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priešingų šal;

Pranas ir Algirdas Bražinskai-praeitą trečiadieni lietuviu spaudos atstovams ir Vliko nariams, papa
sakojo, kaip jie išvyko iš Turkijos ir kokiu būdu jie atvyko į Ameriką. Pirmame Naujieny puslapyje 
yra korespondento Jono Gaidžio pranešimas apie -Bražinsku pirma susitikima su lietuviu spaudos at
stovais. . ’ ~‘

;. WASHNGTONAS. — Prezi
dentinių, kandidatų “kovai” karš- 
tėjant, -kandidatų priešingos ša
lys stengiasi surasti būtų ir nę- 
būtų.nusikaltimųGirdėtis^ kad.
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JUGOSLAVIJOS IR JAV SANTYKIAI
BEREIKALINGAI TEMPIASI j

BELGRADAS, Jugoslavija. —JAV ir Jugoslavijos santykiai i 
paskutiniu metu pradėjo įsitempti dėl bereikšmių mažmožių. Rei
kalai įsitempė praeitais metais, kai Laszbo Toth, tapęs JAV pi
liečiu, neatsisakė jugoslavų pilietybės. Jis buvo apkaltintas šni-J 
pinėjimu, Tito policijos suimtas ir pasodintas 7 metams kalėjimam r
Vėliau jis buvo išleistas ir išvažiavo užsienin.

Jugoslavijos vyriausybei lai
bai nepatiko Zagrebo; grobikų 
reikalas. Tito norėjo, kad visi, 
penki būtų atiduoti jam. Jis būr 
tų greitai visus nuteisęs. Tuo 
tarpu amerikiečiai., iš prancūzų 
juos rengia
jiems- teismą. Jugoslavijai pa
kenkę lėktuvo grobikų praves
ta propaganda. ; {-

Atominio šantažo pavojai 
LONDONAS. — Komisija iš 

16 žymių mokslininkų perspėjo 
britų parlamentą, kad teroris
tai pasigrobę iš: atominių jėgai-

j nių plutonium gali lengvai pasi-

Neteisėtai apmokėjo
’ti atominiu šantažu. Tapati, va-I 
džios paskirtoji komisija dar 
pastebėjo, kad “pakankamai ga
bi ir ryžtinga grupė gali sabo
tuoti aominės energijos gamy
klas (jėgaines) paleidžiant į 
orą didelius kiekius radiacijos.

PATARĖ VENGTI OKUPANTO AGENTŲ 
IR PARSIDAVUSIŲ LIETUVIU

Spaudos konferencija buvo Įdomi, atnešusi 
dauq šviesos įvairiais klausimais

NEW YORK. N. J. Praeitą vakarą, rugsėjo 22 dieną, New 
Rochelle miestelyje, Kęstučio Valiūno rezidencijoje įvyko Bra
žinskų susitikimas su lietukų spaudos atstovais ir Vliko nariais, 
— telefonu praneša Naujienų korespondentas Jonas J. Gaidys. 
Bražinskų pranešimo pasiklausyti ir juos įvairiausiais klausimais 
apiberti- susirinko virš 30 New Yorko apylinkėje gyvenančių 
lietuviu

dar Atstovų. Rūmuose respubli
konų lyderiu, beatostogaudamas s 
Floridoj netoli Orlando, Disney 
World, priėmęs netiesiogiai U. 
S. Steel bendrovės “pašalpą” — 
bendrovė, apmokėjusi Fordo , ir 
šeimos kelis kartus atostogų iš-

■ laidas. :
Tokias prezidentui ■'kenkian- 

' čias žinias paskleidė U. S. Steel 
bendrovės kaikurie tarnautojai. 
Baltųjų Rūmų spaudos sekre
torius sako, .kad prez. Fordas ne
mano, jog tai būtų didelė “dova
na”.

Gub. Walkerio 
palikimas Įpėdiniui
Illinois, valst. kontrolierius 

George W. Lindberg pareiškė, 
kad dabartinis gubernatorius 
Walker “užtaisė terminuotą 3100 
milijonų bombą” savo įpėdiniui, 
visvien kas jis bus — respubli
konas Thompson ar demokra
tas Howlett. Vien medicinos pa
galbos (Medicaid) srityje Wal
ker biudžetą “nubiudžėtinęs” 50 
milijonais dolerių.

Gubernatoriaus spaudos sek
retorius Mark Clark atsakė, kad 
“jokios terminuotos bombos nė-

Idonezi joj perversmas nepavyko
JAKARTA. — Valdžios /ofi

cialiu pranešimu, suėmus ketu
ris disidentus buvo sutrukdytas 
pasikėsinimas nuversti Indone
zijos prezidentą Suharto ir pa
keisti jį buvusiu viceprezidentu 
Mohammat Hatta. Pats Hatta, 
ištyrus, kad jis suokalbyje neda
lyvavo, buvo paleistas. Suokal
biui vadovavęs buvęs agrikultū
ros departamento valdininkas, 
dabar kažkokios mistiškos orga
nizacijos Javos saloje galva Sa- 
wito Kartowibowo.

šilteshis
Saulė teka 6:38, leidžiasi 6:48

bų lyderių pareiškė ' protestą 
“rasistinį'‘dokumentą”, kuriuo 
Izraelio valdžia skatinama im
tis griežtų priemonių arabams 
kontroliuoti šiaurės Izraelio Ga
lilėjos srityje: Arabų j lyderiai 
atsišaukė į visus- civilinius tar
nautojus, kad: ateinantį antra
dienį dviem valandoms sustab
dytų visus darbus, tuo* būdu pa
smerkiant Izraelio vidaus reika
lų ministerijos'pareigūno-val
džios įstaigoms. šiauriniame Iz- 
raelyjė. tvarkyti' Yisrael Koenig 
raportažą, kuriame rekomenduo
ja- nutraukt subsidijas,dideles 
šeimas turitnem arabam ir pa
veikti, kad užsieniuose studijuo
jantieji arabai nebegrįžtų. Iz
raelio užs. reik, ministeris Yigal 
Allonta Koenigo raportą pava
dino “mizerišku dokumentu”.

Sprogo trys sviediniai
BREMERHAVEN, ,Vak. Vo

kietija. — Trims Amerikos dar
bo Hawk priešlėktuviniams svie
diniams trečiadienio naktį spro
gus, du vokiečių kareiviai buvo 
užmušti ir trys kiti sužeisti, po
licija ir valdžios agentai tiria 
priežastį, dėl ko Vokietijos ka
riuomenės municijos depo spro
gimas įvyko.

Pasimetusi akcijų
rinka

" t ’ j _ j

Vertybės popierių rinka atro
do paskutinėmis dienomis yra 
pasimetusi, nors ji jau ilgą lai
ką nerodo nusistovėjimo žymių. 
Dow Jones industrinių taškų 
skaičius 21 rugsėjo buvo padi
dėjęs net 21 tašku, o rugsėjo 22 
tie skaičiai pradėjo kristi ir die
ną užbaigė minus skalėje. Ta
čiau Dow Jones industrinių taš
kų skaičius rugsėjo 22 buvo 
1,014.05.

Vertybės popieriai pradėjo 
kristi, atsiradus didesnei akci
jų pasiūlai,, vyriausybei paskel
bus sumažėjusią gaminių pa
klausą. Vargu ir šį kartą akcijų 
vertė ilgesnį laiką išsilaikys tūk- 
stanties taškų aukštumoje.

t Besiplečiančios 
~toyoiBeirute 

ir politinis boikotas, aptemdino 
naujoje Libane prezidento Elias 
Šarkio įšventinimo j prezidentus 
iškilmes. Daugelio buvo many
ta,- kad naujai išrinktas prezi
dentas Šarkis, kad ir krikščio
nių būdamas, sugebės atstaty-’ 
ti taiką Libane, Bet dabar tos 
viltys išblėso, atsisakius iškil- 
mėse dalyvauti parlamento de
legatams musulmonams, Vado
vaujant ministeriui pirminin
kui Rashid Karami, ir civilinio 
karo kairiųjų vadui Kamai Jum- 
blatt. Jie negalės dalyvauti iš
kilmėse Sirijos kariuomenės už
imtame :Chtoura mieste, pasak 
jų radijo pranešimo.

Abejojama taipgi, ar krikš
čionių lyderis Camille Chamoun 
dalyvaus specialioje parlamento 
sesijoje ir tuo pačiu inauguraci
jos’iškilmėse. Tai priklausys 
nuo paskutine minute susidėju
sių aplinkybių.

Jau ruduo
Daugelio nė nepastebėtas ru

duo parėjo trečiadienio naktį* 
rugsėjo 22 d. Parėjo kojas at
šalęs : temperatūra Chicagos 
mieste phie Midway buvo 39 laip
sniai, bet vakariniuose priemie
sčiuose bebuvo 33 ir 32 laipsniai. 
Oho Biuro pranešimu, dviejų me
tų bėgyje pirmą kartą šalna taip 
anksti atėjo, nors Biuras spėja, 
kad ruduo iki mažiausiai spalio 
vidurio bus šiltesnis negu nor
maliai ir žiemos pradžios tempe
ratūra ir krituliais bus -norma
liai. ■ .,r . .

Dir. Moore rėmėjai
ČIKAGA. — Cook apskrities 

pataisos namų dir. Moore ger
bėjai bei rėmėjai, daugumoje 
juodžių bažnyčių pareigūnai, va
dovaujant vyskupui Louis H. 
Fordui, rugsėjo 22 susirinko ka- 
jimų darbo paskirstymo cent
re, • 28-tos . ir Sakramento gat
vių kampe, tikslu paremti at
leistą. iš pareigų pataisos namų 
direktorių Moore.'

Prancūzija bando Sen. Dole neskelbia 
pažaboti infliaciją sveikatos dokumentu

»■

MANILA. — Buvęs pasauli
nio šachmatų meisteri" Robby 
Fisher rugsėjo 2 atsirado Mani- 
loję, kurioje paaiškės, ar jis ga
lės lošti šachmatais su Sovietų 
pasaulinio šachmatų meisteriu

■ Anatolijų Karpovu.
Maniloje Fisheris pareiškė,

PARYŽIUS. ■ — Infliacija 
Prancūzijoje-padidėjo 12% per 
ištisus 12 paskutinių mėnesių. 
Tai jau perdaug, pasak naujai 
’išrinkto ministerio pirmininko 
Raymond Barre.

Kovoje su infliacija ir kitomis

blikonų kandidatas į viceprezi
dentas sen. Dole vengia ir delsia 
viešai paskelbti daktarų išduotą 
pažymėjimą,’ liečiantį jo Sveika
tą. Jis rugsėjo 21 buvo LT. S. 
Capitol- medicinos klinikoje, ku-1

Prancūzijos negerovėmis, Pran-į sveikatą ir išdavė pažymėjimą, 
cūzijos vyriausybė rugsėjo 22Į PasakY-joVšdcretprės,- jis lą pa- 
paskelbė programą, kurioje nu-1 žymėjimą Įsidėjęs Į kišenę ir

rio j e;; daktarai patikrino' sen.

matoma pakelti mokesčius ark
lių lenktynių bizniui bei jach
toms (turtuolių laivams) ir pa
kelti kainas degtinei, benzinui, 
automobilių leidimams ir paja- 
inoms. Visi; asmenys, kurie mo
ka pajamų mokesčių į metus 
daugiau kaip 4,000 frankų (1,- 
000) turės mokėti daugiau mo
kesčių 4-8 procentais.

Iš antros gi pusės, visoms bū
tino reikalingumo prekėms ir 
patarnavimui mokesčiai 1977 m. 
bus sumažinti nuo 20 iki 17.6%. 
Prancūzijos ūkininkai, šiemet la
ba smarkiai nukentėjo nuo il
gai trukusios sausros, bus su
šelpti 1.25 bil. dol-, mažinant 
mokesčius ar- suteikiant pašal
pą. Be to, vyriausybė numato 
sumažinti energijos įvežimą, 
šelpti bedarbius ir mažinti pini
gų kiekį apyvartoje, balansuo
jant su krašto ūkio pajėgumu.

išskridęs^' rinkinių ~ kampanijos 
reikalais..

SenS.Dole ir risi jo rinkimų 
kampanijos padėjėjai žada svei
katos pažymėimo turinį paskelb
ti viešai, bet nei vienas nepasa
kė kada tas bus padaryta.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga prekyboje su Vakarais per 
pirmąjį šių metų pusmetį turė
jo arti S3 bilijonų deficito. Vien 
su JAV, kaip Sovietų statistika 
rodo, turėjo šl.5 bilijono defici
to. _.Iš 31.7 bilijono deficito per

i Jimmy Carteris 
“pervertino” LBJ

WASHINGTONAS. — Buvęs 
Teksas gub. J. B. Connaly, ge
riausias prez. Fordo rinkimų 
kampanijoje- kovotojas, pasakė, 
kad demokratų kandidato į pre- 
židentus gub. Jimmy Carterio 
pastabos apie buvusius prezi
dentus L. B. Johnsoną ir R. Nik- 
soną yra persūdytos ir tai su
darys neigiamą įtaką rinkikų

• Carteris Playboy Žurnalui yra 
pasakęs: “Aš nemanau, kad aš 
būčiau įstatytas į.tuos pačius 
Niksono ar Johnsono galvosenos 
Tėinus, kurie melavo, apgaudi- 

r-fuėjb 1r iškrefH teisybę”.

