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C. VANCE TARIASI SU FORMOZOS VALDŽIADAN KURAITĮ GRAŽIAI PALAIDOJOI IETLVIU TAUTINĖSE KAPINĖSE
Kalbas sakė konsule Daužvardienė, M. Gudelis, 

kun. Cinikas, E. Mikužiūtė, J- Mackevičius
CHICAGA, III. — Praeitą ketvirtadienį, rugp. 25 d. Chica

gos lietuviai gražiai palaidojo Dan Kuraitį; Ryte atsisveikinimas 
buvo pravestas Mažeika Evans koplyčioje, o vėliau 80 automo
bilių palyda nuvyko į Lietuvių Tautines Kapinės, prie kapo su
giedojo Lietuvos Himną ir nuleido karstą šalia Dellos Kuraitie- 
nės. ''.J;

Diena pasitaikė nepaprastai 
graži, žmonių prisirinko pilna 
koplyčia, d į kapines suvažiavo 
dar daugiau pažįstamų ir drau
gų.

Dan Kuraičio atsisveikinimą- 
pradėjo, pagal John Evanso pat 
varkymą, dainininkė ir muzikė 
Genovaitė Giedraitienė. Ji su
grojo'kelias laidotuvių melodi
jas, o vėliau atsisveikinimą pra
vedė biznierius ir visuomenės 
veikėjas Antanas Rudis, ilgame 
tis Kuraičio bendradarbis.. Jis 
trumpai papasakojo- Dan Ku
raičio gyvenimo Bruožus, sėkmę 
biznyje ir visuomeniniame dar-

, be. Neturėjęs. progos, susipažin
ti su 'Lietuva jaunatvėje,- jis ke-

SS

Gražiai su velioniu atsisveiki
no panelė Euphrosine Mikužiū
tė, SLA . Pildomosios Tarybos iž 
dininkė ir buvusi Chicagos Lie
tuvių Tarybos narė. Jai teko 
dirbti kartu su Dan Kuraičių,' 

■kai Chicagoje buvo imtasi pir
mųjų žingsnių Amerikos Lietu
vių Tarybai steigti. Dan Kūrai-, 
tis dalyvavo tuose pasitarimuo
se' ir rūpinosi Lietuvos laisvės 
reikalais. 'j' ‘ -

. .4- • <

Dan Kuraitis rėmė visų lietu
vių pastangas. Jis rėmė Ameri
kos Lietuvių -Vyčių ■ pastangas 
garsinti Lietuvos vardą ir 'ra
ginti amerikiečius padėti atgau

Iii

Amerikiečiai savo informacijas gauna radijo bangomis ir televizija, bet tiksliausias žinias jie gauna iš laikraščiy. 
Nei viena kita valstybė nesunaudoja laikraščiams tiek daug popieriaus, kiek jo sunaudoja amerikiečiai. Pa
veiksle matome sutašytų skiedrų didžiausias-krūvas, kurias naudos Floridoje veikianti Jacksonville; popieriaus 

ti Lietuvos laisvę. Vyčių vardudirbtuvė. Vaikams patinka laidoti popiermalkių skiedrų kalnais. . ' -
trumpą, atsisveikinimą paskaitė

PUSANTROS VALANDOS KALBĖJOSI SU PIRMINLNKU HUA KUOFENGU
Abi pusės pripažįsta, kad pasitarimas buvo 

naudingas Amerikai ir Kinijai
TOKIJO, JAPONIJA. — Penktadienio rytą sekretorius Van

ce nuskrido į I'ormozos salą ir pradėjo pasitarimus su vietos vy
riausybe. Jis informuos Formozos vyriausybę apie padarytus su
sitarimus ir nurodys Kinijos sotinėje vykusių pasitarimų tikslus. 
Formozos vyriausybė žino komunistinės Pekino vyriausybės tiks
lus, bet jie patenkinti, kad sekretorius juos informuoja apie susi
dariusią padėti, šeštadienį sekretorius planuoja jau būti namie.

PEKINAS, Kinija. — Sekre
torius Cyrus Vance baigė ketu
rių dienų konferencijas su nau
jais Kinijos vyriausybės na
riais. Jis ilgai tarėsi su Kinijos 
užsienio reikalų ministeriu Hu- 

premjero pareigas

Lietuvos nepriklausomybė lai
kais, b vėliau .ir sovietų karo jė
gų okupacijos metu; Rudis ■ pir- 
'ma pakalbėjo angliškai, o vėliau 
svarbiausias žinias , pakartojo 
lietuviškai, kad kiekvienam atė

jusiam atsisveikinti darbštaus 
lietuvio būtų žinoma, kodėl ve
lionis lietuvių buvo mėgiamas.

\ Pirmiausia buvo pakviesta 
ponia Juzė Daužvardienė, 'Lietų 
vos generalinė konsule, tarti žo 
di. Ji gražiais ir aiškiais saki
niais papasakojo, kaip Dan Ku
raičiui rūpėjo Lietuvos laisvė, 
kaip jis sielojosi Lietuvoje pa
liktais artimaisiais, kaip jis no 
rėjo nuvažiuoti į gimtinį Šau
kotą ir pasimatyti su savo ar
timaisiais. Dan Kuraitis Ame
rikoje taip pat prisidėjo prie 
Amerikos lietuvių pastangų pa- 
dėtLatgauti gimtiniam kraštui 
laisve. Kuraitis- bendradarbiavo 
su Lietuvos konsulatu Chicacroie 
ir visuomet paremdavo- kultūri
nes lietuvių pastangas. Ji ap
gailestavo, kad tokiu didelių 
lietuviu patriotu skaičius kiek
viena meta mažėja.

Antruoiu buvo paprašytas 
kalbėti4 Naujienų redaktorius 
Martynas Gudelis. Jis, paminė
jęs kelis būdingus Dan Kuraičio 
charakterio bruožus, keliais saki 
niais paminėjo Ktiraičio, pasta
baus keliautojo, teisingai užra
šomus žodžius ir tiksliai apra
šomas matytas vietas. Jis bu
vo pastabus žmogus, todėl įdo
miai aprašė keliones į Lietuvą 
ir j kitus kraštus. Trumpai kal
bėjo Draugo administratorius 
kun. Petras Cinikas. Jis pilniau
siai sutiko su ponios Daužvar- 
dienės ir Gudelio pasakytomis 
teisingomis mintimis apie Dan 
Kuraitį.

sakė^ ir. jeHėraštj-' paskaitė Deftoš 
Kuraitienės < giminaitis, atvykęs
i laidotuves^

Dan Kuraitis

-giesjnrę$.i yre^aįSagusJ^y p;
.rają lietuviškai.—Keli atsisvei- 
kinti iatėjussįejj ;žpĮonė.s ^nepajė
gė ašarų suvaliiyti. Jos. riedėjo 
vdsn kalbu metų. Buvo jr. tokių 
velionįes draugų, kurie balsu ver

'WASHINGTON. — Visa Chicagos metropolinė sritis yra "var
ginama organizuotos- kontrabandininkų klikos, kuri aprūpi
ma ‘kriminalistas • nelegaliais šaunamais ginklais daugiausiai iš 
Mississippi ir Arizonos. - Igj

Per 35’4 valandas 
nužudė 15 žmonių

Policijos žiniomis, per praė
jusį savaitgalį '— 35^ valan
das Chicagoje buvo nužudyta ang Hua, 
15 žmonių. Tai kruviniausias einančiu Teng Hsiaopingu, o na- 
savaitgalis trijų'metų bėgyje, sitarimus baigė su Hua Kuofen- 
nors rekordą tebeturi 1974 me- 'gu, Kinijos komunistų partijos 
tai, kuomet per vieną gruodžio pirmininku ir įtakingiausiu žmo 
mėnesio savaitgalį, buvo nužu
dyti 23 žmonės.

Chicago nesenai turėjo ir to
kį rekordą, kad per ištisą sa
vaitgalį nenužuryta nė vieno 
žmogaus.'Bet ’per praėjusios sa
vaitės penktadienio, jjaSjtjar per 
šeštadieni su sekmądiepiu poli
cija užregiš^rava žmogžudys 
čių, tiesa du. nužudyti anksčiau 
bet. tik ^šeštadienį rasti. Visos 
kitos žmogžudystės', (penkiofi- 
ka)_ padarytos tarp 11:3(> vai;

. Saulė teką 6:10, laidžiau 7:34

John Evans, sūHii ir bendra- Ta klika- kuri be ,0 verSasi Paryžiaus komunistai:į: 
dariu; įMManSV-įražfti Suor-Tir ™rk»«^ tanirabanda,. opą- j g ; ^eivertinti”:! 

ruoja daugiausiai miesto siaun-J t
nėję ir vakarinėje dalyse, o kartį pARYŽIUS> _ Ketvirtadiž| 

• parj’žiečiai šventė 33 metinės su
kaktuves išsivadarimo iš vokie
čių okupacijos, bet geroka da
lis iškilmių buvo “aptemdinta1 
barniais tarp kairiųjų ir 
niųjų, kas iš jų nusipelno 
giau garbės.

fręčiošžy^ąhdos po>žnbgžudys-

gumi šių dienų Kinijoje. Pra
džioje buvo manyta, kad Hua 
Kuofenga “neturės laiko” tar
tis su sekretoriumi, bet vėliau 
jis praleido net pusantros valan 

i dos ir patvirtino sekretoriaus 
• padarytus susitarimus su Ten- 
gtf -if'užsienio minister!ti.- • --

Kalbų"5mėtų sęiffėtopui. buvo- 
priminta, kad vienuoliktas ko
munistų partijos .sųvažiayimas 
nutarė išlaisvinti Taiwanp salą 
ir prijungti ją prie Kinijos. Jis 
savo oficialioje kalboje pareiš
kė, kad Kinija netoleruos kitų 
valstybių įsikišimo į Kinijos vi
daus reikalus. Visi pripažįsta, 
kad Kinija turi būti viena, to
dėl pati Kinija nuspręs, kada ji 
prisijungs savo teritorijas.

Tuo tarpu sekretorius Huang 
Hua pareiškė, kad Kinijos vy
riausybei yra labai sunku at
naujinti diplomatinius santy
kius su JAV, kai JAV turi pasi
rašiusios gynybos sutartį su 
Formozos vyriausybe. Jis pata
rė sekretoriui Vance pirmiau
sia nutraukti gynybos sutartį, 
atšaukti savo jėgas iš Taiwano 
ir greta esančių salų, o tada jau 
bus galima kalbėti apie santy
kių atnaujinimą.

Premjeras Teng sutiko su sek 
retoriaus Vance pasiūlymais. 
Jam labai svarbu užtikrinimas, 
kad iš Formozos niekas neįsi- 
verš į Kiniją ir netrukdys da
bartinei vyriausybei stiprinti 
apsaugas nuo galimos rusų ka
ro jėgų invazijos. Premjeras 
Teng yra patenkintas teigiama 
JAV nuotaika dabartinės Kini
jos atžvilgiu. Jis pageidauja pa
didinti prekybą, nori gauti dau-

. Iš tų 15 praėjusio savaitgalio 
aukų 14 buvo vyrai ir viena mo
teris. ‘Devynios žudynės pada
rytos-, miestų pietinėje dalyje, 

‘trys"vakarinėje ir trys šiauri
nėje.

Dešimts žmonių nužudyta pa
vartojant šaunamą 
pistalietą, revolveri, 
ir du padegimu.
, Pernai Chicagoje
81 žmonių, šiemet policija tiki- 
si-mažiau.

ganizavo automobilių eilė, pa
rinko saugiausius :kelius, kad ga .... 
lėta pasiekti Eietuvip, Tautines «• P^neje dalyje.
Kapines. Ten atvykusieji buvo Federalinė investigacija rodo, 
sutikti specialiai užsakytais lai kad į tą sritį vėliausiai įšmuge- 
dotuvių maršais. K šermeninęs liuota apie 300 nelegalių ginklų.

Federaliniai agentai ruošiasi tą 
bylą pateikti'Teisingumo depar
tamentui, įrodymui pridėdami 
38 šaunamus ginklus, kuriuos 
tie agentai pirito iš klikos, ir 14 • Komunistų ir socialistų 
šaudyklių, policijos atimtų iš nitoriai boikotavo visas oficiales 

į ceremonijas, kadangi jose pra
žiūrėtas kairiųjų rezistencijos he“ 
roizmas ir tos ceremonijos pa-! 
naudotos kaip politinė platforma 
Paryžiaus merui Jacqes Chirac,, 
kur yra dešinsparnių gaulistų

1 (De-Gaulle šalininkų) partijos 
• vadas visai Prancūzijai.

ir priekapo karstą nešė ilgame 
čiai yelionies draugai. Jų tarpe 
buvo Justinas Mackevičius, Jr. 
Dr. Jerome, inž. Norus, ir kt.

Prie kapo ilgą kalbą pasakė 
kun. A. Trakis, laimino mirusį-

knygų. Trumpą kalbą pasakė inž. 
Norus. Vėliau visi sugiedojo Lie 
tuvos Himną, o p. Rudis visus 
paprašė sustoti pas šarką, kar
tu užkąsti ir dar kartą pasikeis 
ti gražiomis mintimis apie velio 
nį. Užkandinėje dalyvavo 
žmonių. 

V ■ -

ir skaitė ištraukas iš šventa suareštuojamų piktadarių.Labai šiltai apie velionį pri
siminė ponia Marija Rudienė,, 
BALFo pirmininkė. Ji pastebė
jo, kad Kuraitis buvo dosnus lie 
tuvis. Kiekvieną Teartą, kai Bal
tas darydavo rinkliavą svarbes
niems dalykams,' tai Dan Ku
raitis visuomet prisidėdavo stam 
besne auka. Ji atsisveikino 
velionį BALFo ir savo vardu. 
Kuraitis buvo dažnas Rudžių 
svečias.

Standard Federal Saving & 
Loans Bendrovės pirmininkas 
Justinas Maskevičius pareiškė 
užuojautą velionies artimie
siems ir draugams. Jis pastebė- dimą kasti ir eksportuoti uraną 
jo, kad Dan Kuraitis ilgus me
tus buvo Standard Federal Ben
drovės direktorius visuomet bu
vo naudingas praktiškais pata
rimais. Chicagos Lietuvių Ope
ros vardu atsisveikino daininin
kas Stasys Baras, priminęs, kad 
Dan Kuraitis-visuomet parem
davo sunkų operos organizato
rių darbą ir atvykdavo į visus 
operos grupės renginius.

