusi VILčlK A (IŠKAITĖ, buvusi našlė ANTANO 

MISEVIČIAUS

''Tiesius darykite takus savo kojoms, kad kas šlubuodamas no- 
klystu — Ebr. 12:13. > .
O ką apaštalas reiškia taip sakydamas? Nėra abejonės, kad jis aiškina, 

kad Viešpaties pasekėjai, kurie vadinasi Krikščiommis. turi būti sveiki ir 
stiprūs tikėjime. Mes turime stengtis nugalėti visas kliūtis, pasipriešini- 

’ mus ir trukdymus, ir prašyti, kaip Viešpaties patarta: “Neapleisk mus gundy
muose”. Mes tarime vengti pagundas, stengtis pasirodyti tikrais kovotojais 
prieš kūno ir akių geidulius ir nugalėtojais viso, kas priešinga Dievo valiai, 
todėl kiekvienas tikras Viešpaties Jėzaus Kristaus pasekėjas privalo pasi
stengti pasirodyti pilnai paklusnus savo Vadui ir Mokytojui ir ištikimai 
sekti jo pėdomis, nes tik tokie laimės jo pripažinimą ir pagyrimą.

Visi Bno, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rūšie j i? j tą klausimą atsako knygutė ''Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite: y

F. ZAVJST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629
IV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WĘSp71st STREET 
Ofisasr HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 4—7. vai,1 
an trad., penktaieni nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.
mirsime ir visuomet Tave pri

Lai. Aukščiausias Tau duoda

ant

t

tori jos krioklio, kur vienas va-

kome ir dabar turime laisvas 
vietas jaunesniems kartoms?.

Taigi, brangus Martynai, Tu '

Maž.' Lietuvos sūnus, kilęs iš paliktai mums didelę spragą, 
tDauperų km. Klaipėdos aps; mes Tavęs, taurus lietuvi, ir 
ūkininkų šeimos. Jau pradžios Tavo darbų, niekuomet neuž- 
mokykloje pasižymėjo mate
matiškais gabumais ją gerai siminsime kaip taurų žmogų 

DR. PAUL V. DARGIS baigęs stojo j Klaipėdos Moky ir gerą lietuvį, kuris turėtų bū 
tojų Seminariją, kurią 1923 me ti pavyzdžiu jaunesnėms kar-j 
tais baigė, bet įgytu mokslu ne toms.

: si tenkino ir Kaune Lietuvos
Universitete toliau studijavo'ramiai ilsėtis šioje svetimoje

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius.
1938 SJAanheim Rd.^Westchester, lit _ ___ _  _____ ____
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir aukštuosius matematikos ir fi- 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL zikos mokslus. .
TėL; 56z-2727 arba 562-2728 - > T 4 • rr £t . • _ - _ . -. __ ; Jo pastangomis Kaune buvo

REZ.: GI 8-0873 įkurta Klaipėdiečių lietuvių stu
PR.W.ĖlbŪX-Ii:iSLNAS denių draugija. Baigęs studi- 
AKUšERijA IR MOTERŲ ligos j jas grįžo j taip mylimą Klaipė 

ginekologinė CH1HURGIJĄ j dos Kraštą in inokytojavo Klai 
6132 So. Kedzie Avev WA 5-2670 pėdos Mokytojų Seminarijoje, 

Valandos pagal susitarimą,: Jei neat-, o vėliau Vytaiito Didžiojo gim
nazijoje. Jo sugebęjimas ir pa 

" \ sišventimas pedagoginam dar-

bet svetingoje žemelėje ir lai! 
Viešpats Dievas stiprina šiojel 
sunkioje valandoje liūdinčią [ 
našlę ir artimuosius. *
Sudiev, Martynai, sudiev 

visados!

Gyvenusi Cliicagoje, Marquette Parke
Mirė 1975 m. lapkr. -2 d., vėlu vakarę, sulaukusi 82 me

tų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Viekšniuose.
Paliko nuliūdę: duktė Angelinė Kanusas ir josios vyras 

Raymond, anūkė Lenorė Kanusas ir seserėčios Agatha Ba- 
gus bei Annette Stephens ir daugelis kitų giminių, draugų 
bei pažįstamų>

Kūnas pašarvotas Egan Funeral Home, 3700 West 
63rd Street.

