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Įtikino senatą pravesti Pavergtąją Tautą 
savaitę, padėjo tremtiniams atvykti

WASHINGTONAS, D. C. — Buvęs JAV senatorius Paul I 
Douglas, gavęs tris širdies smūgius, mirė Washingtone esančiuose! 
savo namuose. s

TRUMPAI IŠ VISUR

Krikščionys netiki Arafato 
pažadais

BEIRUTAS. — Naujam Liba
no prezidentui Elias Sarkis be
sistengiant gauti pritarimą Pa
lestiniečių karo paliaubų pasiū
lymui, kovos penktadienį apri
mo, bet dešinieji pasilieka skep
tikai dėl “Palestinos Išlaisvini
mo Organizacijos” šefo Yassir 
Arafato “karo paliaubų dovanos” 
pasiūlymo.:. Dešiniųjų vadas 
Pierre Gemayęl aiškiai pasakė, 
ką krikščionys mano apie Ara
fato. pasiūlymą. “Tai nėra tikros, 
paliaubos, o’paliaubų komedija”. 
Arafatas. nesilaikė: savo žodžio 
dėl 54 kartų anksčiau sutartų 
paliaubų, mes. nematome prie
žasties kad dabar laikytųsi”.

Arabai tęsia Izraelio boikotą
HOUSTON, Texas. — Arabų, 

valstybės turi “visas intencijas” 
stiprinti, santykius su. JAV biz- 

_____ _______ _____ f nio pasauliu;.'bet. neišsižadės Iz-. 
fėsoriavo Chicago j universitete, raeli° boikoto”, pareiškė'1,400 
dėstė ekonomiją, buvo'-pakrypęs biznieriųfsiisirinldmui čia atvy- 
gerokai į kairę. • Jis čikagiečių Saudi Arabijos užsienių rei- 

* 'kalų ministeris princas-Saud Al 
Faisal. Princas pabrėždamas 
pareiškė, kokie “gilūs interesai 
šie j a Saūdi Arabiją su Ameri
ka žibalo (petroleumo) reika
lais, prekybos santykiais, anti
komunizmo, tarptautinės tai- 
taikos ir gerovės klausimais”, 
bet Izraelio boikotas esąs esmi
niai reikalingas arabų saugu

mui”.
Tankas brangesnis, bet geresnis

WASHINGTONAS. — Gyny
bos sekretorius Donald Rumsfeld 
yra nusistatęs gaminti naujus 
tankus — (American XM Tank, 

Douglas buvo pavergtų tautų j kurs yra amerikoniško ir vokiš- 
draugas,, padėjo vesti kovą už 
išlaisvinimą. Jis įtikino kongreso 
atstovus padaryti didelį paeže- 
rio parką, o dabar, kai Douglas 
mirė, tai Illinois senatoriai nori 
pasiūlyti dabartinį Dunes par
ką pavadinti Douglas parku. 
Douglas apgynė parką Chicagos 
ir Gary gyventojams, bet toje 
srityje žemė turėjusieji lietuviai 
nukentėjo, nes jų žemė buvo nu
vertinta.

■; J

SALISBURY. — Rodezijos I 
beituių vyriausybė, apsvarsčiu- i 
si sekr. Kfeingerio taikos planą, 1 
nriimė pagrindinius jo punktus. ! 
Rodezijos vyria esybės nutari- ' 
mai taikos reikalu ir priimtieji 
taikos plano punktai' bus išdės- ' 
tvti ministerio cirmininko Smi- į 
tho kalboje, skirtoje Rodezijos 
gyventojams.

ta onesSovietu valdžia oi 
pastangas susta

Salisbury. — premjeras Jan Smith labai 
prieš Rodezijos juodži
atkakliai priešines juodžių

atkaktai kovojo
ta

metų laikotarpyje p? 
metu baltaod'iai su 
krašto reikalus.

rzimui is
>. kad dabartinė vyriausybė dvi?ių 
to valdymą dai 
mą, bet jie a

';o t

• Paul Douglas:
“Paskutiniu metu Paul Douglas 
gana blogai jautėsi, nes širdies 
smūgiai gerokai apardė jo svei- 
jkatą ir neleido jam- pąbąjgti sa
vo^ atsiminimų. Dalis jųjau pa- 

-'^.ruoštaši spaudai, bet didoka jų- 
dalis tiktai suplanuota, bet .ne- 
spėta pabaigti. _Sęn. Douglas 
praleido. 18 metų JAV senate. Jis 
pralaimėjo rinkimus 1966 me
tais, kai jo vieton pasisiūlė jau
nas ir gabus Charles Percy.
Okinawoj Douglas buvo sužeistas

Paul Douglas kelis metus pro-

gerokai j 
buvo išrinktas miesto alderma- 
nu, bet kai kažkas jį įžeidė po
sėdžių metu, tai jis savanoriu 
Įstojo į JAV marinų korpusą ir 
paprašė siųsti į pačius pavojin
giausius kovos frontus.

Jam t^ko tarnauti Pacifike. 
Kai 'marinai kėlėsi į Okinawa- 
salą, Douglas dalyvavo kovose ir 
jam sunkiai buvo sužeista ranka. 
Apgydytas profesorius vėl pa
prašė vykti. į frontą. Karo pa
baigoje grįžo kapitono laipsniu. 
1948 metais jis buvo išrinktas 
senatorium ir rūpinosi krašto vi
daus ir užsienio reikalais.

ko tanko junginys (hibridas). 
Visa bėda, kad tokius gaminant 
truktų nuo 10 iki 24 mėn. ilgiau 
ir kaštuotų nuo $800 milijonų 
iki $943 milijonų brangiau. Dėl 
to Ginkluotų Pajėgų Komitetas 
rekomenduoja Rumsfeldui grįž
ti prie pačių amerikiečių tankų 
tobulinimo, bet Rumsfeld tvir
tina, kad amerikoniškas-vokiš
kas hibrdas yra bendrai pajėgęs 
nis ir efektingesnis, ir daugumas 
JAV Armijos karininkų su juo 
sutinka. ‘ .

ard Kennedy su savo brolrp, buvusio pre- 
Trini Caroline Kennedy. ^Lapkričio 27 
note ris bus 19 metų amžiaus. Jiedu daly- 
pežįsta«TM>^.ięniso-žaidynėse>’<#uru^tTjose?r^^K

»en. Edward Kennedy su savo 
xidento-'dukterimi Caroline 
dieną jauna 
vavo bendri 
Forest Hilf

Sekr. Kisingeris per Keniją, 
į pasikalbėjęs su Kenijos prez. 
j Keniata, rugsėjo 23 atskrido Į 
) 1 ondoną išdėstyti Anglijos mi- 
Į misteriui pirmininkui Afrikos 
pokalbių rezultatus.

Pačioje Rodezijoje organizuo- nę propagandą visoje kontinen-; 
jasi grupė priešiška valdžia -per- [falinėje Kinijoje, užveržiant vi- 
leidimui juodiesiems. Gi Tanza-j są 
nijos prez. Julius Nyerere išsi- jsiunči
reiškė, kad-jis yra labai laimiu- į kurie taip pat gerai pasiekia Ki-, 
gas atsiektais taikos planais, nijos pakraščius jūrų bangomis.gas atsiektais taikos planais.

au praeitais metais prasidė-
Taivano proklamacijos Kinijoje Ho neramumai pačioje Rodezijo-

TAIPEI, (Formoza). čiang- 
kaišeko Įsteigtoji Tautinė Kini
ja, Taivan, komunistų bosui Mao 
Cetungui mirus padidino tauti-

je, o pastaruoju metu nesantai
ka kilo tarp Mozambiko ir kitų 
naujai Įsteigtųjų juodžių valsty
bių. Ne tik Tanzanija, bet Zam
bija ir visa eilė kitų va'stybiii 
reikalavo, kad Rodezija aiicLtų 

„ ,, .. . . .varžtus ir perleistu krašto vaisiui proklamacijomis. jas i , . . . * -1 p : dvma gyventoju daugumai, šiuot Davėjui oro nailonais,! ., ......p J ... Į reikalu buvo siunčiami ginkluoti

Pasikėsinimas Etiopijoje 
nepavyko

ADDIS ABABA. — Majoras 
Mengistu Haile Mariam, Etiopi
jos kairiųjų kariškių valdančios 
juntos “kietarankis” išliko gy
vas ketvirtadienio naktį pasikė
sinimui prieš jį nepavykus. Val
diškosios juntos pranešimu, tai 
buvo pirmas pasikėsinimas prieš 
vieną iš trijų narį Laikinosios 
Karinės Tarybos, kuri 1974 me
tais nuvertė imperatorių Haile 
Saassie. Mengistu yra tos tary
bos pirmasis vieapirmininksi.

Sen. Dole yra sveikas

NEMALONUS PASIKALBĖJDIAS SENATE
WASHINGTONAS. — Amerikos senato rūmuose, belaukiant 

Įeinančio Liberijos .prezidento W. R. Tolbert, kurs turėjo sakyti 
kalbą kongreso atsovams, viceprezidentas Rockefeller ir atstovai 
rūmų pirmininkas Albert ėmėsi kalbėtis Liberijos klausimais, kai 
mikrofonas buvo Įjungtas ir i jų pokalbis automatiškai buvo gir
dimas ir užrašomas, net, gal būt, perduodamas atstovų rūmų ek
ranuose. ; . ’ ; ’‘

Blogiausia, kad tai buvo pri
vatus. rūmų pirmininko ir vals
tybės viceprezidento pokalbis, 
liečiąs Liberiją, jos juodukus ir 
Masąčiuseto sen. Ėd. Brooke. 
Kalbos buvo nemalonios Liberi
jos prezidentui ir ypač senato
riui Brooke, kuris būtų Liberi
joje vergu, pasak pirmininko, 
jei jis tenai būtų buvęs.

Pasak rūmų pirmininko, Ame
rikos juodžiai į Liberijos terito
riją suvažiavo 1847 m. ir davė 
pradžią dabartiniai Liberijos 
respublikai.

Vėliau viceprezidento vardu 
buvo aiškinamai ir atsiprašinė
jama : “Viceprezidentas aiškino

Įrūmų pirmininkui praeities isto
riją. Jis labai gerbia prezidentą 
Tolbert ir Liberijos žmones. Jis 
žavisi Liberijos demokratija ir 
žmonėmis, kurie tiek daug yra 
atsiekę”.

Atstovų Rūmų pirmininko Al
bert pasiaiškinimai bei komen
tarai tebėra nežinomi.

Atstovų Rūmų pirmininko mi
krofonas buvo sujungtas ir su 
žurnalistų kambariu, kurie po
kalbį girdėjo ir viską užrašinėjo, 
o vėliau paskelbė spaudoje, rem
damiesi spaudos laisve.

CHICAGO, BĮ. — Registruota JA v Lietuvių Bendruomenė 
Įsteigė fondą Bražinskams padėti, ir sudaryti sąlygas Algirdui' 

’ Bražinskui baigti mokslus Amerikoj, — praeitą šeštadieni pareis- į 
kė Dr. Vytautas P. Dargis, reorganizuotos ir registruotos Bend- i 
ruomenės centro valdybos pirmininkas.

Kiekvienam lietuviui aišku, 1 1 ■■ •• —
kad Amerikoje Bražinskams bus] nofrillniATO
reikalinga parama. Iki šio meto llaLtCildl pali 1111UU J d 
Bražinskams padėjo Balfas ir ____
Vlikas.

Prie bendro darbo buvo prisi
dėjusi ir Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Bet mes skaitėme Ralfo 
pirmininkės pareiškimus, ku
riuose buvo pasakyta, kad Bal
tas baigė savo misiją ir daugiau 
iš Europos išvežtiems Bražins
kams nebepadės, todėl degistruo- 
ta Bendruomenė ryžosi padėti 
šiame krašte atsiradusiems ko
votojams už pavergto mūsų kra
što laisvę.

Visos aukos bus skelbiamos 
ir Įteikiamos

Registruotos Bendruomenės 
vadovybė nenori, kad Bražinskų 
pagalbai skiriamos aukos nenu
eitų kitiems tikslams, kaip nu
ėjo kitiems iš komunistų nagų 
išlaisvintiems asmenims, prane
ša, kad visos aukos bus skelbia
mos lietuvių spaudoje, o vėliau 
Įteikiamos Pranui ir Algirdui 
Bražinskams. Registruota Ben
druomenė nori, kad viskas būtų ( 
atlikta tvarkingai ir pagal vei-Į 
kiančius Įstatymus. Nei regis- I Ir New Yorke tarter 
truota Bendruomenė nesiekia j
pasipelnymo, nei sąmoningos DTJl <11710'10
Bendruomenės nariai bereikalin- ! 1 aol£IvJU

. . .v, gai leis Bražinskams sudėtas aukos laišką, dėkodamas prancū-,^a

Rusai - agresoriai
Buvęs Izraelio gynybos minis- 

teriu Moshe . Dayan pareiškė 
rugsėjo 23, kad Amerika yra ko
votoja už taiką, gi Sovietų Są
junga — agresorė. Iki ameri
kiečiai sieks taikos Viduriniuo
se Rytuose, jam visiškai nesvar
bu, kas Amerikoje laimės prezi
dentinius rinkimus.

Pasak Dayano, mes kreipia
mės į JAV ne tik ieškodami eko
nominės ir karinės pagalbos, bet 
taipgi ir taikos, nes Amerika 
yra taikos agresorė. Gi rusai 
priešingai, jie gali pradėti karą.

Prisiminęs , Kisingeri, jis pa
brėžė, kad Amerikos valstybės 
sekretorius taikos labui padarė 
daug daugiau už kitus buvusius 
valstybės sekretorius.

Fordas dėkingas 
Prancūzijai

PARYŽIUS^ — Amerikos pre
zidentas Fordas pasiuntė Pran
cūzijos prezidentui Valery Gis- 
card d’Estaing asmenišką padė-

artizanai iš Mozambiko i Ro- 
rdomi keliai, griauna

mos karinės ir pasienio sargy
bų centrai. Rodezijos vyriausy
bė gynėsi nuo Įsiveržėlių, bet il
gesnio karo ji negalėtų pakelti. 
Prem jeras Smith iki- meto - 
labai griežtai kalbėjo, uet dabar 
jis jau keičia toną.