Brazinskai paruošė ilgą šešių Į 
puslapių pranešimą apie įvykius, 
juos atnešusius į New Yorką. 
Tą pranešimą korespondentas 
Gaidys oro paštu pasiuntė Nau
jienoms, kurios jį atspausdins. 
Be minėto pranešimo, abu Bra
žinskai savo paruoštą pareiški
mą papildė žodžiu. Kalbėjo Pra
nas Bražinskas, o plačiausiai rei
kalus aiškino Algirdas Bražins
kas, Prano sūnūs, gyvenimo kry
žiaus kelius su savo tėvu ėjęs 
susovietintoje Lietuvoje, vargęs
Pietų Šovietijoje, kartu su juo jog jis daugiau šachmatų čem- 
gyvenęs Turkijoje, o dabar at- pionate nedalyvaus šachmatų 
vykęs į Ameriką. - ' Federacijos suruoštose rungty-

Reikia; pasakyvii. kad spaudos npse,. kadangi šachmatų sąjun- 
tonferencijojer-dalyvavo ir lie- ga 1974 m. ateniė“pam pasauli- 
luviškos mokyklos mokytoja nio šachmatų čempiono titulą, 
Birutė, ■’Brazinskienė, jauno Al-, kai jis atsisakė lošti šachmatų 
.girdo Bražinsko žmona. Ji į po
litiką gnažai tesikiša, jai labiau
siai rūpi auklėjimo klausimai, 
tai ji veik visą laiką, tylėjo. Bet 
šnekus Algirdas Bražinskas la
bai gražiai susirinkusius supa
žindino su atvykusiais New Yor
ko lietuviais. Kai laikraštinin
kai. pradėjo jos klausinėti, tai 
atsistojo jaunas josios vyras ir 
pareiškė:

■^4 Birutė yra mano žmona, ji 
kalbų-nesako ir vargu ji čia kal
bės. Ji yra-; lietuvaitė, prieš 20 
metų gimusi Worcester, Mass., 
dabar ji moko jaunus vaikus lie
tuviškai kalbėti, skaityti ir ra-

partiją su A. Karpovu, pagal Fe
deracijos nustatytas lošimo tai
sykles.

. Visi -buvo patenkinti jauno 
'Bražinsko padarytu paaiškini
mu :apie gražią ir sveikai nuau
gusią Amerikos .lietuvaitę.

. Jaunas Bražinskas labai vaiz-is ueuuiLo per jaunas Bražinskas laoai vaiz-
pirmąjį pusmetį deficitas per j džiai.„papasakojo susirinkusiems 
antrąjį pusmetį sumažėjo 

$1.2 bilijono.
iki I apie „gyvenimą “tarybinėje” Lie- 

(tuvoje, apie Bražinskų šeimos 
bėdas ir rūpesčius pavergtame 
krašte, paminėjo apie pasiryži
mą sprukti iš Sovietų Sąjungos, 
apie gyvenimą Turkijoje, pastan
gas iš jos išvažiuoti ir apie gy
venimą Venecueloje. Visa tai 
šiomis dienomis bus paskelbta 
Naujienų skaitytojams.

Kitas visiems įdomus klausi
mas buvo, kaip Jūs čia pateko
te į Ameriką? Amerikos lietu
kai žinojo, kad Bražinskai bu
vo Turkijoje, buvo nuvykę į Ve- 
necuelą, o dabar jau yra Ameri
koje, New Yorko valstijoje.

— Amerikon patekome “per 
kaidą",... pradėjo aiškinti Algir
das Bražinskas. — Iš Venecue- 
los skridome į Kanadą... Atskri
dome į Kanadą... Atskridome į 
Kennedy aerodromą. Ten mums 
buvo pasakyta, kad turime vyk
ti aerodromą... Turėsime paimti 
helikopterį, kuris mus turės nu- 

| gabenti į LaGuardia... Bet mes

Pasaulio banko ribos
WASHINGTONAS. — Pa

saulio bankas metiniame prane
šime nurodo savo ribas, kurias 
negali peržengti banko vadovy
bė. Tos ribos 1977 biudžetiniams 
banko metams numatyta 5.8 bi
lijonai dol.

Beveik ;šešių IMK jonų suma 
yra vos 820 mil. dol. didesnė už 
1976 m. banko biudžetą.

Pasaulio banko valdytojas R. 
S. MacNamara norėjo banko 
skolinimo ribas išplėsti žymiai 
plačiau, pasaulio banko sąmatą 
sudaryti žymiai didesnę, bet 
Amerikai pasipriešinus, MacNa
mara turėjo sumažinti banko 
apetitus.

Pasaulio bankas išdarinėja la
bai lengvomis sąlygomis pasko
las. kartais net pašalpos pavi
dale. ūkiškai atsilikusioms vals
tybėms. neišskiriant net komu
nistinių kraštų.

Aplinkos švaros #dnrrini«fratorius 
Rimolt IL Train nustite Ir kongren4

dideliu Amerika aerodromu ne- 
naudojamai* -uodomt naikinti, žuvys pažįstame ir paklydomė... Ne
turi 17 karty daugiau nuody. nagv^ 
žmogus saugiai gality v«lvy*k *>l0’£ 
pavoĮIngOc. -x. _

pataikėme į helikopteri; tai ban- 
'įėmė1 gatvėm is pasi ekti La Guar-

dia ir “paklydome"... Kai tokia
me dideliame mieste pasimetėm 
ir žinojom, kad laiku į Kanados 
lėktuvą nepateksime, tai aš nu
tariau'vykti į Worcester]... Ten 
nuvykau, pas savo mylimą... O 
'dabar esame atvykę čia pas jus...

Bražinsku pasimetimas sukėlė 
gardaus juoko susirinkusiu tar
ne. bet visi buvo patenkinti to
kiu jo paaiškinimu. Vėliau vie
nas spaudos konferencijoje da
lyvavęs. paklausė Bražinskų nuo
monės apie kaikurių lietuvių pa
sišokimą bendradarbiauti su Lie
tuvos okupantu.

— Visi turime glaudžiai ben
dradarbiauti su lietuviais, bet ne 
su okupantu arba okupantui 
parsidavusiais nelaimingais mū
sų tautiečiais, — atsakė Algir
das Bražinskas, kaip mums te
lefonu pranešė Jonas Gaidyi.



Sufrumointa H Penktosios Pasaulio lietuviu Tautinių 
Šokių Šventės leidinio programos knygos skyriaus

Labai norėjosi nurašyti ir Senkuviępė ir V. Jurienė, šven- 
straipsiiyje paskelbti vardais bei J tėję dalyvavo 16 šokėjų, 
pavardėmis visas šokėjas ir šo-j ATŽALYNAS — Toronto, 
kėjus, suvažiavusius ir suskri- Ont,. Kanada. Vadovauja Sil- 
dusius iš “viso pasaulio” aktin- 1 vija Leparskienė. šioje šventėje 
gąi dalwavusius lietuvių tauti- dalyvavo trys grupės — jauni
mų šo'-ių šventėje, bet geras mo 30, vaikų 21 ir jaunių 20 šo- 
dviejų tūkstančių lietuviukų irĮkėjų.
lietuvaičųi vardų ir pavardžių su- BALTIJA — London, Ontario, 
rašymas viename straipsnyje pa- Kanada. Vad. Dana ir Miras, 
reikalą tų daug vietos, dėlto kiek Chainauskai. 'šioje Penktoje 
Įmanoma buvo išrašytos kiekvie-}šventėje dalyvavo Jaunimo gru- 
no šek ’ių grupės vardas, grupės . PėS 29 ir Veteranų grupės 16 šo- 
gyvenamoji vieta ir steigėjos ar 
steigėjo vardas pavardė.

Ši penktoji šventė buvo suor
ganizuota kaip kopija ketvirto
sios t", e pačioje vietoje, didžią
ja d:-':mi tų pačių darbo jėgų 
kaip i • Ketvirtoji, jau nebe kaip 
“gryn iriai”, bet kaip patyrę
ankstybesnės pirmųjų keturių,, Kanąda.'Vadovė Genovaitė Dum- 
ypac i etvirtosios net vyriausiai čiutė - Breichmanienė. 
Amerikos šeiminirfkei JAV šventėje dalyvavo trimis grupė- 
Fre'i.'.entienei (Niksonienei ir jmis: jaunimo 32, Veteranų 16 ir 
daba” Eordienei) asmeniškai da- j jaunių 21 šokėjai.
lyvaujant. I NEMUNAS — Niagara Falls,

Šokama normaliai poromis;;Ont., Kanada. Vadovauja S. Zu- 
jei ta; būtų galima, tie šokėjai briekienė ir Nijolė Zeliznak, 
po tūkstantį jaunų lietuviukų, ir į tveptčje dalyvavo 34 šokėjai, 
lietuvaičių, kad susituoktų, pa-' 
darydami visą tūkstanti jaunų 
lietuvi.-kų porų, kiek padidėtų ir 
padaugėtų susipra.tusiiį lietuvių 
šeimų L

kėjų.
GINTARAS — Toronto, Ont., 

Kanada. Ansamblis turi 78 mer
gaites ir 65 berniukus, šventėje 
dalyvavo trys grupės — jauni
mo 39, vaikų 26 ir veteranų 16 
šokėjų.

GYV ATARAS — Hamilton,

Šioje

■2, Veteranų 16 ir

AUDRA — Los Angeles, Ka
lifornija. Suorganizavo Inga Tu- 
inienė, .vadovauja Rumantas žu- 
ka§. šventėje dalyvavo 22 šokė-

BIJŪNAS^ Zuįiaal.a.Rąein^};. 
Wisconsin. Steigėjas ir vado
vas St. Milašius, šventėje daly
vavo 20 šokėjų.

BRIGHTON PARKO — Chi- 
cagoje, Litųaųistiąės mokyklos 
20 vaikų šokėjų grupė; vadovau
ja Rūta Juškienė; y

BOSTONO • Tautinių šokių 
Sambūris, Boston, Mass, Steigė- j 
ja ir vadovė Ona Ivaškienė. šven
tėje dalyvavo dvi šokėjų gru
pės jaunimo 32, vaikų 16. ,

CICERO Aukštesniosios Li-' 
tuanistinės mokyklos šokėjų 
grupė, Cicero, UI., įsteigta pačių 
mokytojų, šventėje dalyvavo 25 
jauniai. ... —. * .a

CICERO Pradinė lit. mokyklos 
šokėjų grupė. Vedėja mokytoja 
Sofija Palionienė, 'šventėje da
lyvavo 16 šokėjų vaikų grupėje.

ČIULIONIO Ansamblio tauti
nių šokių grupė. Steigėjas ir 
vadovas Alfonsas Mikulskis. An
samblyje surašyti 22 dalyviai. 
Šoki ii šventėse Chicagoje visas 
ansamblis visose penkiose daly
vavo visame sąstate.

CH1CAG0S Aukštesh. litu
anistinės mokyklos taut, šokių 
grupė dalyvavo visose penkiose 
šventėse; penktojoje dalyvavo 
G. čepaitytės ratelyje 17, N. Pu- 
pienės grupėje 18 šokėjų.

Alabamos gubernatorius George Wallace atsisakė 
siekti prezidentūros. Liga jam gerokai pakenkė. Bet dėl 
tos pačios priežasties jis turi ir kity bėdy. Jis išaiškino, 
kad graži ir jauna jo žmona pradėjo klausytis jo pasikal
bėjimu telefonais. Atrodo, kad jiedu susitaikys, tai bu
vęs tiktai mažas "šeimyninis nesusipratimas".

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
' KAZYS KARUŽA/ - 5

I Apžiūrėjau visą eilę raštų, šv. Biblijų, kurios buvo 
gražiai ir aukso raidėmis spaustos. Apie šiuos šventųjų 
raštus labai daug aiškino lietuvių geras draugas kar
dinolas An tonas Samore anksčiau minėtiems asmenims, 

• kurių ten buvo apie 20 lietuvių: kunigų, pasauliečių ir’ 
(vysk. Vincentas Brizgys. Aiškinimo metų 'nusirąšiau 
Į kai kurių šventųjų vardus ir kuriame amžiuje, buvo pir
mieji šventieji raštai, biblijos spausdintos. Čia pažy
miu kai kurias, kurios man daugiau krito Į akį savo iš
vaizda ir grožiu: Sisto IV-XXI-XXVI, Aleksandro■-VI- 
XII-XXIII, Paolo'II-XI, Da Callisto III, Pio IPXHI; Niė- 
colo V, XXX Leone x, XXXIII, Du Clementi VIĘ Pablo 
III, XL VIII, Da Aleksandro VII Aleksandro VIII / 
XLVI, Gregorio XV-XLI, Paolo XL, Clemente' VIII, 
LV, Benedetto XIV, Benifacio, Anna Santa 13 šimtm., 
Clemente VI-13 šimtm., Urbano VI-13 šimtm,, Įnnocente 

_ X-1650 m. Bibliotekoje saugomų veikalų priskaitoma virš
3 milijonų. Labai turtingas lietuvių istorijos-> archy
vas; Lietuviškų knygų saugoma ne mažiau 10,000 tomų.