Paskutinis žodis priklausė so 
listui Algirdui Braziui. Jis at- 
sisveikifio Pirmyn Choro vardu, 
priminė velionio pagalbą Cho
rui palaikyti ir vesti, o vėliau 
Brazis sugiedojo dvi lietuvių'dą bilijonu dolerių.

Australija, uraną

170

pardavinės visiems ir I ginant
Canberra. — Australijos kon- mažėję 22 nuošimčiais, kai ki- 

servatyvų vyriausybė ketvirta
dienį davė seniai laukiamą lei-

T9

deši- 
dau-

dig-

Iždo departamento Alkoho
lio. Tabako ir šaunamų Ginklų 
Biuro pravesti .tyrimai parodė, 
kad padidinus.; to biuro agentų 
skaičių iš 35 iki 134, per praė
jusius metus, pasibaigusius ba
landžio 1 d. kriminalas su šau-. ‘
namais ginklais Chicagos srity-1 Chirac bus svarbiausias socia- 
ie sumažėjo.‘Chicagoje. per tą 
laika ginkluotų - užpuolimų ir 
ginklų vartojant apiplėšimų, ly- 

; su metais prieš tai, su

listų-komunistų oponentas kovo 
mėnesi įvykstančiuose visuoti
nuose rinkimuose.

ĮrankĮ — 
trys peiliu

nužudyta

tuose Amerikos didmiesčiuose 
sumažėję tik 14 nuošimčių.

Apie 92 nuošimčiai kriminalis 
tų vartojamų šaunamų ginklų 
esą kilę iš priemiesčių, kur gink 
lų kontrolė daug palaidesnė, bet 
iš tolimesnių vietų — Mississi
ppi ir Arkansas valstijos. Iš Mis 
sissippi įšmugeliuoti šaunami 
ginklai pavartoti Chicagoje 1>- 
354, iš Arkansas 397 atvejais.

griežtai prisilaikant aplinkos ap 
saugos nuostatų.

Vyriausybė be to pranešė, 
kad ji skiria $450 milijonų fon
dą pagelbėti čiabusių gentis 
perkelti į joms užtikrintus re
zervatus, kai jų dabartinės že
mės bus paimtos uran<5 kasyk
loms. Nutarimas pradėti urani- 
jaus pramonę padarytas po d vie 
jų metų valdiškos komisijos ty
rinėjimų, nepaisant stipraus pa 
sipriešinimo iš priešatominių Į tai reikalauja, kad kariškiai pa- 
grupių. Oficialiai pareiškiama, pi trauktų. Valdžia naudojo 15,- 
kad uranijaus pramonė galės pa.000 policininkų ir visus turimus 
pildyti apytuštį Australijos iž-*šunis demonstrantams suvaldy-

— Brazilijos sostinėje vyksta 
didelės studentų demonstracijos 
prieš generolų valdžią. Studen-

Daugiau paramos Iranui 
| WASHINGTON. — Pentago
nus pranešė, kad jis planuoja ap
rūpinti Iraną už arti $800 mili
jonų vertės treniravimo ir logis
tikos paramą Irano Cobra heli
kopterių patranklaivių didėjan
čiam laivynui, ši sutartis padidi
na iki arti $3.8 bilijonų sumą 
už parduotas Iranui militarines 
reikmenis ir paramą šiais fiska
liniais metais, daugiausiai nuo 
Carterio administracijos pra
džios.

Etiopijos kare nelaisvėn 
neimama

GODE, Etiopija. — “šiame 
kare nelaisvėn neimama”, pa
sakė Somalijos partizanas UPI 
korespondentui.

Tikrai — penkias dienas pra
leidęs važinėdamas Ogadeno dy
kumose UPI korespondentas 
tik vienoje vietoje matė keletą 
belaisvių, nors apvažiavo kele^ 
tą buvusių kautynių vietų. Go
de miestas, kur savo laiku nu
verstasis imperatorius Haile Sejgiau - o.’ernių Amerikos maši- 

‘ lassie buvo pasistatęs žiemos 
rūmus, dar prieš trejetą mėne
sių buvo svarbi Etiopijos bazė, 
turėjo aerodromą ir iš 5,000 ka 
reivių ir lakūnų sudarytą gar
nizoną, liepos 21 dieną po smar
kaus mūšio su rimtais nuosto
liais abiem pusėms, buvo suki
lėlių partizanų užimtas. Etiopi- 
giojo. 
jos kareiviai daugumoje išbė-

Šiandien viršum Godės mies
to plevėsuoja žalia — balta Va
karų Somalijos Išlaisvinimo 
Fronto vėliava, o aerodromą, 

a m e r ikoniškais

nu. Kiniečiai yra pasiryžę mo
kėti už užsakomas prekes.

Premjeras Teng suruošė ban
ketą sekretoriui Vance pagerb
ti, kuriame teigiamai buvo ver
tinama sekr. kelionė į Pekiną. 
Atrodo, kad sekretoriui pavyko 
įtikinti dabartinius Kinijos va
dovus kad reikia rasti bendrą 
kalbą ne tik pačioje Kinijoje, 
bet Afrikoje, Pietų Amerikoje 
ir kitur.

Pentagono pranešimu naujų 
ginklų parduoda už $1.1 bilijoną 
keturioms kitoms valstybėms:! apginkluoti 
Australijai, Švedijai, Olandijai priešlėktuviniais pabūklais, sau 
ir Vakėrų Vokietijai. go siikilėliai somaliečiai...

— Egipto ir Libijos vyriausy 
bės susitarė pasikeisti belais
viais, suimtais vienos savaitės 
kovų metu. Pasitarimai tarp šių 
dviejų valstybių eina slaptai.



ALGIRDAS GUSTAITIS

(Tęsinys)

M. ŠILEIKIS Karvės sode JDabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

IR KULTŪROS BARUOSE
-• •». • jh,-. < ,

net su dviem P. Galaunės ranka 
parašytais ir įklijuotais lape
liais, turinčiais trijų veikalų 
antraštes, metriką. 310 ps. yra, 
P. Galaunės rankraščių sąrašas, 
turintis 17 pavadinimų, kur yra 
tokių: Tokius juos pažinau. (At 
gimininiai apie dailininkus ir ra 
šytojus), 120 mašinr. psl. Lie
tuvos muziejų istorija. Apie] 
300 mašinr. ir rankr. psL Liptų- > 
vos meno istorija (Gotika. Re-! 
nesausas. Burokas. Klasicizmas) 
217 mašinr. psi. XVI-XIX a. j>ir 
mosios pusės grafikų žodynėlis. 
>11 rankr. psl. XV-XJX a. Lietu 
voje dirbusių dailininkų (archi
tektų, tapytojų, skulptorių). Žo
dynui medžiaga. 522 rankr. psl.

Knyga lapas po lapo

“Reikia didesnio meniškumo

Dideles vertės straipsniu rinkinio knyga

Paulius Galaunė, g. 1890 m. 
sausio mėn. 25 d. Pągeležįuose, 
Ukmergės' aps., yra neprilygsta 
mas lietuvių tautos meno isto
rikas. Plačiai žinomas kaip gra 
fikas, muziejininkas, kritikas. 
Yra labai daug nuveikęs gyvu žo 
džiu, visuomenine veikla, spaus
dintais raštais, vis rūpindama
sis įvairiopa lietuvių tautos me 
no apsauga, populiarizacija, lie
tuvių meno garsinimu Lietuvoje 
ir užsieniuose. Nuo 1925 m. pro 
fesorius Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune, skaitęs lietu
vių meno istoriją, lietuvių liau
dies meną, visuotinę meno isto
riją, slavų tautų meno istoriją 
ir kt. Reikšmingų straipsnių, 
studijų, monografijų, knygų au 
torius. Likęs rusų okupuotoje 
Lietuvoje gražiai tebedirba lie
tuviško meno bei jos kultūros j masto, reikia pasiryžimo”.

Paulius Galaunė'
Gero autoriaus parašytas 

straipsnis nepasensta. Prabėga 
dešimtmečiai, o jie vis dar užde
gančiai gyvi, anuos laikus pri
menantieji dabar, ir taip bus 
sekančiame šimtmetyje. J

Tokia nuomonė sugavo prade 
jus skaityti prof. P. Galaunės 
knygą. Jos lapais keliavau ban 
dydamas sugrįžti į man visiškai 
nežinomą praeitį. Pradėjau nuo 
Peterburge surengtos M. K. 
Čiurlionio kūrybos parodos, ap
rašytos “Lietuvos žinių” 1912 
m. kovo 3 ir 6 d. d. numeriuose.

Iš kart pajunti neatlaidžiai 
kertančią Galaunės plunksną vi
sai lietuvių visuomenei, nes toje 
parodoj “...sutiksi čia žmonių ir 
išgirsi net kelias kalbas r rusų, 
prancūzų, vokiečių, lenkų... ne' 
girdėt tik nė žodelio lietuviškai 
... Ir liūdna, ir graudu. Nė žo
delio! Tuo tarpu kai pačiame 
Peterburge priskaičiuojamą apie 
trisdešimt tūkstančiu lietuviu!”

saugojimo, gynimo, populiariza- 
vimo supratimo sargyboje, ne-, 
nukrypdamas nuo teisingo lietu 
visko kelio.

Dideliai nustebau iš prof. Pau 
liaus alauGnės gavęs jo dedi
kuotą knygą “Dailės ir kultūros 
baruose”, oro paštu mane pasie 
kusią 1973. V. 5 d. Po truputį 
ją atsargiai perskaitęs, štai, ra
šau šiuos įspūdžius.

Knygoje paskelbti kai kurie 
jo 1918-1940 metais -paskelbti 
straipsniai, kuriuos jis vadina 
“daugiau publicistinio pobū- 
žio”. Juos “Vaga” ^Vilniuje išlei 
do 1970 m., pagerbiant auto-] 
riaus 80 metų sukaktį.

Knyga paskirstyta sekančiai: 
Dailės klausimais, 7-61 psl., turi
11 straipsnių. Grafikos^rir kny
goj meno klausimais, apima 73- 
127 psl. su 13 str. Liaudies me
no klausimais, 135-169 psl., 13 
straipsnių. Kultūras turtų ir jų 
likimo klausimais, 175-230 psl.,
12 str. Muziejų klausimais, 235- 
279 spl., turi 10 straipsnių. To
liau eina P. Galaunės raštų bib 
liografiją, sudaryta K. Kairiūkš 
tytęs-Gąlaunienės, 281-309 psl.,

Per sėdimąją tarką , pabrūže-> 
na ir literatūros bei jneno kriti
kui, ne vien’ bevardei masei:

-v

Marijampolės kalėjimas buvo perpildytas. Vienutė
se buvo po 4, kartais ir po 5 kalinius. Bendrose 15. žmo
nių kamerose buvo po 32 ir net po 35 kalinius. Dažnai ka
merose buvo daromos kratos. Kalinius išvarydavo į ka- 
ridorių,. liepdavo išsirengti iki nuogumo, atsigrįžti į sie
ną, rankas iškelti, kelis kartus tūpti ir keltis. Žiemos me
tu tyčia atidarydavo koridoriaus 'langus ir nuogus laiky
davo, kol kaliniai pradėdavo drebėti ir lūpos pamėlynuo
davo. Gerų prižiūrėtojų buvo tik keli. Geri dėl to/ kad 
prie menkniekių nesikabindavo, nesibardavo ir biauriai 
nesikoliodavo., - ; ■-AįųL

Tardytojai buvo žiaurūs, dažnai tardydavo naktį-, 
mis. Kai visi^kaliniai suguldavo, pasigirsdavo karidoriu- . 
je žingsniai ir šnibždėjimas. Kiekvienas žinojo, jog-kurį 
nors iš kameros Ves tardyti. Tyliai atsidarydavo kame
ros durys, prižiūrėtojas reikalingo kalinio pavardės'ne
sakydavo, bet paklausdavo, kieno pavardė prasideda rai
de, pav. B- Jei būdavo keli kaliniai su pavardės.pirma rai 
de B, visi turėdavo pasakyti savo pavardę. Reikalingam > 
atsiliepus, liepdavo rengtis ir išeiti. Dažnai iš tardymo į: 5 
kamerą grąžindavo, kai jau visi kaliniai būdavo sųHilę-. : 
Atvestasis’kalinys neturėjo teisės gultis.. Kartais kali- t 
nys iš eilės kelias naktis būdavo tardomas, tai ir.kelias 
paras liko J>e miego. Ne tik be miego, bet kartais ir be '
'dantų, įlaužtais šonkauliais arba vietoj kameros atsidur

davo ligoninėje. -i " 1 . '■
Žymesnius veikėjus, aukštesnių vietų tarnautojus 

ir “užsispyrusius” kalinius tardymui siųsdavo į Kauną. 
Apie Kauno tardymo baisenybes rašė “I Laisvę” Nr. 8, 
o pakartojo Marijampolės “Nauja Gadynė”. 1941. .yIĮ. 
11 Nr. 5,2 psl. Jau daug kas sovietų žiaurumus užmiršo 
todėl iškėlusiems klausimą dėl bendravimo su okupantų, 
pravartu citata priminti. " _ 'v\' ' /.? ■ '

“Kai kuriuos buvusius Valstybės' Saugumo'^ Depai- ■ 
tamento tarnautojus bolševikų /tardytoja^/ 
Kur buvo jūsų įstaigos kankinamieji kanžbariaf?'’’1'' / /

“Kai tardomasis nustebintas imdavo aiškinti, kad. 
tokių visai nebuvo, tai tardytojai siųsdavo, kodėl girdi, < 
tardomasis tai slepia, ir reikalaudavo Butinį; "a^ak^. r 
teigiamai^ reikalavimus kąrtąfe .pą^tn^^Hh^ 
skaudžiais.bei gausiais smūgiai&?'Jie; .joįdujbūducnęgaįė-.- j. 
jo suprasti, -kad policijos 'įstaiga ’gali-wkti^hik&nk^p -« 
Ino kambarių:;.”: n’-;‘ >lf.gįues
-U a. > mis v, iiį
; -“Kad sultingų kėiksnių seąjosaįįh^asiniiiĮįtį? 'sįšaia-ą>l 
dyti yra pagrindinės bolševikinięitardytojųttiėšos’dėš^ovfff 
jimo priemonės,- tą žino kiekviėrišš, ;ka§! tik" oūvo ■'šdtihfaš. 
Daugeliui taip’’pat/tekb^pdtiFti 'ir radikalesnių' tieš'oš ’’iš-

“Tegu nutyla ir nusiramina 
ponas Jakštas, kad “Čiurlionis 
ir Baltrušaitis ne lietuviai. Lie
tuvai jie nieko nedavė: pirmas 
(t. y. Čiurlionis) nenutapė, nei 
savo žmonos, nei dukters portre 
to.„ Cha, cha! Tautiškumas 
dailėje tik portrete gali pasi
reikšti? Nebent tąvo, ponas Jakš 
tai?! O kas-tau papasakojo Lie
tuvos kapinių pasakas ? Ar ne 
Čiurlionis?! Kas tau cikle paro
dė grynai lietuvišką.- audrą?' 
Kas? Rusas? Lenkas?... 0 kas 
taip švelniai, grynai melancho
liškas? Ar ne Čiurlionis? Ar ne 
Baltrušaitis? Pirmasis buvo liet 
tuvis kūnu ir krauju-ir lietuvis-.j' ? 
kai kūrė. Antrasis.-, lietuvis rusų 
kalba poeziją rašo, 
lietuviška melancholija paliks jį,

menas nėra nei prabanga, nei 
tuščias grabaliojimas,© iš gyve 
nimo išplaukiąs ir Į gyvenimą 
sugrįžtąs reiškinys. Kaip tok
sai, jis negali būti nereikalin
gas Lietuvoje — jos visuomenei, 
valstybei”. (37 psl.). Paskelbta

nai paleidžiančius kažin ką pa
našaus j bafvonūs, tinkančius 
lakstyti su tarptautiniai išsigi
musiais Amerikos didmiesčių 
gatvių mėšlynuose, maitaliotis 
Australijos dykumose ar merdė 
ti. Rusijos stępėse.