Išsikalbėjęs su atvykusiu JAV 
sekretorius Henry’ Kisingeriu ir 
pasitaręs su parlalamento ir vy
riausybės vadais, premjeras J. 
Smith pareiškė, kad Rodezija su
tinkanti perleisti krašto gyven
tojų daugumai krašto adminis
traciją. Kiekvienam aišku, ką 
šitas premjero pareiškimas reiš
kia. Dviejų metų laikotarpyje 
bus atlikti paruošiamieji dar
bai, o vėliau krašto administra-

. JOHANESBURGAS. — Rai
telių būrys patruliuoja Johanes- 
burbo gatvėse, o policija gyvai 
rankioja ir uždarinėja aktyves- cija tvarkingai bus perleista be
nius juodžius. Tuo P. Afrikos kraujo praliejimo ir bereikalin- 
vyriausybė nori išvengti tolimes- ,gų kaltinimų, 
niu riaušių ir neramumu, nu-J 4. -

kreiptų prieš vyriausybę ir bal
tuosius pačiame Johanesburgo 
centre.

Sekretorius Kisingeris pir
miausia buvo sustojęs Tanzani
joje, kur išsikalbėjo su preziden
tu Nyerere. Pastarasis reikala
vo parleisti vyriausybę juožių 
daugumai. Sekretorius tokio da
lyko negalėjo prižadėti, nes jis 
nesikalbėjo su Rodezijos vyriau
sybės nariais. Jis nuvežė Į Sa-

Johanesburgo riaušėmis už
baigta 6 dienų neramumai nu
kreipti prieš baltųjų P. Afrikos 
valstybės vyriausybę. Per pa
skutines P. Afrikos neramumais
atžymėtas savaites iš viso jau lisbury naujai susidariusių juo- 
žuvo. 376 asmenys.

Pietų vakaruose nuc Johanes
burgo. l"-kos mylių atstume. 
Sowdto mieste buvo ramu. Jame 
gyvena apie 250.000 juodųjų 
darbininkų, kurie dirba Johanes- 
burge bei artimuose jo priemies- 

' čitiose.

džiu va reikalavimus.
: pradžioje pur-

s prižadėjo tvar- 
i Rodezijos vy

riausybę juodžiams.
Sovietų valdžia nepatenkinta 

sekretoriaus kelione. Maskva 
vra Įsitikinusi, kad Rodezija. Na- 
mibijos ir net Pietų Afrikos juo
džiai d " ’ greičiau būtų ragro- 
! ę vmd/Jas minėtuose kraštuo
se, bet sekretorius visą reikalą 
stengiasi nuviikinti valdžios pa-

NEW YORKAS. — Pernok ra- ?robiTna
tų partijos kandidatas i preziden
tus Jimmy Carteris. matyti, kai-

perle

WASHINGTONAS. — Ilgai 
lauktas kandidato į vicepreziden
tus sen. Dole pranešimas, liečiąs 
jo sveikatą, buvo paskelbtas rug
sėjo 23 d. Daktarų pasirašytame 
pažymėjime sakoma, kad sen. 
Dole yra visiškai sveikas. Prieš 
31 metus įgytas kovose sužeidi
mas ir dešiniame petyje pasili
kusi sviedinio šukė nesudaro pa
vojaus sveikatai.

Mikis netrukdys tyrinėjimų
TOKIO. — Japonijos ministe- 

ris pirmininkas Takeo Miki at
metė jo valdančiosios partijos 
pasiūlymą Lockheed Corp, kyšių 
skandalo bylą baigti “politiniu 
susitarimu”. Miki specialioje Ja
ponijos parlamento sesijoje pa
reiškė: “Nei aš, nei teisingumo 
ministeris jokių būdu nesikiši
me į invėstigacijos autoritetų 
pareirt”. *

zams laimingai sutvarkius Trans 
World Airlines lėktuvo grobikus 
jugoslavus. Elizejaus Rūmai tai 
paskelbė viešai rugsėjo 23 d. 
• Prezidento Fordo laišką, da
tuotą rugsėjo 2*0, Prancūzijos 
prezidentui asmeniškai įteikė 
Amerikos ambasadorius Pary
žiuje Kenneth Rush..

Pagrobę lėktuvą Kroatijos na
cionalistai pasidavė Prancūzijos 
policijai prieš dvi savaites šalia 
Paryžiaus Charles de Gaulle ae- 
rodroma.

s. — pareiškė pirmininkas Dr
V. Dargis. ;

Kviečiu visus reorganizuotos r. ■ ., ,„ 7 . [ha negalvodamas ar-jiepasiruo-ir užregistruotos Bendruomenės x .,. , . , 'šęs. Jis ir ?sew Yorke prasitarė■ apylinkes pasiruošti aukoms 1 , .. . ... , ,. .. , . , , -t. . 'nevykusiai ir nepritinkančiainnkti, kad galėtume 'Brazins-., .... ... .,, . . įkalbėdamas apie seksą ir geniukams padėti, — baigė pirminin 
kas Dr. Dargis.

WASHINGTONAS. — Trez. 
Fordo kviestas, naujai išrinktas 

New York Times žurnalas.‘Meksikos prezidentas Jose J.epez 
tai turėdamas omenyje,- primi-1 Portillo rugsėjo 24 Isimirrai mi
nė, kad kiti padorūs politikieriai! sileido Andrew oro pajėgu ba- 
vengia tokius žodžius vartoti. O(zeje, Md., kur j'i sutiko buvusi 

, —— -------  Playboj žurnalas Carterio į orą artistė, o dabar einanti protoko^
. P^teišfbs ždciz4uš atspausdino iš-jlo šefo pareigas Baltuose Rūmuo- 

Saulė teka 6:40r leidžiasi 6:45 tisai.

liūs.

' se Shirley Tample-Black.



PROPAGANDINIAI KURSAI

^^r5V IY atmintinės
(pamiqtnqja) santrauka

Liepos 28 u., .Popietė “Tary- • 
biaės moters” žurnalo redakęi-

Rugpiūęio 2 d., įjętuvp^ feo
dalinės valstybės bruožai — prpf. 
J. Jurginis. t

Rugpiūčio 3 d., l$40 metai 
Lietuvolę — dpp. g. įįUgžcįijĮ.

Rugpjūčio 5 d., Kultūriniai Ta
rybų Lietuvos ryšiai su užsie-' 
nio "lietuviais —: V. Kazakevi- 1 
čius. ■ »

Rugpiūčio 6 d., Užsienio lie-'

Praėjusią vtasarą komunisto kokios lįętuvių kalbos pratybų, 
Kapsuko vardu pavadintame lietuviškų dainų mokymasis, lie- 
Vilniaus Universitete ketvirtąją tuvių kalbos morfologija ir sin- 
marksizmo ir leninizmo “litua^-. takse, liet, kalbos istoriniai bruo- 
nistikos kursais pavadintą lai-Ižai, kilmė, grožis, fonetika, bal- 'tuvių kultūros tyrinėjimaiTąry- l 
dą baigusieji lietuvių DP (pabė-' tų kalbų tyrinėjimai, lietuvių įy Lietuvoje   V. Kažakevi- 
gėlių) vaikai grįždami į JAV ir tautosakos savitumas ir meninė čius. ' 
Kanadą, kai kurie parsivežė ir. yertė ir t. t. Visi geri dalykai 
savo .šklausytų kursų bei lan
kytų komunizmo ir rusicizmo ži
dinių programos, pavadintos 
“Ątmintine” (pagal rusišką 
“Pamiatnaja knižka”) 8 pusią- ■ plane, dažniausiai be jokių pa
pili knygutes. aiškinimų įrašytieji punktai, ku-

Programa, pavadinta “Kursų rių ištraukas pacituojame: 
Kale n orinis Planas” pradeda
ma tokiu įvadu:

J ieii kursų klausytojai,
Jūs atvykote į vieną iš seniau

siųjų Europos Vilniaus universi
tetą kuria netrukus švęs savo 
įkūrimo 400 metų jubiliejų, ši 
aukšto i mokykla, pavadinta žy
maus ietuvių politikos ir kultū
ros veikėjo V. Kapsuko' vardu, 
yra stambus Lietuvos mokslo ir 
kultūros centras. Čia lituanisti
kos dalykus dėsto žinbmi Ketū
nų kalbininkai, literatūros ir 
ist r '-'s mokslininkai, knygos 
specialistai.

Malonu, kad Jūs, vedami mei
lės lietuvių kalbai ir literatūrai, 
panor >te geriau susipažinti su 
litpar.istikos mokslais, Vilniaus 
universitetas Jums svetingai at
veji* lituanistikos kursų duris.

ir neatrodo, kad į juos kursų 
planuotojai būtų įstengę daug 
komunistinio raugo įmaišyti.

Dėmesį 1

CIUS.

Rugpjūčio 9 d., Popietė LT§R 1 
švietimo ministerijoje. t

Rugpiūčio 13 d., Susitikimas> 11. ---

traukia kiti kursų su “Tėviškės” draugi jos ir “Gim-
tojo krašto” laikraščio darbuo- ‘ 
tojais.

Lankytųjų kino teatrų sura
ižyta 11 muziejų . muziejų 12 
1 (iš jų Revoliucijos, Ateizmo,

1 H

k

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje 

KAZYS KARUŽĄ

Visi išlipome ir kęltuvu kėlėmės i didelį parką. Išlipus iš 
keltuvo, dąyė visiems po didelį raudoną lietsargį, kuriuo 
parėmėme parko medžių šakas ir. lyjant bridome šlapiu 
molio taku į parko gilumą, kur viename pietų šone ra
dome kavinę ir suvenyrinių prekių krautuvėlę.. Išgėrė
me kavos ir užkandome. Vėliau parodė mums .miesto 
panoramą, kur miestas gulėjo žemumoje ir iš pietų pu- •* 
sės plūduriavo ežeras. Nieko nematėme perdebesis ir lie
tų, o tik juodą rūką. Taip vėl grįžome'atgal, nusileidome 
keltuvu į pakalnę ir autobusu grąžino visus turistus prie .

: gelež. stoties. G ,
Aš panūdau važiuoti atgal prie to ežero, kurį mačiau- 

.iš kalno viršūnės. Atvykstu, sėdu i laivą ir plaukiu, bet 
keleivių buvo labai mažai, nes lietus sutrukdė turistams 

i atvykti. Plaukiame, o laivo palydovė aiškina visus isto
rinius įvykius, praplaukiant ežero krantus. Bet man. vi- 

‘sai neįdomu, nes lyja ir dięną tamsi. Visi tūristaunusi-; 
.minę žiūrį į' apylinkes, bet maža ką temato, tik plaukian
čius debesis, kurie apsupę.. miestą, ir ežero krantus? įaiyo • 
palydovė patarė: turistams geriau pabūti dvį trią dienas 
viešbutyje ir orui pagerėjus lankyti žymias miesto apy
linkės vietas. Taip visi sugrįžome Į uostą ir nuėjome sa-

i vais keliais. <. ■
Į "15 .. * •. -1

Eidamas per miestą, apsukau keletą-; įdomių -gat
vių, kur aptikau brangenybių krautuves.-Aš jų aplan
kiau apie 20. Daug žmonių perka brangenybes. Daugiau-: 
šia perka ir aukštas kainas moką japonai' ir amerikie-' 
čiai. Aš stebėjau, ką jie daugiausia perką į— :dęmįanto 
žiedus, kitus brangakmenius,‘^auksinius, laikrodžius, mo
teriškas apyrankes ir krūtnnęi papuošimus. Kainos,; kai-: 
nos, žvėriškai aukštos ir. mačiau- kaip moka už tas-bran- 
gepyį)g§ tūkstančius dolerių. Aš irgi taikiausi nupirkti

Kujsų kąleądorinįs planas
Liepos 5 d., Įvadinis pašneku) Puškino ir Dzeržinskio)...

Tikroji šių kursų pamoką
’Šiuose jau ketvirtą vasarą vy- ’ 

kusiuose kursuose iš JAV ir Ka- 
į nados lietuviškojo tremties jau- 
! nimo dalyvavo 29. Norinčių ten 

Liepos 8 d., Filosofijos mokslas vykti buvo net 62. Tačiau ši ma- 
Tarybų Lietuvoje — doc.' E. lonė tebuvo suteikta tik 29-ms 
•Meškauskas.

Liepos 10—11 d., Ekskursi- sudarė beveik jštisai skau- 
jos (kur?).

Liepos 13 čL, Susitikimas su 
“Kultūros barų” žurnalo redak
cijos darbuotojais.

. .. I J “
Liepos 14 d., Lietuviški kino 

filmai. .
Liepos 15 d., Popietė Užsienio 

reikalų ministerijoje.
■ Ljepos 17 d,, Ekskursija 

(Kur?.).
Liepos 19 d., Lietuvių tautos 

kova už socialinę ir nacionalinę 
laisvę — prof. J. Merkys.

sys organizaciniais klausimais.
Liepos 7 d., Religijos ir baž

nyčios padėtis Tarybų Lietuvo
je. Susitikimas su kulto reika
lų įgaliotiniu Tumėnu.