Tai įdomus archyvas šv.’ rašto ir biblijų,‘kurios vi
sos yra padėtos po stiklu, geroje priežiūroje1, spintelėse, 
stalo formos. Ten lankiausi liepos 3 d. Visko negalima 
surašyti, nes tų šventųjų raštų labai daug ir įvairių žy
mių žmonių padovanota ar nupirkta Vatikano biblio
tekai. Apskritai iš čia išsivežti įspūdžiai nėišdilamai įsis
kverbė į mano atmintį, čia yra gražūs meniški'paveiks-. 
lai ant sienų ir šventųjų išpiešti paveikslai lubose. Vati- 
kano muziejus yra labąi turtingas savo praeitimi (ir me
nu... Norėtųsi ten pabūti , nors vienų/savaitę;,.laiko.- ir 
pasigrožėti Vatikano meno kūriniais, -kurie, tikrai mane 
Sužavėjo. ’ . -r - • ' ? ■' - ! - -

Liepos 1 d., antradienį; nuvykome šV?;Mišioms/ku
rias atnašavo vysk. V. Brizgys. Apie 100 žmonių suor
ganizavo, rodos, kun. Dabušis, sėdome į du 'autobusus 
ir dūmėme į Pompėją , kuris Vezuvijaus buvo;.sugriautas 
74 m. (po Kristaus gimino). l - s::

Važiuojame iš Romos į Pompėja; Pakelėje matėme 
kalne didelį vienuolyną, kuriame, buvo pašodintas karo 
metu Musolinis, vokiečių parašiutininkai jį išvadavo. Pri
artėjus geru Mongomery mvazijos 'apGųyaį- lepkųį pul
kas puolė vienuolyną iš visų pusių;-bet- tenjbųyo gbi^i 
ginkluoti apie,20 vokiečių kariųLdie'isumųšeileidcųžka- 
rius ir daug jų žuvo. Vėliau, kada AhgEjo sir‘Amerikos 
kariuomenė atstūmė vokiečių, pozicijas,, -vokiečių • bom
bonešiai subombordavo vienuolyną, -kuriame' žuvo daug 
vienuolių. ■ ' ■ r : ■ ■

Taip netrukus privažiavome Neapolį, kur /.apžiūrė
jome visas Vezuvijaus sugriautas namų liekanas. Taip 
žiauriai suverstas ir sunaikintas miestas, kad reikia ste
bėtis. Jo niekas neatstatė, Palikta kaip istorinė vieta, - 
kur ją lanko viso pasaulio turistai ir italai , iš to turi 
daug pelno. ’ • ; ‘b,;. '

Iš Pompėjaus pasukome dar toliau i pietų pusę ’ap
lankyti gražų kurortinį miestą, kur visi namai'pasta
tyti ant jūros kranto, o dideli viešbučiai kalnų, šlaituose. 
Ten matosi įlankos graži panorama, o vakare pasakiš
ki vaizdai. Kurortinis nuestelis'-Sorrento yra pasagos 
formos įlanka apsupta-kalnais; o" toli toli matosi Vidur
žemio jūra ir Vezuvijaus kalnas. Ten daug , vasaroja 
amerikiečių ir kitų tautų žmonių. Vilioja geras, sausas 
ir saulėtas klimatas. . e . ; ,

Čia paduodu trumpais bruožais iš savi). užrašų ką 
mačiau ir pastebėjau prabėgomis Pompėjaus ', mieste, 
taip sakant griuvėsiuose. . ; r

POMPĖJUS i .
■ I-’ -i < .'•? f

Tikslių žinių apie Pompėjų nėra, net iš kur tas var
das yra kilęs nežinoma. Tik 6 šimtm. pries Kr. miestas 
jau egzistavo. 79. m. po Kr. rugpiūčio 24 dl vidudienį 
išsiveržė Vezuvijaus ugniakalnis ir užpylė visą mies
tą. Manoma, kad žuvo apie 20.000 žmonių: Tik 1815 nį. 
buvo pradėti archeologiniai atkasinėjimai. Dalimis mieš
tas buvo atkasamas. Iš iškasenų galėjo atpažinti to lar 
ko žmones, papročius, gyvenimo būdą, statybas .puerižįa.- 
gas ir kt Pav. amfiteatro ir pastatų sienose įrašai (gra
ffiti) duoda daug žinių apie tų laikų įvykius. Skelbi
mai, sąskaitos, politinių rinkimų skelbimai, meilės laiš
kai, karikatūros ir kt daro mirusį miestą gyvą:?1',

Romėniškas elementas dominuoja arcbitėktfįrčje. 
Namai, aristokratų vilos randamos išpuoštos meniniais 
piešiniais, mozaikomis, bronzos ir mrmuro skulptūromis.

Iš kairės pusės prie įėjimo į anfiteatrą prasideda 
vadinamas naujasis Pompėjus. Didelė Išganyto jo. bažny
čia ir Marijos Rožinio šventovė. Prie jų, tikinčiųjų pa
galba, buvo įkurtos prieglaudos ir šalpos institucijos. 
Šventovė tapo maldos centru. Iš visos Italijos plaukė 
žmonės melsti^.

Prie šventovės stovi 80 metrų aukščio bokštas^ G

GRANDIS — Chicago, UL, Irę- LIETUVOS VYČIŲ tautinių
nąi Smieliauskienei vadovaujant I šokių grupė Chicagoje _  va-
dalyvayo trimis grupėmis - jau-1 dovai F/ Zapolis ir G. Maluska, 
nimo 63, jaunių 16, veteranų 16. (dalyvavo su 40 šokėjais jauni- 

. JAUNIMO CENTRO Studen
tų ansamblis dalyvavo 30 šokė
jų jaunimo grupėje.

JAUNIMO VILTIS — Chięar 
gos skaučių ir J. Jovarausko 

DARIAUS-GIRĖNO Lituanis- įsteigta šokėjų grupė šioje Penk
toje šventėje dalyvavo 28 šokė
jų skaičius. '£>*/. , ' • S..

KALVELIS — Baltimore, Md.
— A. VitkauskąS'.Vadovas,- da
lyvavo 26 šokėjai. „ -• . ' '

LAZDYNAS — Rochester, N.
Y. — vadovė JavXKą.'R^gi^Wė
— dalyvavo 2 grųp&nis r jauni- J Se grupėse 
mo 22, veteranų IT‘šokėjų. T 

r LETUNAS —.GSieag^ III.‘ 
’.vienetas įsteigta^-.č.'ir. ’jadbvąu-

tinės mokyklos tautinių šokių 
grupė šventėje dalyvavo dviem 
grupėmis — Valerijos Sparky- 
tės jaunių 18, Nijolės Pupienės 
'40 jaunių šokėjų.,.

KRISTIJONO DONELAIČIO 
Aukšt. mokyklos šokėjų grupė 
iš 90 jaunių,' taip pat Kristijo
no Donelaičio Pradinės Lituaniste 
tinės mokyklos 69 šokėjų daly
vavo jaunių grupėje.’

GRANDINĖLĖ —i'-Cleveland, .. XT..- ,. n -
- - t> 7.x • ■ m . j amas Nijolės Pupienes, daly va- Ohio, šioje Penktojoje Tautinių . < r,... . ... .... /. -vo visų 32 narių sąstatu tarp 25-JT1*?6.’ st?gw“ " y- 50 mm amžiau^ ' ■ -:

-,-nvn S r- h , ,v- ' ^ONIO adonio ti-
. "0N0 “ A"ghJ0S ‘ J’ -“t J’enteję daly)'aV0 19 jau‘|lyvavo 80 soFeJal Jaumn,° lr 10 tuauistinės - mokįSE .dvi gru- 
aok,u grupe. Vadoves Pr.'n.u šoke),. . jauniu grupėse. ; .. s. 17 vaikų ir 23«uni, šoke-

; ... .. nN-W-:

AITVARAS—Hartford Conn. 
Steigėjas ir vadovai P. Berno
tas, K. Mari josienė ir R. Jur
kevičiūtė. Dalyvavo 24 šokėjai.

AUŠRĄ — Omaha, Nebr. Įs
teigė Laima Antanelienė ir Gra
žiną Ręskevičienė. šventėje da-

NEMUNAS — Braziliją. Tau
tinių šokių vienetas, Įsteigtas 
197 i metais. Vadovauja Jonas 
Lukoševičius. Šioje šventėje da
lyvavo 25 šokėjai.

YAIV OR'iKŠTE — Venecue- Įyvąvo 18 vaikų, 22 jaunių ir 20 
1-i. - v r.aovė Aurelija Žalnierių- veteranu

’e Boss, šioje šventėje da- ’ BERŽELIS — Hartford, Conn.
Steigėja ir vadovė Dalia Dži

ną it 
lyvavo 18 šokėjų.

mo grupėje.
LIEPSNA — Roselle, N. J. 

Vadovė Birutė Vaičiūnaitė. Da
lyvavo 22 jaunimo grupėje.

NEO LITHUANIA — ■ liet, 
studentų korporacijos grupė 
Chicagoje, vad. N. Pupienė, šven
tėje dalyvavo 24 šokėjai jauni
mo grupėje.

LOS ANGELES Jaunimo an
samblio tautinių šokių grupė nuo 
pat Įsteigimo (1949 m.) vado
vaujama Onos Razutienės, daly
vavo Penktojoje šventėje trijo- 
_ _ > — jaunimo 62, vai
kų 16 ir jaunių 27 šokėjų.
- MALŪNAS — Baltimorės ir 
Washingtono taut, 'šokių viene
tas, įsteigtas 1970 m. Aldonos 
Drazdytės, dabar vadovauja
mas Nijolės Dalytės Kąltrąider 
ir Danutės Drazdytės-Balčiūnie- 
nės, V. šventėje dalyvavo su 23 
šokėjais., ■

(Bus daugiau)

sos yra padėtos po stiklu, geroje priežiūroje1 spintelėse

woman.
Pasaulyje 

mėgimiiiausias konjakas
Marteli. ?

• -»x
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A pubflc etMct & pcbTuttai

Molly Pitcher loved her husband
So much so, that when he węnt into battle 

dūrino the Revolution, she did too. Right by his side.
Then one day, while loading cannons, he was 

killed by a British bullet.
Molly knew the time had come to take 

■stock in her country. So she picked up 
where her husband left off. And when 
the smoke cleared, America had a 
new victory and a new heroine.

Today, when its time to take
«tock in their country, Americans ' S 1 
buy U.S.Savings Bonds. Kžį uvK.^

. Uhcu you join the Payroll r <T»

Savings Plan at work, ą little is set aside from each 
paycheck to buy Bonds. Regularly. Automatically

That way, you’re making a real investment in 
your future. Arid in America's, too.

So buy United States Savings Bonds.
Right from the start, it’s been an equal

szk opportunity investment.

m America
200 ——•’**L> can-4> trjcatkw

Ktv E Interest vlteakM to mitaritr -
of 5 years (44* the frrw vear). Lew, stolen or destroyed 
Bonds can be replaced /records are provided. WhcP

P

bokšto terasos matosi puikus vaizdas. -Galima? ‘ntatyfi

Pompėjų.

(Bus daugiau)
M aUUMIBNOS, CHICAGO m,— Friday, S*pHff»b*r 24, 1976



a. šViioNis

DIDŽIAUSIA GĖDA
PRIEŠ KOVOJANČIA TAUTĄ

Skirmantė Kondratienė “Ke apie Lietuvos istoriją, bet ir 
leivyje” Š. m. rugpiūėio mėn. j kažkaip susidomėjo ja”. 
1 d. laidoje labai plačiai apra.

me-
Eraternalių 

vardu -

TAMPA, F1A,
Lietuvių Kaimelio 
Onutė ligoninėje

laiško: “šiandien, rugsėjo

1 d. laidoje labai plačiai apra-į Ji rašo “Keleivyje”, kad “Tė 
šč jos ir Dalios Lizdėnienės viškės” draugija yra Maskvos 

~ suorganizuotą Bostono 15-kos įstaiga, ir kad ji nuo Inturisto 
lituanistinės mokyklos moki- skiririasi tik tuo, kad duodan 
nių išvyką į okupuotą Lietuvą.|ti palankesnes sąlygas tokiems/ 
Ji priekaištauja mūsų spaudos kaip jos nuvežtiems ekskursan 
žurnalistams, kad prieš iške-; tams. Tai tiesa, kad ‘Tėviš 
liant viešumon šį sakyčiau j kės” draugija.-yra Maskvos įs- 
skandąlingą faktą, nebuvo jos taiga ir kad ji teikia labai pa-! 
atsiklausta. Tuo ji lyg norėtų lankias sąlygas jaunimui ga- 
įtaigoti skaitytojus, kad žur-jbėnti į okupuotą Lietuvą, nes' 
nalistų tokios išvykos aiškini- jos toks tikslas, 
mas buvęs netikslus.

Bet perskaičius jos aprašy
tą šio ekskursijos eigą ir pada 
rytą išvadą, neatrodo, kad inū 
šų žurnalistai būtų apsilenkę1 naivius išeivius, 
su tiesa. Priešingai, jie pen ma ■ 
žai apie ją komentavo.

Jau pat pradžioje ji savo 
rašinio nemini, kad vežė litua!s*us’ XPa^ jaunimą vežioja po

Tėviškės”1 
draugijos uždavinys vilioti iš 
eivijos jaunimą vykti į paverg 
tą Lietuvą ir jį ten mulkinti, o1 _

,V1. Vaitiekūnas “Penkių žiemų kančia^

Iper jį mulkinti pasimetusius ir nieko neprisimena, kad oku- kią koiatravesinę:išvadą, kuri yra l __.2 
Todėl tokių puotoje Lietuvoje būtų paste-lyra labai artima savo pagrin- jąmos neigiamos įtakos.
>nės išlaidos bėjusi ką nors neigiamo, ji ne dinčmis klintimis gen. Petro-1 Ir pagal gen. Petronio• ekskursantų kelionės išlaidos fač

| yra skirtingos, už menką arba rašo, kad pastebėjo ten okupan 
>r visai už dyka ten nuvyko- įo atneštos vergijos ženklus. Ji

rašo, kad bažnyčios pilnos žmo
nistinės mokyklos mokinius, specialiai pai engtas piopagan nių, kolchozo pirmininkas Juo

--- --, kolcho- zas Basčius’ndordeonu 'groja,
_______ ____ ___ zus> pionierių stovyklas ir kit, dainas dainuoja... Ji nematė, 

pu ji “Gimtojo krašto” repore jaunimas priprastų prie kjiekf.A-ilniu'jeĄ’ra'uždarylų!.^ažs 
rei štai ką pareiškė, kad tai..okupanto atneštos tautai vergi nyčių, sandeliai paverstų, ji ne džiu mano nuor

rašo, kad šv. Kazimiero bažny 
čia paversta ateitihiu muzie-

Rašo, kad toje išvykoje dalyvat^8’ v’etas> muziejus, 
y o tik jauni, lietuviai. Tuo tar7

buvo vežami mokyklos moki-Pos* 
niai. Jos pareiškimo žodžiai: Taikliai Skirmantė Kondna 
“Pasitarę su tėvais, nusiuntėm tienė reporterei pareiškė: 
net gi visą pageidavimų pro- viškės” draugija mus maloniai 
gramą. “Tėviškės” draugija J pakvietė atvykti ir visą, laiką 
mus maloniai pakvietė atvyk- (globojo”... Tuo tarpu Inturis- 
ti, visą laiką globojo. Na, b to tikslas yra šalia propagan- 
subūrti vaikų grupę buvo vie- dos daugiau iš atvykusių iš- 
ni juokai. Visi irf jaunimas ir čiulpti dolerių' Todėl ir jų bu- 
tėvai labai entuziastingai suti-i vėjinio laikas ribojamas tik' 
ko šį mūsų, sumanymą. Ir per . 5-6 dienom, nes iš> atvykusių! nyčios lankymą baudžia. Kad 
tą vieną dieną, manau, vaikai j dolerius iščiulpti nereikia ii- į okupuotos Lietuvos katalikai 
ne tik daug sužinojo apie Lie- ko laiko. Jie juos ten palieka ' neturi jokio savo laikraščio, 

. labai trumpu, laiko, apsilankę ne^ maldaknygės, net vaikams 
Juk tai Skir- ameitikohiškų prekių krautu- katekizmų neleidžiama 

... .. v. J .. T-5 onia

Tė jum. Ji tyli, kad Vilniaus ka- 
! tedra yra išniekinta, paversta 
pasilinksminimo vieta... Ji ne 
rašo, kad Lietuvos muziejai 
paversti okupanto propagan
dai, ji nerašo, kad pionierių 
vaikų sekmadieniais neveda 
bažnyčion, priešingai už baž-

tųvos istoriją, bet kažkaip su
sidomėjo ja”... . 
rhantės Kondratienės pareikšti 
žodžiai bolševikinio laikraščio 
reporterei Nijolei Logminie- 
riei. Ji šio preiškimo jokioje 
lietuviškoje spaudoje nepanei
gė, nei pagaliau savo rašytame 
“Keleivyje” pasiteisinime jo 
nepaneigė. Tat man rodo, kad 
mūsų spaudos žurnalistai, ko- Gorėčiau jos paklausti, ar be 
mentuodami sj joS pareiškimą, jo žinios ir~sutikimo ji buvo.kos lituanistinės mokyklos mo 
jj interpretava tiksliai. ..pakviesta su vaikais atvykti?: 
...Skirmantė Kondratienė teisi! Man rodos, kad jis, būdamas 
ųasi, .kad ji ir Dalia izdėnie-l vyriausias šios draugijos vir- 
nė mokytojavo lituanistinėje šininkas, jos prašymą ne tik 
mokykloje praeityje. 0 dabar skaitė, bet jis paskyrė šiai jos 
jos -yrą mokytojos amerikoniš- ekskursijai vadovus ir nurodė' 
koše! mokyklose. Jei taip • tai kurias propagandines vietas! 
koks gi buvo reikalas joms bū lankyti. Taigi, jei Skirmantė 
nant ir nieko, bendro neturin-1 Kondratienė susirašinėjo su 
čioniš sn lituanistine mokyk- šia. draugija, tai jai tokią malo 
la imtis inciatyvos organizuo-* nę siiteikė jos viršininkas gen.