“Lietuvos Aido -1932AI.8 d. nr.» Tuoj P. Galaunė labai- gražiai 
Vertingas rašinys apie Vytau įvertina Čiurlionį, primindamas, 

fo Didžiojo portretus, kuriais kad “M. K. Čiurlionio piešinių 
naudosis menininkai, meno is- ‘ buvo daug daugiau, tiktai -neži- 
torikai, kuris įdomus lietuvių nia, kur jie dabar yra”* (Paskel 
senove' besidomintiems. Geras bė “židinyje” 1929 m. nr. 1),

Jau 1933 m. P. Galaunė isšky- 
rė dail. V,. K. Jonyno meninį-su
gebėjimą nepamiršdamas jo ilius 
truoto “Vairo” žurnalo. “Nors 
tai jo pirmas tos rūšies plates
nio masto darbas, bet jau gali
me jį laikyti nemažu indėliu į 
mūsų grafikos ir knygos mena”. 
(88;PS1.).-^ ... ' ;'7./

< .1 Rašydamas apie grafikos me
ną, skaitome: “Meno objekto 
turinys -gali amžiais išlikti- tas 
pats, bet kiekviename "amžiuje 
jam suteikiama kitokia forma”. 
(105 p.).>

: Kur istorinė lietuvių tapyba?

Teisingai primena istorinės ta 
pybos svarbą, atmesdamas tūlų 
tęisinimųsis, kad trūkstą laiko-,

Išeities taškas tolygia tema pla 
įčiai studijai. 38-48 psl. Atspau 
;dąs iš “Praeities8-II t., 1933 m. 
h f {■>*<-į •. i

Ir...' Gra/iojĮ knyga . '

H ! P; 'Galaunė labai rūpinosi ir
bet poezijų; tebesirūpina ■gražia lietuviškų 
...................,^nygų- išvaizda; Jis parinka pras 

iĮ&ušiai-atrodžiusių-knygų - pa- 
Gražiai pasisakęs lietuviškos juc^’blokšdamąš-nerū-v:

architektūros platesnio supratu 
mo ir kL klausimais, meno pa- 
rody proga taria-■ . 7 » .

“Viend nereilda užmiršti - fe^ -sti^i pa^ritikuoda- V*-» V rrr • _ cc .1

^toriams;'. 'iCirįlį JULSil?";
gjKitur painia, knygų,-jliustract

*

to come under our wing.

tu ^sų. Įmyga”, v“yjįį knygų, kų- 
‘»ii.žinome .tik pavadinimus”. 
'*‘Be meno neįmanomą gyvenimo 
"pilnuma”. (77 psl.). Ir čia pat 
-partrenkia ant menčių dail. A.

Wfehelp your money 
put on more weight.

YOUR MONEY IS DIFFERENT THAN YOU. The 
more weight it puts on the bettet. The fatter 
it gets the healthier it is. But it doesn’t get 
that way all by itself. You have to plan ahead 
to make it grow. And that’s where we can help 
—with our higher-than-bank interest rates.

LOOK WHAT IT CAN DO! The chart at left

m 
7%% 
6¥%; 
6%% 
5%*

8.17% 
790% 
708% 
6.81% 
5.39%

shows all the 
higher-than- 
bank interest 
rate accounts 
we have to 
offer. You 
decide bow 
much you 
want to save, 
how much

interest you want to earn and which Standard 
Federal account is right for you.
WATCH YOUR MONEY FATTEN UP. Once 
you've opened a passbook savings or certificate 
account at Standard Federal, just sit back and 
watch your money grow. We give your money 
the interest it needs to really put on weight. 
The interest you can count on to make your 
financial picture brighter and more secure.
START RIGHT NOW. Stop by the Standard 
Federal office nearest you and open an 
account that gives you higher-than-bank 
interest rates and “fat money.” It's the 
easiest way to 
make thin money * 
put on weight in a 
hurry.

Cnmc under our win®?
care whal happens to you.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
* Jf ■**“ Jf lUftrmmn JF Jr

Ifosse Office: 4192 Archer Avenue. Phone: 847-1140 Aurora: 301 West Galena Boulevard. Phone: 892-1140
UuW 23 Vfesi Main Street. Phone. 827-1140' Bidder Hill: 21 Boulder Hill Phone. 897-1166

Dowoen Owe: 5100 Forest Avenue. Phone 963-1140

Galdiką, nevykusiai. iliųšt'ravusĮĮtąrpiui studjuot medžiagos, ne
galį pasisamdyti modelių. “Nuo 
savęs pridėsiu: reikia didesnio 
meniškumo masto, reikia pasi
ryžimo. Peizažas, etiudas — vi
sai kas kita. Anpt vieno daili
ninko — “tiap, Jiap ir gatava”! 
Deja, visa mūsų tapyba daugiau 
šia tėra tiktai “teplionė”. Nei 
formos, nei spalvų problemų nes 
prendžįa; tik nuolatiniai peiza
žai ir etiudai. Monumentaliosios 
tapybos mūsų menas visai neži
no. Lietuva jo nemato nuo ba
roko laikotarpio”. (107 psl.). 
Taip rašė “Vairo” nr. 1,1934 m. 

į- ši tema yra ne tik skaudi kiek 
vienam lietuviui, bet netgi nepa 
judinamai išsigimusi, supigėju 
si, susikleckavusi. nustojusi me 
nines paskirties supratimo 
rint lietuviška samprata.

(Bus daugiau)

Vinco Krėvės raštus., ^‘iliustra
cija aštuntam puslapiui yaizduo 
ja ką nori, tik ne Merkinės pi
lį. Ne apie archeologiją kalbu, 
bet apie kūrybinę ųųotaiką. Isto 
rinė teisybė visur .Įuri būti. Įr 
miįas yrą teisybėj kai Juo visą 
tauta gyvena.” (78 psl.).

Hiustratorią.us pastangas P. 
J?.-Galaunė užbąigią.Į.„,,.. - -

“Tokiais ir panašiais .techni
kos, psichologijos, isterijos .ne
lygumais pasižymi jdsos Ą. Gal 
diko “Dainavos šalies padavi
mų” iliustracijos, jau nekalbant 
apie senovės lietuvių bei lietu
vaičių tipus. Jų A. Galdikas ne
davė nė vieno ne tik V. Krėvės 
“Dainavos šalies padavimuose” 
sukurtų, bet apskritai lietuviš
kų’’- (78 p.).

šios pastabos tinka nemažam 
lietuvių dailininkų skaičiui ir 
dabar, ypač užsienyje gyvenan
tiems, kuriantiems, iliustruojan 
tiems ne lietuvių tautai priimti 
nūs, būdingus, charakteringus 
asmenis, veikėjus, tipus, bet daž

žiū-

Meksikos -kalėjimuose 
komi JAV piliečiai vežami į vie 
ną centralinj kalėjimą, iš kurio 
jie bus perduoti JAV vyriausy
bei bausmei baigti.

SKAMBINKITE DABAR

JŪSŲ ;NAMA
ERWIN J.

MICHjAELS
4637 So. Archer Avė.

(Prie 47-tos)

lai-

254-8500
PARDUODAME \I-MEMBER MĘS TAIP pat PARDUODAME \Į.

R F" I WC4G0S PRIEMIESČIUS IR
ri L- L— N-Z It> . M.rX54 v JĄV-5E PER R E L o

T“

tiems būdavo leidžiama pirkti, uždarymas į karcerį, paa
kių, galvos, 'šonkaulių apdaužytnas... Ve^imaĮ^ųl^^t 
grindų apie dvf.savaites, neleidžiant mei miliute net,:r-at- 
sisėsti> arba vertimas/sėdėti rainiai ąnt‘^bųfė$Šj5'iki tol, 
kol žmogus apalpsta (vienas musų kąmii^s^.'ktrrilįh 
nebuvo jokio konkretaus kaltįnimp, sėdėjo yięnų atveju 
beveik tris paras, kitu atveju 36 yalaųda^ .o. tardytojai, 
kas astuonias valandas pasikeisdami, .budėjo ir retkar
čiais klausė: Na, ar jau papasakosi apie savo kontrrevo- 
liu cinę veiklą?) ir tt. Tos radikalios' priemonės? isbaiF^' 
dyti teko palyginti nedideliam suimtųjų skaičiui^.'” ■.

| - f. ' - - a, . - ■r -■ - '* r^... -

“Buvusiame Valstybės Saugumo Departamento ga- ' 
raže padaryta šiokių tokių patvarkymų. Pertvarkymai 
paprasti, bet reikšmingi. Iš, garažo patalpos dalies'padą- • 
ryti keturi kambariai Pirmająme kambaryje .paliktas 
buvęs senas langas (nepermatomus) įp- jame yrą primė
tyta pistolietinių šovinių dėželių, didėlė geležinė dalba 
ir... vaistinėlė. Durys paprastos. Į antrąjį kambarį įeina
ma taip pat iš garažo patalpos, bet durys į jį jau apmuštos 
garso nepraleidžiančia medžiaga. Grindys, cementinės, 
langas užmūrytas, kambarys visai .tuščiąs<<Js:'^ij^.u dvi
gubos izoliuotos durys veda į kitą ta-ip..p.ąt\įik^eręŽ£ra ap
šviečiamą kambarį, ant kurio’ grindų: guli sudėvėtas kili
mėlis, stovi rašomasis stalas, trys kėdės, 6 kąinpe, už 
tamsios užuolaidos, vandens kranas, rankoms pdfeipląutl 
Nieko ypatinga, tik-., ant dviejų sienų daug.kraujo šla
kų.;. o iš to kambario vėl dvigubos izoliuotos- durys veda 
į paskutinį kambarį, kuris jau kiek ypatingiau įrengtas. 
Iš lentų padarytos antrinės sienos ir-lubos apie 10 cm. ats 
tumo nuo mūro sienos ir lubų. Tarpas užpildytas pjūvę- , 
nomis. Lentos tamsiai nudažytos ir jose yra ųęjnąžą sky
lučių — kulkų pėdsakai. Taip įrengtame kambaryje gali
ma šaudyti — kulkos nuo mūro sienos atšoksta. Cemen
tinių grindų viduryje lygi vandeniui nuėgti latakas, 
bet dar birželio 24 dieną jis buvo' raudonas nuo, kiraūja. 
Ant grindų mėtėsi kelialika pistoleto šovinių tūtelių. Iš 
šio kambario kitos durys išeina atgal į garažą”. / '

“Aiškinti, kas tai per kambariai buvb, turbūt, ruerei 
kia. Sienos ir latokas patys kalba-..” , i ;

(Bus daugiau), ■'
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Kaip mąnę jau,: turistams už 
d^^iboki.io rublių. Tai jau 
savorūšies. privilegija, nes jei 
Rųsijps pilietis kur gaus doleri 
ir nūeisį'bankąjį išmainyti, tai 
gaus; tik keturis rublius. Tokia

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
-sumos ir jos išėmimo.

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėne

sio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai taliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis " ’ '
visur galima gražias sodybų pieveles 

kuri vadinasi v '

q absoliuti dauguma yra 
vaikai refflda. kad ši kn; 
»L^yp»č kadangi knyga au 

tuval Mals šodžlait "Dėkingas ataus

viesti į vidų valgyti. Bet... bu
vome pavaišinti šaltais sanvi- 
čiais, nei šiokiu nei tokiu pap- 
su ir alum. Ir prisiminė man tas 
Maskvoje sutiktas žurnalistas, 
pagal kurio žodžius turistai yra 
dalinami Į tris klases bet faktiš
kai yra vienodai traktuojama:

1 Pas mus taupomi jūsų pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkės bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigyti.

pati valgį ir apgyvendinami maž 
daug vienoduose viešbučiuose, 
kur dažniausiai, nėra nei šSto 
vandens nei. muilo, nei, paga
liau, tualetinio popieriaus. O kar 
tais net nėra nė tualeto...

Kai rengiausi kelionėn ir už
siminiau tas vietas, kurias teks 
aplankyti, tai mano pažįstami 
ypač pabrėžė, kad atkreipčiau 
daugiau dėmesio-j- Jasnąją Po
liana, kuri yra maždaug dvyli
kos kilometrų atstume nuo Tū
los. Ten juk gyveno vienas pa
čių stambiausių .rusų rašytojų, 
būtent Levas Tolstojus, kuris 
buvo vadinamas Rusijos sąžine.

telius, tačiau jų niekur nema
tėme. Visur tik žaliuojantys lau 
kai, susmukusios bakūžės. Daū 
gelyje vietų • matėme griovius 
bekasaneias moteris. Kitose vie 
tose moterys triūsėsi apie baku 
žes. O dar kitur — taisė stogus

Investavimo knygelės sąskaitos 
neša

laši savo pievele. Amerikoje ne
... j išauginti, keikia patyrime.

Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A šeštoko knygelė.

je išgarsėjusius “Karas ir tai

nelabai seniai.^
.<£Buš daugiau)

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI ŠIAS NAUJAS KNYGAS:
1. Jurgio Jalinsko, JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius,

poeto ir šeimos paveikslai, 266 psl., minkšti viršeliaį --------- Į—$8 00
2. Jurgio Jašinsko, MELAGINGAS’ MIKASĖS LAIŠKAS,

minkšti. viršeliai ______________________ ____ ____
3. A. Pakalniškio, METAI PRAEITYJE, PPJSIMINIMAI

296 psl., minkšti viršeliai_______________ __ _____
4. A. Pakalniškis, ŽEMAIČIAI, ETNOGRAFIJA.