Penktadienį, lapkr. 5 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydima 
į St. NicbDlas of Polentine parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. PETRONĖLĖS MISEVIČIENĖS giminės, drau
gai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dūktą anūkė ir giminės

Laidotuvių Direktorius Egan Funeral Home. Tel. 
2-2000.

TĖVAS 01 SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
telef.: GRoyehill 6-2345-S 

1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telef.: TOwnhaD 3-2108-S

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

siliepia. skambinti MI 3-0001.

-Telef. BE 3-5893 •

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907: West 103rd Street 
Veistos pa^al susitarimą

DR. K A. V. JUČAS
489-4441 .561-4605 Į

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
IUV2 N. WESTERN AVt. * 
52f4 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK HKKM
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W/71st St. — Tel. 737-5149 
litrina airis. Pritaiko akinius ir 

. “contact lenses”.
vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

teroristus
____ ________ o o__ _ __ v SALISBURY. — Rodezijosvy- 

ą'bai buvo teigiamai įvertintas1 riausybės. spalio, 31 į prapėši- 
ir jis buvo paskirtas Vyr. Stu-.- mu> Rodėzijos karinis dalinys, 

idijų Patarėju ir vicedirekto-! Da
rium Vytauto Didžiojo gimna
zijoje. ' ........

Klaipėdoj e Martynas. Purvi
nas ypatingai pasireiškė lietu-, 
viškoje veikloje, nors ir buvo 
pilnai užimtas pedagoginiame 
darbe, jis rado laiko dar ir 
lietuviškiems pikalams Buvo .kur;vi^tes:va-
Klaipedos Krašte mokyklų Dr_ torijoS kriokHo, kur vienas va
jos reikalų vedėjas, toHau Vi. džius'teroristams iš kųlkosv^r- 
suomenės S-gos Centro Valdy-,. džib riėšbati ir įmetus 'granata 
boj ir Lietuviškųjų Organiza. viešbučio' vidų. * . ’ ■
ciju Komiteto narys, kurį lai- ; Įtempta teroristų veikla ypa- 
ką buvo ir Santaros vadovybė- -čiai pasireiškė prasidėjus Ženė- 
jė ir pagaliau Klaipėdos Kraš-į voje konferencijai Rodėzijos 
to Seimelio narys. Sunku su-?taikos.tikslais. - .
sekti, kur Martvnas nebuvo,! 
jis buvo visur, kur reikėjo pe-} 
tį priremti. < Į

■ Prapuldžius Klaipėdos Kraš
tą. jis šu šeiina persikėlė Į

tionalistū teroristinius veiksmus 
pačioje Rodėzijoje, įsiveržė į 
Mozambiko. esantį teroristų pa
ruošiamą stovyklą.. Kovų metu 
teroristų stovykloje žuvo'4 Ro- 
dėžijos kariai.

Spalio 30 teroristai buvd už
puolę vieną viešbutį prie Vik-

PAUL LEPPA
Gyv. 7355 S. Sacramento Ave.

I
 Mirė 1976 hl lapkr. 2 d., 11:00 vai. ryto, sulaukęs senatvės. Gi

męs Lietuvoje,, Panevėžio aps„ Bučių kaime.
,; \,Paiikoj nuliiiįę: duktė Virginia Martin, anūkai — Sharon Malas, 
jos' vyras Bernard/ ir Walter Martin; proanūkai— Kathleen, Dennis, 

. Mary Kay ir DanieLMalas sesuo Julia Petraitis; sūnėnai — Dr. Robert 
Peters; jos žmona Frances ir Al Peters; jo žmona Florence bei kiti gi
mines;: draugai ir jpažįstami. Lietuvoje liko sesuo Leppaitė..

Kūnas pašarvotas Petkaus.Marquette koplyčioje, 2533 Mr. 71st St 
Penktadieni, lapkričio 5 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimas jš kop.f lyčios i Lietuvių Tautines kapines. I

f r Visi ą, a. PAUL LEPPOS giminės, draugai ir pažįstami nuosir-
I džiai k'vięčiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- | 
I tarnavimą ir atsisveikinimą.
f. ‘ Nulūdę lieka:
3 Duktė, anūkai, proanūkai, sesuo,-t giminės

1 Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. TeL 476-2345.