Petronis. Ar gi,tada jos suren
gtoji ekskursija neturi tiesio-' 
ginio ryšio ir su gen. Petroniu? 

In iš viso, perskaičius šį jos 
“patikslintą” paaiškinimą, at
rodo, kad jis daugiau yra pro-

ve] e.
Nežinau ar gali būti dar 

naiviškesnis pasiteisinimas, ko 
kį padarė Skirmantė Kondra- 
licnė, kad ji niekad nesusira
šinėjo su gen. Petroniu, kuris 
yra minėtos “Tėviškės” drau
gijos vyriausias viršininkas.

pakviesta su vaikais atvykti?

ti: minėtos- mokyklos vaikuš, 
jtios vežti į okupuotą Lietuvą? 
Juos ten sųpažindihti su bolše
vikinę Lietuvos, istoriją? Ir dar 
džiūgauti, kad toks jų užmojis 
pavyko, štai Skirmantės Kon-' 
dratifenės pareiškimo žodžiai:, paganda už organizuotą vaikų 
“Irt per tą vieną dieną, manau, [ vežiozjimą j okupuotą Lietu- 
vaikai ne tik daug sužinojo vą. Juk ji savo rašinyje nič

;; DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO- 

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

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir ^susi- 
rūpinimą, ........... ............——...   —---- - ** **

Dr. A. J. Gvssen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---

4 Minkštais viršeliais tik ------- -------------------------------------
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS, 

Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik---
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

ss.oo

$3.00
$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be. 

mažai kas šj klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeiti liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILME. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

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

Jš
20 d„ po pietų apleidžiu savo 
mielus nameli o. Ar ir kada su
grįšiu, nuspręs chirurgo peiliA 
O-?r"HT reiiCF/irga ramose. Ji 

e; h s ligoni- 
Kuomet bus 
nežinau, nes 
bus daromas

| PITTSBURGH, PA. 
Centrinių Fraternally 
Organizacijų banketas

I X*
i Pittsburglie per daugelį
Į tų veikia .entrimų
j Organizacijų sąryšis, 
(“Fraternal Societies of Greater
i Pittsburgh”

Į šį centrą įeina 17 Fraterna-
1 lių organizacijų; jų tarpe yra | nėie. Tampa, F)a. 
ir musų Susivienijmias J.ictu-

svarbesni negu įsivaizduo

i ats- 
spausdinti. Ji apie tai tyli ir 
kodėl? . .

Ji taip pat rašo, kad išeivi
jos jaunimo negalėjo paveikti 
ideologiškai, o priešingai nu
vykęs jaunimas paveikė ideolo 
giškai pionierius. Ir kas gali 
jai patikėti, kad rašo tiesą,* 
kad okupantas ,leistų Ameri-

"skrodimas”, dar 
pirma keletą dienų 
tyrimas.

Antaną (Vili) išvežėme į slau
gymo namus. Jis labai susirūpi
nęs savo padėtimi. Gal jam teks 
ten ilgokai pabūti, o gal ir ant 
visados. Antano dabartiniai na‘- 
mai yra netoli nuo savųjų. Ge
riausios sėkmės Naujienoms.

Ligi kito karto. Onutė”.
Linkėjimai ilgametei Naujie- 

■nų bendradarbei p. Onai Vilie- 
j nei-Onutei sėkmingos operaci
jos, netrukus pagyti ir sugrįžus 
į savo namelius viską aprašyti 
Naujienose. Taip pat linkėji
mai p. Antanui Viliui, žmonelei 
sugrįžus nieko nebelaukiant svei
kam grįžti namo. jpr.

NEW YORKAŠ”— Martha 
Mitchell, Niksono laikų vyriau
siojo JAV-bių prokuroro žmo
na, spaudos praminta “didelė 
burna” (Big mouth), buvo įsiti
kinusi, kad Niksono administra
cija ją apkrėtė kraujo vėžiu, nuo 
kurio vėliau ji mirė”, pasakė 
kraujo ligų specialistas, kurs ją 
gydė.

šių metų rugsėjo 17—tą die
ną ši organizacija surengė di
džiulį banketą., kuris įvyko Al
legheny Club, esančiam “Three 
Hi ver Stadione.

Bankete buvo pagerbti esan
tieji ir buvusieji šios organiza
cijos pirmininkai.

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
Daktaras Myron B. Kūra pas, 
kuris yra special assistant to 
the President Ford. White Hou-| 
se, Washington, D.C.

Bankete dalyvavo keli 
tai fraternalistų, ų tarpe ir Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj i 
prezidentas Povilas P. Dargis, 
kuris atstovavo mūsų Susivie
nijimui. Su juo sykiu bankete 
dalyvavo ir jo žmonelė Gertrū
da Dargienė.

Susivienijimo prezidentas, per 
traukos metu, plačiai išsikalbė
jo su specialiu J.A.V. preziden
to Fordo asistentu—mūsų varg 
stančios tautos reikalu ir mūsų 
pastangomis atgauti tėvų kraš
tui laisvę ir Nepriklausomybę.

Povilas P. Dargis prašė SLA 
vardu, perduoti J.A.V. preziden 
tui širdingiausius sveikinimus 
ir linkėjimus. Tautietis-.

_ Ir pagal gen. Petronio nusa.
nio padarytam pasikalbėjimui kyiną vyko ir Skirmantės su 
su Vilium Baltrūnu.’ Ji rašo; Dalia Lizdėniene suorganizuo- 
“Kai kas galvoja,* kad šitokios tos ekskursijos eiga. Vaikai bu 
ekskursijos turės neigiamą idė-vo supažindinti su kolchoziniu 
ologinę įtaką mūsų jaunimui, ūkiu. Vėliau sutikimas su teat 
Aš taip negalvoju, kitaip nebū no draugija, susitikimas su ba- 

rų svežusir^^^b-,lėto šokėjais, deklamatoriais,
. . fo nuomone, teigiami dailininkais. “Ir tai visa suda- 

rezūltalai tokių kelionių mūšų rė jaukią atmosferą, — rašo 
išeiviškam gyvenimui svarbės ji — kurioje jautėmės šiltai 
ni, negu galimos ar įsivaizduo.ir nuoširdžiai priimti". Tik rei 
jamos neigiamos įtakos”.

Azmux JLX1CX1X1O vi.c1.u4g pcioci.ruo.xx~ | rut<3 uiaugijvD Lxru^xuj v y rukij uicį 

ti išvada. Tik gaila, kaip minė‘ įsijungė ir dvi Bostono moky- 
jau ji nėra originali, tai pakar-! tojos: Skirmantė Kondratienė 
tojimas tokios pat daromos iš,ir Dalia Lizdėniene. 
vados gen. Petronio, kurią jis 
padarė besikalbėdamas su 
“Gimtojo krašto” reporteriu.

Skaitytojas pat galės nesun
kiai matyti kaip Skirmantės 
Kondratienės padarytoji, išva
da yra giminga su gen. Petro
niu. štai jis pareiškė: “Tėviš
kės” draugija stengsis užsieny 
j e gyvenančius tautiečius kuo mą šį žygį, kad okupantas sten 
plačiau supažindinti su šian- giasi užliūliuoti mūsų išeivi- 
dieniniu lietuvių tautos gyve- jos prieuglį, kad užaugęs, jis 
nimu, su Tarybų Lietuvos ir už Lietuvos laisvę nebekovo- 
visos Tarybų šalies pasieki
mais ekonimikos, kultūros, 
mokslo srityse. Draugija pa
dės tautiečiams aplankyti gim 
tąjį kraštą," susitikti su Tary
bų Lietuvos mokslo ir ūkio 
darbuotojais, padės tautie
čiams užsienyje vaikams atvyk 
ti mokytis Lietuvos aukštose 
mokyklose”. ~ (Gimt, krašt. ge 
guž. mėn. 20 d.). Taigi Skir
mantė Kondratienė ir porina,

.. jkia pasakyti, deja, į “Tėviš- 
Tikrai mums daug pasakau-. kės” draugijos tikslo vykdymą

kiniams ideologiškai perauk
lėti pionierius? - * * -

Tat, manau, kad Skirman
tės Kondratienės nėra teisin
gas priekaištas laisvojo pašau 
lio žurnalistams, ypač tada kai 
ji pati neslepia savo nusista
tymo ir Saro iš savo plataus 
šios ekskursijos aprašymo to-1 kad tokių kelionių-rezultatai

r-g

« Hair formula JIB is Pateaied-Guawmteed in Svltzterland and If 
tl Registered in USA, Canada. Eawpe. It <mree. Daadrutt, Falling 

Hair. Itching scalp, Splitting ends,Strengthening HAIR, Root 
U growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you 

will never be BALD or GREY. 109% Guaranteed. Listed ini 
Druggist Red-Blue. Book. Drug's-ChenUst Order STRAIGHT 
JIB LAB.: J J, 2557 W. St, 1840 W. 47th St, So. 5001I *41x5 JUAJo." v XOiw w« 04*, vt •

1 : W? Ave. & 14th SC, Cicero,- BL, 1147 N.; Artrioari Ave., 2SS4 No.

Hjh Milwaukee Ave^ Chicago, ES- JTH Medlctae Uquld. 8
i- 16 week supply — $6.00. Money Order, postpaid. Send Today!

JIB LABORATORY, 1437 So. Are^ CICERO, ILL, 60650
< - - ------—-------- - ----------------------------------- ------

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

įdomi Unvga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana Globėjui, siuntusiam siuntinius j Vokietiją ir ki
tas tremlieę vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisių

siu čekj arba Money Orderį tokiu adresu:

I 73S So Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmine, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2.50. , . . -

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorijų. 
211 psL Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos {vairiomis progomis. Jas Ir 
kitas, knygas ganma įsigyti atsilankius j Naujienas arba atsiuntus Čeki >r 
piniginę perlaidų.

1739 South Halsted Street, Chicago HL 60608

šini-

a. Ar ši šių dviejų mokytojų 
toks žygis nėra smerktinas? 
Juk jos nepaisė mūsų vadavi
mo veiksnių paskelbtos dr-aus 
mės vengti organizuotų tiesio 
ginių ryšių palaikymo su oku
pantu, bei jo samdinais, kurie 
kai rašo RLB-nės Centro Val
dyba ir Taryba, pasmerkda-

tų, nes užliūliuotiems bus gera 
ir patraukli okupuotoji Lietu
va. Juk jau dabar šie nuga
benti jaunuoliai “greit apsipra 
to su čionykščia tvarka” ir “pa 
mėgo” okupanto samdinių dės 
tomą, ant komunistinio kurpia 
lio užtemptą “Lietuvos istori-

UN

• Chotaw giminės indėnų va
das Pushamataha (1765 - 1834) 
ir visi jo valdžioje buvę indė
nai nekariavo su Amerikos ka
reiviais. Jis buvo vienintelis in
dėnas, palaidotas armijos gene
rolui skirtomis statutinėmis 
apeigomis,

CHICAGO. — Kennedy greit
kelyje pirmadienio pavakarėje, 
didžiasiojo judėjimo laiku pen
kiems automobiliams ir vienam 
sunkvežimiui susidūrus,’ vienas 
žmogus buvo užmuštas ir penki 
sužeisti. Akcidentas prasidėjo 
kai šiaurės kryptimi važiavęs, 
netekęs kontrolės, pervažiavo 
greitkelio pertvarą ir automobi
lis įriedėjo į priešingą trafiką.

Šiaurės Korėjos lyderio Kim 
II Sung šeimoje prasidėjo ne
sutarimai ir vaidai dėl galios. 
Palies Sungo svarbiausioji am
bicija yra prie šiaurės Korėjos 
prisijungti Pietinę Korėją ir vė
liau visą valdžią perleisti savo 
sūnui Kim Chong II. bet Kim

ją”. Ar tai ne smūgis i veidą 
pavergtosios Lietuvos herojiš
kiems kovotojams ir kanki
niams. Beikia stebėtis koks pa 
simetimas ar naivumas kaiku- 
rių mūsų tautiečių. Juk tai di 
džiausią gėda prieš kovojan- giminė ir net pati žmona jo am 
čią tautą. bicijai priešinasi.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di-

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės bec-

Taupykite dabar.