March af Dimes vadovybė šiais metais yra pasiry
žusi sukelti 14 miljonu doleriu paraližiaus ligoms gy
dyti. 6 mėty Bobbie Žastanvy yra pasiryžęs padėti su
kelti reikalingus pinigus, nes jis pats nuo mažens turi 
naudoti kriukius Ir suvertas sankabas vaikščioti. Jis 
kviečia ne tik Moorestown, M. J.; gyventojus; bet v. so 
didelio krašto žmones prisidėti prie pinigu rinkimo. ’

lonė tebuvo suteikta tik 29-ms 
laimingiesiems. Kursantų sąs-

tiškąsis ir ateitininkiškasis jau
nimas Vieni su šūkiu “Dievui, 
Tėvynei ir Artimui”, kiti, pasi
ryžę “yiską atnaujinti Kristu- 

vyko į bedieviškuoju pa
verstą, komunisto Kapsuko yar-

Tame kursų Kalendoriniame 
Plane, pradedant pirmadienių, 
liepos 5 dieną, baigiant rųgpiū- 
čię. i 3 dienos įšleįstuy.ėniis ir 
rugpjūčio 14 ir 15 “Poilsio die- 
ncmir” surašytą kiekvienos die
nos programa, kąs skaitė kokįas 
apie lietuvių kalbą paskaitas, 
kurią dieną kurią valandą buvo ■Rašytojų Sąjungoje. •

ti skolingi--
Iš 22 kursų programai per’.6 

savaites išeiti grynai lietusių 
kalbos kursui skirta tik 5T Vst 
Bet ir iš tų pačių"buvę visa 

du pavadintą, okupuotos Lietu- valandų nuvogta ^svarbesniems 
vos Vilniaus universitetą. j reikalams”, — suprantamą — 

Kaip matosi iš pačios “Ątmin- komunistinės prpĮ^gan^s, įty^- 
Į tinės” ir iš pokalbių, šių kursų tinimui. — S^elpnądieniai .na^ 
! pavadinimas “lituanistiniais” —. Pa^ ryto Y.|Įi^^vakaro buvę 
I yra tik apgaulinga priedanga, skirti ekskursijoms, kad tarnaj^-- 
■ Tikrasis šių kursų pavadinimo jantieji Diev^, Tėvyneį ir Ar^ 

1 atitikmuo yra — marksizmo ir tiinui . b^ yis^._ j.tnaiy&,|ię^ 
Liepos 2,0 d., Lietuviškos kny- ■ leninizmo propagandos kursai Kristuje visą ^J .ąfii^tų be il

gos Vimaus universitete —doc. [mūsų tremtiniškajam jaunimui kinčiam krikŠčio^ųi sekmadię- 
perauklėti labai rafinuoto patai- .jniais bei švėntądiemąis; skirtos 
’ • • • • ”• 'pareigos. Raudonąją evangel ją

mūsų jaunimuij WMs bšAąią bęi- 
išgalėmis p^^^/'raKdonasis 
(‘vyskupai’' Ą. Tsttęėnąs,' parsi- - 
davėlis P. Petronis, už nuopel
nus okupantui generolu ‘paker
tąs, V. KaząkeyičįĮfiC' bęf kiįi' 
“Gimtojo Krašto? ir “Tėviškės? 
^draugijos ■ atstayąL. ..^plitiškąi 
švietė ^yepsąntąąį-V ' 
P£$, į. Žiugždą X- j

reikalų” ministerijosį komunis
tiniai muziejai bei įvairios- kį-

in; vie-

vos Vilniaus universitetą.

L. Vladimirovas. f
Liepos 24 -d., Ekskursija j kavinio priemonėmis. — Visą 

(Kur?). -J }šešių savaičių išlaikymą, ękskųr-
Liepos 26 d., Popietė LTSR j sijas bei visą kita apmokėjo okū- 

’ pantas. Aišku savaime, kad už

place that is made 
And, UjS. Savings

ein M ♦
- hank. * net tub^ct ta «t»t> £

r togom? tam, And fMerd Ux war
•. i m! «*4II < ¥ *

* S . *
* i-.

tokį dosnumą bei neišskaičiuo- Aukštuolytė Dalia, Dudenaitė 
jamas malones jomis pasinaudo- Lidija, Kaminskaitė Rasa, Kel- 
jusieji negalės geradariams lik- mels Viktoras, Kubiliųtė Aud- 

- ra, Kulytė Margarita, Liubins- 
R įskaitė Gilę, Misiulytė Vida, Na

rutyje Rasą, Pacytė Sigita, Peni 
kūtė Raminta, Stirbytė Stefa, 
Žemaitis Aleksas (iš Romos at
vykęs) ir Žygąilė Ramunė. Jie 

i §įyrių.'į Ne  .......
akyyąizdinį skyrių galima įsto- žmonai žiedą, gero safiro ar vieno dviejų karatų -dęi-' 

kuriųp laiku. mantą. Kaip užgiedojo pardavėja kainą, tai aš ne nepą-
- <ięms pąsįryžėlianis ideolis- jutau, kaip atsidūriaųs iš antro ąukšsto pro duris į gat- 
tams nuoširdžiaųiąi Linkiu viso- vę. Taip “nudūlinau” Į geležinkelio stoti. : Pagalvojęs, 
įejiopos sėkmės bei ištvermės! ję^d dar lis tris ketųri.ąs ''dienas, p gal ir-visą .savaitę,

4- Indulis., nusprendžiau važiuoti toliau. Sėdau į ekspresą -ir nudū- 
t JhfM.■ rusėjo 18 miau link kalnų, kur, traukinys vingiavo kalmr tarpėk- 

Iiait.ir tuneiiais }ink Austrijo.s. Traukinys nešasi visu 
skyrių,, kuriame dar 'yra vietų greičiu ii veik niekur nestoja. įlekia ir lekia gražiais 
ir ’kitiems, norintiems pasekti -vingiuotais keliais. Šalia važiuoja maži, “kariukai” pl.en- 
šio idealisto jaunuolio pavyz- tu, teka maža srauni vingiuota upė, bet jos.vanduo dum- 

blinas, murzinas, nes surinktas. is la,ėiitąnc^k^ij?^ūr 
ir viršūnės baltuoja vasaros metu, padengtos baltu snie- 

Rytų vokiečių viltys mišku, daug -kur ..nugtiuy^
' 1 , Iš abiejų pusių matosi gyvenami namai, maži vaisių, so-Pąsirašius Helsinkio aktą, , '-^-----7. r

daugumas Rytų Vokietijos yo- 
kięąų tikėjosi susilaukti lais-dą§-. .1 ? Z .1 L; "'

važinėjimo kalnai, ypač iš abiejų pusių. Rpsos, važiuoji traukiniu, 
pačioje bRytų Vokietijoje. Jie lyg įa(į plauktum upe. Vos akys užmato kalnui ir kalna- 
masenus- užpilde įstaigas pra- gūbrjų viršų, visos viršūnės apklotos baltu sniegu, ypač 
liiS išdavos? Nekokios. menesyje- Traukinu vingiuojąs! tarpkelio vaga.
nas'Rytų Vokiotijįs' daklarąs,1 F feelius |g gražius, ivar-
paprašęs leidimo emigruoti į kingus bažnytkamuųs. Kiekyjemis kaimas pasipupš§.s 
uzsįeų^'buvo pasodintas į ka-'maža bažnyčia ir Smailiu ilgĮj ^pkąUL Slėnyje ptąVęs- 
lęjįjm^. . žinomą, jis prašė 14 tas automobiliams ir sunkvežimiams greitkelis, kuris 

(• vra šalia geležinkelio bėriu. Tain nat krinta kriokliais

-----
koriku ta-

Lankutis, ■ švietimo, JĮ Užsienio 

tįmai muziejai bę? įx 
tos institucijos. — ;2Č .
toje tikėtosios laimėti lietuvių 
aukšto pasitobulinimo "pažangos 
— “kursantai parsivežė-, gąųsų 
laimikį komunistinės' “išmin
ties”. ’ '???.'

Štai kokias “yez^bėš?’ taip 
primygtinai' peršamusų'^didžfo- 
ji” bendradarbiautojik spauda ir 
aukštieji fJB šulai -—garbės pir
mininko pasekėja- .T* - -U.

vp išvažiavimo į vakarus, bent 
mažiausiai laisvo ■

___ , _ . '9"

Iš abiejų pusių matosi gyvenami namai, maži vaisių., so- 
dai ir daugiausia pievos? šienas atrodo nuo‘lietaus juo- j-- ■" -„ -v.. ,. ,

Gamtos surėdytą aplinkuma, yra įdomi? nes .statūs

NAUJIEJI PEDAGOGINIO 
LITUANISTINIO INSTITUTO

STUDENTAI^' '
šių metų rugsėjo 11 d. j'Pe- 

dagoginj lituanistikos institutą 
įstoj o šie aukštesnių] ų Ii t u a n i - 
stinni mokyklų absolventai:

Aleksandrija, Egipte, pasida
rė transporto uostu sovietų ga
mybos ginklams iš Irako Į Li
baną persiųsti. Ginklai iš Bag
dado lėktuvais transportuojami 
į Aleksandriją ir iš čia laivais 
persiunčiami musulmonų kai
riesiems palestiniečiams nami
niam karui tęsti prieš ųiaroni- 

itūs krikščionis Libane.

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best wey to t

.nencą is the 
ut (rf dreams. ., — ...
knids have been helping to make 
iappy dreams" cbme tniė for. years-

Now. Bonds mature in less wnh 
ix y£ars. That meahs your Hranrhs 
i n coųie true faster tįaų ever before. 
You <x.n buy shares in ,p<ir parti- 

iiar drearivby joining the PayroH 
■ivings Plan where you wors. or tL ? 
-end-a-Month plan where yoųbauK.
Before you know >t, your Ament- !'• 
-ri tlvfų be ą T. J.ljtv'

TaV-

lOOOOOOCOOO

a

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

see us for 

financing.

‘ AT OUR LOW RATES

3J?b
LQu» rter į y

• OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

Savings and Loan
CERMAK ROAD CHICAGO, ILUNCXS 6060S

Pmi Kaxamauskm, Phonet Virginia 7-7747

HOURSi Mon.4^efFX1.9-4 Sat, 9-1

SERVING CHICAGO |ND SUBURBS SINCE 1905

yęa šalia geležinkelio, bėgi^. Taip pat krinta ...-kriokliais- 
iš įalnų tirpstančio snįęgo vanduo. Teką šalia į. rytu 
upę ir upelis, vanduo net^raud^nąs nąomolio^ ir. granito.

Prieš man išvykstant į Europą, p. Birutė Stėikūnįę: 
nė, patarė būtinai aplankyti Innsbruką ir ..jo gražias 
apylinkes. Ji papasakojo man apie Alpių- legendą, kai 
jaunuolis kopė į Alpių kalno viršūnę skinti grąžioę? bal
tos gėlės, bet bekopdamas žuvo ir daugiau jąetįeiąvydo- 
sayo sužadėtinės. Tai — “Edelweiss”, kuri auga Alpė
se. Ir aš lyg tai intencijai keliavau, bet savo sužadėtine? 
parvežiau prieš trisdešimt seseris metus vestuvių dien-Į 
ai puokštę rožių iš Tilžės. Žinoma, jas užsakiau, bet 

tas rožes parvežė Pagėgių gelež. stoties vachmistras 
Pranas Bielašauskas, kybartietis, kurį rusai Suėmė,"ei
nanti pareigas Kauno gelež. stotyje, 1941 m. birželio 13 
d. ir su visais Lietuvos tremtiniais išvežė į Sibirą, kur - 
jis ten ir buvo nukankintas. Jis buvo mano geras drąu-y 
gas ir artimai draugavome Pagėgiuose. Abudu .peikiau-.. 
sėme Pagėgių šaulių buriui, kur tuo metu buvo šauk
lių būrio vadu gelež. stoties policijo vadas kpt. Marcin
kevičius.

Taip apie 9 vai. nakties pasiekiau Innsbruką. ęinu.į 
stotį. Pilna jaunimo ir.veik visi su kuprinėmis. Visi kai-; 
ba angliškai — amerikiečiai...' ■ • . « t -,

Man viešint Glasgow’e, prašė p. J. Sarapinaitė, *kad 
Innsbrukę aplankyčiau rašytoją Ireną Joerg-Naųseęlai- 
tę, kuri gyvena Wenns 40, Pitztal, 6473, Tirol, 25 km. s 
prieš Innsbruką. Pastebėjau stotį, tik prašvilpus ekspre-< 
sui. Tuomet važiavau j1 Innsbruką ir iš ten paskambinau 
telefonu, susisiekiau su jds vyru dr, žustru, bet jo žmo^f 
na buvo Innsbrukę. Su ją susisiekiau telefonu, . pa^i^ąf?, 
bėjome. Ji prašė, kąd pasilikčiau sekančiai diedai, bet 
ąš nesutikau, nes lietus priveikė rftane. - Ats'išveikuUu^ 
per telefoną, ir išdūmiau toliai).

— MAUJISNO&, CHICAGO k, Monday, Sopt»mb«r 27, 1776



SPALIO DEVINTOJI
Nevienas pažvelgęs lakelių ujiiem vėl aUiešė dar kieles-Į 

šimtmečių ar tūkstanties me. nę rusišką vergiją.
Nevienas pažvelgęs į4 kelių

- ’W • ___ _ - 7 * _ — z k

tų istoriją susigalvoja, kodėl 
Lietuva, buvusi žymiųjų Euro
pos valstybių tarpe, parodžiu
si tuo laiku aukščiausią pašau 
lyje kultūrą — pasižymėjusi 
politine, religine ir sąžinės lais 
vėinis, kurias kitos valstvbės 
pradėjo praktikuoti tik po ke
lių šimtmečių, kad visos Euro
pos nuo persekiojimų žmonės 
bėgo į Lietuvą, kaip dabar iš 
viso pasaulio bėga į Kanadą 
ir Ameriką, ir vis tik — būda
ma ir kultūringa ir galingą — 
pagaliau pateko j vergiją. Iš 
didelės tautos paliko tik ma
žas trupinėlis in tas žūt būt 
norima baigti naikinti, šiai 
priežasčiai išgvildenti reiktų 
objektyvių ir pasišventusių is
torikų nemažo darbo. Mes šia
me trumpame atsišaukimėlyj 
tik primenam pačius ryškiuo
sius įvykius.

Lietuva būdama savistovi pa 
jėgė atremti ir totoriuj, ir kry
žiumi prisidengusius vokie
čius su visoj Europoj samdy
tais talkininkais ir ankstĄ'ves- 
nius skandinavus. Prieš lietu
vius Maskvos vartai drebėjo. 
Kardu buvo nugalėti, lietuvių 
giminės prusai, jotvingiai ir 
kiti, lietuviai atsilaikė. Bet su
klupo prisiimdami lenkus kris 
tatėviais su jų apgaulingomis 
unijomis, kuriems visai nerū
pėjo padaryti lietuvius katali
kais, bet katalikybės skraistę 
prisidengus Lietuvą sunaikin
ti, b savo valstybę ir tautą pa
didinti. Lietuviai būdami dide 
Ii tolerantai, patikėjo, kad ne
šamas tik naujas Dievo garbi
nimo būdas, o ne tautos naiki
nimas. Apsižiūrėta per vėlai, 
kada iš tautos jau buvo atim
tas tautinis potencialas. Lenkų, 
ponijos savimeilė ir grobišku- 
mas atnešė chaosą ne tik Lietu 
vai, bet ir pačiai Lenkijai, ko 
pasėkoje abi valstybės žlugo 
rusą ir kitų okupacijose.