166 psL, minkšti viršeliai------------------------ ---- -----—.

Kažkas iš minios paklausė, ar 
mes grįšime į Maskvą. Rask at
sakė, kad gal kai kurie turistai 
iš Odesos norėtų laivu plaukti 
per Dardanelus, pasiekti Istam- 
bulą o paskui per Gibaltarą 
plaukti atgal į Ameriką. Vienok 
.kelionės tvarkoraštis yra iš 
anksto sudarytas, tad teks vėl 
j Maskvą grįžti; paskui važiuo
ti į Varšuvą ir tik iš ten, dar 
kelias vietas aplankius, Ameri
kon vykti.

Reikėjo tik matyti tuos susi
rinkusius žmones! Jie buvo šir
dingi ir draugiški. Jiems, tur 
būt, į galvą neatėjo mintis smer 
kti amerikiečius už menamus 
imperialistinius žygius. Matyti, 
jų nepaveikė ta propaganda, 
kuri su tokiu didžiausiu atsi
dėjimu yra varoma per laikraš
čius ir radiją. Yra šventa tiesa, 
kad negalima mulkinti visą lai
ką visus žmones...
-Palikdami Maskvą ir tuos 
širdingus žmones, žinojome, kad 
dar grįšime atgal nors ir neil-

šių melų Naujos Anglijos lie
tuvaitė gražuolė Miss Lithuania 
of N. E. oficialiai ir teisėtai pri
pažinta panelė Marytė Bizin- 
kauskaitė iš Broktbno, kai pa
aiškėjo, kad publikos išrinkta 
Jean Sedai- kilusi iš Kalifornijos, 
o ne iš Naujos Anglijos.

SODYBŲ PIEVELES
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

iolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $L50 čeki 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

Dėkojam visiems dalyvavu
siems, kurie dovanojo valgius 
piknikui. Ačiū visiems.

Steponas ir Valentina Minkai

4 Persiuntimui pasta reikia pridėti 50 c. egzempliorįut
Knygas galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekf arba Money J

orderį tokiu antrašu:NAUJIENOS
..1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608

teušiuku man reikėjo atsisvei
kinti, nes, grįžęs į Maskvą, ne
besitikėjau jį sutikti. Atsisvei
kinti buvo juo labiau sunku, kad 
mažai bebuvo vilties kada nors 
su juo pasimatyti, nes į Lietu
vą patekti nėra jokios galimy-

Kaip malonus ir džiaugsmin
gas buvo susitikimas, taip liūd 
nas ir skausmingas buvo išsis
kyrimas. Bet skirtis reikėjo. 
Mateušiukas turėjo grįžti atgal 
į Radviliškį, o aš — tęsti savo 
kelionę.

Nuliūdimas tikrai širdį spau
dė, kai suūžė motoras ir paju
dėjo autobusas. Dar viena kita 
minutė, ir susirinkusi minia iš
nyko iš mūsų akių, kai mūsų 
autobusas riedėjo miesto gatvė
mis. Pradėjau ir aš išsiblaškyti 
ir atsipalaiduoti nuo liūdnų min 
čių ryšium su atsisveikinimu. 
Žiūrėjau pro langą į besikry- 
žiuojančias gatves, į Įvairius 
pastatus.

Ir staiga viskas pranyko: ne
besimatė nei gatvių, nei pasta
tų. Išsinėrėme iš miesto, ir pra
sidėjo laukai, laukai ir laukai. 
Jokių priemiesčių Maskva ne
turi, užtai ir jaučiamas didelis 
kontrastas, staigus penėjimas iš 
miesto i kaima.

'Jei liūdnas lletnrių tautos Ukfanaf 
lausotnybės gyvenimo ir nebūtų rc- 

iauguatų ir suklestėjusiu Lietuvos politiniu, ekonomL 
laimėjimų,'šiandienų, drąsiai galima sakyti lietuviu 

duotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros valalals 
tautoms”.

žemdirbiams skaityti, kadangi 
tautos dauguma (88.12%) būva ūkininkai ir po na* 

arba patys buvę ūki- 
yga bus brangi abao- 

. „____ tokia mede Lietuvos
lūs skaityti nebesinori pertraukti. Knyga

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

įteigta 1923 metais, TeL 421-3070
Įstaigos pietuose Hemaa automobilianu pastatytą

Šokių kontestus laimėjo: ‘‘Ma
inės ir Papės’ polką Stasė Vaičie
nė iš Dorchesterio su Walter 
Rupšiu iš Broktono;4 ‘Jaunimo 
polką” gražuolė Marytė Bizin- 
kauskaitė iš Broktono su Juozu 
Dapšiji iš South Bostono; valso 
kontestą Lilija Ivaškienė iš Du
bury su Henry Frew iš Ran-

BOSrON.įMASS. •.
Ilgamečių lietuvių radijo išlai
kytojų Minkų padėka nusise

kusio pikniko proga

Lietuvių radijo^pįkniko, rug- 
■ piūėio 1 1 Rainu vos parke Brock- 
; ton, Mass., dovanas laimėjo: 1 
‘ automobilį Joan M. Hanson iš 
. Danvers; 2 gintarinius karo
lius 2(1 i vertės J. ^A. (Rasys iš 
Cambr.dge

' So. Boston Savings Banke, Irena 
'M ckūnas iš Jamaica Plains; 4
kelionę lėktuvu iš Bostono į N. 
Y. ir atgal K. Jakimavičius- iš 
Broktono; 5 - radio Kristina 
Mitkus iš Waban; 6 —$20 vertės 
pusmetinę Bernard Krumiifs iš 

Į Dorchesterio; 7 — Pietūs dviem 
žmonėms Rodonis Farms, Inc. 
iš Hudson, N. II.

nn- 
gauna du ar 

net tris kartus daugiau, negu 
valdžios bankai moka.
Nė juste nepajutome kaip pra- 

. _____j Maskvoje.

Tula ir Jasnaja Poliana

Važiavome į Tūlą, iki kurios
nuo Maskvos buvo 180 kilomet Gyveno jis Jasnaja Poliana dva 
rų. Pagal žemėlapį turėjome re, kur sukūrė visame pasauly- 
pravažiuoti du miestus ar mies-

Hųsųos pBietis, jei jam pasise- 
ka kųr -dolėris pagauti ir jei pas 
jj.JŠĄ .ŠSet ti^c apsukriimo, .tai I gam laikui. Bet.su sūnėnu Ma-

© 1897 m. Yukono teritorijo
je, Kanadoje, buvo nušautas di
džiausias Aliaskos brie<l:s. Tas 
stirnų giminės patinas buvo 7 
pėdų 8 colių aukščio ir svėrė 
1,800 svarų. Kiti skelbiami re
kordai nebuvo patikrinti. Ma
žiausios stirnelės veisiasi Ekva
dore. Jų vidurinis ūkis yro 13-15 
colių, o sveria 18-20 svarų. Bet
gi Malajuose yra pietryčių Azi
jos g\wunėlis, vadinamas sev- 
rotenų arba pelinė stirnelė, iš
auganti iki 10 colių ir sverianti 
iki 7 svarų. Washingtono Zoo
logijos sode viena stirna išgy
veno 26 metus 6 mėnesius ir 2 
dienas.

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEHž?
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS ‘

v Or. Juonį Dtupirit. ŽEMĖS ŪKIO iVIETIMAS. Studija. Ulei* 
tf Chtcagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės Okio Metimo problemos ūkininkų kraite, u dalia: žemė* 
ūkio krietimaf Lietuvoje.

Autorius save žodyje rašo: 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nep 
griovęs gražiai 
nių ir kultūriniu laimėjimų,'’šiandieną, 
tauta galėtų di^ 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Eui

Knygos apie žemės ūki atrodo 
absoliuti lietuvi 
šaulį OfblaSkytu 
ninkai. arba ūk 
liūčiai lietuvių daugumai, 
iemei parašyta, kad prac 
autoriaus skiriama Lietui 
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių ru daug vaizdeliu Ir lentelių, kaina tik S3.00. 
Gaunama Naujienose.

Oekj arba Money Orderi riuMl tokiu adresu
NAUJIENOS *

17S> So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS W««8 
ptidfaa, taoįau ksyfą psdudx.

kiek galima 
daugiau vietų pamatyti, dau
giau patirti bei pastebėti. 4-tos 
dienos ryte pavalgėme pusry
čius ir vėl su lagaminais rinko
mės prie autobuso, kad galėtu
mėme tęsti toliau kelionę.

Kai mes nešėme ir krovėme 
savo lagaminus, tai vis daugiau 
ir daugiau žmonių rinkosi prie 
autobuso. Kai kurie ėmė klau
sinėti, kur dabar mes važiuosi- 

_ me. Walter Rask, kuris buvo 
Kalbant apie komunistinę ly- 'mūsų vertėjas paaiškino jiems, 

gybę Rusijoje ir nebuvimą kla-1 kad mes atvykome pasivažinėti 
riųy; tęika- tįk nusišypsoti. Ten po Rusiją ir susipažinti su jos 

asmenys uždirba žmonių gyvenimu. Paaiškino, 
per metūs iki milijono ir dau- kad mes per Charkovą keliausi- 
giaix’rublių,- o paprasti žmone- me į Krymą, o iš ten į Tiflisą, 
Uai f^irT pasitenkinti kokiais 600 1 esą, turėsime progos pamatyti 
rūlrfiū per inėnešį. 0 kadangi per ir kitas vietoves.
kUnioji rublio galia yra gana 
meftkaf tai vos-ne-vos jie gali 
prasimaitinti. Įvažiuojant į Ru 
siją doleriai yra išmainomi į ru- 
bliūs. Valdžios nustatyta už do
lery mokėti 10 rublių. (Dabar nė 
rublio nėmoka) Ir’ reikia pasa- 
kyti, jo^ tai tikras plėšikavimas, 
nes juodojoj rinkoj už.dolerį mo 
karna/20 ir ■daugiau rublių. Ir 
jup dideSnis banknotas, tuo do
lerio vertė, didesnė. ■ Sakysime, 
už- vieno dolerio banknotą moka-

ka” bei “Anna Karenina” vei
kalus.

Prisipažinsiu, tų veikalų skai 
tyti man neteko. Vienok turė
jau progos juos matyti ekrane: 
tiek “Karo ir taikos”, tiek-Au
na Kareninos” filmai bnvi^^do 

arba kauptuvais kapstė bulves. | mi kino teatrruose. Pastarasis f ii 
Ir taip iki’pat Tūlos, kur turėjo, mas buvo rodomas, * palyginti, 
me sustoti pietų. Privažiavome 
prie restorano , ir sustojome.

-Uri: ĮVYKS SEKMADIENI,

Rugsėjo 11 d.
POLONIA GROVE

. ARCHER AVĖ. (prie 46-tos gatvės)

Vfei foetuviai maloniai kviečiami i “N.” pikniką
% Pradžia 12 vaL

dvluh; lango kontestą Ona ir Pe
tras Radzevičlai iš Broktono; 
twisto kontestą Janet Strazdas iš 
Melrose su Edvardu Sklut iš 
Broktono.

Dėkojam p’kn iko gaspadoriui 
Vytautai Jurgėlai iš So. Bostono; 
p kuiko gaspadLiei Monikai l’ie- 
voki-nei iš Dorcktslerio, vartų 

Williamson 
p kniko pa- 
prograinos 

d :lv via.ns viaivatijan! G tai Kup
činskienei ir Onai Ivaškienei, vi
siems, kurie pirko ir platino ti- 
kietus, taipgi Onai Mučinskienei 
už laimėjimo tikietų tvarkymą 
piknike.

Saturday, August 27, 1977

t vark v to jai 
iš Wollasto 

$160 depozitą du jam.

Į.Vakar palaidojome Dan jis suranda kelią į juodąją 
Kuraitį Lietuvių Tautinėse ką, kur už dolerį

. Kapinėse. Manome, kad skai
tytojams bus įdomu šia proga

prisimintis kelis įdomesnius jo
atliktų kelionių įspūdžius. 1958Į bėgo tos 3 dienos
' "oi; jis "nogėjo nuvykti j rusų Kiekvieną minutę buvome už- 

oįupuotą -Lietuvą, ,bet tuo imti: tai mus visur važinėjo, tai 
metu riieko į Lietuvą okupan- patys stengėmės 
tas dar neleido: Tada jiedu su

Vlado Rasčiausku nutarė nu
važiuoti J Lenkiją ir Rusiją. 
Jie-tikėjosi išaiškinti apie ga 
limybes patekti į Lietuvą. 
Grįžęs į Chicagą, Kuraitis ,pa-

rąšfe- knygą “Anapus geležinės 
• -^ždan^os”. Manome, kad skai 

tytojams bus įdomu paskaity-

|V E RSA

Bet.su
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ALTOS INFORMACIJA
Radijo žodis pavergtiems
Kongresmanas Edv. >. Der

winski savo kalboje atstovų rū
muose pasidžiaugė, kad nakčia į 
rugp. 4 d. buvo pravestas nuta
rimas, kuriuo skiriamos lėšas 
Radio Free Europe ir Radio Li

kiečiai redaktoriai
Altins įstaigoje

Išmokime nustatyti faktus
Lietuviai yra taikūs žmonės, bet kai jie Įsitikina, kad 

bandoma tyčiokis iš pagrindinių teisybės, dorovės ir tei
sės nuostatų, tai tada lietuvis tampa nesukalbamu. Jis 
viską gali toleruoti, bet melo jis nepakenčia, su melagiais

Teroras Libane 7
BEIRUTAS. — Sunkiai ilHi-

liaubfis atsidūrė pavojuje y& pu-

to turguje sprogo bomba, padė
ta daržovių vežime, užmušda- 
ma 8 žmones ir kitus 8 sužeisda- 
ma. Be to, už 18 mylių nuo sos
tinės — Beiruto iš pasalų už
pultas ir nužudytas automobi
liu važiavęs druzas musulmo
nas.

Policija pareiškė, kad nėra 
aiškaus įtarimo, kas padėjo bom
bą, kuri sprogdama užmušė ir 
sužeidė kaip musulmonus taip 
krikščiščionis. '

Taip pat tebetiriama, kas nu- ■ 
žudė kairiasparnį druzą Hussein 
Nassar Edine, kurio kulkomis 
suvarstytas lavonas buvo rastas 
sušaudytame automobilyje Kfar 
Nabrakh priemiestyje.