Ofiso telef.: 776-2880
Niujes rez. feleE: 448-5545

OR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.:. pirm., antrad.. trečiad.
Lr penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų, ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

7/VeInib Trikampyje” 
rado dingusį žmogų

_____ r_______ z SAN JUANy Fortoriko; ~ Pa- 
Didž. Lietuvą, kur buvo pas^ kraščių sargybes lėktuvas sek- 
kirfas Telšių gimnazijos mo-ky j madienį surado Beirnudos Tri- 
toju ir vicedirektorium. kampyje prieš 17 dienų dingusį

Antrą kartą artėjant rusų 
frontui, __ ____ ___ ______
pasitraukė į Vokietiją ir mo
kytojavo Uchtes gimnazijoje. 
1940 metais atvyko su šeima į 
šį laisvės kraštą, čia Velionis, 
kaip ir mes visi, dirbo fizinį

_ __ Roberta Gainerį, kurs savo 31 
velionis 1944* mete J ’ burinėje valtyje buvo iš-’

plaukęs kelionei aplink visą pa
saulį ir buvo dingęs pagarsėju
siame Bennudos arba Velnio Tri- 
kampyje. Gainer rastas Atlante 

,500 mylių atstu nuo Portoriko 
savo valtyje, kuriai audra nu
laužė stiebą ir vairą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
. } ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba kojom*

I (Arch Supports) ir 11
* • ■

2850 WtH 63rd St., Chicago. 111. 6062$ 
Telefu PRospect 4-5084

Linksmmno arba liūdesio valandom 
gražiausio* gėlės ir raioAil srtks- 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTKAMTi -’AS>
DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. Hirlwm Ave. — ^3^1220

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš WOPA, 

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

madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet. — šeštadienį i 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

SUSIRINKIMŲ

— Lietuvių Žagarės Klubas rengia v 
žaidimu pobūvį bunco party sekina- į 
dieni, lapkričio 7 d., 1:00 vai. po pie- t 
tu, Green Clover salėj, 4346 S. Cali-‘ 
fomia Avė. Nariai ir svečiai kviečia
mi atsilankyti. Bus gerų dovanų ir 
kavutė po žaidimų.

Kviečia Rengimo. Komisija ir Val
dyba. 4, i

E U D EI KIGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTMGA

i«05-i)7 So. HERMITAGE AVENUE
T*i.: YArds 7-1741 • 1742

« .

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfavettfe 2-044Ū

vKHiEKMSKtiS 4|IU'O\I)I'IWUI> KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTŲ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE.

NARIAI:
Ctucagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
direktorių
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
toMAS ik LAURYNAS LABANAUSKAS

M So. L1TUAMCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

WEST 63rd ST RE El
regionai: PR 841833 tr PR 8-0834
- Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene Drishiu krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Ooak Lawn, 

' Tel. 4994318
- . •" - - —j- .. , e

“ERKRAUSTYMAl

HOVING
Leidimai — Pih«a apdr»ud»

ŽEMA KAINA
R. $ E R 8 N A * 

' Tel. WA 5-8063

aEMKlTE TUOS 31ZNIERIUS.
KURTE GARSINASI 

Ti A ū. J I B N O S F

Apdramte* p.rfcr»trttym«« 
H fvaTrtv aMomu. ' 

ANTANAS VILIMAS 
123 West 34 PI>c. 

ZeU FRontier 6-1882

NAŠLIŲ, NASLHJKIŲ ir pavienių 
i klubas ruošia linksmą šokių vakarą . 
į lapkričio 6 dieną 7 vai. vakaro Bataan 
^’salėje, 4046 So. Western Ave. Veiks 

f bufetas su įvairiais gėrmais, virtuvė. : 
šilti ir šalti užkandžiai, turtinga lote
rija. Įėjimas asmeniui $2.00. Visi na
rai ir svečiai kviečiami atsilankyti. 
Šokiams gros puikusis J. Joniko dr-

I . kestras. V. Cinkąj [ . - ™
— Lietuviu Tautinės Sandaros 25- 

tos kuopos susirinkmas bus ši penk
tadieni. lapkričio 5 d. 7 v. vak. San- 
daros patalpose, 840 W, 33 St., Cbi-

4 cagoje. A. Vaičaitis, pirm.,
į < G. Lazauskas, sekr.