Valstybių žlugimas — tra
gedija. Po tragedijų privalu 
būtų pasimokinti, bet lenkai 
to1 nesugeba. Atsiradus galimy
bei žlugusioms valstybėms at- 
^įstatytį-jie-’ir-vėl savo “kul- 
Jūrą” Įiaderndnstravo: 1920 m; 
'špalio -7- d^. pasirašė Suvalkuo
se. su lietuviais - sutartį,, bet- tą 
pačią dieną maršalo Pilsudskio 
Įsakymu ■ Jėnkų ■ kariuomenės 
daliniai vadovaujami gen. Že
ligovskio, peržengė ką tik nūs 
tafytąrLietuvos Lenkijos sieną 
ir spalio 9 dieną užėmė Vilnių. 
Taigi ta' sutartis buvo tik lietu 
viū/budrumui nuslopinti. To 
pasėkoj dvidešimt metų šiau
dinės gairės, vieni kitiems ne
apykanta ir paskatinamas nau 
jas pasaulinis karas, kuris

Tačiau ir šis faktas lenkų ne Į 
pajėgė išmokinti. 19M m. lie! 
pos 13 d. rusams talkininkaun- 
dąma lenkų Armija Krajowa' 
vadovaujama gen. Bor-Komo-' 
rowski (slap. Wilk) ir vėl Vii 
nių užėmė. Greičiausia rusai 
sąmoningai leido lenkams už
imti ir 3 dienas siautėti, per ku 
rias sadistiškai skerdė šimtus 
lietuvių vėliau viešai pasigir
dami, kad Vilniuje “litwinow 
niema” (lietuvių nėra.) O da
bar išeivijos lietuviuose per sa 
vus agentus varo propagandą, 
kad jie jau nebe tokie kaip 
buvo, jie lietuvius jau myli, tai 
ir lietuviai turi užmiršt praei-, 
tį.-apie ją nekalbėt nieko ir 
juos mylėt. Bet anoj'pusėj A t-L

■ v*

lanto kita giesmelė: aukščiau
sias Lenkijos dvasiškis kardi
nolas AVyszinski skelbia, kad 
Lietuva tai yra integralinė zsj 
torinės Lenkijos dalis. Už tat 
Įsibrovė į lietuviškas sritis Su
valkus, Punską ir Seimus, tų 
apylinkių lietuvius spaudžia 
sulenkėti net savo laikraščio 
neleidžia' turėti. Kadaise lietu
vius teriojo, kad jie nekatali- 
kai. šiandien'lietuviai geriau 
si katalikai, jie Seinuose turi 
savo bažnyčią pasistatę dabar 
pavadinta bazilika, ir nori joje 
melstis/ bet lenkams vėl nege
rai, kodėl jūs lietuviai, štai 
vysk. Sasinowskio žodžiai: 
“Geriau man nūstot 4000 tikin
čiųjų negu lietuvius Įsileisti Į 
bediką melstis lietuviškai”, i Vietoje to Fordas su Kisinge. 
Taigi čia pasakyta kiek Ten-įo{jau ^aro begalines nuo-

J. Pautienius

JAV prezidento rinkimai ir saugumas
SKAITYTOJU BALSAI

Rašo S. B-

(Tęsinys)

Tie minėti Įspėjimai apie Sov 
Sąjųngos pavojų, matome ir iš\ 
spaudos žinome, Fordo ir Kisin j 
gėrio neįtikina, kad reikia' nea
tidėliojant skubiai, laiku, visa 
energija ruoštis apsapgoti karo 
atveju apginti J. A. V-bių lais
ve.

ir atsilaikyti prieš iki dantų ap
siginklavusį Kremlių.

Karo laiku ne laikas ginkluo- 
I tis; taip buvo galima daryti abe 
Ijuose pasauliniuose karuose, o 
būsimame kare ginklų fabrikai 
bus sudaužyti arba sužaloti. Be 
to, būsimas atominis karas bus 
trumpas — neužteks ir laiko 
ginkluotis.

Valstybės sekretorius Kisin- 
geris visaip stengiasi, kaip nors,

kams rūpėjo iŲ dabar rūpi ka- iaįdas Sov. Sąjungai. Bet kai iki šių metų prezidentinių rin- 
talikybė.. Labai gaila, kad to- staiga kils karas, toji Sąjunga kimų, pasirašyti su Sov. Sąjun
kie Įvykiai, lietuviams neat- užpuls, bus per vėlai ginkluotis ga ginklų apribojimo sutar- 
merkia akių, o kada lietuviai' • ’
užsimerkę, tuomet ir kiti juos---------:------- :------------- ------- :—--------------------------------------------
terioja. Lietuviškų sričių pris- S*"11"*-"
kirtę Gudijai lietuviai nema- -T 4 SUSIVIENIJIMAS
nau persekiojami ir naikina- k |. A LIETUVIŲ J

Todėl ir lietuviams Spalio. 
9-toji tebėra aktuali ir neuž-‘ 
mirštama. Lietuviai pagaliau? 
turėtų pabusti, kad jų aukšta 
kultūra — tolerancija nebūtų' 
paversta nesupratimu ir net' 
kvailumu. Primename prof. M. 
Biržiškos žodžius: “Lietuva be 
Vilniaus — dar ne tikroji Lie
tuva, tai lyg koks erzacas. Ko
vodami dėl Lietuvos laisvės, 
niekados nenutylėkime Vii- < 
niaus!” Mes pridedame, kad 
Vilniaus, nei kitų lietuviais’ 
apgyventu plotų. Tebūnie tų' 
lietuvių pagalbos šauksmas gir 
dimas kiekvieno išeivijos lie
tuvio ! J t!

VKLS-gos Konadas Krašto

Valdyba

OT A SUSIVIENIJIMAS
| /A LIETUVIŲ

AMERIKOJE '
SLA — jau 80. meti; tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau- 

gįau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS doferių savo japdraus-
1 - tiems nariams. . " J gt

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

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriu kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudė* nuo $100.00 
iki S16,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudąi 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams. / "

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų ne
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
1 metus. .: .

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysiu

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

“Restorane”

ties antrąją dalį, vadinamą SA
LT. Nepaskelbtomis žiniomis, 
Kisingeris daro rusams tokias 
nuolaidas, kurios gali būti pa
vojingos pačiai Amerikai. Ma
tome, kad ypač prieš preziden
to rinkimus Kisingeris neriasi 
iš kailio būtinai sudaryti For
dui išrinkti ypatingus šansus — 
motyvus.

Ko vertos sudaromos tokios 
ir kitokios sutartys? Tos sutar
tys naudingos tik Sov. Sąjun
gai, nes ji jų nepildo — užma
skuotai greitai ginkluojasi, o A- 
merika užliūliuojama kartu su 
demokratinėmis valstybėmis 
maloniam “snauduliui”, kur} 
reikės išpirkti, gal nesėkmin- 
kai naiviai pasitikinčių Ameri
kos žmonių krauju. Fordas yra 
lemiančioje Kisingerio Įtakoje. 
Jie abu kaip žmogus su savo 
šešėliu slenka Sov. Sąjungai 

, nuolaidų pakalnėn, kol bus per 
vėlai Ameriką apginti.

Kad nebūtų per vėlai, patys 
Amerikos žmonės per šiuos rin 
kimus šio krašto ir savo labui 
turi gerai apgalvoti ir išrinkti 
naują prezidentą, ne Fordą, nes 
jis , kaip patyrėme, yra nesa
varankiškas ir neboja rimtų Įspė 
jimų apie gręsiantj Amerikai iš 
Sov. Sąjungos pusės pavojų.

žJiionie, kad prez. Fordas kalu parašyti prez. Fondui nie~ 
■ prieš put Helsinkio deklaraci- morumluin^. kuriame parėks- 
įjos pasirasyiv^ittrpr|ėnu>, Suvokiamas ^idžiawiiu|Ąiuerikos Fe 
Sujungus išifejnly jua žytniaus j |uoi^mtzaeijų jj«>asiten- 
rašytojo — kovotojo uz laisvę ’ kiminas padarytomis ir tol au 
— žmogaus teises. Iš1 pradžių daroi^bniK nuolaidomis sovic— 
buvo dė! to nepriėmimo |>aaiš-ltų valdžiai. (>aj dėl Kisingerio 

tokios nuolaidų Sov. Sųjtingai 
veikios vienas žmogus, kaip 
spaudoje skaitėme, paklausė 

I Kisingerio, ar jis yra komunis
tų agentų. Kissingeris jam taip 
maždaug atsakė: **Tamsta ver
tas .... premijos”.

. Nežiūrint į gausybės iš įvai
rių pusių žmonių prieš Kisin
gerio poltikos nusistalyiną.prez. 
Fordas jau seniai pasakė, kad 
Kisingeris yra geria ūsas iš visų 
buvusių Valstybės sekretorių, o 
visai neseniai, spaudoje skaitė
me, kad Fordas pasakęs, jie, 
jis bus išrinktas prezidentu, Ki- 
sngerį patiksiąs tame pačiame 
poste. Sov. Sąjungą to tiktai ir, 
trokšta.

Brežnevas neseniai pareiškė, 
kad Amerikos grnklavimasis 
yra* beprasmis ' I ir pavojingas. 
Kodėl gi Sov. Sąjungos ginkla- 
vimasis yra beprasmis ir nepa
vojingas?. Amerika nieko neuž
grobė, o Sov. Sąjunga, pasaulis 
gerai žino, daug ką užgrobė ir 
skubiai ginkluojosi visą pasaulį 
užgrobti.

kiniu, kad Fordas neturėjo lai
ko, o vėliau, kad nenorėjo jo 
priimti, Kisingeriui patariant. 
Taip “mėtyti pėdas” preziden- ■ 
tui neišpuola. Žinoma ir tai,kad 
Sov. Sąjunga bombarduoja jo
je Amerikos atstovybėje ten 
dirbančius amerikiečius kenks
mingais sveikatai spinduliais. Iš 

■ pradžių Amerikos aukšti parei- 
| gūnai slėpė-nuo tų tarnautojų 
rir jos gyventojų tą faktą, bet 
(vėliau apie tai viešai paskelbė.

Iš pradžių Amerikos vadovai, 
varžėsi rusams užprotestuoti 
dėl tų spindulių, o tik vėliau pa 
prašė jų taip nedaryti. Bet ru
sai nesiskaito su tuo prašymu 
ir, skaitėme spaudoje, toliau 
spirgina tais spinduliais. Kisin
geris pąreiškė, kad ta yra men
kas dalykas, kaip ir Solženi- 
cino nepriėmimas, todėl dėlto 
nereika erzinti — reikia nusi
ramini. Dėl tų spindulių Į Ame
rikos- atstovybę šaudymo Kisin 
gėris prezdentui patarė nekelti 
triukšmo — neerzinti Sov. Są
jungos “žydinčios” detentės la
bui.

Kisingeriui pavedus ar su jo 
žinia vienas jo Įstaigos aukštas 
pareigūnas pasauliui pareiškė, 
kad Sov-. Sąjungos užgrobtos 
rytinės valstybės yra ir turi bū
ti visuomet tos Sąjungos orga
ninė dalis. Pasipylė Į Baltuosius 
Rūmus dėl to pareiškimo pro
testai. Tik po ilgo laiko Fordas 
ir Kisingeris atsilepė savo kal
bose, kad Amerika ir toliau ne
pripažįsta Pabaltės valstybių 
okupacjos, o apie kitas pagrob
tas valstybes, rodos, nieko ne
pasakė.

Daugelis amerikiečių, jų res
publikonų partijos narių ir 
vpač Sov. Sąjungos užgrobtų 
valstybių į Ameriką atvykę 
žmonės yra nepatenkinti Kisin
gerio vedama užsienio politika, 
bet nekas nieko .tuo reikalu.ne 
darė tik vos pakrutėjo. Tačiau 
mūsų veiklioji Amerikos Lietu
vai Taryba, apsvarsčiusi Kisin
gerio padarytas nuolaidas Azi
joje ir Afrikoje, nutarė tuo rėi-

Mao mirtimi
Kai kinų masės dar tebeliū- 

di mirus jų lyderiui Mao Ce- 
tungui, kai kitos valstybės spė 
lioja, kas bus jo vietoje, kokia 
bus Pekino užsienio politika, 
tai rusai jo mirtimi džiaugia
si. Pasak gerai informuotu. S.

News and World Report žur 
nalo, Sovietų mokyklose moky 
tojai ragina mokinius džiaug
tis Rusijos priešo Mao mirti
mi. Kaikurie maskviškiai lygi
na ji su Hitleriu. O kitas žymus 
maskvietis sakė:

“Mes niekad neturėjome 
siųsti Pekinui užuojautos. Nė
ra reikalo nusilenkti priš 
kiaulę”.- • _

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

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS 
Dr. A. J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 

• \ rūpiniiną.______ ...._______ __ —
Dr. A. J. Gu»s«n —■ DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

- i Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik---------------
Minkštais viršeliais tik _____ _____________________

Dr. A. J. Gu*s«n — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
< Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik

, 259 psl., liečiančius 1905 
metu ivykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi- 

_____________ j_________________ $8.00

$2.00

$2.00
Galime taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus tekį arba money orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

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

LIETUVOS VARDO KILMĖ
* - - - • < > -

Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be. 
mažai kas šį 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 praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KIĮ>Mfi. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608.

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B; KONČIAUS knyga

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

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją'ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

si I f čekį arba Money Orderį tokiu adresu u

17 32 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jasmlnat, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

Dr. Juozą* B. Konžiu*, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psL, kainuoja $2.00.