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

mrmos

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo jdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

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

prteigta 1923 met&k. TEL. 421-3070
prtalgoff pietuose klemitg automobiliams pastatyti

taAUJiWMo*. CHICAGO t, ll_ — Friday, $»pt»mb«r 24, 1976
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In Chicago $30.00 per year. $16.00 per

trims mėnesiams ---------
vienam mėnesiui______

_ $7.50
_ $2.50

six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA localities $26.00 per year. 
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three months. Canada $30.00 per year; 
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nuo

Svarbius klausimus reikia aptarti

nėm problemom, bet iy arčiau pažinti abiejų kandidatų 
{pažiūras šiais klausimais.

Praeitų trečiadieni prezidentas Fordas pasirašė įs
tatymą JAV krašto apsaugai. Kongreso atstovų kelis 
kartus svarstytas ir priimtas krašto apsaugos biudžetas 
siekia 104.3 bilijonus dolerių. Prezidentas prašė kongre
są skirti dar pusantro bilijono dolerių, bet kogresas, rei
kalą nuodugniai išnagrinėjęs, 1.6 bilijono dolerių prezi
dentui nedavė. Prezidentas buvo nepatenkintas priim
tu įstatymu, bet jis pasinrašė, nes krašto apsaugai yra 
reikalingi pinigai

Prezidentas džiaugėsi, kad kongresas paskyrė rei
kalingas sumas didensiam skaičiui bombonešio B-l ga
minti. Kongreso priimtas įstatymas skiria vieną bilijo
ną dolerių, kad nuo lapričio pradžios prezidentas galėtų 
pradėti krašto aviacijai reikalingų bombonešių statybą. 
Dabar karo lakūnai skraido ir mokosi B-52 - lėktuvąis. 
Savo laiku tai buvo galingiausios karo mašinos. Jos ga
lėjo, toli skristi ir priešui užkirsti patį sekaudžiausią smū 
gį. B-52 buvo Amerikos priešų pabaisa. Bet laikui bė
gant šie galingieji lėktuvai paseno. Jie negali išvystyti 
naujiems aviacijos laikams reikalingo greičio. Jie mo-

Balti jos jūra tris tūkstančius- metę gintaru puošė lietuvius, švedus, suomius, skitus, gerulius, romėnus; 
trečius ir Afrikos maurus bei arabus. Pc^ kiekvienos audros Baltija išmesdavo Lietuvos pakraščiuose įvairiausius 
gintaro gabalus. Paveiksle matome pakraščiu gyventojus ieškančius išmesty gintaro gebai y. Dabartiniu metu so
vietu valdžia kontroliuoja kiekvieną jūros išmestą gintaro gabaliuką. Rusams reikš aticfc>oii kiekvieną, gntaro 
ašarėlę kurie įį parduoda, o pinigus krauna tiktai į savo iždą.

J. KLAUSHLKlb Ją. Be jo ten žymus kitas kata
ka organizuotai gintis, jie nepajėgs apsiginti nuo 
daug greitesnių ir geriau ginkluotų priešo lėktuvų. Vo
kiečiai turėjo nepaprastai galingus lėktuvus, bet jie bu
vo lėti, nejudrūs. Britų naikintuvai buvo daug judresni, 
geriau ginkluoti, jie labai lengvai naikino Anglijon at- 

n

Kongresas leido prezidentui nuo ateinančių metų

Ketvirtadienio vakare vyko vieši prezidento Fordo 
ir demokratų partijos kandidato prezidento pareigoms 
Jimmy Carterio debetai. Kiekvienas jų pasakė savo ' “skraidančias tvirtoves,
nuomonę įvairiais valstybės administravimo klausimais.
Šių dviejų vyru debatai buvo perduodami pačių didžiau-1 . . . ................. . - - .
šių stočių televizijos kanalais. Kiekvienas krašto gyven-'vasan0 menesl° ?radetl a"acIJai reikalingų bombone 
tojas turėjo progos užgirsti dabartinį prezidentą Fordą, 
aiškinanti svarbius valstybės klausimus, ir demokratų 
partijos kandidato Jimmy Carterio pažiūras tais pa
čiais klausimais. Į

Kiekvienas krašto gyventojas, kuris turėjo progos 
pasiklausyti abiejų politikų kalbų, jau susidarė įspūdį, 
kuris jų yra vertesnis galingo šio krašto prezidentu pa-j 
reigoms. Debatų eigą tvarkė patyręs laikraštininkas 
Newman, o abiejų partijų kandidatus klausinėjo' paty
rę visuomeninio. gyvenimo komentatoriai. Vieši debatai 
išryškina ne tik svarbius valstybės klausimus, parodo

šių statybą. Pagrindas bus B-52, bet jie, aišku, bus ge
rokai pagerinti. Prezidentas žino, kad šie lėktuvai nė
ra patys geriausieji, bet geriau turėti juos, negu senus 
B-52, Jeigu priešas netikėtai pradėtų karą, tai Ameri
kos karo vadovybė turėtų bent statomus B-52. Lėktuvų 
statybai prezidentas Fordas kas savaite galės išleisti po 
87 milijonus dolerių. Prezidentas žino, jog tai nėra pats 
geriausias kongreso nutarimas, bet ' jis reikalingas, to
dėl jis pasirašė ir įsakė imtis priemonių krašto apsaugai 
reikalingų bombonešių gamybai.

Šiuo klausimu demokratų kandidatas Carteris vi
able jų- kandidatų nuomones, bet jie aiškiai parodo, ku- sai kitaip galvoja. Jam atrodo, kad reikia išleisti dides- 

■ ris kandidatas yra geriau susipažinęs su keliamu klau- nes sumas naujiems bandymams, tyrinėjimams ir geres- 
simu, kuris nepadarys klaidos ir nepakenks visiems nių lėktuvų, projektams. Jis senų lėktuvų visai, hepradė- 
krašto gyventojams. Be to, debatai parodo žmogaus tų statyti ir kongreso jiems skirtų pinigų nejudintų. Jis 
charakterį, jo būdą klausimams statyti ir spręsti, apta- padėtų mokslininkus naujiems lėktuvams projektuoti, 
riamų kausimų ryšį su kitais klausimais. į °- vėliau, kai- turėtų gerą modelį, tai pradėtų jų^štatybą.

Tvirtinama, kaip prezidentas John F. Kennedy^’ de-. Kandidato Carterio nuomonė gali būti teisingi, jeigu 
batų metu laimėjo prezidentūrą. Jo debatus svarbiais priešas leis Amerikos mokslininkams vesti reikalingus 
valstybės klausimais televizijos stotys perdavė visam bandymus, o. vėliau duos laiko tiems naujiems lėktuvams 
kraštui, žmonės savo ausimis galėjo klausyti abiejų kan- pastatyti. Bet jeigu Amerikos priešas to laiko neduos, 
didatu pareiškimus, jie stebėjo, kaip jie reagavo į kelia- Jeigu jis pirmas panaudos atominę- energiją ir išgriaus 
mus klausimus ir kaip sklandžiai jie sugebėjo formuluo- pačius svarbiausius Amerikos pramonės centrus ir iš- 
ti savo atsakymus. Jau pirmą debatų dieną sen. Kenne- žudys darbininkus, galinčius statyti naujai- suprojek- 
dy patraukė žiūrovų ir klausytojų simpatijas. Kongre- tuotus lėktuvus. Anksčiau rusai puolamųjų ginklų netu- 
so atstovas Richard Niksonas tada ne tik nepajėgė aiš- rėjo, bet šiandien jie tuos ginkhis turi, šiandien, sovie- 
kiau formuluoti savo atsakymų, bet jo ir išvaizda buvo tų karo jėgos gali paleisti raketas iš pačios sovietų teri- 
sunki. Niksonas galėjo pataisyti tą sunkų įspūdį kitų tori jos, kurios išgriautų Amerikos pramonę.
debatų metu, bet jam neišėjo. • Kiekvienas krašto gyventojas gali atsakyti į klau-

Krašto gyventojams vieši visuomenei rūpimų klau- • simą, bet kurio atsakymas bus tikslesnis — tiktai atei
simų debatai labai naudingi. Neleisdami daug laiko ir tis parodys. Fordas bus tikslus, jeigu priešas rengtųsi 
neieškodami reikalingos informacinės medžiagos, jie tuojau pulti. Amerikos pasiryžimas ginkluotis gali, sus- 
gali susidaryti bendrą vaizdą ir pagauti klausimo esmę, tabdyti priešo užmačias. Jeigu Maskva žinos, kad JAV 
Didelė krašto gyventojų dauguma buvo patenkinta te- turi pakankamai didelių galingų bombonešių, tai gali 
levizijos tinklų sudaryta proga susipažinti su svarbes- karo nepradėti. Bet jeigu Maskva bus tikra, kad ameri--

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

RUSIŠKASIS KOJIUNIZMAS
IR IŠEIVIU VEIKLA

Jeigu lietuviai bėgo nuo komunistų, tai tuo pačiu 
supranlama ir nuo rusų, nes juk mūsų okupantas yra 
ir rusas ir komunistas kartu.

Komunistinio režimo žiaurumai augo kartu su Ru
sijos troškimu: užgrobti, pavergti, valdyti... Xe ko
munizmas. ne toji berankė ideologija juk okupavo 
Lietuvą, bet rusai. Komunizmas be žmogaus rankų nė
ra nei veiksmingas, nei pavojingas. Lietuviai turėtų 
neužmiršti, kad mūsų tautos tragedijos didžiausias 
kaltininkas yra okupantas su savo tautybe ir ideolo
gija. taipgi, ne jo pusė (kaip dr. Maceina jį skaldoj, 
bet visas. . . Juk ne komunizmas sukūrė Rusiją, bet 
Rusijos (autos žmonės susikūrė komunizmo ideologi
ją, ją priėmė ir vykdo. Ne žmogžudystė yra pati atsa
kinga už save, bet asmuo, kuris tą žmogžudystę įvyk
dė yra atsakingas už ją.

Jeigu ta nedidelė grupelė žmonių prieš pirmąją 
sovietų okupaciją bėgo nuo komunistų jausdamiesi 
jiems nusikaltę, (pvz.: Dr. Maceina, kaip pats rašo, bė
go (odd. kad jau buvo NKVD griebias, bet nepagrieb
tas; kun. J. Pronskis kaip “XX Amžiaus“ redaktorius; 
kum SI. Yla kaip autorius knygos “Komunizmas Lietu
voje" ir lt.), tai pilnai suprantama, nes (autai ir tėvy
nei nebūtų buvę geriau, jei tuos asmenis (jiems pasi
likus Lietuvoje) okupantai būtų sušaudę ar ištrėmę 
į Sibirą.

Tačiau negalima tikėti dr. Maceinos teigimui, kad 
ir tie visi dešimtys tūkstančių atsidūrę išeivijoje yra

bėgliai nuo komunistų, dėl kokių nors darbų bijoda
mi jų keršto. Primesdamas šitai gausai bėgimą nuo ko
munistų, dr. Maceina prieštarauja net pats sau. Juk 
savo straipsnyje “Nuo ko mes bėgome?”, autorius pa
daro aiškų priekaištą ne tik lietuviams, bet ir vakarie
čiams, kad jie tuo metu galvojo visų pirma turį rei
kalo su rusais, kad komunizmo veržlumo neįvertino, 
nenumatė tikrųjų jo užmačių. Tai kaip jie galėjo są
moningai bėgti rho tų, stf kuriais nesijautė turį reika
lo, nuo to, ko- neįvertino ir nenumatė?

Argumentavimas bėgimo nuo komunistų tuo, kad 
prieš antrąją sovietų okupaciją pabėgo tiek daug lietu 
vių todėl, kad jie jau buvo pažinę komunizmą viene- 
rių metų siautėjime, nėra pakankamas Dr. Maceina 
neatkreipė dėmesio į tai, kad 1944 m. pasitraukimo 
sąlygos iš Lietuvos buvo daug kartų palankesnės ne
gu bet kada. Vokiečiai pralaimėdami traukėsi ir to 
sąmyšio pasėkoje, iš Lietuvos į Vokietiją, siena buvo 
atvira visiems be jokių specialių leidimų, tad daugu
ma tuo ir pasinaudojo.

Be to, aš pati esu liudininkė, kai rusų frontui ei
nant pirmyn besitraukdami vokiečių kariai prievarta 
varė ūkininkus iš jų namų ir kartu su jais laikinam 
pas juos apsistojusius miestiečius. Kuo toliau stūmė
si rusų frontas, tuo toliau į Vokietijos pasienį buvo 
varomi ir tūkstančiai lietuvių. O kai'jau visa Lietuva 
buvo naujos rusų okupacijos apžiota, tai ir tiems iš
varytiems neliko kelio atgal...

Tad ar tokius lietuvius būtu teisinga pavadinti bė
gliais nuo komunistų? Mano realiame romane “Su
diev! Aš išeinu...”, kurį 1971 m. išleido “Laisvoji 
Lietuva”, yra labai ryškiai aprašytas tokio išvarymo 
epizodas. Jeigu dr. Maceina kokiu nors būdu būtų 
pravedęs tarp lietuvių išeivių apklausinėjimą, nuo ko

tikų veikėjas — Antanas Ski
rias, leidyklos savininkas. Q 
kai tokie vyrai Sevelos roma
ną palaimino, tai pamaniau 
jog ta knyga tinka ir šventa
dienį pasiskaityti.

Taip ir padariau:- “Truth- Is 
For Strangers’* perskaičiau Dar 
bo Dienos šventėje- (Labor 
Day)-. Ačiū autoriui ir leidyk 
lai tūkstančius knygos egzem-

EFRAIMO SEVELOS ROMANAS SU
LIETUVIŲ DIENŲ PALUMLNLMl

(Tęsinys)
sį vyro pilvą. Kai kas iš mūsų 
moralistų spaudoje piktai pasi 
sakė prieš tokią novelę.