M-----------------------—7-—2------- i
Upytės Draugiškas Khibas turės 

< eilinį susirinkimą penktadienį, lap- 
kričio 5 d.. Bataan, salėje, 4046 So. 
Western Ave. Pradžia 1 vii. popiet. 
Visi nariai iy norintieji būti nariais 
kviečiami atsilankyti. Bus daug svar
bių reikalų aptartu Po susirinkimo 

J ' vaišės. t A< Kalys i

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
• this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 

< in-one dinner dish, because it costs only about 50< per serving 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden sauce. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and bfittėr. For only pennies this 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose canned California ripe olives in one of the smaller, 
pitted sizes for this dish (there are ninb sires to choose frofti—* 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER 
(Makes 4 to 5 servings)

cups canned pitted
California ripe olives

1 (1-lh.) package 
frankfurters
enp sliced green onions

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

PETRAS BIELIŪNAS
4X4X Sb. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayettė 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Sn. I.1TUANICA AVĖ. Tel.: Y Artis 7-1133-1139

I (10% oz.) can condensed 
chicken broth

1 imnl) bay leaf, crumbled 
% tca«pooTi ha*n, crumbled 
% teaspoon aalt 
yB teaspoon pepper

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23ni PLACE
11028 SOUTHWEST HIGHWAY Palos Hills, Ill. 97 4-4410

REpuhllc 7-1213
Virginia 7-6672 I

I (1JK) can tomato wedged Thin kpaįhet^

Cut olive* in wedges, cut franks in 1-frich diagonal
Saute olive wedge*, frank* and onion in oil alowly for five . 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basil, salt and pepper. 
Bring to boil, lower heat and rnmnwr, unrot'ered, fivfe min- 
trtes. Blend cornstarch with 2 tablespoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stirring until mixture thicken*

P. J. RIDIKAS
SSM Sa. HAtJSTF.D STREET Phone- V 4rd® T.ioi i

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

REAL ESTATE.

DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

$3.50.

pavarde ir vardas

LDRESAS

2625 WEST 71 STREET - 
Te! 737-7200: arba 737-8534

JABLONSKIŲ ŽUDIKAS 
ILGAI TURĖS GYVENTI

$3.00
$2.00

KUH BERS CCNTRACTORF 
Nįmu $fa*vbs Ir R#men?a«

RANGE V 
ARE IS 1 
WILDFIRE

_M EUR A N I.C 
S E T-U P MAN .<■ > ’ ■ 
Experienced desired.
9 paid Holidays, 
Vacation,
Sick benefit insurance. 

•J-ADY LORA Co, . 
8360 So. Rirkhoff, 
Chicago, Illinois 
(600 West)

. Phone 487-9191

NAUJIENOS,
V 39 So. Halsted St, 
Chicago, Hl. 60608

Call Frank Zapofis 
320816 W.95trh St.

GA 4-8654

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavtaaa ir,Taisymas 

2444 WEST. 69ih STREET 
T.lete Rlpubllc 7-1 Ml

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

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26.500_ v

,:„71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. S18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P NEDZINSKĄ*. 4065 ArcMr Av* 
Chicago, I1L «0*n. ToL YA 7-Mte

M. ŠIMKUS ■
Motery Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel, 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, filminio 
likvlatlmal, pildomi pilietybė* pra- 

Žyma i Ir kitokį blankai.

SOVIETAI NELEIS TIKRINTI 
HELSINKIO SUSITARIMŲ

WASWGTONASr — Valsty
bės departamento pranešimu, 
trys Kongreso paskirtos Helsin- 
■kio susitarimams tikrinti komi
sijos nariai nedalyvaus mitin
ge su sovietais ir 2 kitų komu
nistiniu kraštų bei Vakarų at
stovais. Tos komisijos pirminin
kas Dante B. Pascell*(D.'/Fla.) 
valst. sekretoriaus Henry Ki- 
singerio instrukcijas " pavadino 
“labai ‘ apgailėtinu, paskutinės 
minutės politikos pakeitimu” ir 
patj Kisingėrį apkaltino komisi
jos paraližavimu.

Su legališkomis, formomis
Knyga su formomis gauna

ma Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko
mis formomis

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

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AW.