Dr. Juozą* B. Kenčiu*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4 00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą

1739 Sooth Halsted Street, Chicago, HL 60608

pas mus

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die-

Pas mus taupomi Jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda- Jums pa-

Taupykite dabar

| _ MAUJISMot. CHICAGO t, IV «— Monday, Soptambor 27, 1774

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. ~ V

Investavimo knygelės sąskaitos neša

na, neša nuošimčius, nųd mėnesio nirmos 
dienos, i ' ; 7

IŠduodami Certifikatai, kurie neša iki

UNIVERSAL
S A VINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įteigta 1923 metate. TEL- 42l-3070
ĮatalgiMi pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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j kai atsisakė tenkinti sovietinius apetitus. Turkai Bražins
kų neatidavė rusams, bet kai atsirado vieta laisvajame pa» 
šaulyje, tai leido jiems išvažiuoti. Balfo pirmininkė Mari
ja Rudienė juos išlydėjo iš Turkijos. Ji juos atvežė į sau
gią Venecuelą ir baigė Balfo misiją, liepiančią padėti lie
tuviams tremtiniams.

Mums atrodo, kad JAV privalėtų duoti abiem Bra
žinskams tremtinių teises ir leisti jiems apsigyventi Ame
rikoje. JAV teikė pagalbą šimtams tremtinių, niekam ne
pakenks, jeigu teisė čia apsigyventi bus suteikta dar vie
nai tremtinių porai Tremtiniai padėjo amerikiečiams iš
sikovoti sau nepriklausomybę ir padėti pagrindus krašto 
administracijai; tremtiniai padėjo iškilti Amerikos pra
monei, padėjo ir atvykusieji išvietinti Europos jauni vy
rai ir moterys, bus naudingi ir Bražinskai, jeigu jiems 
bus suteiktos tremtinių teisės ir bus leista jiems ne tik 
amerikiečiams, bet ir visam pasauliui pasakyti, kokia yra 
žiauri ta Rusijos komunistų okupacija, kaip ji naikina 
tautas ir pavergtus žmones, koks baisus išnaudojimas ne 
tik Lietuvoje šimtmečius gyvenusių žmonių, bet ir juos . 
maitinusios žemės. Gimtiniame savo krašte Bražinskai

Lietuvos išsilaikymo ir įšįk 
laisvinimo kovoje laisvojo pa-Bražinskams privalome padėti

Balfas, Altas ir Vlikas padėjo Bražinskams išvykti 
iš Turkijos ir pasiekti Venecuelą, kur jiems teikė globą 
šios valstybės sostinėje gyvenusieji lietuviai. Bet Bra
žinskai, norėdami pasiekti didesnius lietuvių centrus ir 
sutvarkyti savo šeimyninius reikalus, iš Venezuelos skri
do j Kanadą, sudėtinguose aerodromų koridoriuose ir vi
saip kraipytose New Yorko gatvėse “paklydo” ir nepatąi 
kė Į kitos lėktuvų linijos aerodromą.

Ateinantį mėnesį Bražinskai turės aiškintis Imigra
cijos ir Natūralizacijos komisijonieriui, kaip jie pateko 
į JAV be reikalingos apsigyvenimo vizos. Abu Bražinskai 
jau prašę komisijonierių leisti jiems apsigyventi Ameri
koje, kur yra pačios didžiausios lietuvių kolonijos. Ameri
kos lietuviai būtų dėkingi, jeigu JAV vyriausybė leistų 
Bražinskams apsigyventi šiame krašte. Reikia manyti, 
kad atsakingų Amerikos lietuvių organizacijų atstovai 
kreipsis į vyriausybę ir prašys, kad Bražinskams, “atkly- 
dusiems į Ameriką” būtų leista šiame krašte nuolat apsi
gyventi.

Kad Bražinskai nebūtų našta krašto ar vietos įstai
gų administracijai perorganizuotos ir legaliai registruo
tos JAV Lietuvių bendruomenės vadovybė nutarė suda
ryti specialų fondą Bražinskams padėti. Tuo reikalu pata
riame pasiskaityti Dr. Vytauto P. Dargio, registruotos 
ir legaliai veikiančio Bendruomenės centro valdybos pir
mininko pareiškimą šios dienos Naujienų pirmame pusla
pyje.

Bražinskai nesusipažinę su veikiančiais Amerikos įs
tatymais, jie nemoka pakankamai anglų kalbos, jie nega
lės aiškintis komisijonieriui ir ginti savo teises. Be to, yra 
pagrindo manyti, kad sovietų valdžia, jau seniai pasiruo
šusi įsmeigti savo nagus į laisvę pasiekusius Branzinskus, 
bandys reikalauti, kad Bražinskai būtų atiduoti sovietų 
policijai. Sovietų valdžia ilgus metus kabinėjosi prie Bra
žinskų Turkijoje, kėlė naujus kaltinimus ir bandė įtikinti 
turkų vyriausybę, kad laisvės siekiantieji Bražinskai bū 
tų rusams atiduoti. Turkų vyriausybė išklausė visų sovie
tų valdžios būtų ir nebūtų kaltinimų prieš Bražinskus, 
bet jų pačių rusams vis dėlto neatidavė. Sovietų budeliai 
jau seniai galando savo dantis prieš Bražinskus, bet tur-

buvo persekiojami, jiems burnos buvo užčiauptos, o jeigu 
kuris bandė prasižioti ir protestuoti prieš baisią okupan
to sauvalę, tai jis buvo baudžiami į prievartos darbo sto
vyklas.

Nuo pirmos okupacijos dienos iki šio meto okupan
tas seka, gaudo ir siunčia prievartos darbams kiekvieną, 
kuris drįsta pakelti balsą ar protestuoti prieš baisią sau
valę ir išnaudojimą. Ne vieną kartą buvo baudžiami ir 
Bražinskai. Jie buvo laimingi, kad ryžosi iš to baisaus 
pragaro ištrūkti. Kitos despotijos dėlto užsienin leidžia 
žmonėms išvažiuoti. Juos išleidavo Rusijos'caras, vieną 
kitą išleisdavo dar ir Leninas, bet kai valstybės vairas 
atiteko Stalinui, tai jis ne tik neleido pavergtų kraštų gy
ventojams išvažiuoti, bet apsitvėrė visą Sovietų Sąjungą 
spygliuotomis vielomis, 'minuotais pasienio laukais, be 
griežtų pasienio sargų, prisiveisė ir piktų šunų, kurie 
dieną ir naktį saugo kiekvieną pasienio pėdą. Jeigu ku
ris bando per taip stipriai saugomą sieną bėgti, tai jis 
šaunamas ir persekiojamas be pasigailėjimo. Vieton vi
zos išvažiuoti, sovietų valdžios pasienio sargai paleidžia 
kulką ir užmuša vietoje.

Praeitais metais galingiausias Sovietų Sąjungos val
dovas pasirašė pasižadėjimą leisti krašto gyventojams iš
važiuoti į užsienį ir grįžti. Iki šio meto negirdėjome, kad 
sovietų valdžia, siekdama tariamos taikos, būtų nors iš 
didžiulio ir stropiai saugojamo kalėjimo išleidusi. Ne tik 
Brežnevas, bet ir kiti sovietų pareigūnai Belgrade ruošia
moje konferencijoje turės aiškintis, kodėl jie nepildo vie
šai ir iškilmingai pasirašytų sutarčių. Nesvarbu, kaip 
jie aiškinsis, bet tas reikalo nepakeis. Pavergtų žmonių 
rusai ir toliau neišleis. Be jie neturi teisės kabinėtis prie 
žmonių, kurie anksčiaus, dar prieš Helsinkio aktų pasira
šymą, ištrūko iš Sovietų Sąjungos nagų. Jeigu Bražins
kus sovietų valdžia būtų išleidusi, tai jiems būtų nerei
kėję prašyti sovietų lakūnų, kad juos išvežtų į Turkiją. 
Kai rusai juos atvežė į Traizondą, tai jie padėkojo ir iš
lipo, palikdami lėktuvą ir visus keleivius. Bražinskai ne
darė jokių kliūčių turkų ir Amerikos lakūnams, iš Anka
ros atvežusiems Bražinskus į New Yorką.
d.

Mums atrodo, kad reorganizuotos JAV Lietuvių Ben 
druomenes vadovybė gerai padarė, pasiryžusi suteikti 
Bražinskams reikalingą paramą ir jaunam Bražinskui

BRAŽINSKU PAREIŠKIMAS
Mielięji tautiečiai, br

(Tęsinys)
Mūsų viltis bei tikėjimą lie

tuvių tautos ištverme ir prisi
kėlimu ypač stiprina tai, kad, 
nežiūrint totalios priespaudos, 
teroro, propagandos, ateistini- 
mo, sdvietinimo ir rusinimo, ko 
munistiniams okupantams ir 
jų pakalikams nepavyko nūt- 
traukti natūralaus ryšio tarp 
lietuvių tautos generacijų. Se
nesniosios generacijos sėkmin
gai perdavė tautinio pasiprieši
nimo dvasią naujosioms kar
toms. Suprantama, kovos prie
monės ir būdai gali keistis ir 
keičiasi pagal aplinkybes bei 
laiko reikalavimus, tačiau tik-' 
slas lieka tas pat — laisva, ne
priklausoma, demokratinė, vie
ninga Lietuva. Kad dabartinis 
Lietuvos jaunimas yra ne tik 
persiėmęs šia rezistencine dva
sia, bet ir pasiryžęs ją pakelti į 
naujas aukštumas ir garbingai 
perduoti ateinančioms lietuvių 
tautos kartoms, tatai akivaiz
džiai liudija visa eilė ryškių į- 
vykių ir faktų, ypač pasireišku
sių nuo šio dešimtmečio pra
džios.

1970 m. spalio 15 d. mes, tė
vas ir sūnus Bražinskai, siek
dami laisvės ir protestuodami 
prieš mūsų tėvynės pavergimą, 
nukreipėme sovietų lėktuvą į 
Turkiją. Tai buvo visoje istori
joje pirmas sėkmingas sovietų 
lėktuvo nukreipimas ir didelis 
smūgis sovietų imperijai.

jliąi ir sesės lietuviai!
į Mes nenorėjom nieko sužeis 
Ii ar imti kokių nors įkaitų. Už 
nelaimingus įvykius yra atsa
kingi čekistai, kurie mus puo
lė ir iššaukė susišaudymą lėk 
tu ve virš Turkijos teritorijos. 
Grumtynes virš debesų mes lai 
mėjome, bet galėjome ir pralai 
mėti, kaip kad įvyko su dau
geliu kitų. 1970 m. lapkričio 
23 d. prasidėjęs Simo Kudirkos 
įvykis sujaudino visą lietuvių 
išeiviją ir baigėsi laimėjimu. 
Deja, nepavyko mūsų bėndra- 
žygininkams Simokaičiams. Če 
kištai nugalėjo juos lėktuve, 
kuriuo jie norėjo siekti laisvės. 
Vėliau Simokaičiai tikriausiai 
buvo nukankinti. 1972 m. pa
vasarį pavergtos Lietuvos pa
dangę ryškiai nutvieskė Romo 
Kalantos ir kitų gyvųjų tautos 
žibintų ugnis. Po to sekė jau
nimo demonstracijos KSune, 
kurių vėliavose buvo įrašytas 
didvyrio R. Kalantos. šūkis — 
Laisvės Lietuvai; • -

Sovietų saugumo- organams 
KGB pavyko pačioje Rusijoje 
sulikviduoti po invapijos į Če
koslovakiją 1988 m. pasirodžiu 
šią sammizdatišką “Einami]jų 
įvykių kroniką”. Tiktai Lietu
voje tebeeina “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios kronika- ir- kiti 
pogrindžio leidiniai.,. Visa tai 
rodo, kad lietuvių tautos rėžia 
tencija yra pavyzdys visom ki
tom pavergtom tautom,' 6 taip 
pat engiamai rusų liaudžiai.

šaulio lietuvių vaidmuo yra 
nepaprastai svarbus ir reikš
mingas. Ką gali vieninga išei
vijos akcija, gerai parodo mū
sų atvejis. 1970 m. spalio 15 d. 
mums nusileidus Trabzonę 
Turkijoje, visa lietuvių išeivi
ja Vliko vadovaujama ėmėsi 
'skubios telegrinų ir laiškų Tur 
kijos vyriausybei siuntimo kam 
panijos, prašant neišduoti Bra 
zinskus Rusijai. Tą masiška 
akcija mums nepaprastai daug 
padėjo. Sovietai visad siekė 
mus susigrąžinti ątgal ir sunai 
kinti kaip pavergtų žmonių 
laisvės. sieĘuiio simbolį. Jų , 
milžiniškas spaudimas Turki
jai neatsiekę pilnai to, ko Mas 
kva tikėjosi, tačiau tik tas di-. 
džiulis sovietų spaudimas bų- 
vo priežastis mūsų ilgai, fru-, 
kusios bylos turkų tęismuose 
ir daugiau kaip penkerių metų 
kalinimo Turkijos kaĮęjimuo- 
se. Visus tuos beveik šešerius 
metus turkų žemėje vyko at
kakli kova tarp sovietų impe
rijos ir dviejų lietuvių patrio
tų. Mes tą šešerių mėtų kovą ■ 
laimėjome tiktai todėL . kad 
mums padėjo lietuvių išeivija 
su savo organizacijomis ir spau 1 
da, turkų patriotai, pažįstą sp 
vietų tikrus kėslus, o labai daž 
nai mus gelbėjo tiesiog Dievo 
malonė. Argi ne- stebuklai bu
vo mūsų išsigelbėjimai stačiai 
iš mirties nasrų 1971 m. kpvo 
12 d., 1974 m. gegužės 21. ir 
1976 m. birželio 23 d-?* Aukš?

pasimokyti. Dilelė Amerikos lietuvių dauguma turėtų 
remti tokią iniciatyvą ir padėti sudaryti šiam tikslui rei
kalingą didesnę sumą pinigų. Bražinskai viską aukojo, 
mums raikia bent keliais doleriais prisidėti

čiaųsiojo palaimą lydėję miįs 
ir šių metų rugpjūčio 24 dieną, 
kai atsiradome šiaurės Ameri
koje. " .