Dabar Dirvoje Vyt. Alantas 
vertindamas R Spalio “Mer
gaitę iš geto” apie sekso vertę 
literatūroje taip rašo: “Mūsų 
literatūra per ilgai laikėsi “ino 
ralės”' bobinčiaus davatkų, ku 
rios iš tok> žengnojasi nuo sek 
so, kaip nuo piktos dvasios. 
Spalio drąsus sekso pavaizda
vimas knygai nė kiek neken
kia: atvirkščiai, ją papildo tik 
rovės niuansais”.

ne Atrodo, jog panašiai galvoja peles juodai ir: saldaj'ninejĮ vyš- 
v san h Lietuvių Dienų žurnalo vy- .nias raudonai, yra ųžit&ąusfi to- 

tykiavimą, o- tai rodo, jog žydų rai, jog Efeaimo Sevelos romą liąu maisto pramonėje vartoti.
nui seksas nekenkia,. nusipirk j Saldainių įmonės mano vartoti/ 
toje knygoje- radau spausdin-j kitus dažus, kurie saldainius

Lietuvių Dienų re bei imituojančius vaisių saidų- 
i,., rnynus nudažytu tomis pačiomis 

jog autoriui įspūdžius ir paefe spalvomis kaip ir uždraustieji 
ką galima rašyti rusiškai ir an dažai. ’ ./ - /'
gliškai. Lietuvių Dienos ina- Federalinė vaistų ądmimsfra~

nančios, jog verta padėkoti iri cya tyria ir daro bandymus su 
leidyklai, Lietuvos tematika* įitais dažais-, kurių § var- 
veik alą- išspausdinusi ai. Tai bū tiriami maisto dažymui j? grei
tų autoriui ir leidyklai moša- čiausiai jie bus perritšiūof? ir jų 
linė satisfakcija. vartojimas vienaip ar kitaip:

Kaip Frank Sinatra pasigar; pakeistas ar net visai- uždraus- 
sinęs, jog išeina į pensiją, bet 
dabar vėl grįžo i naktinių klu
bų sceną ir vėl su fotokores
pondentais ir su kitais žurna
listais “kariauja”,- taip ir’ poe ' 
tas .Bernardas Brazdžionis, po-* 

.rioje yra vienas dialogas apie . pensijon išėjimo, yra sugrįžęs 
nusvirusias krūtis ir nudribu-]darbui į Lietuvių Dienų leidyk

Ir šioje Tamarą paniekinau 
čioje scenoje Algis išdidžiai 
prasitaria, jog šią naktį mie
gosiąs su Joanne, keliaujančia 
lietuvių turistų grupėje. Jos pa 
varde Mage, bet tėvukas buvęs 
Mažeika. .Po Tamaros; panie
kinančios scenos, garbė Mažei 
įkaitei, nes Joanne -romano he
rojui pasakė, jog ji interesuo
jasi daugiau kuo, negu jo kū
nas.

Lytinio santykiavimo 
temos literatūroje

Senajame Testamente 
kartą kalbama apie lytinį

nuo seniai tos temos nevengta. 
Apstu seksualinių scenų ir Se 
vėlos romane. Dabar jau to
kie laikai, jog ypač populia
rios yra knygos su vadinamą 
ja sekso tematika j

Galjkuriam ;ncirs žydui or
todoksui, kuris liiįkęs visą lie 
tuvių tautą pasmerkti, gali ir 
Sevelos knyga- nepatikti už- švel 
ni-us ir užuojautos žodžius bol
ševikų.pavergtai ir naikinamai 
taųtafc Gal 'kuriam lietuviui, 
ar lietuvai nepatiks tos lytinio 
santykiavimo scenos.
Atsimenu, daugiau kaip prieš 

15 metų Sandaros savaitraštis 
išspausdino Antano Tūlio no
velę “Naktis ant vandens5*, ku

tą kortelę 
komendaciją, kurioje rašoma,

tojams.
(Pabaiga)

Uždrausti dažai
WASHJNGTONAS< — Dažai,, 

kurie nudažo drebučius bei jų pū

kitais 52 dažais-, karių 3 var-

t_________

CHICAGO, ^-Vienas Chicago^ 
pietinio galo namų savininkas 

j Joseph Lilly, 4b< prisipažino; pa
degęs pats savo namą, 336 W. 
112, st., kuriame išsinuomojęs,

žiaus nuomininkas. Lilly prisi
pažino aplink nuomininko kam-kiečiai tiktai bandymus daro, tai jie gali rizikuoti ir-pra- - -

dėti kara. Rusai gali Amerikos nesumušti, bet jie gali barVfpyIęs gazolino,
išgriauti Amerikos pramonę. Pasigaminę naujų pabūk-jkadangi ĮaTO piniginėie nehera_ 
lų, jie gali amerikiečius visai paklupdyti. dės 20 dolerių.

jie bėgo, ir paskelbęs statistinius duomenis, tada nebū 
tų galima prieštarauti. Bet čia tik jo nuomonė pagal 
įsitikinimą, kad visur ir dėl visko yra kaltas tik ko
munizmas ir komunistas.

Dn A. Maceina rašo: “Mūsų pėdomis per paskuti
niuosius 25 metus bėgo ir tebebėga nuo komunistų vi
sa eilė kitataučių, kurienenori būti užgniaužti ne ru
siškumo, bet komunistinės ideologijos bei sistemos, 
vykdomos savų tautiečių rankomis”.

Tokiu atžvilgiu dr. A. Maceina visų tautų išeivius 
laiko tautinės dvasios ubagais, ne bėgančius nuo oku
panto vykdomo teroro, ne nuo vergijos, bet nuo savo 
pačių tautinio silpnumo: baimės, kad gal nepajėgda
mi atsispirti oportunizmo pagundai, pasidarys savo 
tauts žudikų agentais...

Taigi, pažvelkime į šiandieninę okupuotą Lietuvą. 
Didžioji mūsų tautos dalis nėra susitepusi rankų savo 
brolių krauju. Tačiau pavergėjui užtenka kokybiškos 
savižudžių mažumos įvykdyti savo užsibrėžtam tiks
lui. Mes žinome, kad okup. Lietuvoje visa tauta yra 
pastatyta prieš dilemą: arba turi paaukoti savo gyve
nimą visos tautos ir tėvynės labui, sau pasilikdami 
tik egzistenciją, arba tėvynę ir tautą paaukoti savo 
asmeninei laimei, šiuo atviejui išeiviai nerta nei kiek 
laimingesni už pasilikusius okup. Lietuvoje, nes jie, ne
žiūrint kur begyventų, kaip tos pačios tautos dalis, 
automatiškai yra pastatomi prieš tas pačias dilemas.

Taigi ir mes buvome priversti apsispręsti: ar ben
drauti ir; pateisindami remti okupantui, parsidavusių 
lietuvių agentų pusę . (kilmingųjų, komunistų partijai 
priklausančių aukštųjų pareigūnų), ar pasisakyti už 
stipriuosius, pasilikusius tautai ir tėvynei ištikimus, 
persekiojamus eilinius prisiimant jų besąlyginės kovos 
už Lietuvos laisvę ginklą.
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dęs 20 dolerių.

Šis nevienodas lietuvių apsisprendimaes iššaukė 
tarpusavio nesutikimus, padarė vienus su kitais po
litiniais priešais. Kas šiandien vyksta tarp lietuvių 
okup. Lietuvoje, o taip pat išeivijoje. Išeiviai yra lai
mingesni, nes neturėdami tiesioginio kontakto su oku
pantu, neturi galimybių neapykantos keršto vedami 
savo “priešą” nekaltai nusiųsti į Sibirą ar bepročių 
namus. Jeigu Chicagos tėvai Marijonai ir jų “Drau
go” bendradarbiai (frontininkai) šią galimybę tūrėtų, 
tai aš, jų tylios paslaptingos keršto kovos prieš ma
ne, būčiau pirmoji auka. Tai įsitikinau prieš, tris mė
nesius būdama Romoje.. .

Okupantas siekia mūsų tautą užgniaužti pačių lie
tuvių rankomis todėl, kad pasauliui galėtų saukti: 
“žiūrėkite, mes nekalti, lietuviai patys savo tautie
čius teisė, pasmerkė ir žudė! Jie patys, susinaikinai 
Jie net rusų disidentus tardė ir nuteisė!” Pasaulio is
torija bus pihia tietaviškų pavardžių it tautinės sa
vižudybės faktų. Rusai cituos lietuvių poetų sukurtus 
eilėraščius ir . poemas Stalino, Lenino bei kitų Rusi
jos komunistų garbei. Lietuvių rašytojų veikaluose 
pirštu badys Lietuvos atsižadėjimo šūkius^ tas. vietas,, 
kur bus parašyta: “Mūsų tėvynė-Soviefų Sąjunga^ mū
sų sostinė-didžioji Maskva; mūsų upės: Volga, Nemu
nas, Amūras.,.

Kuo lietuviu ateinančios kartos pasaulio tautų aki
vaizdoje atrems šioos faktas? Sakys, kad jie buvo pid- 
versti išduoti savo tėvynę? Štai, dar vienas pavyawfys.

(Bus.-daugiau)) .« „. . <
v. ——' —'—%— <*• - 
SKAITYKITE IK PLATINKITE

DIENRAŠTI “NAUJIENAS.”



TELEF. PR 84229

PR. ANNA B AHUNAS
« AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 

IR GERKLĖS UGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

Namu savininkai knibžda SiįSIKINKIMŲ

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7įst STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849

Rezid. 388-2233
OFISO'VALANDOS: '

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antracL. penktaienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad, tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAR GIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1933 SJAanheim Rd.,Westchester, iii. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel.; 562-2727 arba 562-2728 ..

REZ.: GI 8-0873
DR.W.KLS1N-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIHURGIJA
6132 So. Kedzię Ave.A WĄ 5-2670

Valandos .pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0001

Telef. BE 3-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYdĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West )03rcb$treet 
Valandos "pagal susitarimą

Marquette Parko lietuvių na
mų savininkų organizacijos na- 1 
rių susirinkimas įvyko rugsėjo 
17 dienos vakare parapijos salė
je. Susirinkimui pirmininkaujan
tis Juozas Bacevičius, paskubo
mis perskaitė susirinkimo dar
botvarkę ir paklausė, ar priimat ? 
Susirinkusieji priėmė. Susirin
kimo metu pirmininkaujantis 
klaidžiojo darbotvarkėje, kol 
paskutinis susirinkimo dalyvis 
išėjo.

Jonas Stankus, perskaitė pra
eito susirinkimo protokolą. Ne
aišku buvo, ar jis tyliai skaitė 
sau, ar susirinkimui? Papasa
kojo, kad organizacijos delegaci
ja buvo pas Chicagos miesto me
rą Daley, kad buvo, gerai priim
ta, ir kad gražiai pasišnekėta rū
pimais reikalais. Pasakojo apie 
pigiuosius butus mažo uždarbio 
piliečiams, kad daug laimėta 
prieš pigiųjų namų statytojus, 
sako, kad bylą teisine pralaimė
jome, bet daug laiko laimėjome, 
o dabar statytojai pinigų nebe
turi. ■ • ■' ' ‘ --

■ Klebonas kun. Antanas Zaka
rauskas, įspėjo visus, - kad ne
skleistų gandų apie mūsų kolo
nijos rasinę -kaitą ir visi laiky-1 kuižaitei ir Baltic Bakery savi
tus! vieningai, rainiai ir šaltai. ninkanis ponams Ankams.

Juozas Skeivys, padarė orga
nizacijos valdybos narių veiklos 
apžvalgą, paminėdamas, kad, 
Charles P. Kai, Jonas Stankus, 
Stasys Patlaba - ir Juoas Bace
vičius atostogų metu dalyvavo 
keturiuose organizacijų Įgaliotų 
atstovų susirinkimuose, kurių 
tikslas buvo daryti žygių, kad

• Kingo grupelės vaikštynės ir 
piknikai Marquette Parke nebe- 
Įvyktų. ’ Sako, kaip žinote, mes 

-’laimėjome dėka , mero Daley,
policijos vado Rochford, nuova- 

Idos viršininko Wood, miesto ta- 
” ■ rybos ir kitų, kurie neabejoda-

komitetas
I WASHINGTONAS. — Atsto

vų Kūmų etikos komitetas ne-

gėdingas šaudymas žodžiais ir
kitų įžeidinėjimas.

Politikai paręigūųai yra mūsų
daubos Išrinku. Męs priva- Jx« rugsėjo 21 d.
lomę juos geriat’ Argi mes tu
rime teisę juos niekinti?

žvalgas — pppa^inti jį kaltu nelegaliai 
” I paskelbus išvogtus slaptus do-

PADĖKA AUKOTOJAMS jkumentus, ar paleisti jį neap- 
'r kaltinus.

Standart Federal Savings va
dovybė, Balfo gegužinei, kuri į-! Etikos komitete debatai bei 
vyko 1976 m. rugpiūčio mėn. ginčai užtruko 2 valandas, bet 
22 d., paaukojo savings bounds nesuradus visiems komiteto na- 
sertifikatą ^25.00 sumai. Balfo riams priimtino sprendimo ko- v . . i « nui'owf'rj tricao -itr-i

iWNTO RAITO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

posėdyje nežinojo kas daryti su 
«' CBS korespondentu D. Schorr

vadovai tą certifikatą paskyrė 
loterijai, ir tą laimingąjį nume
rį ištraukė panelė Kristina Ru- 
kuižaitė. Panelė Kr. Rukuižaitė 
išlošto sertifikato $25.00 sumą, 
paaukojo Balfui.

Taiptpat, ponai Aukai — Bal
tic Bakery savininkai,kaip kiek 
vienais metais, taip ir šiais, pa
aukojo Balfo piknikui reikia
mą kiekį duonos ir kitų kepi
nių.

Balfo Chicagos apskrities ir 
skyrių valdybos, reiškia nuošir 
džią padėką: Standart Federal 
Savings vadovybei,Kristinai Ru

DR. K. A. V. JUČAS j
489-4441 561-4605 J:

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
1002 hL WESTERN A V fe. 
5214 N. WESTERN AVE.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tel: HE 4-1818 
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS 1R CHiKURUAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST 7Ist STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik' susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PULKAS 
OPTOMETR1STAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Vai.: anizad. nuo 1—4 p© pietų. 
ketvirtądL nuo 5-^-7 vai. vak. • 

Ofiso talof.: 776-2880 
Naujas telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TaL: P R 8-1223
OFISO VAL.I pirm-. aaLrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 iF 58 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

mi atsižvelgė į msų prašymą.
Bacevičius sakė, kad J. Stan

ikus, prie mero gražiai pakalbėjo, 
prašė susirinkusių jam"paploti. 
Pranešė, kad" yra pakviesti į su
sirinkimą demokratų partijos 
pareigūnai — politikai, paminėjo' 
jų pavardes ir apžvalgęs, kad nei 
vieno jų nemato, pradėjo širsti. 
Sako, kad "‘jie ignoruoja jus, ne
nori jūsų matyti, ateina rinki
mai, žiūrėkite, kad nei vieno bal
so jiems....- Jie mūsų neremia”.