“Chicago Daily News” redak
cijos štabo nariai Bill Clements 
ir Charles Nicodemus rugp. 23 d. 

. lankėsi Amerikos Lietuvių Ta- 
. Pabrėždamas šių institu centro įstaigoje, kur jiems 

kun. J. Prunskis perteikė faktus 
apie lietuvių parodytą pasišventi 
mą gelbint žydus. Informacijas 
redaktoriams papildė ir kun. A. 
S tašys.

Alto centrą rugp. 11 d. aplan
kė “The -New World” vyr. red. 
A. E. P. Wall ir red. J. J. Kozak. 
Lydimi Altos sekr. kuri. A. Sta
čio ir kun. J. Prunskio jie pa
matė lietuvių įstaigas Marquette 
Parke bei susipažino su lietu
viškais valgiais “Neringoj”.

Remia jaunimo žygį 
| Washingtons

ei jų svarbą, Derwinski pasirū
pino, kad “Congresional Record” 
perspausdidtų “Chicago Tribu
ne” Straipsnį: “Radijo bangos 
pralaužia geležinę uždangą”.

Lietuvos reikalai kongreso
studijose

Washingtone sudarytoji Eu
ropos Saugumo ir bendradarbia
vimo reikolams komisija, prave- 
iusi plačius apklausinėjimus ir 
yrimus, išleido mimiografuotą 
pranešimą, skirtą kongreso na
riams, pavadintą “Report to the

Congress of the United States on 
Implementation if the Final Act- 

jof the Conference on Security 
mantą Gečį priešakiu, reikalai pagerės, bet progreso ne-;and Cooperation in Europe: Fin 
simato, Pirmieji pesimizmo plyšiai praskilo dar paties dings ,.and Recommendation 
Barzduko laikais, o prie Gečio jie jau pasidarė taki dide-ĮTwo Years After Helsinki”, čia 
Ii, kad pačius atkakliausius frontininkus jau verčia susi
rūpinti. Jiebandė tuos plyšius smaluoti ir cementuoti, ’

Rodezija atsisako 
duotis nuginkluojama 
SALISBURY,; — Rodezijos 

vyresnieji valdžios pareigūnai 
ketvirtadienį pareiškė, kad jų 
vyriausybė absoliučiai atmes 
kiekvieną planą, kuriuo reika
laujama perleisti daugumai val
džią panaikinant Rodezijos ka- 

i riuomenę. “To niekad nebuvo 
ir niekad nebus”,' atsakė pralie

Bendras Pabaltiečių Komite
tas Washingtone, kurio pirmi
ninkas yra dr. K. Bobelis, vieną 
savo posėdį paskyrė aptarti Jau
nimo žygį į Washingtoną. Posė
džiui vadovavo dr. J. Genys, ku
ris, pavaduodamas dr. Bobelį, 
tam komitetui pirmininkauja. | 
Buvo atvykęs ir Viktoras Nakas,

įvairiose vietose primenama 
priespauda Lietuvoje, pvz. apie 

^išmetimą 7 moksleivių iš Vie- 
je už 

Vatikano
jis nenori nieko bendro turėti, jis yra pasiryžęs žings-j ]0pijįm0 darbai nepadeda. Jų smala prie teisingų 'nuolio mokyklos Vilniuj
niuoti vienas, negu pakęsti melagį, meluojanti per akis. 
Reikalas dar labiau komplikuojasi, kai susidaro visa me
lagių šaika ir susitarę meluoja per akis.

Melams neteisybei ir nedoriam elgesiui keliągalėsi- 
me užkirsti, jeigu išmoksime nustatyti faktus. Visų ne
sutarimų neivengsime, bet gerokai juos apšlifuosime. 
Kai mes vakar rašėme “Įvažiavo į akligatvį”, tai iš vieno 
dalyvio, mėgstančio teisybę pasakyti ir pasakyti į akis, 
girdėjome daug įvairių ginčų, vykusių Dainavos suva
žiavime. Ten, kaip atsimename, suvažiavo Lietuvių Fron 
to Bičiulių nariai, bendradarbiai ir pritarėjai. Suvažia
vimą suruošė patys ištikimiausieji frontininkai, bet pa
sitarime dalyvavo ir šiaip mažiai apie politiką ir dar ma
žiau apie frontus nusimanantieji geri Amerikos lietu
viai.

Kad Dainavon .suvažiavusiems, frontininkams ne vis 
kas taip sklandžiai ėjo-, kaip kai kurie būtų norėję, kas
dien vis iškyla viešumon. Mes žinome, .kad suvažiavu
siems frontininkams labai nepatiko JAV Lietuvių Bend
ruomenės reikalai. Šiendien kiekvienam aišku, .kad,fron
tininkai, jeigu jie nepakeis dabartinių “viską žinančių ir 
viską galinčių” vadų, tai Amerikos-lietuvių į vieną Bend
ruomenę nesuorganizuos, šiandien visiems aišku, kad A- 
merikos lietuvių tarpe yra dvi Bendruomenės. Vienu vis 
dar tebevaldo frontininkai, o antrąją valdo patys lietu
viai- Viena Bendruomenė kiekvieną dieną, randa vis dau
giau sunkumų, o antroji, kad ir labai lėtai, vis užima di
desnius lietuvių sluoksnius. Jeigu antroji turėtų pirmų
jų energiją ir akiplėšiškumą, tai ji jau būtų sutraukusi į 
savo eiles daug Amerikos lietuvių, bet jie laukia ir tiki
si, kad origanizacija savaime susiorganizuos. Savaime 
didelės organizacijos nesusikuria, bet savaime mažos 
baigia iširti.

Barzduko sukurtos Bendruomenės Irimo procesas Jeigu jis tuos šmeižtus būtų išaiškinęs, tai Dainavos va
jau seniai prasidėjo. Vadai manė, kad pastačius Algį-dovams būtų buvę sunkiau baigti šį klausimą- •

žmonių nelipo, o cementu lietus išplovė. Šiandien jau įta bažnyčios lankymą, 
kingiausieji blogai jaučiasi. Šią dieną ne iš piršto laužia- radii° klausymą./Taip pat leidi
me, bet imame iš įtakingo frontininką^Draug-e pasiro
džiusios korespondencijos apie Dainavos, suvažiavimą. 
Turime galvąje Vakaruose gyvenanti Juozą Kojelį, duo
danti instrukcijas kovai ne prieš lietuvių tautos priešą, 
bet atidaryti frontą prieš pačius lietuvius, nenorinčius 
klausyti frontininkų vadų. Aprašynėdamas Dainavon 
suvažiavusius Lietuvių Fronto Bičiulius .ir suvažiavime 
kilusias nuotaikas, Juozas Kojelis šitaip-rašo:

Su Vytautu (turi galvoje Dr. Dambravą. NR) ant
rą kartą teko susitikti Dainavoje,: Lietuvių Fronto 
Bičiulių stovykloje. Jo charakterį'kiek pailiustruoti 
galėtų toks epizodas: Vienų diskusijų metu pasigir
do pesimistinių balsų, kad gal frontininkams reikė
tų pasitraukti iš Lietuvių Bendruomenės,. nes prieš 
juos leidžiama perdaug šmeižtų. Staiga į priekį išei
na Dr- Dambrava ir pareiškia: — Ar mes turime at
siprašinėti, kad mūsų žmonės Bendruomenei darba, 
aukojasi ir kad visuomenė rinkimuose išreiškia 
jiems pasitikėjimą”. Plojimai* diskusijas tuo' klausi
mu ir užbaigė”. (Draugas, 1977 m.- rugp.'26 d., 5

ny supažindinama su Lietuvos 
Bažnyčios kronika.

Išleistas ir šio leidinio papil
dymas, su ilgais sąrašais žmo
nių, kurių Sovietų Sąjunga neiš
leidžia išvažiuoti' pas savuosius 
į JAV. Įdėtos Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir kitų nusiųstos pavar
dės. i laite.

Jaunimo žygio į Washing!oną dėl anglų ir amerūdečią
komiteto pirmininkas, kuris pla- derybillinkų pageidavimo įstirig 
čiai painformavo apie planuoja- fc. Rajoje kūriną valdžią 3U 
mas demonstracijas ir vykdomą] neutra]ia jėga taikai palaikyti, 
organizacinį darbą. Bendro Pa- kariuomenę visiškai eliminuo- 
baltiečiai komiteto-nariai tam žyl jant. - C . ..

čia! painformavo apie planuoja-

gini šiltai pritarė, z pažadėdami 
savo tautybių paramą. Posėdy 
dalyvavo ir kiti lietuvių jaunimo 
veikėjai; B. ždanytė, J. Vaičių-

Bandykime dabar kelis tų- “šmeižtų” panagrinėti, 
kad žinotume, apie ką eina kalba.'Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas Dr. Kazys Bobelis, po ilgų pasitari
mų, kelionių ir telegramų, p asiuntė pinigus Kidirkų ke-

ti Rodezijoje laikiną valdžią. jsu

JANINA MONKUTĖ MARKS

AZIJOS PIETRYČIUOSE
ir

Dr. Dambrava, atvykęs iš Venecuelos, galėjo neži
noti, kiek frontininkai aukojasi Bendruomenei ir kokias 
aukas jie sudeda Bendruomenei ir kiek jie skiriax savo 
mažai grupelei; jam galėjo būti nežinomas ir “rinkimuo 
se išreikštas pasitikėjimas”. Visi šie tvirtinimai yra pa
remti keliaujančio daktaro gerais norais. Jeigu jis žino 
tų faktus, tai būtų nežtėmęs progos svarbiam klausimui 
išaiškintu Dr. Dambrava, žinodamas lietuviško gyveni
mo tikrovę, panašaus pareiškimo būtų nepadaręs. Jam 
pačiam privalėjo rūpėti frontininkų iškelti “šmeižtai’.

kas Juozas 'Gaila- paskelbė,, kad-tai melas, pinigus Kudir- 
kams pasiuntęs jis, iš JAV LB uždo. ALTas paskelbė.če 
kių fotostatus, o.Gaila.jki šios dienps -nerado tos kelio
nių agentūros.adreso, kuriai jis įteikęs čekj-Ttąi buvo pir 
mas didelis melas, bandytas primesti ' Amerikos lietu-, 
viams. Dabar jis vadinama^ šmeižtu. ‘' ’' ■.;v

Bendruomenės rinkimų metu Marqette Parke ir Ci
cero je ‘rinkimus nusprendė “balsavimo kortelės, atėju
sios paštu”, bet tikrovėje kelių .vadų ar jų žmonų įmes
tos i bąlsavimo dėžes. Buvo užvestas susirašinėjimas, 
surašyti protokolai, nustatyti liudininkai ir reikalauta 
šita klausimą viešai ištirti. Visi dokumentai buvo paimti, 
klausimas neištirtas ir paskelbti frontininkams naudin
gi rezultatai. Buvo nutylėta ir pateisinta klasta. Dabar 
skelbiama, kad tai esąs šmeižtas prieš frontininkus.. Jei
gu būtų buvę nustatyti faktai, niekas negalėtų jų kaltin
ti.

Nesusipratimams išvengti, pirmiausia reikia'nusta
tyti faktus, tada bus užkirstas kelias nesamiems šmeiž-1 
tams ir kitiems dideliems nesusipratimams-
SSBMBHCMKSSSSSaHBSnnEMKSMEWWaMMWeMMaMaM

Etiopijos diktatorius 
prisipažino pralošęs

NAIROBI, Kenija. —Ketvir 
tadiėnį čia gautomis radijo ži
niomis, Etiopijos kieto kumščio 
valdovas pulk. Imti’ Mengistu 
Haile Mariam pripažino, kad Jo 
valdomo krašto ginkluotos jė
gos pralaimi kovą prieš Somali- 
jos ir Eritrėjos sukilėlius.

Atsišaukime į etiopiečjus Ma 
riam skatino sulqrusti abiejuose 
frontuose, tačiau' pripažinda
mas, kad “strat^inės. pozicijos, 
būtinai reikalingos vienybei ir 
būsimai revoHudnei kovai, yra 
kas valandą (sukilėlių) paima
mos”. - . ... y-';-

indiros par+iįa
protestuoja |

NEW DELHI. — Bi

Kongreso pailtija ketvfrtaieių 
apkaltino premjero Morarji De
sai vyriausybę, kad norėdama 
išgauti iš buvusių valdininkų 
prisipažinimus korupsijoje, “var 
toja barbariškus trečiojo laips
nio kankinimo metodus”. N

Dabar valdančioji Janata par 
tija norinto sunaikinti Kongre
so partiją ir įvesti vienos parti
jos valdžią.

Kontrastu šalis Indija. Žodiniai eskizai.
(Tęsinys)

Krantinės apstatytos sandėliais, fabrikais ir viso
kiais komerciniais pastatais. Tarp jų įsispraudę vie
nuolynai. Gyvenamieji laivai, vilkikai ir visokiausi ki
tokie praplaukia pro šalį. Kairėj pusėj senoji kara
lių rezidencija, dabar kariuomenės būstinė. Tolėliau, 
dešinėj savo smailius auksinius bokštus į dangų kelia 
šventyklų pastatai. Bokštai, bokšteliai... Ornamentuo
ti thajų stiliaus mediniai pastatai ir modernūs/ dango
raižiai — viskas čia susimaišę. Seni mūriniai eurapie- 
tiško stiliaus namai nuo drėgmės pajuodavę vos lai
kos prisišlieję prie krantinės. Kanalai arba klongai ša 
kojasi į ahi puses.

Praplaukiam sandėlį^ kuriame laikomos paauk 
suotos karalių valtys. Išsižioję slibinai valčių galvūga
liuose. Irklai lyg kariai išrikiuoti šalia. Jos retai bevar 
tojamos, tik ypatingomis šventėmis. Kažkoks tai fab
rikas spjaudosi juodžiausiais dūmais ir troškina apy
linke. Čia dar nėra švaros kontrolės. Kai kur pakran 
tėse pilna tyko medžio sielių. Ten lentpiūvės piauna1 pams pelėsiams, 
juos į lentas, gamina visokiausius išdirbinius ekspor- 
1 i*i.

Valtele! 'Ogus bando žuvauti. Vos nealsimušam 
į prigėrusį išpu ’usj šunį. Priplaukiam Nonburj pro- 
vincojų. Ji žymi ? vo vaisiais ir baltais spiraliniais 
šventyklą bokštais. Visi namai paupyj statyti ant sie-

lių. Kiekviena šeima turi savo-medinį indą vandeniui. Chao-Pay pulsuojanti upė, turinti potvynius ir atoslū- tas nepagarbiau Jis hiėgęs astrologiją. Soduose bokš- 
krepšius žuvims gaudyti ir Valteles susisiekimui. Nan- gius.
buri taip pat išlaiko visos thajų valstybės kalinius sa- 
vo masyviuose baltuose pastatuose.