Tilcaso. Til. 60609 Teel. VI 7-3447

Gražią ir melodingą opere
tę “Grafas Liuksemburgas” sta
tomą pagerbiant įnirusį muz. 
K- Steponavičių, galėsite išgir
sti Marijos. Aukštesniosios Mo
kyklos salėje, lapkričio 14 d., 3 
vai. popietį" Ojieretei diriguos 
tnuz.i D. Lapinskas. Bilietus ga
lite gauti “Martinuose”. ^(Pri.)/,

CAMBRIDGE, Mass. — Ma
žai; betrūko, astronomiškai skai
čiuojant, kad -asteroidas nepatai
kė Į mūsų žemę.. Spalio 20 dieną 
vienas toks, praskrido 750,000, 
mylių atstu nuo mūsų, planetos, 
o tai būtų buvusi “neįsivaizduo
jama katastrofa”, pasakė Smith
sonian astrofizinės observatori
jos direktorius Irian Marsdęn. 
Asteroidais vadinami medžiagos, 
luitai' skraidą erdvėje taip Mar
so ir Jupiterio.

Dar arčiau, būtent per 500,- 
000 mylių nuo žemės praskrido 
asteroidas 1937 metais, šiomis 
dienomis praskridusis buvęs la- 
bai mažas, gal būt, vos kelių šim
tų jardų skersai, pareiškė Mars-

Po to vyko dar įvairūs smul 
kūs reikaliukai aptarti.

Stasys Juškėnas

HELP WANTED — MALS 
OorbloinMv £•****

■p&s,Jbėt karalienės šėimos dak
taro tvirtinimu liga nesanti 
kiaulių sloga. ■ -

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

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

□ Siunčiu_________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Cigarečių kontrabanda
WASHINGTONAS. — Pajamų 

-mokesčių Įstaiga , pradėjo tirti 
cigarečių kontrabandą Illinois, 
Indiana ir penkiose kitose vals
tijose, kuriose išsivystė savotiš
ka nelegali “mainų” prekyba, 
kur cigaretės sunkvežimiais ga-. 
benames iš žemo apmuitavimo 
Į aukšto apmuitavimo valstijas. 
Rezultate konfiskuota 54,000 
kartonų cigarečių ir suimti 38 
asmenys. ‘ . ■

GETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauii namai ir remonto darbai 
atitekami sulig užsakymu.

JULIUS FETTVGIS. savininkas 
778-8165 '

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBM1NAMS 
S ŽEMAIS NUOSUfiČLAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INEORMACLT? KREIPKITĖS Į

lenkas
klausius
mą net lietuvių vardo nepaini 

.Juk toji nuosavybė lietu, 
nigais nupirkta.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pirus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

AR JAU-PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

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

Kitas tos komisijos narys pa
sakė, kad gautomis informacijo
mis satelitinių Rytų Europos 
valstybių' vyriausybės-ir pati So
vietų Sąjungos tos komisijos Į 
savo teritorijas neįsileis.

Antra barža' nugrimzdo
PORTSMOUTH, Va. — Didelė 

barža, gabenusi 298,000 galionų 
nenuodingų, vandenyje tirpstan
čių trąšų,' sekmadienį Chesa
peake įlankoje apvirto ir nu
grimzdo. Tai 2-as toks krovinys 
nuskendęs toje pat panko j e tri
jų mėnesių tarpe. Siuntiniai ir 
baržos priklauso Allied Chemical 
kompanijai. ' : ’

JAV 200 hl minėjimo oi^anizacijų 
susirinkimas C

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Arie. 
Navininkai Albertas ir Kastutė. Rožė- 
nai." Spalvota TV, šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima rezervuoti tel.: 
501-623-9814.

WASHINGTONAS__ Aubran
Wayne Martin prieš penkis me
tus už angliakasių unijos (Unit- 
de Mine Workers) kandidato /į 
unijos vadovus A. Jablonskio, jo 
žmonos ir dukters nužudymą 
1973 metais buvo nuteistas j 
elektros kėdę, bet Aukščiausiam 
Teismui mirties bausmę panai
kinus, vėliausiai nuteistas tris
kart visam amžiui kalėjimo.

ST. PETERSBURG BEACHj FLORIDA
Jeigu Įdomaujatės įsigyti šioje apylinkėje nekilnojamo tur

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška įstaiga

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

Tel. 813-367-1791 diena arba 813-360-0744 vakare.

D st M E S I O 
n—m M AMŽIAU? VAIPUOTOIAT

- TUrtsI '$74 pusmečiui au+omoblllo 
Liability apdraudimu* pensininkam*.