(Bus daugiau)

BIRUTĖ KEMEŽAITĖRUSIŠKASIS KOMUNIZMASIR IŠEIVIU VEIKLA
Bet kaip šiandien matome: už geležinės uždangos 

tikinčiųjų persekiojimas sunkėja, o iš Vatikano bei lais 
vųjų katalikų vedamos komunistams pataikaujančios 
politikos, tik vieni komunistai turi naudos. Juk tik dėl 
to ir mūsų koplyčia įrengta šv. Petre Bazilikos rūsyje 
Romoje, buvo tautiškai apiplėšta. Vysk. V. Blizgiui 
spaudoje išpasakojus apie numatytą “Kankinių Kop
lyčios" pavadinimą bei reikšmingus įrašus, nors buvo 
įspėtas tylėti, iš komunistinės Lietuvos į Vatikaną bu
vo atsiusti du kunigai su protestu. Po to ne tik buvo 
uždrausti visi tie įrašai, bet net sudarytas komitetas, 
į kurį įėjo ne tik rusų, bet ir lenkų tos koplyčios nutau- 
tinimpi prižiūrėti Tokiu būdu koplyčios sienoje {gra
viruotas ‘Vilnius' tapo bereikšmiu svetimšaliams nesu
prantamu žodžiu, nes juo nebuvo paminėta ‘Lietu
vos sostinė'. Aušros Vartų Motinos paveikslas buvo Va 
tikanui pristatytas (lenkų pataikavimui) kaip dail. Jo
nyno kūrinys, po kuriuo lotyniškai parašytas pavadi- 
ninimas: Mater Misericord i ac. Dešinėje pusėje prie 
pat įėjimo sienoje matosi skirtingų tautų kalba įrašai 
‘Marija gelbėk mus', daugiau nieko.

liirislai šiuos žodžius priima kaip internacionalinį 
šauksmą, nes iš kuri jie gali žinoti, kad lai Sibiro lie
tuvaičių maldaknygės pavadinimas? Nežinia, kokiais 
patriotiniais sumetimais šalia žymausio Lietuves val
dovo Vytauto Didžiojo toje koplyčioje atsirado tauraus 
lietuvybės g> nėjo kunigaikščio Kęstučio žudikas — Jo
gaila. Ar koplyčios statymo iniciatoriai nesugebėjo 

surasti Lietuvai labiau nusipelniusio kunigaikščio, ar 
tai buvo dar vienas reveransas lenkams kurių apstu

Tai šitaip Vatikane-, šv. Tėvas Paulius VI paniekins 
kankinius, nusilenkė jų budeliams. Teisingai J. Viliu- 
šis (Naujienos 1975 m. rug. 10 d.) rašo “Vatikano at
stovaujama universali krikščionybės teorija tautybių 
nemėgsta. Katalikai visi" yra lygūs. Diferencija tauty
bėmis nepageidaujama...”

Prisimenu vieną skaudų faktą: Prieš 5-rius metus, 
man studijuojant Rmoje, Lietuviai klierikai pasakojo, 
kad jiems yra skiepijama mintis, jog pirmoje vietoje 
jie turės būti kunigais, o paskum lietuviais. Ar tie lie
tuviškieji lektoriai nežino, kad tuos jaunuolius pagindė 
lietuvė motina ir jų gyslose pirmiausiai tekėjo lietu
viškas kraujas; kad lietuvių tauta juos davė katalikiš
kai bažnyčiai? Tad kaip mūsų kunigų krikščioniškoji 
sąžinė, leidžia šitaip apiplėšti tų jaunuolių tautinę 
dvasią? Man, praktikuojančiai katalikei, nesupranta
mas toks žiaurus religinis kraštutinumas. Aš siekiau ir 
tebesieksiu religijos ir tautiškumo harmonijos. .. Vi
same pasaulyje yra žinomi tik du asmenys, sugebėję 
tėvynės ir Kristaus (Dievo) meilę sujungti į darnią, 
vieningą visumą. Tai arkivyskupas (Lenkijos primas) 
S. Wyszynski ir Vengrijos kardinolas kankinys Josef 
5Įindszcnty, kurie per bažnyčią stengėsi gelbėti savo 
tėvynę ir tautą... Ypač kardinolas Joscf Mindszenty, 
kuris už savo nuopelnus Katalikų Bažnyčiai ir pasiau
kojimą savo tautai, liks nemirštančiu pavyzdžiu ne tik 
Vengrijoje, bet ir visame laisvame pasaulyje. Ir mū
siškiai juo žavisi, bet nesistengia pasekti jo pėdomis... 
Mūsų išeivijos dvasiškiai. Tėvai Marijonai, sudarę są- 

I jungą su frontininkais ir lig šiol vedę nesėkmingą ko
vą už pavergtos Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mą, pagaliau surado progą tai kovai užbaigti._ Užte

ko vieno žmoniškesnio ruso, padėjusio platinti LKB 
Kroniką, ir mūsų katalikai, pasijutę suartinti bendros 
nelaimės, prądėjo žiūrėti į rusų tautą naujomis aki
mis... 1976 rugpiūčio 2 d. “Drauge” rašoma: ‘Lietuvai 
S. Kovaliovo auka daug patarnavo. Teismo procesas ir 
persekiojimai parodė, kad saugumas savo darbais pa
jėgus suartinti lietuvių ir rusų tautas. Lietuviai kata
likai dėkingi S. Kovaliovui už kilnią žmogišką širdį 
ir meldžia Aukščiausiąjį ištvermės, sveikatos ir viso- 
kiariopos palaimos. Rusų disidentų aukos padėjo lietu
viams pažvelgti į rusų tautą naujomis akimis, Mes 
sutiksime rusų mokslininką S. Kovaliovą, grįžtantį iš 
kalėjimo, kaip savo brolį ir geriausią prietelį.”

Tikrai skaudu, kada rusą lietuviai katalikai trokš
ta priimti kaip savo brolį ir geriausią prietelį, o kai 
rusų dėl lietuvybės kalintas Sibiro kankinys J. Kreivė
nas ruošėsi atvykti Chicagon, tai nuo broliškų sutiktu
vių vysk. V. Brizgys lietuvius atkalbėjo. .. Todėl ne
nuostabu, kad, atsidėkodami S. Kovaliavui, Chicagos 
Tėvų Marijonų ir frontininkų sąjunga, laimindama pa 
vergtą lietuvių tautą bendram su rusais gyvenimui 
krikščioniškoje meilėje (kaip Amerika “užbaigusi” ka 
rą Vietname), nutarė savo nesėkmingą kovą pratęsti 
ir išplėsti jau kita linkme....štai kaip kun. Pr. Grašva 
(1976 m. birželio 12 d. Drauge) rašo:

— Ta kova nesibaigė ir nesibaigs, kol bent vienas 
žmogus pasaulyje bus pavergtas komunistų partijos 
ir diktatūras valdžios klikos, čia ir yra pirmasis išei
vijos uždavinys — kovą pratęsti ir išplėsti, nes tai nėra 
tik kova už vieno žmogaus ar vienos tautos laisvę, bet 
kova už žmonijos laisvę ir žmogaus ateitį.

Tad pagal tą pirmą uždavinį, nusispiovę į Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo tautinę kovą, eikime 

lieti kraują ir mirti už rusų, afrikiečių ir kitų valsty
bių- žmonių teises! Apie tėvynės laisvę kun. Grašva 
nekalba, nes atskirų tėvynių sąvoka šių dienų ka
talikybei n ėra suprantama... Todėl visai nenuostabu, 
kad “Draugo” Tėvų Marijonų ir frontininkų sąjunga, 
apžiojusi tokį didelį (siekiamos kovos) kąsnį, nepa
jėgia jį nuryti... Tokiu atveju, žinoma, nėra lengva 
kun. Pr. Garšvai vesti, anot jo, “Kovą prieš komuniz
mą”, nes (mano nuomone) tai atbula kova, todėl ir 
pastangos bergždžios—

To negana; fanatiškieji kovotojai už viso pasaulio 
krikščionių teises, ciniškai išjuokia lietuvių tautinę 
kovą, pastangas gelbėti tėvynę iš rusų okupacijos na
gų, pavadindami tik “neapykanta rusui” kaip žmogui. 
Aš manau, kad tik tam įrodyti dr. Maceina cituoja 
frontininko dr. J. Griniaus straipsnio ištraukų, kurį 
tilpo ‘Tėviškės Žiburiuose”. Štai ji: “Mūsieji-siūlymai 
kovoti su rusais jau susikerta su artimo meilės princi
pu ir tuo būdu virsta nekrikščioniškais, pereidami į ru
siško žmogaus neapykantą ir asmeninį jo slėgimą, sun 
klnant jo kasdieną.. •

Tai matome, kaip sąmoningą! yra slopinamą 
okupacijos sąvoka ir ginamas okupantaes prisiden
giant krikščioniškos artimo meilės • principu. Ko
dėl dr. J. Grinius tuo pačiu artimo meilės principu 
negraudino rusų, kai jie Lietuvoje vykdė baisaus ge- 
.nocido terorą?!

(Bus daugiau)

SKAITY KITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

J.kNOS, CMhACO t, 27, 1776
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DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 

IR GERKLES LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTĖS LOTERIJOS LAIMĖTOJAI PATRICIA HEARST NUTEISTA KALfiTI ■? METUS ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

DR. K. G. DALUKAS
AKUŠERI J RA. IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS
_ 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 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius.

1933 SJVianheim Rd.^Yestchester, hi. 
VALANDOS: 3—9 darbe dienomis ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vai.
Tel/; 562-2/2Ž arba 5oz-27x8

REZ.: GI 8-0873" '

DR. W .uasiiN -KiSiiS AS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHlHURGiJA 
6132 So? Kedne Ave., WA 5-2670 

Valandos spagai susitarimą. Jei neat- 
smepia,. sKamomci mi 3-ou01.

Telef. BE 3-5<>93

DR. A. B. OlĖVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. K. A. V. juCAS
489-444; Soi-Aous

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA " 
iQ02 N. WESTERN a v e. J 
5214 N. WESTERN AVĖ. 

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso tei.: HE 4-1818 •
Rezidencijos: PR. 6-vdGl

DK. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IK LrtiKUKUAS 

VIDAUS LIGŲ SPECIALISTAS 
2454 WEST‘71 st STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 
Uieniais nuo 3 įsi 7 vai. popiet 
Tik susitarus.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRAm riKKAS 
OPTOMETRIST AS 

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

“contact, lenses"’.
Vai, pagal susitarimą. Uždarytą tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET, 

VaL; aDkZad. nuo 1—4 po piettj. 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. v ak. 

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas*, rez. telef.: 448-5545 •

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CmiKukuaS 

denarą praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas; 2652 WEST S9th STREET 

TeU P R 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. irečiad. 
ir penkt. 2-4 ir tPB vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietą ir Kliu laiau 
“* 'T Pagal susitarimą.

pirmininkas, prašo paskelbti šiuos loterijos laimėtojus:
1. Domo Adomaičio dovanotą skulptūrą laimėjo švitrius 

Gotceitas, 4825 Woodlaud, Western Springs, 111.
2. Restoranų pietus dviem asmenims skirtinguose trijuose 

restoranuose laimėjo L. Stankaitis, 2938 West 67th St., Chica-I 
go, Illinois.

3. Jadvygos Paukštienės piešinį laimėjo Auksė Vengris, 
9229 S. Hamilton Ąve., Chicago, Ill.

4. Restorano pietus 2 asmenims Iriuose skirtinguose resto
ranuose laimėjo Dr. F. V. Kaunas, 1407 S. 49 Court, Cicero, III.

5. Cliicago Sayings dovanotą vyrišką rankinį laikrodį lai- [ 
mėjo Marytė Vižgirda, 967 Solpisburg, Aurora, Illinois.

6. Midland Savings, 2657 W. 69 St., dovanotą nešiojamą1 
spalvotą 19” TV laimėjo Linas Paulius, 828 Greenwood, Car
pentersville, Illinois.

7. Evans — Sons Funeral Home dovanotą Toshiba 2 Band 
radiją laimėjo Laima Paulius, 828 Greenwood, Carpentersvil- 
1<V Illinois.

8. Norman Burstein minko kailį laimėjo Algis Paulius, 
828 Greenwood, Carpentersville, Illinois.

9. Valdas Adamkus duotos atostogos dviem asmenims Ta
bor Farnioj, Sodus, Mich., laimėjo V.Damijonai lis, 5132 Elling
ton, Western Springs, Ill.

10. A. Petrikppjg paveikslą laimėjo Z. J, Peikus, 1238 So. 
Prospect, Park Ridge, Illinois.

11. Br. Murino dovanotą paveikslą laimėjo Juozas Račius, 
3512 122 Castias Avė., Los Angeles, Cal.

12. ,V. Vaitiekūno dovanotą paveikslą laimėjo B. Brakas,
/81 Brechenridge Rd., Ontario, Canada. -

13. Miko šileikio dovanotą piešinį laimėjo Dr. P. Žlioba, 
10054 So. St. Louis Ave., Evergreen Park, Illinois.

14. Restoranų dovanotus pietus dviem ’asmenims trijuose 
skirtinguose restoranuose laimėjo Petras Indreika, 7255 South 
Rockwell St., Chicago, Ill.

15. 1976 Buick Century Special laimėjo L. Bendruomenė, 
Phoenix Apylinkė, Phoenix Arizona.