Balta pagoda išsikiša pro medžius, čia budistu 
vienuoliai meldžiasi. Kiekvienas jaunuolis, sulaukęs 
16 ar 18 metų turi užsidaryti į vienuolyną trims mėne
siams dvasinės stiprybės, pasisemti. Jani nuskuta plan 
kus, duoda oranžinę togą ir Miūdelį. Jis turi pragy-j 
venti iš išmaldos.Mokoma, kad materialinės gėrybės( 
tik laikinas dalykas. Siekiama tobulybės, kad patekus įušo, kuris veš mus į Ayudhaya. Autobusas vėluoja, 
į pomortinį gj’venimą Todėl didelė asmeniškų pajų Priplaukia laivelis-virtuvė. Mūsų laivo patarnautojai

Dešinėj pusėj lapuočių medžių gojus, šakos apli
pę gandrais. Čia jų žiemos rezidencija. Gandrai iš Eu- 

; ropos žiemai vieni pa’raukia į Egiptą, kiti atskrenda 
net į Siamą — Thajų." Tūstančiai jų čia pakraščiuose 
žuvauja. Kiti prieš saulutę kaitinasi, kaip čikagiškiai 
Floridoj.

tai žvaigždėms stebėti. Po neieimės, kurioj karalienė 
nuskendo kanale, karalius nebegrįžo į'šią vietą. Tuo 
laiku karališkos šeimos Mariai buvo laikomi pusiau 
dievais. Apsivertus valčiai, žmonės bijojo ją ištraukti, 
nedrįso prie jos prisiliesti. Taip ir ouskendo vargšė.

Karaliaus pagrindinė rezidencija įdomaus kinie- 
tiško stiliaus. Tai kiniečiu, gyvenančių Thailande, do
vana tolerantiškiems th a j ame. Ir dabar Bangkoke

Pagaliau sustojam prieplaukoj ir laukiam aulo- daug kiniečių, Jie gabūs prekybininkai.

mų dalis eina šventyklų dekoravimui. Klausiu kod< • thajai perka iš jo maistą, nemėgsta' europietiško bufe-Į 
nnmolnmo vhninm I t • • • i • t i _ , i • • •nematome kapinių.

— Matote šį bokštą prie šventyklos. Budistai degi
na numirėlius ir pelenus laiko inde šventykloje su “Ps 
kritu į viršų smailėjančiu bokštu.

Vilkikas prie lyno pririšęs tempia 21 transporli 
nius laivus Ivg garvežys vagonus. f

I ,
Šventykla su pakrypusiu slogu

“še 11” kompanijos ženklas prie gazolino stoties 
doko.

Tyko medžio namai nedažomi, bet tepami atirju

fcis pastatas pMnas miugo dinasfijost •‘porcelanų, 
tamsaus drožinėto medžio, žalia koakubiiių namai 
o jų būta apie 250. Karalius savo vaiką Bepajėgęs sus
kaičiuoti. V . • ? L

Vykstam tolyn į AyudhayaJKelias veda per ryžių 
laukus. Plokšti lyguma, išraižyta kanalais. Kur nekur 
medžiais apsodinti gyvenamieji pastatai. Medžiai su
laiko vėjus, o jų čia stiprių e^ama. Intensyvus karštis, 
žmonės, po didefėmis skrybėlėmis pasislėpę, darbuo
jasi. Rankiniais piautuvėliais ryžius piauna ir į (priias 
krauna. Iš dumblo galvas iškišę žvalgosi pilki va*de- 

tikrai pilve,niniai buivolai (jaučiai) —* ūkininkų traktoriai, frie

i to, kuris serviruojamas laive. įdomu stebėti visą viri- 
i mo procesą. Dviejų pėdų aukščio puodas, susidedąs 
iš dviejų dalių. Jame kokia tai sriuba. Vyras sėdi ap- 

| žergęs puodą, ranka paima ryžius, makaronus, įmeta 
į vieną puodo skyrių, pamerkia metolinį kaušelį, ku
riame sudėti plonai pjaustytos mėsos gabaliukai, po
rai sekundžių pamerkia į kitą, ištraukia, viską įkrato 
į neaiškios spalvos lėkštę, užmeta ant jos pupelių dai/ 
gų, apipila kokiais tai aštriais padažais — šiai ir pa tie

i kalas. Jis toks aštrus, kad neįprotusiam
! skylę išgražtų. Paskui ta pati Jėkštė pamirkoma upės'kanalų ančių ūkiai, čia antys jnodošz kitokias 

mi. kaip mūsų raudonmedžiai. Tyko medis patvarus. vanden.v’.b’l? ,ai išplaunama ir vėl kitam serviruojama.' Hong-Konge. čia jas visas suvalgo, net if odą.
x Atvyksta autobusas ir mus veža į senąją karalių1•kietas kaip pljenas: nepūva, kirminai jo neėda.

Mūsų motorinė, jachta pilna vokiečių, prancūzų ir pi* . kas Čia nebegyvena. Ji išlaikoma,kąip tautos pamink-|dė kraŠJą. Bet 17 šimtmety, burmiečiei, kurie tuo lai
tų amerikiečių. Retas šiaurės amerikietis pasimaiš., 

per toli, per brangu. ' '
Oro šaldytoj kabinoj patogu. Ant denio saules 

spinduliai negailestingai spirgina kėdėse sėdinčiu' 
keleivius. Tolyn į šiSurę daugiau žolių pralenkiau).

Atvyksta autobusas ir mus veža į senąją karalių ’ Privažiuojam Ayudhaya, buvusio įspūdingą thajų 
vasaros rezidenciją Ban-Banin 300 metų senumo. Nie- sostinę. Virš 40 metų absolfufūs monarchai iš čia vab

1 - - ___ _________ i w>a "V-k a » t • v • ♦ V •

las. Europietiško stiliaus rezidencija, sodas, prancūzių ku buvo ypač stjprtis, užėmė Thai sostinę, išgriovė 
kos statulos, šventyklos, poilsio pavilionai prūduose, šventyklas, nukapojo Budoms galvas ir sudegino vj»ę 
Čia tuo laiku gyvenęs karalius, apie kurį susuktas fil- miestą. Karalius pasitrankė | Bangfccką;
mas "Anna ir Siamo Karalius* Tarp kitko, šis filmas
nerodomas Thailande; bfik tai karalius joje pavaizduo (Bus daugiau)
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uKa K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINI CHIRURGU A 

6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 
Medical Building). T«L LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neaūiūepia. skambinti 374-8004,

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Vaiiey Medical Center 
660 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

baigiančios eilės. Trūksta ne tik 
namų apyvokos daiktų, ber ti 
maisto produktų, ypač mėsos. 
Apie pasirinkimą nėra ir kal
bos.

Iš Vilniaus niekur neleidžia'

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchetiar Community klinikos 
Medicinos direktorius 

1938 S. Manheim Rd^ Westcnetior, lū 
VALANDOS: 3—V oaroo a ienomis ir 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL 
TeL: 562^2727 arba 562-2721

Lux.; GI 8-0873

Jąū keli metai, kaip nemažai 
lietuvių vyksta aplankyti rusų 
okupuotą savo kraštą Lietuvą. 
Ten okupantų leidžiamo “Gim
tojo krašto” beveik kiekviena
me numeryje džiūgaujama su
kokiu entuziazmu atvykę gėrisi, pajudėti, štai Marija pasakoja 
tėvynėje, matomu gerbūviu. Dar norėjusi aplankyti kolūkyje serj 
kartais užsimenama, kad ir tielgančią motiną, kuri j Vilniuj 
netikėliai,' kurie- tariamai I ietu 
vą šnie’žyj, tegul atvažiuoja ir 
patys pr?m tys kokios laimės 
Lietuva susilaukė. Iš čia nuvy
kusi vieną, kitą pasigauną ir pri 
mygtinai prašo apie rusų atneš 
tą “laimę”.pasakyti ką nors tei- kas mėgina iš Vilniaus nelega- 
giamo. Su didžiausiu palanku-' liąi kaip kur-nuvykti. Bet tai 
mu priima tų pasisakymus, ku- djfelė rizika. Be to tokioj išvy- 
rie bent puse lūpų prasitaria ką koj visą laiką bus įtempti ner- 
nors palankaus okupantams ar vai>Kur eini, visur jaučiasi ru
jų patikūnams. Ten ypač bran- siškas okupanto dvokas. Net se
gus iš čia nuvykę koki nors “pa dint kur nors ant suoliuko vis 
žangieji”. Jie ir . neprašomi mintyse — ateis koks nors en- 

1 . ’Tai 
ko ir perdėtai liaupsina okupan kas, kad nieku nenusikaltęs. Kal
to atneštą priespaudą, nes jie tę sukombinuos jie patys. Juk 
kaip apako dar žmogžudžio Sta-! tie šimtai tūkstančių Sibiro kan 
lino laikais, tai taip ir neprare-’ kinių,' daugumoj irgi nieku ne- 
gėjo.

“Gimtasis kraštas’.’ gali kiek ten žuvo iš bado ir nepakeliamo

negalėjo atvykti. Tam į Lietuvą 
ir važiavo? Prašė, tiesiog malda
vo leidimo, bet negavo. O štai 
kitam ten būnant provincijoj 
mirė brolis. Nuvykti j jo laido
tuves leidimo irgi negavo. Kaip

DR. W. EISIĄ-Lib1 A Ab šmeižia šalį, 'kurioje jie nutu-1 gebistos ir tave nusives.
AKUŠERUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedii. WA 5-2*70 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-fOOV buvo nusikaltę. Net maži vaikai

TEL. — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS li?uPsinti iten nuvykusių

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pasai susitarimą

skurdo. Kuo jie nusikalto “vy
resniam broliui T' (

Okupantas apsitveręs mirties 
tvora iš viso neįsileistų jokių 
turistų. Bet ruošiantės užgrobti 

ir kasmet atvykusius sutinka su’ laisvus kraštus, pirkti duonai ar

džiaugsmą, bet dauguma sugrį
žusių atvirai papasakoja ką ten 
matė ir patyrė,

I Vilnių atvežti giminės, kaip

IR. FRANK PT.ECK AS'gėlėmis ir ašaromis. Jie visais; išlaikymui armijos šnipų, jiem
' ’ - L-A *_ ___ • ____A_______ -L* '„..F,. . « . -*

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

PUNTUKAS ANYKŠČIUOSE

okupanto malonės.
P. Venclova

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Brolis i Įduos brolj mirti", — Mato 10:21.
Nėra malonu skaityti tokią grasinančią mūsų Viešpaties pranašystę, 

bet žinokime, kad tai yra parašyta mus pamokyti, kad turi ateiti toks lai
kas, kad Dievo meilė taip atšals kai kurių širdyse/kad jie galės lyg kar
du žudyti savox brolius. Pranašystėse pasakyta, kad Viešpats leis taip 
kaip kovoja kiti, mes kovosime tik prieš didžiausįjį priešą, šėtoną. Pasau
liniai ginklai yra nevien šautuvai ir kardai, bet ir liežuviai ir piktos kal
bos. Savo liežuviais turime garbinti Dievą ir dėkoti jam už įo gerada- 
įvykti trumpai pirm savo karalystės įkūrimo. Ryžkimės, kad nežiūrint to, 
rystes. Ypatingai taip turi būti tikėjimo šeimynoje, gyvojo Dievo baž
nyčioje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? Į tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties7’, kurią gausite ne
moka mat Rašykite: _ ,

F. ZAVIST, 3715 West 66th STREET, CHICAGO. ILL. 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI.

OFTOMETR1STAS
KALBA LIEl’UVIŠKAl 

2618 W. 71 St. TeL 737-5149
’iDerina akis. Pritaikę akinius

'‘contact lenses”
Vai. pagalsusi  tarimą. Uždaryta tree.

ir

OltLEON AS SEIBUTIS 
PŪSLĖS 1R 

rROSTATOS CHIRURGIJA 
3656 WEST 63rd STREET 

YaL antrad. nuo 1^-4 po pietų, 
Ketvirtad. nuo 5—7 val.' vak.

- Ofiso teitf.: 776^2380 
_ r«au|ds rez. relefu 4*0-^545

būdais stengiasi sudaryti jau- j labai reikalingi doleriai. Jie juos 
kiasnę viešnagę. Bet jeįjr nore- j graibsto kur tik gali ir kaip ga 
tų jie negali nuslėpti -okupanto j n. Plėšia net už dovanų siunti- 
priespaudos ir nedateklių.^Dau-" nėlius.
guma grįžusių parveža liūdnus i Giriamasi, kad ten nemoka- 
įspūdžius apie ten esamą pade- mas gydymas, štai ką pasakoja 
tį. Prie krautuvių vis dar nesi- ten besigydžiusi moteris. Į ligo-

Trys Modemiškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta
Tel. 737-8600
Tel. 737-8601

CRANE SAVINGS and Loan Association

Musu karinės pajėgos 
unijuojamos?

Kaip'jau buvo anksčiau rašy
ta,' Kongresui yra įteiktas įsta
tymo projektas S-274, kuris

EUDEIKIS

bk. VYT. TAURAS
^XOYTOJAS IR CHIRURGAS 

Betacha prąknka, spec. MOTERŲ ligos 
ūti»as 20^2 WJsST 59th 6TKEET,.

Jei.,PR 8-1223 t...
orfebįyAL.į pirrm/ anirad.^ irečiad, 
ir pthkl. 2-4^ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais ž-4 vaL popiet ir kitį\jaiku 

" r Y" pagal susitarimą.

At

nine pateko būtino reikalo ver
čiama. Į Nepriklausomos Lietu
vos statytas Kauno klinikas ga 
Įima patekti tik per dideles pro
tekcijas ir kyšius. Minimai mo 
teriai reikėjo padaryti sunki 
inkstų operacija. Norėdama pa 
tekti žinomo daktaro globon, į 
voką įdėjo porą šimtų dolerių ir
padavusi daktarui paprašė, kad ’ draudžia mūsų karines pajėgas 
jis ja paimtų savo globon^Dak- .organizuoti į unijas. Tuo reika 
taras voką priėmė ir viskas ’tvar ' lu rašiau Illinois "Senatoriams 
koj. Po operacijos dar ilgesnį Adlai E. Stevenson ir Charles 
laiką reikėjo išbūti ligoninėj. Iš H. Percy laiškus, kad jie balsuo 
gulėjo 3 savaites ir nė karto ne; tų už šį įstatymo projektą, 
buvo apiplauta. Net ir po opera 
ei jos likę nešvarūmai ant odos 
dar stovėjo.'Jau ir pati jautė; 
savox nemalonų “kvapą. Kelis 
kartus prašė išmaudoma, bet 
niekas nekreipė dėmesio. Tada 
artimieji pardavė suknelę ir ba
tus.-Gautus pinigus padavė slau 
gei ir paprašė, kad ją apvalytų. 
Buvo nuvesta į vonią ir gerai 
išmaudyta. Po to ir visa liga pa
lengvėjo..*.