Kreipti*:
L L A UR A’TM 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
5234770

TIK VIENAS ATIDAVĖ 
, SURŪDIJUSĮ REVOLVERĮ

BOSTONAS/’— Tris dienas 
trukusi kampanija atiduoti po
licijai rankinius ginklus baigėsi 
visišku nepasisekimu. Per visą 
Massachusetts, valstiją .vienas 
asmuo pristatė policijos depar
tamentui surūdijusi revolverį.

Banke sąskaita Bražinskams 
. R- L. Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškenfėjusius Pra
nąir- Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai atidaryta sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and

• association, 2657 West 
69th S \ Chicago, Ill. Posėdžio 
metu buvo -surinkta graži pra
dinėsuma. ,- '-' *

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

LIETUVIŲ SPAUDQS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

šių metų lapkričio 5 d., 7 vai. 
vakaro Marquette Parko salėje, 
esančioje prie Marquette Road 
ir Kedzie sankryžos, šaukiamas 
Lietuvių Spaudos Klubo narių 
susirinkmas. Jame bus svarsto
mi klubo tolimesnės veiklos ir 
klubo valdybos sudarymo klau
simai. Vi* klubo nariai prašo-

REAL ESTATE FOR SALĘ 
Namai, Žarna —• Pardavimui

REAL ESTATE «R SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

ml -ALsirinki/nc d.Jyvauti.
Kas dar. nėra siiinokėjęs klu

bo nario mokesčių bent už J975 
jnetns,2prašomus jį sumokėti 
Mtibo iždiuinkui Dr. V. "Šimai
čiui jo Re^J Estate įstaigoje, 
esančioje 2951 West 63rd St. 
arba susirikime. Klubo valdyba

— Ponia Monika Ignas, Cle
veland Haights, Ohio, kiekvie
na progra paremia Naujienų lei 
dima. Dėkui už dalvvavima Rė
mėjų vajuje ir už penkinę Nau
jienų paramai.
— Irena ir sol. Antanas Sprin

džiai iš Marquette Parko apy
linkės lapkričio viduryje išvyk
sta gyventi į Floridą. Atsisvei
kinimo vakaras su scenos meno 
bendradarbiais, kultūros dar
buotojais ir gausiais draugais 
buvo Šaulių namuose. Vaišėse 
dalyvavo virš šimtas asmenų, 
nes balerina Irena ir’ solistas An 
tanas buvo ne tik* aukštų kvali- 
lifikacijų scenos menininkai, 
bet ir socialūs asmenys visuo
menėj bei privačiose draugijo-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKIEN®— VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SL, Chicago, IK 60629 • TeL WA 5-2787 
Dld«!1t p*»lrinHm»* gero* rOUv* {yalrlę pr»Wv. 

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIU.

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

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 
rūpinimą.

Dr. A. J. Gussen
Kietais vilkeliais, vietoje $4.00 dabar tik__________
Minkštais viršeliais tik '______________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą Įspūdžiai. Dabar tik,__________

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted Pt^ Chicago, III. 60608. — TeL 254-3320 
t V. V A L A N T I N A S

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
.PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga. 
rantuotai ir sąžiningai.
„ KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 

4358 So. Washtenaw Ave. 
Tel.: 927-3559

VERTINGŲ NAMŲ GALERŲ A

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

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

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

17 M. DIDELIS 2 aukštu mūras ir 2 
auto mūro saražas. Radiant šildymas, 
Marquette r>'’rke. $38.000

Itį AUKŠTO MŪRAS ir 2 auto ga
ražas Originali 25 m..statvba.

Erdvūs '2 butai. Senutė nepa- 
iafft. turi m'riai parduoti. Marquette 
Parke; $32,000

GRAŽUS TVIRTAS 7 kambarių 
mūras ir mūro saražas. Arti mokvk- 
lu. Marcuettę Parke; Vvras keliamas 
do Nanin Metų kitur. Reikia pirkėjo 
su $5,000 savo pinigų.