Tai buvo ' Bacevičiaus viešai 
kirstas antausis demokratams 
politikams. Kėli susirinkusieji 
plojo, o kiti sakė: Pagalvokite, 
ką jūs darote? Plo j ate neapgal
votai, klausote ką tas politinis 
biznierius jums sako. Jis mano, 
kad ši organizacija yra jo nuo
savybė. Nei vienas iš susirin
kusių nepaklausė, kas kaltas, kad 
demokratai į mūsų organizaci
jos susirinkimus neatvyksta? 
Atsakymas turėtų būti — J. Ba
cevičius, nes jis kiekviename su
sirinkime juos kaltina visomis 
jo išgalvotomis blogybėmis. At
rodo, kol jis bus šios organizaci
jos pirmininkas, vargu ar su ži
bintu surastume dėmokratą-po- 
litiką, nebent nuo perkūno ar 
vilko vejamas užbėgtų. Mar
quette Parko lietuvių namų sa
vininkų ^organizacija yra nepo
litinė. Joks politinis vertelga 
neturi teisės Įsakyti už kurią 
partiją ar asmenį mes privalo
me savo balsus atiduoti, čia yra

P. SUllKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bau 
dažaL Speciali.p«g«(ba kojoms 
(Arch Supports) Ir t t.

PERKRAUSTYMAi

MOVI NG
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 54063

2850 West 63rd St., Chicago III. 60629 
Tele#-: PRospecf 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiauneg k

gnu papuošimu^ ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO v* ' >$)

DAUBARŲ SONUS

MOVING
Apdraustas parkraustymat 

ii įvairi p attlumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 Wait 34 Plata 
Tal.> FRontlar 6-1887

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

Beverly Hills

REMKTTE TUOS BiZNIERTUS, 
KURIE GARSINASI

Sv. Pranciškaus Seserų 1-mas sky
rius rengia Bunco žaidimus šeštadie
ni. rugsėjo 25 dieną 1:00 vai. popiet. 
3345 S. Morgan SL Auka $1.00 as
meniui. Bus gerų dovanų ir kavutė 
po žaidimų. Visus kviečia kamisija 
ir valdyba.

*VieIpaties žodis bus jiems įsakymas po įsakymo, truputį čia, tru- 
, pūtį ~ feu 2I;13. . ’ ’ ?

Krikščionio gyvenimas yra panašus mokinio gyvenimuL Kiekvieną die
ną mes sužinome ką nors daugiau apie save ir apie Dievo išmintį ir teisin
gumą. Pasimokinę reikalingų pamokų mes sužinome kaip ir kur pataisyti ir 
pagerinti savo pasielgimą. Pamatę savyje kaikurias netobulybes ir trūku- 

( mus, mes turime nereikalauti tobulybės kituose, bet turime pagirti juos jei
Rožė Didžgalvienė, rast, matome, kad stengiasi daryti tiek gerai, kiek išgali. Apaštalas Povilas duo- 

 da mums štai kokį gerą patarimą: “Būkite Dievo sekėjai, kaip mylimiatįsieji 
vaikai, ir elkitės meilėje, kaip ir Kristus mus mylėjo ir pats save davė už

i Lietuvių Žagarės klubo poatosto- mus Dievui atnašą ir auką meiliam kvapui”. — Efez. 5:1, 2, 
ginis susirinkimas įvyks sekmadienį, Į mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mk
rugsėjo 26 d., 1:00 vaL popiet Jono * rysjejj? į tą klausimą atsako knygute ^Viltis po mirties", kurią gausit!

Rožė Didžgalvienė, rast.

Balfas, K. J

nes yrą daug reikalų aptarti. Bus ir 
vaišės.

Vi>I žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bat kur yra mL

Stitiįiaus salėje. 4346 So. California nemokamai. Rašykite:
Avė. Nariai kviečiami atsilankyti. . p JAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL. 60629

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

EUDEIKIS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

nutarta visas reikalas atidėti iki 
rugsėjo 22 d.

Demokratų partijos atstovas 
T. S. Foley nesutinka pasmerk
ti kor. Schorr, kaltinant jį se
nate pažeminimu. Jis sako, kad 
CE£> korespondentas turi visišką 
teisę skelbti išvogtus ir net slap
tus valdžios dokumentus. Tą 
teisę jam suteikia spaudos lais
vės laidas.

— Gallup PoU raportų nusta
tyta, kad Jungtinėse Valstybė
se 87* nuošimčiai gyventojų yra 
priešingi tolimesniam gyvento
jų prieaugliui, kai Lotynų (Pie
tų). Amerikos gyventojų 61 nuo
šimtis didesnio žmonių prieaug
lio pageidauja.

‘Didžiausia’ valstybė
"S

Bene bus mažiausia pašau- • 
lyje valstybė, kuri ‘ pralenkia 
savo mažumu ir Lichtenšteiną, 
tai naujai nepriklausomybę ga 
vnsi, ankščiau buvusi valdoma 
Anglijos, Seychelles sala. Sey- 

Įchelles sala ir joje naujai su
kurta valstybė randasi Indijos, 
vandenyne. Ji iš viso turi vos 
59.000 gyventojų. Seychelles, 
salos metinė apyvarta vos šiek 
siekia 35 mik dol. Bet ji šian 
die yra laisva ir pilnateisė vals 
lybė, ir yra Jungtinių Tautų 
organizacijos narys

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

PATIKSLINIMAI

Kaip paprastai kad būna, kai 
korektūros skaitomos tik vieną 
kartą, taip ir šį kartą. “Kurpiai 
ir kepėjai” neišlindo be, laimei, 

i nestambių klaidų, išskyrus, gal, 
klaida dėl žodžio “išžiūrėti. Ne 
ketinu visų klaidų minėti, apsi
ribosiu tik keliais pavyzdžiais.
štai, vienoje vietoje žodis “pa

vyzdžiui” atspausdintas ve 
kaip: pavyzdpiui; kitoje vietoje 
žodis “dalimi” paverstas žodžiu 
“galimi”. Apie “išžiūrėti” ten
ka parašyti daugiau!. Pradžioje 
tasai' nelaimingasai žpdis virto ; 
žodžiu “išsižiūrėti”, kurio tik
rai nėra nė viename žodyne, o] 
vėliau atsirado štai koks saki
nys: “Kaip ten bebūtų, žodžio 
“Įsižiūrėti” -nėra nei Vadove, 
nei Dabartinės Lietuvių kalbos 
žodyne, nei... ir t.t.” O, ne! Aš 
buvau tai parašęs ne apie žodį 
“įsižiūrėti”, kurį, žinoma, ra
sime bet kuriame žodyne, o 
apie.mąnn pasmerktą-žodį “iš
žiūrėti” !
Klaidingai atspausdinta ’‘ker

pus”. Vokiškai visi daiktavar
džiai pradedama -rašyti su di
džiąja pirmąja raide! Tad:Kor- 
pus. • .

Paskutinėj mano rašinio da-’ 
lyje (šeštad. rųgs. 18 d.) vieloj 
“...Bernardas Brazdžionis pa
siūlė sudaryti lietuviškų bend
rinių triraidžių dakitavardžių 
sąrašą”... turi būti “...pasiūlė su 
daryti dešimties lietuviškų”,,, 
ir t t. Tai svarbu, nes aš turiu 
šitokių žodžių visą tuziną!

A. Zujus-

2443 WEST Mr4 STRBIT 
Telefonait PR 8-0833 Ir PR 8-0834

Vietnamas-pasaulio 
banko narys

Nežiūrint JAV opozijos, šiau 
rėš Vietnamas buvo priimtas 
pasaulio banko nariu rugsėjo 
21 d. Išskiriant Ameriką, nie
kas kitas pasaulio banko na
rių neprieštaravo priimti S. 
Vietnamą banko nariu. Taipgi 
pereitą savaitę komunistinis 
Vietnamas buvo primtas in į 
tarptautinį fondą, prieštarau
jant Amerikai ir visiems ki
tiems fondo nariams prita
riant.

Tiek pasaulio bankas, tiek 
ir .tarptautinis fondas daro į 
metus bilijoninę apyvartą, sko 
.lindamas nei šsivySČiusioms 
valstybėms pinigus, kartais net 
sušelpdamas.

JAV laikinai sulaikė š. Viet 
namo priėmimą į Jungtines 
Tautas, panaudodama veto tei 
sę, kurio ji neturi spren
džiant pasaulio banko bei tar 
plautinio fondo reikalus.

Laidotoria Direktoriai

EMILY H. NOVAK
Pagal tėvus Tuskiewicz. Gyv. 6939 S. Washtenaw Ave.

Mirė 197B m. rugsėjo 22 d., 12:35 vaL p. p. sulaukusi 73 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje . *

• Amerikoje išgyveno 65 metus.
Pasiliko nuliūdę: duktė Helen Rey, žentas Charles, sūnus Leo

nard Kardelis, marti Gerri, 6 anūkai, 3 proanūkai, 2 broliai — Wal
ter Stankiewicz ir Peter Tuskiewicz, daug sūnėnų ir dukterėčių bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė šv. Kazimiero Seselių Rėmėjų Draugijai.
. Seštadeni, 3:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans 

koplyčioje, 6845 S. Western Ave.
Pirmadienį, rugsėjo 27 dieną 9:00 vai. ryto bus-lydima iš kop

lyčios į šv. P? Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. EMILY NOVAK giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiam- dalyvauti laidotuvėse ir suteikti* jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, anūkai, proanūkai, brolis.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

O^PUO’

$5.00

296 psL. kaina $5
ĄT5l*MNIMA| ir MINTYS. U tuiueu

336 psl. Kaina $6IXJ. MuikSUu virs

„ ............. I2.U0
LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

1739 S. H aimed NU UL 6u«<M — 1W1. HA I-Ė19O

Tel. 598-9400

Midland Savings aptar

su apylinkes.

ir ateityje.

$40,000

1914 metų
nauja taupymo ir namu
paskolų reikalus visos mu-

Dėkoiame
Jums už mums parodytą
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi

Sąskaitos apdraustos iki

8929 So. HARLEM AVE.,
Bridgeview, Illinois 60455

Passbook Savings. 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly.

4S05-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

•N ARCHER AVENUI 
CHJCAfiO, MXINOtS MC32

PHOM& J5444N

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000).

RIMTA KiNtGA
N4u|i«no*« galima pvtfciu

knvgu w«nl« »r
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. |domūs jaunų dienų 

atsiminimai tr įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kairu $5.

A. Pakalniškis^ METAI PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko jvykrų Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti i 12 dalių.

Dr. Kazys 
zuis viršeliais

ProL Vacį. Biriiiks, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, 1 dalu. 2U8 psi.. įrišta — uimKbOtu 
>eiiau» — 52AXL G rtalu. 225 p>U prisu - S3.OO minką 
tau virtelūus

Henrikas
Pakalnės ir Labguvos apskritys su Įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. Kariūnas, TARP tALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

I itfrtfha Narunt, IS IR VIENA, jaunystes a Ui minima J
170 psL----------- ------------ --------- ------------------------------ >3.00

Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 23k 
puslapiai _______ ____ ___ _ ........... ...... . S3.00

Knygas uz-sakapt reiku podėli 25 cL pakto lAlaidoms

K A U 1 I E N O 8.

MOPEKNISKOS AIR-CONDtTlONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUAN1CA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. Tek: YArda 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 74911

| HALU’ĖMO*. CHICAGO I. ILl___ Fri«hy, September 24, 1976

I
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BARSTO JAVUS,
St. Mockuvienė rašo apie 

<1 nonos riekę. Jos straipsnį įdė 
jo š. ni. rugsėjo 4. d. Valstie
čių Laikraštis, 'frumpai pasi
sakiusi, kad pasaulyje yra ba- 

toliau rašo: “O kas dedasi 
mus? Vežam iš parduotu- 
duonų maišais, 
dulkinų grindų,

NETURI DUONOS ‘ 
to, kad kol kas tęnufmta tik 
pusė derliaus, nors rodos ir 
nėra jokių kliūčių tokiam už
delsimui. “Duoną suimti čia 
nesiskubinama". “Kolchoze vy
rauja nuomonė, ki^d skubedi 
nereikia”. O jau esą priskaito-

pasidėję ma, kad dirvose 500 eentnerhj 
apžergę grūdų prarasta. Kodėl, niekas

kltųis metais būdavo ir pieno. darbius ir fųdhiiiH, išstatytu^f
Toronto Better Living cenfie. į”. 'RENTING v

— Rašyt.* Jurgio GHaudos 110- '
velės tilpo Niujorko rusų ifien-.. ^NUOMOJAMAS 4% kamb;' butas 
raštyje, taip pal latvių savaitra- 2-me aukšte suaugusiems be- gyvulių.' 
styje. Los Angeles mieste gyve Gaz© pečiukų šiluma., gera apylinkėj 
hąs rašytojas yra teisininkas, Teirautis po 3 v. popiet. Tel. 376^956 
pradėjęs rašyti tremtyje ir su
kūręs daugelį premijuotų ro-

ir mėsos. . .

!1 U M F A

elta

— Sofija ir Juozas Garadai 
iš Jasmine Heights apylinkės, 
New Port Richey, Fla., kartu 
su čekiu prenumeratos pratęsi
mui, atsiuntė tokį laišką: “šiai 
proga sveikiname jus visus, o! 
labiausai i

kūręs daugeli premijuotų ro- tSNUGMOJAMAS 4 kambarių ran- 
manų, novelių, taip pat scenai jai dekoruotas butas angliškam beis-1 
kūrimų. <, >

— Vytauto Didžiojo šaulių 
p. Gudelį ir ponią Au-! rinktinės vakaras rugsėjo 18 d.