Reikalingų vaistų be kyšių 
irgi negausi. Piliulės, kurių nor 
mali kaina po pora centų,parda
vinėjamos po rublį. Bendrai, 
tiek "kasdieninio gyvenimo svari

GAIDAS - DAIMIE
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
| Senatorius A. E. Stevenson, 
[ atsiliepdamas laišku Pranešė, 

kati gausybė prašymų yra už- j 
plūdusi Kongresą, prašant leis | 
ti mūsų karines pajėgas susior- ,1 
ganizuoti į unijas. Taipgi šiuo | 
laiku ir įstatymo projektas S-į j 
274 yra diskutuojamas Kongre-1?
se.' • \

■Sen. Stevenson sako, kai įsta- ( 'i 
tymas atsidurs senato visumos • 
svarstyme, tuomet jis atsimin-,

• siąs mano interesą šiuo reika-; 
lu.*

let: YArds 7-1741-1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. TeL LAfayette 3-1 0S3 
Nemokamai vieta automobiliams ' '

Mo k ima 4 mėty '
Certifikatams.

Mažiausia SSJDOC 
ar daugiau.

perkraustymai

TeL WA 5-8063

£

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1KSTS TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

savisaugą Į nežinomus pavojus!j
J. J-tis.

rįf Mokama 1 maty 
/2 7U Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
• ar daugiau.

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

Taupmenos padėtos j reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — i&PP .dienus. Trečiadieniais už
daryta.

Chicago*

’ V

f

AMBuLANCt 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE.

Apdraustas parkraustyma, 
iš fvairlv atstumu,

ANTANAS VILIMAS
Tai. 376-1882 arba 376-5996

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

GEORGE F. RUDAIINAS
3319 So. UTUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139

BUTKUS - VASALUS
1445 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: ULympic 2-1003

A long-neglected energy source is now being tapped on dairy 
garais around the country.

It is, clean energy; and best of all, It fc free I j
The energy comes directly from the cows themselves to the 

form of body beat
’Milk, when it comes from 

ihe cow’, is about 98.6’ F. It 
must be cooled quickly to 
about-38® F. to prevent spoil
age. What happens -to the 
heat that is. extracted from

1 SOPHIE BARČUS j 
j RADIJO iEIMOS VALANDOS j 

Vi*o« p ros rimo* *1 W0PA.
1490 kIL A. M.| V •-

' Ll«twly kalbi: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popet — Šeštadieni 
Ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9-30 
vat tyto.

TalaL: MEmlock 44413

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, ILL. 40629

0>THOPEDAS-PROTEZISTAS 
. Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
f dažai. Speciali pagalba kojoms. 
• (Arch Supports) ir L t.

2850 West 63rd St., Chicago, ill. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST *3ra bTRfefe]
Telefonai; PR 3-6833 ir PR* 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene D rishi y krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy, Oak Lawn, 

Tai. 499-1318

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Iš senatoriaus Charles H. Per- x 7 <■y ligšiol atsiliepimas nesulauk, 
besniuose reikaluose, tiek ligo-į tas ir jo nusistatymas nežino-i 
je viskas paremta "kyšiais. Prie • mas. Daugeliui atrodo, kad ka- 
ubagiško atlyginimo stengiasi į rinės pajėgos-kokios nors paša- 
prisjkombinuoti - kaip kas. gali. • linės unijos negalėtų būti vąl- 
Laįmingi tie, kurie iš laisvojo domos, nes tai išstatytų mūsų 
pasaulio gauna siuntinius. Var
gas tiem, kurie gyvena tik iš

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GP.ovehill 6-2345-E

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

JCova? Bodie* Now Heat

IO

Laidotuvių
Direktorių

Associacijoa

ANTANAS M. PHILLIPS
TUMA5 IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

8307 So. L1TUAN1CA AVENUE, Phone: YArds 7-3401

m the past lt has been 
blown toto the air from the 
bulk milk cooler’s air-cooled 
condenser. Now, however, tt 
can be used to heat water.

Equipment to do just that 
Is being manufactured by 
Dairy Equipment Company, 
division of DEC Interna
tional, Inc^ Madtoon, Wfcowi- 
sin. It is called the Dari-Kool 
Therma-Stor energy recovery 
system.

In this system, the bulk 
milk cooler's condenser is 
cooled with water, rather 
than air. The water fc thus 
warned fthd fc stared to

-------------- - -į 
tanka to the milk house. The; 
water can be used for clean
ing the milking machine sys
tem, the niHktoi parlor and 
the milk house itself.

For every gallon of mfik; 
cooled, a gallon of 110e wa-j 
ter Is produced. The Thenna- ‘ 
Stor can also -produce water 
of 140* to 190* for washing 
the milking machines and 
cooler. i

The payoff comes when the 
dairyman receives his elec-/ 
trie bUL The new energy re
covery system can pay for It
self within two years, just* 
from the reduction to use of 

ų electricity. s |
The Therma-Stor can also 

be used to butcher shops, 
‘ supermarkets, air-conditioned 

restaurants and other places

New High-Fiber Cereal—Delicious and Nutritious
Concerned about enough fiber to your diet? Try a delicious 

new hish-fiber, cereal that's on your grocer's shelves now. 
Kellogc's Cracklin’ Bran cereal is fortified with ten important* 
vitamins and minerals, making it a nutritious, fiber-rich ad- 

. dition to many recipes Ikce Crunchy Bran Jumble. So simple 
to make, this snack mix has a flavor that will keep ’em 
munching. And the Cracklin’ Bran cereal adds a rich nutty 
flavor and crunchy texture that’ll make this “fibcrific” recipe 
one you'll serve again and again.

CRUNCHY BRAN JUMBLE
3 eop^ Cracklin’ Bran cereal
1 cup cocktail peanuts
I cup thin pretzels

H cup margarine or butler, 
melted >

Measure cereal, peanuts and pretzels into 13 x 9 x 2-lnch 
pan. stir together remaining ingredients. Pour over cereal 
mixture, stirring until well-coated. Bake at 375* F. about 15 
minutes. Oool on. pan, store in tightly covered contatoex.

Z teaspoons Worcestershire J 
sauce ’ 'į

54 teaspoon ground oreraxio .
1 teaspoon onion salt 
1 tablespoon sesame seeds ’

į

STEPONAS 0. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hiila, DL 974-4416

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdi 7-1111
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Brighton Parkas i
Namu savininkai vieni 

k i iems padeda

l>r.^bton parko Namų Savinin
kų Draugija ir toliau aktyviai 
re škiasi. feių melų .rugpiūčio 7

X015 šioje draugijoje būta 
! hnksinomų apraiškų, yra ir 
i liūdnesnių, daug mielų narių šį 
; metą bus Minegalav^sveikatoje 
ir tmejo taisyti sveikatą ligo
ninėse, Meni susveiko, ir džiau
giasi g\ ve niniu, o kiti dar turi 

* gvdvtis namuose. Paskutiniu lai
ku bu\o sunegalavęs ir turėjo 
gydytis ligoninėje pats ligonių 
lankytojas, kuris šiuo laiku 
sveiksta savo namuose.

Dar liūdniau, kad keletas ge
rų narių yra iškeliavę amžiny- 

1 bėn. V isi buvo aplankyti ir už- 
i jausti moraliai bei paremti kiek 
materialiai visiems įinkime 
geros sveikatos/ Draugijos val- 

) dyba sutartinai dirbdama, atlie-

vusara laivo suruošia antra i
‘ . .. . • - KJ

gužiuė, kui i praėjo su stebėtinai } ’ 
geru pasisek'inų, narių ir svečių 
atsilankė ap e Salėje ne- •
liūtų sutilpę, jei ne sodelis. Die
vui s davė 
šilta, nei per šalta, \isi buvo- 
linksmai ir gerame ūpe, links
minosi ir dalinosi mintimis die
nos ak t Haliniais reikalais.

Virtuvė tikrai atliko savo Pa“,’[<a s-ivo į 
skirti lietuviškam skoniui, kurį (arn^lt‘i namų remontolirbuū 
paruošė energinga parengimų se, nes narįy tarpe yra gerų ama- 
\adovė P. Stasė Palekienė sų pa- kurie nariams mielai pa-
gelbininkėmis P. Strumskiene ir 
P. Šeduikiene.

Gausų ir turtingą laimės su- . Linkime visiems geros sėkmės 
linį puikiai pravedė P. M. Paliu- 
lienė su panelėmis Juodytėmis.

Barą aptarnavo P. Jadvyga 
Tamasevičienė, Marta Gydąs, V. 
Leikus ir P. Jokūbaitis.

Svečius priminėjo P. Juodis. 
Padėka priklauso laimės šuli
niui fantų rinkėjams, o daugiau
sia tai mieliems fantų aukoto
jams, kur visiems valdybos na
riams, sutartinai dirbant, gegu
žinė gerai pavyko, su gana gra
žia suma pelno.

Pažaislio vienuolyną?

— A. Martinkus iš Gage Parko 
apylinkės tapo Naujienų prenu-

— Korp! Nęo Lituania išvyka 
bus rugpiūčio 27-28 Tabor fauno 

Suvažiavimo 
programoje bus taip pat simpo-

paskirtį: nariams pa- nieratorium, užsisakydamas jas je, Sodus, Mich.

tarnauja. Dėl informacijos ga
lima pasiskambint tel. 927-2351.

ir vėl iki pasimatymo.
V. Galeckas

— W. Germantas iš Gulfport 
apylinkės, St., atsiuntė tokį laiš
ką: “Matau, kad mano prenume
rata eina prie pabaigos, tai ne- 

i laukdamas jūsų raginimo siunčiu
Parengimui įpusėjus, pirm. V. $35 čekį — $30 prenumeratai ir 

Paliulis padėkojo svečiams už penkinę Naujienų paramai, lin
gu ūsų atsilankymą, paprašė vai
šintis ir linksmintis. Ir kvietė at
silankyti j rudeninį banketą, ku-J dai ir visų lietuvių gerovei”. Dė- 
ris Įvyks šioje stlėje šių metų kui už ankstyvą prenumeratos 
lapkričio 19 dieną. ’pratęsimą ir už auką.

kėdamas, kad Naujienos eitų 
daug, daug metų Lietuvos nau-

Importuoti kristalai, porcelianiniai servizai, gintaro karoliai 
ir žiedai, China Rosenthal ir kitos dovanos.

Perkam pašto ženklus bei monetų kolekcijas.
(Prekybininko Estkos šeimos vedamas biznis)

P AT R IA C 0. ./ ū ..
4207 S. Sacramento (kampas Archer ir Sacramento)

“TeE 247-W8T r?'~' ~~ "

LIETUVOS'AIDAI
Penkt. 9:30 - 10:00 v. v. - 1490 AM 
Sest. 8:00 - 10:00 v. v.. - 106.3 FM 
Sekmad. 9:30- 10:00 v.r.- 1230 AM
Veda K. BRAZDŽ10NYTĖ

2646 W. 71st Street, Chicago, Illinois 60629 
Telef. - 778-5374

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS šiemet suėjo 63 metai. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmojo 

Amenxot lietuvių aienrueio steigėjus bei HetuvliXot fpaudor pirmu 
aus Ir atliekant bfitfnax pareigu andEinam Ūetuvybėa išlikimui ikel- 
Hamas Naujienų platinimo njua. *

NAUJIENOS tvirtai stovi fr kovoja už Lietuvai 2r pavergti Uetrrii telrre. 
naidamaa ir neddėdixoc i randėrlui su okupantais ar IfiBo 
tlniaii

^AUJIEKOS palaiko visu Beturiu deaokntlnef gupea, bendru Inrtitu- 
djas ir remia vteq lietuviu bendruosiua darbut bei tikilua.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu diuguma Kala oesimetimo reto 
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose gird Naujie 

* nes vn mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.
Todėl Naujienų vadovybė Ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 

delbdama platinimo vijų kreipiasi { visus Ifetuvius pasekti lietuviško? 
*jpaudos pirmūnų pavyzzftlals užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bėt ir visos Išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir Jos Žmonių gerovei, tiekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesom.
KMNUOJA: ChlctgoĮt fr Kanadoje metama — 530.00, putei metų — $18-80, 

trims mirų — $830, vlonam m6n. $XD0. Klfoee JAV rieteee mefema 
— $26.00, pvsel mėty — $14-00, vienam m4ru — $230. Užalenloe* 
te — $31D0 metama. SusIpdEInlmof alunčląma Rrreltf

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

NAUJIENOS,
1739 South Halsted St 
Chicago, HL 60608

Q SJodčIk dot Naxjlen^ prenxmeritd, lubiHejfnk) 
vajtu« prog« paremdama* lietuviški ^tud<.

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas dvi savaites susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVAROS IR VARDAS ______________ -— ________________

ADRESAS

Htur WAN I tu — M. 
DerbėninkM Raibi*

MACHINISTS 
JOURNEYMEN

Clean, modern plant needs versatile 
machinists.
Excellent benefits include: paid in- 

I surance & pension plan. 10 paid holi
days and other liberal benefits.

Apply in Person 
9 A.M. to 3 P.M.

DURA — CONTAINERS
7300 S. Narragasett * 

Bedford Park. DL
An Equal Opportunity Emplayer

We Need Experienced.
» FITTERS AND LAYOUT MEN 

and Multiple Torch Burning
Machine Operators. Full or Part Time.
Good wages and Working Conditions.

U. S. CUTTING SERVICE INC.
1304 W: 107th St. Call 881-0571

TATE
Namai. Žema — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

Na me i, Žemė — Pardavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prez'dentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

6 mėn., tuo palaikydamas pa
stangas ir prisidėdamas prie pla- ziumas ‘^Žmogaus teisės ir Lietu
ti nimo vajaus. Naujasis mūsų va’\ Pagrindiniais simpoziumo 
skaitytojas p. A. Martinkus yra! kalbėtojais pžkviestLLoreta An-.( 
demokratinio ir patriotinio nu
sistatymo, socialus ir mielai lau
kiamas organizacijų renginiuo
se ar privačiuose pobūviuose bei 
sueigose, priklauso šaulių orga
nizacijos Vytauto* Didžioj o Rink
tinei. Dėkojant už dėmesį Nau
jienoms, gerą žinią apie naują j 
prenumeratorių malonu skelbti 4 
vissiems skaitytojams.