PERKRAOSTYMAi

MOV i N G
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA’
R. ŠERĖNAS

Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumu, t 

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place

Tel.: F Rentier 6-1882

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

p. Šileikis, o. p.
✓ ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 
jCį Aparatai - Protezai, McJ. bau 

dažai. Speciali pagalba kojoctu
, % (Arch Supports) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
1850 West 63rd St., Chicago III. 60629 

TeleM PRcspect 6-5084

GĖLI N I HK Ą S 
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausiem iz »anu... —ZUn.

ptų papuošimui ir sezonines 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT?* H i AS) 

DAUBARŲ SONUS

5525 So. Harlem Avė. — 586-1220

REMKITE TUOS BlZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“N A U J I E N O S E”

-. ŠAULĖS ENERGIJA 
VONIOMS ŠILDYTI

S SAN JOSE, Cal šio miesto 
universitetas nuo ateinančių 
me.tų pradžios savo studen
tams įrengia saulės energija 
apšildomo vandens dušus. Tri- 

' jom dormitorijoms saulės spil- 
_ dūliais šildomo vandens siste- 

ma kąstuos $125,000; sistema 
šildyš'15,000 galionų vandens 
iki 140: laipsnių šilumos

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Valstybės sutiko paskolin
ti Meksikai trumpam laikui $600 
milijonų, kol Meksika galės sko
lintis iš Internacionalinio Mone
tarinio Fondo (IMF) didesnę su
mą ilgesniam laikui. JAV pasko
los terminas yra 90 dienoms; Iš 
IMF Meksika gali gauti paskolą 

34 Nšl,2 bilijono sumai.

SAN FRANCISCO. — San Francisko prisiekusiųjų teismui 
radus Patty Hearst nusikaltus ir laisvai prisidėjus prie teroristų 
Simbioninės išlaisvinimo armijos, plėšiant 1974 m. balandžio 15 rado Lidoje ir pagydė. Faktas, kad jis buvo išgulėjęs patale aštuonerius 
Hibernia banką, atimant iš jo 10,590 dol., JAV apylinkės‘teismo P*»’dymas buvo Dievo galybe padarytas stebudrias.
teisėjas \V. H. Orrick nubaudė ją 7 rųetais kalėjimo bausme.

teisėjas pridėjo dar 2 metus ka
lėjimo už naudojimą ginklo api
plėšiant banką, kuriuo metu bu
vo sužeisti du banko buvę klien
tai. j

Teisėjas Orrick pripažino Pa
tricijos gerą kalėjimo elgesį ir 
todėl suteikė jai 371 dienos kre-

"Jėzus Kristus Pagydys tave". — Ap. Dar b. 9:34.
Situos žodžius pasakė Petras Anėj ui, stabo ištiktam kurį apaštalas

Patricija Hearst
22 metų Patricija Hearst, laik

raščio San Francisco Examiner 
savininko duktė, stovėjo prieš 
teismą visiškai abejinga, skel
biant teismo sprendimą ir baus
mės dydį. Paklausta teisėjo, ar 
ji nori ką nors pasakyti save 
ginant ji, atsakė: “Ne, jūsų gar
bė (honor)”.

Paskelbus teismo sprendimą, 
Patricijos advokatas F. Lee 
Bailey, pareišė “Bausmė yra 
didesnė negu gynėjai tikėjosi”. 
Prie 7 metų galėjimo bausmės 
už Hibernijos banko apiplėšimą,

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Happy Hour Mushrooms, a prize-winning; recipe at the State . 
Fair of Texas, will star at any party. Crushed PH tos brand com 
chips, wine and other tasty ingredients combine in a stuffing 
tor fresh mushroom caps to make a unique hot hors d’oeuvre.

Happy Hour Mushrooms marched away with the “Best of 
Show” award at the State Fair of Texas, and they are sure to 
get equal billing at your party tablet - n’’ . ** .

This prize-winning recipe combines Fritos brand corn chips 
and Frito-Lay brand dip mix with cheese, seasoning and just the 
right amount of wine for a tasty mixture to top fresh mushroom 
caps. Flashed under the broiler until brown and served bubbly 
hot, these stuffed mushrooms will be the star attrAction at any 
festive occasion. \ > -v. ■» , -

Happy Hour Mushrooms may be made in advance and refrig
erated until party time. Brush the mushroom caps with lemon 
juice or white wine before stuffing and they wfll retain their 
light color during cooking. ‘

HAPPY HOUR MUSHROOMS <
Fresh mushrooms 
Melted butter ' ' 
Butter, softened 
Garlic, minced or mashed 
Grated Monterey Jack cheese 
Red wine .
Soy sauce |
Frito-Lay brand toasted onion dip mfre 
Finely crushed Fritos brand cojn chips

advance and refrlg-
i caps with lemon

38 medium-sized
2 tablespoons 
1 stick
1 clove

% ęup
2 tablespoons
2 tablespoons
1 package

H cup
DTRECTIOXS:

Remove stems from mushrooms. Wash caps and brush with 
melted butter.

Combine softened butter, garlic, and grated cheese; mix wen. 
Add wine, soy sauce, dip mix and brushed corn chips bo’make 
a paste.

Fin mushroom caps with mixture. Place on baking sheet and 
betai fog 3. minutes, or until bubbly and Ughtiy bferstd. ^ * ‘

Tasai įvykos greit pagarsėjo ir pritraukė prie Viešpaties ir jo bažnyčios 
daugelį. Tokie stebuklai pasiliko tik iki tok kol gyveno Viešpaties iš
rinktieji apaštalai. Gydymo dovana, o, taip pat kitos dovanos, įvykdavo 
tik apaštalų rankų uždėjimu. Viešpaties Jėzaus išrinktų ir įstatytų apaš
talų buvo tik dvylika, ne daugiau, nes Judo Iskarijoto vietą užėmė apašta
las Povilas. Dangiškoji Jeruzalė, kuri buvo regėjime parodyta Jonui Ap
reikštoj ui, turėjo tik dvylika pamatų.

Visi žino, kad mirtis yri žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusi c j i? J tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILL, 60629
ŽV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

nos. Ji buvo suimta 1975 m. rug
sėjo 1S d. Tuo būdu Patricija 
galės būti pasigailėta atsidėju
si jai kalėjime 16 mėnesių.

Paskelbęs sprendimą, teisėjas 
Orrick pareiškė: “Atitinkamas
kalėjimo laikas jums turi būti' 
duotas, atbaidant kitus nuo pa
našių darbų ir nubaudžiant pa
tį kriminalinį veiksmą, dėl kurio 
jūs esate baudžiama. Krimina- ' 
liniai nusikaltimai nepriimtini 

mūsų visuomenėje ir negali būti 
toleruojami. Aš manau, kad jūs 
ateityje nebūsite pavojinba vi
suomenei”...

Vienok ši Patricijai suteikta ji 
7 metų kalėjimo bausmė heuž- 4, 
baigia jos bėdų: ji dar 1977 m. 
sausio 10 turės antrą teismą, ku
riame bus kaltinama asmenų gro
bimu, užpuolimu ir plėšikavimu. 
Kaip žinia, ji kartu su vieno 
Kalifornijos universiteto lekto
riais, Wiliam ir Emiy Harriso- 
nais, apipėšė vieną sporto krau
tuvę ir šaudė iš automato.

Harrisai sėdi Kaifomijos ka
lėjime, o jų byloje liudininke bus 
pašaukta Patricija Hearst. ■

t

TĖVAS IR SONUS

M ARQUETTE FUNERAL HOME
I,/ 2533 W. 71st Street

GRoyehiU 6-2345-6
& 1410 So. 50th Ave., Cicero
1 Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBILIAJIS PASTATYTI

. erfielde, kur bombą buvo sus- 
: progdintas jo Porscch automo- 
į Lilis. Gpnskio Festival Thea- 
(ler “korporacijos’’ partneriai 
i yra Jeffrey Begun ir Steven

NĖRA BLOGO KURS 
NEIŠEITŲ Į GERĄ

Nušautas pornografijos 
platinto jas

’ ■ r ..... ... . ... .

CHICAGO.—'šiomis dieno.; Toushin, kurie dabar policijos 
piis nujautas, purvinų “porno’ tardonu. Toji korporaciją ope 
grafiįos tęątrų, “literatūros” ravo teatrus Bijou, Ardyąrk, 
ir “^nygų” krautuvių steigėjas Termite, Newberry', Festival ir 
ir visos jų eilės savininkas Paul Three Penny pačioje Chicago- 
M Gonsky per eilę mėnesių gy je kitus Rytų (East) Chicagoje 
yeno baimėje ir-buvo net sau ir Indianopolyje, o pornografi 
i‘kunsar^” nusisamdęs, ir pats' nių “knygų, filmų ir kt pąrduo 
visur eidamas ar važiuodamas, Luyių be skaitliais. >4
su savim nešiojo. 38 kalibro re-j Patiriama, kad ryšium su 
vęlyerį apsiginti nuo “biznio Gonskio galu, Cook apskrities 
priešų”... - *

Bet kai atėjo mirties valan
da, kunšargio nebuv.o. Purvi
nos imperijos valdovas Gons-' Burlaivis Ęądięh uragano audroj 
ky, 34 metų amžiaus, trečiadie 
nį buvo užmušiąs šešiais su-! kadetų apmokamasis senovinio 
yįais į galvą ir viena kartą įį tipo burinis laivas Christian Ęa- 
pe tį. Kaip tyčia Gonsky savo

grand jury pradeda viso šio neš 
varaus biznio investigaciją

LONDONAS. — Norvegijos

peU. Kaip tyčia Gonsky savo dich, kurs praeitą Liepos Ket- 
Mercedes limuziną buvo pasis virtųją atšventė Chicagoje ir 
tatęs aikštėje 1307 N. Wells tūkstančiai čikagiecių Navy Pier 
st arti savo Bijou teatro, esan-' krantinėje jį lankė, plaukdamas 
čfe W N. jWells, kur prie lakoje per 43-5 mylias
pdt Gonskio automobilio buvo nuo Britanijos su 103 asmenų, 
iijėdinė būdelė, kurioje žudi-1 daugiausiai jaunais norvegų ka- 
kas matyt buvo pasislėpęs ir det/is’ ^uvo Patekęs . j uragano

1 audrą, kuri sudraskė visas jo
y, , . , . 'i-i. i uixies ir net sulaužė radijo sius-Gonskio revolveris paliktas ■ . . . ., .... tu va, vargais negalais SOS signature aulomobilvje nepanau , , .., nalais davė ženklą arčiau pra- 
T? as' 1 plaukančiam kitam laivui, kurs

Antras karias nemelavo. Pir gandą perdavė Pakraščių sargy
bių kartą atentatas prieš Gons bai. Radich dviejų laivų asistuo
ki buvo 1975 m .kovo 20 d. De jamas skaitomas išgelbėtu.

tatęs aikštėje 1307 N.

(pronskį -užklupo iš netyčių,

RIMTA KNYGA QERI ALSIĄ 1)0 VA.N A
Na u) ienose galime Qaut* c»vikiv wnvgu. <r<jr»o« dadvo< kokio

knvgu įpintą ar lentyną.
Aleksandras Pakalniškis, MES GRJ2TAME. {domūs jaunų dienų 

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

A. Pakalniškis. MET AT PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini* 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs
tyti | 12 dalių. 296 psl.. kaina $5.

Or. Kaxy» ATSIMINIMAI IR MINTYS. 11 lomas. Gra
žiais virfeeUafe* 33$ psl Kaina $6 00. Minkštais virs 15.00

Pr?f.\ad. Biržišką, SENŲJŲ LiETŲVItKŲ KNYGŲ ISTO 
RIJĄ, 1 dalu. 208 psl.. irisu — $3,ou. minkštais vu 
geliais — $2,00, fl dalis. 225 psl.. irisu — $3.00 mink/ 
Uis viršeliais .   ZZ $2.00

Henrikas Tomės — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės Ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psL, kaina S6.

,P. Kesidnai, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizaftų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Untna Niruns, IR^S IR VIENA, jaunystes mIsiuiuhiumj
I 170 PSL’ _____ ...__ ______ $3.00

M. Gudelis/POVILAS MILERIS biografijos bruožai 231 
puslapiai __ ___—.      $3.00

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms 

naujienos.
1739 S. Halrted §ĮL» Chicago. 11L 6O60K — TeL HA 1-6100

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4505-07 So. HERMIT AGE AVENUE
Tel: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-Q410

MODERNIŠKOS AIR-CONDHIONED KOPLYČIOS

Chicago®
• * -•

Lietuvių
Laidotuvių
>irektorių

A asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

AiNTANAS M. PHILLIPS
TOaMĄS IK LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 So. L1TUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

PETRAS BH2LIŪNĄS
4348 So, CALIFORNIA AYE. Phone: LALųaie 3-3572

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUAaNICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LApKĄVVICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArdu 7-1911
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Pasikalbėjimas išvežimo ■Įvežimo
^NUOMOJAMAS 6 kambarių Ap

šildomas butas suaugusiems Marquet
te Parke už $225 mėnesiui.

TeL 434-7765. - -
»«- •’«««£'

Australijos miesto Pertho Lietuviu Tautiniy šokiu grupė "Šatrija". 
Grupei davovauja V. Miliauskienė. Jai padeda šokėja A. Pašcekaitė.

Perth - W. Australia
šių metų birželio viduryje te

ko lankytis Vakarų Australijoje 
— Perth. Gražus modernus dar 
jaunas miestas, čia gyvena apie 
150 lietuvių, turi apylinkės ben
druomenę, kurios valdybai su
maniai vadovauja energinga O. 
Liutikienė; leidžia mėnesinį laik
raštėlį “žinutes”. Ramovėnų 
rengtame Darius-Girėno minė
jime įdomiai apie mūsų didvy
rius kalbėjo V. Sklorys. Taut, 
šokių grupė “Šatrija”, vad. V. 
Miliauskienės, atliko programą.

“Šatrija” surengė jaunimo
Maskaradą. Už geriausią kostiu- <God Bless America Festival’. Į 
mą prizą laimėjo A. Pašcekaitė. jvioon kultą atverstų vaikų tė-

Lietuvių parapijjai vadovauja 
knn. J. Petrauskas.

Gaila, kad jau ir taip mažą 
liet, koloniją negailestinga mir
tis retina, ’š. m. rugsėjo 7 d. 
mirė A. Valiukėnas. J. P.

Washingtonas. Korėjos misi- 
jonieriaus kun. - Sun Myung 
Moon pasekėjai tikisi ateinantį 
šeštadienį savo čia ruošiamam 
festivaliui turėti daugiau kaip 
100 tūkstančių “tikinčiųjų”, bet 
daugėja perspėjimų, kad tose 
miniose bus ir opozicijos bal
sų. Moon uždarbiauja JAV-bė- 
se savo “misijas” rengdamas 
patriotiškais šūkiais,’ taigi ir 
dabar rengiamąjį pavadino —

vai planuoja protesto demons' 
traciją.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

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

3333 So. Haisted -ct., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320
V. V A L A N T I N A S -

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies Iva iri q p rėki y.
, MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ.