1 stin, taip pat visus tokius gerus savuose namuose praėjo labai 
bendradarbius, kurių joks k i- | sėkmingai. Visi buvo patenkin
tas laikraštis neturi. Linkime p* vaišėmis ir 'gera rašyt. Aloyzo 
visiems jums sveikatos ir ištver< Barono programa.
mes. Taip pat siunčiame penki-1 — Australijos Lietuvių Fon- 
nę Mašinų fondui.” P“’ r 4.
kstyvą prenumeratos 

i mą, taip pat už laišką 
1 ką-

— Leonas E. Stanius, 
(Kiek Maskvos supermarketą. Į krau peg, Man., Canada, iš 

i Ivanovič su be raginimo atsiuntė savo pre- 
Bet Sovietska- žmona, virvių krepšiais panko- numeratą ir ta proga parėmė 

buvo Naujienų mašinų fondo vajų 
š. m. rugpiucio 31 d. die ankstyvo rudens diena. Jiems dovana. Dėkui.

— Prof. J. Puzinas ir dail. M. 
rajone, Že- midorų, agurkų ir obuolių. Bet šileikis pakviesti kalbėtojais ati

- - - 1 darant dail. Antano Rukšlelės ,
darbų parodą spalio 1 d. Lietu- ’ Stefanija Kaurielienė, Jąu- 

pa_ nius Gilvydis," Jurgis Mikaila 5r 
Antanas Musteikis sudaro Det
roito lietuvių komiteto bran
duolį bendradarbiauti su Tarp- 

Paroda bus tautiniu 'Institutu, ruošiančiu
i Bicentennial jninėjimą. Į dar
ybą Įtraukta (langelis, Detroito 
lietuvių. Išleistas patrauklus lei 
dinėlis lietuvių vaišėms ir pro-' 
gramai. Lietuviški pietūs ir pro 
grama buvo rugsėjo 19 d.

— Inž. Jurgis Irvis Bręivė,

pas 
vių 
ant 
kojomis. Perkam ne talkai, ne į nežino. Be to, kai koresponden 
vestuvėms. Iš to maišo tik vie to ii’ kitų su juo buvusių aki
nes kepaliukas pakliūna 
stalo, o kitus suės paršai, su
les vištos, išmėtys vaikai. O persipylė per jo kraštą Toliau 
juk duona — brangus produk- paskui sunkvežimį driekėsi 
tas. Dar atsimename tuos lai-' auksinių miežių juostos visu 12 
kus, kai dėl jos riekės dirbom kilometrų keliu.
nuo aušros iki suletay, kai, su The christian Science'Moni- 
ciėje rankas, meldėmės: Duok * * *

, j- • - ,* j *or Maskvos korespondentas mums duonos kasdienines . . o , .4 David K. Willis rugsėjo 8 d. to
Autorė toliau išvedžioja, kad dienraščio laidoje - rašo apie 

dabar sočiai gyvenama, i 
šiame jos teigime tiesos, mes tuvę atėjo Ivan 
nežinome. E, 
ja Litva korespondentas V. Fi- se, maistę pirktis. Tai 
gurin, š. 
nraštyje rašo apie derliaus nu-'rūpėjo rasti mėsos, pieno, po- 
ėmima Akmenės i 
inaitės vardo kolchoze. Jis dės- tegavo duonos, tuoMarpu kai

ant1 vaizdoje pripiltas sunkvežimis 
! pasisuko, didelė grūdų banga

Dėkui už an das ruošiasi išleisti ten mirusio 
pratęsi- rašytojo Pulgio Andriušio raš- 
ir au- tų rinkinį ir tam tikslui telkia 

lėšas. J 4 . v*,.-k •

— G. J. Stankūnas, Kario at
stovas Čikagoje, praneša,' kad 
tradicinė tanr žurnalui paremti 
popietė — kavutė bus spalio 17 
d. 4 vai. Jąuųimo centre. Lai
mingiems rėmėjams teks dail 
Marijos Žukauskienės ir dail. 
Jono Rūtenio kūrybos paveiks
lai. - - ? - - i

Winni-i 
anksto

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATS POR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

mante Brigton Parko apylinkėje! TeL 
254-7287.’ , f

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti tęisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiurėja,. “Sūduvos” išleista r 
knyga — *

. KAIP SUDAROMI
', '• TESTAMENTAI
Su legališkomis formomis
Knyga su formomis’ gauna

ma .‘Naujienų- . administracijoj, 
Knygos kaina $3/Su legališkcn 
mis formomis —. $3.50- *-* 
(^Užsakymus sti Money orde

riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago Ill.'60608.

PASKOLOS PERKANT NAMUS,.DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l

- U PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas *

2212 Vv. Cermak Roa^ Chicap0 IP Virginia 7-7747

NAMŲ PIRKIMAS . PARDAVIMAS - VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. ; - — • 778-2233

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

to nuosavybę, maloniai jums patarnaus Veronikos Jakušovienės 
vadovaujama lietuviška Įstaiga

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

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. Halsted ct„ Chicago, fIL 60608. — Tel, 254-3320

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, EL 60629 •TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies Įvairių' prekių.
MAISTAS iŠ EUROPOS SANDĖLIŲ.

viu Tautiniuose namuose.
rodą ir dail. Rukšlelės 70 m. su 
kakties trumpą akademiją ruo 
šia Lietuvių Žurnalistų S-gos 
Chicagos skyrius. L____ ____
uždaryta spalio 10 d.

— W orcesterio lituanistinė 
mokykla pradės mokslo metus 
rugsėjo 25 d. 9 vai. ryto Aušros 
Vartų parapijos patalpose.

—Brazilijoj gyvenančio prieš- 
komunistinio veikėjo Meldučio Korėjo karo veteranas yra sun- 
Laupinaičio nuotrauka ir jo po kiai apsirgęs ir gydomas Karo 
ema anglų kalbą“Awake, South Veteranų ligoninėje — 333 E. 
America” Įdėjo G. Urbono lei-.Huron St., 905 kamb. Čikagoje- 
džiamas “Speak Up” laikraštis Lankymo valandos: nuo 1 vai. 
rugsėjo numeryje. Šis nr. yra p.p. iki 8:30 vai. vakaro. ' 
16 psl. ir apima daugeli aktua-' -r, , ,*7. ., ,‘ . — Estradines muzikos kon-lių dalykų,kamuoja So metams.' , - . • tz t. J L o-o cX X- T> T- certa — sakius rengia Korp!: Adresas: Box 2/2, Station B, To „ \ .. . *

x c\ x ir-T o-rrro n j ;Neo-Lithuamjos Chicagos pa-ronto, Ont MoT 2W2, Canada. > , v o- j Adalinys, s. m .rugsėjo 2o. d. (se-
—r Ada.Petraitienė iš Hamil- štadienĮ^ 8 vai?:-vak. Jaunimo 

tono gavo 4 premijas už rank- Centre. ' ’ ~

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

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

I PELNINGAS investavimas' — tri- 

ŽemT taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income. Tax

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878 
i'' ~ ■ ■

•k Pasakyti tiesa šiais laikais
yra pats svarbiausias reikalas ir jų apartm. -med. ir biznio patalpa, 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos ’ nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon- 
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori Įvesti madą, kad beri- 
dradarbįavimas. su sovietais yra 
patriotinis aktas; paliekant su 
jais. konfrontaciją pavergtie
siems . . . _ J j 'LT’ .

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją.' Deja, 
jos negali toleruoti, Lietuvos 
okupacijos toleruotu ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje. .

Todėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos .yra 
būtinos, kiekvienam lietuviui.

/Reikia prisidėti .prie sąjūdžio

' 2 ACRES.ESTATE, 8 room residence 
with 2 baths. ;

UebioBt area. $125,000.
Tel. 257-7950.

Naujienoms reikalingas

padvigubinti Naujienų, skaity
tojus. .

- DRY CLEANING
B U SIN E S S

1975—1976 AWARD WINNER 
3 RETAIL Outlets in 

PRIME. Northwest Suburban 
Location.

Contact R. C. OHLERS
BAIRD & WARNER 
^^= 368-5767 •;

1.1"       —1^——
MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgu metų patyrimas. >

2022 W. 69 ST~, CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

v* na
\UJTENOMS šiemet suMo 80 metų Minint tą rnkaktf. gerbiant pirmoj 

Amerikos lietnvtu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar Jų Įgalio 
tintais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines gropes, jų bendras institu
cijas Ir remia Tisų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo rsj-ą kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyziHiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renes««».
KAINUOJA: Chlcaųefv Ir Kanadoj* matam* — S30.00, povei metų — $18.00, 

trim* mėn. — $850, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metam* 
— $26.00, posel metų — $14.00, vienam mėn. — $250. Užsieniuo
se — $31.00 metam*. Susipažinimui siunčiama savaitę pamokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS, 
r-39 So. Halsted St, 
Chicago, Hl. 60608

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

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

PAVARDE ER VARDAS

ADRESAS

e HAU4ISMOS. CH^AGO September 1976

Jauną vyrą ar moterį apmokysinie šio ama
to. Darbo valandomis informacijų prašome 
kreiptis šiuo telefonu’- J. vv--

: ‘ HA 1-6100.

Programą -išpildys ir sūkiams 
gros neolifna'iių'orkestras, vad. 
Algio Modest o,’ir dainuos Irena 
Mažeikaitė.

Veiks užkandinę jr baras. Sta
lai (10 asm.) užsakomi į],telef. 
925-0035. o susimokama : prie 
Įėjimo.. Y r "- -
Visi kviečiami, ypač jaunimas, 

nuotaikingai ir linksmai pralei
sti vakarą. (Pr.)

OBUOLIŲ.
" * T, K >

Mes. taip - pat turime. /

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
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, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklas, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE ' 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dx. Jooms Dauparas. tEMėS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dvieju da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. H dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

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

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai 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”. .

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, karna tik S5.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
NAUJIENOS ’ ‘

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigu*, tuojau knygą paiiųrime.

/?.?!? I A-■ ...r. ... — , J..

TWIN MAPLE ORCHACRDS
3 mylios USaurę hūo Galien. Miėh.' 
Važiuoti 1—94. išvažiuoti, ties US 12 

į rytus... , • --- • -. '■ • ’

— Genutės Spaustuvė labai 
prieinamomis kainomis spaus
dina lietuviškas ir angliškas 
knygas: Kropštus ir skubus pa
tarnavimas. Rašyti': 236 Court 
St., Hot Springs, Arkansas 
71901/ TeL (501) 623-6798.
. ’ (Pr.):

T Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS; 4065 Archer A v*
ChIc*sc, III. <0432. Tai'. YA 7-5WC |

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai. - 

KLAUDIJUS PUMPUTIS
4358 So. Washtenaw Ave. 

TeL: 927-3559

Didžiausios kailių 
pasirinkimai 

pa« vienintelį 
lietuvį kainininką 7^ 

f Chicagoje
k^4aLNORMANĄ 
®jKMURŠTEINA 

263-5826 
(įstaiga*) ir 

’ 677-3469
jlKy - (buto)

185 North Wabaah Avenue

SOPHIE BARČUS'
RADIJO 1EIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 W. A. M.

Llatuvlų kalba: kasdien nuo pirma- 
dienio iki penktadienio 12:30— 
1 *00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE,

CHICAGO, ILL. 60629

• Belgų misionierius kun. Pe 
ter de Smet (1801—1872), apaš

Bomba pasveikino 
gubernatorių

Rugsėjo 21 sprogo bomba 
New Yorko Hilton viešbutyje, 
kur Puerto Rico gubernato
riaus Rafael Hermandez Colon 
garbei buvo suruoštas pokylis. 
Bomba sprogo 21 aukštu aukš 
cjiau pokylio. Nieks žmonių 
nenukentėjo ir .pokylis nebuvo 
pertrauktas.

Bombai sprogus, nežinoma 
moteris, kuri pasisakė esanti 
puertorikieėių teroristų narė, 
pranešė New Yorko pašto Įs
taigai, kad kita bomba yra pa
dėta Statler Hi lt on, viešbutyje, 
bet policija jos nerado.

Bomba buvo padėta portori-. talavęs tarp Craw giminės in- 
kiečių teroristų grupės, kurie dėnų, parodė didelį tikėjimą ir 
reikalauja suteikti Puerto Ri- nemažą drąsą. Jis kalbėjo tos 
cai pilną nepriklausomybę, kilties vadui apie Dievo apvaiz- 
Priešais viešbutį, kur Puerto dą, bet vadas, pateikatavo įrody 
Rico gubematorius buvd vai- mo. Jie sutarė, kad kunigas pra
šinamas, demonstravo apie 200 eis prie laukinio buivolo ir pa- 
puertorikiečių- nepriklausomy; glostys jo kaklą. Lažybas lai
kės šalininkų. mėjo kun, de Smet,

.. Budraitis Realty Co...
PIRKSIT — PARDUOSI! — 

NUOMOsrr. , 
ĮVAIRŪS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
;TeL 254^551

135-TA .IR ARCHER AVĖ. 
TeL 257-5861

VERTINGŲ NAMU GALERIJA-
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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

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

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

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

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

PLATUS LOTAS arti žv. Kryžiaus 
ligoninės- Pigus. - - -'

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTOR! 
Namų Statyba ir Ramentai

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai' ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
778-8165

HE ATI N G AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

DĖMESIO
80 M AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas penKninkamv 

Kreiotis:
A. L A U R A T T • S 

<645 Si. ASHLAND AVI. 
523-8/0

BEST THINGS IN LIFE
V

Call Frank Zapolis
3208Vi W.95trh St.

GA 4-8654
Stated erm Life Insurance Company

LAIKRODŽIAI IR BRANGFNY3t$ 
Pardavimas Ir Taisymas 

2444 WEST 67; h STREET 
T*4«tj Republic 7-1M1

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE'
4259 S. MajMawood. Tai. 254-7450
Taip pat daromi vartlmal, giminių Į 
Iškvtenmal, pildomi plt.etybės pra-1 

tymai tr kltoKi blankai.
v.......... , . —.i ...

Pirkite Naujienas, 
Rcmkite kiekvienas, 
Nes jos rašo tiesą 
Ir veda j šviesą.