— Ponia Viktorija Kudirka iš 
Marquette Parko pratęsė iš ank
sto be raginimo prenumerotora- 
sto be raginimo prenumeratą, 
savo gerus linkėjimus at- 
mai. Tos apylinkės tautietis už
sisakė Naujienas 3 mėn. tinka- 
mesniam susipažinimui, todėl 
pavardės prašė neminėti. Po $4 
atsiuntė marketparkietis V. Gir- 
dauskas, taip pat Augustas Bar
tulis iš Aurora, H. Dėkui visiems, 
visi skaitytojai prašomi rem
ti Naujienas ir jas platinti, visi 
lietuviai kviečiami su jomis su- 
sipažin ti ir užsisakyfi. Platini
mo vajaus proga Naujienos yra 
siunčiamos susipažinimui 2 sa-; 
vaites nemokamai. - . ' I

Pagrindiniais simpoziumo

drijauskaitė, Vytautas Meškaus
kas ir Mečys Valiukėnas.

— Joana M. Voveryte iš Pitts- 
tono Wyoming klonyje išrinkta 
Pensilvanijos Krepšinio Trene
rių S-gos “AAA” klasės vadove 
ir trofėjos laimėtoja.

— Illinois valstijos loterijoje 
. Bonanza traukime rugpiūčio 25 
' d. laimėjo 27t 203 ir 2117, spal
va geltona. Grand Prix bilietų 
serija yra' pasibaigusi.

MAINTENANCE MECHANICS
For plant in heavy 

metals industry.
Applicants must have well 

rounded mechanical background oJ 
conveyor systems, overhead cranes, 

hydraulic systems and other 
plant machinery.

Welding experience also required.
R. LAVIN & SONS, INC

3426 S. KEDZIE AVE.
An equal onportunity employer

1% AUKŠTO MŪRINIS, 3 miega
mieji. du vonios kambariai, gražiai 
išlaikytas Marquette Parke.

PUIKI PROGA — geležies išdirbi
nių krautuvė (Hardware) su namu. 
Reikia skubiai parduoti. Labai pelnin
gas biznis.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

Insurance, Income Tax ;
2951 W. 63rd SL TeL 436-7878

— Anna Marija Gudžiūnięnė, 
Curie aukšt. mokyklos moky
mo asistentė, yra viena iš popu- 
liariausių asmenų toje mokj’klo- 
je. Prieš pora metu ji ciaug pri- 
sidėjo prie Klounų klubo įstei
gimo. Dabar klubui pnĖTąliso 
vedėjo podėjėjas dr. John Gel- 
šohirho ir keliolika pačių gabiau
sių mokiniui-’jų! tarpe yra Jac
kie Vaikutė ir April Gaidelis. 
Visi klounai turi savo profesi
nius bei scenos vardus. Jie yra 
kviečiami Į įvairių apylinkės or
ganizacijų. renginius, pobūvius, 
parodas ir paradus.1 Tokių pa
vienių ir grupinių pasirodymų 
klubas turėjo virš 80, o daugu
moje jų dalyvavo A. M. Gudžiū- 
nienė. »

— Laura Brazauskaitė iš West 
Lawn apylinkės buvo viena iš 
penkių gavusių American Cancer 
Society stipendiją vasaros stu
dijoms. Jas baigę, visi stipen
diatai kartu aplankė Mokslo ir 
pramonės muziejų.

— Silpnai kalbantiems lietu
viškai, klase bus prie šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
Clevelande. Mokslo metai pra
sidės rugsėjo 10 d. 8:45 vai. ryto 
ir bus kiekvieną šeštadienį tuo 
pat laiku Nuolatinės Pagalbos 
parapijos patalpose. Rugpiūčio 
27 d. 9 vai. ryto ten registruoja
mi mokiniai į mokyklą ir vaikų 
darželį, taip pot bus pataisų eg
zaminai. Informacijas teikia 
mokyklos direktorė V. Auguly
tė, tel. 481-0053.

— Kiekvienas lietuvis gali ap
sidrausti gyvybę nuo. $100 iki 
$10,000 Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLĄ) organi
zacijoj. Vaikams ir jaunuo
liams pigi TĖRM apdrauda: 
$1,000 tik už 3 dol' metams; 
Jiems yra ir Taupomoji — En 
dowment apdrauda'aukštajam 
mokslui arba studijoms. Klaus 
kite apie grupinę Akcidėntalę; 
apdrauda...organizacijų na
riams— tik . $2 už $1,000 ap- 
draudą. Dėl šių ir kitokių in-1 
formacijų skambinate Kristi-; 
aai . Austin % Naujienos 
TeL 421-6100.

’ n > • “'
Autobusai f Lietuviį Tau

tinesT kapines Jeis sekmadieniais 
nėmbkarii&i iH Ddrbo TJienoš 
Nuo Arčher^AveJ ‘‘ii* Harlem

2 vaL popiet Sustos prie .^3- 
čl^s ir Archer^ Summit Is/ kar 
pinių.paskutinis autobusas išeis 
4:30 vaL p. p. Informacijų, tei
raukitės kapinių raštinėje. Tel. 
458-0638. (Pr.)fS^

; • Vytautas F. BeHajus suda
rė rinkini straipsnių iŠ lietuvių 
gyvenimo bei buities ir papro
čių 2-je Nepriklausomybės de
kadoje. Dalis tų straipsnių bu
vo lietuvių spaudoje apie 1930 
m., dalis liečia Lietuvos žydus. 
Iliustruota knyga anglų kalboj, 
pavadinta “Ona”, bus išleista 
folkloro žurnalo Viltis 36-se me 
tinėse rugsėjo 22 d. Iki tol užsi
sakiusiems knyga kainuoja 2.50 
dol., vėliau kainuos $4. Užsaky
mus prašoma siųsti dabar: V.F. 
Beliajus, P. 0. Box 1226, Den
ver, CO. 80201. j(Pr.)

t Raganosio snukis bei nosis 
baigiasi vienu ragu. .1848 m/Pie- 
tų Afrikoj buvo pušautas raga
nosis, kurio rago didžioji kreivė 
turėjo virš 62 colių ilgio, o ma
žoji virš 22 colių. Keista, bet tai 
buvo raganosių patelė. Nepa
tvirtintomis žiniomis vienas ra
ganosis turėjo ragą su. 81 colio 
ilguoju išlenkimu.

SIUNTINIAI J LIETUVA.
Cosmos Parcels Express Corp.

MAROUrm! GIFT PARCELS SERVIC1 , 
1301 W. 4Wh St, Chlcpe, III. «O627. — T.l. WA 5-2737

Se. Ft, Chicaffe, HL 6060*, — T»L 2544229 '

MARU A N0RETKTENE
2608 Wert SL, Chicago, HL 60629 • TeL WA M787 

Dideli* p»«lr1f»kfl’M» »»ree rOUe* Jvilrlv
MAISTAS IS IUROFOS SANDiLIŲ. * '

Mechanics
SET—UP 

MECHANICS
Punch press & fabricating 
chanics.
Excellent benefits include: 
surance & pension plan. 10 
days and other liberal benefits.

Apply in Person 
9 AM. to 3 P.M.

DURA — CONTAINERS
7300 S. Narragasett 

Bedford Park. I1L
__ Equal Opportunity Employer

BUDRAITIS REALTY
line me-

paid in- 
paid holi

Įvairi apdrauda — INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS — paren kam 

nuomininkus

4243 W. 63rd St, Chicago 
Tel. 767-0600.

, PERKAMI GERI NAMAI
10 BUTŲ tvarkingas mūro namas. 

Apie $22,000 metiniu pajamų. Nau- t 
jas stogas gazu šildymas ir elektra. 
Galima mainyti į vieną arba dviejų 
butu namą Marquette Parke, o pini
gingam pirkėjui kaina — tai atradi
mas.

2 BUTU gelsvų plytų 18 metų mo
demus namas ir ekstra didelis mūro 
garažas, įrengtas beveik kaip trečias 
butas gražiam, sausam beismante. 
Daug kitų priedų, greit galima užim
ti, vertas $60,000. '

BIZNIO PREKYBAI, restoranui ar 
ofisui didelis patogus mūras ant pla
taus sklypo Marquette Parke. $42,900.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar
quette Parke; '

7 KAMBARIŲ gražaus mūro, labai 
švarus bungalow ir 2 auto mūro ga
ražas. Naujas šildymas, elektra. Arti 
Paramos. $24,400.

An

ELECTRICIAN
MAINTENANCE

For plant in heavy metals 
industry.

Steady employment with all 
company benefits.

, . MUST BE EXPERIENCED 
MUST READ.-WRITE AND SPEAK 

.ENGLISH.
R. LAVIN & SONS, INC. '

? 3426‘S. Kedzie Ave., Chicago.
y CEoual Opportunity Employer)

REIKALINGAS i BALDŲ? APMUSIJĄS
IR MEDŽIAGŲ KEPĖJAS.

Turi .būti r pajėgus šiek tiek, kalbėti 
ir suprast? angliškai. Kreiptis asme
niškai^ pirmadienį 9 vai. ?3^>- , .M. :

. ^2624 W, Di^ęy^ y

L:E / REIKALINGI METALO - 7
SUVIRINTOJAI - WELDERS \ .

Norimi ttik patyrę. Skambinki t ė-/ar
ba kreipkitės i Mr. J. Bonafide.

Skambinti angliškai, tėl. 366,4800.
< ABEIL-Howe.CO. *

7747 Van Bur^n ‘
. 4 ForestTark, UI. .. , .. <.

REIKALINGAS MAŠINISTAS
Operuoti Gisholdt - turret lathe Rei
kia mokėti skaityti braižinius ir nu- 
sistatinėti sava mašiną. Skambinti 
arba kreiptis asmeniškai į Mr. * J. 
Bonafide. Kalbėti su juo angliškai 

tel. 366-4800
ABEL - Howe CO.

7747 Van Buren 
Forest Park, BI

HELP WANTED — FEMALE 
parbinjnkjv Reikta 

D AN

• EXPERIENCED
SEWING MACHINE

OPERATORS
HOWARD ' 263-6700.

ASK FOR LENKA

REIKALINGA NAMŲ IR
VAIKŲ PRIŽIŪRĖTOJA

Gyventi privačiame kambaryje su' TV. 
Geras atlyginifrias. Rdikalingos re
komendacijos, reikia suprasti ir kal
bėti angliškai. Šiaurvakarių apylinkė, 
gera transported j a. Teirautis ang-p 
iškai vakarais ir savaitgaliais

Tel. 476-6151

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę Ir Darbininkię

WE NEEDS TAILORS
AND

SEWING MACHINE OPERATORS
for Leathers and Suede garments.

Full or part time.
Best pay. paid Holidays.

2950 W. 63 St Phone 925-1973

RENTING IN GENERAL* 
N u e m o «

BRIDGEPORT'S išnuomojamas bu
tas, 5 kambariai. $110.00. Telefonuo- 
ti 523-0276.

MISCELLANEOUS 
IvalrOe Dalykai

Atdaras apžiūrėjimui
Lemonte sekmadieni,

rugpiūčio 28 d. 1-5 vai.
905 PORTER — Patrauldus Split level 
stiliaus su 3 miegamais, 1^4 vonios, 
salionu ir įrengtu žaidimu bei poilsio 
kambariu, centriniu vėsinimu ir vir
tuvės reikmenimis, žemi mokesčiai, 
parduodamas už $59,500.

1G29 HILLVIEW — Profesionalų 
dekoruotas 3 mieg. Split level stiliaus, 
1 % vonios, 2^4 mašinų garažas, cent
rinis oro vėsinimas, virš žemės pa
viršiaus maudymosi baseinas, zvirtu- 
yęsr'rąkąndai. žemi mokesčiai. į

• Kaina $66,900.

PECK REAL ESTATE
^^1$^Maįn St,..Lemont HI.__z

. Tel. 257-5883

PUIKUS ^mūrinis hung,, arti bažny
čios Marquette Parke. Reikia greitai 
plarduotr

Šimaitis^RE, teL 436-7878
palikimas.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
> Nuosavybės —kitur

FLORIDA'S MACKLE BROS. INC. 

A famous name In Southam Building 

Regional Office Cameo Tower Build
ing " ■ ■ • ' .

7234 West North Avenue 
Elmwood Park, Hlinote 60635 

Area Code 312 771-8200 

ANNA DOCHES
Lithuanian Representative

UETLWIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Liko)

Dažo namus Ii lauko fr IŠ v tea ui, 
Darbai garantuotas.

Skambinti YA 7-9107
•STASYS ŠAKINIS
__ - *

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 
Chlceęo, |||. 60632. Tel. YA 7-5990

PERSONAL
Asmeny Ieško

IEŠKOMA VYRESNIO AMŽIAUS
, MOTERIS

dirbanti arba pensininkė prižiūrėti 5 
kamb. but^ su vienu gyventoju. Duo
damas veltui kambarys su teise nau
dotis viso buto patogumais.

Teirautis teL 776-1518 f

PARSIDUODA Watchmaker Bench 
with cabinets and staking tools. , 
<947 So- Washtanaw RE 7-2877 J

FIGHT HEAPT DISEASE

FUND

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontą*

ELECTROS {RENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
DlrJju Ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Av©.
 Tel. 927-3559

62—80 NL AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
f Tiktai $98 pusmečiui - auto mobili o 

Liability apdraudimas pensininkams 
Kreiptis . - x 

A. LAURAITI S
4645 So. ASHLAND AVE. 

523-8775 . v

LAIKRODŽIAI Ir BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas - 
2646 WEST 69th STREET
TWL: REpubilc 7-1941'

M. I I M K U 5 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 5; Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokį blankai 

h

PERRY PLAZA MOTEL 
1007 P»rk Av«, Hot Spring*, Ark. 

Alberta* Ir Kattuti Rožėnal, Sav. 
Kambariai ir kitchenette vienetai. 
Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas, raliams žaidi
mo aikštelė.) Galime rezervuoti t*L 
501-623-9814.

Didžiausios kailių 
pasirinkimas

PM Tiealstelj 
t fItataTj tauitataki 

' Chio«<o>
^jLNORMANĄ 
/AŽAlBURŠTEINA

(įitaigai) ir 
677-8449

185 North Wabaah Atvoo

BEST THINGS IN UFE

1^11 Frank Ze poll*
W.TSm St

GA 4-8654
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