PLATUS LOTAS arti §v. Kryžiaus 
ligoninės Pigus,

— Vytas Eidukevičius iš Rich 
. mont Hills, N. Y., atsiuntė $20 
ir tokį sveikinimą bei pareiški
mą: “Sveikos Naujienos ir Jūsų 
Vajminkai! Sunčiu ir aš Jūsų 
vajaus stiprybei ir Naujienų 
gerovei. Ką aš veikčiau be Nau
jienų? Sunku būtų visiems de
mokratinio nusistatymo asme
nims ir jų organizacijoms. Dėl 
praeitos pastabos siunčiu susi; 
pažinimui su Draugijų teoriją, 
kuri yra-tokia pat ir Amerikoj. 
Tikrai, reikia apgailėti kai ku
rių bendruomenininkų elgesį, 
kuris atsispindi polemikos ant
raštėse: “Niekus pasakojo”, 
“Aklas aklą veda” ir panašios. 
Gėda Bendruomenei ir jos va
dams, kad dėl savos organiza
cijos yra yra visai pamirštama 
tauta, bendrasis tautinis auklė
jimas ir tautiški reikalai”. Dė
kų už auką, sveikinimus ir už 
pareiškimus.

—■ Mykolas Veliuona iš Balti- 
morės prisidėdamas prie Rė
mėjų vajaus, atsiuntė penkinę 
Mašinų fondui. Savo laišką jis 
užbaigė tokiu linkėjimu: “Ta 
proga linkiu visiems naujienie- 
čiams ir Naujienoms geros sėk
mės, kovoj e už Lietuvos ir pa
vergtų lietuvių laisvę bei gero
ve”. Dėkui.

— Tarptautinis filmų festiva
lis bus lapkričio 5 — 18 d. Chi
cagos Uptown ir Biograph te
atruose. Bus rodoma 70 filmu 
iš 35 kraštų.

— J. Tamošaitienė išrinkta 
Amerikos Lietuvių Moterų Fede 
racijos Los Angeles klubo pir
mininke, V. Barmienė — vice- 
pirm.. B. Skirienė, J. Jodeikie- 
nė. ir B. Šimkienė — sekretoria- 
tan. P. Dudięnė — ižd., H. Det- 
kuvienė — ypatingiems reika
lams.

: .. __Aiekjandras Vaįrforiūį. Pitts 
kiškų iiitilucijų nuosavybė. Ga- LūrgK, Pa.; iigmnėtfš "Naujienų 

i su laiku atsitikti taip, kaip skaitytojas ir rėmėjas padilita- 
tsiliko su Clarendon Hills 1/u vp savo dukrai Eleonorai Levi- 

susiriuki. vusią Marijonu namais ir kita ckienei tokį laišką: “Mieli Nau- 
innininka nuosavybe. Įsakė jų generolas jienieėiai: Pratęsdamas savo, 

parduoti. Pardavė gavo per mi pranumeratą pridedu dar vieną 
lijoną dolerių. O ar lietuviai $25 čekutj Naujienų mašinų 
tais pinigais pasinaudojo? Ne. fondui. Tų mašinų reikia, neš 
Už tuos pinigus jų generolas ne visos raidės jau yra aiškios.

Romoje pastatė pai- Iki šiol negaliu skųstis savo aki 
rūmus ir per atidary niis, nors jau esu 94 metų ir ši 

laiškutį rašo mano dukra, nes 
nian rašyti yra.daug sunkiau, 

i negu skaityti. Džiaugiuosi, kad į 

gaunate-naujų skaįtytojų, kad 
Naujienos nepasimetė politinė
se painiavose”. Dėkui už laišką 
ir už auką.

— Antanas Dovydaitis, St. Pe 
tersburg, Fla., pratęsė iš anks
to be raginimo savo prenume
ratą ir savo laiške taip pareiš
kė: “Už teisingą ir demokratiš
ką liniją sveikinu ir skiriu Nau
jienų parama $24 auką”. Dė-

’ - .x. PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentes

2212 t?. Ormak Roa< Chirap^ E VIrgini«» 7-7747

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderi, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

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

Amerika stiprina P, 
Amerikos karini laivyną
Įsistiprinus. rusams Angoloje 

ir vis daugiau maišantis rusų 
karo laivams Atlaųte, Ameri
ka lygiagrečiai ėmė stiprinti 
p. Amerikos valstybių karo lai 
vyną. Argentinos, Brazilijos, 
Uragvajmis, Čilės, Kolumbijos, 

ki- Perų Venecuelos, Trinidado ir 
tiems reikalams. Sakė turime Tobagos karo laivai kartu su 
Marijos mokyklos salę, Jauni- JAV laivais atlikinėja karinius 
mo centrą-jie nėra lietuvių, bet. pratimus, jų jūitdininkai lanko 
vienuolynų ar kitokių katalL JAV karines jūrų mokyklas.