ČIKAGA. — Amerikos preky-
bos departamentas buvo suruo- I R U M ? ' I
šęs Čikagoje įvairiais Amerikos ______ - - ■_______
ekonominiais klausimais deba?- . . >
tus. Daugiausiai “ginčytasi” _ , - „ ,, . o 
įvežimo-išvežimo klausimais. I - Jadvy^ Grybiene say. So-

Amerikos darbininkų unijų lana
atstovai įrodinėjo, kad įvežimas cia’ ^°ana Beadi, CaE - 7o, 
mažina darbą ir didina bedarbių Pra^‘s® is anksto dviemuinet^n} 
skaičių. Ypačiai jie stipriai kri
tikavo Amerikos pramonininkus, 
kurie stato užsienyje įmpnes, 
ieškodami 
Toks jų 
Amerikos 
Amerikos 
Amerikos 
pągamintos prekės masiniai už
verčia Amerikos rinką.

Fabrikantų bei prekybininkų 
atstovai gynė užimtą įmoninin- 
kų ekonominę politiką ir įrodi
nėjo, kad įmonių statymas už
sienyje kaip tik, priešingai dar
bininku atstovų nuomonei, didi
na prekybą su užsieniu ir suku
ria daugiau darbų pačioje Ame
rikoje, išvežant statomoms už
sienyje įmonėms reikiamas ma
šinas, mašinų dalis, įrankius ir 
net specialistus. Esą, įmoninin- 
kai investuodanti kapitalą už
sienyje, grąžina su kaupu atgal 
į Ameriką pelno bei dividentų 
pavidale, kurie investuojami čia 
pat Amerikoje į tyrinėjimo labo
ratorijas, ieškant naujų išradi
mų, ir į kitas sritis. Taigi, pa
sak fabrikantų, darbininkų uni
jų atstovai šaudo ne į tuos tai
kinius.

Vienas bankininkas sakė: 
“Priešingai, sustiprintas tuo bū
du užsienis, kaip darbininkų at
stovai sako, ne tik parduoda ga
minius į Ameriką, bet jie tuo
met išgali ir daugiau pirktis 
Amerikoje”.

Pasak Ulinoj.aus prekybos ka
meros, visoje Illiriojaus valstijo
je gaminių išvežimas Į užsienį 
suteikia vienam milijonui darbi
ninkų darbo — 20% visos dar
bo pasiūlos. Vien tik Čikagoje 
250,000 darbininkų turi darbo, 
gamindami išvežamus i užsienį 
gaminius.

REAL ES

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pijrus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai, Ilgu metu patyrimas.

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

NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
NAUJIENOMS Hemet suėjo 80 metu. Minint tą sukaktį, gerbiant pirmoje 

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

NAUJIENOS tvirtai stovi Ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar Ju įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Ju bendras Institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu 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 Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi i visus lietuvius, pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalu renes«».
KAINUOJA: Chlcago|e Ir Kanadofe metams — $30.00, pusei metu — S1S.00, 

trims mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose matams 
_  $26.00, pusei metų — $14J30, vienam mėn. — $2-50. Užsieniui 
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaite nemokamai,

Prašoma naudoti žemiau esančiu atkarpą

NAUJIENOS,
T-39 So. Haisted St,
Chicago, Hl. 60608

ŲJ Siunčiu _»________ dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

( — NAUJIENOS. CbT'.AGO S. ILL *- Monday, Sopfambor 27, 1776

IŠNUOMŲOJAMAS 3% kam. 
butas I aukšte iš fronto nuo 
spalio 1 d.— 3548 So. Emerald 
Ave., telef LA 3-1387.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE BO® SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

pigios darbo jėgos, 
elgesys tik silpnina 
ūki ir atima darbą 
darbininkams. Esą, 
fabrikantų .užsienyje

Liberalas vicepremjeras 
Ispanijoj

Madridas. — .KaraliusJuan 
Carlos ketvirtadienį prisaikdino1 
Į pareigas-žinomą liberalą ,gen. 
Įeit. Manųel Gųiterez Męllado 
kaip naują j Ispanijos viceprem- 
jerą. • Tame ' karaliaus - žygyj e 
įžiūrimas jaunojojmonarcho pla
nas įgyvendinti liberalesnę po
litinę programą.

savo prenumeratą ir'‘ -atsiuntė 
malonų laišką, kuriame tarpiki 
ta ko taip rašoma: “Taipgi sftųi 
čiu Mašinų fondui $50. Toli gy
venant negaliu dalyvauti Nau
jienų pareisimuose bei pikni
kuose, tai pors tiek prisidėsiu 
prie leidimo bei išlaikymo. Lin 
kiu Naujienoms gyvuotį^dąug 
metų, o jų bendradarbiams, ir 
darbuųtojamš .geros sveikatos”. 
Dėkui už laišką, gerus linkėji
mus ir už auką. |

— Naujienų 62 metų sukak
ties bankete bus trumpai, bet 
originaliai paminėta Amerikos 
nepriklausomybės 200 m. su
kaktis;’ Banketas su turtinga 
programa, geromis vaišėmis m 
puikia nuotaika bus spalio"^ 24 
d., ‘ sekmadienį, 5 val._ ^popiet 
naujoje ir labai geroje Perso
nality Lodge salėje, 6649 - Ar- 
cer Avė., pora blokų Į rytus 
nuo Harlem Ave., iki kurios ei
na miesto autobusai. Bus įdo
mi programa, geri pietūs su 
šampanu ir . šokiai,ItuFieins 
gros lietuvių’studentų""orkest
ras, vadovaujamas stud. L.Dar- 
gio. Bilietų kaina ?12.50 asme
niui. ■ ’ .

Visi mieli tautieiai kviečiami 
dalyvauti it vietas grupėmis ar
ba pavieniui rezervuoti galimai 
anksčiau, krefpiantis į Kristiną 
Austin, tel. 421-6100. Stalai yra 
10 asmenų, gi mažesnės grupės 
ir pavieniai asmenys gaus vie
tas pagal pareikštus iš anksto 
arba vietoje duotus pageidavi
mus. • .

Charles GogeLiš Brighton Par
ko apylinkės lankėsi Naujienose 
pratęsti savo prenumeratą. Dė
kui už vizitą, ankstyvą be ra
ginimo prenumeratos pratęsi
mą ir. už $5‘auką-Naujienų pa
ramai. Tos apylinkės tautietis 
užsAkė'. NąujifeSąs: ! vięneriėms 
metams, bet pavardės prašė ne
minėti; Dėkui. ^ĮP&tiniirto vą- 
jaųš proga Naųjiėnps ; %iimčia- 
mos ’ - -susipažinhriui- ■ 2 ; savaites 
nemokamai pa'^^-gąutus pagei 
davimus arba platintojtįiatsiųs- 
tus galimų, skaitytojų,-: .adresus. 
Visi skaity tojai ^prašomi remti 
Naujienas ir jas, platinti. . Visi

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA' ’
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chlcagos 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 
Jiasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
os. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti: *

1739 So. Haisted St, Chicago, Ill. 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS . -

Dr Juozas Daup^ras. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. *' Lf H

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

Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%} buvo ūkininkai ir po ę* 
saulj išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meilė Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai Šiais žodžiais: ‘Dėkingas sūnus — myli-j 
mai Tėvynei Lietuvai”. s

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. J 
Gaunama Naujienose. .-.J

čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu: 1

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
G«vę pinigui, tuojau knyga paaiųitaa. ' - ’;. I?

...... ....................     - ---------.------------_ ------------------ -- . ■ —» ! ■ ..II LI—

E
lietuviai, kviečiami atkreipti sa 
vo asmenišką dėmesį į Naujie
nas, gerai su- jomis -susipažinti 
•ir pareikšti savo asmenišką 
nuomonę ja< užsakant.

— P. Varis, praleidęs vasarą 
Giėh\’lew^ -III., apylinkėje, grįžo: 
į Sąnta Monica Cal.

— Stasys Patlaba praneša, 
kad Lietuvių Teleyzijos banke
tas įvyks lapkričio . 27, o ne 21 
dieną. 1

— Illinois valstijos ‘ loterijos 
rugsėjo 23 d. traukime laimė
jo 71, 711 ir 4759 nr., spalva— 
žalia. World Series Bonus nu
meris 3679.

— Liudviko G. K. Rėzos mi
nėjimas, jo 200 metų gimimo 
proga, ruošiaams lapkričio 14 
d. Jaunimo centre. L.G.M. Rė
za buvo Karaliaučiaus univer
siteto profesorius, išvertęs šv. 
Raštą į lietuvių kalbą ir. išvedęs 
lietuvių kūrybą bei kalbą į mo
kslo pasaulį. • ’

— žurnalas “Karys” rugsėjo 
numeryje talpino dr. K. R. Jur 
gėlos, dr. A. Budreckio, V. La- 
genpušo, M. Bogutos, O. Žadvy 
do ir K. Markaus straipsnius. 
Taip pat yra šaulių skyrius, ka 
rinės žinios, spaudos apžvalga 
ir kronika. Redaktorius Z. Rau 
Įihaitis, adm. L. Bileris,. adre
sas: 341 Highland Blvd., Brook 
lyn, N.Yi 11207. Kairia $10 me
tams, atskiras nr. $1.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nes Sąjungos Phladelphijos sky 
rius, visą" eilę metų pasireiškęs 
ypatingai vertihgais kultūri
niais, meniniais’’Bei muzikaliais 
— vokaliniais parengimais, kų 
rie visuomenės visuomet buvo 
šiltai’priimt, bei gražiai Įvertin
ti ir mielai laukiami, šiais me
tais spalio 2 d., šeštadienį, 7 y.y. 
Lithuanian Music Hali Associa
tion -didžioje salėje, 2715 E. Al
legheny Ave., Philadelphi j oj e, 
rengia koncertą. Programoje 
mezosopranas Aldonos Stempu 
žiebė - Švedienė, ir smuikininkė 
Brigita Pumpolytė. Pianu -pa
lydi. Norma Meyer. Po koncer
to pasižmonėjimas ir šokiai sub 
filiam orkestrui ’palydirit •

Johanesburgo centre 
demonstracijos

JOHANESBURGAS. — Vals
tybės sekr. Kisingeriui bevaži
nėjant Afrikoje ir beieškant jo
je taikos, P. Afrikos juodieji 
ypatingai .buvo veiklūs ir agre
syvūs. Jie P. Afrikos didžiausia
me mieste, pačiame jo baltųjų 
gyvenančiame centre suruošė 
demonstracijas/ kurios išvirto 
riaušėmis. Vienas Johanesbur
go civilis nušovė juodį. Buvo su
imta per 400 asmenų.

Soweto mieste, kur dauguma 
gyvena juodžių ir kur pirmiau
sia prasidėjo neramumai, pa
skutinės riaušės buvo itin žiau
rios. Buvo vartojama pistoletai 
bei kiti šaunami ginklai, ašari
nės dujos, akmenys, lazdos. Riau
šininkai užpuldinėjo auto maši
nas, policiją ir bandė vieną bu-1 
są pagrobti.

Mzimhlope traukinio stotyje 
500 juodžių apmėtė akmenimis 
traukinį ir puolė policiją.

INDIJANOJE MAŽINAMA 
DUJŲ KAINA

šiaurės Indijanos komunalinio 
bei viešojo ūkio bendrovė, pre
kiaujanti dujomis, pranešė kli
entams, jog ji ateinantį mėnesį 
sumažins natūralių dujų kainą. 
Indijanos-dujų bendrovėturi iš 
viso 450,000 klientų ir mano su
mažinti dujų kainą. 6,Į mik doL

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 Vr. CermaL Roa< Chicapo IF Virgin!? 7-7747

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow į 
vakarus nuo Californijos Jr 62. Nau
ji alum, langai, -did. garažas.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

. Budraitis Realty Co. ..
HIRKSrr — J'ARDUOSIT — 

^uomosit, 
{VAIRŪS DRAUDIMAI ■

Maloniai jums patarnaut

BALYS BUDRAITIS
4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE

X eL Z
133-TA IR ARCHER AVĖ.

TeL 257-5361

2 ACRES ESTATE. 8 room residence 
with 2 baths.

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pfiLB vlfinlnteH - 
rlietuvi kailininką 
Tr'ik. c3110®®0)® ~'—fflsag 

^HLNORMANĄ 
įftjEGkBURŠTEINA 
WBjfSfe^TeL 253-582=

■ 677-84S9
(buto)

185 North Wabaah Avenue 
2nd Floor Chicago, HL 60601

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lletuvly kalba: Yasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
’•00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

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

'■'-i \ ~ - • * * • • " ’ ' ,

CHICAGO, ILL. 60629

- - AR JAU PASIDARĖTE
J SAVO TESTAMENTĄ?

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

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

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

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

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie- 

Jsos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos,. nors, dabar daug 
kas nori Įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

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 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus. t

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI • NAUJIENAS■

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

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

MŪRINIS — MEDINIS pa j amą na
mas. 2 butai. | jfirkėjui tikras radinys, 
Marquette Paišė. $29,900.

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

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

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

PLATUS LOTAS arti Šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

BUILDERS AND CONTRACTORS 
,Nanųr Statyt** ir Ramentas

FSTTING CONSTRUCTION ;
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGK, savininkas 
778-8165'

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Ihicago. IU. 60609 Teel. VI 7-3447

.DĖMESIO 
12—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability, apdraudimas pensininkams

Kreiptis:
L L A U R A ! T ! S 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-5’//5

BEST THINGS N LIFE
Call Frank Zapolis 
3208Vz W.95trh St.

GA 4-8654

STATI FAtM

Šrate Farm Life Insurance Company

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMY38S
Pardavimas Ir Taisymai 

2646 WEST STREET 
Tvlvfj R Epublic 7-1941

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
<259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, glmlnlp 
iikvlerlmal, pildomi pilietybė# pre- 

lymai ir klioki blankai.

elektros įrengimai. 
PATAISYMAI

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

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Ave, 

Tel.: 927-3559

P ■" 1 ... .  ...........

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

p. NEDZINSKĄ*. 4065 Arclwr Ava 
ChlMffo, IIL WOX Tek YA 7-SW0
------------ ------------------------- ---------------------------------- —™.......................................