.RJBILIEJINIŲ MEIŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Hemet saėjo 50 meta Minint tą rokaktl, gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū 
aus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui ikel- 
biamas Naujieną platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtą Uetuvią laisvę 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ir Ją Igalio 
tini nix

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Ją bendru Institu
cijas ir remia visą lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos Lr poltiniu iliuziją 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 Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vają kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais 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
tuvišką reikalą renesanse.
KAINUOJA: Chlcigole Ir Kinadojv — £30.00, pusei jrwfv — 11A00,

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metą — $14-00, vienam mėn. — $250. * Užslenluo- 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savalty nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

LOS ANGELES. — Televizi- 
ralienę ElzbietąjIL ir jos sūnų 
kunigaikštį Karolį -apsėdo gri- den

s. n L spalių 30
Simaičio patalpose įvyko .JAV Ii 
200 m. sukakties įpinėjimo lie ai 
tuvių organizacijų 
mas. Susirinkimui j 
vo dr. Balčiūnas, sekretoriavo 
p. Repšienė.

Buvo duota buv. Vyčių salė 
je gegužinės apyskaita. Vana
gu nas ir Sebasbjonas pranešė, 
kad gegužinė buvo sėkminga. 
Liko pelno apie 600 dol. Apgai 
lestauta, kad tuo pačiu laiku nėjo 
ir šauliai turėjo savo gegužine, vių ] 
kitaip publikos būtu buvę dau 
gi a u.

Aptartas įvykstantis ateinam ]< 
ciais metais vasario 5 d. šau
lių salėje subuvimas. Tikima 
si sudaryti įspūdingą menine, 
programą. Bus ir turtinga lo
terija. Smulkesnės detalės bus 
paskelbtos vėliau.

Aldona Brusokienė pranešė, 
kad yra sudarytas 
pirmininkė Kristina 
Vicepirm. Eufrozemj 
žiutė, kasininkė Julija Bičių 
nienė5 narės Joana Danilevičie mu komitetas šiuo, reikalu rū 
nė bei Liudvika Dubauskienė. pinasi, tai dr. Balčiūnas apsiė- 
šis komitetas- nutarė lapr. 13 mė šiuo reikalu su jais pasitar. 
d. 7 vai. vakare Mc-Cormick ti. 
patalpose surengti draugišką 
pabūvi. Bus graži programa, i 
skanių valgių, gėrimų galės ger 
ti, tiek kiek tik panorės, už su
mokėtą auką. Galima* bus ir 
pasišokti. Muzikantai jau už
sakyti. Garbės svečiais pakvies 
ti vysk. V. Brizgys ir gen. kon 
šulė J. Daužvardienė. Auka vie 
nam asmeniui 50 dol.

Dr. V. Balčiūnas papasako
jo, kad Chicagos lietuviams bū; 
tinai reikalinga įsigyti nuosaki 
vi namai. Kuriuose būtų tinka
ma salė ar salės, su įvairiomis 
patalpomis archyvams ir

Lietuviai Chicagoje būtinai 
turi įsigyti tinkamus -namus; 
uriais galėtumėm pasinaudo

ti dar mes patys \jnūsų vaikai 
ir vaiku vaikai.. . Tie namai 
būtų lietuvių nuosavybė. Rei
kėtų šiuo reikalu rimtai susi
rūpinti. Pavaryti stiprią akci
ją. Kad galėtu serus pirkti ir 
pensininkas, nustatyti jų kaina 

komitetas: nedidelė pav. 25 dolz sumai.
Austin, šįUo klausimu net keletas pa- 
Miku-'sisakė pritardami daktaro nuo 

monei. Kadangi ir Tautinių na

ERDVUS mūr. 3 meg. biingalow i 
vakarus nuo Califoraijos 4r 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

1^4 AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman. *

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

ŠIMAITIS REALTY f 
Insurance. Income Tax

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

P8^ vienintelį 
lailinliką jSįį 

Chicagoje

įjmčaLBURŠTSINA
WE^^^^Tel. 263^5826

ir
' 677^84«9

(zx2to)

BEST THINGS IN UFE




